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Svátky jara v regionu

K Velikonočnímu ateliéru ve Stránském patří lidová řemesla
Bílá sobota 7. dubna se nesla ve

Stránském ve znamení horalsk˘ch

fiemesel. V malebné klubovnû

Obecnû prospû‰né spoleãnosti So-

vinecko, o. p. s., se konal tradiãní

Velikonoãní ateliér, kter˘ kaÏdo-

roãnû láká mnoÏství zájemcÛ.

O postupnû se vytrácející lidovou

kulturu tradiãních fiemesel proje-

vily letos zájem více jak dvû stov-

ky náv‰tûvníkÛ, ktefií zhlédli dûlná

a mnohdy i umûlecká fiemesla.

Ruãním pletením ko‰íkÛ z proutí

se dodnes zab˘vá Oldfiich Janou-

‰ek ze ·umvaldu. „Uplést prÛ-
mûrnû velk˘ ko‰ík trvá tak ãtyfii aÏ
pût hodin, ale to se musí pofiádnû
makat,“ svûfiil se pfii práci zruãn˘

ko‰íkáfi. Na v˘robu proutûného ar-

tiklu se nemÛÏe pouÏít jen tak le-

dajaké proutí. „PouÏívám zásad-
nû proutky z vrby americké (Salix
america),“ doplnil mistr ko‰íkáfi-

sk˘, kter˘ poskytl pfied ãtyfimi le-

ty Sovinecku, o. p. s., fiízky vrbi-

ãek v barvû ãervené, Ïluté, ãerné

a zelené, které byly vysázeny 

v areálu Pradûdovy zahrádky na

vhodn˘ch mokfiadech a leto‰ní

proutí pouÏívané k v˘robû ko‰íkÛ

a pomlázek pochází jiÏ z této vr-

bové plantáÏe. Kromû ko‰íkÛ na

pfiání opletá pan Janou‰ek napfií-

klad demiÏony na víno. „Pletení
ko‰íkÛ dûlám zásadnû ze záliby,
nikoliv na k‰eft, jak se fiíká. Pokud
nûkdo pfiijde a fiekne: UpleÈ mi ta-
kov˘ ko‰ nebo onak˘, tak mu jej
upletu,“ fiíká skromnû Oldfiich

Janou‰ek a dodává, Ïe pokud by

se mûl pletením uÏivit, tak by mu-

sel makat jako horník v dole.

„Dfiív nemûli ko‰íkáfii na rÛÏích
ustláno, aby jim Ïivnost vyná‰ela,
museli uplést minimálnû ãtyfii ko-
‰e dennû a hlavnû museli mít od-
byt. V té dobû bylo ko‰Û mal˘ch
i velk˘ch potfieba, v‰ude mûli hos-
podáfiství,“ dodává s úsmûvem

pan Janou‰ek.

Kousek opodál sedí Kristina

Gardavská ze Staré Vsi. Za rych-

lého kmitání pletacích háãkÛ

vzniká pod jejíma rukama ozdo-

ba, jeÏ zanedlouho zkrá‰lí veliko-

noãní vajíãko. „KaÏdé vajíãko je
jiné, a proto i ozdoba musí sedût
takfiíkajíc na míru,“ prozrazuje

paní Gardavská. Na otázku, jak

bere míru na „obleãek“ pro vejce,

odpovídá, Ïe od oka. V̆ roba jed-

né uháãkované ozdoby trvá asi je-

den den. Vzápûtí podává vût‰í sá-

ãek, ve kterém se tulí nazdobené

malé velikonoãní perníãky. Také

její práce. „Ochutnejte, jsou oprav-
du dobré. Chutnají je‰tû lépe, neÏ
vypadají,“ dodává s úsmûvem

Kristina Gardavská.

Naproti zruãné pletafice sedí

Lenka Richterová a pfiedvádí ple-

tení ko‰íkáfisk˘ch v˘robkÛ. Lido-

vou tvofiivost dávné doby umoc-

Àuje její kost˘m. Pfii práci jí po-

máhají její dvû dcery, odûné rov-

nûÏ do slu‰iv˘ch dobov˘ch

kost˘mkÛ.

Hned vedle vytváfií kouzelná veli-

konoãní dílka paliãkováním Mir-

ka Dvofiáãková. Tady je potfieba

mít velkou trpûlivost a znát tech-

niku, která se provádí na paliãko-

vacím válci. „V̆ roba jedné ozdo-
by trvá asi hodinu, nûkdy i déle.
Nad vût‰ími obrázky pak strávím
pût a více hodin,“ svûfiuje se ‰i-

kovná paliãkáfika a vysvûtluje dá-

le techniku ‰krobení v˘sledného

krajkového velikonoãního obráz-

ku. „Nûkdo obrázek na‰krobí
obyãejn˘m ‰krobem, jin˘ jej tuÏí
roztokem z cukru. Já pouÏívám
zcela odli‰nou metodu. Do malé-
ho mnoÏství toluenu nadrobím
trochu polystyrenu, vznikne roz-
tok, kter˘m se krajka potfie a je

potom nádhernû tuhá,“ svûfiuje se

paní Dvofiáãková. Kromû veliko-

noãních krajek vyrábí také vánoã-

ní ozdoby.

Velikonoãním ateliérem se oz˘-

valo i Èukání dlátka Jarosla-

va Bene‰e, lidového fiezbáfie

z Lo‰tic. Pfiízi na kolovrátku vi-

nula Petra Kaãmafiová z R˘ma-

fiova a pomlázky pomáhal pfií-

chozím plést Petr Martinát

z RyÏovi‰tû. Ateliér byl ukonãen

ve veãerních hodinách promítá-

ním filmÛ z hudebních akcí ve

Stránském. Dokumentaci pofiídil

olomouck˘ muzikant a kamarád

Petra Schäfera Franti‰ek Chini.

V pfií‰tím roce má Obecnû pro-

spû‰ná spoleãnost Sovinecko 

v úmyslu zahájit kurzy horal-

sk˘ch fiemesel ve Stránském, je-

jichÏ lektory budou právû tito fie-

meslníci, ktefií pfiedvedli svÛj um

na Velikonoãním ateliéru.

V‰ichni tito lidé - pfiátelé Petra

Schäfera, fieditele Sovinecka, 

o. p. s., z doby jeho pÛsobení na

hradû Sovinci - mají jedno spo-

leãné: dar uchovávat stará lidová

umûlecká fiemeslav povûdomí lidí

a pfiedávat je budoucím pokole-

ním. JiKo

Ve l i kono c e  s b í l ou  pan í  na  Sov in c i
Hledání stfievíce bílé paní z hra-

du Sovince, skeãe, pohádky, pÛt-

ky potuln˘ch opilcÛ a loupeÏní-

kÛ, ta‰kafiice, prodej mrskaãek,

tatarÛ a „v‰elikého zboÏí veliko-

noãního“, navíc netradiãní pro-

hlídky hradu a sklepení za neu-

stálého kvílení hradních skfietÛ

a zjevování se kostlivce, to byl

tfiídenní maratón první leto‰ní

akce na hradû Sovinci, tematicky

zamûfiené na Velikonoce.

„PÛvodnû jsme mûli provázet or-
ganizované skupiny kaÏd˘ch 15 -
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20 minut, ale zájem náv‰tûvníkÛ pfiedãil na-
‰e oãekávání, takÏe skupiny si témûfi ‰lapaly
na paty a prohlídky jsme museli organizovat
asi v pûtiminutov˘ch intervalech,“ svûfiil se

jeden z hradních prÛvodcÛ. Na horním ná-

dvofií v prostorách v˘stavní sínû si náv‰tûv-

níci vyslechli podmanivou hudbu stfiedovû-

ku v podání skupiny Ratus Ratus z Pfierova.

Vyhládlí náv‰tûvníci mûli moÏnost ochutnat

z místních specialit nebo si odnést na pa-

mátku perníková srdce, dûti urãitû nepohrd-

ly cukrovou vatou.

O velkém zájmu o první leto‰ní akci na hra-

dû Sovinci svûdãilo i znaãnû zaplnûné par-

kovi‰tû. Jen v sobotu pro‰lo hradem od de-

síti hodin dvaadvacet skupin s prÛmûrn˘m

poãtem 30 - 40 náv‰tûvníkÛ. Pûkné sluneã-

né poãasí pfiímo vybízelo k podobn˘m v˘le-

tÛm, a tak mohl jen litovat ten, kdo první le-

to‰ní nabídku hradu Sovince nepfiijal. JiKo

Z ru‰ného Dillí do ticha Himalájí
V pátek 30. bfiezna

se v modernizované

uãebnû informatiky

SVâ konala dal‰í

z cestovatelsk˘ch be-

sed, jeÏ po nûkolik

let pofiádá samostat-

nû ãi ve spolupráci

Studentsk˘ klub

a r˘mafiovská kni-

hovna. ReÏie po-

slední besedy byla

plnû v rukou Stu-

dentského klubu. Je-

jí protagonistkou by-

la Mgr. Jana ·kra-

balová, absolventka

zdej‰ího gymnázia,

která v souãasnosti

pÛsobí v Pardubi-

cích. Tématem její-

ho vyprávûní i pro-

mítan˘ch fotografií

byla její nedávná ces-

ta po Indii, vedoucí

z hektické metropo-

le Dillí aÏ pod vr-

cholky majestátné

„stfiechy svûta“ Hi-

maláje. Jana ·kra-

balová strávila vel-

kou ãást svého in-

dického pobytu pfií-

mo v buddhistickém

klá‰tefie v jedné ze

severních provincií -

Ladakhu. Bûhem

besedy i v na‰em roz-

hovoru vyprávûla

o Ïivotû tamních

mnichÛ, o mentalitû

obyvatel Indie i o pfie-

kvapeních, jeÏ jí pu-

tování pfiineslo.

Budhistiãtí mni‰i z klá‰tera Lam, vlevo nahofie J. ·krabalová

Malí mni‰i z klá‰tera Lam Modlitební praporky nad Lehem (hl. mûsto Ladakhu)

Kameny s vytesanou mantrou (om mani padme hum = nû-
co jako: poklade kvûtu lotosu)Sypání pískové mandaly

Malí mni‰i z klá‰tera Lam, v pozadí klá‰ter
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rozhovor

Proã sis za cíl své cesty vybrala
právû severní Indii. Co tû na
Ladakhu pfiitahovalo?
Inspirovala mû náv‰tûva nûkolika

mnichÛ z Ladakhu minul˘ rok

v Ostravû. Zajímala mû kultura

a starobylost tohoto místa, které-

mu se fiíká Mal˘ Tibet, zajímal

mû buddhismus, místní lidé a je-

jich styl Ïivota. VyuÏila jsem pfií-

leÏitosti, jeÏ se mi naskytla, se do

Ladakhu podívat.

Kdy, na jak dlouho a s k˘m ses
do Indie vydala?
Cestu jsme podnikli o prázdninách

s TáÀou a Michalem a strávili jsme

v Indii 5 t˘dnÛ. S TáÀou jsem se

seznámila 14 dní pfied odletem

a padly jsme si do oka. Michala

jsem poznala aÏ na leti‰ti.

Nebylo riskantní vydat se na ta-
kovou v˘pravu s témûfi neznám˘-
mi lidmi?
Zdálo by se to moÏná jako bláz-

novství, ale jednala jsem s poci-

tem, Ïe jestli se tam spolu máme

vydat, tak se tak stane, a jestli ne,

tak ne. Byla jsem navíc pfiiprave-

ná se v pfiípadû, Ïe bychom si ne-

rozumûli, od nich oddûlit.

Na‰tûstí jsme spolu vycházeli

velmi dobfie a stali se z nás dobfií

pfiátelé. ZaÏili jsme spolu spoustu

legrace.

Jak ses na svou cestu do Indie
pfiipravovala? Na besedû jsi fií-
kala, Ïe jste se nenechali oãko-
vat. Nevymstilo se vám to?
Moje rozhodnutí jet do Indie bylo

rychlé, aãkoli jsem o Ladakhu

pfiem˘‰lela asi pÛl roku. Ve‰keré

pfiípravy, vãetnû seznámení

s TáÀou, vyfiízení víza a letenky,

mi trvaly asi 14 dní. Oãkovat

jsem se uÏ nestihla, ale oba moji

spolucestovatelé taky nebyli ni-

jak zvlá‰È oãkovaní. Spoléhali

jsem na to, Ïe jedeme do hor, kde

obvyklé indické nemoci nehrozí.

Cestu jsme pfieÏili ve zdraví.

Michala akorát pár dní trápil prÛ-

jem, coÏ bylo zfiejmû zpÛsobeno

zmûnou podnebí a stravy.

Va‰e první zastávka v Dillí vám
podle tv˘ch slov zpÛsobila men‰í
kulturní ‰ok. MÛÏe‰ ty první
okamÏiky popsat?
V Dillí jsme se ocitli ve dvû v no-

ci, a sotva jsme vylezli pfied leti‰-

tû, ovanulo nás vedro a obleãení se

nám potem pfiilepilo k tûlu.

OkamÏitû nás obklopili taxikáfii

a nabízeli sluÏby. Dostali jsem se

do centra místním autobusem.

Centrum starého Dillí sestává

z jedné ulice a vlakového nádraÏí.

Pamatuju si, Ïe v‰ude spali lidé.

Na ulici na zemi, na stfie‰e auta, na

sedátku cyklorik‰i... A my se ocit-

li v noci uprostfied toho v‰eho

a nemûli potuchy co dál. Na‰tûstí

ale se hned nabídli nûjací Indové,

Ïe nám zafiídí hotel a dal‰í sluÏby.

Zvedli roletu jedné zavfiené míst-

nosti s nápisem office a pozvali

nás dál. Tady spalo dal‰ích asi pût

lidí, ktefií se zvedli, a my usedli ke

stolu. Vybrali nám levn˘ hotel

a odvezli nás k nûmu v cyklorik‰e.

Opût jízda tmav˘mi ulicemi, v‰u-

de odpadky a spící lidé a psi. Byl

to pro mû opravdu kulturní ‰ok.

Jak na tebe pÛsobili Indové?
âím se od nás, StfiedoevropanÛ,
nejvíc li‰í?
Mûla jsem pocit, Ïe nikam nespû-

chají, Ïe se za niãím tak nesmysl-

nû nehoní jako my. Brzo jsme zji-

stili, Ïe se jich nemusíme bát, Ïe

nás neokradou ani nepfiepadnou.

Zfiejmû tak nûjak˘m zpÛsobem

dodrÏují zásady svého náboÏen-

ství - hinduismu. I kdyÏ prodat

nám 3krát draÏ‰í jízdenku do

vzdáleného mûsta pro nû nebyl

problém. 

Jak se chovali k vám coby za-
hraniãním turistÛm, jak ty fiíká‰,
„bled˘m tváfiím“?
Samozfiejmû chtûli co nejvíce pro-

dat. TakÏe nám nabízeli v‰emoÏné

sluÏby a my museli buì odmítat

nebo smlouvat, protoÏe ceny jsou

pro neznalé turisty mnohem vy‰‰í.

Taky byl u nich obvykl˘ postoj: no

problem, v‰echno se zafiídí. Na-

konec se vÏdy v‰e zafiídilo, ale

mnohdy jinak, neÏ bychom ãekali.

Napfiíklad autobus, kter˘ mûl mít

klimatizaci a zastávku pfied kance-

láfií, byl obyãejn˘ rozpálen˘ indic-

k˘ autobus, zastavoval nûkde jin-

de a mûl asi tfii hodiny zpoÏdûní.

âlovûk ale brzy pfiejal tu lhostej-

nost a nechal vûci plynout.

Jak jste se s místními obyvateli
dorozumívali?
Anglicky. Já tedy spí‰ jen láma-

nou angliãtinou. Indie je b˘valá

britská kolonie a vût‰ina místních

umí aspoÀ základy.

Kudy va‰e cesta po Indii vedla?
Která místa tû nejvíc zaujala?
Jeli jsme z Dillí autobusem do

Manali, odtud jin˘m autobusem

pfies hory do hlavního mûsta

Ladakhu Lehu. Odtud do Lamay-

uru. Podnikli jsme nûkolik krát-

k˘ch v˘letÛ do okolí - do Likiru,

Alãi, Hemis, to jsou v‰echno vel-

mi staré klá‰tery. Líbily se mi

svou atmosférou. Nádhern˘ po-

hled je na Himaláje, i kdyÏ jsou

ponûkud holé a kamenité.

Jak˘mi dopravními prostfiedky
jste cestovali?
V Indii jsme cestovali autobusy -

turistick˘mi i lokálními (ty jsem

si zamilovala) - s místními usmû-

vav˘mi lidmi. âasto se v nich

jezdí i na stfie‰e. Siln˘ záÏitek by-

la cesta autobusem pfies pûtitisí-

cové prÛsmyky. Autobus se neo-

hroÏenû fiítil úzkou cestou a pfii-

brzìoval aÏ tûsnû pfied zatáãkami.

Je‰tûÏe fiidiã ráno zapálil tyãinku

na malém oltáfiíãku na pfiedním

oknû - fiíkala jsem si. Sedûla jsem

na zadní sedaãce, TáÀa s Micha-

lem sedûli v kabinû fiidiãe, proto-

Ïe jinde nebylo místo, a v autobu-

se to neuvûfiitelnû skákalo - naho-

ru i do boku. Modlila jsem se

v duchu, abychom se nezfiítili nû-

kam dolÛ. Kolem cesty byly ce-

dule s nápisy pro fiidiãe jako:

Zkontroluj si brzdy, Bdûl˘ dnes -

Ïiv˘ zítra, Tohle není rallye ani

závod, Jeì - nelétej, Pokud 

usne‰ - tvá rodina bude plakat atd.

Kde jste pfiespávali a jak jste se
stravovali? Jak vypadá tradiãní
indické jídlo a jak ti chutnalo?
Pfiespávali jsme v hot˘lcích, které

vyjdou dost lacino, kdyÏ se tro-

chu hledá. V Lamayuru v klá‰tefie

jsme bydleli v domku jednoho

mnicha - byly to dvû místnosti,

v jedné jsme mûli ustláno na ko-

bercích a karimatkách.

Místnímu jídlu jsme se nevyh˘ba-

V̆ uka matematiky v budhistickém klá‰tefie

Na cestû pfies hory  Fota: archiv Jany ·krabalové

Na náv‰tûvû u místních (ve vesnici Basgue)



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 07/2007

5

li, naopak, bylo dobré, i kdyÏ hod-

nû pálivé, a bylo taky laciné.

Obvykle se tu jí ãápat˘, coÏ jsou

placky z mouky peãené na sucho,

se zeleninov˘mi omáãkami, taky

hodnû r˘Ïe a lu‰tûniny. Skvûle nás

to zasytilo a bavilo nás ochutnávat

rÛzná jídla. Pije se oslazen˘ ãaj

s mlíkem a s kofiením, v Ladakhu

potom slan˘ ãaj s jaãím máslem.

Jaké v˘daje pro tebe cesta po
Indii pfiedstavovala? Musela jsi
ãastokrát smlouvat?
NejdraÏ‰í byla samozfiejmû leten-

ka - 20 tisíc Kã, potom uÏ mû ten

mûsíc vy‰el i s dáreãky, které

jsem koupila, na 10 tisíc Kã.

V Ladakhu smlouvali hlavnû

Ka‰mífiané, ktefií z toho mûli vylo-

Ïenû potû‰ení a byl to vÏdy tako-

v˘ mal˘ obfiad. Usadili vás v ob-

chodû, uvafiili ãaj, zaãali klábosit

a vyptávat se na rodinu a podobnû

a mezitím vás zahrnovali ka‰mír-

sk˘mi ‰álami a v‰ím moÏn˘m.

My navrhli tfieba nûjakou nízkou

cenu a oni dûlali, Ïe jsme je urazi-

li, a vychvalovali je‰tû víc kvalitu

svého zboÏí. Nakonec samozfiej-

mû slevili. Leckdy nebylo moÏné

nûco nekoupit.

KdyÏ jste dorazili do cíle, pob˘-
vali jste v buddhistickém klá‰te-
fie. MÛÏe‰ popsat jeho obyvatele,
atmosféru, Ïivot mnichÛ?
Lamayuru je malá vesniãka s klá‰-

terem na kopci. Klá‰ter je muÏsk˘,

v dobû na‰í pfiítomnosti tam bylo

asi jen 10 mnichÛ plus 25 mal˘ch

mní‰kÛ ve vûku od 7 do 15 let.

TáÀa je uãila angliãtinu - byla kvÛ-

li tomu nezávaznû pozvaná od jed-

noho mnicha, kter˘ byl v Ostravû.

Michal pomáhal uãit matiku. Já

jsem se nakonec dostala k tesání

mantry do kamene, coÏ mû velmi

bavilo a zároveÀ mi to dávalo ãas

a prostor k meditaci.

Velmi jsem si oblíbila malé mní‰-

ky, ktefií po skonãení vyuãování

dovádûli po klá‰tefie. Dorozumûli

jsme se spolu i pfiesto, Ïe anglic-

ky zatím umûli jen málo.

V klá‰tefie se ráno a nûkdy i veãer

konala tzv. pudÏa - nûco jako me-

ditace ãi bohosluÏba. Mni‰i se se-

‰li v hlavní gonpû a ãetli ãi zpíva-

li texty posvátn˘ch knih. Na kon-

ci na‰eho pobytu probíhal obfiad

sypání pískové mandaly, kterou

mni‰i, aÏ ji pracnû vytvofií, nako-

nec smetou a zniãí.

V Lamayuru byly i dvû restaura-

ce, kde se dalo nûco sníst, a pár

obchÛdkÛ se základními potravi-

nami. Nebyla tu po‰ta ani telefon

nebo internet a nefungovaly tu

mobily. KdyÏ jsi chtûla jet do

vedlej‰ího mûsteãka, musela jsi

poãkat u cesty a stopnout nûjak˘

autobus. Lamayuru je ve v˘‰ce

3500 metrÛ a kolem jsou jenom

kamenité hory.

Ovlivnila tû cesta do Indie i du-
chovnû? Zmûnil se tvÛj pohled
na ãeskou realitu?
Zblízka jsem se podívala nejen na

Ïivot buddhistick˘ch mnichÛ, ale

i obyãejn˘ch místních lidí, od

kter˘ch bychom se mohli uãit vy-

rovnanosti, Ïít spokojenû a prav-

divû, s úsmûvem, nedûlat si hlavu

se zbyteãn˘mi problémy a b˘t

vnitfinû svobodní. Realita bude ta-

ková, jakou si ji udûláme.

Myslím tím taková, jakou si pfii-

pustíme, aby byla, ne?

Co sis ze své cesty kromû záÏitkÛ
pfiivezla?
Oblíbila jsem si a dovezla kofiení

kardamon a potom nûjaké ‰ály od

Ka‰mírcÛ, so‰ku Gané‰i - bÛÏka

se sloní hlavou, tzv. thanku - to je

malovan˘ obraz s Buddhou, vo-

Àavé mastiãky, meditaãní zvonek,

tibetskou vlajku, nahrávku místní

hudby a nûjaké dal‰í drobnosti.

Na co by se mûl ãlovûk, kter˘
chce vyrazit do Indie, pfiipravit?
Stalo se ti nûco, co tû vyvedlo
z míry?
Na ruch a zmatek, na to, Ïe tam

vûci nefungují podle mûfiítek, na

které jsme zvyklí, ale zároveÀ by

se mohl pfiipravit i na to, Ïe tam

jsou lidé pfiátel‰tí, a nedûlat si pfií-

li‰né starosti pfiedem. Hodnû vûcí

mû tam vyvedlo z míry, to se ví,

dokud se ãlovûk neosvobodil od

sv˘ch pfiedsudkÛ ãi oãekávání

a taky od sv˘ch strachÛ.

Chtûla by ses do Indie nûkdy
vrátit? Která místa bys je‰tû nav-
‰tívila?
Je to ohromná zemû a pestrá, plná

protikladÛ. My poznali jenom

mal˘ kousek, ale i tak to byl jedi-

neãn˘ záÏitek, asi i proto, Ïe Asie

je prostû úplnû jiná neÏ Evropa.

Do Ladakhu bych se nûkdy chtû-

la je‰tû podívat, pozdravit lidi,

ktefií mi i pfies tak krátkou dobu

pfiirostli k srdci.

Ráda bych nav‰tívila je‰tû hodnû

míst - Peru, Austrálii, v˘chodní

Asii, ale jsou to moÏná jen sny -

kdo ví...

Dûkuji za rozhovor. ZN

Aktuálnû z mûsta

Byterm: Za ãinÏi dluÏí 117 nájemníkÛ
V pondûlí 26. bfiezna se uskuteãnilo fiádné za-

sedání Rady mûsta R˘mafiova. Radní na nûm

pfiijali celkem dvaaosmdesát usnesení, z nichÏ

tfiiadvacet mûlo charakter doporuãení pro jed-

nání zastupitelstva mûsta. Hlavními programo-

v˘mi body jednání byla koncepce pronájmÛ

nemovitostí ve vlastnictví mûsta - bytÛ, neby-

tov˘ch prostor, pozemkÛ, vãetnû jejich cen.

Rada mûsta schválila úpravu Pravidel pro

pronajímání nemovitého majetku mûsta, a to

s úãinností od 1. dubna 2007. Radní dále

schválili úpravu Pravidel pro postup obãanÛ

a orgánÛ mûsta pfii podávání a vyfiizování Ïá-

dostí o pronájem bytu, podnájem a v˘mûnu

bytÛ v majetku mûsta R˘mafiova, a to s úãin-

ností od 1. kvûtna 2007. (BliÏ‰í informace
v pfií‰tích vydáních RH.) Nájemné za pfiístfie-

‰í poskytnuté v holobytech na ulici Julia

Fuãíka 14 v R˘mafiovû bylo s platností od 

1. kvûtna 2007 schváleno ve v˘‰i 360 Kã na

osobu za mûsíc.

Radní vzali na vûdomí zprávu o v˘sledku

hospodafiení Bytermu R˘mafiov, p. o., s mûst-

sk˘m nemovit˘m majetkem za rok 2006. Ve

zprávû se uvádí, Ïe bûhem roku 2006 bylo za

vydraÏené nájemné pronajato 25 bytÛ s prÛ-

mûrn˘m nájemn˘m 44,53 Kã/m2, pfiiãemÏ

v prvním pololetí roku bylo prÛmûrné ná-

jemné 55,01 Kã/m2 a ve druhém pololetí

kleslo na 39,30 Kã/m2. Roãní nájem z tûch-

to vydraÏen˘ch bytÛ je 611 tis. Kã, coÏ je

o 425 tis. Kã více, neÏ kdyby byly pronajaty

za regulované nájemné. Zpráva dále uvádí,

Ïe bûhem roku byl uskuteãnûn plánovan˘

prodej domÛ na RÛÏové ulici 4 v Janovicích

a na Sokolovské 32 v R˘mafiovû.

Z naplánovan˘ch akcí se nepodafiilo realizo-

vat opravu fasády na tfi. HrdinÛ 6b, protoÏe

nedo‰lo k dohodû spoleãného postupu

s vlastníkem sousední nemovitosti, a vzhle-

dem k extrémnímu prÛbûhu pfiedloÀské zimy

byla zru‰ena oprava stfiechy v Jamarticích

115 a 116. Naproti tomu byly opraveny stfie-

chy na Sokolovské ulici 23 a 25, Husovû 5

a na Divadelní 4 - 8 (za spoluúãasti mûsta).

Díky spolupráci s Exekutorsk˘m úfiadem

v Pfierovû se zv˘‰ila úspû‰nost pfii vymáhání

dluhÛ za nájemné a poplatkÛ z prodlení. âást

poplatkÛ vymohl exekutorsk˘ úfiad (109 tis.

Kã) a ãást uhradili pfiímo dluÏníci. Stále v‰ak

zÛstávají nevyfie‰ené pfiípady. Dluhy na ná-

jemném z nebytov˘ch prostor po lhÛtû splat-

nosti eviduje Byterm v souãasné dobû 

u 39 nájemníkÛ, v˘‰e pohledávek ãiní 

670 tis. Kã. Dluhy na nájemném z bytÛ po

lhÛtû splatnosti pfiesahující 5 000 Kã evido-

val Byterm u 117 dluÏníkÛ. Z toho je:

- 34 dluÏníkÛ s dluhem do 10 tis. Kã;

- 34 dluÏníkÛ s dluhem od 10 tis. do 20 tis. Kã;

- 13 dluÏníkÛ s dluhem od 20 tis. do 30 tis. Kã;

- 20 dluÏníkÛ s dluhem od 30 tis. Kã do 

50 tis. Kã;

- 13 dluÏníkÛ s dluhem od 50 tis. Kã do 

100 tis. Kã;

- 3 dluÏníci s dluhem nad 100 tis. Kã.

Z v˘‰e uveden˘ch dluÏníkÛ uÏ jich 48 byt

neuÏívá. Tfiináct nájemníkÛ nadále uÏívá byt

i po skonãení nájemní smlouvy. Na v‰echny

tyto nájemníky byla podána Ïaloba o vykli-

zení. Soudní vyklizení a vrácení bytu po na-

bytí právní moci rozsudku o vyklizení pro-

bûhlo u ‰esti nájemníkÛ. JiKo

Interiér klá‰tera (gonpa)Místní Ïeny z Lam
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Odbory MûÚ informují

Finanãní pfiíspûvky budou pouÏity na sociální péãi a prevenci
Rozpoãet mûsta na rok 2007 pamatuje i na

pfiíspûvky organizacím, na sociální péãi

a prevenci. Na tuto oblast je urãena celková

ãástka 82 tis. Kã. Odbor sociálních vûcí

a zdravotnictví MûÚ R˘mafiov eviduje sedm

Ïádostí nestátních organizací a sdruÏení

o poskytnutí finanãního pfiíspûvku na zaji‰tû-

ní ãinnosti, pokrytí provozních nákladÛ a po-

fiádání akcí.

Radní schválili poskytnutí finanãního pfiís-

pûvku Obãanskému sdruÏení K-centrum

Krystal Krnov ve v˘‰i 25 000 Kã. SdruÏení

zaji‰Èuje sluÏby tzv. Harm reduction, vedou-

cí k omezení zdravotních a sociálních rizik

v souvislosti se zneuÏíváním návykov˘ch lá-

tek. SdruÏení nabídlo realizaci spoleãného

projektu „R˘mafiov - ãistá ulice“, projekt je

zamûfien na zfiízení sluÏby streetworkera.

Dal‰í finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 10 000 Kã

putoval na základû usnesení rady SdruÏení

pro pomoc mentálnû postiÏen˘m v Bruntále

a pfiíspûvek ve v˘‰i 5 000 Kã Centru pro

zdravotnû postiÏené Moravskoslezského kra-

je, deta‰ovanému pracovi‰ti Bruntál.

Pfiíspûvek 18 200 Kã radní schválili poskyt-

nout Svazu tûlesnû postiÏen˘ch, místní sku-

pinû R˘mafiov, dal‰ích 13 200 Kã bylo urãe-

no Místní skupinû âeského âerveného kfiíÏe

R˘mafiov, 8 600 Kã schválila rada pro

Spoleãenství RomÛ na Moravû, o. p. s., a fi-

nanãní pfiíspûvek 2 000 Kã dostane od mûsta

Dûtské centrum Olomouc.

Dal‰í finanãní pfiíspûvky schválila rada mûs-

ta ‰kolám, SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov,

dostane na úãast na v˘stavû Tourism Expo 

4 500 Kã, pfiíspûvek 3 000 Kã získá Základní

‰kola, R˘mafiov, ·kolní námûstí na pofiádání

turnaje Ïákovsk˘ch druÏstev okresu Bruntál

ve vybíjené. JiKo

¤editel muzea musel odejít z funkce Pozor: Jarní mobilní svoz odpadu
jiÏ tuto sobotu!

Mûstské sluÏby, s. r. o., R˘mafiov oznamují, Ïe v sobotu 14. dubna 2007
v R˘mafiovû probûhne mobilní svoz nebezpeãného odpadu, druhotn˘ch
surovin a objemného odpadu.
UpozorÀujeme obãany, Ïe objemn˘ odpad je moÏno odloÏit kro-

mû ploch vedle nádob na zbytkov˘ komunální odpad i do vel-

koobjemov˘ch kontejnerÛ, které budou postupnû rozmístûny na

exponovaná místa (pfiedev‰ím sídli‰tû).

ZároveÀ Ïádáme obãany, aby dodrÏovali ustanovení mûstské
vyhlá‰ky, zejména:
- nebezpeãné odpady mohou pfiedat pouze osobnû pracovníkÛm

Mûstsk˘ch sluÏeb, ktefií mobilní svoz provádûjí, tekuté nebez-

peãné odpady nebudou odebírány, tyto lze uloÏit pouze v re-

cyklaãním dvofie;

- mobilní svoz neslouÏí k odvozu smûsného komunálního odpa-

du ani biologicky rozloÏitelného odpadu a je zakázáno tyto

druhy odpadu odkládat.

MoÏnost odkládání odpadu v rámci tohoto svozu konãí v sobo-

tu v 6 hodin. Pfievzato z webov˘ch stránek mûsta R˘mafiova

Rada mûsta na svém jednání

v pondûlí 26. bfiezna vyslovila

souhlas s ukonãením pracovního

pomûru dohodou s Mgr. Diete-

rem Schallnerem, fieditelem

Mûstského muzea R˘mafiov.

DÛvodem ukonãení pracovního

pomûru byl v˘sledek kontroly

hospodafiení v muzeu. Kontrola

odhalila váÏné nedostatky v hos-

podafiení této pfiíspûvkové orga-

nizace mûsta, a proto je souãástí

dohody o ukonãení pracovního

pomûru i závazek b˘valého fiedi-

tele uhradit ve‰keré ‰kody, které

za jeho vedení v muzeu vznikly.

Doãasn˘m fiízením muzea povû-

fiila rada mûsta Bc. Leonu

Pleskou, vedoucí odboru ‰kol-

ství a kultury, a to do okamÏiku

jmenování nového fieditele na

základû fiádného konkurzního fií-

zení. JiKo

Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství
Provozovatelé vozidel pozor! Neotálejte s v˘mûnou starého fiidiãáku!

Se zmûnou zákona ã. 56/2001

Sb. (§ 13 odst. 3) nesmí od 1. 7.
2006 doba doãasného vyfiazení

vozidla z provozu pfiesáhnout

12 po sobû jdoucích kalendáfi-
ních mûsícÛ. Z tohoto dÛvodu

je nutno vozidla uloÏená do de-

pozitu pfied zmûnou tohoto zá-

kona (tj. do 30. 6. 2006) vy-
zvednout do 30. 6. 2007. V‰em

ostatním vozidlÛm uloÏen˘m po

1. 7. 2006 automaticky nabíhá

lhÛta 1 rok.

K ukonãení reÏimu doãasného

vyfiazení je potfieba pfiedloÏit do-

klad o poji‰tû-

ní odpovûd-

nosti z provo-

zu vozidla spo-

lu s technic-

k˘m prÛkazem

a vozidlo musí

mít platnou

t e c h n i c k o u

prohlídku.

V pfiípadû, Ïe provozovatel chce

vozidlo trvale vyfiadit, musí dle

ustanovení § 13 odst. 2 zákona ã.

56/2001 Sb. pfiedloÏit technick˘

prÛkaz vozidla a doklad o pfie-

vzetí autovraku vystaven˘ pro-

vozovatelem zafiízení ke sbûru

autovrakÛ (jejich seznam je uve-

den na internetov˘ch stránkách

ministerstva dopravy nebo v ãe-

kárnû odboru dopravy a SH).

Renata Vysly‰elová,
odbor dopravy

a SH MûÚ R˘mafiov

Odbor dopravy a silniãního hospo-
dáfiství opût vyz˘vá v‰echny obãa-
ny, ktefií mají fiidiãské prÛkazy vy-
dané do roku 1993 vãetnû, k jejich
v˘mûnû!
Povinná v˘mûna je urãena do

konce roku 2007, s ohledem na

informace poskytnuté Minister-

stvem dopravy âeské republiky

v‰ak Ïádáme v‰echny, kter˘ch se

v˘mûna t˘ká (majitele fiidiã-
sk˘ch prÛkazÛ vydan˘ch do
roku 1993 vãetnû!), aby v˘mû-

nu neodkládali na konec roku.

Îadatelé se tak vy-

hnou pozdûj‰ímu hro-

madnému pfiílivu 

osob na odboru do-

pravy a silniãního

hospodáfiství. Sou-

ãasná celostátní stati-

stika ukazuje, Ïe po-

kud fiidiãi nezaãnou

mûnit své prÛkazy jiÏ

nyní, nebude technicky moÏné

v‰echny povinné v˘mûny zvlád-

nout.

Pozor! V˘mûna fiidiãákÛ je
osvobozena od správního po-
platku!
Doklady potfiebné k v˘mûnû:
fiidiãsk˘ prÛkaz, obãansk˘ prÛ-

kaz, 1x fotografie na doklad, ob-

ãané nad 60 let lékafiské potvrze-

ní o zdravotní zpÛsobilosti.

Odbor dopravy
a silniãního hospodáfiství,

evidence fiidiãÛ, MûÚ R˘mafiov
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Plánované akce pro rok 2007
V leto‰ním roce byla v rozpoãtu

mûsta pro odbor dopravy a sil-

niãního hospodáfiství schválena

ãástka 340 000 Kã na dopravní

znaãení a projekty. Z toho je

ãástka 148 000 Kã urãena k do-

placení zpracování dokumentu

dopravního znaãení a místních

komunikací, kter˘ musí kaÏdá 

obec mít ze zákona ã. 13/1997

Sb. zpracován. V dokumentech

je podrobná evidence majetku

obce, a to nejen majetková, ale

i finanãní. Zpracování tohoto do-

kumentu bude slouÏit v‰em od-

borÛm MûÚ R˘mafiov i potfie-

bám obãanÛ.

Dal‰í ãást rozpoãtu slouÏí na bûÏ-

nou údrÏbu dopravního svislého

a vodorovného znaãení. Vzhle-

dem k leto‰ní mírné zimû lze 

oãekávat, Ïe investice do oprav

dopravního znaãení nebudou

zdaleka takové jako v roce 2006.

Pfiesto je nutné poãítat s vandalis-

mem, kter˘ je druhou nejãastûj‰í

pfiíãinou po‰kození dopravního

znaãení, u kterého nelze dopfiedu

odhadnout rozsah ‰kod a násled-

nû finanãní v˘‰i oprav.

V loÀském roce jsme obãany in-

formovali o plánu odboru dopra-

vy, kter˘ se bude t˘kat zaji‰tûní

pasivní bezpeãnosti chodcÛ.

Z dÛvodÛ omezeného rozpoãtu

odboru dopravy a silniãního hos-

podáfiství lze pfiípravu projekto-

vé dokumentace pro osvûtlení

vybran˘ch pfiechodÛ zadat aÏ

v druhé polovinû roku 2007, a to

dle v˘‰e zÛstatku rozpoãtu.

Samotná realizace stavebních 

úprav by se uskuteãnila v násle-

dujících letech. V‰e závisí také

na rÛzn˘ch dotaãních moÏnos-

tech a grantech, které samozfiej-

mû mûsto hodlá vyuÏít. JelikoÏ

se jedná o zafiízení na ochranu

chodcÛ a obãanÛ mûsta, ve‰keré

náklady na tuto investici zaji‰Èu-

je pfiíslu‰né mûsto nebo obec ne-

jen na komunikacích ve svém

majetku, ale také na silnicích

v majetku státu, kde v˘kon vlast-

nick˘ch práv provádí státem ur-

ãená organizace, tj. Správa sil-

nic, pfiípadnû ¤editelství silnic

a dálnic.

Tímto bych chtûla uvést na pra-

vou míru vyjádfiení zástupce

Správy silnic, Ïe ãeká jen na

podnût vedoucí odboru dopravy

a silniãního hospodáfiství MûÚ

R˘mafiov ke zv˘‰ení bezpeãnosti

silniãního provozu. Skuteãnost

je ov‰em taková, Ïe Správa sil-

nic nebo ¤editelství silnic a dál-

nic vydá pouze svÛj souhlas

k zámûru a realizaci.

Odbor dopravy MûÚ R˘mafiov

poÏádal o úpravu a Krajsk˘ úfiad

Moravskoslezského kraje vydal

rozhodnutí o zmûnû dopravního

znaãení na silnici ã. I/11 v R˘-

mafiovû od kfiiÏovatky ulice

U Lomu po kfiiÏovatku U Ryb-

níka (naproti Penny marketu).

Stanovení dopravního znaãení

nebylo ze strany ¤editelství sil-

nic a dálnic, která je majetko-

v˘m správcem, do dne‰ního dne

provedeno. Po písemné urgenci

byla pfiislíbena náprava.

Obdobnou situaci fie‰íme s ma-

jetkov˘m správcem, kter˘m je

Správa silnic, stfiedisko Bruntál,

kde bylo urgováno zpûtné vy-

znaãení pfiechodÛ pro chodce,

které byly odstranûny v rámci 

opravy komunikace ã. II/445 na

tfiídû HrdinÛ v R˘mafiovû.

Renata Vysly‰elová,
vedoucí odboru dopravy

a silniãního hospodáfiství

·kolství

Den uãitelÛ na Primû
Ve stfiedu 28. bfiezna vzdali dík

kantorÛm studenti SSO· Prima,

s. r. o., a pfiipravili pro nû Den 

uãitelÛ. Pod vedením vychovate-

lek z domova mládeÏe pfiipravili

Ïáci Primy vtipn˘ program, kter˘

byl obsahovû urãen˘ pedagogÛm

‰koly. Povídka „Rezková, Rez-

ková“, kterou pfiednesla Martina

Nováková z 1. B, pojednávala

o nev˘hodách dûtí, ktefií mají ro-

diãe uãitele.

Povídka mûla velk˘ úspûch nejen

po obsahové stránce, ale i po

stránce umûleckého pfiednesu.

VÏdyÈ Martinû uteklo celostátní

kolo v recitaci jen o dva body.

Studenti také zazpívali a zatanãi-

li a vrcholem byl dárek v‰em uãi-

telÛm v podobû krásné nehynou-

cí kytky. Tato akce byla pro

v‰echny kantory opravdu velk˘m

pfiekvapením, protoÏe o ní nikdo

pfiedem nevûdûl.

Pfiejeme v‰em uãitelÛm a peda-

gogick˘m pracovníkÛm hodnû

zdraví, pevné nervy a alespoÀ

trochu spokojenosti.

Studenti SSO· Prima, s. r. o.

Soukromá stfiední odborná ‰kola Prima, s. r. o.
Sokolovská 29, 795 01 R˘mafiov, tel. 554 211 812

NABÍZÍ STUDIUM ODBORN¯CH KURZÒ
■ Podniková ekonomie
■ Vefiejné finance
■ Technika administrativy
■ Obchodní korespondence
■ Kurz pro prÛvodce
■ Obchodní Anglick˘ jazyk
■ Obchodní Nûmeck˘ jazyk

P¤IHLÁ·KY A BLIÎ·Í INFORMACE:

SSO· Prima, s. r. o. CEKA - cestovní agentura
Sokolovská 29 Národní 5

795 01 R˘mafiov 795 01 R˘mafiov

Tel.: 554 211 812 Tel.: 554 211 525

Dále otevírá
ve ‰kolním roce 2007/2008 první roãník

DÁLKOVÉHO STUDIA
obor Vefiejná správa

Informace: tel. 554 211 812, 554 212 467
E-mail: ssosprima.rymarov@seznam.cz
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·tafeta
Známé osobnosti se ptají znám˘ch ãi nûãím pozoruhodn˘ch osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i ãte-

náfie. Spoleãnû s otázkami pfiedávají pomysln˘ ‰tafetov˘ kolík, kter˘ zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-

n˘mi ãi úplnû jin˘mi otázkami dal‰ího zajímavého ãlovûka.

Vratislav Koneãn˘ se ptá Jifiího Koneãného
Proã jsem si ho vybral?
Známe se dost dlouho a povaÏuji ho za ãest-

ného a pracovitého ãlovûka, z ãehoÏ vypl˘-

vá, Ïe si jej také váÏím. Na‰i obyvatelé ho

znají jako redaktora R˘mafiovského horizon-

tu, domnívám se v‰ak, Ïe o nûm pfiíli‰ mno-

ho nevûdí. A koneãnû je tady shoda jmen, ale

vÛbec Ïádn˘ pfiíbuzensk˘ vztah. Proto tedy!

Je o tobû známo, Jirko, Ïe jsi urãitou dobu
pÛsobil jako profesionální herec v âeském
Tû‰ínû. Jak dlouho jsi tam byl a na které ro-
le rád vzpomíná‰?
Do angaÏmá Tû‰ínského divadla jsem na-

stoupil v roce 1986. ¤íká se, Ïe první a po-

slední role v angaÏmá je vÏdy tou nejkrás-

nûj‰í. Asi ano. KaÏd˘ má svého Leona 

(N. Simona - M. Hamlische) a role Vernona,

to byla má první role v americkém muzikálu,

kde jsem hrál ve dvou a pÛl hodinovém pfied-

stavení spoleãnû s Alenou Sasínovou-Polar-

czyk, mimochodem nûjakou dobu Ïijící zde

v R˘mafiovû. Nesmím zapomenout na svou

Ïivotní roli Cyrana z Bergeracu (E. Rostan-

da). Zanechala ve mnû hlubokou citovou

vazbu nejen k tomuto pfiedstavení a k lidem,

ktefií se kolem inscenace „motali“, ale pfiede-

v‰ím k reÏiséru Franti‰ku Kordulovi, kter˘

krátce po dokonãení reÏie na této hfie zemfiel.

V ten okamÏik si ãlovûk musí nutnû uvûdo-

mit s odchodem „otce“ na‰í inscenace smysl

hry i smysl Ïivota. V divadle jsem za ‰est let

vytvofiil více jak ãtyfii desítky rolí v osma-

dvaceti hrách a nelituji ani jediné minuty

strávené na tû‰ínsk˘ch prknech, které dnes

uÏ opravdu znamenají svût.

Proã jsi z divadla ode‰el?
Po listopadu 1989 nastoupili „pfievleãkabát-

níci“. Jednoho divadelního fieditele vystfiídal

druh˘ a zpoãátku to vypadalo, Ïe kaÏd˘ bude

chtít „urvat z kor˘tka“ co nejvíc. Tato snaha

pfietrvává bohuÏel u nûkter˘ch i po tûch osm-

nácti letech. A pokud má umûlec, aÈ je to v˘-

tvarník, muzikant nebo herec, vytváfiet umû-

ní a lidem rozdávat radost ãi nastavovat zr-

cadlo dobû, nemÛÏe b˘t nástrojem ãi pro-

stfiedníkem neãisté hry. VydrÏel jsem to je‰tû

tfii roky. K tomu se pfiidaly spory nûkter˘ch

zamûstnancÛ o gáÏe. Hrstka nás opustila ten-

to kulturní stánek nadobro. Zjednodu‰enû lze

fiíci: Ode‰el jsem z personálních dÛvodÛ.

I pfiesto mohu povaÏovat tûch ‰est let za jed-

no z nejkrásnûj‰ích období ve svém divadel-

ním Ïivotû.

Jak ses dostal do R˘mafiova, jak se ti zde lí-
bí a s ãím nejsi spokojen?
Chtûl jsem uÏ dfiív Ïít v malém mûstû.

Hledali jsme zároveÀ ãisté ovzdu‰í a klidné

prostfiedí, uÏ kvÛli synovi, kter˘ trpûl alergií.

A co se mi tady líbí? Klid malomûsta, prÛ-

zraãnost horsk˘ch tokÛ a vût‰inou i lidsk˘ch

vztahÛ. Milé a vstfiícné jednání, a kdyÏ jde,

jak se fiíká, do tuhého, roztomilá malomûst-

ská pospolitost zdej‰ích lidiãek. To v‰e dûlá

z R˘mafiova kouzelné mûsteãko s kaÏdoden-

ním koloritem, kter˘ si mnozí ani neuvûdo-

mují, pokud neÏili pfiedtím v anonymitû vel-

komûst. A co mi schází? Obecnû vût‰í zájem

mûsta o kulturu, o kvalitnûj‰í programovou

nabídku nejen pro dospûlé, ale zejména pro

mládeÏ. Nelze se donekoneãna vymlouvat na

nedostatek financí. Vedle pracovních moÏ-

ností je potfieba vytvofiit mlad˘m kvalitní

podmínky pro oddech a relaxaci.

V Ïivotû jsou chvilky tûÏké, ale i úsmûvné.
Vzpomene‰ si na nûjakou veselou epizod-
ku?
Jednou jsme hráli s divadlem pohádku

Snûhurka a sedm trpaslíkÛ, a jak bylo zvy-

kem, hrálo se vût‰inou hned v nûkolika mûs-

tech po sobû. Byli jsme jiÏ unaveni a pfii jed-

nom z posledních pfiedstavení jsem si fiekl, Ïe

si pfied zaãátkem na patnáct minut zdfiímnu.

Pfiedstavení zaãalo a já usnul jako kdyÏ mû

do vody hodí. Opona, úvodní píseÀ trpaslíkÛ,

pak refrén Hej hou, hej hou a v zápûtí má na-

stoupit myslivec. JenÏe myslivec nikde.

A znovu Hej hou, hej hou... a nic. KdyÏ uÏ tr-

paslíci zpívali asi popáté to své Hej hou, hej
hou, nûkdo o mû v zákulisí zakopl a tím mû

probudil. KdyÏ jsem sly‰el to zpropadené Hej
hou, hej hou, myslel jsem, Ïe mû budou 

„omejvat“. Vystfielil jsem jako raketa, trpaslí-

kÛm uÏ docházel dech i trpûlivost a uprostfied

jevi‰tû na mû ãekal ·mudla, kterého v pohád-

ce hrálo asi desítileté dítko. Ten chudák byl

z toho, Ïe nevidí myslivce, v takovém ‰oku,

Ïe krátk˘ dialog, kter˘ jsme spolu mûli ode-

hrát, byl málem v trapu. V‰e nakonec dobfie

dopadlo, diváci nic nepoznali, jen si asi fiekli,

proã ti trpaslíci tolikrát opakovali refrén.

Má‰ mezi na‰imi herci nebo hereãkami, mi-
nul˘mi i souãasn˘mi, nûkoho, koho obdivu-
je‰? JestliÏe ano, ãím tû zaujal (nebo zaujali)?
Mám rád v‰echny herce, ktefií nic nepfiedstí-

rají, nedeklamují, jsou pfiirození. Mezi tako-

vé bezesporu patfiil Rudolf Hru‰ínsk˘ star‰í,

Vlastimil Brodsk˘ nebo souãasn˘ Ludûk

Munzar ãi Zdenûk Svûrák. K m˘m oblíbe-

n˘m ãesk˘m hereãkám patfií Jana ·tûpánko-

vá, Jifiina Jirásková, Jana Hlaváãová nebo

Marta Vanãurová. Z hercÛ svûtové kinemato-

grafie bych jmenoval Paula Newmana,

Dustina Hoffmana ãi Kevina Costnera, pfií-

padnû Charlese Bronsona. U Ïen je to tûÏ‰í.

Mnoho z nich dokáÏe sv˘m herectvím 

a osobností nejen okouzlit, ale pfiedev‰ím

pfiesvûdãit a zaujmout. Jmenoval bych ales-

poÀ Meryl Streep, Julii Roberts, Jane Fonda,

Demi Moore ãi Sharon Stone.

Jaké je tvé mínûní o herecké kategorii ko-
mikÛ. Myslí‰ si o nich, Ïe jsou v praktickém
Ïivotû stejní jako ve sv˘ch rolích na jevi‰ti,
nebo berou Ïivot váÏnû?
S nûkolika komiky jsem mûl moÏnost se pot-

kat pfii studiích osobnû. Jeden mÛj spoluÏák,

komik dá se fiíci od narození, pÛsobil velmi

svérázn˘m dojmem, a kam pfii‰el, vÏdy do-

kázal pobavit své okolí. Nikdo v‰ak netu‰il,

Ïe v soukromí je to velmi tich˘, skromn˘ 

a uzavfien˘ ãlovûk. Ano, po osobních zku‰e-

nostech bych fiekl, Ïe tito lidé berou Ïivot

váÏnû.

Zdá se ti na na‰ich souãasn˘ch politicích
nûco k smíchu, nebo si zaslouÏí spí‰e úctu
a obdiv?
¤ekl bych, VraÈo, Ïe ani smích, ani úcta a ob-

div nejsou pro na‰i politickou scénu pfiíznaã-

né. Pochopitelnû nechci házet v‰echny do

jednoho pytle. Mezi politiky se najdou i svût-

lé v˘jimky. A kdyÏ uÏ mluvíme o herectví,

fiekl bych, Ïe mi vût‰ina na‰ich politikÛ pfii-

padá jako ve velmi ‰patnû zreÏírované insce-

naci, kterou se bohuÏel prezentujeme i za

hranicemi na‰eho státu. A to je podle mého

názoru spí‰e k pláãi.

Pfií‰tû: Jifií Koneãn˘ se bude ptát Vûry
Koláfiové.
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Policisté opût v restauracích
kontrolovali mládeÏ

Dal‰í akce zamûfiená na kontrolu dodrÏování

zákazu podávání alkoholick˘ch nápojÛ mlá-

deÏi probûhla veãer 23. bfiezna v Bfiidliãné.

Byly zkontrolovány tfii podniky a v restaura-

ci na ul. ·kolní byla zji‰tûna 17letá dívka,

která poÏila pivo. Nápoj jí podala obsluhují-

cí ãí‰nice, s níÏ bude pfiestupek fie‰it správní

orgán pfii MûÚ Bfiidliãná. V barech Eli‰ka

a U Juránû nebyl zji‰tûn Ïádn˘ pfiestupek.

Pohfie‰ovali patnáctiletého
chlapce z dûtského domova

Veãer 23. bfiezna oznámil na vrbenskou poli-

cejní sluÏebnu vychovatel zdej‰ího dûtského

domova, Ïe pohfie‰uje 15letého chovance.

Ten se mûl odpoledne vrátit do dûtského do-

mova z internátu. Pracovníci ‰koly vychova-

teli sdûlili, Ïe hoch od pfiedchozího dne ne-

nastoupil na praxi, ale v noci na internátu

pfiespal.

Policisté zjistili, Ïe se mladík aÏ do ranních

hodin 24. bfiezna pohyboval po diskotékách

v R˘mafiovû. Dle svého tvrzení ztratil peníze

a nevûdûl, jak se má dostat zpût do Vrbna

pod Pradûdem. Od kamaráda telefonoval

sv˘m pfiíbuzn˘m do stfiedních âech a ti vy-

rozumûli mladíkova otce a pracovníky dût-

ského domova. Hoch se vrátil zpût do dût-

ského domova.

Pachatel ze skladu
ukradl tfii motorky

Na OkruÏní ulici v R˘mafiovû do‰lo mezi 

12. a 26. bfieznem ke vloupání do areálu b˘-

valého kravína, kter˘ slouÏí jako sklad prá-

delny. Pachatel vypáãil bednûní starého vcho-

du, vnikl do objektu a následnû odcizil dva

nepojízdné motocykly znaãky JAWA modré

a Ïluté barvy. Odvezl také nepojízdn˘ moto-

cykl âZ 380 cross s ãern˘m rámem. Majiteli

zpÛsobil ‰kodu za 15 500 Kã. „V souvislosti
s tímto pfiípadem zatím mohu jen potvrdit, Ïe
r˘mafiov‰tí policisté nyní provûfiují podezfiení
na nezletilé hochy. Vzhledem ke stádiu ‰etfie-

ní a vûku podezfiel˘ch ale nelze událost blíÏ
komentovat,“ upfiesnila policejní mluvãí

Lucie Zgarbová. Pfiípad krádeÏe dále ‰etfií r˘-

mafiov‰tí policisté.

Havarovala
pfii nesprávném pfiedjíÏdûní

Ve stfiedu 28. bfiezna havarovala u Jamartic

51letá fiidiãka vozidla ·koda 120. Pfii pfied-

jíÏdûní Fabie ‰patnû odhadla odstup a narazi-

la do pfiedjíÏdûného vozu. Na autech vznikly

‰kody za 11 tisíc Kã. ¤idiã Fabie zranûn ne-

byl, nepozorná fiidiãka v‰ak utrpûla lehké

zranûní.

Bodla druha do hrudníku
V pátek 30. bfiezna zahájil policejní komisafi

SKPV Bruntál stíhání 40leté Ïeny

z R˘mafiova pro pokus trestného ãinu ublíÏe-

ní na zdraví s tûÏkou újmou. Toho se mûla

dopustit, kdyÏ pfiedchozího dne veãer pod

vlivem alkoholu v hádce bodla svého 57leté-

ho druha do hrudníku. Opilá Ïena pouÏila

kuchyÀsk˘ nÛÏ, jímÏ svému partnerovi zpÛ-

sobila ránu hlubokou 7 cm a schopnou ohro-

zit jej na Ïivotû. Îenû bylo namûfieno 

1,82 promile. Ke svému jednání se doznala,

po‰kozen˘ ale pÛvodnû lékafiÛm uvedl, Ïe se

bodnul sám.

Napadl bratry
kvÛli parkování aut

V tûchto dnech zahájil policejní komisafi

trestní stíhání 56letého muÏe z R˘mafiova

pro trestné ãiny v˘trÏnictví a poru‰ování do-

movní svobody. V minulosti napadl na ulici

Na Stráni 23letého muÏ, údajnû kvÛli parko-

vání. Obvinûn˘ muÏ ve‰el na zahradu domu

a udefiil mladíka do obliãeje. KdyÏ mu pfii‰el

na pomoc jeho 35let˘ bratr, udefiil i jej pûstí

do tváfie.

Pfii‰la o valuty i ‰perky
Do domu v Janovicích vnikl mezi 28. bfieznem

a 2. dubnem neznám˘ pachatel, kter˘ zfiejmû

pouÏil klíãe ponechané na zárubni vchodo-

v˘ch dvefií. Vnikl do loÏnice a ob˘váku 76leté

majitelky a ze skfiínûk jí odcizil 250 euro

v rÛzn˘ch bankovkách, hotovost ve v˘‰i 28 ti-

síc Kã, zlaté prsteny, pfiívûsky a fietízky.

Celkem zpÛsobil ‰kodu za asi 65 tisíc Kã.

Koupil kradené auto
Policisté OOP âR R˘mafiov kontrolovali 

2. dubna na tfiídû HrdinÛ vozidlo VW Jetta fií-

zené 24let˘m mladíkem z RyÏovi‰tû. Hlídka

zjistila, Ïe po vozidle je vyhlá‰eno pátrání.

34let˘ spolujezdec, kter˘ auto krátce pfiedtím

koupil v Bohumínû, vÛz vydal policii. Byly

odebrány stopy, které by mohly vést ke zji‰-

tûní pachatele krádeÏe.

LoupeÏ ve veãerce objasnûna
Pro trestn˘ ãin loupeÏe byl 4. dubna obvinûn

31let˘ muÏ z Jesenicka. Skutku se mûl do-

pustit 20. bfiezna ve veãerce na Bartákovû 

ulici v R˘mafiovû, kam vstoupil v tmavé ãe-

pici s maskovan˘m obliãejem a Ïádal po ma-

jiteli cigarety, alkohol a peníze. Poté, co ma-

jitel lupiãi fiekl, Ïe peníze nemá, obvinûn˘ 

ode‰el ke dvefiím prodejny a vrátil se k po-

kladnû s kovovou tyãí od sbíjeãky. Zaãal

bouchat do kasy na prodejním pultû a potom

rozbil vrchní sklo mrazáku. JelikoÏ mûl ma-

jitel obavy z dal‰ího jednání lupiãe, vydal

mu cigarety a láhev vodky. Vãetnû po‰koze-

ní mu vznikla ‰koda za asi 2 tisíce Kã. Lupiã

majiteli vyhroÏoval ohlednû pfiípadného

oznámení vûci policii, po‰kozen˘ pfiesto lou-

peÏ nahlásil. Policie muÏe dopadla a umísti-

la jej do policejní cely.

V ukradené penûÏence
bylo 18 tisíc

Ráno 4. dubna vyuÏil neznám˘ pachatel ne-

stfieÏeného okamÏiku a v dílnû hotelu v Malé

Morávce odcizil penûÏenku ponechanou na

stole. Po‰kozen˘ majitel mûl v penûÏence

hotovost ve v˘‰i 18 tisíc Kã, doklady a pla-

tební a úvûrové karty.

Zpracovala redakce na základû
podkladÛ tisk. mluvãí PâR Bruntál

UÏiteãná informace

Pfiijìte na „Den s Deníkem“ a vyhrajte osobní automobil
Chcete vûdût, jak vznikají novi-

ny? Chcete proniknout do tajÛ

souãasné novinafiiny? Pfiijìte 

25. dubna 2007 na r˘mafiovské

námûstí Míru na „Den s Dení-

kem“. Pozveme vás na malé ob-

ãerstvení, ukáÏeme vám, jak re-

daktor vytváfií v poãítaãi stránku,

která vyjde v Deníku dal‰í den,

s pracovníky redakce si mÛÏete

popovídat o novinách i o problé-

mech, které vás trápí a jejichÏ

zvefiejnûní by je pomohlo vyfie‰it.

Pfiijedeme za vámi jiÏ ráno

a nav‰tívit nás mÛÏete aÏ do po-

zdních odpoledních hodin. Po

14. hodinû vás potû‰í sv˘m vy-

stoupením místní dûtské soubo-

ry.

Pro v‰echny náv‰tûvníky akce

jsme pfiipravili soutûÏ, jejíÏ hlav-

ní v˘herce získá osobní automo-

bil. Pfiímo na místû mÛÏete zís-

kat kupony. Staãí je vyplnit

a soutûÏíte o auto. Kupony na-

jdete i v na‰em Deníku. Dûti si

navíc mohou zasoutûÏit o drobné

odmûny.

NezapomeÀte! Den s Deníkem
se v R˘mafiovû koná 25. dub-
na.
Podklady redakce Deníku Krnov
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O Tylovû a kostele P. Marie
Povídání o Tylovû by se skoro

dalo zaãít fieãnickou otázkou, co

to ten Tylov je a kde leÏí.

Odpovûdi by byly namnoze roz-

paãité, i kdyÏ jde o jednu obec

z b˘valého okresu R˘mafiov

a nebyla to obec nev˘znamná.

Proto maliãk˘ historick˘ pfiehled

na úvod o Tylovu, nynûj‰í sou-

ãásti obce Lomnice. 

Tylov byl údajnû zaloÏen pfied 

r. 1326 jako mûsteãko horníkÛ

jednak r˘Ïujících zlato v míst-

ním potoce aÏ po fieku Moravici,

a dále kutajících v okolních kop-

cích mûdûnou rudu a snad

i stfiíbrnou. Jméno této osady by-

lo od poãátku nûmecké: Tillen-

dorf. Teprve v r. 1397 je zazna-

menán v˘raz Tylovice. A je‰tû

pozdûji Ptejlov. Tylov byl zalo-

Ïen dosti velkoryse, od poãátku

se v nûm poãítalo s farou, koste-

lem, usedl˘mi fiemeslníky. (Nû-

meãtí dûjepisci si dokonce fandi-

li, Ïe i se ‰kolou). JenÏe jak uÏ to

b˘vá u podobn˘ch, spí‰e úãelovû

zaloÏen˘ch osad, do‰lo i na doby

ménû pfiíhodné. Zlato bylo brzy

vyr˘Ïováno a ve skále dne‰ního

kopce Mûdûnce pracnû vytesá-

vané ‰toly a ‰achty na mûdûnou

rudu nebyly efektivní, aby udr-

Ïely standard mûsteãka, m.j. pfii-

pojeného v r. 135l k diecézi lito-

my‰lské. Na poãátku l7. stol. byl

uÏ Tylov typickou poddanskou

vsí s jedním, pozdûji dokonce

dvûma vrchnostensk˘mi statky.

Není vylouãeno, Ïe se dále tûÏi-

lo, nicménû se skromn˘mi v˘-

sledky. To uÏ bylo v Tylovû jiné

sloÏení obyvatelstva, protoÏe to

pÛvodní zfiejmû vzalo za své pfii

vypálení Tylova za válek uher-

sk˘ch. Je‰tû v r. 1545 se místo 

uvádí jako pustina.

Pfiíchod luteránsk˘ch dosídlencÛ

po r. 1556 byl nov˘m impulsem

k oÏivení. Nûkteré prameny uvá-

dí, Ïe luteráni si v Tylovû posta-

vili dfievûn˘ kostel se ‰kolou -

nejspí‰e na místû starého, ka-

menného. Pfii násilné rekatoliza-

ci byl spálen a na jeho místû

vztyãen tzv. Vítûzn˘ kfiíÏ. Dnes

celou tu historii pfiipomíná jen

kfiíÏ litinov˘, stojící u mostu pfies

potok a setrvávající na místû na-

vzdory vandalÛm rozkrádajícím

cokoliv kovového. Je stfieÏen ro-

dinou ·védikovou bydlící opo-

dál. Paní ·védiková je mimo-

chodem asi jedinou pÛvodní

místní rodaãkou.

Po spálení luteránského kostela

byl 77 krokÛ (!) od spáleni‰tû

postaven kostelík, pfiesnûji asi

dfievûná zvonice opatfiená zvo-

nem. Ve zvonici bydlel ponocn˘.

Snad je‰tû dodejme, Ïe po roce

162l byla farnost v Tylovû zru‰e-

na a farníci pfievedeni do vedlej-

‰í Lomnice. JenÏe ani tam nebyl

katolick˘ knûz a tak se povin-

n˘ch bohosluÏeb úãastnili lidé

z Tylova aÏ v dalekém Jifiíkovû.

Vycházelo se ráno ve 3 hodiny

a kfiíÏem kráÏem pfies kopce po

do nedávné doby v terénu je‰tû

patrné „kostelní pû‰inû“ ma‰íro-

vali Tylov‰tí vstfiíc náboÏensk˘m

povinnostem. Povinností rychtá-

fie bylo provést „kontrolu poãtÛ“

pfied odchodem a pak je‰tû pfied

zapoãetím vlastních bohosluÏeb

na místû. Stávalo se, Ïe pfii tom-

to spoleãném pochodu nûkdo

zemfiel a místo pro pochování

bylo buì Jifiíkov nebo RyÏovi‰tû.

Na lomnick˘ hfibitov se nenosili.

Ono totiÏ ani v Lomnici fara ne-

byla a teprve po jejím obsazení

za vlády Josefa II. pfiíslu‰el

Tylov církevnû do Lomnice, coÏ

trvá dodnes. Od tûch dob se

Tylov, tehdy naz˘van˘ Tylov na

Moravû, uÏ nijak nepovznesl

a zÛstal nadále malou vsí. 

V r. 1880 mûl 350 obyvatel, 

v r. 1900 asi o pût více a pak uÏ

to ‰lo jen smûrem dolÛ, i kdyÏ

domÛ pfiib˘valo. V r. 1950 zde

bylo evidováno 70 domÛ 

s 198 obyvateli. Ve známé akci

za oãi‰tûní pohraniãí od zbofie-

nisk bylo i zde odstranûno 

36 stavebních ruin a tak se po-

stupnû do‰lo k dne‰nímu poãtu

pfiibliÏnû 25 stavení vãetnû tfií

bytovek, ve kter˘ch bydlí vût‰i-

na trvale pfiihlá‰en˘ch. Nûkteré

domy jsou neobydlené, jiné

slouÏí jako rekreaãní chalupy

a jsou vzornû udrÏované. Prázd-

ná je i budova pomûrnû modernû

pojaté ‰koly, vybudované s vel-

k˘m státním pfiíspûvkem za l. re-

publiky, obec Lomnice se nebrá-

ní zájmu pfiípadného solidního

zájemce. Urãit˘m kladem je sou-

ãasná pfiítomnost firmy na v˘ro-

bu drobného zboÏí, poskytující

urãitou moÏnost zamûstnání ãás-

ti obyvatel. V souãasné dobû zde

není ani obchod. V‰e potfiebné se

nachází v Lomnici, ke které byl

Tylov nafiízením integrován 

v r. 196l. 

VraÈme se v‰ak k historii kostela

v Tylovû. Je spojena s místním

rychtáfiem Atzlerem, kter˘ v r.

1656 odkoupil vrchnostensk˘

dvÛr nad obcí, jejÏ pozdûji vlast-

nila rodina LangerÛ, prakticky

do r. 1946. Naproti budovám

statku stávala hospoda a její ma-

jitelé byli podezíráni, a mnohdy

dokonce usvûdãeni a odsouzeni

za nûkteré nekalé obchody.

Zkrátka a dobfie nebyla to právû

„dobrá adresa“. A protoÏe rychta

leÏí je‰tû o více jak kilometr dá-

le od lomnického kostela neÏ

Tylov a silnice nebyla (aÏ v roce

1830), také proto, Ïe si to

Langerovi mohli dovolit, vznikla

v rodinû my‰lenka na stavbu

kostela. S pfiispûním obce, samo-

zfiejmû, aã se to Tylovsk˘m moc

nezamlouvalo, nûktefií mûli na

kopec k rychtû dost daleko

a lomnick˘ kostel jim staãil.

Ov‰em uÏ tehdy platilo, Ïe hlava

obce má vÏdy jak oponenty, tak

okázale projevované pfiíznivce -

prostû kostel se stavûl u rychty.

Ale je‰tû jedna vûc komplikova-

la to rozhodování - byla to ‰kola

v Tylovû. Krajské orgány ji 

oznaãily za bídnou chatrã a pfii

vizitaci v r. 1804 do‰lo k nehodû

kdyÏ „pfii vstupu Vdp. P. Hau-

keho, an na práh vkroãil, tento

na utrum shnil˘ se probofiil

a Vdp. P. Haukemu do‰lo ke zra-

nûní nohy“. Na‰li se troufalci,

ktefií usilovali o stavbu ‰koly za

pfiispûní statkáfiÛ LangerÛ, ale

v‰e rozhodla poboÏná a bohatá,

pfies svÛj vysok˘ vûk stále statek

ve své správû drÏící Zimmerová-

Langerová. Té se ‰kola neza-

mlouvala a rozhodla, Ïe kdyÏ dá

peníze, tak jedinû na ten kostel.

Na jafie r. 1806 se zaãalo stavût

(zase tûch magick˘ch 77 krokÛ)

poblíÏ statku a na podzim téhoÏ

roku bylo dílo témûfi hotovo.

Kaple byla zasvûcena P. Marii

teprve po urãit˘ch dohadech.

V Tylovû totiÏ pfietrvával je‰tû

z dob rozvoje hornictví spí‰e

kult sv. Barbory a místní starou-

Bourání kostela v r. 1958

Sokl kfiíÏe pfied místem pÛvodního tylovského kostela
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Pozvánka do Zoo Ostrava

sedlíci se jej usilovnû drÏeli aÏ

do r. 1945. Dokonce se v Tylovû

dfiíve slavívaly dvoje hody, oby-

vatelé rychty a samoty u Mora-

vice slavívali hody na svátek 

P. Marie, Tylov‰tí se drÏeli sv.

Barbory. Zimmerové se podafiil

je‰tû jeden mistrovsk˘ kousek

tím, Ïe zinscenovala prosebná

procesí ku P. Marii, pofiádaná

z Lomnice, a dokonce i z Dûtfii-

chova nebo N. Valtefiic, a tato

procesí se konávala za velké 

úãasti aÏ do konce let padesát˘ch

min. století, dokonce za úãasti

ãlenÛ MNV v Lomnici! Z Tylo-

va ne. 

Kamenn˘ kostel byla prostá

stavba se zaklenut˘m presbytá-

fiem a ploch˘m dfievûn˘m, po-

zdûji omítnut˘m stropem. Byly

ãinûny pokusy o ozdobení stûn

kostela náboÏn˘mi v˘jevy i z dû-

jin Tylova. Nûktefií pamûtníci si

vzpomínají, Ïe na omítce byly 

uhlem rozkresleny postavy a ce-

lá kompozice v˘jevÛ. Autorem

byl Gustav Brauner, rodák

z Tylova a pozdûji znám˘ malífi

âeského Krumlova. K realizaci

ale nedo‰lo.

Druhou svûtovou válku pfieãkal

kostel u Tylova beze ‰rámÛ a ne-

byl shledáván ani v letech pade-

sát˘ch nijak „závadov˘m“. Po-

hroma pfii‰la teprve s pfiíchodem

dosídlencÛ romského pÛvodu

z v˘chodního Slovenska kolem

r. 1956. Tito nepfiizpÛsobení ci-

vilizaãním zvyklostem byli spí‰e

násilím dosazeni k „posílení po-

tenciálu pracovních sil budova-

telÛ pohraniãí“ téÏ do Tylova.

âást jich snad bydlela na b˘valé

rychtû, jiní zase v obci a vesmûs

mûli pracovat v zemûdûlství.

Tehdej‰í písemné materiály jsou

plné steskÛ na témûfi neexistující

pracovní morálku a pamûtníci to

oznaãují je‰tû v˘raznûji. Tyto

„posily“ budovatelÛ se scházely

právû v kostele, konaly se tam

pitky a niãilo, co se dalo. Marné

byly pokusy o nûjak˘ zákrok i ze

strany MNV. Nebylo rady, neby-

lo pomoci. UÏ tehdy, fiíkají nûk-

tefií. Demolovaná stavba stojící

tûsnû vedle silnice, ze které se

pod kola aut kaÏdou chvíli vypo-

tácel nûkter˘ „pracující“ na mol

opil˘, nakonec byla trnem v oku

i okresním orgá-

nÛm kvÛli bez-

peãnosti provozu,

jenÏ tehdy uÏ za-

ãínal sílit. Ale

nejvíce vadilo to

„za‰ívání“, jak se

to tehdy charak-

terizovalo. Tak

do‰lo k návrhu na

demolici a vzápû-

tí k rychlému

zbofiení. Z inven-

táfie se zachoval

zvon a pár barvo-

tiskov˘ch obrazÛ.

Drahé a kvalitní

harmonium jiÏ

dfiíve propadlo

zkáze. Z celé

stavby zÛstal jen

sokl litinového

kfiíÏe, kter˘ stával

pfied kostelem údajnû od r. 1779.

Bylo - nebylo? Bylo a není...

Dnes se nedafií ani získat pofiádn˘

obrázek kostelíka P. Marie, kter˘

stával u rychty nad Tylovem. Pro

dne‰ní situaci v pomûru ke kul-

turnímu dûdictví lze fiíci, Ïe velká

ãást obyvatel nemá o b˘valém

kostele ani ponûtí, stejnû jako

o dûjinách obce nûkdej‰ího

Tylova na Moravû. V̆ razem toho

je i skuteãnost, Ïe oznaãení u sil-

nice „Lomnice - místní ãást

Tylov“ je zmatené a nemá co do

ãinûní se skuteãn˘m stavem ka-

tastru. Ale kdo to ví, Ïe? 

Jaroslav Chytil

·impanzi v novû upraveném v˘bûhu
Pûtice ‰impanzÛ (samice Zira, Hope,

Bambari, Maja a samec Siri) mûla poprvé

s nastávajícím jarním období moÏnost uÏít si

v novû upraveném letním v˘bûhu. Zde je bu-

dou moci aÏ do konce sezóny pozorovat také

náv‰tûvníci zoo.

M˘vali zdûdili vût‰í v˘bûh
M˘vali Mallory, Aniãka a Mániãka prozkou-

mávali novû vytvofien˘ v˘bûh, kter˘ vznikl

úpravou staré expozice medvûda syrského.

Polep‰il si také medvûd, kter˘ je ve vedlej-

‰ím v˘bûhu po medvûdech u‰at˘ch, zatímco

tito mají expozici po medvûdech ledních.

Pfiesun do upraven˘ch v˘bûhÛ po

vût‰ích zvífiatech je jednou z moÏností, jak

zlep‰it men‰ím druhÛm jejich Ïivotní pod-

mínky. Novû upraven˘ v˘bûh jistû potû‰í ne-

jen samotné m˘valy, ale také náv‰tûvníky,

ktefií budou mít lep‰í moÏnost tyto severoa-

merické ‰elmiãky pozorovat.

PfiírÛstek u vala‰ek
Nov˘m pfiírÛstkem dûtské kontaktní zoo je

mládû domácího plemene ovce - vala‰-

ky. Sameãek se narodil 13. bfiezna. Vala‰ky

chová ostravská zoo od roku 2005 a nov˘ pfií-

rÛstek je tfietím v pofiadí. Stanislav Derlich,
oddûlení pro kontakt s vefiejností Zoo Ostrava

Sokl kfiíÏe pfied místem pÛvodního tylovského kostela

Litinov˘ kfiíÏ pfiipomíná místo, kde stál luteránsk˘
kostel Fota: archiv J. Chytila

Fota: archiv Zoo Ostrava
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Zajímavé a nápadité akce, které

vym˘‰lí fieditel Obecnû prospû‰-

né spoleãnosti Sovinecko Petr

Schäfer s dal‰ími nad‰enci

a dobrovolníky, nejsou v malé

obci Stránské zdaleka u konce.

Studnice dobr˘ch nápadÛ jako

by nemûla dno a kaÏd˘m rokem

pfiib˘vají tu men‰í, tu vût‰í pofia-

dy, kter˘mi se tato místní ãást

R˘mafiova mÛÏe pochlubit.

K tradiãním „pohodovkám“ pat-

fií pravidelné koncerty kapely

Keltgrass Band, pofiádané kaÏd˘

poslední pátek v mûsíci v útulné

klubovnû Sovinecka, o. p. s., kde

se schází nejen stálí ‰tamgasti,

ale i nahodilí náv‰tûvníci, aby si

poslechli staré a známé písnû tá-

borov˘ch ohÀÛ a v poslední do-

bû také podmanivé tóny irské

muziky. Muziky, jeÏ je umocnû-

na hrou na skotské a „jesenické“

dudy.

Poslední bfieznov˘ pátek nebyl

v˘jimkou. B˘valá hospÛdka se

zaplnila takfika do posledního

místeãka a kapela úderem dva-

cáté hodiny spustila star˘ znám˘

repertoár. Témûfi v‰ichni si zano-

tovali pfii romantick˘ch melodi-

ích Wabiho DaÀka, Mikyho

Ryvoly a dal‰ích. Stráneck˘

Keltgrass Band, kter˘ mimocho-

dem nedávno získal zaslouÏené

vítûzství v bystfiickém Regi

Banju (soutûÏní pfiehlídce folko-

v˘ch kapel), hraje ve sloÏení:

Petr Dagy Schäfer (banjo, auto-

harfa, bodhrán), Tomá‰ Doktor

Kura‰ (housle), Jan Hnilo (pí‰Èa-

ly, akordeon, mandolína), Martin

Pospí‰il (housle, mandolína),

Martin MarÈan Mikulec (kytara),

Iveta âalová (bicí, bodhrán)

a Jaromír Kovboj Vrobel (skot-

ské a jesenické dudy). Zpoãátku

se zdálo, Ïe kapela bude hrát

v men‰ím oslabení. „Doktor“ byl

na cestû z Nûmecka a nedorazila

ani bubenice Iveta. Nakonec se

pfiíznivci KGB doãkali, v‰ichni

muzikanti po krátké dobû pfiice-

stovali v pofiádku a celou kapelu

tak spatfiili pfiíznivci keltgrass

sessionu v plné parádû. Hráãi si

vyslouÏili od publika nûkolikrát

boufiliv˘ potlesk a lidé nesli jen

s velkou nevolí, kdyÏ úderem

pÛlnoci ukonãila kapela svÛj

koncert. „Tak zase za mûsíc
ahoj,“ neslo se z úst muzikantÛ

do prostoru b˘valé hospÛdky ve

Stránském. JiKo

Akce hradu Sovince

21. a 22. dubna 2007 na hradû
Sovinci

Na moravské veselici
Jarmark lidov˘ch fiemesel s tradicemi pfii vítání jara.

Nav‰tivte venkovské ‰lechtické sídlo probouzející
se po tuhé zimû roku 1617.

* tradice, fiíkadla a folklórní zvyky  * lidová fiemesla, pletení ko-
‰íkÛ, dráteník a zdobení perníãkÛ * kejklífiské divadlo a Ïonglo-

vání s Vojtou Vrtkem   * seznámení s akcemi a úãinkujícími
v sezónû 2007 * loutkové divadélko a právo útrpné

Denní program se odehrává na 5. nádvofií
9.30 Vzbudíme hrad dûlovou salvou se zimního spánku?

pfied hradem

9.40 Muãení pijanÛ ru‰ících hradní klid, katovna Ordál

ze 4. na 5. nádv.

10.00 První jarní pohádka, babka âarodûjka

10.20 Sokolník - co dûlají dravci pfies zimu?

10.30 Na pfiíkaz rytífie Kobylky, pfiíjezd kum‰t˘fiÛ v prÛvodu na hrad

10.40 Povûst sovinecká, ‰ermífisk˘ pfiíbûh, Dûdictví

10.55 Jaro v podhradí, folklórní pásmo, Markovice

11.20 Ka‰párek, kejklífiské pásmo, Vojta Vrtek

11.45 Princ Bajaja, loutková pohádka, BOëI

12.15 LoupeÏnická, ‰ermífiská pohádka, Allegros

12.35 Den v katovnû, pfiíbûh s právem útrpn˘m, Ordál

12.55 Pojìme spolu do pohádky, babka âarodûjka

13.15 Tajemn˘ mû‰ec, ‰ermífiská povûst, Dûdictví

13.30 Na moravské veselici, folklórní pásmo, Markovice

13.55 Sokolnická ukázka, Monti

14.05 Na vysoké noze, kejklífiské pásmo, Vojta Vrtek

14.30 Ka‰párek a princezna, loutková pohádka, BOëI

15.00 Pepó‰, ‰ermífiská pohádka, Allegros

15.20 Na loupeÏnickém chodníãku, právo útrpné, Ordál

15.40 Jaro v podhradí, folklórní pásmo, Markovice

16.05 Ka‰párek, kejklífiské pásmo, Vojta Vrtek

16.30 Na trhu, ‰ermífiská pohádka, Allegros

16.50 Princ Bajaja, loutková pohádka, BOëI

17.20 Povûst sovinecká, ‰ermífisk˘ pfiíbûh, Dûdictví

17.35 Sokolník - co dûlají dravci pfies zimu?

Na 3. hradním nádvofií: • ukázky fiemesel a zdobení perníãkÛ

Na horním hradû: • soutûÏe, hry pro dûti a stfielnice z lukÛ

Osadní v˘bory informují

Pohodové akce ve Stránském na‰ly své pfiíznivce
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Kam na v˘let

Na Ml˘nsk˘ vrch
Na krat‰í vycházku v okolí

R˘mafiova se mÛÏeme vydat tfieba

k Ml˘nskému vrchu, neboli

Milberku, u Jamartic. Jedna z má-

la polních cest, nechceme-li jít do

Jamartic po frekventované silnici,

vede od prvních zahrádek za nád-

raÏím âD soubûÏnû se Ïelezniãní

tratí. Zakrátko v‰ak odboãí vpra-

vo k Ïelezniãnímu pfiejezdu a za

ním smûfiuje vlevo k lesu.

Provede nás lesem k loukám nad

kolejemi, aby za pû‰inou po nûko-

lika desítkách metrÛ navázala na

zpevnûnou polní cestu. Do tûch

míst smûfiuje u dal‰ího Ïelezniãní-

ho pfiechodu i pû‰ina od hráze

rybníka pod tratí. Smûrem k Ïe-

lezniãní zastávce v Jamarticích

vede nad tratí jiÏ polní asfaltka.

Od Ïelezniãní zastávky sejdeme

dolÛ do vsi a na cestû mezi domy

odboãíme vpravo, abychom moh-

li za Ïelezniãním podjezdem pfiijít

k úpatí Ml˘nského vrchu. Hned

za podjezdem odboãí z polní ces-

ty vlevo lesem strmû vzhÛru ne-

dlouhá pû‰ina, po které dojdeme

ke starému vût‰ímu lomu na bfiid-

lici. Dal‰í malé lomy, dnes jiÏ

hodnû zarostlé, kde se snad kdysi

pokou‰eli hledat také rudu, jsou

na opaãné stranû kopce, hned nad

tratí a lze je zahlédnout i z vlaku.

My se ale od prvního lomu vrátí-

me dolÛ k polní cestû za Ïelezniã-

ním podjezdem.

Je to místo, kterému v lidové

mluvû fiíkávali b˘valí starousedlí-

ci podle staré povûsti Pec-

Backofen, jak uvádí ve své kníÏ-

ce Römerstadt dr. Tutsch. Ke své-

mu názvu pfii‰lo následovnû: nû-

kdy v polovinû 17. stol., kdyÏ na-

‰e zemû drancovali ·védové, pr˘

v tûchto místech mûli své vojen-

ské leÏení. Tam zámûrnû pfied vy-

hladovûl˘mi obyvateli Jamartic

pekli chléb. Jamartick˘m se tako-

vé chování nelíbilo a pod vede-

ním obratného místního kováfie

dotáhli z druhé strany kopce na-

horu obrovsk˘ kotel, kter˘ napl-

nili prachem a Ïelezn˘mi koule-

mi, zapálili jej a spustili shora

mezi ·védy. (Tehdy tam nebyl

Ïelezniãní násep a snad ani lom.)

KdyÏ ·védi vidûli valící se hrÛzu,

v‰eho nechali a snaÏili se utéct.

Nûktefií se schovali jen za okolní

vyv˘‰eniny terénu, kde vût‰ina

popálen˘ch zemfiela a byla pak

pochována. Dal‰í vojáci utíkali

na druhou stranu vesnice, ale by-

li vût‰inou od ohnû tak zohaveni,

Ïe vypadali jako opice; jejich

mrtvoly byly také pochovány.

Dlouho v‰ak ve sv˘ch hrobech

nenacházeli klid. O pÛlnoci z hro-

bÛ vstávali a jako bezhlaví rytífii

nasedali na své konû a opût sese-

dali a poté se shromaÏìovali za

vesnicí u staré hru‰nû. Místní sta-

fií lidé pr˘ tehdy vyprávûli, Ïe je

sly‰ívali zfietelnû volat o pomoc:

„Vysázejte nám zde hlohové kefie,
pfiestaneme b˘ti opicemi.“ A tak

se dva neohroÏení mládenci vy-

pravili k horám, takové kefie do-

nesli a zasadili k hrobÛm.

Prokletí bylo zlomeno, du‰e zem-

fiel˘ch do‰ly pokoje a koneãnû

nastal klid.

Tolik stará „‰védská“ povûst.

Dnes ze starého prokletí nemusí-

me mít obavy, a tak za posledním

jamartick˘m domem na svahu

Ml˘nského vrchu pÛjdeme proti

toku tamûj‰ího potÛãku k dal‰í

ãásti lesa a projdeme jím k prame-

ni‰ti potoka ve svaÏit˘ch loukách

nad lesem. Vlevo si v‰imneme

i otevfieného melioraãního kanálu,

dnes jiÏ bohudík obrostlého, kter˘

svádí z protûj‰ích kopcÛ vodu.

Cesta zde konãí, okolní pozemky

patfií soukrom˘m osobám, a tak je

tfieba se z této lokality vrátit zpût

do Jamartic. Ve vsi pÛjdeme oko-

lo opravené dfievûné zvonice, kte-

rá byla postavena nûkdy v posled-

ních letech 19. století a patfiívala

starokatolické církvi. Dnes je kul-

turní památkou, patfiící obci.

U místní silnice ve stfiedu obce

stojí barokní kostel p. Marie z ro-

ku 1783 a vedle roste chránûn˘

strom jírovec. Obec Jamartice

(Irmsdorf) b˘vala vÏdy obcí pfie-

váÏnû zemûdûlskou a jiÏ v dobû,

kdy je‰tû byla souãástí janovické-

ho panství, patfiila mezi stfiednû

velké obce R˘mafiovska. B˘vala

zde dûdiãná rychta, fara, pozdûji

‰kola a mûli zde i vlastní obecní

peãeÈ. Doba se mûní, dnes jsou

Jamartice místní ãástí R˘mafiova,

okolní pozemky v‰ak stále slouÏí

zemûdûlské v˘robû.

Do R˘mafiova zpût se mÛÏeme

vrátit stejnou cestou, pfiípadnû jet

i vlakem, ale kdo si chce vycház-

ku prodlouÏit a uÏít si v˘hledÛ do

blízkého i dalekého okolí, pÛjde

za Ïelezniãní zastávkou po polní

cestû vlevo nahoru k signálnímu

pfievadûãi, odkud je málo znám˘

pohled na R˘mafiov s vodní plo-

chou rybníka v popfiedí a hfiebe-

nem Hrubého Jeseníku v pozadí.

Nahofie, kde zpevnûná cesta kon-

ãí, pÛjdeme kolem dal‰ího stoÏáru

signalizaãního pfievadûãe a trav-

natá cesta nás dovede k silnici od

Albrechtic. Do R˘mafiova pak

mÛÏeme dojít po dal‰ích loukách

k Ondfiejovu a odtud k vodárnû

nad mûstem. 

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

Pozvánka KâT R˘mafiov
V sobotu 21. dubna probûhne jiÏ 4. roãník akce Vychodilova stezka, jak se jiÏ stalo zvykem, s ekologick˘m zamûfiením.

Sraz je na námûstí u rozcestníku KâT v 8.30.

sobota 14. dubna 19.30

Saw III
Horor (USA 2006)

Budete omdlévat hrÛzou... Jigsawovi, obávanému loutkafii v pozadí

krut˘ch her, v nichÏ jeho obûti svádûjí boj o vlastní Ïivoty, se s po-

mocí nové uãednice Amandy podafiilo znovu uniknout policii.

Zatímco se mu detektivové marnû snaÏí pfiijít na stopu, doktorka

Lynn Denlon a Jeff se stávají dal‰ími pû‰áky na jeho zvrhlé ‰achov-

nici Ïivota... Pfiístupn˘ od 18 let

sobota 21. dubna 19.30

Casino Royal
DobrodruÏn˘/akãní (USA 2006)

Dal‰í, uÏ 21. pokraãování filmov˘ch dobrodruÏství nesmrtelného

Jamese Bonda. Tentokrát ze samého poãátku jeho ‰pionáÏní kariéry.

Agent 007 má za úkol zlikvidovat bankéfie svûtového terorismu. 

Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 22. dubna 17.00

Jedné noci v jednom mûstû
Animovan˘/povídkov˘ (âR 2007)

Víte, co se stane, kdyÏ si ãlovûk pfii‰ije cizí ucho? Îe mÛÏete v noci

na ÎiÏkovû potkat DÏina, kter˘ splní kaÏdé pfiání? Îe jsou je‰tû mís-

ta, kde se zastaví ãas? Co mÛÏe naru‰it vystoupení hmyzího cirkusu?

Jaké cíle má mûstsk˘ myslivec? Îe mÛÏe kapr kamarádit se stro-

mem? ReÏie: J. Balej. MládeÏi pfiístupn˘

O víkendu 28. - 29. dubna kino
z technick˘ch dÛvodÛ nehraje!
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Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské
próza

ZdeÀka Kabelíková: Dvakrát kfitûná za éry Gottwalda (3. ãást)
(3. místo v kategorii próza)

„Zjistil jsem na obci, Ïe ten prázd-

n˘ dÛm, co stojí za pfiejezdem, je

k pronajmutí. Majitel se odstûho-

val minul˘ mûsíc do KromûfiíÏe

a zatím o nûj nemûl nikdo jin˘ zá-

jem. Je to kousek, asi tak sto met-

rÛ od nás. Tam byste mohli bydlet,

aspoÀ bychom byli blízko sebe

a mohli si trochu pomáhat, kdyÏ je

ta dûdina tak dlouhá, jak nataÏené

stfievo,“ zaãal pozvolna naÈukávat

mladé manÏele Jenda.

„To bych brala,“ oÏila Marie, „ne-

máme to doma vÛbec rÛÏové.

Zatím se maãkáme v‰ichni tfii

v jednom kumbálu.“

„Ale co práce, je tu nûco, kde se dá

vydûlat na Ïivobytí? ·evcovina

mû tady asi neuÏiví,“ skoãil jim

prudce do fieãi Karel. Od pfiíjezdu

do tûchto konãin zatím víc pozo-

roval, zaÏíval nové prostfiedí

a v‰echny neznámé podnûty. Teì

by chtûl rychle vstfiebat odpovûdi

na otázky, které se mu honily hla-

vou.

„Za nádraÏím je velká pila a v le-

se, v b˘valém lágru, se budou sta-

vût kasárna. Zfiizují tam vojenskou

posádku. A ‰arÏe,“ u‰klíbl se

Jenda, „to ví‰, potfiebují také nû-

kde bydlet. TakÏe dojde i na by-

tovky. Dal‰í pfiíleÏitost, jak si vy-

dûlat,“ ukonãil fieã hostitel a labuÏ-

nicky si zapálil cigárko. Stejnû se

mu zdálo, Ïe na svÛj zvyk mluví

moc dlouho.

Ale vûdûl, Ïe to „namlouvání“ má

pro nûj velkou cenu. Kdyby se

mlad˘ pár pfiistûhoval, urãitû by se

dal pfiemluvit k obãasné v˘pomo-

ci v hospodáfiství - tfieba pfii sázení

a sklízení brambor, mlácení obilí,

seãení louky - zkrátka pfii nárazo-

v˘ch pracích, které je potfieba

zvládnout hned, s co nejvût‰ím po-

ãtem rukou. Stejnû jsou s Fandou

za to léto pofiádnû utahaní. A moÏ-

ná by mu pfiibyl i spojenec pfii fie-

‰ení ostatních problémÛ.

„Marie by tu ãasem také na‰la prá-

ci,“ pfiitlaãila na pilu pro zmûnu

zase jeho Ïena. „Hledají uãitelky

a kuchafiku do ‰kolky. A také pro-

davaãky. Nebo by to mohla zkusit

na po‰tû.

Má‰ pfiece rodinnou ‰kolu, tak se

urãitû nûkde upíchne‰,“ obrátila se

Fanda pfiímo k Marii. S trochou

povzbuzení, ale i naléhavostí se

zahledûla do modr˘ch zamy‰le-

n˘ch oãí své mlad‰í sestry. Pak se

podívala na hodiny a rachotem

Ïidle pfieru‰ila zádumãivé mlãení.

„Pomalu se budu chystat uzavfiít

závory. Pojede nákladní vlak

s dvaceti vagónama. Pofiádnû tam

tuhne, nesmím si zapomenout ‰álu

a ãepici.“

„Teto, str˘cu, honem utíkejte za

Mirkem! Maru‰ka nám spadla do

potoka,“ zakfiiãel pfier˘vanû pisk-

lav˘ hlas do prudce rozevfien˘ch

dvefií.

Rázem v‰ichni vyskoãili od stolu

a vrhli se k poslovi zlovûstné zprá-

vy.

„Co je, co se stalo?“ draly se vy-

stra‰ené otázky stfiídavû z nûkolika

hrdel.

„Tam,“ ukázala dívenka promrz-

lou rukou na tmav˘ bod v dálce.

„Mi, Mi,“ chtûla z úst vytlaãit slo-

va, ale zfiejm˘ deficit dechu, kter˘

byl zpÛsoben vyãerpávajícím bû-

hem, jí to nedovolil.

Chvilku se zhluboka vyd˘chávala

a pak pfiekotnû spustila: „Mirek ji

drÏí ve vodû za fusak. Strejdo, ho-

nem. AÈ neuplave!“ Ïadonila plaã-

tivû a provinile, se slzami ve tvá-

fiích se podívala na svoji novou

maminku.

Mlad˘ muÏ na nic víc neãekal. Bez

kabátu, jen ve vlnûném svetru

a prostovlas˘, nabral smûr k dfiepí-

cí postavû v tfipytivém nedohlednu.

Ale nohy za chvíli zrazovaly rych-

lost pohybu vpfied. Ve snûhové

kfiupavé hmotû zapadaly hluboko

a zaãínaly studit a bolet.

V my‰lenkách i pfiedstavách ale

byl uÏ na místû - u ne‰tûstí, které

se pfiihodilo jeho drahocennému

dítûti. Ani nestaãil vnímat, Ïe ko-

lem stráÏního domku, kde je‰tû

pfied chvílí v klidu rozjímali nad

budoucností, projel s rachotem

dlouh˘ nákladní vlak...

Fanda i pfii tom zmatku staãila du-

chapfiítomnû stáhnout pfies silnici

závory. I kdyÏ strachem o Ïivot

Maru‰ky ani ned˘chala, dokázala

celou dobu, neÏ oddrnkal pfieplnû-

n˘ náklaìák, stát na svém urãe-

ném místû. Nevnímala navykl˘

pozdrav strojvedoucího, jen se stá-

le modlila. Za Maru‰ku a také za

Mirka. Aby mûl dost síly a doká-

zal tu malou neboÏaãku udrÏet nad

vodou, neÏ ji ochrání svalnaté ru-

ce Karlovy.

Její vytouÏen˘ syn. Její tûÏce vy-

dobyté ‰tûstí a hned taková zkou‰-

ka. Zrovna s tím drobkem milova-

né Marie.

„BoÏe, jaké mnû tím dává‰ zna-

mení?“ probíhalo jí hlavou v té

vypjaté, nekoneãnû dlouhé chvíli.

Sv˘m vrozen˘m smyslem pro po-

vinnost cítila, Ïe musí dát pfiednost

sluÏebnímu fiádu, aby nezavinila

dal‰í nehodu. Srdcem ale chtûla

b˘t radûji u svého syna a sv˘mi

paÏemi i tûlem mu pfiedat sílu...

Minuty, vtefiiny u kolejí ji stály

pfiemáhání a vypnuté nervy pfii

rozhodování. Byly tíÏivé, muãivé,

aÏ k nevydrÏení.

Mezitím Karel dorazil koneãnû

k chlapci. Jeho kfieãovitû napnuté

ruce z posledních sil svíraly na-

sákl˘ vak. V nûm slabounce vzly-

kalo jeho jednoroãní „zlatíãko“.

Ani nechtûl domyslet, co se moh-

lo stát za mal˘ okamÏik...

Bez váhání skoãil do mrazivé vo-

dy, popadl crãící hmotu a prud-

k˘m trhnutím vytáhl bfiemeno na

promrzlou zem. Notnû zavrávoral

pod tíhou mnohokrát zvût‰ené vá-

hy beránãí pod‰ívky, ale nakonec

pohyb ustál. Vytáhl modrající tû-

líãko dcerky, rozepnul ko‰ili pod

svetrem a pfiitiskl si jej na hruì.

Zrakem sklouzl k hochovi, kter˘

zÛstal stát jako tûlo bez du‰e a ne-

pfiítomnû se snaÏil sevfiít ztvrdlé

prsty do dlaní. Pak se otoãil a na-

smûroval krok ve stejné stopû zpût

k domku. Je‰tû kfiiknul na dobíha-

jícího ‰vagra: „Postarej se o kluka,

je cel˘ promrzl˘ a vystra‰en˘.

Dokázal to, má velkou sílu...“

Uprostfied louky potkal zb˘vající

ãleny rodiny. Svou Ïenu i její star-

‰í sestru, která uÏ mezitím staãila

zvednout závory, poslat svou dcer-

ku do tepla domova a dobûhnout

k vrávorající, vydû‰ené Marii.

„To je stra‰né, snad nám nepro-

chladla a neumfie,“ vzlykala v sl-

zách matka málem utopeného dí-

tûte.

„Pospíchej s ní domÛ a hned jí

sundej v‰echno mokré,“ vyhrkla

Fanda a podepfiela Marii paÏí. Pak

se obû pustily v patách zachránce.

„Karle, co budeme dûlat? D˘chá

je‰tû? Já se o ni bojím...,“ vyráÏe-

la nesouvisle Marie mraziv˘m

vûtrem za vzdalujícím se partne-

rem. âím víc byla zmatená, tím

hloubûji se pfii nekoordinovan˘ch

pohybech bofiila do snûhu a ztûÏo-

vala chÛzi druhé Ïenû.

V hlavû jí huãelo, pfiipadala si jako

‰ílená. Ale její muÏ mlãel, neodpo-

vídal. Byl uÏ skoro u silnice, pár

metrÛ od k˘Ïeného cíle. Nechtûl

se zdrÏovat zbyteãn˘mi slovy

a moÏná ani nemûl sílu nûco fiíci.

V botách mu ãvachtalo, mokré no-

havice mu tvrdly mrazem, ostr˘

vítr ho píchal jehliãkami ledu do

tváfie, po celém tûle cítil neskuteã-

n˘ chlad. Zdálo se mu, Ïe se zmû-

nil v jeden velk˘ rampouch. 

(Dokonãení pfií‰tû)

Foto: Miloslav Marek



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Domov není místo, kde bydlí‰, ale místo, kde ti rozumûjí.

Christian Morgenstern
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Známá i neznámá v˘roãí

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - duben 2007

13. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro ‰koly
13. 4. 9.20 kino “Veselé Velikonoce“ - Lidu‰ãino di-

a 10.45 vadlo Praha M· + 1. - 5. Z·
14. 4. 18.30 SVâ Stopy v písku - podveãer v Orientu

- vystoupení zájmov˘ch útvarÛ
SVâ - orient. tanec a sebeobrana

25. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro ‰koly
27. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro ‰koly

Spoleãenská kronika

TENISTÉ POZOR!!!
Od pondûlí 2. dubna zaãala sezóna na tenisovém kurtu

v Janovicích u hotelu U Zámku.

Tímto dnem byl také zahájen sezónní tenisov˘ turnaj

MAURITZ POHÁRY CUP 2007
Turnaj je pro kaÏdého, kdo uÏ nebo

je‰tû udrÏí tenisovou raketu.

Turnaj je koncipován tak, Ïe budete

hrát jen s rovnocenn˘mi soupefii.

Turnaj je vypsán ve dvouhrách i ãtyfihrách.

Po ukonãení turnaje, tj. 30. záfií 2007,

obdrÏí prvních ‰est sportovní poháry.

Za pofiadatele Romana Moslera

v‰echny srdeãnû zveme.

BliÏ‰í informace na tel.: 777 696 888

nebo 554 283 042.

Narodili se noví obãánci
Alexandra Tomeãková ............................................ R˘mafiov

Klára Dûdochová .................................................... R˘mafiov

Natálie Mike‰ová ................................................... R˘mafiov

Sára Ester Stojaspalová .......................................... Dolní Moravice

Natálie Fréharová ................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Alena Vávrová - R˘mafiov ...................................................... 81 let

·tefan Lipka - Janovice ......................................................... 82 let

ZdeÀka Slováãková - R˘mafiov .............................................. 82 let

BlaÏena Mareãková - R˘mafiov ............................................. 83 let

Alois Talãík - R˘mafiov .......................................................... 83 let

Josef Talián - R˘mafiov .......................................................... 87 let

Irma Scholzová - R˘mafiov .................................................... 88 let

Josef Musil - R˘mafiov ........................................................... 93 let

Anna Zahradníková - Janovice .............................................. 95 let

Rozlouãili jsme se
Jan Kainz - R˘mafiov ............................................................... 1940

RÛÏena Záhorová - Dolní Moravice ....................................... 1924

Franti‰ek Machaã - Harrachov ................................................ 1939

Vladimír Bartík - R˘mafiov ..................................................... 1918

Rudolf Dolansk˘ - R˘mafiov .................................................... 1932

Matrika MûÚ R˘mafiov

14. 4. 1237 ‰pitální bratrstvo kfiíÏovníkÛ s ãervenou hvûzdou, 

které zaloÏila u kostela sv. Ha‰tala r. 1233 AneÏka 

Pfiemyslovna (sv. AneÏka âeská), pov˘‰il papeÏ ¤ehofi IX.

na fiád s fieholními pravidly; jde o jedin˘ církevní fiád 

vznikl˘ v âechách - 770. v˘roãí

14. 4. 1922 nar. Stella Zázvorková, hereãka (zemfi. 17. 5. 2005) 

- 85. v˘roãí narození

15. 4. 1452 nar. Leonardo da Vinci, italsk˘ malífi, sochafi, architekt 

a hudebník (zemfi. 2. 5. 1519) - 555. v˘roãí narození

15. 4. 1942 zemfi. Robert Musil, rakousk˘ prozaik (nar. 6. 11. 1880)

- 65. v˘roãí úmrtí

16. 4. 1922 nar. Kingsley Amis, anglick˘ spisovatel (zemfi. 22. 10. 

1995) - 85. v˘roãí narození

17. 4. 1807 nar. Josef Vojtûch Hellich, malífi (zemfi. 23. 1. 1880) 

- 200. v˘roãí narození

17. 4. 1897 nar. Thornton Wilder, americk˘ spisovatel (zemfi. 

7. 12. 1975) - 110. v˘roãí narození

18. 4. Mezinárodní den ochrany památek a historick˘ch
sídel, slaví se od roku 1984 podle doporuãení UNESCO
z roku 1983

20. 4. 1872 zemfi. Andrej Sládkoviã, vl. jm. A. Braxatoris, sloven-

sk˘ básník, literární kritik a pfiekladatel (nar. 30. 3. 1820)

- 135. v˘roãí úmrtí

21. 4. 1892 nar. Jaroslav Kvapil, skladatel, dirigent a klavírista 

(zemfi. 18. 2. 1958) - 115. v˘roãí narození

22. 4. Den Zemû, slaví se od roku 1970, kdy ho ameriãtí
studenti uspofiádali poprvé ve snaze o prosazení no-
v˘ch ekologick˘ch zákonÛ a zv˘‰ení státního rozpo-
ãtu na ochranu Ïivotního prostfiedí

22. 4. 1707 nar. Henry Fielding, anglick˘ spisovatel a Ïurnalista 

(zemfi. 8. 10. 1754) - 300. v˘roãí narození

22. 4. 1947 Jifií Hanzelka a Jifií Zikmund vyjeli na svou první ce-

stu do Afriky a Ameriky, vrátili se v roce 1950 - 60. v˘r.

23. 4. Svûtov˘ den knihy a autorského práva, vyhlá‰en
UNESCO jako symbolické datum svûtové literatury,
na nûÏ pfiipadají Ïivotní v˘roãí W. Shakespeara,
M. Cervantese, H. Laxnesse, V. Nabokova ad.

23. 4. 997 zemfi. Vojtûch Slavníkovec, druh˘ ãesk˘ biskup (nar. 

okolo r. 957) - 1010. v˘roãí úmrtí

24. 4. 1822 nar. Janko Kráº, slovensk˘ básník (zemfi. 23. 5. 1876) 

- 185. v˘roãí narození

25. 4. 1932 nar. Franti‰ek Venclovsk˘, dálkov˘ plavec, první ães-

koslovensk˘ obãan, kter˘ v roce 1971 pfieplaval kanál 

La Manche z Francie do Anglie (zemfi. 13. 12. 1996) 

- 75. v˘roãí narození

26. 4. Mezinárodní vzpomínka na âernobyl
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Mûstská knihovna

Jan Burian v sukních

Putovní v˘stava ke 100. v˘roãí skautingu odstartovala v R˘mafiovû
V srpnu uplyne sto let od chvíle,

kdy na jihoanglickém ostrovû

Brownsea probûhl pod vedením

britského dÛstojníka a hrdiny

búrské války Roberta Baden-

Powella první skautsk˘ tábor. Byl

to jen pokus, kter˘ v sobû jistû ne-

nesl ambici stát se impulsem ke

vzniku mezinárodního mládeÏ-

nického hnutí se stoletou tradicí.

Právû tím ov‰em nyní, v roce

2007, skautská organizace je.

My‰lenka skautingu se bûhem

nûkolika let roz‰ífiila po celém

svûtû - v souãasnosti organizace

funguje ve 214 zemích a sdruÏu-

je asi 39 milionÛ ãlenÛ. Aãkoliv

prvotní zásady skautingu, neboli

prÛzkumnictví, souvisely s vo-

jensk˘mi úãely, nejvût‰í rozvoj

hnutí nastal v mírov˘ch podmín-

kách. A naopak v dobách váleã-

n˘ch ãi nesvobodn˘ch byly

skautské my‰lenky solidarity,

zodpovûdnosti a ãestnosti potla-

ãovány. Pfiíkladem budiÏ ãeská

organizace Junáku, zaloÏená uÏ

v roce 1911 a bûhem své existen-

ce tfiikrát oficiálnû zru‰ená - za

protektorátu, v letech 1948

a 1970.

âlenové Junáku, obnoveného na

poãátku 90. let, si spoleãnû s ko-

legy z ostatních zemí pfiipomína-

jí leto‰ní stoleté v˘roãí skautské-

ho hnutí uÏ nyní na jafie. Po celé

republice probíhají v˘stavy

a slavnostní setkání. Putovní v˘-

stavu otevfieli 3. dubna v prosto-

rách mûstské knihovny také r˘-

mafiov‰tí skauti. Expozice zachy-

cuje historii svûtového i ãeského

skautingu, nabízí v˘klad skaut-

ské symboliky, pfiehled meziná-

rodních setkání, tzv. jamboree,

ale i pohled na skauty „zvenãí“,

oãima v˘znamn˘ch osobností 

(V. Havel ad.) Ve vitrínách jsou

k vidûní skautské kroniky ãi ãa-

sopisy. âást v˘stavy je vûnována

spisovateli Jaroslavu Foglarovi,

jehoÏ knihy tvofií základní ãtivo

Po více neÏ tfiech letech do R˘mafiova opût za-

vítal písniãkáfi, spisovatel a cestovatel Jan

Burian, tentokrát s pofiadem, kter˘ nebyl, jak

by snad mohlo z titulku vypl˘vat, o nejnovûj-

‰í cestû do Skotska, ale o Ïenách, vlastnû

o muÏích a Ïenách. Za motto svého pofiadu

protagonista zvolil citát Simone de Beauvoir

„Îenou se ãlovûk nerodí, ale stává“.

Jan Burian o sobû bez ostychu ãi pseudointe-

lektuální pov˘‰enosti tvrdí, Ïe je feministou.

Své dÛvody osvûtluje ve fejetonu Jak jsem se
stal feministou, kdyÏ pí‰e, Ïe „feministy by

mûli b˘t muÏi a Ïeny by se zase mûly víc vû-

novat muÏské du‰i, abychom se dokázali líp

pochopit“. Zní to prostû, ale v praxi to tak

snadné není. VÏít se do role svého protûj‰ku,

to vyÏaduje víc neÏ jen dobr˘ úmysl.

O zámûnû muÏské a Ïenské role - obûma smû-

ry - pojednává nespoãet literárních dûl (u nás

tfieba Karla BoÏeny Nûmcové), divadelních

her a filmÛ, a je jedno, zda jde o pfievtûlení

„skuteãné“, nebo jen naoko. Zvlá‰tní postave-

ní mají v tûchto travestiích „tátové v sukních“,

tedy muÏi, ktefií se zcela dobrovolnû ujmou

v˘sostné Ïenské úlohy - matefiství. Aã má vût-

‰ina podobn˘ch pfiíbûhÛ komediální charak-

ter, neztrácí se z nich ani moment empatie 

a onoho k˘Ïeného pochopení Ïenské du‰e.

V roli otce a matky souãasnû se pfied osmi le-

ty na urãitou dobu ocitl i Jan Burian. V dobû,

kdy jeho manÏelka, lékafika, odjela na dvou-

mûsíãní stáÏ do Spojen˘ch státÛ, zÛstal doma

sám se dvûma dcerami, devítiletou Zuzanou

a rok a pÛl starou Aniãkou. Na základû této

stáÏe na matefiské dovolené, jak ji Burian na-

zval, vznikl deník, kter˘ s fejetonistickou nad-

sázkou, vtipem a pfiitom s moudrostí vypoví-

dá o v‰ech autorov˘ch proÏitcích, pln˘ch hu-

morn˘ch scének, ale i chvil naprostého vyãer-

pání, a pfiiná‰í také mnoÏství osobit˘ch po-

stfiehÛ spojen˘ch s matefistvím, v˘chovou dûtí

a vÛbec typicky Ïenskou rolí ve spoleãnosti.

Originalita Burianov˘ch deníkov˘ch zázna-

mÛ spoãívá v tom, Ïe jsa ponofien do kolobû-

hu banalit od pfiípravy jídla, pfies praní ‰pina-

v˘ch svr‰kÛ, hledání dudlíkÛ a v˘mûnu plínek

aÏ k nákupÛm v supermarketu, jímÏ prokmitá-

vá ponûkud zanedbávané plnûní profesních

závazkÛ, neztrácí nadhled. Díky tomu deník,

jakési svûdectví o autorovû postupné promûnû

v Ïenu (která vede aÏ ke kolísání gramatické-

ho rodu v zápiscích), nezÛstává ryze soukro-

mou v˘povûdí, ale oslovuje i potenciální ãte-

náfie, resp. posluchaãe. Deník „Îenou se ãlo-

vûk nerodí, ale stává“ totiÏ dosud kniÏnû ne-

vy‰el (a podle Burianov˘ch slov patrnû nikdy

ani publikován nebude) a jedinou pfiíleÏitostí,

jak se s jeho obsahem seznámit, je právû úãast

na autorském ãtení.

Na besedu s Janem Burianem v r˘mafiovské

knihovnû pfii‰la ve stfiedu 28. bfiezna jen hrst-

ka lidí, pfiíjemné atmosféfie posezení se zná-

m˘m hudebníkem a spisovatelem to v‰ak nik-

terak neublíÏilo, spí‰ naopak. Jan Burian je

jednou z mála mediálnû znám˘ch osobností,

které ani v Ïivém kontaktu s publikem neztrá-

cejí nic ze své civilnosti a pfiiná‰ejí uji‰tûní, Ïe

stále je‰tû existuje kvalitní a pfiitom pfiístupné

umûní a Ïe literatura mÛÏe fungovat i v jiné

neÏ ti‰tûné formû, Ïe je pofiád Ïivá a Ïe na-

vzdory postmodernistick˘m pouãkám nemusí

ãerpat jen sama ze sebe, ale i z toho, co nás

v‰ednodennû obklopuje. ZN
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ãesk˘ch skautÛ. Knihovna pfii

pfiíleÏitosti st˘ch narozenin toho-

to autora pfiipojila ke skautské

v˘stavû pfiehled Foglarov˘ch

knih a zapojila se do celostátní

ãtenáfiské soutûÏe. Expozici do-

plnûnou fotografiemi z nejrÛz-

nûj‰ích akcí r˘mafiovského skaut-

ského stfiediska stráÏí figuríny ve

skautsk˘ch krojích. V̆ stava je

putovní, v R˘mafiovû bude k vi-

dûní do 27. dubna a poté se pfie-

sune do Krnova, Bruntálu a Zla-

t˘ch Hor.

Slavnostní vernisáÏe, kterou na-

táãela i âeská televize, se vedle

r˘mafiovsk˘ch skautÛ a ãlenÛ 

okresní rady Junáku zúãastnili

také pozvaní hosté, sponzofii

a pfiedstavitelé mûsta. Josef

Háma, zástupce Katru, a. s., Sta-

rá Ves, a Petr Klouda, starosta

R˘mafiova, pfievzali z rukou

pfiedsedy okresní rady Junáku

a vedoucího r˘mafiovsk˘ch

skautÛ Aloise ·imka - Loye tzv.

Skautsk˘ dík za dlouholetou

podporu stfiediska.

V̆ stava byla oficiálnû zahájena

zpûvem skautské hymny a poté

dostal slovo Slavomil Janov -

Nashwille, ãlen praÏské skautské

rady a ‰éfredaktor ãasopisu

Western World, u nás znám˘ ja-

ko komentátor soutûÏe Indiana

Jones. Struãnû popsal historii

skautingu, zmínil se i o osobnos-

ti Jaroslava Foglara a poté vyhlá-

sil soutûÏ ve vytahování jeÏkÛ

z klece. Slavomil Janov pofiádá

v Praze mistrovství svûta ve vy-

tahování jeÏkÛ z klece uÏ sedm

let a o historii legendárního hla-

volamu dokáÏe mluvit stejnû

poutavû jako o dûjinách skautin-

gu. Do R˘mafiova pfiivezl na 

ukázku nejrÛznûj‰í verze jeÏkÛ

(maskotem byl jeden skuteãn˘

jeÏek v drátûné klícce) vãetnû

prapÛvodní podoby hlavolamu,

v jaké se poprvé objevil nûkdy

pfied dvûma tisíci lety.

Do soutûÏe se zapojili témûfi

v‰ichni zúãastnûní, vedle dûtí

i nûkolik dospûl˘ch. Byly vyhlá-

‰eny dvû vûkové kategorie.

V mlad‰í zvítûzil Marko Bermell

- Markl, ve star‰í dosáhl úcty-

hodného ãasu 14 sekund Jan

Kyják - Paliã. PrÛmûrn˘ ãas sou-

tûÏících se pohyboval mezi dvû-

ma a tfiemi minutami.

V˘stava skautského století je 

otevfiena v‰em, ktefií nûkdy v Ïi-

votû ke skautingu pfiiãichli a do-

dnes si na léta s ním uchovali ne-

smazatelné vzpomínky, ale

i tûm, kdo o skautech nevûdí vÛ-

bec nic. V‰em se skautské hnutí

pfiedstavuje jako alternativa pro

voln˘ ãas dûtí a dospívajících,

jako organizace, která nenásilnû

vychovává nastupující generace

k zodpovûdnému pfiístupu k sobû

i okolnímu svûtu, a to nikoliv pe-

dantstvím a pouãováním, ale po-

mocí proÏitkÛ s kapkou pravého

dobrodruÏství. ZN

z deníku cestovatele

Cesta z âech aÏ na kraj svûta a zase zpátky
Jifií Strako‰: Poznámky z cesty do ·panûlska a Portugalska (3. ãást)

Dal‰í mûsto, které máme v pro-

gramu, je Astorga. Vzcházíme

do nûj branou. Zãásti má fiímské

hradby. Hlavní dominantou je

gotická katedrála z 15. století.

Chci se do ní podívat, ale nepus-

tili mû tam. Podle sváteãnû oble-

ãen˘ch lidí tu‰ím, Ïe v ní probí-

há svatba. Vchod je vyzdoben

podobnû jako u katedrály

v Leónu. Je v‰ak nedávno che-

micky oãi‰tûn od staleté ‰píny

a prachu a jen se svítí novotou.

Nakonec najdu boãní vchod.

Uvnitfi je hroznû moc lidí, a tak

jen kouknu na gotick˘ oltáfi a za

chvíli mizím, abych na sebe nû-

jak neupozornil.

Nedaleko je klá‰ter, noclehárna

i dfiívûj‰í nemocnice, dnes drah˘

hotel. Co by kamenem dohodil

stojí pÛvodní biskupsk˘ palác,

nyní muzeum poutníkÛ cestují-

cích do Santiaga de Compostela.

Stavûl ho architekt Gaudí. Podle

toho také palác vypadá. Gaudí se

fiídil heslem „V pfiírodû není ni-

kdy nic stejné“. V‰echno mûl

dobfie promy‰lené, propracova-

né. Také do tohoto paláce bych

se rád podíval, ale nestihl bych

to do srazu k autobusu. Je zde

pr˘ také krásn˘ obraz královny

Luparie, která dûlala drahoty

s pohfibíváním svatého Jakuba

roku 44. Byla py‰ná, krvelaãná a mezi kfiesÈany ‰ífiila hrÛzu.

KdyÏ pfiestoupila na kfiesÈanskou

víru, byla jako beránek. Tak pra-

ví kronika. Z hradeb je krásn˘

v˘hled na mûsto. V Astorze se

spojují dvû poutnické trasy do

Santiaga de Compostela, jedna

vede ze severu a druhá z jihu.

V odpoledních hodinách jsme

je‰tû zastavili ve mûstû Lugo.

Nic moc mû tam nezaujalo.

Pamatuji si na staré fiímské hrad-

by vedoucí okolo historického

jádra, 2 kilometry dlouhé, 10 -

13 m vysoké, 5 m ‰iroké. Bránu

do mûsta mûli ¤ímané pûknou.

V historické ãásti je románská

katedrála z roku 1129 s gotickou

a barokní pfiístavbou. Socha

Panny Marie uvnitfi mûla ‰ikmé

oãi.

Veãer jsme koneãnû dorazili do

Santiaga de Compostela. Tato

zastávka byla jedním z dÛvodÛ,

proã jsem si zájezd koupil.

Santiago de Compostela zname-

ná v ãe‰tinû svat˘ Jakub

z Hvûzdného pole. Po své smrti

se JeÏí‰ Kristus zjevil uãedníkÛ

a fiekl: „Jdûte do celého svûta

a zvûstujte slovo BoÏí.“ Jakub

‰el na kraj tehdej‰ího svûta, do

·panûlska, a zasel tam semínko

kfiesÈanství. Povedlo se. Potom

Slavomil Janov - Nashwille Foto: Alois ·imko

Astorga: Gaudího dfiíve biskupsk˘ palác, dnes muzeum 

Santiago de Compostela: mûstsk˘ úfiad pfied katedrálou
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se vrátil zpût do Jeruzaléma.

Tehdej‰í vládce Izraele Herodes

Agrippa se cítil apo‰tolov˘m no-

v˘m náboÏenstvím mocensky

ohroÏen. Nechal ho proto roku

44 popravit. Ostatky apo‰tola

Jakuba jeho uãedníci tajnû pfie-

nesli na loìku a odvezli zpût do

severního ·panûlska, do osady

Padron, a asi 20 km odtud ho po

men‰ích komplikacích mohli po-

hfibít. Po jeho smrti se v této ob-

lasti dûly rÛzné zázraky. Bûhem

staletí chodili k hrobu poutníci,

nûkdy více, nûkdy ménû.

V letech 820 - 830, kdy byla vût-

‰í ãást ·panûlska uÏ 100 rokÛ

pod nadvládou MaurÛ, zaãal

v malém království Ovidio v se-

verním ·panûlsku pod vedením

krále Alfonse II. Cudného ozbro-

jen˘ odpor proti MaurÛm. Po-

slední Arabové, ktefií nûco zna-

menali, byli z Cordoby vyhnáni

zpût do Afriky roku 1492. Tento

panovník si vzal za symbol boje

proti nenávidûnému nepfiíteli sva-

tého Jakuba. Na místû jeho hrobu

nechal postavil nejprve malou ka-

mennou kapli. V 11. století uÏ na

tomto místû díky velkému

mnoÏství poutníkÛ stála bazilika

a posléze katedrála. Souãasná

podoba místa je z 18. století.

Mûli jsme moÏnost si katedrálu

prohlédnout ze v‰ech stran.

Ohromila mû svou velikostí

a krásou jak venku, tak uvnitfi.

Vidût barokní oltáfi s pozlacenou

sochou svatého Jakuba s poutnic-

kou holí, mu‰lí na prsou a celko-

vou nádhernou v˘zdobou je nû-

ãím v˘jimeãn˘m. Je tam zvlá‰tní

nepopsatelná atmosféra, nabáda-

jící k meditaci, k modlitbû.

Uvnitfi, po stranách oltáfie, byla

spousta kaplí s bohatou sochafi-

skou v˘zdobou. Hlavní vchod do

katedrály se otevírá jednou za 20

let, v roku millenia. Naposledy to

bylo roku 1999. Dfiíve byl cyklus

po 50 letech. Nejvût‰í oslavy

v Santiagu probíhají na svatého

Jakuba 25. ãervence.

Litoval jsem, Ïe jsme na to

v‰echno mûli tak málo ãasu.

U katedrály byla fiada dal‰ích

stfiedovûk˘ch památek: palác ar-

cibiskupa, muzeum, královská

nemocnice - nyní luxusní hotel,

dne‰ní správa mûsta, univerzita

atd. KdyÏ o tom v‰em prÛvodce

informuje, je ãasto obklopen

spoustou úãastníkÛ zájezdu a nû-

kdy ho ani není sly‰et, a kdyÏ uÏ

sly‰et je, informace není ãlovûk

tak najednou schopen rychle 

uspofiádat a zapamatovat. Na po-

znávací zájezdy by mûl b˘t 

úãastník pfiedem teoreticky pfii-

praven.

Veãer jsme byli ubytováni za

mûstem v jedné obrovské uby-

tovnû snad pro 1 500 poutníkÛ

i víc. Byly to pfiízemní budovy

v dlouh˘ch fiadách nalevo i na-

pravo od spojovacího stfiedové-

ho chodníku. Pfiipadalo mnû to

jako v oploceném trestaneckém

lágru. Vnitfiní vybavení v‰ak by-

lo jako v tfiíhvûzdiãkovém hote-

lu. PoblíÏ byla obrovská jídelna

s obsluhujícím personálem, kul-

turní místnost, hfii‰tû atd.

Poutníci pfiicházejí do Santiaga

de Compostela z celé Evropy

i ze zámofií. Jdou z jihu, z v˘-

chodu a nejãastûji ze severu

francouzskou cestou - camino

francés, po Ïlut˘ch znaãkách ve

tvaru mu‰le. V‰echny cesty se

postupnû spojují jako fieky v je-

den veletok s cílem v Santiagu.

Ve stfiedovûku na tûchto cestách

vznikala nová mûsta, vesnice, 

osady, na divok˘ch fiekách mos-

ty, dále klá‰tery, pevnosti, hos-

tince, noclehárny, nemocnice,

v‰e pfiizpÛsobeno potfiebám

poutníkÛ. V‰echny tyto stavby

mají velkou historickou hodno-

tu, váÏe se k nim spousta povûs-

tí a zajímavostí.

Poutníci to dfiíve nemûli lehké.

âíhali na nû loupeÏníci, dravá

zvûfi, museli pfiekonávat fieky,

vedro, zimu, dé‰È, nemoci, vy-

ãerpání, nedostatek vody, jídla

atd. Smyslem tohoto utrpení by-

lo poklonit se ostatkÛm svatého

Jakuba a kromû spásy a oãi‰tûní

od hfiíchÛ poznat nové zemû, li-

di, pro aristokraty nové ‰lechtic-

ké rody, úãastnit se rÛzn˘ch ry-

tífisk˘ch klání, dob˘t slávu

a prestiÏ, uznání. Nûktefií museli

na tuto pouÈ jít za trest, po od-

souzení inkviziãním soudem.

Dne‰ní poutníci to nemají tak

tûÏké, ale snadné to také není.

KaÏd˘ den pfiekonávají vzdále-

nost 20 - 30 km s tûÏk˘m bato-

hem, v zimû, v horku, de‰ti atd.

Na cestû je velké mnoÏství noc-

leháren. Nûkteré jsou dokonce

zadarmo, ale je dobré pfiispívat

do kasy. Správci tûchto noclehá-

ren mohou b˘t dobrovolníci

i z jin˘ch zemí. Nûktefií to mají

jako Ïivobytí. Doãetl jsem se, Ïe

nûkdy spí dohromady Ïeny, mu-

Ïi, dûti, stafií, mladí. Mají ãisté

povleãení, k dispozici toalety,

sprchy, kuchynû, praãky, malé 

o‰etfiovny, zejména na puch˘fie.

Domnívám se, Ïe poutníci musí

b˘t mezi sebou velice ohleduplní

a ve‰keré neshody fie‰it s úsmû-

vem. Vûfiím, Ïe tam mÛÏe b˘t

i hodnû veselo.

Na nûkter˘ch místech se pro

poutníky konají v klá‰terech

a kostelech m‰e. Dfiíve, neÏ se

poutník vydá na tak dlouhou ce-

stu, musí si nejprve sehnat infor-

mace, co v‰echno bude potfiebo-

vat a co ne. Nesmí si zapome-

nout vyzvednout poutnick˘ pas,

do kterého si musí nechat dát

v kaÏdé noclehárnû razítko. Na

konci cesty v Santiagu de Com-

postela si musí najít pfiíslu‰nou

kanceláfi, kde mu podle razítek

v pase vystaví certifikát o vykoná-

ní pouti. PouÈ se také dá jít po ãás-

tech, nejménû v‰ak po 200 km.

Smysl této námahy a nepohodlí

uÏ dnes není jen duchovní, ale

i v opro‰tûní od kaÏdodenních

shonÛ a starostí, je to moÏnost

sám sobû dokázat, Ïe je‰tû nûco

dobrého dokáÏu, seznámit se se

zajímav˘mi lidmi i jin˘ch národ-

ností, je to kus sportovního v˘-

konu a dobrodruÏství. Nejvût‰í

zájem o tuto pouÈ za její dlouhou

historii je teprve v souãasnosti.

âasto uÏ ani tak nejde o zaãátek

a konec, ale prostû jen o úãast.

KaÏd˘ rok ji zãásti ãi celou vy-

konají tisíce lidí. Vloni ji ‰lo 

22 000 lidí. Nejvíce chodí

Francouzi a Italové, BrazilcÛ ‰lo

477, âechÛ 56, SlovákÛ 32. Pou-

tníkÛ je víc neÏ poutnic. Poutní

cesta je chránûna jako památka

UNESCO.

(Pokraãování pfií‰tû)

Santiago de Compostela: stfiedovûká královská nemocnice, dnes hotel

Katedrála v Santiagu de Compostela

¤ímské hradby mûsta Lugo Fota: Jifií Strako‰
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Pozvánka na v˘stavu
31. bfiezna - 29. dubna - Josef ·kubna, malífi a grafik - 60 let v regionu R˘mafiovska

V krajinû Josefa ·kubny
Skromnému moravskému Slová-

kovi „od Hradi‰Èa“ osud pfiipravil

cestu plnou bariér, jeÏ pfiekonával

s velkou odvahou a houÏevnatostí.

Patfií ke generaci, která se ani ne-

rozkoukala a uÏ tu byla svûtová

válka, okupace, heydrichiáda

a krátké zatãení, totaleinsatz. Jen

válka skonãila, uÏ ãíhali vojen‰tí

páni, své obûti navlékli do mundú-

rÛ slátan˘ch z uniforem v‰ech ar-

mád a obdobnû ozbrojili. KdyÏ jsi

koneãnû v‰echno pfietrpûl, fiíkalo

se tomu obãanská povinnost, vy-

kopla tû státní ma‰inérie z bran ka-

sáren a starej se, ãlovûãe! Muselo

se aspoÀ skromnû jíst i bydlet - na-

bídka pfii‰la z pohraniãí, a tak se

mladík v dubnu 1947 ocitl ve

Fr˘dlantu nad Moravicí, Bfiidliãné

jazykem dne‰ka, a zbylo jen vyu-

ãit se valcífiem.

Zdatn˘ kreslífi se v‰ak nezapfiel,

a tak se ocitl se star‰ím nûmec-

k˘m kolegou, vyreklamovan˘m

z odsunu, v grafické dílnû. Ote-

vfiela se koneãnû cesta k vzdûlává-

ní. Roku 1948 zahájil externí stu-

dium v˘tvarné v˘chovy na peda-

gogické fakultû olomoucké alma

mater u skvûlého Jana Zrzavého,

Berana a ·lapety. Následovala

‰kola umûleck˘ch fiemesel a roku

1949 proslulá zlínská BaÈova 

umûleckoprÛmyslová ‰kola u Be-

rana, BlaÏka aj. Firma adeptÛm

studium platila a úspû‰n˘m zvy-

‰ovala ‰tûdré stipendium. Ze

Zlína se zatím stal Gottwaldov,

z fabriky Svit. Josef ·kubna ode-

‰el do Fr˘dku-Místku, poté

do Jáchymova a do Ostravy. V ro-

ce 1953 absolvoval studium uÏité

malby a grafiky. Od roku 1954 se

jiÏ natrvalo vrátil do Bfiidliãné.

Zde se stal vedoucím oddûlení

propagace a od roku 1974 pfie‰el

na oddûlení tisku. KaÏdá volná

chvilka patfiila pÛvabnému jese-

nického plenéru, krajina zÛstala

celoÏivotní láskou autora, kter˘

doplÀoval malbu i grafick˘mi

technikami, vãetnû figurální kres-

by. JenÏe pfii‰lo uvolnûní ‰edesá-

t˘ch let a závodní ãasopis Valcífi

se choval odváÏnûji, pak pfii‰lo ja-

ro 1968, sovûtská agrese proti

spojenci a obecn˘ odpor. Skvûlá

doba nápisÛ, protestÛ a neb˘valé

národní jednoty potfiebovala své

mluvãí a grafik se s pln˘m nasa-

zením pfiidal.

Do roka národ zvadl a ohnul pátefi.

Vrátili se skalní bol‰evici a s nimi

msta za nepatfiiãné sny o svobodû.

Osoãili jej z nepfiátelství vÛãi stá-

tu, stranû, ideologii a stal se nosi-

telem plíÏivé kontrarevoluce.

Nûkolik ãísel Valcífie neprozfietel-

nû vyhozen˘ch do ko‰e a uÏ k v˘-

slechÛm, co Ïe tím chtûl soudruh

fiíci. Pfies noc ztratil postavení,

místo si udrÏel jen o vous, dorazil

i zákaz v˘stavní ãinnosti. Co v‰ak

na jedné stranû tíÏilo, poskytlo ãas

k vlastní tvorbû. Teprve o dost po-

zdûji se na pfiíkaz vrchnosti muse-

la objevit nûjaká ta drobná grafika

v pro‰vihnutém bruntálském plát-

ku, na‰tûstí nakrátko. Volnost pfii-

‰la pozdû. ¤eknete, takov˘ bûÏn˘

osud v âesku - kdo se v‰ak ne-

vzdá, nezmizí, i nevybírav˘ útlak,

existenãní nejistota a stres b˘vají

inspirací.

V men‰ím sále galerie mÛÏeme

zhlédnout rozsáhl˘ soubor velmi

jemn˘ch akvarelÛ krajiny s umû-

fienou barevností, ale téÏ nûco zda-

fiil˘ch portrétÛ a barevn˘ch figu-

rálních grafik. Ve velkém sále na-

razíme na oleje dÛvûrnû známého

Jesenicka. Pfiísnû kontrastní zjed-

nodu‰ené linie a marnotratnou ba-

revnost stfiídají zachmufiené scené-

rie ãi nízko zavû‰ené mraky pfied-

jarní ãi zimní i hrozící hnûdo‰edá

boufiková smrákání. Z pláten cítit

teplo hlíny, jinde chlad vody, oká-

zal˘ pfiedzimní kolorit, neboÈ ne-

b˘vá vût‰í krásy na Jesenicku neÏ

vydafien˘ podzim. Postupnû se im-

prese pfietváfií, ale jakkoli v˘tvar-

ník mûní ãi zjednodu‰uje formy

a Ïánry, nikdy neunikne prvotní

krajinû v tónech, detailech a tu‰e-

n˘ch podtextech. VÏdy znovu vy-

kládá krajinu a vnímav˘ pozoro-

vatel odhadne i roãní období, jeÏ

autora zaujalo.

Na první pohled by se zdálo, Ïe

graficky ztvárnûné motivy a mal-

ba spolu souvisí jen okrajovû, 

v obou pfiípadech je základem zo-

brazení v˘razná, pevná a ãistá li-

nie, aÈ jde o perokresbu, tuÏku,

lept ãi suchou jehlu. Jen v malbû

je postava vzácnûj‰í, zato grafick˘

projev je jí pln˘ - pfiírodnina, list,

rozvalina ãi architektura doplÀuje

figuru k vy‰‰í dokonalosti. Pfii

bedlivûj‰ím sledování kresby i ji-

n˘ch technik operujících ‰kálou

od bílé, pfies ‰edi aÏ po sytou ãerÀ,

ale téÏ ‰Èastné barevné vyjádfiení,

si teprve uvûdomíme, jak dokona-

lé je umûlcovo fiemeslo. Nûco

drobn˘ch tahÛ navíc dokáÏe odra-

zit nejrÛznûj‰í polohy listu ãi plas-

ticitu lidského tûla. Detaily oprav-

Àují tvÛrce odpoutat se od natura-

listního stavu ke zkratce, aÏ zá-

sadnímu odklonu do ireality.

Josef ·kubna pozvedl ná‰ zrak

ke krásnému dívání na ãisté pro-

story ‰Èavnat˘ch luk, h˘fiících

barevn˘mi odlesky a tóny, na

modravé lesní ostrovy, ãlenité

kulisy obzorÛ a ideálnû ãistá lid-

ská sídla. Asi bychom radûji Ïili

v ãisté, svobodné a pokojné au-

torovû zemi bez denních trápení,

podrazÛ, lidské zloby a panovaã-

nosti - neboÈ jeho krajina je svû-

tem klidu, svûtla a harmonie. 

Mgr. Jifií Karel
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Karel Alfréd pokraãoval v hospodáfiské ãin-

nosti sv˘ch pfiedkÛ a zpoãátku se mu znaãnû

dafiilo i ve zmûnûn˘ch podmínkách boufilivé-

ho rozvoje prÛmyslu na R˘mafiovsku v druhé

polovinû 19. století. UdrÏel v provozu star‰í

zafiízení fiady harrachovsk˘ch podnikÛ kromû

janovické plátenické manufaktury, která za-

nikla jiÏ za jeho otce, a zakládal nové. V Ja-

novicích otevfiel strojírnu, Ïelezáfiskou huÈ

a fiadu Ïelezáfisk˘ch v˘roben, zakládal téÏ slé-

várny a válcovny plechÛ, v˘robny drátÛ

i ‰roubÛ.

Roku 1907 se úãastnil hospodáfiské v˘stavy

R˘mafiovska s ukázkami moderního dfievafi-

ství a myslivosti ve vlastním pavilónu, ozdo-

beném portréty v˘znamn˘ch HarrachÛ, ktefií

se nejvíce zaslouÏili o Janovicko. Ve stejném

roce nechal v Janovicích na zámeckém po-

zemku pfiestavût star‰í pivovar na modernûj‰í.

Hodnû ãasu vûnoval také cestám za pfiírodou

dal‰ích kontinentÛ a dovezl z nich pro sbírky

sv˘ch zámkÛ fiadu vzácn˘ch pfiedmûtÛ.

V Janovicích otevfiel zámecké muzeum s roz-

sáhlou sbírkou loveck˘ch trofejí, kuriozit, 

orientálních militarií a zvlá‰tû ãínského por-

celánu. Muzeum samozfiejmû vycházelo

z dobov˘ch názorÛ a bylo tedy polytematic-

ké, a nikoli regionální, jak je dnes obvyklé.

Na ohromné sbûratelské ãinnosti se podílel

spolu se sv˘m synem, s nímÏ si neobyãejnû

rozumûl a jehoÏ charakter a pracovitost for-

moval spolu se sv˘m star‰ím bratrem.

Muzeum na zámku instaloval s my‰lenkou

vytvofiení budoucího okresního muzea, do

nûhoÏ nabízel pojmout i sbírky mûstského

muzea v R˘mafiovû. Svému synu a ten po-

zdûji zeti odkázal my‰lenku a zavázal jej k je-

jí realizaci.

Zámecké muzeum bohuÏel nepfieÏilo nevÛli

pováleãn˘ch úfiadÛ a hrabivost Národního

pozemkového fondu, spravovaného tehdy

Josefem Smrkovsk˘m, pozdûji znám˘m mu-

Ïem PraÏského jara roku 1968. Pováleãn˘ ne-

zájem zpÛsobil, Ïe bylo rozkradeno, exponá-

ty dílem zniãeny a ãást lesnick˘ch a mysli-

veck˘ch sbírek pfiedána zemûdûlské ‰kole

v Bruntále, vût‰í díl Vysoké ‰kole zemûdûlské

v Brnû. Podle na‰ich zpráv se ani uvedené

sbírky nedochovaly, neboÈ nenechavost je do-

sud jedním z v˘razn˘ch rysÛ na‰í zemûpisné

‰ífiky.

Z ponûkud jiného soudku, av‰ak neopominu-

telnou ãinností byla v 19. století téÏ obmûna

a zakládání zámeck˘ch kvazipfiírodních za-

hrad po vzoru anglick˘ch parkÛ. Nepfiehléd-

nuteln˘m poãinem, kter˘ v‰ak díky ignoranci

a nepéãi lidovû-demokratick˘ch a socialistic-

k˘ch majitelÛ a správcÛ pfii‰el spolu s b˘va-

lou nádherou janovického zámku vniveã, by-

lo kdysi proslulé severské arboretum.

Nespornû zajímavou instituci budovali ruku

v ruce poslední dva pfiíslu‰níci janovické vût-

ve rodu HarrachÛ, otec Alfréd Karel a jeho

známûj‰í syn Franti‰ek Arno‰t, od devadesá-

t˘ch let 19. století a v˘sadbu ukonãili roku

1910. Spolu se zámeck˘m dvorem se prostí-

ral na plo‰e 5,5 ha na vysu‰ené plo‰inû mezi

Podolsk˘m potokem a náhony na severu. Na

západû jej chránila pfied zátopami hráz s ces-

tou, jiÏ dodnes lemují mohutné habry, jilmy

a jasany. Cel˘ park mûl na starosti zámeck˘

zahradník sídlící nedaleko zámku za Podol-

sk˘m potokem. RovnûÏ zámecké nádvofií

a vstup do zámku vyzdobili Harrachové zají-

mav˘mi dfievinami a ornamenty kvûtinov˘ch

záhonÛ. V arboretu rostly vejmutovky, doug-

lasky, dub ãerven˘ a bahenní, topoly bílé, ze-

rav západní, bfiízy, limby, rozliãné druhy smr-

kÛ, ka‰tany a ol‰e. Velmi sympatické pokusy

archiváfiÛ z roku 1970 o obnovu torza b˘valé-

ho parku zÛstaly díky lhostejnosti tehdej‰ích

úfiadÛ bohuÏel jen na papífie.

Harrachové patfiili k lidem velmi moderním,

a nenechal je proto vlaÏn˘mi ani rozvoj turis-

mu od druhé poloviny 19. století. PÛvodnû lo-

vecká Alfrédova chata, pojmenovaná po svém

zakladateli, fungovala pro náv‰tûvníky hor uÏ

od konce 19. století spolu s dal‰ími horsk˘mi

chatami a útulnami a majitel ji nechal roku

1900 je‰tû znaãnû roz‰ífiit. Díky jeho synu

Franti‰kovi se stala jiÏ za prvé republiky zafií-

zením âeskoslovenského svazu turistÛ.

Harrachové se dokonce jist˘m zpÛsobem za-

psali i do rozvoje sportu uÏ v devadesát˘ch

letech 19. století, kdy zprvu jilemnick˘ Jan

Nepomuk, bratr AlfrédÛv, pofiídil sv˘m lesní-

kÛm, ktefií museli s velk˘m vypûtím provádût

svou ãinnost v hlubokém krkono‰ském snû-

hu, první lyÏe na na‰em území a úãastnil se

i organizace prvních bûÏeck˘ch závodÛ u nás.

Trvalo jen krátce, neÏ vybavil Karel Alfréd

stejn˘mi pomÛckami janovick˘ lesní perso-

nál, aby jim usnadnil práci. Právû s pfiícho-

dem lyÏí na R˘mafiovsko zaãaly i zde zimní

sporty, které dodnes oÏivují bûÏecké tratû

v Nízkém i Hrubém Jeseníku a sjezdovky

s neobvykle dlouhou dobou provozu od

Karlova po Ovãárnu.

Je nespornû zajímavé, Ïe hranice vyt˘ãená

a obnovovaná mezi panstvím sovineck˘m

a janovick˘m v letech 1707 - 1828 zÛstává

dosud nemûnnou hranicí tehdej‰ích revírÛ

i jejich dne‰ních ekvivalentÛ a platí beze

zmûny dodnes. ¤ada bfiidlicov˘ch hraneãní-

kÛ s fiádov˘m kfiíÏem, letopoãtem usazení

a registraãním ãíslem na odvrácené stranû

(zanesen˘m na mapû) nebo masivní kamenné

ãi betonové mezníky se tfiemi zjednodu‰en˘-

mi harrachovsk˘mi pery zasazen˘mi do zla-

tého jablka jsou sice niãeny pfii odstraÀování

kalamit a tûÏbû dfieva ãi redukovány zlodûji,

ale v podstatû dosud vûrnû slouÏí k orientaci

lesníkÛm, ktefií si je oznaãují ãervenou nebo

zelenou barvou, pfiípadnû doplÀují náhradní-

mi mezníky. Památkov˘ ústav spolu

s Mûstsk˘m muzeem v R˘mafiovû zvaÏují,

zda je chránit zvlá‰tním statutem. 

Mgr. Jifií Karel

Zámek Karla Alfréda Harracha a první lyÏe na R˘mafiovsku

Z historie

Úsmûvnû

Pfieklepy
❖ Jen stûÏí pfieplival bazén.

❖ Bylo to drama plné trafiky.

❖ Pfiedstavil rodiãÛm svou vyvalenou.

❖ V nemocnici mu dennû dávali kopaãky.

❖ Advokátka mu dobfie porodila.

❖ Hrabû si zakládal na zámeckém sádle.

❖ Podobnost sourozencÛ byla chatrná.

❖ V soutûÏi byl jmenován do foroty.

❖ V‰echno po nûm zdûdili jeho pitomci.

❖ Ve sportce víc proslzel neÏ vyhrál.

❖ Chaty dûlají ãlovûka.

❖ Poslouchal podmanivou hubu.

❖ Nemûli dûti, chlapce si adaptovali.

❖ Dovolenou strávil na Magorce.

❖ Pfiipravil parte na po‰tu k rozesmání.

❖ Pro odbûr krve fungují transfuzní ‰tûnice.

❖ Proti zbraním útoãníkÛ se bránil ostr˘m 
moãem.

❖ Byl vedoucím potentního úfiadu.

❖ Rozhodãí prskal pfii nejmen‰ím pfiestupku.

❖ Veãer uléhal s vysokou hereãkou.

❖ ·lo o Ïenu rebustní postavy.

❖ Po návratu z hor do tábora na‰el kama-
rádku v jiném stavu.

Písmenko...

Je ãe‰tina jazyk vtipn˘? Ájé. A je! Si
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Organizace a spolky

Místní organizace âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov

Vãasná a správnû poskytnutá první pomoc
sk˘tá ‰anci na pfieÏití

Místní skupina âeského âerveného kfiíÏe (MS
ââK) R˘mafiov zorganizovala na úter˘ 
27. bfiezna v 16 hodin v místnosti svého o‰a-
covacího stfiediska v budovû Mûst-
sk˘ch sluÏeb na Palackého ulici
pfiedná‰ku „Poskytování první po-
moci“.
Pfiedná‰ka, které se zúãastnili

zájemci z fiad podnikatelské ve-

fiejnosti, vedoucích organizací

a zamûstnancÛ Diakonie R˘mafiov,

byla zamûfiena na základní poskytnutí prv-

ní pomoci - umûlé d˘chání z plic do plic,

srdeãní masáÏ a stabilizovanou polohu.

Dobrovoln˘ semináfi vedli zku‰ení zá-

chranáfii SoÀa Janíková a Libor Sobek.

Úãastníci pfiedná‰ky si vyzkou‰eli

také umûlé d˘chání na resusci-

taãní figurínû.

Místní skupina âeského âerve-

ného kfiíÏe pfiipravuje dal‰í

pfiedná‰ku o první pomoci 

(umûlé d˘chání, srdeãní masáÏ,

stabilizovaná poloha ad.) na mûsíc

kvûten. Termín kvûtnové pfiedná‰ky bude

vãas uvefiejnûn v R˘mafiovském horizontu.

Pozvánka na „Den zdraví“
V rámci pfiipravované akce pod názvem

Den s Deníkem, kter˘ se uskuteãní ve

stfiedu 25. dubna na r˘mafiovském námûs-

tí, budou mít náv‰tûvníci moÏnost zhléd-

nout práci ãlenÛ Místní skupiny âeského

âerveného kfiíÏe R˘mafiov. Zájemci si ta-

ké mohou nechat zmûfiit tlak, zjistit hladi-

nu cukru na základû glykemického testu,

k vidûní bude také ukázka práce s vakuo-

v˘mi dlahami a umûlého d˘chání na re-

suscitaãní figurínû. Vûra Koláfiová,
pfiedsedkynû MS ââK R˘mafiov

ANKETA
Pfii ne‰tûstí uÏ je pozdû otevírat uãebnici

KaÏd˘ z nás by mûl umût poskyt-

nout první pomoc. KaÏd˘ se totiÏ

mÛÏe velmi lehce ocitnout v situ-

aci, kdy se Ïivot jeho pfiíbuzn˘ch,

pfiátel, kolegÛ nebo jen náhod-

n˘ch kolemjdoucích ocitne

v ohroÏení. V této situaci neplatí,

Ïe kdo uteãe, vyhraje. Neplatí ani

to, Ïe prostû zavoláme záchran-

nou sluÏbu - mnohdy jde o vtefii-

ny a kaÏdá z nich mÛÏe znamenat

vût‰í ‰anci na záchranu. NemÛ-

Ïeme ani zÛstat stát a ãekat, Ïe

pomÛÏe nûkdo jin˘ - povinnost

pomoci je právû na nás. KdyÏ uÏ

pro nic jiného, tak aspoÀ proto, Ïe

neposkytnutím pomoci se vysta-

vujeme trestnímu stíhání.

Základní úkony pfii záchranû lid-

ského Ïivota, jako jsou zástava

krvácení, umûlé d˘chání nebo

proti‰oková opatfiení, by mûl 

ovládat kaÏd˘ z nás. Mnohé

z nich si pamatujeme z hodin

branné nebo jiné v˘chovy ve ‰ko-

le nebo z v˘uky v auto‰kole.

Nûktefií si vybaví alespoÀ drama-

tické scény z televizních seriálÛ.

Informacím o poskytování první

pomoci se vûnujeme také v seriá-

lu R˘mafiovského horizontu. Ale

ani nejpfiesnûj‰í teoretické zna-

losti nám nebudou staãit, pokud

je nebudeme mít vyzkou‰eny

a zautomatizovány tak, aby nás

nenadálé zranûní nebo ohroÏení

Ïivota nezaskoãilo.

ProtoÏe chceme vûdût, jak na tom

jsou obãané na‰eho regionu se

znalostmi v oblasti poskytování

první pomoci, organizujeme tuto

anketu. Chceme vûdût, na jakou

oblast se pfii sv˘ch vzdûlávacích

akcích máme zamûfiit, kde jsou

nejvût‰í nedostatky nebo které

stereotypy a nesprávné postupy

v poskytování první pomoci stále

pfieÏívají.

Odpovûzte prosím na na‰e anket-

ní otázky. Co mÛÏete vyhrát? Nic

- jen moÏná nûãí zdraví nebo Ïi-

vot. Je to snad málo? ✃

1. Jaké je telefonní ãíslo

na záchranou sluÏbu:

2. Víte, jak se pozná zástava srdce?

3. Víte, co je nepfiímá srdeãní masáÏ?

4. Víte, jak provést srdeãní masáÏ?
5. Umûli byste provést umûlé d˘chání

z plic do plic?
6. Víte, které závaÏné onemocnûní se projevuje

silnou bolestí za hrudní kostí?

7. Víte, jak se zachovat u dopravní nehody?
8. Na chodníku najdete muÏe, kter˘ má

v bfii‰e zapíchnut˘ nÛÏ, vytáhnete nÛÏ z rány?

9. Tfiíleté dítû vdechne kostiãku ze stavebnice,
víte, co udûlat?

10. Potkáte muÏe, kter˘ se chová divnû
a tvrdí, Ïe je mu ‰patnû a Ïe je diabetik,
víte, co udûlat?

11. Víte, co udûlat, kdyÏ vás u‰tkne zmije?

12. Napijete se omylem fiedidla, víte, co udûláte?
13. Malé dítû na sebe pfievrhne ‰álek vafiící kávy

a polije se. Víte, co udûlat?

14. Víte, jak o‰etfiit zlomeninu?

15. Pfiivítali byste pfiedná‰ky první pomoci? NeAno

NeAno

NeAno

NeAno

NeAno

NeAno

NeAno

NeAno

NeAno

NeAno

NeAno

NeAno

NeAno

NeAno

158155150

Odpovûdi na otázky této ankety dostanete na probíhajících pfiedná‰kách MS ââK R˘mafiov.

Vyplnûnou anonymní anketu prosím odevzdejte
nejpozdûji do 31. kvûtna 2007 buìto v redakci
R˘mafiovského horizontu (redakãní schránka
u hlavního vchodu do Stfiediska volného ãasu

na OkruÏní ulici ã. 10), v Mûstské knihovnû
R˘mafiov nebo na podatelnû MûÚ R˘mafiov. Na
základû v˘sledkÛ ankety, kterou vyhodnotí
Místní skupina âeského âerveného kfiíÏe, bude

vypracován plán dal‰ích odborn˘ch ‰kolení
a semináfiÛ na téma první pomoci.

Anketu pfiipravila Vûra Koláfiová,
pfiedsedkynû MS ââK R˘mafiov
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Seriál

Nebojte se první pomoci (29. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Úrazy podle lokalizace - orgánov˘ch systémÛ: Rány
Rána je naru‰ení celistvosti kÛÏe. Podle mechanismu vzniku roze-

znáváme rÛzné typy ran (fiezné, trÏné, bodné atd.).

Pfii o‰etfiení ve vût‰inû pfiípadÛ postupujeme stejn˘m zpÛsobem.

První pomoc spoãívá v zastavení krvácení a sterilním krytí. V této ka-

pitole budou probrána odli‰ná specifika.

Rány kousnutím
VÏdy se jedná o rány zhmoÏdûné a infikované. Pfii první pomoci je

dokonale omyjeme, okolí desinfikujeme, kryjeme obvazem. KaÏdé

poranûní tohoto druhu musí b˘t co nejdfiíve o‰etfieno lékafiem. Zvífie

je nutno zajistit pro veterinární vy‰etfiení.

Drobná nekrvácející poranûní
Zapíchnutí trnu, tfiísky, poranûní rezav˘m hfiebíkem apod. jsou pod-

ceÀována, pfiestoÏe právû u nich hrozí váÏné infekãní komplikace.

Tato poranûní by mûl o‰et-

fiit lékafi, kter˘ rozhoduje

o potfiebû pfieoãkování

a léãbû antibiotiky. V první

pomoci desinfikujeme

a pouÏijeme antibiotickou

mast (Framykoin).

âím více rána krvácí, tím
men‰í je riziko infekce
a naopak.
Malá tfiíska mÛÏe zpÛso-

bit velké problémy.
MUDr. Juljo Hasík

(Nebojte se první pomoci)

Objektivem ZdeÀka Habra

Servis sluÏeb

na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00,

So - Ne + svátky 10.00 - 21.00
Pro vyznavaãe nudismu a naturismu nabízí aquacentrum plavání

bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci od 19 do 21 hodin.

Termíny do konce prvního pololetí 2007:

18. 4., 16. 5., 20. 6.

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v dubnu

Pondûlí 14.00 - 18.30 Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 19.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 19.00

Nedûle   13.00 - 19.00

Teplota bazénu 28°C (mal˘),
26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C

SdruÏení rodiãÛ a dûtí oznamuje,
Ïe v sobotu 7. dubna 2007 byl zahájen

kurz plavání pro dûti ve vûku od 6 mûsícÛ
na plaveckém bazénu v Bfiidliãné

Kurz probíhá vÏdy v sobotu v dopoledních hodinách

Pfiihlásit se mÛÏete telefonicky nebo zasláním sms ve tvaru:
jméno a pfiíjmení dítûte, rodné ãíslo a kontakt

Tel. 731 479 595, 775 359 067

Zdenûk Habr: Hra (7. 3. 2007)
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Noc s Andersenem 2007
Stejnû jako v pfiedchozích letech, i letos se

pfiidala Bfiidliãná ke stovkám mûst v celé na-

‰í republice a uspofiádala „Noc s Anderse-

nem“. Ujali se toho pofiadatelé ze sdruÏení

Mé mûsto - mÛj Ïivot v ãele s Libu‰í Ková-

fiíkovou.

Ve tfii hodiny odpoledne se v klubovnû turis-

tického oddílu „Pû‰áci“ se‰lo 15 dûtí a 6 do-

spûl˘ch, ktefií se seznámili s bohat˘m pro-

gramem a stanoven˘mi pravidly veãera a no-

ci. BohuÏel ani letos se nestihlo v‰e, co bylo

organizátory pfiipraveno.

Na úvod dûti lu‰tily první ‰ifru pana

Andersena, která urãila pofiadí skupinek,

v jakém se budou vydávat na v˘pravu za hle-

dáním pokladu. Po dvou hodinách putování

do „Dánska“, bûhem nûhoÏ plnily záludné 

úkoly, nakonec sladk˘ poklad na‰ly.

Poãasí nám pfiálo, takÏe vedoucí operativnû

naplánovali nové úkoly. Dûti musely vytvofiit

zbrusu nové ohni‰tû dle pra-

v˘ch a nefal‰ovan˘ch zále-

sáck˘ch pravidel, uvafiit hor-

k˘ ãaj v kotlíku nad ohnûm

a pak si v‰ichni opekli ‰pe-

káãky.

Po pfiesunu do klubovny ná-

sledovaly hry a soutûÏe, dis-

kuze o souãasném stavu pfií-

rody a o tom, jak by dûti samy

pro pfiírodu a pofiádek ve mûs-

tû mohly nûco udûlat. Z re-

cyklovan˘ch materiálÛ pak

dûti ve skupinkách vyrábûly

pohádkové postavy. Do pro-

gramu byla zafiazena hodina

hudby, dûti si zazpívaly pfii kytafie a harmoni-

ce pfieváÏnû písniãky z pohádek, které znají.

Ale Ïádná pohádkovû ladûná noc by se sa-

mozfiejmû neobe‰la bez stezky odvahy.

Hodina byla uÏ pokroãilá, dûti v‰ak stále ãi-

lé, a tak se vyrazilo na stezku odvahy. Nûkdo

s obrovskou odvahou, v nûkter˘ch byla malá

du‰iãka, ale nakonec v‰ichni tajemn˘ úsek

zdolali a zapsali své jméno u svíãky na per-

gamen. Zpátky se uÏ ‰lo zvesela, v klubovnû

ãekala dûti bájeãná bramborová ka‰e a kufie-

cí fiízky od paní Papcunové.

Pokraãovala volná zábava s diskotékou, na

kterou se dûti tû‰ily nejvíce. Nakonec bylo

na programu ãtení, pfii kterém dûti postupnû

usínaly a snad se jim zdály sny o tom, co prá-

vû proÏily.

Ráno se dûtem vstávat nechtûlo, moc toho

nenaspaly, ale v˘borné buchty a tepl˘ ãaj je

dokonale probudily. Dostaly upomínkové

listy, domÛ napsaly pohádkové pohlednice

a pomalu se rozcházely do sv˘ch domovÛ.

Organizátofii dûkují maminkám za „pÛjãení“

dûtí, tûm zase, Ïe byly prima, nezlobily, a po-

mocníkÛm za obûtavost a ãas, kter˘ vûnova-

li celé akci. SdruÏení Mé mûsto - mÛj Ïivot

Stolní tenis na úrovni
Pod zá‰titou mûsta se v sobotu

31. bfiezna uskuteãnil I. roãník

turnaje ve stolním tenise o „Pu-

tovní pohár starosty mûsta

Bfiidliãné“. PfiestoÏe se v Bfii-

dliãné hraje pouze stolní tenis na

amatérské úrovni, byl tento tur-

naj urãen registrovan˘m hráãÛm.

Bez nadsázky lze fiíci, Ïe takov˘

ping pong Bfiidliãná je‰tû nevi-

dûla. Z nejlep‰ích hráãÛ okresu

se zúãastnili J. Plesník a J. Ptá-

ãek. Velk˘m oÏivením byla úãast

pûti talentovan˘ch hráãÛ

z Opavy-Katefiinek. Zahájení

turnaje se zúãastnil starosta

Bfiidliãné p. Bohumír Kamenec.

V̆ sledky jednotlivcÛ:
1) Plesník, Bruntál

2) Ptáãek, Bruntál

3) Vyhlídal, Krnov

V̆ sledky ãtyfihry:
1) Plesník - Ptáãek, Bruntál

2) Ripka - Loreder, Opava

3) Vyhlídal - Mat˘sek, Krnov

PhDr. Miroslav Glacner

Na velikonoãní notiãku v Bfiidliãné
Kulturní komise MûÚ v Bfiidliãné v ãele

s Vûrou Jurá‰ovou a parta dobrovoln˘ch na-

d‰encÛ vedená Zdenou Kovafiíkovou uspofiá-

daly v nedûli 8. dubna odpoledne ve Spole-

ãenském domû v Bfiidliãné „Velikonoãní ve-

selení“.

Na akci se podílela také M· Velká ·táhle

velkou v˘stavou v˘tvarn˘ch prací sv˘ch dûtí

na téma Velikonoce. Také dûti v M·

v Bfiidliãné pfiispûly svou v˘stavou v˘tvar-

n˘ch prací, soutûÏemi pro dûti a nadchly pfií-

tomné rodiãe sv˘m podáním známé pohádky

„·ílenû smutná princezna“.

Místní Z· pfiipravila v˘tvarnou dílnu pro dûti

a ZU· dodala na v˘stavu práce sv˘ch dûtí.

V pfiedsálí SD bylo velmi Ïivo. Byly zde 

ukázky drátkování, tkalcovsk˘ stav, pletení

ko‰íkÛ a tatarÛ spojené s prodejem, dále ukáz-

ky v˘robkÛ ze dfieva. Pfied SD mohli dûti a ná-

v‰tûvníci vidût Ïivé beránky. V hlavním sále

dále probíhala rÛzná vystoupení. Kromû jiÏ

zmínûné pohádky zaujalo vystoupení Ester

Mu‰ukové a Tomá‰e Pelikána, ktefií pfiedvedli

ukázky latinskoamerick˘ch tancÛ - sambu,

cha-chu, rumbu, passo doble a jive. Poté pfied-

vedla ukázku break tance dvojice Leo‰ Molin

a VíÈa Polák. Své umûní prezentovala hipho-

pová taneãní skupina Beat system

z Velké ·táhle pod vedením Anety

Kováfiové. Skupina dûvãat pod

vedením paní Nûmeãkové pfied-

vedla ukázky aerobiku. Chrámov˘

sbor Bernardini z Bfiidliãné vy-

stoupil se sv˘m programem veãer,

kdy v‰e vrcholilo pfiíjemnou zába-

vou za doprovodu skupiny Al

club. V prÛbûhu celého pofiadu

probíhala soutûÏ „O nejkrásnûj‰í-

ho beránka“, kterou vyhrála paní

Stárková. V̆ tûÏek z akce bude vû-

nován dûtem ze spolupracujících

matefisk˘ch ‰kol.

Na závûr musíme podûkovat sponzorÛm této

velké akce: Firmám Al Invest Bfiidliãná,

M+M R˘mafiov, UNIST Bfiidliãná, drogerii

Teta Bfiidliãná, UNISCO - p. Sadovsk˘,

Gymnáziu R˘mafiov a Miroslavu Vrobelovi.

Text a foto: Vûra Jurá‰ová a Daniel Mach

Foto: archiv SdruÏení Mé mûsto - mÛj Ïivot

Foto: autor ãlánku
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Kdo se ujme nalezeného ‰tûnûte?
Na redakci R˘mafiovského horizontu se

obrátila veterinární ordinace MVDr.

Jaromíra ·picery s tím, Ïe bylo nalezeno

malé 6 - 12 mûsícÛ staré ‰tûÀátko, které

jevilo známky t˘rání. Pejsek je nesmírnû

hodn˘, klidn˘ a tich˘. Je vhodn˘ jak do

bytu, tak i do domeãku nebo na zahrád-

ku. Radost by urãitû udûlal i osamûl˘m

seniorÛm. Tímto vyz˘váme v‰echny,

kter˘m není osud tohoto malého nale-

zence lhostejn˘, zejména milovníky pej-

skÛ nebo zájemce o pfiípadnou adopci, aÈ

kontaktují veterinární ordinaci na tfiídû

HrdinÛ 13 v R˘mafiovû. (Kontaktní tele-

fon: 606 713 324.) JiKo

Panu uãiteli s láskou...
V minulém ãísle R˘mafiovského horizontu

jsme se dovûdûli o leto‰ní velkolepé oslavû

Dne uãitelÛ v na‰em mûstû. ·koda Ïe se ne-

t˘kala v‰ech pedagogÛ z R˘mafiova.

V̆ chovná práce uãitelek z matefisk˘ch ‰kol

b˘vá nûkdy povaÏována za ménû dÛleÏitou,

ale pfiesto tyto paní uãitelky jsou prvními 

uãiteli, jejichÏ pfiiãinûním získávají dûti zá-

kladní znalosti a dovednosti pro Ïivot a jsou

dennodennû pfiipravovány pro vstup do zá-

kladní ‰koly.

Na dÛchodkynû matefisk˘ch ‰kol v‰ak mys-

lely jen nûkteré kmenové matefiské ‰koly.

Matefiská ‰kola na Revoluãní ulici 30 si na nû

vÛbec nevzpomnûla. Tam se plánovala osla-

va i se správními zamûstnanci, coÏ nám

v minulosti pfiipadalo správné, neboÈ se na

v˘chovû dûtí také podílejí. Slavilo se ale bez

dÛchodkyÀ.

Uãitelé-dÛchodci ze Z· dostali mûsíc pfied 

oslavou pozvánky na tuto slavnostní akci -

zfiejmû kvÛli pfiehledu o úãasti a také kvÛli

zaji‰tûní financí z FKSP, kter˘ na dÛchodce

myslí.

Nám se v‰ak tohoto pozvání nedostalo. A tak

se cítíme zapomenuty a s lítostí vzpomínáme

na doby, kdy jsme byly aktivnû ãinné a kaÏ-

doroãnû jsme se na Den uãitelÛ se‰ly v nû-

kterém spoleãenském zafiízení pfii dobré ve-

ãefii a je‰tû lep‰ím kolektivním popovídání.

A právû takov˘ kontakt nám hodnû chybí,

a proto jsme se z vlastní iniciativy zaãaly

scházet pravidelnû jednou za mûsíc na „dÛ-

chodcovském posezení“. Je nás patnáct a se-

jde se nás vÏdy kolem deseti, koupíme si kyt-

ku k narozeninám a zasmûjeme se spolu ra-

dostem ostatních - vÏdyÈ sdûlená radost je

dvojnásobná radost - a soucítíme se smutky -

sdûlená bolest, poloviãní bolest.

V R˘mafiovû jsou v‰ak i star‰í kolegynû, kte-

ré na setkání nedochází. Vzpomnûl si na nû

pfii takové pfiíleÏitosti nûkdo? Je zde hodnû 

uãitelek z matefisk˘ch ‰kol, jejichÏ pÛsobi‰tû

byla zru‰ena, nemají tedy kmenovou ‰kolu.

Pracovaly cel˘ Ïivot na matefisk˘ch ‰kolách

v R˘mafiovû nebo blízkém okolí - ty si neza-

slouÏí ke Dni uãitelÛ podûkování?

Tak tedy, váÏení pedagogové, pfiejeme vám

dodateãnû k va‰emu svátku hodnû úspûchÛ

ve va‰í nároãné a zásluÏné práci s dûtmi

a mládeÏí. A pokud nám letos oslava Dne 

uãitelÛ spolu nevy‰la, tak snad pfií‰tû...

Za kolektiv dÛchodkyÀ M·
Milada Suchá

Z okolních mûst a obcí

Místo v˘konu práce: Obecní úfiad Malá Morávka

PoÏadované pfiedpoklady:
- státní obãan âeské republiky, kter˘ dosáhl vûku 18 let,

pfiípadnû cizí státní pfiíslu‰ník, kter˘ má trval˘ pobyt v âR

- bezúhonnost

- vzdûlání: úplné stfiední (v˘hodou ekonomické)

- zvlá‰tní odborná zpÛsobilost do 18 mûsícÛ od nástupu

do pracovního pomûru

- schopnost samostatného a dÛsledného jednání, peãlivost

- znalosti práce na PC (Word, Excel, e-mail)

- praxe se zamûfiením na úãetnictví v˘hodou

Pfiihlá‰ka musí obsahovat:
- jméno a pfiíjmení

- datum a místo narození uchazeãe, státní pfiíslu‰nost,

místo trvalého pobytu uchazeãe

- ãíslo obãanského prÛkazu

- datum moÏného pfievzetí funkce

- datum a podpis uchazeãe

K pfiihlá‰ce uchazeã pfiipojí:
- Ïivotopis s uvedením údajÛ o dosavadních zamûstnáních

- ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ (ne star‰í neÏ 3 mûsíce) 

- moÏno doloÏit pozdûji

Termín moÏného nástupu: - kvûten 2007

Platové zafiazení: - dle nafiízení vlády 330/2003 Sb. v platném znûní

Obec Malá Morávka, se sídlem Malá Morávka 55, 793 36, IâO 0296201
vyhla‰uje v souladu se zákonem 312/2002 Sb. v˘bûrové fiízení na obsazení funkce

úãetní - úfiedník (úfiednice) obecního úfiadu

Termín podání pfiihlá‰ky: nejpozdûji do 16. dubna 2007 osobnû nebo prostfiednictvím po‰ty na adresu:

Obecní úfiad Malá Morávka, Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka

V Malé Morávce dne 30. bfiezna 2007 Ondfiej Holub, starosta obce

Podûkování Miladû Suché za pfiípravu pro-
gramu Matefiinky 2004 Ilustraãní foto
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Sport

Úspû‰ná sezóna r˘mafiovsk˘ch lyÏafiÛ
Posledním bfieznov˘m víkendem
skonãila závodní sezóna bûÏcÛ na ly-
Ïích, ktefií pfiedvedli, Ïe v celorepub-
likovém mûfiítku patfií k naprosté
‰piãce. Pfies v‰echny komplikace,
z nichÏ nejvût‰í byl bezesporu tra-
gick˘ nedostatek snûhu, vybojovali
reprezentanti na‰eho mûsta medaili
z MâR a fiadu umístûní v první desít-
ce, nemluvû o nûkolika titulech pfie-
borníka Moravskoslezského kraje.
Závodníci Ski klubu RD R˘mafiov do-
kázali, Ïe bûÏeck˘ lyÏafisk˘ sport
patfií v na‰em mûstû k tûm nejús-
pû‰nûj‰ím.
Leto‰ní zimní sezóna byla speci-

fická v mnoha smûrech. Dá se

fiíct, Ïe v‰e mûl na svûdomí ne-

dostatek snûhu, kter˘ nás pfiinutil

absolvovat témûfi celou tréninko-

vou pfiípravu mimo klasické tra-

tû v zahradû Hedvy a ve Strálec-

kém údolí. Kromû kaÏdodenního

dojíÏdûní na Pradûd bylo v úpl-

ném úvodu sezóny zafiazeno za-

hraniãní soustfiedûní v rakous-

kém Tauplitz. Zde byl poloÏen

základ úspû‰ného vystoupení na-

‰ich závodníkÛ na vût‰inû závo-

dÛ. Celému oddílu pfiitom jedno-

znaãnû v˘sledkovû vládne tré-

ninková skupina Rostislava
Sedláãka.

Kvalitní celoroãní pfiíprava byla

pfiedpokladem úspûchÛ, které se

dostavily hned s prvním závo-

dem sezóny, jímÏ byl pfiebor

Moravskoslezského a Olomou-

ckého kraje na Pradûdu. Zde se

zviditelnil Pavel Ondrá‰ek, kte-

r˘ se stal mistrem kraje v kate-

gorii mlad‰ích dorostencÛ. Ná-

sledoval velice úspû‰n˘ víkend

na beskydsk˘ch Pustevnách, kde

Sabina Návratová se Simonou
Bálkovou obsadily první dvû

pozice v kategorii star‰ích Ïaãek

a kde na‰i mlad‰í dorostenci 

ovládli svou kategorii, kdyÏ

Pavel Ondrá‰ek vyhrál pfied

druh˘m Radkem Vörö‰em
a ãtvrt˘m Radimem Keclíkem.

Ze v‰ech muÏÛ byl nejrychlej‰í

·tûpán Sedláãek.

Po oblastních závodech jiÏ pfii‰ly

na fiadu mistrovství republiky

a pohárové soutûÏe. Na Akade-

mickém MâR vybojoval v No-

vém Mûstû na Moravû ·tûpán
Sedláãek 5., 8. a 11. pozici.

Z mnoha závodÛ mlad‰ích doro-

stencÛ je nutno vyzdvihnout v˘-

sledky Ondrá‰ka, Keclíka,
Vörö‰e i ZdeÀka Macháãka.

Kluci posbírali spoustu umístûní

v první desítce a v‰ichni si vyje-

li první v˘konnostní tfiídu, coÏ je

fiadí k republikové ‰piãce.

Vrcholem mravenãí práce trené-

ra a servismana Rostislava Sed-

láãka a velk˘m zadostiuãinûním

se stala bronzová medaile

z MâR star‰ího Ïactva, kterou

získal Jan Kodl. Koudy, jak mu

kolegové lyÏafii pfiezdívají, se

i pfies nepfiíjemné zranûní kole-

ne vy‰plhal na úpln˘ vrchol

a k bronzu pfiidal je‰tû nûkolik

ãtvrt˘ch míst, první v˘konnostní

tfiídu a celkové ãtvrté místo v bo-

dování âeského poháru Ïactva.

Od dal‰ích medailí Koudyho dû-

lily vÏdy jen vtefiinky.

V‰ichni na‰i mladí závodníci

jsou Ïáky sportovních tfiíd zá-

kladní ‰koly, která jim poskytuje

zv˘hodnûné podmínky pro tuto

sportovní ãinnost. Sportovní tfií-

dy fungují jiÏ sedm˘m rokem

a vychovaly mnoho nadûjn˘ch

závodníkÛ, z nichÏ nejúspû‰nûj-

‰ím je Michal Kautz, kter˘ nyní

v barvách Ski klubu ·umperk

dosahuje takové v˘konnosti, Ïe

je ãlenem ‰ir‰ího juniorského re-

prezentaãního v˘bûru âR.

R˘mafiov‰tí lyÏafii prokázali svou

kvalitu i pfii závodech na Skfiítku,

v Nové Vsi nebo na Pustevnách.

Ve‰keré podrobnosti najdete na

nov˘ch webov˘ch stránkách klu-

bu skird.rymarov.net. Web ob-

sahuje ãlánky, v˘sledky, fotogra-

fie i spoustu zajímav˘ch odkazÛ

na osobní stránky reprezentantÛ

(vãetnû Katefiiny Neumannové),

lyÏe, ve‰keré lyÏafiské vybavení

a mnoho dal‰ího. Proto doporu-

ãuji v‰em pfiíznivcÛm bûhu na ly-

Ïích a sportu obecnû, aby tyto

stránky nav‰tívili.

Na‰e úspûchy jsou inspirací pro

v‰echny fanou‰ky, rodiãe i mla-

dé závodníky. Dokazují, Ïe za

tvrdou prací je skryta velká ‰an-

ce prosadit se. Základem je svû-

domit˘ a zodpovûdn˘ pfiístup ce-

lého t˘mu v ãele s trenérem!

Doufejme, Ïe v pfií‰tím roce na-

padne více snûhu, a Ïe medailí

bude mnohem víc. 

·tûpán Sedláãek

Plavci R˘mafiovského desetiboje nemûli o legraci nouzi
Poslední bfieznovou sobotu pfiiví-

tal zrekonstruovan˘ kryt˘ bazén

v Bfiidliãné úãastníky 31. roãníku

R˘mafiovského desetiboje pfii se-

dmé disciplínû - plavání.

Za pûkného slunného poãasí 

si na‰lo cestu do Bfiidliãné 

46 úãastníkÛ, ktefií nelitovali vy-

naloÏeného úsilí. O perfektní za-

ji‰tûní této disciplíny se postaral

Milan Ondra‰ík, kterému zdatnû

sekundoval vrchní zapisovatel

Ruda Heisig. Disciplína se vy-

znaãovala plynul˘m prÛbûhem

bez zbyteãn˘ch prostojÛ.

Jako první se do boje pustili

muÏi kategorie C, ktefií mûli za

úkol zdolat jednu délku bazénu,

(25 m). Zde se opakovala situa-

ce z loÀského roku, kdy nej-

rychleji doplaval na druhou

stranu Vojta Hrdina, za ním té-

mûfi souãasnû dorazili Václav

Orlík s Ivanem Sovi‰em. V‰e-

chny ostatní kategorie absolvo-

valy traÈ v délce 50 m.

Mezi Ïenami kategorie B zvítû-

zila tradiãnû sv˘m vynikajícím

stylem Markéta Míãková. Druhá

skonãila Vlaìka Kubáãová a pro

âtvrt˘ zleva Honza Kodl na republikovém finále seriálu „Hledá se
nová Katefiina Neumannová“ Fota: archiv Ski klubu RD R˘mafiov
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tfietí místo si doplavala Majka

Pitorová.

V mlad‰í Ïenské kategorii sved-

ly urputn˘ boj o prvenství Hana

Hájková s Katkou Koláfiovou.

V cíli byla o dohmat lep‰í prvnû

jmenovaná. Tfietí skonãila Jana

Pitorová.

V kategorii muÏÛ B si stouplo na

startovní bloky 11 plavcÛ. Ostfií-

len˘ borec Milan Ondra‰ík se

musel sklonit pfied v˘konem

Pavla Koláfie, kter˘ ho o prven-

ství pfiipravil rozdílem 0,9 s. Tfietí

místo patfií Jaroslavu Hofmanovi.

Nejvût‰í zastoupení mûla opût

kategorie muÏÛ A. Do bazénu se

ponofiilo 18 muÏÛ. Pro jednoho

z velk˘ch favoritÛ BroÀu Rekto-

fiíka to v‰ak byl „ãern˘“ víkend.

Tomuto aktivnímu sportovci se

prolínaly dvû akce - turnaj ve

stolním tenise a plavání. Na ba-

zénû nevûnoval dostateãnou po-

zornost úpravû své plavecké v˘-

stroje, a po skoku ze startovací-

ho bloku mu plavky sjely aÏ na

kolena. Úpravu své v˘stroje mu-

sel bûhem plavby provádût je‰tû

dvakrát, a stal se tak nejen vdûã-

n˘m objektem fotografÛ, ale ku-

riózní situace dokonce inspiro-

vala krásnûj‰í polovinu lidstva

k návrhu na zmûnu pravidel, ne-

boÈ pro pfií‰tí roãník by ráda pro-

sadila plaveck˘ styl „znak“.

Vítûz této kategorie nakonec

vze‰el z posledního závodu, kdy

voda v bazénu doslova vfiela.

V krásném souboji zvítûzil Karel

Toman pfied Petrem Calábkem

a Jifiím Hnilem.

Na desetibojafie ãekají závûreãné

tfii atletické disciplíny - skok do

dálky, bûh na 60 metrÛ a vrh kou-

lí. První z nich, skok dalek˘, se 

uskuteãní v pátek 27. dubna od

16.30 na hfii‰ti u Z· na 1. máje. 

A jak vypadá celkové pofiadí po sedmi disciplínách?

1. místo 2. místo 3. místo
Îeny A Hana Cisariková Eva Holubová Lenka Czedronová

Îeny B Alena Jurá‰ová Jana Egidová Marie Pitorová

MuÏi A Jifií Hnilo Ivo Sovi‰ Bronislav Rektofiík

MuÏi B Jaroslav Hofman Jaroslav Lachnit Miroslav Egida

MuÏi C Ivan Sovi‰ Josef Dfievo Vojtûch Hrdina

Pfiipravila Alena Jurá‰ová

Cykloliga Auto La‰ák
Letos jiÏ pojedenácté se rozjíÏdí

cyklistická sezóna na R˘mafiov-

sku pravideln˘mi závody, jako je

ãasovka Na Skfiítek a Poslední

závod sezóny. K nim se o nûco

pozdûji pfiifiadily i závody na

MTB (horsk˘ch kolech) v Jano-

vicích - Mauritz poháry, MTB

Relaxa tour ve Îìárském Poto-

ce, MTB ·pica ve Skalách nebo

silniãní závod Jedenáctka ve

Staré Vsi.

Pofiadatelé tûchto závodÛ se do-

hodli na sjednocení pravidel

a roz‰ífiení závodÛ o dal‰í. Tím

vznikla Cykloliga Auto La‰ák.

Do tohoto seriálu bude zafiazen

je‰tû silniãní závod v rámci

DuKo triatlonu a závod s ná-

zvem Po trase R˘mafiovské pa-

desátky. Netradiãnû je do cyklis-

tick˘ch závodÛ vsunut i bûÏeck˘

závod ·tûpánská desítka, proto-

Ïe se ho zúãastÀují pfieváÏnû

cyklisti. Nutno v‰ak dodat, Ïe

v dobû konání mají dávno po se-

zónû, nezahálí a vûnují se jin˘m

sportÛm.

Pravideln˘m pofiadatelem závo-

dÛ se stal starovesk˘ cykloklub,

ke kterému se pfiidal se sv˘m zá-

vodem Roman Mosler a neménû

ostfiílen˘ Vlastík Durman s klu-

bem DuKo. Ten byl jiÏ na úpl-

ném zaãátku MTB v republice

pofiadatelem závodÛ Jesenick˘

pohár a jeho závody mûly název

DuKo cup. Tím pádem je vlastnû

prÛkopníkem MTB na R˘mafiov-

sku.

Prvním závodem Cykloligy bude

MTB Relaxa tour, tentokrát na

tratích na Kubitárnû, pofiádaná

Cykloklubem Stará Ves, sekcí

MTB. âasovka Na Skfiítek je le-

tos pfiesunuta na záfií, a tak dal-

‰ím závodem v pofiadí je silniãní

závod Jedenáctka ze startem ve

Staré Vsi a trasou do Bruntálu

pfies Val‰ov, Bfiidliãnou, Velkou

a Malou ·táhli zpût do cíle ve

Staré Vsi. Závod opût pofiádá CK

Stará Ves. Tfietím v pofiadí je MTB

závod ·pica ve Skalách, kter˘ po-

fiádá Pavel Pode‰va a klub DuKo

R˘mafiov. Hlavním pofiadatelem je

tudíÏ vicemistr svûta Xterry

z Havaje v roce 2005.

âtvrt˘m závodem je vloÏen˘ sil-

niãní závod v rámci DuKo triat-

lonu. Jak je jiÏ patrno z názvu

závodu, pofiadatelem je opût

DuKo R˘mafiov. Pát˘ závod je

MTB Mauritz poháry, jehoÏ po-

fiadatelem je Roman Mosler

a hotel U Zámku v Janovicích.

Je to velice zdafiil˘ závod s kva-

litním zázemím. ·est˘m závo-

dem je jiÏ tradiãní ãasovka Na

Skfiítek, která letos nakrojila jiÏ

druhou desítku. Leto‰ní závod

získá na atraktivnosti díky zafia-

zení do âeského poháru handbi-

kerÛ. Máme tedy moÏnost vidût

na vlastní oãi „vozíãkáfiské roje-

ní“. Mezi tûmito sportovci je 

i olympijsk˘ vítûz ãasovky Mar-

cel Pipek.

Sedm˘m závodem je voln˘ zá-

vod, jak MTB, tak cross, Po tra-

se R˘mafiovské padesátky.

Pofiadatelem je KâT R˘mafiov,

zastoupen˘ Jaroslavem Lachni-

tem. Osm˘ závod je Poslední zá-

vod sezóny v reÏii CK Stará Ves.

Závod je jak pro silniãní kola,

tak MTB. Zde se cyklisté louãí

ze sezónou a vût‰ina z nich jiÏ

sportuje v jin˘ch odvûtvích, aÈ

jsou to horské ãi krosové bûhy

nebo koleãkové lyÏe. Posledním

závodem seriálu je bûh ·tûpán-

ská desítka, na kterém bude vy-

hodnocen cel˘ roãník cykloligy.

Na internetov˘ch stránkách

www.v-design.cz/cykloliga bu-

dou bliÏ‰í informace o kategori-

ích, závodech, kontaktech na po-

fiadatele jednotliv˘ch závodÛ,

stejnû jako prÛbûÏné hodnocení

ligy a jiné dÛleÏité informace. 

Karel StrÏínek

Fota: archiv Karla StrÏínka
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V˘roãní akademií oslavilo Studio Sport

a zdraví v pátek 30. bfiezna své narozeniny.

V pestrém dvouhodinovém programu diváci

„nahlédli“ do patnáctileté historie studia od

jeho vzniku aÏ po souãasnost.

1991 - zaloÏení „STUDIA Z“

1996 - pfiekfitûní na „Studio Sport a zdraví“

2001 - zaloÏení Sportovního klubu

Akademii zahájily zakládající ãlenky spor-

tovního klubu nejúspû‰nûj‰í exhibiãní sklad-

bou Kankán na poãest tragicky zesnulého

ZdeÀka KfiíÏky (1. prezidenta SK).

Bûhem akademie pfiedvedly divákÛm své do-

vednosti v‰echny cviãitelky, dûti, ale i Ïeny ze

Studia SaZ. Stfiídaly se ukázky moderních re-

kreaãních forem cviãení pro Ïeny s ukázkami

závodního aerobiku. Îivé cviãení bylo prolo-

Ïeno promítáním historick˘ch zábûrÛ.

Diváci mohli zhlédnout ukázky tréninku zá-

vodního aerobiku, exhibiãní vystoupení i zá-

vodní sestavy, ve kter˘ch se pfiedvedly zaãína-

jící závodnice, ale i pfiebornice kraje, finalistky

âR a vicemistrynû âR. Pfiedstavily se také dû-

ti z novû otevfiené poboãky Studia v Olomouci.

Svou úãastí popfiál Studiu Sport a zdraví k je-

ho v˘roãí i starosta mûsta Petr Klouda. K pfiá-

ní se pfiipojili také hosté - dûti z M· 1. máje,

M· Revoluãní 24 a M· Janovice, které po-

pfiály studiu sv˘m mil˘m vystoupením.

Akademie vyvrcholila balónkovou show,

pfiáním hodnû úspûchÛ do dal‰ích let a pfie-

dáním narozeninového dortu a dárku zakla-

datelce studia a hlavní organizátorce v‰ech

akcí paní L˘dii ·védíkové st.

Na úspûchu akademie se podílely reÏisérka

L˘die ·védíková st., hlavní trenérka a cho-

reografka L˘die ·védíková ml., ostfiílené

moderátorky a cviãitelky Gábina Kováfiíko-

vá a Mí‰a Mezihoráková, dále cviãitelky

Olga âloveãková, Silva RoÏÀáková, Zuzka

Buãková, ale hlavnû odváÏné Ïeny - cviãen-

ky Studia SaZ, v‰echny dûti ze studia a také

ostatní nejmenovaní organizátofii. V‰em dû-

kujeme.  L˘die ·védíková

Ohlédnutí za Hanáck˘m koláãkem R˘mafiovsk˘ taneãní klub Jes
na zaãátku sezóny boduje

Na 500 taneãníkÛ a 70 formací se sje-

lo 1. dubna 2007 do mohelnického

Domu kultury. Právû zde probíhalo re-

gionální kolo severní Moravy pod hla-

viãkou Svazu uãitelÛ tance âR.

SoutûÏilo se ve tfiech vûkov˘ch kate-

goriích - dûti, juniofii, hlavní - a ãtyfiech

taneãních disciplínách - plesov˘ch,

parketov˘ch, show a street formacích.

TK Jes pfii Základní ‰kole R˘mafiov

mûl své zástupce v dûtské kategorii

show formací se skladbou „Nezbedné

plamínky“ a v hlavní kategorii parke-

tov˘ch kompozic soutûÏila skladba

„Máme Ïivot“. 

S potû‰ením mohu fiíci, Ïe dûti vzaly

soutûÏ velice zodpovûdnû a pûkn˘m

tancováním získaly nádherné 2. místo!

I dospûlá formace zatanãila velmi dob-

fie a odvezla si z této soutûÏe 3. místo.

Obû skladby si tak zajistily pfiím˘ po-

stup na mistrovství âeské republiky!

Pro dûti tato soutûÏ probûhne 26. 

- 27. kvûtna v âeské Lípû, pro dospûlé

19. kvûtna v Plzni.

Dûkuji v‰em sv˘m taneãníkÛm za ve-

likou radost a moc pûkné v˘sledky,

pfieji jim dal‰í a dal‰í úspûchy v této se-

zónû. Podûkování patfií také rodiãÛm

za jejich obûtavost a trpûlivost.

Alena Tome‰ková,
vedoucí souboru TK Jes

Poslední Ïebfiíãková soutûÏ

„O Hanáck˘ koláãek“ se ko-

nala 3. bfiezna 2007 v olo-

mouckém Domû dûtí a mlá-

deÏe. Spolupofiadatelem této

zdafiilé akce byl taneãní klub

Rytmus Olomouc a jiÏ zmi-

Àovan˘ DÛm dûtí a mládeÏe.

TK Jes soutûÏil ve v˘razo-

vém tanci v kategoriích dûtí

a mládeÏe. Na v˘konech nû-

kter˘ch taneãnic se projevila

nejen tréma, ale i nemoc,

pfiesto bojovaly. Terezka

Valová skonãila na 4. místû

s choreografií Nikoly âudov-

ské „Protanãené léto“ a Îa-

netka Szapowalová na 2. mí-

stû s choreografií „Neposed-

n˘ plamínek“.

V kategorii mládeÏe si Mar-

kéta Hesová odnesla bronzo-

vou medaili za choreografii

Nikoly âudovské „Kde jsi?“

a nejvy‰‰í ocenûní získala

Nikola âudovská se skladbou

„Jediná“. V‰em taneãnicím

blahopfieji k velmi pûknému

umístûní a pfieji hodnû úspû-

chÛ v rozjíÏdûjící se sezónû. 

Alena Tome‰ková,
vedoucí souboru TK Jes

V˘roãní akademie se vydafiila

Fota: archiv SK Studio Sport a zdraví

Foto: archiv TK Jes Foto: archiv TK Jes
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JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 27. 4. 2007
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 19. 4. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

08/2007

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE

Soukromá fiádková inzerce

Prodej
• Prodám druÏstevní byt 1+1 (30m2) v zatepleném panelovém domû

na ulici Pfiíkopy. Byt je vybaven vestavûn˘mi skfiínûmi. Dal‰í infor-

mace na tel.: 602 436 341.

• Prodám stavební parcelu v Edrovicích o v˘mûfie cca 980 m2.

Informace na tel.: 605 763 076.

Vám nabízí v‰echny druhy poji‰tûní:
- Investiãní Ïivotní poji‰tûní - ING poji‰Èovny a. s., Generali poji‰Èovny a. s., âeské poji‰Èovny a. s.,

Poji‰Èovny âeské spofiitelny a. s.,atd.
- Poji‰tûní vozidel - Generali poji‰Èovny a. s., âSOB poji‰Èovny a. s., 

NOVù - Wustenrot poji‰Èovny a. s., která nabízí zcela jiné tarifování cen povinného ruãení
- Poji‰tûní majetku - âSOB poji‰Èovny a. s., âeské poji‰Èovny a. s., Kooperativy poji‰Èovny a. s.,

Allianz poji‰Èovny a. s.
- Poji‰tûní podnikatelsk˘ch rizik - âeské poji‰Èovny a. s., Kooperativy poji‰Èovny a. s.,

Generali poji‰Èovny a. s., âSOB poji‰Èovny a. s.
- Ostatní druhy poji‰tûní - od 14 pojistitelÛ, ktefií pÛsobí na na‰em trhu

Na‰e kanceláfie v okrese BRUNTÁL:

NÁMùSTÍ MÍRU (b˘valá budova Telecomu), R¯MA¤OV
KOMENSKÉHO 5, BRUNTÁL

BUDOVA FINANâNÍHO Ú¤ADU, KRNOV
BOÎENY NùMCOVÉ, HORNÍ BENE·OV
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·koda Octavia TDi, CZ, servis, r. v.
1997, 2x airbag, ABS, rádio, cent-
rál, el. ‰íbr, PC, zám. fiad. páky, mlh.,
el. okna a zrc. Cena: 149 900 Kã.

■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet, komisní prodej
■ Záruka nízké splátky

■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% 
akontace, staãí OP + ¤P, bez ruãitele 
a na poãkání

■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e 
auto vám zÛstane

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej

Revoluãní 26, 795 01 R˘mafiov tel.: 554 211 577, 608 830 940
www.autolasak.cz, e-mail: autolasak@quick.cz

Otevírací doba: Po -  Pá 8.00 -  17.00, So 8.00 -  12.00

Volkswagen Golf 1.4, r. v. 1998,
2x airbag, ABS, rádio, el., stfi. okno,
posil. fiíz., PC, taÏné, imob., el. okna
a zrc., centrál. Cena: 154 900 Kã.

VW Passat 2.5, HIGHLINE, 132 kW, 
1. maj., r. v. 2004, 8x airbag, xenony,
ESP, ASR, ABS, el. v˘bava, PC, centrál,
CD a dal‰í. Cena: 484 900 Kã bez DPH.

VW Transporter 2.5 TDi, CZ, servis,
1. maj., r. v. 2003, rádio, posil. fiíz.,
zámek fiad. páky, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 329 900 Kã bez DPH.

Renault Laguna DCi, 6 rychl., 1. maj.,
CZ, r. v. 2001, 8x airb., ABS, ESP, ASR,
rádio, PC, el. v˘b., temp., senz. svûtel
a brzd, centr.. Cena: 229 900 Kã.

Fiat Brava 1.6i, 1. maj., r. v.
1996, rádio, posil. fiíz., zadní
stûraã, centrál, el. okna.
Cena: 89 900 Kã.

VW Touran COMFORT, super stav, 
r. v. 2005, 10x airbag ESP, ASR, ABS,
CD, rádio, imob., el. v˘b., posil. fiíz., PC,
cent, temp. Cena: 429 900 Kã.

Citroen Berlingo 1.9D, CZ, 5 míst,
r. v. 1997, imob., el. okna, cent-
rál, zadní stûraã, rádio, posilovaã
fiízení. Cena: 114 900 Kã.

Volkswagen Passat BUSINESS, super
stav, r. v. 2004, 4x airbag, ESP, ABS,
CD, rádio, imob., el. v˘bava, posil. fiíz.,
PC, centrál temp. Cena: 349 900 Kã.

Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V, 1. maj.,
r. v. 2000, 4x airbag, ABS ESP, rádio,
el. okna, PC, multif. volant, el. zrc., tep-
lomûr, centrál. Cena: 169 900 Kã.

· - Octavia TDi, 96kW, WELEG, 
6 rychl., r. v. 2004, 4x airbag, ABS,
ASR, temp., senz. brzd, rádio + CD,
el. v˘b., PC, centr. Cena: 339 900 Kã.  

Ford Galaxy 1.9TDi, 85kW, 1. maj.,
r. v. 2001, 4x airbag, ABS, el. okna
a zrcátka, senzor brzd, posil. fiíz.,
centrál. Cena: 265 900 Kã.

VW Caddy TDi, CZ, 1. maj., r. v.
2006, 4x airbag, ABS, rádio + CD,
el. v˘bava, PC, taÏné, senzor brzd,
centrál a dal‰í. Cena: 549 900 Kã.

·koda Octavia TDi, r. v. 2002, 2x air-
bag, ABS, ASR, PC, vyhfi. zrc., mlhov-
ky, imob., el. okna a zrcátka, centrál,
aut. pfievodovka. Cena: 229 900 Kã.

Fiat Marea 1.9TD, perf. stav, r. v.
1997, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
zadní stûraã, imob., el. okna, centrál.
Cena: 109 900 Kã.

Ford Focus 1.8TDDi, servis,1. maj.,
r. v. 2003, rádio, posil. fiíz., 4x air-
bag, ABS, imob., el. okna a zrcátka,
centrál. Cena: 219 900 Kã.

Renault Clio 1.5 dCi, 1. maj., r. v. 2005,
rádio, pos. fiíz., PC, multif. volant, tep-
lom. temp., 4x airbag, ABS, CD, el. ok-
na a zrc., centr.. Cena: 199 900 Kã.

Citroen Saxo 1.1i, 5dvefi., r. v.
1998, airbag, rádio, zadní stûraã,
tónovaná skla, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 64 900 Kã.

Ford Mondeo 1.8 16V ZETEC, r. v.
1997, rádio, posil. fiíz., vyhfi. pfi. sklo,
2x airbag, ABS, centrál, imob., el. okna
a zrcátka, el. sedadla. Cena: 89 900 Kã.

Audi A3 TDi 81kW, r. v. 1999, 4 x 
airbag, ABS, rádio, posil. fiíz., zadní
stûraã, imobilizér, el. okna, el. zrcát-
ka, centrál. Cena: 159 900 Kã.

Citroen C5 2.0HDi, 80kW, 1. maj.,
r. v. 2002, 8x airbag, ESP, ASR, ABS,
rádio, el. v˘bava, PC, centrál, senzor
brzd a dal‰í. Cena: 249 900 Kã.

Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi, 
1. maj., servis, r. v. 2000, 4x airbag,
CD + rádio, el. okna a zrc., PC, multif.
vol., centr., teplom. Cena: 189 900 Kã.

Opel Vectra 2.0 16V, CZ, r. v.
1997, 2x airbag, ASR, ABS, rá-
dio, posil. fiíz., taÏné, el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 84 900 Kã.

Opel Frontera 2.5 TDS, r. v. 1998,
2x airbag, rádio, posil. fiíz., taÏné,
imobilizér, alarm, el. okna a zrcát-
ka. Cena: 219 900 Kã.
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NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY


