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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

O prvním máji se slavil i Svátek práce
Sluneãné, i kdyÏ chladné prvo-

májové úterní dopoledne s oblo-

hou bez mráãku lákalo k vycház-

kám a zamilovan˘m setkáním,

která nezfiídka konãila políbením

pod rozkvetlou tfie‰ní. A nemuse-

lo jít echt zrovna o tfie‰eÀ, Ïe?

Nûktefií pfiijali pozvání Místní or-

ganizace Komunistické strany

âech a Moravy a zamífiili na fot-

balov˘ stadion, kde byla pod slo-

ganem S lidmi a pro lidi organi-

zátory uspofiádána oslava Svátku

práce. Oficiálního zahájení oslav

se po státní hymnû ujal pfiedseda

okresního v˘boru KSâM Pavel

BaãgoÀ, kter˘ neopomnûl vy-

zdvihnout fakt, Ïe jedinû KSâM

pofiádá tradiãní prvomájové osla-

vy. Pfiedseda BaãgoÀ svÛj zahajo-

vací projev pojal jako pfiíleÏitost

k deklamaci postojÛ své strany

k souãasné politické situaci.

Mimo jiné zaznûla kritika zámûru

vybudovat v âeské republice ra-

darovou základnu USA bez moÏ-

nosti obãanÛ rozhodnout o tom

v referendu. Tradiãnû byl zdÛraz-

nûn poÏadavek práva na práci.

Velk˘ prostor vûnoval Pavel

BaãgoÀ odsouzení chystané eko-

nomické reformy, pfiedev‰ím v je-

jích sociálních dÛsledcích. Kriti-

ka se snesla i na pasivitu spoluob-

ãanÛ pfii volbách do místních ãi

krajsk˘ch zastupitelstev, do po-

slanecké snûmovny a senátu.

V projevu pfiedseda zmínil neustá-

le narÛstající ceny plynu a elek-

trické energie, vyslovil nesouhlas

s privatizací nemocnic a se sníÏe-

ním úrovnû zdravotní péãe

a vznesl poÏadavek, aby vzdûlání

bylo moÏné získat zdarma.

„Vûfiíme, Ïe nej‰ir‰í vrstvy na‰ich
obãanÛ postupnû naleznou cestu
z pasti, do které je pfiivedla sou-
ãasná pravicová vláda, a lidé jí
dají vãas ráznou odpovûì. My
komunisté jim pfiitom a pevnû vû-
fiím, Ïe hovofiím za vût‰inu, rádi
pomÛÏeme,“ s tûmito slovy uza-

vfiel Pavel BaãgoÀ svÛj proslov.

Oficiální ãást prvomájov˘ch 

oslav byla ukonãena Písní práce.

Skupinky seniorÛ a dfiívûj‰ích

stranick˘ch funkcionáfiÛ pak je‰tû

chvíli postávaly a diskutovaly

nad souãasnou politickou situací

a dÛchodovou reformou a refor-

mou zdravotnictví a sociálních

vûcí.

Atrakce, které byly pfiipraveny

pro dûti, byly v neustálém obleÏe-

ní. Skákací hrad, projíÏìky na ko-

ních, cukrová vata nebo dal‰í ob-

ãerstvení zpfiíjemnilo trochu

chladné, ale sluneãné prvomájo-

vé dopoledne na fotbalovém hfii‰-

ti TJ Jiskra R˘mafiov.

O pár kilometrÛ dál se Svátek

práce pfiipomínal ne tak no-

stalgicky, jako spí‰e recesis-

ticky. Pokud nûkdo zavítal do

Karlova pod Pradûdem na

tradiãní prvomájov˘ prÛvod,

nemohl uvûfiit vlastním oãím.

Alegorické vozy, veteráni 

II. svûtové války, nûmeãtí vo-

jáci, kolchozníci a sovchozní-

ci, horníci, mladí komsomol-

ci a pion˘fii, soudruzi milicio-

náfii a nad v‰ím bdûlé oko pfií-

slu‰níka Vefiejné bezpeãnosti

a dozor státní policie. Ne, ni-

koliv, nezbláznili jsme se, ani

se nevrátili zpátky o více jak

osmnáct let do totalitního re-

Ïimu. To jen „uvûdomûlí“ ob-

ãané, chatafii a chalupáfii

v Karlovû pod Pradûdem zor-

ganizovali oblíben˘ prvomá-

jov˘ prÛvod, ve kterém si pfii-

pomenuli doby minulé,

ov‰em pod „vlajkou paro-

die“. A Ïe se v‰ichni opravdu

dobfie bavili, o tom svûdãí na-

‰e fotogalerie. JiKo

Fota: archiv Vladimíra Hally
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U hospody Na Statku upálili ãarodûjnice
Filipojakubská neboli ValpurÏina noc je
plná kouzel a ãar. Dnes ji proÏíváme pfie-
dev‰ím jako „pálení ãarodûjnic“ v noci
pfied 1. májem. Tato tradice je v‰ak spo-
jena i s jin˘mi pradávn˘mi rituály.
Pfiedveãer prvního máje znamená

pfiedev‰ím v˘hled na prodlouÏené

pracovní volno. Nûkteré obce nebo

organizátofii pofiádají „pálení ãaro-

dûjnic“ uÏ o víkendu, jak tomu by-

lo letos napfiíklad ve Staré Vsi

(v sobotu 28. 4.). Filipojakubskou

noc ale pravidelnû dodrÏují také

Petr Poulík s Jaroslavem Vesel˘m,

organizátofii „pálení ãarodûjnic“

u r˘mafiovské hospody Na Statku.

Leto‰ní jiÏ sedmou „ãarodûjnic-

kou“ hranici nestavûli organizátofii

pfiíli‰ pompézní z dÛvodu nadmûr-

ného sucha a nebezpeãí vzniku po-

Ïáru, jak informoval majitel hos-

pody Petr Poulík.

Pfied 18. hodinou se v pondûlí

scházela drobotina celého R˘ma-

fiova spoleãnû s dospûl˘mi, aby

zapálili hranici, na které byla fi-

gurína ãarodûjnice. A rej mohl

zaãít. Dûti obdrÏely zdarma bufi-

ty na opékání, nechybûly tradiãní

atrakce - skákací hrad, nafukova-

cí balónky a cukrová vata, dospû-

lí si zavdali zlatavého moku

a pûkn˘ podveãer takfiíkajíc ne-

mûl chybu. Na ãarodûjnick˘ sa-

bat zavítaly také dvû desítky ãa-

rodûjnic ze Skautského stfiediska

Na Stráni (svûtlu‰ky Beru‰ky

a skautky Li‰tiãky a Vãelky).

Kromû tradiãního pálení ãarodûj-

nic pofiádá hospoda Na Statku také

Den dûtí, pivní slavnosti pod hla-

viãkou pivovaru Holba a dále ma-

riá‰ov˘ turnaj. „BohuÏel, do mari-
á‰ového nebe nám ode‰el jeden
z na‰ich nejlep‰ích mariá‰níkÛ
Láìa Vanûk. Na jeho poãest by-
chom chtûli kaÏdoroãnû na podzim
uspofiádat jak˘si memoriál v mari-
á‰i,“ prozradil Petr Poulík, kter˘

dodal, Ïe dal‰í zajímavou akcí pro

vefiejnost, uvedenou pfied nedáv-

nem vÛbec poprvé, byla taneãní

zábava s hudební skupinou

z Vrbna pod Pradûdem. „Chtûli
bychom v této zapoãaté tradici po-
kraãovat a taneãní zábavy pofiádat
kaÏdou druhou sobotu v mûsíci,“
upfiesnil. Dûtsk˘ den plánují maji-

telé hospÛdky pro na‰e nejmen‰í

na sobotu 2. ãervna.

Víte, proã se slaví Filipojakubská noc?
O pÛlnoci pfied sv. Filipem a Jakubem mají

pr˘ zlé síly vût‰í moc neÏ jindy. Tuto noc na-

z˘váme uÏ odnepamûti „Nocí ãarodûjnic“,

neboÈ v tento den se pr˘ slétají v‰echny ãaro-

dûjnice na tzv. sabat. âarodûjnice se pfied sa-

batem natíraly kouzeln˘mi mastmi, které jim

umoÏnily létat na ko‰Èatech. Recept z knihy

Magia Naturalis z roku 1560 uvádí, Ïe tato

mast se skládá z tuku nevinného hocha, aloe,

omûje, durmanu, rulíku, topolového listu

a kadidla. Pfii reji byla volena královna saba-

tu, která potom vládla hostinû a tanci podle

ãarodûjnického zvyku - pozpátku! Hostina

byla bohatá, mûla v‰ak pro ãlovûka nûkolik

nev˘hod. Jídlo bylo bez chuti a hlad neza-

hnalo. Nesmûl chybût ani kotel pln˘ Ïab, ha-

dÛ a podobné havûti. Na ãestném místû byly

vystaveny v‰echny moÏné jedy. âarodûjnice

se tu promûÀovaly ve vlky, psy a jiná zvífiata

a vyprávûly si, jak se jim za dobu, co se nevi-

dûly, dafiilo pokou‰et a trápit lidi.

JiÏ od pradávna se v tento den na ochranu

pfied ãarodûjnicemi na kopcích pálily ohnû

a tato tradice „pálení ãarodûjnic“ se docho-

vala aÏ dodnes. MuÏi staví velké hranice,

dívky ze star˘ch hadrÛ vyrábí ãarodûjnice

pfiipevnûné ke ko‰tûti a spoleãnû je zdobí

dlouh˘m vûncem z pampeli‰ek. Veãer se za-

pálí hranice i s ãarodûjnicí. Chlapci zapalují

ko‰Èata, vyhazují je do v˘‰e, pr˘ proto, aby

vidûli ãarodûjnice na ko‰Èatech ãi aby je tak-

to srazili k zemi. Dûvãata pfieskakují ohni‰tû.

Spoleãnû se pak v‰ichni radují. Aby se lidé

pfied ãarodûjnicemi ochránili, museli mít

u sebe kvût z kapradí, svûcenou kfiídu, hostii

a dal‰í kfiesÈanské pfiedmûty chránící pfied

zlem. Na vesnicích navíc bylo nutné ochránit

i úrodu a dobytek. Kdyby tuto noc nemûli

v chlévû zelené vûtévky na hnoji‰tû ãi chlév

osypán dokola pískem, ãarodûjnice by je 

uãarovaly.

Název ValpurÏiny noci je spojen se jménem

Valpurgy, starého teutonského pojmenování

Matky Zemû. PÛvodnû v‰ak byla jeho nosi-

telkou kfiesÈanská svûtice, která se narodila

v Sussexu kolem roku 780 n. l. a v nûmec-

k˘ch lidov˘ch povûrách pozdûji vystupovala

jako ochránkynû pfied ãarodûjnicemi a jejich

kouzly (ve staroãe‰tinû se naopak ValpurÏino

jméno stalo synonymem pro ãarodûjnici).

Její uctívání nahradilo starogermánsk˘ svá-

tek pfiíchodu jara a probuzení pfiírody, slave-

n˘ v noci z 30. dubna na 1. kvûtna.

Keltové v tento den slavili svátek Beltine.

Beltine je svátek radostn˘. Jeho noc je tfieba

prozpívat i protanãit, ale je to také doba 

oãistn˘ch obfiadÛ. Podle tradic se na Beltine

pálily ohnû, které mûly v‰echny Ïivé tvory

zbavit v‰eho neãistého, co se nashromáÏdilo

v temném zimním období, a zároveÀ jim do-

dat ochranu pro období nadcházející. Noc

patfií je‰tû vládû temnot, ale následující den

jiÏ patfií svûtlé polovinû roku. PÛlnoc je hra-

nicí mezi tûmito dvûma polovinami. V noci

je zapalována dvojice ohÀÛ a pfiedûl mezi ni-

mi symbolizuje hranici mezi temnou a jas-

nou ãástí roku. Mladí lidé ohnû mohou pfie-

skakovat, ostatní se spolu se zvífiaty oãistí

tak, Ïe budou mezi ohni procházet. Dobytek

provádûli mezi ohni za souãasného zafiíkává-

ní druidové. Tento zvyk se mezi irsk˘mi rol-

níky mnohde dodrÏuje dodnes.

Vedle popisÛ veselí, tance a zpûvu se zacho-

valy zprávy o nûkter˘ch tradiãních zvycích.

Patfiily mezi nû tfieba soutûÏe mládencÛ ve

vyhazování zapálen˘ch bfiezov˘ch ko‰Èat do

v˘‰e, stavûní a hlídání májek, coÏ se udrÏelo

dodnes, oãistné koupání ãi alespoÀ symbolic-

ké namáãení do potoka, ãi‰tûní chlévÛ, fiezání

proutkÛ jívy a polykání kvûtÛ koãiãek i dal‰í.

Noc toho dne patfiila obyvatelÛm Jiného svû-

ta - vílám, elfÛm a ãarodûjnicím. Snoubenci

a dvojice zamilovan˘ch se vydávali v pfied-

veãer svátku do lesÛ. Mûsíc kvûten se pak

následnû stával symbolem sexuální volnosti,

zasvûcování a milostn˘ch her. V tomto obdo-

bí se pr˘ uzavírala zku‰ební manÏelství

na rok a jeden den. Pokud svazek nefungo-

val, partnefii se po tomto období prostû roze-

‰li. Dûti poãaté na Beltine pr˘ byly velmi

‰Èastné. Z tûch dob nám zfiejmû zbyl zvyk lí-

bat se na prvního máje pod rozkvetlou tfie‰ní,

bfiízou ãi jin˘m stromem.

V nûkter˘ch krajích se místo pálení ãarodûj-

nic upaluje Morana - pohanská bohynû smr-

ti. Uctívali ji stafií Slované a Baltové. Je zo-

sobnûním zimy, na jafie konãí její vláda, pro-

to se topí nebo bije. Není moÏné ji v‰ak po-

vaÏovat ãistû za bohyni smrti nebo za nûja-

kou ohyzdnou stafienu. Je pr˘ velmi

krásná. Tradiãním rituálem praktikovan˘m

i dnes je vyná‰ení Morany a její upálení ne-

bo utopení. Nejãastûji se Morana hází s mo-

stu nebo se skály.

A pozor! 30. duben je ve ·panûlsku

a Portugalsku slaven dokonce jako svátek

mrtv˘ch. Inu, jin˘ kraj, jin˘ mrav. 

Pfiipravil JiKo



Od ledna leto‰ního roku funguje v Dûtském

domovû v Janovicích takzvaná odlehãovací

sluÏba. Jedná se o sluÏbu, jejímÏ cílem je 

umoÏnit osobû peãující o dítû zapojit se do

spoleãenského Ïivota, odpoãinout si od celo-

roãní péãe o dítû, vyfiídit si potfiebné záleÏi-

tosti na úfiadech ãi v jiném mûstû, absolvovat

vzdûlávací ãi rekvalifikaãní kurzy apod. Je to

také pomoc rodinám, které celoroãnû peãují

o dítû s postiÏením, ve zvládnutí péãe za sou-

ãasného zachování ve spoleãnosti bûÏn˘ch

pfiíleÏitostí pro rodiãe (zamûstnání apod.).

Odlehãovací sluÏby (respite care) jsou po-

skytovány v rámci Dûtského domova

v Janovicích zejména formou krátkodob˘ch

pobytÛ pfied‰kolního dítûte od jednoho roku.

U zdravotnû postiÏen˘ch dûtí je potfieba do-

poruãení lékafie, umístûní z dÛvodu sociál-

ních doporuãení nevyÏaduje. U ‰kolních dûtí

záleÏí na individuálním posouzení akutního

vyfie‰ení problému rodiãe. Dûtsk˘ domov ne-

ní totiÏ uzpÛsoben na doprovod dûtí do ‰ko-

ly a sám nemá pedagogy na v˘uku.

„Odlehãovací sluÏba je zpoplatnûna
ãástkou do maximální v˘‰e 50 Kã za
den pobytu dítûte. Pokud se jedná
o maminku samoÏivitelku, která pobí-
rá sociální dávky, bude ãástka pocho-
pitelnû niÏ‰í. Pokud pÛjde o pobyty
del‰í, na dohodu, domluvíme se s ma-
minkou nebo jin˘m zákonn˘m zástup-
cem na pfievedení dûtsk˘ch pfiídavkÛ
na na‰e zafiízení a více uÏ Ïádat nebu-
deme,“ doplnila informaci fieditelka

Dûtského domova v Janovicích Alena

Horká. Dotazy ohlednû umístûní dítû-

te do janovického domova v rámci

odlehãovací sluÏby mohou pfiípadní

zájemci provést buìto telefonicky na ãísle:

554 212 328 nebo prostfiednictvím e-mailové

po‰ty: detsky.domov@razdva.cz. JiKo
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Dûti mají v domovû útulno
Bude tomu pomalu rok, co interiéry Dûtského

domova v Janovicích pro‰ly úpravami a re-

konstrukcí, které schválil Krajsk˘ úfiad

Moravskoslezského kraje. Vlastní pfiestavba

byla zahájena v ãervnu loÀského roku.

âekalo se na dodání stavebního materiálu,

kter˘ byl zaji‰tûn sponzorsky, a také aÏ dûti

odjedou na rekreaci. „K rozãlenûní místností
na men‰í buÀky jsme pfiistoupili zejména
z psychologického hlediska, aby si dûti mohly
v men‰ích skupinkách lépe vytvofiit citovou
vazbu na své sestfiiãky a tety. Nedochází tím

pádem k tak velkému stfiídání o‰etfiu-
jícího personálu,“ svûfiila se fieditelka

Dûtského domova v Janovicích Mgr.

Alena Horká, která dodala, Ïe zásluhu

na vybudování pfiepáÏek místností

a vytvofiení tfií samostatn˘ch bunûk

má firma pana Grulicha a nûkolik dal-

‰ích dobrovoln˘ch dárcÛ.

Prokoukly i novû vzniklé herny, kde

byl vymûnûn nábytek díky praÏské

firmû K-servis Josefa Kmocha, kter˘

je rovnûÏ stál˘m sponzorem domova.

Díky nûmu mají dûti nové post˘lky

v loÏnicích, které zase ‰ikovní malífii

vyzdobili motivy z kreslen˘ch pohá-

dek.

Jako kaÏd˘ rok, i letos se dûti pfiipravují na

svÛj velk˘ „vandr“. Kam zamífií, sdûlila fiedi-

telka Alena Horká: „Dûti letos vyjedou
28. kvûtna na t˘denní rekreaci na Sázavu.
Tento pobyt je zaji‰tûn pfies Unii odborov˘ch
svazÛ, která má rekreace na starost, a my
máme pobyt zcela zdarma, hradíme pouze
dopravu. Samotn˘ pobyt je hrazen z dotace
ministerstva financí a je urãen v˘hradnû pro
ústavní dûti.“ Na otázku, zda by mohly jet na

rekreaci i dûti v rámci odlehãovací sluÏby,

odpovûdûla fieditelka slovy: „Ano, dítû by se
této rekreace mohlo zúãastnit, ale pouze jako
samoplátce. To znamená, Ïe by si rodiã mu-
sel rekreaci dítûte celou uhradit. Obvykle se
ãástka za t˘denní rekreaci pohybuje v rozme-
zí 1000 - 1200 Kã.“
Dûti se mohou je‰tû tû‰it na oblíben˘ Den dû-

tí, kter˘ pro nû tradiãnû pfiipravuje Místní or-

ganizace âSSD, a v dobû letních prázdnin na

nû ãekají rÛzné v˘lety, napfiíklad do zoolo-

gické zahrady. JiKo

R˘mafiov proÏil Den s Deníkem
Ve stfiedu 25. dubna probûhl na

námûstí v R˘mafiovû Den

s Deníkem. Ti, kdo chtûli vûdût,

jak vznikají noviny, a trochu na-

hlédnout do tajÛ souãasné novi-

nafiiny, mohli sledovat, jak re-

daktor vytváfií v poãítaãi stránku,

která vyjde v Deníku dal‰í den,

a dokonce si mohli s pracovníky

redakce popovídat o novinách

i o problémech, které by se mûly

zvefiejnit. Zástupci mûsta se na-

pfi. vyjadfiovali k problémÛm,

které trápí r˘mafiovskou vefiej-

nost (zru‰ení porodnice a problé-

my s místní nemocnicí atd.). Ale

vût‰ina pfiíchozích se pfii‰la

i s dûtmi jen pobavit.

Na pódiu se stfiídali Ïáci a Ïáky-

nû místní základní umûlecké

‰koly se sv˘mi vystoupeními.

V pfiestávkách probíhaly pod pó-

diem Ïertovné hry typu házení

balíkem novin na dálku, kutálení

papírové koule lÏící upevnûnou

provázkem k pasu, hody papíro-

v˘mi koulemi do ko‰e nebo do-

prava bonbonu na niti do úst bez

pomocí rukou. Pro kaÏdého sou-

tûÏícího se na‰la drobná odmûna.

Kromû toho se rozdávaly broÏo-

vané pohádky a známé kníÏky,

uskuteãnila se soutûÏ o auto - 

uhádnûte, kolik lidí bude soutû-

Ïit o auto (na 36 místech repub-

liky) - a soutûÏ o 14denní zasílá-

ní MS Deníku zdarma. Pro dûti

byl pfiipraven skákací hrad. Ti,

kdo pfii‰li a zapojili se nebo se

jen na chvíli posadili na laviãky,

se docela dobfie bavili.

V rámci akce Den s Deníkem

mohli náv‰tûvníci také zhlédnout

práci ãlenÛ Místní skupiny âes-

kého âerveného kfiíÏe R˘mafiov.

Zájemci si mohli nechat zmûfiit

tlak, zjistit hladinu cukru na zá-

kladû glykemického testu, k vi-

dûní byla také ukázka práce s va-

kuov˘mi dlahami a umûlého d˘-

chání na resuscitaãní figurínû.  

Radek Poncza

Dûtsk˘ domov v Janovicích nabízí odlehãovací sluÏbu

Foto: archiv D. Macha a R. Ponczi
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Aktuálnû z mûsta

Zastupitelé schválili vloÏení majetku do VaK Bruntál
Dne 26. dubna 2007 se v malém sále Stfiediska

volného ãasu v R˘mafiovû uskuteãnilo za po-

mûrnû hojné úãasti obãanÛ ‰esté fiádné zasedá-

ní mûstského zastupitelstva v tomto volebním

období. Program byl jako obvykle znaãnû bo-

hat˘, díky dobré pfiípravû a pfiedchozímu pro-

jednání v jednotliv˘ch v˘borech a mûstské ra-

dû bylo jednání o bûÏn˘ch záleÏitostech rychlé

a patfiiãná pozornost mohla b˘t vûnována zále-

Ïitostem závaÏn˘m a sloÏitûj‰ím.

Zastupitelstvo mûsta projednalo Závûreãn˘

úãet mûsta R˘mafiova za rok 2006 a celoroã-

ní hospodafiení mûsta.

Ve zprávû, kterou k této záleÏitosti zastupite-

lé projednávali, se mÛÏeme doãíst, Ïe na cel-

kov˘ch pfiíjmech ve v˘‰i 211 094 tis. Kã 

se nejvût‰í mûrou podílely daÀové pfiíjmy -

73,3 mil. Kã, základní dotace ze státního roz-

poãtu a z krajského úfiadu - 57,1 mil. Kã

a rozvojové dotace - 29,9 mil. Kã. Ve v˘da-

jích pfiedstavuje nejvût‰í podíl kapitola

„sluÏby pro obyvatelstvo“ (81,9 mil. Kã), za-

hrnující náklady na vzdûlání (14,1 mil. Kã),

kulturu (4,1 mil. Kã), tûlov˘chovnou a zá-

jmovou ãinnost (19,1 mil. Kã), na bydlení

a bytov˘ fond (26,3 mil. Kã), komunální

sluÏby (7,7 mil. Kã) a ochranu Ïivotního pro-

stfiedí (9,6 mil. Kã). Dal‰ími nejvût‰ími sou-

bory v˘dajÛ jsou náklady na sociální dávky

a dotace (37,9 mil. Kã) a náklady na územní

samosprávu a státní správu (37,8 mil. Kã).

Zpráva také uvádí, Ïe dosud nesplacené úvû-

ry a pÛjãky pfiedstavují ãástku 17,9 mil. Kã,

pfiiãemÏ nejvût‰í podíl tvofií zbytek splátky

na vybudování kanalizace - 12,4 mil. Kã

s termínem splatnosti prosinec 2011.

Starosta mûsta uvedl, Ïe závûreãn˘ úãet je na

základû doporuãení auditu v jiné podobû, neÏ

bylo dosud zvykem, a 240 fiádkÛ poloÏek pfií-

jmÛ a vydání dokumentuje sloÏitost proble-

matiky rozpoãtu mûsta. Ve svém komentáfii

sdûlil, Ïe celkov˘m v˘sledkem po vyrovnání

v‰eho, co vyrovnáno b˘t mûlo, je pfiebytek

ve v˘‰i 277 tis. Kã. DÛleÏit˘m v˘sledkem je

ukazatel dluhové sluÏby (pomûr v˘dajÛ na

dluhovou sluÏbu k rozhodujícím pfiíjmÛm)

ve v˘‰i 4,75 %. Docílení hodnoty pod 15 %

je nutnou podmínkou pro moÏnost získání 

úãelov˘ch rozvojov˘ch dotací. Ocitoval také

dÛleÏitou pasáÏ ze zprávy auditora (Krajsk˘

úfiad Moravskoslezského kraje), která kon-

statuje, Ïe v˘sledek zúãtování je správn˘

a platn˘ a zji‰tûné nedostatky nejsou v˘-

znamné. Zastupitelé Závûreãn˘ úãet mûsta

za rok 2006 schválili a ve smyslu doporuãe-

ní Zprávy o v˘sledku pfiezkoumání hospoda-

fiení mûsta uloÏili starostovi mûsta odstranit

zji‰tûné nedostatky.

V dal‰í ãásti jednání zastupitelé vzali na vû-

domí zprávu o hospodafiení stabilizované

spoleãnosti Teplo R˘mafiov, s. r. o. Byla zmí-

nûna skuteãnost, Ïe v roce 2006 se zejména

v dÛsledku zateplování objektÛ sníÏil prodej

tepla z centrální v˘topny v R˘mafiovû o 8 %.

Svoji roli patrnû sehrály také klimatické pod-

mínky, prÛmûrná teplota v roce 2006 byla

6,6 °C, tj. o 0,6 °C vy‰‰í neÏ v roce 2005.

Zastupitelé schválili fiadu doporuãení t˘kají-

cích se zámûrÛ prodeje a vlastního prodeje ne-

movitostí ve mûstû, vzali na vûdomí skuteã-

nosti t˘kající se prodeje nemovitosti EvÏenka

ve vefiejné draÏbû a schválili závaÏn˘ doku-

ment t˘kající se úpravy pravidel o prodeji ne-

movitostí z majetku mûsta; pfiedpokládáme,

Ïe s upraven˘mi pravidly seznámíme na‰e

ãtenáfie ihned po jejich oficiálním vydání.

Následovalo projednání zprávy o v˘sledku

hospodafiení umûlé ledové plochy za zimní

sezónu 11/06 - 02/7. Starosta ve své písemné

zprávû a ve vystoupení konstatoval, Ïe umû-

lou ledovou plochu spravovaly po celou do-

bu provozu Mûstské sluÏby R˘mafiov. Umûlá

ledová plocha byla zprovoznûna v reÏimu

zku‰ebního provozu 21. 11. 2006 a nájemné

bylo od té doby vybíráno od hokejov˘ch klu-

bÛ, vstupné od vefiejnosti aÏ od data 20. 1.

2007 (kolaudace). Sezóna byla z dÛvodu ex-

trémnû teplé zimy netypická, celkov˘m v˘-

sledkem je pro mûsto ztráta ve v˘‰i cca 500

tis. Kã. Dosavadní prÛbûh provozování uká-

zal na fiadu nefie‰en˘ch a nedofie‰en˘ch pro-

blémÛ. V souãasné dobû jsou k dispozici po-

znatky a námûty fieditele Mûstsk˘ch sluÏeb

a dal‰ích zainteresovan˘ch osob, ve hfie je

vyuÏití restaurace, areálu minigolfu, aktivity

hokejového klubu a dal‰í. Starosta mûsta na-

vrhl, aby zastupitelstvo mûsta uloÏilo finanã-

nímu v˘boru zpracovat návrh uÏívání umûlé

ledové plochy v pfií‰tí bruslafiské sezónû

2007/08 s cílem minimalizovat dopady pro-

vozu do rozpoãtu mûsta. Proti tomuto návrhu

se dÛraznû postavil pfiedseda finanãního v˘-

boru Ing. Köhler a poÏadoval, aby návrh

zpracovalo „mûsto“ s tím, Ïe finanãní v˘bor

tento návrh následnû posoudí. V zásadní dis-

kusi o úloze zastupitelÛ a iniciativních v˘bo-

rÛ zastupitelského sboru nedo‰lo ke konse-

nsu a posouzení návrhu na usnesení bylo po-

necháno návrhové komisi. Ta v závûru jed-

nání nepodpofiila návrh starosty vypl˘vající

z postavení, úlohy a zodpovûdnosti ãlenÛ za-

stupitelského sboru (kdy „radnice“ poskytu-

je potfiebn˘ servis atd.) a navrhla znûní usne-

sení, podle kterého finanãní v˘bor má po-

soudit a vyjádfiit doporuãení na základû pfied-

loÏeného návrhu. Zastupitelé pak naprostou

vût‰inou hlasÛ tento protinávrh schválili. Bez

odpovûdi tak zÛstala otázka, kdo pfiíslu‰n˘

návrh zpracuje.

Velmi v˘znamnou byla následná ãást jednání,

vûnovaná záleÏitostem souvisejícím se záso-

bováním mûsta vodou. Starosta ve své píse-

mné zprávû i v informaci pfiednesené na jed-

nání zastupitelstva konstatoval, Ïe po sloÏitém

v˘voji v fie‰ení vztahÛ mezi VaK Bruntál, a. s.,

BRVOS, s. r. o., a mûsty a obcemi je koneã-

n˘m cílem vloÏení infrastrukturního majetku

obcí, které tak dosud neuãinily, do spoleãnos-

ti VaK Bruntál. Jedná se o mûsta a obce

R˘mafiov, Bruntál, Razová, Dolní Moravice

a RyÏovi‰tû (z celkového poãtu 26 obcí).

Mûsto jiÏ v minulosti takto postupovat chtûlo,

ale po snaze nûkter˘ch obcí své podíly ve spo-

leãnosti VaK prodat od zámûru ustoupilo. Za

vloÏen˘ majetek obce obdrÏí odpovídající

mnoÏství akcií a jejich podíl ve spoleãnosti

vzroste. Vodovodní síÈ ve mûstû R˘mafiovû

patfií k nejstar‰ím a nejhor‰ím a stav sítí tak

pfiedstavuje velk˘ vnitfiní dluh. Po vloÏení ma-

jetku bude ve‰keré opravy, investice a rekon-

strukce majetku provádût VaK Bruntál, a. s.,

na vlastní náklady z ceny vodného.

VloÏení majetku je závaÏn˘m krokem a je

moÏné jen na základû splnûní následujících

podmínek:

1. Do spoleãnosti vloÏí souãasnû svÛj infra-

strukturní majetek také mûsto Bruntál,

podíl obou mûst tak pfiekroãí 50 % majet-

ku spoleãnosti a mûsta Bruntál a R˘ma-

fiov budou mít rozhodující vliv na její

hospodafiení.

2. Spoleãnost VaK Bruntál, a. s., zru‰í ve

sv˘ch stanovách omezení hlasovacích

práv.

3. Spoleãnost VaK Bruntál, a. s., naopak ve

stanovách zavede a schválí omezení pro

prodej podílu obcí. Prodej podílÛ bude

moÏn˘ jen po souhlasu nejménû 80 % po-

dílÛ obcí.

4. Podíl na‰eho majetku ve spoleãnosti

vzroste pfiímo úmûrnû hodnotû vloÏeného

majetku ocenûného znalcem.

Návrh na vloÏení majetku mûsta vyvolal ‰i-

rokou diskusi, ve které zastupitelé - po zku-

‰enostech z minulého v˘voje - vyjadfiovali

svoje obavy a pochybnosti, pfiípadnû i zásad-

ní nesouhlas. Znovu byla otevfiena otázka

moÏnosti zfiízení vlastního zdroje vody -

v tomto smûru v‰ak dnes bohuÏel neexistují

reálné moÏnosti, vybudování by bylo finanã-

nû velmi nároãné a vzhledem k tomu, Ïe zde

existuje a funguje stávající systém zásobová-

ní vodou, nelze na budování nového zdroje

získat dotace. Hospodafiení s vodou ve vel-

kém celku má svoje nesporné v˘hody, je
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moÏné vyuÏívat moderních systémÛ monito-

ringu a fiízení oprav sítí, koncentrovat úsilí

i finanãní prostfiedky na fie‰ení nejváÏnûj‰ích

stavÛ a situací. Navíc bude-li spoleãnost

vlastnûna obcemi, bude mít moÏnost získá-

vat dotace a obce si budou moci poskytovat

vzájemnou pomoc.

Na závûr zastupitelé vzali na vûdomí zprávu

o situaci ve spoleãnostech VaK Bruntál, a. s.,

a BRVOS, s. r. o., a naprostou vût‰inou hlasÛ

schválili vloÏení infrastrukturního majet-
ku mûsta urãeného k zásobování vodou
vãetnû správy vodovodÛ do akciové spo-
leãnosti VaK Bruntál, a. s., za pfiedpokladu

splnûní stanoven˘ch podmínek.

V dal‰í ãásti jednání se zastupitelé zab˘vali

„Integrovan˘m dokumentem“ - plánem in-

vestic mûsta pro období 2006 - 2010, kter˘

byl pfiijat na jednání zastupitelstva v únoru

leto‰ního roku. Nejvy‰‰í prioritou bylo ozna-

ãeno 40 akcí, fiada z nich je rozpracována

a hlavní pozornost bude vûnována projekto-

vé a stavební pfiípravû 25 akcí s koneãn˘m

cílem uspût pfii získávání dotací a pfii vlastní

realizaci. Kontrola plnûní by mûla b˘t v˘raz-

nû posílena zvefiejnûním ve‰ker˘ch podstat-

n˘ch informací a jejich aktualizací na webo-

v˘ch stránkách mûsta.

Na programu byla také zpráva o ãinnosti ko-

munitního plánování, jehoÏ dlouhodob˘m cí-

lem je zaji‰tûní efektivního fungování a roz-

voj sociálních sluÏeb ve mûstû. Zastupitelé

vzali peãlivû zpracovanou zprávu na vûdomí,

v dal‰ím programu projednali nûkolik dal-

‰ích záleÏitostí. V diskusi, do které se zapo-

jili i obãané, se napfi. mluvilo o problémech,

které pociÈují dobrovolní hasiãi po pfiedání

poÏární zbrojnice krajskému úfiadu, o postu-

pu pfii pfiípadné koupi budovy spofiitelny na

námûstí a o prodejích bytÛ podle pravidel

mûsta. Starosta poÏádal zastupitele, aby se

v zájmu kvalitní pfiípravy rozhodovacích

procesÛ v rámci mûsta fiádnû zúãastÀovali

jednání v˘borÛ a komisí, a jednání ukonãil.  

M. Marek

Odbory MûÚ informují
Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví

V˘zva rodiãÛm a pfiíbuzn˘m mentálnû postiÏen˘ch obãanÛ
VáÏení spoluobãané,

dne 17. kvûtna 2007 v 18.00 se uskuteãní

I. j e d n á n í o moÏnosti zaloÏení obãanského sdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏen˘m obãanÛm a dûtem v R˘mafiovû.
Akce probûhne ve Stfiedisku volného ãasu v R˘mafiovû, v mezipatfie, v klubovnû ã. 1.

Smyslem a cílem tohoto sdruÏení bude zaloÏení denního stacionáfie pro mentálnû postiÏené spoluobãany a jejich integrace do spoleãnosti.

ProtoÏe se jedná o velmi obtíÏn˘ úkol, vyz˘váme v‰echny pfiíbuzné a pfiátele rodin, ktefií mají problém se zafiazením svého pfiíbuzného nebo

pfiítele do spoleãnosti, aby nás pfii‰li podpofiit a pomoci radou nebo nápadem.

NemÛÏete-li pfiijít osobnû, a chcete pomoci, volejte na tel. 554 211 311 po 18. hodinû (Pfiikrylovi).

Za pfiípravn˘ v˘bor se na vás tû‰í optimisté AneÏka Pfiikrylová a Iva Václavíková

Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

UPOZORNùNÍ OBâANÒM
Vzhledem k opravû Ïelezniãního pfiejezdu ve mûstû Bfiidliãné, na vla-

kové zastávce „âD Ïelezniãní stanice Bfiidliãná“ v dráÏním kilomet-

ru 5,824 na trati Val‰ov - R˘mafiov, dojde k úplné uzávûfie silnice

III/37020.

Vzhledem k opravû Ïelezniãního pfiejezdu ve mûstû Bfiidliãné, na vla-

kové zastávce „âD Ïelezniãní stanice Bfiidliãná“ v dráÏním kilomet-

ru 5,824 na trati Val‰ov - R˘mafiov, dojde k úplné uzávûfie silnice

III/37020.

UpozorÀujeme obãany,

Ïe dne 28. kvûtna 2007 (pondûlí) od 8 do 21 hodin

dojde ke zpoÏdûní autobusov˘ch linek:
850875

R˘mafiov - Bfiidliãná - Olomouc a zpût

890711
Olomouc - ·ternberk - Huzová - Bruntál - R˘mafiov a zpût

850876
R˘mafiov - Bfiidliãná - Lomnice a zpût

Îádná z autobusov˘ch zastávek v˘‰e uveden˘ch linek nebude vy-
nechána nebo úplnû zru‰ena. V‰echny linky dojedou do cílov˘ch
stanic s ãasov˘m zpoÏdûním, které bude cca 25 min., vzhledem
k délce objízdné trasy, která je cca 20 km.
Objízdná trasa vede od Ïelezniãního pfiejezdu v Bfiidliãné do
Vajglova, dále pfies Albrechtice u R˘mafiova na kfiiÏovatku se sil-
nicí od Stránského, dále do R˘mafiova a následnû pfies Jamartice,
Velkou ‰táhli zpût do Bfiidliãné.
Dûkujeme za pochopení.

âeské dráhy, a. s., Správa dopravní cesty Ostrava
Kareta, s. r. o., Bruntál
MûÚ R˘mafiov, ODSH

NáplÀ práce:
- sociální práce s cílovou skupi-

nou uÏivatelÛ drog v jejich pfiiro-

zeném prostfiedí;

- zprostfiedkování kontaktu mezi

klienty a návazn˘mi institucemi;

- Harm Reduction.

Nabízíme:
- moÏnost realizace v rámci orga-

nizace a projektÛ;

- odpovídající finanãní ohodnocení;

- kreativní zamûstnání v mladém

t˘mu;

- moÏnost dal‰ího vzdûlávání.

PoÏadujeme:
- min. ukonãené S· vzdûlání;

- trestní bezúhonnost (doloÏenou

pfii v˘bûrovém fiízení v˘pisem

z trestního rejstfiíku);

- ãasová flexibilita (práce probíhá

zpravidla v odpoledních hodi-

nách, nûkdy i o víkendech);

- praxe v sociální oblasti v˘hodou.

Oãekáváme:
- schopnost t˘mové práce;

- komunikaãní a organizaãní do-

vednosti;

- ochotu se dále vzdûlávat.

Nutnou podmínkou pro zafiazení do v˘bûrového fiízení je doruãení struk-

turovaného Ïivotopisu a motivaãního dopisu (motivaãní dopis by mûl

zodpovûdût otázku va‰í motivace k sociální práci s uvedenou cílovou

skupinou), které mÛÏete posílat nejpozdûji do 25. kvûtna 2007 po‰tou, 

elektronicky (pfiedmût - V˘bûrové fiízení) nebo doruãit osobnû na adresu:

KRYSTAL, o. s., ·meralova 3, 794 01 Krnov
tel.: 554 620 177

e-mail: krystal.krnov@seznam.cz
V prvním kole budou na základû písemn˘ch podkladÛ vybráni uchazeãi

a ti budou pozváni k ústnímu v˘bûrovému fiízení.

KRYSTAL,
sdruÏení pro podporu prevence a práce s drogovû závisl˘mi,

vyhla‰uje

V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
na pozici

STREETWORKER

Forma práce: dohoda o provedení práce

Pozice: sociální práce

Oblast: Bruntál, R˘mafiov
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Prostor pro firmy a podnikatele

Firma Rodinné domky R˘mafiov vyrobila dvacetitisící dÛm
aneb Dfievostavby slaví jubileum

Ve ãtvrtek 26. dubna se v praÏské ka-
várnû Café Savoy konala slavnostní
tisková konference u pfiíleÏitosti jubi-
lea dfievostaveb a kfitu dvacetitisící-
ho domu na bázi dfieva spoleãnosti RD
R˘mafiov.

Patronem slavnostního setkání

novináfiÛ, zástupcÛ firmy RD

R˘mafiov a dal‰ích hostÛ byl he-

rec a senátor Tomá‰ Töpfer, kter˘

se stal zároveÀ kmotrem, kdyÏ po-

kfitil symbolick˘ zlat˘ klíã od ju-

bilejního dvacetitisícího domu.

Majitelce nového domu Jaroslavû

Musilové, kterou zastoupila pro

její drobnou zdravotní indispozici

dr. Martina Jojková, pfiedal klíã

generální fieditel RD R˘mafiov

Ing. Jifií Pohloudek. Prodûkan

Fakulty stavební âVUT prof. Ing.

Petr Hájek, CSc., pohovofiil o ino-

vaãních trendech v oblasti dfievo-

staveb a o dal‰ím v˘voji v oblasti

bytové v˘stavby a generální fiedi-

tel spoleãnosti RD R˘mafiov, 

s. r. o., Jifií Pohloudek pfiedstavil

historii spoleãnosti, zmínil se

o souãasné situaci v oblasti byto-

vé v˘stavby u nás i na evropsk˘ch

trzích a o plánech firmy do bu-

doucna.

Spoleãnost RD R˘mafiov, zab˘va-

jící se v˘robou a v˘stavbou mon-

tovan˘ch domÛ na bázi dfieva, do-

konãila svou jubilejní zakázku,

která reprezentuje stále rostoucí

podíl nízkoenergetick˘ch domÛ

na ãeském trhu.

„Je to urãitû i otázka osobního
vkusu, ale mnû osobnû pfiipadá

dfievûn˘ dÛm hlavnû tak nûjak pfii-
rozenûj‰í. Lidé od RD R˘mafiov
pfiedvedli skvûlou práci, cel˘ dÛm
mi postavili za necel˘ mûsíc, coÏ
je v dne‰ní dobû, kdy se v‰echno
vleãe, opravdu fascinující. A ne-
bylo to na úkor kvality, prostû ra-
dost se koukat,“ fiekla v Praze 9 na

Újezdu pfii pfiedávání nového ju-

bilejního domu jeho majitelka, tfii-

asedmdesátiletá Jaroslava Musi-

lová.

„KdyÏ paní Musilová vidûla, jak˘
skvost postavila firma RD R˘ma-

fiov u sousedÛ, neváhala, svÛj vel-
k˘ pozemek, na kterém stála její
secesní vila, rozdûlila, vilu proda-
la a nechala si postavit rodinn˘
domek RD R˘mafiov, coÏ je neuvû-
fiitelné,“ svûfiila se s nad‰ením

Martina Jojková, povûfiená pfie-

vzít symbolick˘ klíã od jubilejní-

ho domu.

„Mám radost z kaÏdého nového
dfievûného domu. Sám ve ‘dfievû’
bydlím a rozhodnû bych nemû-
nil,“ prozradil Tomá‰ Töpfer a do-

dal: „¤ekl bych, Ïe právû v této

dobû lidé u nás pfiicházejí dfievû-
nému bydlení na chuÈ.“
Slavnostního pfiedání zlatého klí-

ãe se ujal generální fieditel RD

R˘mafiov Jifií Po-

hloudek. „Máme
mnoho zku‰e-
ností z okolních
evropsk˘ch zemí, kde je o na‰e
dfievostavby velk˘ zájem a kde do-
káÏeme vyhovût nároãn˘m poÏa-
davkÛm na kvalitu i rychlost v˘-
stavby,“ neskr˘val své uspokojení

generální fieditel firmy Ing. Jifií

Pohloudek. „V sousedním Nû-
mecku jsme napfiíklad loni posta-
vili v rámci projektu pro holand-
ského investora poblíÏ mûsta
Cochem 180 rodinn˘ch domÛ na
bázi dfieva za pÛl roku, to v‰e
1500 km od na‰eho sídla a v˘rob-

ních hal. Dfievostavby v âR se jiÏ
staly trendem a my na tento trend
dokáÏeme jako firma reagovat.
Zúroãuje se nám investice do nej-
novûj‰ích technologií a softwaru,
takÏe si nyní kvalitativnû velmi
dobfie stojíme mezi evropsk˘mi
firmami v oblasti montovan˘ch
domÛ a v loÀském roce jsme po-
tvrdili i své dominantní postavení
na tuzemském trhu. V souãasné
dobû maximálnû vycházíme vstfiíc
potfiebám a poptávce na ãeském
trhu a operativnû jsme upravili

na‰e rozloÏení kapacit tak, aby-
chom je‰tû nyní mohli uspokojit
kaÏdého tuzemského zájemce, kte-
r˘ chce nov˘ dÛm postavit právû

do konce leto‰-
ního roku.“
Na otázku, zda

dojde k perso-

nálním zmûnám ve firmû, aÈ jiÏ

sniÏování nebo navy‰ování stavu

zamûstnancÛ, fieditel Pohloudek

odpovûdûl: „Skupina firem, která
pÛsobí pod hlaviãkou RD, má na-
tolik v˘raznû se roz‰ifiující poten-
ciál, Ïe neuvaÏujeme o v˘raznûj-
‰ích redukcích zamûstnanosti.
Pochopitelnû vÏdy dochází k urãi-
t˘m kvalitativním pfiehodnocením
tûchto záleÏitostí. V souãasnosti se
spí‰e pot˘káme s tím, Ïe ná‰ regi-
on nám není schopen dát to, co

potfiebujeme, a nûkteré ãinnosti
musíme pfiesouvat do jin˘ch regi-
onÛ âeské republiky nebo do za-
hraniãí.“ Pro leto‰ní rok je podle

Jifiího Pohloudka nejsilnûj‰ím

odbyti‰tûm âeská republika. Za

tím úãelem byly omezeny nûkte-

ré exportní aktivity a vytvofieny

podmínky, aby bylo vyhovûno

ãeskému trhu. Nejsilnûj‰ím za-

hraniãním partnerem je tradiãnû

Nûmecko a RD R˘mafiov nyní 

usiluje o proniknutí na ukrajin-

sk˘ trh.

Jubilejní 20 000. dÛm RD R˘mafiov

Ing. Jifií Pohloudek pfiedává symbolic-
k˘ zlat˘ klíã dr. Martinû Jojkové

Domy poblíÏ nûmeckého mûsta Cochem
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Proã dfievûn˘ dÛm?
Rostoucí ceny energií vedou stavitele k úva-

hám o úsporném bydlení. Nízkoenergetické

domy na bázi dfieva pfiicházejí jako na zavo-

lanou, neboÈ i ve standardním provedení

pfiedstavují v del‰ím ãasovém horizontu eko-

nomicky i ekologicky zajímavé fie‰ení.

„Nové pojetí navrhování pozemních staveb
zdÛrazÀuje omezování negativních environ-
mentálních vlivÛ staveb pfii souãasné vyváÏe-
nosti kritérií ekonomick˘ch, sociálních a kul-
turních,“ objasnil tuto problematiku prof.

Ing. Petr Hájek, CSc., prodûkan Fakulty sta-

vební âVUT. „Speciální postavení mezi kon-
strukãními materiály má dfievo a v˘robky na
bázi dfieva. Oproti vyspûl˘m zemím, kde ma-
jí dfievostavby vysok˘ podíl v bytové v˘stav-

bû, jsme v âeské republice zatím spí‰e na po-
ãátku. JiÏ teì je ale zfiejmé, Ïe regulované
vyuÏívání dfieva ve stavebnictví je nastupují-
cím trendem.“
Dfiívûj‰í nedÛvûra vÛãi tûmto stavbám je

dnes minulostí a lidé se teì spí‰e zajímají, co

dal‰ího jim mohou dfievostavby nabídnout.

Neobstojí uÏ ani obava, Ïe by roz‰ífiení tako-

vé v˘stavby ohrozilo rozlohu ãesk˘ch lesÛ:

Na jeden prÛmûrn˘ rodinn˘ dÛm se spotfie-

buje cca 65 m3 dfievní hmoty ve formû kula-

tiny. V lesích v âeské republice pfiiroste za

jednu vtefiinu 0,6 m3 dfievní hmoty. To zna-

mená, Ïe dfievo potfiebné na stavbu 1000 ro-

dinn˘ch domkÛ naroste v lesích za 30 hodin.

Pokud bychom chtûli v‰echny rodinné dom-

ky v âR stavût ze dfieva, lesy nám k tomu do-

dají dfievo za jeden mûsíc. Problém tedy spo-

ãívá spí‰e v tom, Ïe hromadící se pfiírÛstky

dfieva nedokáÏeme vyuÏít.

Domy na bázi dfieva pfiedstavují cenovû zají-

mavé, dlouhodobû úsporné, kvalitní a rychlé

fie‰ení otázky bydlení. Zatímco v fiadû vyspû-

l˘ch zemí mají tyto stavby vysok˘ podíl na

stavebním trhu (napfi. v USA ãi Skandinávii

60 aÏ 70 %, v Nûmecku a Rakousku cca 

15 %), v âR teprve nabírají dech (1 % sta-

vebního trhu). JiÏ teì se v‰ak tû‰í neb˘valé-

mu zájmu nejen stavitelÛ, ale také architektÛ,

ktefií pfiicházejí s nov˘mi projekty vyuÏívají-

cími v˘hod dfievûn˘ch domÛ, jak ukázala na-

pfi. soutûÏ Dfievûn˘ dÛm 2006.

Co moÏná nevíte o firmû RD R˘mafiov
RD R˘mafiov zaujímá dominant-

ní postavení na domácím staveb-

ním trhu v oblasti montovan˘ch

domÛ na bázi dfieva. V roce 2006

spoleãnost dosáhla exportu cca

20 mil. eur pfii celkov˘ch trÏbách

1 076 mil. Kã a meziroãnû nav˘-

‰ila trÏby o 30 %.

Nabídka firmy je tvofiena ‰irokou

‰kálou rÛzn˘ch typÛ rodinn˘ch

domÛ ve velké variabilitû. To 

umoÏÀuje RD R˘mafiov dodávku

vãetnû montáÏe ve zkrácen˘ch

termínech, a to i nároãn˘m zákaz-

níkÛm. Vzhledem k propracova-

né organizaci práce je firma

schopna realizovat ve zkrácen˘ch

ãasech velké developerské pro-

jekty, jak rodinn˘ch domÛ, tak

i vícepodlaÏních bytov˘ch domÛ.

V roce 2006 RD R˘mafiov posta-

vila 140 domÛ v âeské republi-

ce, v zahraniãí 200 jednotliv˘ch

domÛ a 180 domÛ v komplexu

holandského investora poblíÏ

nûmeckého mûsta Cochem.

V roce 2007 pfiedpokládá posta-

vit 250 - 300 domÛ v âeské re-

publice a 100 - 150 domÛ v za-

hraniãí. V souãasnosti má roz-

pracováno nûkolik rozsáhl˘ch

projektÛ v zemích Evropské 

unie.

Technologické zázemí firmy 

umoÏÀuje v˘robu jednotliv˘ch

dílÛ s vysokou pfiesností ve ‰piã-

kové kvalitû. Rozhodující podíl

nejnovûj‰í technologie nûmecké

firmy Weimann s NC pracovi‰ti

fiadí firmu RD R˘mafiov k pfied-

ním evropsk˘m firmám. Vyso-

kou variabilitu umoÏÀují grafic-

ké softwarové 3D programy ‰v˘-

carské firmy CAD-Work.Tyto

technologie pod komplexním in-

formaãním systémem Diamak 

umoÏÀují navy‰ování v˘roby pfii

zachování ekonomick˘ch ukaza-

telÛ.

RD R˘mafiov vûnuje pozornost

zabezpeãení systému kvality

prostfiednictvím normy âSN

ISO 9001: 2001 a nadále drÏí

znaãku kvality prefabrikovan˘ch



9

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 09/2007

domÛ Spolkové republiky Nû-

mecko „RAL“. Jako první

v âeské republice je od 1. 4. 2007

nositelem evropského certifikátu

ETA. Firma RD R˘mafiov se tak

zafiadila mezi necelé dvû desítky

evropsk˘ch firem, které jsou

schopny komplexnû doloÏit kva-

litu v˘robku podle nároãn˘ch

kritérií této evropské smûrnice.

„Napfiíklad obvodové zdi musí
podle tûchto pfiísn˘ch smûrnic
splÀovat ‰edesát minut poÏární
odolnosti, pokud se jedná o fia-
dovou zástavbu, musí stûny odo-
lat aÏ devadesáti minutám. To
v‰echno splÀujeme. Dnes zazdí-
váme do zku‰ební pece v Kyjevû
stûnu, která musí splnit 120 mi-
nut poÏární odolnosti. Je to z to-
ho dÛvodu, Ïe ãasy dojezdÛ tam-
ních hasiãsk˘ch sborÛ jsou o nû-
co del‰í neÏ u nás, proto poÏární
odolnost obvodov˘ch zdí musí
splÀovat i ta nejpfiísnûj‰í krité-
ria,“ sdûlil na ãtvrteãní tiskové

konferenci v Praze (26. 4.) gene-

rální fieditel RD R˘mafiov Jifií

Pohloudek.

Firma se podílí na v˘znamn˘ch

projektech v rámci inovací sta-

vebních technologií na bázi pre-

fabrikace dfieva. Jedním z nejv˘-

znamnûj‰ích je projekt v rámci

Centra navrhování progresivních

stavebních konstrukcí, sdruÏující

stavební fakulty v âeské repub-

lice a v˘znamné stavební firmy.

V rámci realizace bytového sou-

boru Ch˘nû byla na objektu fir-

my poprvé v âR posuzována stav-

ba v rámci celého Ïivotního cy-

klu. K tomuto projektu se v uply-

nulém roce pfiidal projekt TEM-

TIS, kter˘ provázal inovaãní

trendy firmy s pfiedními evrop-

sk˘mi vysoko‰kolsk˘mi praco-

vi‰ti. Do projektu je zapojeno 

11 institucí ze 7 zemí EU.

Firma tak rozvíjí své schopnosti

projektovat stavby v rámci kom-

plexního pohledu dne‰ních po-

ÏadavkÛ za podpory finanãních

prostfiedkÛ EU. Na zvefiejnûní 

energetického balíãku Evropské

komise, stanovujícího v prÛbûhu

pfií‰tích sedmi let sníÏit energe-

tickou zátûÏ domácností o 27 %,

spoleãnost reagovala tak, Ïe jiÏ

dnes v‰echny její domy splÀují

kritéria nízkoenergetick˘ch do-

mÛ a v nabídce má i modifikace

pasivních domÛ. RD R˘mafiov

dodává kompletní balíãky alter-

nativních energetick˘ch techno-

logií pro individuální zákazníky.

RD R˘mafiov je aktivním ãlenem

Svazu podnikatelÛ ve stavebnic-

tví v âR a asociace dodavatelÛ

montovan˘ch domÛ. K posílení

postavení na nûmeckém trhu vy-

uÏívá aktivnû ãlenství ve VTUD

- Vereinigung Tschechischer

Unternehmen in Deutschland.

V rámci stavebnû-dfievafiského

sektoru je aktivní v regionálním

uskupení Moravskoslezsk˘ klas-

tr a celostátní Nadaci dfievo pro

Ïivot. V˘znamn˘m v˘sledkem

tûchto aktivit napfi. byla soutûÏ

architektÛ Dfievûn˘ dÛm 2006,

která pfiispûla ke zviditelnûní

moÏností kreativního stavûní

s vyuÏitím dfieva. Firma RD

R˘mafiov je rovnûÏ drÏitelem

prestiÏního ocenûní Spokojen˘

zákazník Moravskoslezského

kraje, které jí udûlilo SdruÏení

ãesk˘ch spotfiebitelÛ v roce

2004. Pfiipravil JiKo

Zdravotnictví

Díky modernizovanému CT pfiístroji lékafii úãinnû zasahují
Modernizovan˘ CT pfiístroj, kter˘ má radio-

diagnostické oddûlení Podhorské nemocnice

v Bruntále od konce minulého roku k dispo-

zici, úãinnû pomáhá. Díky obnovû CT pfií-

stroje se otevfiely nové moÏnosti vy‰etfiení,

která se na oddûlení dfiíve nemohla provádût.

DÛkazem toho je napfiíklad pfiípad tfiiasedm-

desátiletého pacienta, kterého lékafii vy‰etfio-

vali 13. dubna.

„Vy‰etfiení muÏe na CT pracovi‰ti Pod-
horské nemocnice v Bruntále v tento den
bylo trochu dramatické, mûlo v‰ak ‰Èastn˘
konec,“ uvedl zástupce primáfie radiodia-

gnostického oddûlení Podhorské nemocnice

v Bruntále Mgr. MUDr. Ivo Labónek, kter˘

13. dubna na CT pfiístroji pracoval. Pfiípad

popsal takto: „V‰e zaãalo rutinním vy‰etfie-
ním bederní pátefie tfiiasedmdesátiletého
muÏe, kterému bylo indikováno podezfiení
na onemocnûní v této oblasti, obecnû známé
jako ischias (houser). Bûhem vy‰etfiení jsem
ale zjistil pfiítomnost v˘dutû bfii‰ní aorty
(nejvût‰í tepny bfiicha, která zásobuje krví
orgány dutiny bfii‰ní a dolní konãetiny), tzv.

aneurysmatu. Proto jsme ihned doplnili
speciální vy‰etfiení bfii‰ní aorty, které potvr-
dilo pfiítomnost v˘dutû. Roz‰ífiená ãást aor-
ty byla ãásteãnû uzavfiena krevní sraÏeni-
nou, pfiedev‰ím ale do‰lo k prasknutí její
stûny a krevní ztrátû. Krev unikala z tepny
mimo krevní fieãi‰tû. Tato diagnóza byla pfií-
ãinou bolestí pacienta v oblasti zad a bfii-
cha.“
Jednalo se o urgentní stav bezprostfiednû

ohroÏující pacientÛv Ïivot, kter˘ vyÏadoval

rychl˘ zákrok cévního chirurga nebo inter-

venãního radiologa na specializovaném pra-

covi‰ti. „Pacienta jsme proto za pomoci ko-
legÛ z ostatních oddûlení na‰í nemocnice
bleskovû pfiipravili k transportu a letecká zá-
chranná sluÏba ho pfiepravila z Bruntálu na
2. chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice
Olomouc, která má s fie‰ením tûchto stavÛ
rozsáhlé zku‰enosti. Podstatné dále je, Ïe
spolu s pacientem do Olomouce cestovala
i obrazová dokumentace na CD nosiãi s kom-
pletními daty z vy‰etfiení, která umoÏnila
operatérovi okamÏitou volbu strategie v léã-

bû. Pacient je nyní po úspû‰né operaci,“
uvedl zástupce primáfie. Modernizované CT

pracovi‰tû pfiispûlo k fie‰ení dané situace zce-

la zásadním zpÛsobem. „Na pfiedchozím CT
pfiístroji nebylo vy‰etfiení tohoto typu vÛbec
proveditelné, moÏnost zaslání dat v plném
objemu spolu s pacientem také neexistova-
lo,“ dodal Mgr. MUDr. Ivo Labónek.

Kromû renovace CT pfiístroje pro‰ly rozsáh-

lou rekonstrukcí také prostory, kde vy‰etfiení

na poãítaãové tomografii probíhají. Celkové

náklady na modernizaci prostor i diagnostic-

ké techniky pfii‰ly na zhruba deset milionÛ

korun. „Nyní mÛÏeme napfiíklad provádût
i CTA jako ve v˘‰e uvedeném pfiípadû - CT
angiografii, tedy vy‰etfiení cév, dále pouÏívat
nové techniky vy‰etfiení trávicího traktu vir-
tuální kolonoskopií, modernizovan˘ pfiístroj
umoÏÀuje podrobnûj‰í studie i trojrozmûrné
prostorové rekonstrukce jednotliv˘ch struk-
tur lidského tûla,“ upfiesnil primáfi radiodia-

gnostického oddûlení Podhorské nemocnice

MUDr. Tomá‰ Martínek.

Simona Souãková, tisková mluvãí

Bytové domy v Praze-Ch˘ni
Fota: archiv redakce RH a RD R˘mafiov, s. r. o.
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R˘mafiov‰tí uãitelé na stáÏi v Dánsku
O tom, Ïe získávání profesních zku‰eností

zpoza hranic je vûc nadmíru uÏiteãná, jistû ne-

bude nikdo pochybovat. Je potû‰itelné, Ïe

v rozvíjející a stále více se oteví-

rající Evropû uÏ i uãitelé nachá-

zejí solidní prostor pro zahraniãní

stáÏe a spolupráci.

V polovinû dubna mûli dva r˘ma-

fiov‰tí uãitelé (ze základní a zá-

kladní umûlecké ‰koly) moÏnost

uskuteãnit vzdûlávací cestu do Dánska, kde

bylo moÏno nahlédnout nejen do hudebních

‰kol pro malé dûti i pro vysoko‰koláky. Velmi

pouãná byla moÏnost seznámit se s cel˘m

systémem dánského hudebního vzdûlávání

a srovnat jej s ãesk˘m. Zásadní poznatek, kte-

r˘ lze z celé cesty vyvodit, je ten, Ïe by dán‰tí

uãitelé (vãetnû dánského ministerstva ‰kolství)

mûli pfiijet k nám, a nikoli my k nim.

MoÏnosti dánsk˘ch dûtí rozvíjet umûlecké na-

dání jsou ve srovnání s moÏnostmi mlad˘ch

âechÛ témûfi nicotné. Dánské hudební ‰koly

nefungují samostatnû, jsou vÏdy pfiidruÏeny

k jiné organizaci - ke kulturnímu domu, k zá-

kladní ‰kole. Jiné umûlecké obo-

ry (v˘tvarn˘, taneãní, dramatic-

k˘) na dánsk˘ch ‰kolách zcela

chybí. Je zaráÏející, Ïe malí

Dánové se mohou hudebnû vzdû-

lávat pouze do 15 let, o umûlce

star‰ích dûtsk˘ch let se nikdo ne-

stará. VydrÏí-li mlad˘ umûlec toto vakuum

sv˘ch stfiedo‰kolsk˘ch let a nepfiejde-li jej chuÈ

vûnovat se hudbû i po osmnáctém roku Ïivota,

má moÏnost studovat konzervatofi, coÏ je

ov‰em ‰kola vysoko‰kolského typu, nikoli

‰kola stfiední (svÛj ekvivalent má v ãeské aka-

demii múzick˘ch umûní).

Tento stav je zcela jistû poplatn˘ tomu, Ïe

v Dánsku, na rozdíl od âech a ostatních okol-

ních státÛ, si nikdo s umûleck˘m vzdûláváním

nikdy pfiíli‰ hlavu nedûlal. Nyní se zdá, Ïe zá-

padní Evropa si tento nedostatek zaãíná uvû-

domovat a poãínají se zde prosazovat snahy po

kopírování systému na‰ich „ZU·ek“ a pfiede-

v‰ím po provázanosti v‰ech stupÀÛ umûlec-

k˘ch ‰kol, aby se nadané dûti mohly vzdûlávat

od útlého vûku po dospûlost.

Na druhou stranu je tfieba poznamenat, Ïe vy-

bavenost dánsk˘ch hudebních ‰kol po materi-

ální stránce je pro ãeské uãitele ohromující.

Dánská vláda zfiejmû uvolnila spoustu pro-

stfiedkÛ na vybavení tûchto ‰kol a ‰koly toho

samozfiejmû beze zbytku vyuÏily. Bylo moÏno

si kupfiíkladu prohlédnout aÏ kurióznû vysta-

vûnou konzervatofi v budovû zru‰ené elektrár-

ny. Stavební úpravy byly provedeny nejen

s ohromn˘m vkusem, ale téÏ velmi úãelnû 

- akustické vlastnosti koncertního sálu a uãe-

ben byly vynikající. KéÏ bychom se doãkali

nûãeho takového i u nás.

TéÏ není moÏné nepoznamenat, Ïe Dánsko je

pfiekrásná zemû plná mil˘ch, usmûvav˘ch

a zcela pohodov˘ch lidí.

Z toho v‰eho plyne závûr, Ïe âechové si mají

sv˘ch umûleck˘ch ‰kol váÏit nad zlato. V tom-

to smûru âeská republika jednoznaãnû pfievy-

‰uje celou Evropu více neÏ o hlavu, a cítí-li se

snad nûkdo z ãesk˘ch uãitelÛ ménûcenn˘ pfied

sv˘m kolegou z „vyspûlé“ západní Evropy, je

to pocit naprosto neoprávnûn˘. Hodnota na‰e-

ho umûleckého ‰kolství je nevyãíslitelná

a hodná následování v celé Evropû. Lze oãe-

kávat, Ïe zachová-li si ãeské umûlecké ‰kolství

svou nynûj‰í úroveÀ, budou ãe‰tí pedagogové

brzy pouãovat své zahraniãní kolegy a budou

jim radit, jak dosahovat stejn˘ch v˘sledkÛ ja-

ko u nás.   Dr. Jifií Taufer, fieditel ZU· R˘mafiov

Jazykové klání
Spolupráce SSO· Prima, s. r. o.,

R˘mafiov s partnerskou ‰kolou

Zespó∏  Szkó∏ w Ozimku trvá jiÏ

5 let. Vedle sportovních soutûÏí

své síly mûfií ãe‰tí i pol‰tí stu-

denti ve znalostech cizích jazy-

kÛ.

V leto‰ním ‰kolním roce pfiipra-

vila partnerská ‰kola téma Dro-

gy a dne‰ní mládeÏ. SoutûÏe se

z na‰í ‰koly zúãastnilo 8 nejlep-

‰ích nûmãináfiÛ a angliãtináfiÛ.

Obsahem soutûÏí je porozumûní

textu, komunikace a testy. Uãi-

telé nûmeckého a anglického ja-

zyka obeznámili studenty s da-

nou problematikou a zadali jim

domácí pfiípravu.

26. dubna se konala soutûÏ

v partnerské ‰kole Zespó∏ Szkó∏

w Ozimku. Pfiijeli jsme s hodino-

v˘m zpoÏdûním, neboÈ byly

men‰í problémy na státní hranici

v Krnovû. Zaãátek soutûÏe se si-

ce opozdil, ale na prÛbûh soutû-

Ïe to nemûlo vliv. SoutûÏ byla

slavnostnû zahájena fieditelem

‰koly Mgr. Dariuszem Bigasem.

Byli jsme rozdûleni do dvou sku-

pin podle soutûÏního jazyka.

Komise kaÏdého upozornila na

prÛbûh soutûÏe. Zaãali jsme kon-

verzací na zadané téma. Poté

ãlen komise pozval v‰echny sou-

tûÏící do tfiíd a rozdal test, kter˘

byl spojen s poslechem. Na‰ím

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 aquacent-

rum plavání bez plavek,

a to kaÏdou tfietí stfiedu

v mûsíci od 19 do 21 hodin.

Termíny do konce prvního

pololetí 2007: 16. 5., 20. 6.

AQUACENTRUM
R¯MA¤OV

Kryt˘ bazén
v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost
v kvûtnu

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 plavá-

ní pro dûti ve vûku
od 6 mûsícÛ na plavec-
kém 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

Student dánské konzervatofie pfii hfie na varha-
ny v koncertním sále v pfiestavûné elektrárnû

Budova Státní opery v Kodani
Fota: Vladimír Vondráãek
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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.

Vûra Koláfiová se ptá Aleny Jurá‰ové
Proã jsem si ji vybrala?
Je to pfiíklad nenápadného ãlovû-

ka, kter˘ se snaÏí dûlat nûco ne-

jen pro sebe a neptá se pak co za

to, ale je to také osoba, která se

angaÏuje ve sportu. Zejména ús-

pû‰nû organizuje R˘mafiovsk˘

desetiboj a snaÏí se zapojit do

sportovní ãinnosti co nejvíce

místních obãanÛ, aby pro sebe

nûco dûlali, v dne‰ní uspûchané

dobû na‰li ãas k vzájemnému po-

mûfiení sil a v neposlední fiadû se

uvolnili a zasmáli sami sobû, coÏ

není nûkdy jednoduché. Umí st-

melit partu a takov˘ch lidí je v na-

‰em mûstû bohuÏel málo. Toho si

cením. Alenko, jen tak dál!

Mnozí tû znají jako ,,‰éfovou
Desetiboje“ a pfiedsedkyni oddí-
lu Sport pro v‰echny TJ Jiskra
R˘mafiov. Co tû pfiivedlo k tûmto

ãinnostem? Co tû na sportu pfii-
tahuje?
Do Veteraniády jsem se zapojila

hned, kdy mi byla umoÏnûna 

úãast v této ojedinûlé soutûÏi.

Vyhovovalo mi sloÏení disciplín,

i kdyÏ kuÏelky jsem díky této

soutûÏi zkusila poprvé, ale úplnû

jsem si tuto hru zamilovala.

ProtoÏe mû baví stále nûco orga-

nizovat, byla mi pfiedána ‰tafeta

vedení organizace. SnaÏím se

postupnû o vylep‰ení soutûÏe

a zapojení co nejvíce lidí. Jsem

ráda, Ïe se mi to postupnû dafií

realizovat. Na základû tûchto v˘-

sledkÛ jsem byla zvolena i do

funkce pfiedsedkynû oddílu Sport

pro v‰echny po zesnulé Jindfii‰ce

Biãíkové. Skloubit tyto dvû ãin-

nosti je dost ãasovû nároãné, ale

chtûla bych to postupnû dotáh-

nout k obûtavosti Jindry a jít

v jejích ‰lépûjích. Na sportu mû

pfiitahuje to, Ïe ãlovûk dûlá nûco

pro své zdraví, seberealizuje se

a získá mnoho nov˘ch pfiátel.

Vzpomene‰ si na nûjakou hu-
mornou historku, která se udá-
la tobû nebo ve tvém okolí?
KaÏd˘ den mi nûjakou pfiinese,

zvlá‰tû kdyÏ jsem v kaÏdoden-

ním kontaktu s lidmi. Spoustu

jich zaÏiji na na‰ich sportovních

akcích, takÏe si smíchem stále

kofiením Ïivot.

Co se ti v poslední dobû povedlo,

co ne a na co ráda vzpomíná‰?
SnaÏím se, aby se mi v‰e, co dû-

lám, dafiilo, a kdyÏ se to nezdafií,

rychle na to zapomenout a pouãit

se z chyb. Ráda vzpomínám na

dobu svého dûtství a dospívání

v Karlovicích u Vrbna pod Pra-

dûdem, kde jsme mûli vynikající

partu a kam se stále ráda vracím.

Jak nejradûji tráví‰ svÛj voln˘
ãas, pokud nûjak˘ má‰? A co
potfiebuje Ïena jako ty?
Nejradûji trávím voln˘ ãas v pfií-

rodû, sportováním nebo náv‰tû-

vou sportovní ãi kulturní akce.

A co potfiebuji? Tolerantního,

laskavého partnera, kterého jsem

nyní na‰la, a hned je v‰echno

jednodu‰‰í a Ïivot hezãí.

Jak se ti Ïije v R˘mafiovû a co
bys, pokud by to bylo v tv˘ch si-
lách a moci, zmûnila?
Do R˘mafiova jsem se pfiistûho-

vala v roce 1980. Postupnû jsem

tu zapustila kofieny, na‰la dobré

pfiátele a tûÏko bych mûnila.

Mrzí mû, Ïe z mûsta odcházejí

mladí lidé a mûsto postupnû stár-

ne. Pokud by to bylo v m˘ch si-

lách, snaÏila bych se vytvofiit ví-

ce pracovních pfiíleÏitostí, vrátit

sluÏby, které tu byly, a v posled-

ní dobû zanikly, a samozfiejmû

vytvofiila více aktivit pro trávení

volného ãasu.

Jaké je tvé nejoblíbenûj‰í jídlo,
co ráda vafií‰ a zda ráda vafií‰...?

Oblíbila jsem si vûtu z povídky

·imka a Grossmana „Já si v jíd-

le nevybírám, co mi maminka dá

do nÛ‰e, to sním“. Ale váÏnû.

Chutná mi v‰e a hlavnû, kdyÏ

nemusím vafiit sama. No a zastá-

vám názor „NeÏijeme proto, 

abychom jedli, ale jíme proto, 

abychom Ïili“.

Jaká je tvá nejoblíbenûj‰í kníÏ-
ka, film, literatura, divadelní
hra...?
Je pravda, Ïe se snaÏím Ïít neje-

nom sportem, ale dost ãasu vû-

nuji i kulturnímu vyÏití. Z knih

jsem si oblíbila romány Nory

Robertsové, z filmÛ mû nejvíce

baví ãeské komedie s na‰ím ty-

pick˘m humorem, ráda studuji

rÛzné encyklopedie a moc ráda

nav‰tûvuji pfiedstavení Mahenu.

Pfií‰tû: Alena Jurá‰ová se bude
ptát L˘die ·védíkové.

úkolem bylo vybrat správné odpovûdi. Posledním

kolem této soutûÏe bylo ãtení textu s porozumû-

ním. Zkou‰ející komise byla sloÏená ze dvou po-

rotcÛ, zástupcÛ ãeské i polské strany v jazyce nû-

meckém a anglickém. KaÏd˘ úãastník získal di-

plom za úãast v soutûÏi. Byla udûlena dvû první

místa pro polského i ãeského studenta.

Jak jsme bodovali? Na prvním místû v soutûÏi v nû-

meckém jazyce se umístil Vojtûch KoÏuch, student

2. B SSO· Prima, a v anglickém jazyce se jako

první umístila Khandarmaa Tsogt, studentka 3. B

SSO· Prima.V‰ichni byli odmûnûni mil˘m dárkem

a soutûÏní den byl ukonãen spoleãn˘m fotografová-

ním. Studentka Veronika Kavanová, 2. B

se koná 21. 5. 2007
od 14.30
do 16.30.

do v‰ech r˘mafiovsk˘ch
matefisk˘ch ‰kol

ZZZZ áááá pppp iiii ssss

Fota: archiv SSO· Prima
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Kostel v Bfiidliãné a vajglovská kaple
Na cestû po ménû znám˘ch pa-

mátkách R˘mafiovska pokraãuje-

me po jihov˘chodním okraji regi-

onu a zastavíme se v jednom z nej-

vût‰ích center této oblasti, ve mûs-

tû Bfiidliãné, a v blízké vesniãce

Vajglovû, která je spoleãnû s Al-

brechticemi u R˘mafiova od 60. let

20. století jeho místní ãástí.

Bfiidliãná získala svÛj nynûj‰í ná-

zev aÏ v roce 1950. Od doloÏe-

n˘ch poãátkÛ své existence aÏ do

poloviny 20. století nesla jméno

Fr˘dlant nad Moravicí, nûmecky

Friedland an der Mohra. Podob-

nost tohoto jména s názvem mûs-

teãka leÏícího na fiece Ostravici,

zaloÏeného navíc pfiibliÏnû ve

stejné dobû, znesnadÀuje urãení

historick˘ch zpráv o zaloÏení

Bfiidliãné, kter˘ch je uÏ tak po-

skrovnu.

Fr˘dlant nad Moravicí byl zalo-

Ïen zfiejmû v dobû pÛsobení bis-

kupa Bruna von Schaumburg, kdy

byla celá oblast kolonizována nû-

meck˘mi osadníky, které do ne-

snadno pfiístupn˘ch údolí mezi

zalesnûn˘mi jesenick˘mi kopci

lákaly nálezy drah˘ch kovÛ.

Podle nûmeckého pramene je

pravdûpodobné, Ïe první osadníci

pfiicházeli ze severu, od Vratisla-

vi, ãemuÏ nasvûdãuje fakt, Ïe po-

zdûj‰í dÛleÏitá stezka z Vratislavi

na Hanou vedla pfies Bruntál,

Bfiidliãnou a RyÏovi‰tû.

V souvislosti s dolováním, jeÏ by-

lo hlavním impulsem k zaloÏení

osady, odvozuje Pinkava i název

osady od slovanského „rud“, pfiíp.

nûmeckého „rut, reut“, neboli m˘-

tit lesy. Nûmeck˘ pramen v‰ak

nabízí jednodu‰‰í etymologii pod-

le nûmeckého friede = klid, mír,

pokoj a land = zemû. Novodob˘

ãesk˘ název zfiejmû odkazuje

k bfiidlici, tûÏené v blízkém okolí

mûsta. Bez zajímavosti není ani

zvuková podobnost nûmeckého

názvu Friedland s ãeskou Bfii-

dliãnou, aãkoliv ta zfiejmû nebyla

motivací pro volbu ãeského ekvi-

valentu.

Nûktefií autofii zvaÏují i moÏnost,

Ïe na místû dne‰ní Bfiidliãné mo-

hla ve 14. století existovat osada

Skalka, která je uvedena v se-

znamu majetku olomouckého

biskupství z doby kolem roku

1320 mezi osídlen˘mi místy so-

vinecké oblasti. Její název mÛÏe

odkazovat ke skalnatému místu

na soutoku fieky Moravice a po-

toka Poliãky nedaleko centra

Bfiidliãné.

Název Fr˘dlantu se v‰ak objevuje

uÏ v pustomûfiské kupní smlouvû

z roku 1300, v níÏ je mezi svûdky

uveden jist˘ Heydenricus de Vri-

delanth (nûmeck˘ pramen uvádí

Vriedlanth). Jeho jméno se v‰ak

podobnû jako v dokladech z roku

1330 (Henricus de Fridlant)

a 1391 (Hinko de Fridlant) mÛÏe

vztahovat i ke zmínûnému Fr˘-

dlantu nad Ostravicí. První jistá

písemná zpráva o existenci Fr˘-

dlantu nad Moravicí pochází z ro-

ku 1492, kdy se v Zemsk˘ch des-

kách olomouck˘ch uvádí mezi

majetkem Jana PÀovského ze

Sovince jiÏ jako mûstys s obran-

nou tvrzí.

Spoleãnû se Sovincem Fr˘dlant

prochází ve‰ker˘mi dûjinn˘mi 

útrapami, takÏe jiÏ roku 1510 

a opût 1545 se uvádí jako pust˘

(v dÛsledku uhersk˘ch válek).

Nová kolonizace zapoãala z po-

pudu EderÛ ze ·tiavnice kolem

roku 1573 a pfiinesla velk˘ rozk-

vût. Protestantská matrika uvádí

‰kolu (1576) a kostel (1577), roz-

víjí se hornictví a Ïelezáfiství, na

Moravici vznikají ml˘ny, pily

a hamr. Podle urbáfie sovineckého

panství z roku 1609 Ïilo v té dobû

ve Fr˘dlantu asi 450 obyvatel.

Po krátkém období blahobytu na-

stala tfiicetiletá válka, která zna-

menala dal‰í útrapy. Aãkoliv si

vyÏádala intenzivní rozvoj zdej‰í-

ho Ïelezáfiství (zbranû a náfiadí pro

císafiská vojska), Fr˘dlant suÏova-

ly prÛtahy armád na Sovinec

(1626 a 1643), po nichÏ v mûsteã-

ku zÛstávaly zniãené domy a de-

cimované obyvatelstvo. Nûmeck˘

pramen lokalizuje hájeãek naproti

kapli sv. Anny, kde byl zfiízen ma-

sov˘ hrob pro padlé ‰védské vojá-

ky a místní zkosené morem a cho-

lerou.

Od 2. poloviny 18. století poãet 

obyvatel opût narÛstá. Rozvíjí se

i prÛmysl, sluÏby, kulturní a spo-

leãensk˘ Ïivot Fr˘dlantu. ZmiÀ-

me alespoÀ vybudování pfiádelny

lnu roku 1852, zfiízení po‰tovního

úfiadu a zaloÏení hasiãského sboru

(1873) ãi první prÛjezd vlaku

(1878) na novû vystavûné trati

Val‰ov - R˘mafiov. V této dobû Ïil

také v˘znamn˘ fr˘dlantsk˘ rodák,

mineralog a profesor akademické-

ho gymnázia v Brnû Albín Hein-

rich (1785-1864).

Poãátek 20. století pfiinesl dal‰í

rozvoj, roku 1908 byly otevfieny

v ãásti Bfiidliãná-Lesy lomy, v ni-

chÏ se ze zdej‰ího lávového prou-

du tûÏil ãediã. Roku 1930 odkou-

pila firma Franke&Scholz zkra-

chovalou pfiádelnu a pfiebudovala

ji na válcovnu hliníkov˘ch plechÛ

a fólií. Továrna byla po válce zná-

rodnûna a pfiejmenována na Mo-

ravské válcovny kovÛ, roku 1949

na Kovohutû a mohutnû roz‰ifio-

vána (dne‰ní Al Invest Bfiidliãná).

Právû rozvoj Kovohutí s sebou

zvlá‰tû v 60. letech pfiinesl rozsáh-

lou bytovou v˘stavbu. Mûsteãko

se z pÛvodního centra na návr‰í

nad soutokem Moravice a Poliãky

rozlilo továrnou do moravického

údolí a bytov˘mi domy na jeho

jiÏní svah. Zde také vzniklo mo-

derní centrum mûsta s mûstsk˘m

úfiadem a prodejnami, kolem nûjÏ

prochází dÛleÏitá dopravní tepna

vedoucí z R˘mafiova do Val‰ova.

Historické jádro zÛstává zãásti za-

chováno na vyv˘‰eninû pravého

bfiehu fieky. Tvofií je ãtyfiboké ná-

mûstí, podle nûmeckého pramene
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zbudované moÏná jiÏ ve 2. polo-

vinû 14. století spoleãnû s obran-

nou tvrzí. Tvrz zanikla zfiejmû bû-

hem uhersk˘ch válek.

O vybudování chrámu neexistují

konkrétní zprávy, první letopoãet,

kter˘ se váÏe k farnímu kostelu

sv. Tfií králÛ, je 1576. Na budovû

kostela jsou umístûny dvû erbovní

desky. Ta nad vûÏním portálem

zobrazuje ederovsk˘ znak zkfiíÏe-

ného mlátku se ‰piãákem a iniciá-

ly LE (Laurenz = Vavfiinec Eder),

níÏe je uveden rok 1577, druhá,

nad jiÏním vstupem do lodi koste-

la, uvádí datum 1610 a zobrazuje

znak i jméno Jana st. Kobylky

z Kobylího a na Sovinci. Aãkoliv

desky nebyly pravdûpodobnû osa-

zeny trvale (byly zniãeny pfii roz-

‰ifiování kostela 1826 a pozdûji

obnoveny), je zfiejmé, Ïe pfiipomí-

nají dva nejv˘znamnûj‰í protes-

tantské majitele panství, z nichÏ

star‰í byl zfiejmû iniciátorem v˘-

stavby ãi pfiestavby kostela pro

potfieby luteránsk˘ch vûfiících

a druh˘ strÛjcem jeho renovace.

Kostel nemá jednotn˘ sloh. Bo-

humil Samek jej oznaãuje za re-

nesanãní, byl v‰ak pfiedmûtem

mnoha pfiestaveb a roz‰ifiování,

takÏe nese i prvky barokní a neo-

gotické. Jednolodní stavba je 

ukonãena trojbok˘m knûÏi‰tûm,

k nûmuÏ pfiiléhá pÛlkruhovitá ob-

vodová zeì toãitého schodi‰tû ve-

doucího do oratofie v patfie ãtyfibo-

ké sakristie. Opûrné pilífie, které

podpírají knûÏi‰tû, vytváfiejí se

sakristií a schodi‰tûm zvlá‰tní

vnûj‰í ãlenitost, hladké fasády

kostela jsou jinak naru‰ovány jen

okny s lomen˘m záklenkem.

Dominantním prvkem je mohutná

ãtyfiboká vûÏ zakonãená barokní

bání, pfiimknutá k jiÏní stranû lodi

a pfiístupná zvenãí i zevnitfi.

Interiér kostela pÛsobí jednodu‰e

a vzdu‰nû, knûÏi‰tû i sakristie ma-

jí valenou klenbu, ploch˘ strop lo-

di je vyzdoben freskovou malbou

Zjevení sv. Markétû - BoÏské srd-

ce JeÏí‰ovo. Na boãních stûnách

visí obrazy kfiíÏové cesty, pfied

knûÏi‰tûm vlevo je obraz BoÏího

milosrdenství s nápisem Jezu 

ufam tobie, pod ním stojí kfititel-

nice, vpravo stojí socha Panny

Marie s JeÏí‰kem. V levém rohu

knûÏi‰tû je umístûn mal˘ oltáfi se

souso‰ím Klanûní Tfií králÛ a so-

chami sv. Petra a Pavla po bocích,

na ãelní stûnû visí pouze kfiíÏ, do-

plnûn˘ ponûkud kontroverzní nai-

vistickou freskou zobrazující vle-

vo Pannu Marii a vpravo apo‰tola

Jana. Jedno z oken knûÏi‰tû je vy-

zdobeno vitráÏov˘m obrazem

Panny Marie datovan˘m 1904.

Hudební kruchta, na níÏ stojí za-

chovalé varhany snad z poãátku

20. století, po stranách s obrazy

sv. Jana Nepomuckého a Klanûní

Tfií králÛ, byla pfiistavûna údajnû

aÏ roku 1826. Pod kÛrem je vlevo

zpovûdnice, vpravo BoÏí hrob.

Kostel sv. Tfií králÛ stojí uprostfied

b˘valého hfibitova, jehoÏ ohradní

kamenná zeì byla spoleãnû s ním

zapsána mezi kulturní památky.

V areálu lze identifikovat umístû-

ní nûkter˘ch hrobÛ, sporadicky

jsou patrné náhrobní kameny, liti-

nov˘ kfiíÏ, u kované hlavní brány

stojí podstavec s nápisem Dem

Volkskaiser 1914 a o nûco dále

pomníãek faráfii Josefu Czechovi,

kter˘ zemfiel 3. 12. 1871 a byl zde

pochován.

O fr˘dlantské fafie není mnoho

zpráv, její existence je poprvé do-

loÏena údajem z roku 1576, kdy

ve Fr˘dlantu pÛsobil luteránsk˘

pastor. Pinkava s odkazem na ry-

Ïovi‰Èskou a fr˘dlantskou matri-

ku, která byla uloÏena na fafie

v Albrechticích, uvádí i dal‰í pro-

testantské duchovní, napfi. Jana

Pelze (1593), Melichara Klara

(1604-13) ãi Jifiího Tintze (1622-

24). V pobûlohorském období,

v dobû protireformace, byli lute-

rán‰tí knûÏí propu‰tûni. Roku

1655 byl kostel vysvûcen a získal

své nynûj‰í patrony Tfii krále.

Z nedostatku katolick˘ch faráfiÛ

byla fr˘dlantská farnost fiíze-

na stfiídavû z Václavova, Jifiíkova,

Moravice, RyÏovi‰tû a Albrechtic.

Samostatná duchovní správa byla

obnovena teprve v roce 1786 a fa-

ra zfiízena aÏ 1859.

V historickém centru Bfiidliãné

najdeme je‰tû nûkolik zajímav˘ch

památek, napfi. barokní sochu

Jana Nepomuckého z roku 1766

uprostfied námûstí ãi starokatolic-

k˘ Pamûtní kostel Josefa II. z ro-

ku 1911, jemuÏ se budeme vûno-

vat v nûkterém z pfií‰tích pokraão-

vání na‰eho seriálu.

Jak jiÏ fieãeno, jednou ze dvou

místních ãástí mûsta Bfiidliãné je

vesniãka Vajglov (téÏ Vejglov, nû-

mecky Weigelsdorf). VÏdy to by-

la velmi malá a nepoãetnû obydle-

ná osada, sv˘m Ïivotem úzce

spjatá s Bfiidliãnou a RyÏovi‰tûm.

Je rovnûÏ poprvé v˘slovnû zmínû-

na roku 1492, dal‰í zmínky z let

1545 a 1576 ji oznaãují za pustou

(nûmeck˘ pramen naopak tvrdí,

Ïe roku 1575 byla ves uÏ znovu 

osídlena). Sovineck˘ urbáfi z roku

1609 v kaÏdém pfiípadû dokazuje,

Ïe Ïivot v této obci se koncem 

16. století skuteãnû obnovil, 

a uvádí, Ïe ve Vajglovû poãátkem

století sedmnáctého Ïilo 20 osad-

níkÛ. Na opûtn˘ úbytek Vajglo-

vanÛ mûla vliv tfiicetiletá válka.

Pro srovnání, v roce 1996 Ïilo ve

Vajglovû 245 stál˘ch obyvatel,

coÏ je jen o dvacet více neÏ v ro-

ce 1900 a jen o nûkolik víc neÏ ve

30. letech, kdy byl Vajglov je‰tû

osídlen nûmeck˘m obyvatel-

stvem.

Vesnice leÏí na silniãním uzlu cest

z Bfiidliãné do RyÏovi‰tû a do

R˘mafiova pfies Albrechtice. Pro-

téká jím potok Poliãka, kter˘ ve

vesnici pojímá Albrechtick˘ po-

tok a dal‰í potÛãek kousek za ob-

cí. Na Poliãce byl ml˘n, jehoÏ

mlynáfi drÏel tzv. vodní právo

z roku 1579, na západní stranû

vesnice je kamenolom, kter˘ do-

dával kámen na zdivo a ‰tûrk.

Vajglov mûl jednotfiídní ‰kolu,

sídlící v budovû postavené roku

1874. Pfied tímto datem docházely

místní dûti do RyÏovi‰tû. Sem byl

Vajglov také pfiifafien; dnes spadá

pod bfiidliãenskou farnost.

O historii Vajglova jsou jen sporé

zprávy, zvlá‰tností ov‰em je, Ïe

Ïádná z nich se ani slovem nezmi-

Àuje o existenci chrámu, a to ani

v monografiích, které vznikly jiÏ

v dobû, kdy ve Vajglovû stála sou-

ãasná kaple sv. Antonína. Tato

stavba je podobnû jako fiada ji-
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n˘ch pocházejících z poãátku 20.

století v pfiehledech kulturních pa-

mátek a v˘znamn˘ch staveb zcela

ignorována. Jedinou zmínkou pfií-

buzného rázu je nedoloÏené tvrze-

ní, které uvádí nûmeck˘ pramen,

Ïe ve Vajglovû kolem roku 1666

snad existoval hfibitov, náleÏející

rodu Sedlnick˘ch z Choltic.

Kaple sv. Antonína stojí nedaleko

kfiiÏovatky uveden˘ch cest na Ry-

Ïovi‰tû, R˘mafiov a Bfiidliãnou.

O dobû a pfiíleÏitosti jejího zaloÏe-

ní i o donátorech, ktefií v˘stavbu

podpofiili, historické prameny sice

mlãí, na‰tûstí v‰e podstatné je 

uvedeno na pamûtní desce v pod-

vûÏí hned za vstupem. Ta fiíká, Ïe

kaple byla postavena v roce 1908

na památku 60. v˘roãí vlády císa-

fie Franze Josefa I. a jejími zakla-

dateli byli Hieronymus Töllich,

Juliana Gabriel, Peregrin, There-

sia Rupprecht a dal‰í, nejmenova-

ní dobrodinci. Na protûj‰í stranû

visí druhá pamûtní deska, vûnova-

ná obûtem první svûtové války -

dvûma padl˘m, dvûma nezvûst-

n˘m a tfiem mrtv˘m z fiad Vajglo-

vanÛ.

Kaple je postavena v ãistû neogo-

tickém stylu, jemuÏ odpovídá jak

vnûj‰í vzhled, tak vnitfiní v˘zdo-

ba. Kaple má jednu malou loì,

k níÏ pfiiléhá pûtiboké knûÏi‰tû

bez sakristie. Fasády jsou ãlenûny

opûrn˘mi sloupy a okny s lome-

n˘m záklenkem a tabulkov˘m

sklem bez vitráÏí. Lomen˘ oblouk

utváfií i vstupní vrata, vedoucí pod

‰tíhlou ãtyfibokou vûÏ, podepfie-

nou dvûma sloupy.

Z podvûÏí vstupujeme pod hudeb-

ní kruchtu s dfievûn˘m zábradlím,

na niÏ lze vystoupat po dfievûném

schodi‰ti. Na kÛru stojí zachova-

lé harmonium z vídeÀské dílny 

T. Kotykiewizce. Z kruchty lze

vstoupit do vûÏe. Interiéru domi-

nuje dfievûn˘ oltáfi, vyfiezávan˘

a místy zlacen˘, zdoben˘ fiálami

a nesoucí sochy sv. Antonína

Paduánského, kter˘ v pravé ruce

drÏí lilie coby symbol ãistoty a na

levé nese dítû JeÏí‰e na znamení

toho, Ïe pfiiná‰í Krista. Po jeho

pravé ruce stojí socha Srdce

Panny Marie, po levé Srdce JeÏí-

‰ova. Ve stejném stylu jsou prove-

deny i rámy obrazÛ kfiíÏové cesty

na boãních stûnách, nesoucí nû-

meck˘ komentáfi. K inventáfii pat-

fií je‰tû dfievûn˘ kfiíÏ a so‰ka ma-

dony napravo od knûÏi‰tû a vûãné

svûtlo, které visí v lodi pfiímo pfied

hlavním oltáfiem.

Kaple sv. Antonína se kaÏdoroãnû

otevírá pfii m‰i v dobû svátku své-

ho patrona. Je tedy alespoÀ 

v omezeném rozsahu vyuÏívána

a udrÏována v pomûrnû dobrém

stavu. Renovaci by si ov‰em za-

slouÏila stfiecha, kterou místy za-

téká.

Zvlá‰tností této pÛvabné stavby,

jejíÏ ãistou architektoniku mÛÏe-

me obdivovat v prakticky pÛvod-

ní podobû, je skuteãnost, Ïe po

odsunu nûmeckého obyvatelstva

slouÏila urãitou dobu k bohosluÏ-

bám ve v˘chodním ritu, neboÈ no-

v˘mi osídlenci Vajglova se ve vel-

ké mífie stali Rumun‰tí Slováci.

Jak uvedl bfiidliãensk˘ faráfi Jan

Czudek, je moÏné, Ïe vûãné svût-

lo, stylovû se ponûkud vymykají-

cí gotické stylizaci interiéru, mÛ-

Ïe pocházet aÏ z této doby.

Pfied kostelem stojí kamenn˘ pod-

stavec, na nûmÏ patrnû stával kfiíÏ.

Na soklu je z pfiední strany vyte-

sán nûmeck˘ citát z Písma (Jan

3.16). ZN
(Literatura: Barto‰, Josef a kol.
Historick˘ místopis Moravy
a Slezska 1848 - 1960, Ostrava
1974; Pinkava, Viktor. Unãovsk˘
a R˘mafiovsk˘ okres, Brno 1922;
Samek, Bohumil. Umûlecké pa-
mátky Moravy a Slezska 1, Praha
1994; Erinnerungen an den
Heimatkreis Römerstadt / Altva-
ter, Gießen 1996; OÚ Bruntál
a Památkov˘ ústav Ostrava.
Seznam nemovit˘ch kulturních
památek okresu Bruntál, 2000.)

Objektivem ZdeÀka Habra

Zdenûk Habr: Léto 2002
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Známá i neznámá v˘roãí
13. 5. Svátek matek (2. nedûle v kvûtnu), slaví se od roku 1914
13. 5. 1717 nar. Marie Terezie, ãeská a uherská královna, rakouská 

vévodkynû (zemfi. 29. 11. 1780) - 290. v˘roãí narození

13. 5. 1882 nar. George Braque, francouzsk˘ malífi (zemfi. 21. 8. 

1963) - 125. v˘roãí narození

13. 5. 1942 zemfi. v Osvûtimi Franta Kocourek, novináfi a rozhla-

sov˘ reportér (nar. 20. 11. 1850) - 65. v˘roãí úmrtí

14. 5. 1912 zemfi. Johan August Strindberg, ‰védsk˘ spisovatel 

(nar. 22. 1. 1849) - 95. v˘roãí úmrtí

15. 5. Mezinárodní den rodiny, slaví se z rozhodnutí OSN
od roku 1993

15. 5. 1567 nar. Claudio Monteverdi, italsk˘ skladatel (zemfi. 29. 11.

1643) - 440. v˘roãí narození

17. 5. Svûtov˘ den telekomunikací, v˘roãí zaloÏení
Mezinárodní telekomunikaãní unie v roce 1865, slaví
se od roku 1969

18. 5. Mezinárodní den muzeí, slaví se od roku 1978 z roz-
hodnutí Mezinárodní muzejní rady

19. 5. 1907 nar. Jan Pivec, herec (zemfi. 10. 5. 1980) - 100. v˘r. nar.

19. 5. 1912 zemfi. Boles∏aw Prus, vl. jm. Aleksander Glowacki, pol-

sk˘ prozaik a publicista (nar. 20. 8. 1847) - 95. v˘r. úm.

19. 5. 1947 zemfi. Jan Jesensk˘, lékafi, stomatolog (nar. 6. 3. 1870) 

- 60. v˘roãí úmrtí

20. 5. 1882 nar. Sigrid Undsetová, norská prozaiãka, nositelka Nobe-

lovy ceny (zemfi. 10. 6. 1949) - 125. v˘roãí narození

20. 5. 1897 nar. Josef ·vejcar, pediatr (zemfi. 30. 1. 1997) - 110. v˘-

roãí narození

22. 5. 1907 nar. sir Laurence Olivier, anglick˘ herec a reÏisér 

(zemfi. 11. 7. 1989) - 100. v˘roãí narození

23. 5. 1972 zemfi. Kamil Bednáfi, básník a pfiekladatel (nar. 4. 7. 

1912) - 35. v˘roãí úmrtí

24. 5. Evropsk˘ den parkÛ, slaví se od roku 1999
24. 5. Mezinárodní den nezvûstn˘ch dûtí
24. 5. 1787 v Praze na Starém Mûstû byla zbofiena Betlémská kaple

- 220. v˘roãí

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - kvûten 2007

12. 5. 9.30 PC uãebna Warcraft party - turnaj v PC

SVâ hfie Warcraft

12. 5. 15.00 SVâ Pódiové skladby - pohybovû-

taneãní pfiehlídka

14. 5. 10.45 SVâ Keramická dílna pro Z·

19. 5. 9.00 Slezská Cyklistick˘ v˘let

Harta

23. 5. Olomouc “Nosáãek Pinocchio“ - zájezd

pfied‰kolákÛ do Moravského 

divadla v Olomouci

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Tadeá‰ Ondfiejek .............................................................. R˘mafiov

Michael Jarmar ............................................................... Jamartice

Stella ·materová ............................................................. R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Îofie Rovnaníková - R˘mafiov .............................................. 80 let

Jarmila Sekaninová - R˘mafiov ............................................. 80 let

Juraj Gajdo‰ - Janovice ......................................................... 82 let

Jan Pavlík - R˘mafiov ............................................................ 83 let

Verona Gajdo‰ová - Janovice ................................................ 87 let

Marie Gajdo‰ová - Janovice ................................................. 88 let

Kvûtoslava ·ubãíková - R˘mafiov ......................................... 88 let

Rozlouãili jsme se
Alena Weidlová - R˘mafiov .................................................... 1935

Marie Ulrychová - R˘mafiov .................................................. 1921

Jan Rezák - R˘mafiov .............................................................. 1920

Jan Res - Horní Mûsto ............................................................ 1934

Matrika MûÚ R˘mafiov
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Také v na‰ich konãinách se na záchranû lesÛ

podílel od poloviny 19. století dovoz kamen-

ného uhlí, jeÏ nebylo je‰tû 1753 na Moravû

známé. SníÏila se tím spotfieba palivového

dfieva, i kdyÏ zatím nikoli pfievratnû, neboÈ

na horách se topilo dfiívím dál a milífie pra-

covaly je‰tû ve 20. století. Je‰tû roku 1847 se

90 % pokáceného dfieva spotfiebovalo pouze

na otop.

Ohromn˘ v˘znam nového zdroje energie pro

záchranu lesa, ale i pro úÏasn˘ rozvoj prÛ-

myslu R˘mafiovska si jasnû uvûdomíme

zvlá‰tû po roce 1850. V̆ raznou pomoc dfie-

vafiskému prÛmyslu poskytla Ïeleznice.

Letitá izolace zapadlého regionu tehdy skon-

ãila a prÛmysl závisl˘ na parním pohonu se

rozbûhl k bohat˘m trhÛm monarchie i do za-

hraniãí. Skonãilo tíÏivé vystûhovalectví, pro-

toÏe zdej‰í prÛmysl potfieboval kaÏdou zdra-

vou ruku. V̆ znam dopravy dfieva si dokonce

vynutil na správû harrachovsk˘ch lesÛ trval˘

pronájem znaãné nákladové ãásti r˘mafiov-

ského nádraÏí. Koneãnû stejn˘ prostor se 

uÏívá dodnes ke stejnému úãelu.

BohuÏel vlaková síÈ nebyla k na‰emu kraji

pfiíli‰ ‰tûdrá a vût‰ina skvûl˘ch a dobfie pro-

my‰len˘ch projektÛ zÛstala jen v plánech ãi

parlamentních podáních zástupcÛ severní

Moravy podporovan˘ch nejv˘znamnûj‰ími

odborníky a prÛmyslníky R˘mafiovska vãet-

nû Franti‰ka Arno‰ta Harracha. Chybí bohu-

Ïel tovární vleãky. Vût‰ina nesplnûn˘ch plá-

nÛ by b˘vala pfiivedla traÈ aÏ do Staré Vsi, jeÏ

zÛstává dnes jiÏ jedin˘m centrem zpracování

dfieva, posledního obnovitelného bohatství

R˘mafiovska. A to jiÏ nehovofiíme o zániku

rozsáhl˘ch hutí do roku 1948, u jejichÏ kon-

ce stála nevhodná a prodraÏená pfieprava uhlí

z r˘mafiovského nádraÏí provádûná koÀsk˘-

mi potahy.

Ledaco lze pfiipsat na vrub agresivního

Pruska, jeÏ sv˘m zásahem a díky nedomy‰-

lené strategii rakousko-uherského ‰tábu armá-

dy zvítûzilo v nezvykle krátkém období fi-

nanãnû neobyãejnû vyãerpávajícího roku

1866. Vytvofiení obranné linie hluboko na

stfiední Moravû dovolilo, aby pruské oddíly

dokonale vyprázdnily mûstskou pokladnu

R˘mafiova a pfiivedly rekvizicemi na pokraj

krachu cel˘ kraj, ztráta nebyla nikdy nahra-

zena a spoléhat na finanãní pomoc oÏebraãe-

ného státu se stalo záhy nenaplnûnou iluzí

a zÛstalo jí dodnes.

Bedfiichovská pila poãítala stejnû jako staro-

veská nejen se stejn˘m a bohuÏel nerealizo-

van˘m projektem trati R˘mafiov-·umperk,

ale i s dal‰ím, jenÏ mûl spojit Bedfiichov

s Uniãovem, aÏ do padesát˘ch let, kdy se na-

dûje zmûnily ve vzdu‰né zámky s koneãnou

platností.

Aãkoli v druhé pÛli 19. stol. se zaãalo nahra-

zovat tradiãní dfievo ve stavebnictví, kon-

strukci krovÛ, mostÛ a dal‰ích oborech

mnoÏstvím oceli a litiny, hliník zatím po-

slouÏil na v˘robu erárních d˘mek rakouské

armády, a nastoupily i první umûlé hmoty ãi

jejich spojení s tradiãními materiály (bakelit,

vulkanfíbr aj.), zÛstalo dfievo i tak po celé

19., ale i ve 20. století základním materiálem

ve vût‰inû oborÛ zvlá‰tû v podhorském

R˘mafiovsku. Lze doloÏit, Ïe i dnes zÛstává

perspektivní moÏností zdej‰ího rozvoje.

K zpracovatelsk˘m závodÛm patfiily pfiede-

v‰ím parní pily, jeÏ pfieváÏily v druhé pÛli 

19. století, ale v plném provozu zÛstávaly

i men‰í s vodním pohonem. Pozdûji na pfie-

lomu 19. - 20. století vstoupila do pil téÏ 

elektfiina. Pily nadále produkovaly pfieváÏnû

fiezivo, ãást produkce se zpracovávala v hob-

lárnách a nûkde se je‰tû udrÏela podomácká

v˘roba ‰indelÛ. Zpracovávalo se pfiedev‰ím

dfievo smrkové, ale v men‰í mífie téÏ borové,

ba i rÛzné druhy listnáãÛ. Vodní pila leÏela

na jiÏním okraji Bedfiichova (1880), ale pou-

ze karlovská (1918, 1944) nakonec zÛstala

závislá na vodním kole. Oba star‰í podniky

pÛvodnû rovnûÏ pohánûla voda z náhonÛ

a teprve kolem roku 1890 byly opatfieny par-

ními stroji.

Nejvût‰ího v˘znamu dosáhla pila staroveská,

do níÏ se investovalo nejvíce a jeÏ mûla na

dosah dostatek dfieva, nejvhodnûj‰í dopravu,

a tak i nejvy‰‰í produkci. Tvrdé dfievo z har-

rachovsk˘ch pil odebíraly ‰pulkárny a nej-

vût‰ím odbûratelem z nich byl janovick˘

·v˘car Zuppinger. Kulatina z tvrdého dfieva

se dodávala nedaleké v˘robnû dfievûn˘ch ko-

pyt. Karlovská pila kromû jiného zásobovala

téÏ KönigÛv závod na v˘robu dfievûn˘ch zá-

tek ze smrkového dfieva do pivních sudÛ.

Dopravci vozili dfievo do Ostravy ãi mezi-

skladÛ dfieva v Bruntále a Krnovû a na zpá-

teãní cestû vezli vÏdy kamenné uhlí pro míst-

ní hutnické závody. Mgr. Jifií Karel

Problémy s dopravou a insolvencí státu

Z historie

sobota 12. kvûtna 19.30

Proposition
Akãní krimi (Austrálie 2006)

Pfiíbûh oddanosti, odplaty a hledání spravedlnosti v zemi bez pravi-

del. Film natoãen˘ podle scénáfie Nicka Cavea se odehrává v drsném

prostfiedí australského vnitrozemí na konci 19. století. Bratfii

Burnsovi terorizují své okolí. Dva z nich jsou lapeni a odsouzeni

k smrti. Dostanou v‰ak návrh: pokud chytí a zabijí svého bratra a tím

skoncují s brutalitou a zloãinností, dostanou milost. Hrají: G. Pearce,

J. Hurt, E. Watson; hudba: Nick Cave. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 19. kvûtna 19.30

Vratné lahve
Komedie (âR 2007)

B˘val˘ uãitel Josef Tkaloun je sice dÛchodce, ale rozhodnû nehodlá trá-

vit ãas v parku na laviãce. Pfiijímá brigádnické místo ve v˘kupu lahví

men‰ího supermarketu. Mal˘ prostor, kde se setkávají lahve s lahvemi

a lidé s lidmi, je svébytn˘m mikrosvûtem pln˘m tragikomick˘ch osudÛ.

Tkaloun dokáÏe b˘t nejen jejich pozorovatelem. ReÏie: J. Svûrák; hra-

jí: Z. Svûrák, D. Koláfiová, T. Vilhelmová. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 26. kvûtna 19.30

Apocalypto
Drama (USA 2006)

Zánik starobylé fií‰e MayÛ aneb Jedna z teorií o mayské civilizaci,

vyobrazená prostfiednictvím pfiíbûhu jediného muÏe. Mayská kultura,

její vznik, neobyãejná vyspûlost a také zánik jsou dodnes opfiedeny

fiadou záhad. ReÏie: M. Gibson. Pfiístupn˘ od 15 let
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PPRRAAVVIIDDLLAA
PPRROO  PPRROONNAAJJÍÍMMÁÁNNÍÍ

NNEEMMOOVVIITTÉÉHHOO  MMAAJJEETTKKUU  MMùùSSTTAA

Mûsto R˘mafiov, nám. Míru 1, R˘mafiov
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Mûstská knihovna
z deníku cestovatele

Cesta z âech aÏ na kraj svûta a zase zpátky
Jifií Strako‰: Poznámky z cesty do ·panûlska a Portugalska (5. ãást)

Po skonãení prohlídky Coimbry

jsme se posunuli dále na jih do

mûsta Batalha. Prohlédli jsme si

dominikánsk˘ klá‰ter se zahra-

dou uvnitfi. Je to mistrovské dílo

portugalské gotické architektury.

Klá‰ter je postaven ze svûtlého

vápence, coÏ umoÏnilo vytesat

do nûj jemné pravidelnû se opa-

kující ornamentální vzory. Zej-

ména jsem obdivoval krásnû vy-

zdobené chodby v podloubí, 

otevfieném do zahrady. Dále

jsme zde nav‰tívili síÀ slávy por-

tugalské armády. Byly tam rÛzné

uniformy, dokumenty, kter˘m

jsem nerozumûl, atd.

Král Jan I. roku 1385 musel

svést bitvu o královskou korunu

Portugalska se sv˘m protivní-

kem, kter˘ si také dûlal nárok na

trÛn. Tehdy slíbil, Ïe kdyÏ bitvu

vyhraje, vybuduje Pannû Marii

krásn˘ kostel. Slovo dodrÏel.

Stojí hned vedle klá‰tera, je vel-

k˘ a krásn˘. KdyÏ král zemfiel, 

uloÏili ho do jedné poboãní kaple

kostela. Na hrobce leÏí jeho so-

cha, drÏící se za ruku s královou

anglickou manÏelkou. Ta v hrob-

ce odpoãívá také. U kostela je

i socha Jana I. sedícího na koni.

Za kostelem se v 15. století za-

ãala stavût osmihranná kaple,

honosnû a velkolepû, s jemnou

ornamentální v˘zdobou. Stojí za

to ji vidût. Mûl v ní b˘t pohfiben

král Manuel I. Ten si to ale na-

konec rozmyslel a r. 1501 se pfie-

stûhoval do Belému v Lisabonu.

Kaple zÛstala do dne‰ních dnÛ

nedokonãena, nemá ani stfiechu.

Král Manuel I. byl bohat˘.

Panoval v období, kdy portugal-

‰tí námofiníci objevili cestu do

Indie okolo Afriky a dál na v˘-

chod a na západû cestu do

Brazílie. Bohatství se do Portu-

galska jen hrnulo a na historic-

k˘ch památkách je to dodnes vi-

dût. V okolí jako v kaÏdém turis-

ticky zajímavém místû je spous-

ta mal˘ch krámkÛ a restaurací

s velk˘m parkovi‰tûm. Batalha

se mi líbila.

Bylo odpoledne. Nûco ãasu jsme

u‰etfiili, a tak jsme se neplánovi-

tû zastavili na hodinu u mofie

v místû Nazare. âást tohoto mûs-

ta leÏí na vysokém útesu (ales-

poÀ 100 m). Dole bylo vidût

nádhernou velkou pláÏ, následo-

vala kolonáda s obchody a dál

spousta hotelÛ a obytn˘ch domÛ.

Na malém námûstíãku prodávali

trhovci suven˘ry a pohlednice.

(Pohlednice jsem na poznáva-

cích zájezdech vÏdy kupoval.

Mám jich doma v ‰uplíku uÏ

spousty z celé Evropy. Nevím,

zda to není zbyteãné. MÛÏe se

stát, Ïe je jednou vyhodím do

sbûru.) Na jednom místû prodá-

valy ofií‰ky a su‰ené ovoce staré

babky v barevn˘ch minisukních

a je‰tû je natfiásaly. Pfiipadalo

nám to hroznû groteskní. Zfiejmû

to patfiilo k folklóru daného mís-

ta, aby toho víc prodaly. Na ná-

mûstíãku byl kostelík se so‰kou

Panny Marie. Bylo cítit, Ïe si to-

ho místa obyvatelé velice váÏí.

Okolo mûsta byly umûle vysáze-

ny velké lesy z borovic, aby vût-

ry vanoucí z mofie ménû vysu‰o-

valy pevninu.

Poslední zajímavostí toho dne

naveãer byla náv‰tûva mûsta

Fatimy. Byl tam nocleh, mûli

jsme tedy relativnû více ãasu. Je
Betalha, klá‰terní zahrada, v pozadí ornamentálnû jemnû sochafisky
vyzdobené oblouky

Nazare, pláÏ

Nazare, námûstí, v popfiedí trhovci prodávající ofií‰ky

Fatima, bazilika, po stranách sochy svûtcÛ, uprostfied 65 m vysoká
vûÏ, poutní místo
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zde v˘znamná svatynû, stavba

obrovsk˘ch rozmûrÛ, poutní mí-

sto, jeÏ se vyrovná Santiagu de

Compostela ve ·panûlsku nebo

Lurdám ve Francii. Neobarokní

vápencová bazilika se socha-

mi svûtcÛ po stranách se py‰ní

65 m vysokou vûÏí, pfied kterou

je prostor dvakrát vût‰í neÏ ná-

mûstí sv. Petra ve Vatikánu. Vni-

tfiek baziliky je vyzdoben spí‰e

jednodu‰e. 12. a 13. kvûtna a fiíjna

sem proudí davy poutníkÛ, aby si

pfiipomnûli zjevení Panny Marie

tfiem dûtem past˘fiÛm. 13. kvûtna

1917 uvidûli Lucia Santosová, je-

jí sestfienice Jacinta Marta a bra-

tranec Francisco v dubu záfiící

postavu, která jim nafiídila, aby

se sem vrátili pfiesnû za ‰est mû-

sícÛ. 13. fiíjna se tam spolu s dût-

mi shromáÏdilo 70 tisíc poutní-

kÛ. Pouze Lucia sly‰ela „Tajem-

ství Fatimy“, které Panna Maria

vyfikla pfii svém posledním zje-

vení. První ãást tajemství bylo

vidûní pekla, druhá mluvila

o válce hor‰í neÏ 1. svûtová vál-

ka a poslední ãástí byla pfiedstava

atentátu na Jana Pavla II. V roce

2000 papeÏ dûti blahofieãil.

Bazilika se zaãala stavût r. 1928

a dûti jsou v ní pohfibeny. Na kra-

ji velkého prostranství u bazili-

ky, kde se tento zázrak stal, je

socha Panny Marie pod moder-

ním pfiístfie‰kem. V korunce na

hlavû má kulku, která tak váÏnû

zranila papeÏe. Na mírnû vyv˘-

‰eném místû je mal˘ kazatelsk˘

stolek a okolo nûj nûkolik fiad la-

vic. KdyÏ jsem se tam po veãefii

‰el je‰tû jednou podívat (tento-

krát sám), zrovna zaãínala mezi-

národní m‰e v nûkolika jazycích,

které se úãastnilo asi 2000 vûfií-

cích. Po m‰i pro mû neãekanû

následovalo procesí s rozÏat˘mi

svíãkami. âtyfii muÏi nesli na

nosítkách sochu Panny Marie

a ostatní vûfiící je následovali 

okolo ãásti velkého prostranství.

UÏ bylo po 22. hodinû a byla

tma. Bylo to pûkné a jsem rád, Ïe

jsem to na takovém místû mohl

vidût.

O kousek dál v obchodní a hote-

lové ãásti to bylo úplnû stejné ja-

ko v Lurdách.

Ráno jsme jeli z Fatimy smûrem

do Lisabonu. Nejprve jsme se

v‰ak zastavili v historickém

mûstû Sintra. LeÏí v krásném

prostfiedí mezi kopeãky, lesy,

bystfiinami a v pfiívûtivém pod-

nebí. Mûsto po Maurech uÏ ovlá-

dali jen portugal‰tí králové a mû-

li zde ãasto své sídlo. Díky tomu

pfiekypovalo bohatstvím. V his-

torickém jádru je královsk˘ pa-

lác s muzeem. Urãitû je v nûm co

vidût, ale vstupné je drahé.

Zdálky jsem si na paláci v‰iml

velk˘ch kuchyÀsk˘ch komínÛ.

Ná‰ prÛvodce nás tam bohuÏel

nezavedl (zfiejmû z ãasov˘ch dÛ-

vodÛ), dal pfiednost prohlídce

nedalekého maurského hradu.

Stojí na kopci, po jehoÏ ostr˘ch

serpentinách mohou jezdit jen

malé místní autobusy. Koupili

jsme si lístky a vyjeli nahoru.

Hrad vypadá velice romanticky,

jako z pohádky. Místnosti jsou

bohatû vyzdobené, spí‰e jsem si

pfiipadal jako na zámku. V nûkte-

r˘ch místech se mi to zdálo pfie-

plácané historick˘m nábytkem

a ostatním dobov˘m harabur-

dím. Z hradních vûÏí je krásn˘

a dalek˘ v˘hled do okolí. Od 

r. 1910 hrad patfií státu. V okolí

je spousta lesních chodníkÛ, dá

se tam lehce zabloudit.

Po prohlídce Sintry jsme se jeli

podívat na nejzápadnûj‰í místo

Evropy - Cabo da Roca. Jsou to

obrovské, 140 m vysoké skalní

útesy. Dole boufiil Atlantik.

Pohled na divoké pobfieÏí je

krásn˘. Na tomto místû stojí pro

vefiejnost nepfiístupn˘ maják

a kousek dál je pomníãek se ze-

mûpisn˘mi údaji daného místa.

U tohoto bodu jsme se v‰ichni

navzájem fotili jako o závod.

Kousek dál je velké parkovi‰tû

s hospodou a kanceláfií, kde si

mÛÏe kaÏd˘, kdo chce, nechat

vyhotovit certifikát se sv˘m

jménem a zemûpisn˘mi údaji to-

hoto místa. V okolí jinak není

vÛbec nic, ani jeden strom. 

(Pokraãování pfií‰tû)

PÛjãovní doba knihovny: Po 9 - 17, Út 9 - 17, St zavfieno, ât 9 - 17, Pá 9 - 17, So 8 - 11

Cabo da Roca, nejzápadnûj‰í místo Evropy

Sintra, maursk˘ hrad, jakoby vypadl z pohádky

Cabo da Roca, útesy dosahují v˘‰ky aÏ 100 m
Fota: archiv Jifiího Strako‰e

Fatima, pomník a sochy tfií dûtí, kter˘m se zjevila Panna Maria 
v r. 1917
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Pozvánka na v˘stavu
5. - 27. kvûtna - Bronislava ·najdrová, obrazy

A ãlovûk objevil kolo...
VernisáÏí v sobotu 5. kvûtna byla v Galerii

Octopus zahájena v˘stava malífiky Bronislavy

·najdrové. Autorka patfií k rodinû znám˘ch 

olomouck˘ch v˘tvarníkÛ; tchán Miroslav

·najdr st. vystavoval své abstraktní obrazy

v r˘mafiovském muzeu loni v srpnu. Úvod-

ního slova se tehdy stejnû jako nyní ujal Jifií

Valoch, kter˘ autorku krátce pfiedstavil a nabí-

dl i svou interpretaci vystaven˘ch kolekcí, na-

stínil tvÛrãí v˘voj, jímÏ Bronislava ·najdrová

bûhem nûkolika posledních let pro‰la, a zafia-

dil její dílo do kontextu souãasného v˘tvarné-

ho umûní.

Bronislava ·najdrová se narodila roku 1973

ve ·ternberku, vût‰inu svého tvÛrãího Ïivota

v‰ak strávila v Olomouci. Zde také vystudo-

vala obor v˘tvarná v˘chova - ãeská filologie

na Filosofické fakultû Univerzity Palackého.

Kolektivnû ãi samostatnû vystavuje od roku

1995.

Od poãátku své tvÛrãí dráhy se zamûfiila na

zachycení krajiny. Toto téma zpracovala i ve

své diplomové práci. JiÏ od prvopoãátku se

projevila lyriãnost jejího vyjádfiení a smysl pro

detail, kter˘ ji podle soudu Jifiího Valocha

spfiízÀuje s tvorbou AneÏky Kovalové (v˘sta-

vu této autorky a jejího manÏela Miroslava

Kovala jsme mûli moÏnost zhlédnout v Gale-

rii Octopus vloni), s níÏ se seznámila jiÏ pfii své

první v˘stavû v ‰umperské Galerii Jifiího Jílka.

Kvûtnová v˘stava, kterou se Bronislava

·najdrová pfiedstavuje poprvé r˘mafiovskému

publiku, nabízí dvû námûtovû pfiíbuzné kolek-

ce maleb z posledního období. Jejich spoleã-

n˘m jmenovatelem je základní motiv kruhu

(odtud i název v˘stavy Koleãka a jiné).

Nûkdej‰í krajináfika na první pohled jako by

zcela opustila svÛj zájem o konkrétní, reálné

námûty a obrátila se k ãisté abstrakci. Bílé

plochy pláten mal˘ch rozmûrÛ pokr˘vají jed-

noduché linie a kruhy, pÛlkruhy a kruhové

plochy v nesãetn˘ch kombinacích. KruÏnice

vytvofiené jedním pln˘m tahem se seskupují,

fietûzí, spojují liniemi a navzájem prolínají od

nejjednodu‰‰ích monochromatick˘ch dvojic,

pfies sekvence aÏ po rÛznobarevné struktury.

Nûkolik obrazÛ nabízí i pohled „vnû“ kruhu,

kdyÏ dává z bílého podkladu vystoupit pouze

obrysu, jenÏ vzniká na hranicích dot˘kajících

se kruÏnic. Kruh a linie pfiedstavují elemen-

tární tvary se symbolickou platností, jeÏ jsou

základem v‰eho sloÏitûj‰ího, viditelného

a hmatatelného kolem nás, vyjádfiením princi-

pu plynutí a opakování. I barevností Broni-

slava ·najdrová prokazuje sklon k elementár-

nosti, kdyÏ pouÏívá v˘hradnû základní barvy

(ãervenou, Ïlutou, modrou) bez vzájemn˘ch

pfiechodÛ a odstínÛ.

Malby, které opro‰tûností jednotliv˘ch tahÛ

smûfiují ke kresbû, mohou pÛsobit dojmem

vykalkulované geometrie. Jejich geneze

z nich v‰ak ãiní kontinuálního pokraãovatele

dfiívûj‰í krajináfiské orientace Bronislavy

·najdrové, neboÈ vznikají stejnû intuitivnû

a vyzafiují podobnou lyriãnost, jen snad s vût-

‰í hravostí, kterou Jifií Valoch vystihl citátem

Richarda Weinera coby „hru doopravdy“.

Sama autorka svou tvorbu popisuje jako kaÏ-

dodenní potfiebu a souãasnû jako otázku ne-

dlouh˘ch tvÛrãích momentÛ, kdy obraz vzni-

ká bez promy‰lené koncepce od prvního tahu

do okamÏiku, kdy sama pocítí, Ïe víc by bylo

pfiíli‰. „NesnaÏím si obraz pfiedem pfiedstavit,
nikdy dopfiedu nevím, co budu malovat,“ pfii-

bliÏuje svou metodu Bronislava ·najdrová.

Kvûtnová v˘stava v r˘mafiovském muzeu je

urãena v‰em, kdo se nenechají odradit zdánli-

vou monotematiãností instalovan˘ch dûl, jsou

ochotni pfiistoupit na autorãinu hru a sdílet je-

jí radost z objevování netu‰en˘ch v˘znamÛ

v nikdy nekonãící fiadû variací základních mo-

tivÛ. ZN

Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské
poezie

Veronika Hyp‰ová: Jaro

listy jsou jako koÈata

nejistû ‰plhají v korunách

kopec na obzoru

jako vloni

uÏ zase chlupaÈ mechová

bfieãÈan nám spolknul schody

kopfiivy vbûhly do nádivky

pampeli‰ková ofenzíva hlásí:

„Zaminováno i v koutû za prádelnou!“

Miroslav Václavek: Hledání

S cizím psem

hledali jsme nebe

vûtfiíce pach hvûzd

kaÏd˘ za sv˘m plotem

kdyÏ nad námi

letûli jarní ptáci

pfievrhnut˘ mûsíc

komety z aluminia

mraky vzhÛru k˘lem

a kvûty de‰tû

na hrobu vod

tam kde konãila cesta

vidûl jsem

kam vejít

Em Rudenko: Je jaro

Je jaro, v‰em m˘m dívkám se zapalují l˘tka.

Volají mi postupnû jedna po druhé.

“Ví‰, je mi to hroznû líto, jsem z toho úplnû

zdrblá, ale zamilovala jsem se.

Ten chlap má prostû charisma.“

„Jó, aÏ to pfiejde, tak se ukaÏ,“ odpovídám

jim. Cucám pfiitom lahváãe.

Je jaro, v posteli se mi válí opravdu dobrá

„kost“.

Nikomu nevolám, ani manÏelce.

Mám pocit, Ïe je to tak lep‰í.
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Jak zní, kdyÏ Lipa zpívá Lasicu? Jako v˘born˘ jazz...
Nedlouho potom, co do R˘mafiova za-
vítal jazzov˘ trumpetista Laco Dezci
se svou kapelou Celula New York, se
na pódiu malého sálu SVâ pfiedstavil
jazzov˘ hudebník stejného pÛvodu
a renomé: Peter Lipa. Jeho sobotní
koncert (5. 5.) byl zároveÀ prvním
pofiadem z programu novû zaloÏené-
ho Jazzového klubu SVâ.
Letos ãtyfiia‰edesátilet˘ Peter Li-

pa je oznaãován za nejv˘znam-

nûj‰í osobnost slovenského jazzu.

Pevné postavení zaujímá dlouhá

léta i na mezinárodní jazzové scé-

nû, ãehoÏ dokladem je mimo jiné

jeho pravidelné vyhla‰ování mezi

nejlep‰ími evropsk˘mi zpûváky

v anketû ãasopisu Mezinárodní

jazzové federace Jazz Forum. Za

velkou oblibou, které se Peter

Lipa tû‰í i u nás, stojí jeho ‰iroké

stylové rozpûtí, které dokáÏe vyjít

vstfiíc nároãnému posluchaãi

i mainstreamovému publiku.

Peter Lipa, pÛvodním vzdûláním

stavební inÏen˘r, se hudbû upsal

uÏ na poãátku 60. let. Pro‰el ce-

lou fiadou kapel, z nichÏ nûkteré

dosáhly pomûrnû velkého vûhla-

su u nás i v zahraniãí, a bûhem 

onûch let vyzkou‰el mnoÏství

hudebních ÏánrÛ, od poãáteãního

blues a soulu, pfies ‰anson, spiri-

tuál, revival, rock and roll aÏ

k popu a funky. O jeho stylovém

rozpûtí ostatnû svûdãil i v˘bûr

skladeb, které zaznûly bûhem r˘-

mafiovského koncertu. Zaãínalo

se nûkolika jazzov˘mi standar-

dy, pokraãovalo zhudebnûními

ver‰Û Milana Lasicy (album

Lipa spieva Lasicu, 2005) v ori-

ginálním aranÏmá, zaznûly ale

také dva jazzové remaky hitÛ od

Beatles a pár skladeb pfiesahují-

cích tu k latinskoamerické, tu

k rockenrollové ãi bluesové in-

spiraci. Na závûr si Lipa zazpí-

val jednu ze sv˘ch „hitovek“

Páni v najlep‰ích rokoch, která

uÏ inklinuje spí‰e k modernímu

funky.

Slovensk˘ pÛvod a stylová ‰ífie

repertoáru ov‰em nejsou jedin˘-

mi pojítky Petera Lipy a zmínû-

ného Laca Dezciho. Stejnû jako

Dezci i Peter Lipa spolupracuje

s velmi mlad˘mi hudebníky. Ti

mu pfiitom netvofií Ïádné „kfio-

ví“, ale plnohodnotné spoluhrá-

ãe, ktefií bûhem jednotliv˘ch

skladeb dostávají prostor k pre-

zentaci svého instrumentálního

mistrovství. Tak si mohli poslu-

chaãi vychutnat sóla klávesisty

Juraje Tatára, baskytaristy Mar-

tina Ga‰para i bubeníka Marcela

Buntaje. Skuteãn˘m záÏitkem

v‰ak byly sólové v˘stupy jediné-

ho ãeského ãlena Lipova bandu,

ostravského klarinetisty, saxofo-

nisty a flétnisty Michala Îáãka,

kter˘ si za svÛj strhující v˘kon

také vyslouÏil nejboufilivûj‰í 

ovace. Michal Îáãek je souãasnû

sluÏebnû nejmlad‰ím Lipov˘m

kolegou; hrají spolu „teprve“ od

roku 1999. S ostatními ãleny ka-

pely hraje Peter Lipa uÏ víc neÏ

deset let. „Je to stabilní sestava.
Já mám rád jistotu, potfiebuji mít

v kapele oporu. Nemám rád vel-
ké zmûny,“ vysvûtluje Lipa.

Na otázku, s k˘m ze sv˘ch hu-

debních oblíbencÛ by si rád za-

hrál, odpovídá: „Takov˘ch je
spousta. Obdivuji tfieba Bobbyho
McFerrina. Rád bych si zahrál

i s Joe Cockerem, Stingem nebo
Erikem Claptonem, ale to jsou
spí‰ takové nesplnitelné sny.
A navíc i splnûné málokdy konãí
dobfie. Pro nû je takov˘ koncert
epizodou. Radûji bych se s nû-
k˘m takov˘m se‰el ve studiu

a nahrál nûco trvalého.“
R˘mafiovsk˘ koncert Petera Lipy

mûl skvûlou úroveÀ. ·edesátka

jazzov˘ch fanou‰kÛ, které neod-

radilo pomûrnû vysoké vstupné,

vytvofiila v malém sále SVâ sku-

teãnû klubovou atmosféru a zvu-

kafi Ivan Sigmund vykouzlil per-

fektní zvuk. „V R˘mafiovû se
nám hrálo v˘bornû. Je‰tû jsem
tady nikdy nebyl. Musím fiíct, Ïe
máte disciplinované publikum.
Tleskali tak distingovanû, aÏ na
závûr se rozjeli,“ fiekl Petr Lipa

po koncertû s úsmûvem. Kapela

musela dvakrát pfiidávat, neÏ ji

posluchaãi propustili do ‰atny.

KaÏdé publikum je pro Lipu v˘-

zvou: „Rád o publikum bojuju.
Jako muzikanti si nemÛÏeme vy-
bírat, kde hrajeme - jestli v ma-
lém klubu, nebo ve velkém sále
plném lidí. Hlavní pro nás je do-
kázat tûm, kdo nás poslouchají,
Ïe to, co hrajeme, za nûco stojí.“
Koncert Petera Lipy, kter˘ byl

souãástí jeho moravského turné,

doufejme nebyl v R˘mafiovû po-

slední. V kaÏdém pfiípadû nebyl

posledním jazzov˘m koncertem

v SVâ. Na programu Jazzového

klubu je nyní na fiadû koncert ka-

pely Jazz Q v nedûli 17. 6. ZN
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K 1. globálnímu t˘dnu
bezpeãnosti silniãního
provozu se pfiipojila
i âeská republika

Na základû rezoluce OSN se âerven˘
kfiíÏ i fiada ministerstev, Besip a ta-
ké Policie âR pfiipojily k akci nazvané
„1. globální t˘den bezpeãnosti silniã-
ního provozu“.

V t˘dnu 23. - 29. dubna se poli-

cisté více zamûfiili na prevenci

dopravních nehod a informování

vefiejnosti o moÏnostech této

prevence. Globální t˘den má 

upozornit zejména na problém

nehodovosti lidí do 25 let vûku.

A to jak dûtí v roli chodcÛ ãi

cyklistÛ, tak i mlad˘ch fiidiãÛ,

ktefií ãasto pfiecení své síly nebo

nerespektují dopravní pfiedpisy.

Policisté pfii kontrolách na silni-

cích ve ãtvrtek 26. 4. v Bruntále

a o den pozdûji v Krnovû rozdá-

vali fiidiãÛm informaãní materiá-

ly. Pro dûti fiidiãi dostali hraãky

„Pásovce“ upozorÀující na rizi-

ko neuÏívání zádrÏn˘ch systémÛ

a také reflexní pásky pro zv˘‰ení

bezpeãnosti pohybu v silniãním

provozu.

Za první ãtvrtletí leto‰ního roku

policisté v okrese Bruntál fie‰ili 

295 nehod se ‰kodami za témûfi

12 milionÛ Kã. Za tuto dobu

zemfieli na bruntálsk˘ch silni-

cích dva lidé, tfii byli zranûni tûÏ-

ce a padesát lehce. Pfiesto se jed-

ná díky mírné zimû o v˘razn˘

meziroãní pokles.

KvÛli grilování
mu shofiely pneumatiky

V sobotu 21. dubna griloval na

zahradû ve Vajglovû místní dÛ-

chodce. Pak gril schoval do ga-

ráÏe a poloÏil ho na volnû uloÏe-

né pneumatiky. Veãer jej v‰ak 

upozornil soused, Ïe mu garáÏ

hofií, a následnû zavolal na linku

150. Majitel ihned garáÏ odem-

kl, spoleãnû se sousedy vytlaãili

ven osobní auto a vypnuli elekt-

rojistiã. PoÏár se snaÏili nejdfiíve

uhasit sami, poté ho dolikvidovali

hasiãi HZS. PoÏárem do‰lo k po-

‰kození sady ãtyfi kusÛ zimních

pneumatik a ãásti stfiechy. Celková

‰koda ãiní asi 20 tisíc Kã.

Ukraden˘ kamion
vypátrán na Slovensku

Nákladní vozidlo Man ukradené
v lednu 2007 v Janovicích vypátrali
díky mravenãí práci bruntál‰tí kri-
minalisté na Slovensku.
V pátek 20. dubna byli z kráde-

Ïe obvinûni dva muÏi ve vûku 

34 (z Bruntálska) a 40 let (ze

·umperska). VyuÏili toho, Ïe

mlad‰í z obvinûn˘ch pracuje ja-

ko fiidiã nákladního auta. Mohl

tedy zprostfiedkovat krádeÏ vo-

zidla, které si majitelka cení na

1,2 milionu korun. Na Sloven-

sku pak kamion prodal 40let˘

spolupachatel. Úãast jin˘ch osob

je pfiedmûtem dal‰ího ‰etfiení.

Oba obvinûní muÏi byli zadrÏe-

ni, umístûni do policejních cel

a 21. dubna veãer pfiedáni do

vazby. Nalezen˘ kamion bude

vrácen majitelce cestou meziná-

rodní právní pomoci.

V˘trÏnictví v Jifiíkovû
Zkrácené pfiípravné fiízení vedou

policisté z Bfiidliãné proti 48le-

tému muÏi. Ten se mûl veãer 

27. dubna dopustit v˘trÏnictví ve

v˘ãepní místnosti pohostinství

v Jifiíkovû. Je podezfiel˘, Ïe zde

bezdÛvodnû fyzicky napadl mí-

stního 25letého muÏe. Dvakrát

jej udefiil pûstí do obliãeje a tím

mu zpÛsobil krvácení z nosu.

Napaden˘ muÏ o‰etfiení nevyhle-

dal.

Ukradené pily
policisté vypátrali

R˘mafiov‰tí policisté objasnili

vloupání, ke kterému do‰lo 

27. dubna ve Staré Vsi. Pro krá-

deÏ nyní vedou zkrácené pfií-

pravné fiízení proti 32letému mu-

Ïi z Ostravy. Ten mûl vyuÏít od-

jezdu majitele domu k lékafii

a vloupat se do hospodáfiské ãás-

ti jeho stavení. Odnesl si odtud

motorovou a rozbru‰ovací pilu,

ãímÏ zpÛsobil ‰kodu za nejménû

6 000 Kã. Odcizené vûci nyní jiÏ

majiteli vrátil.

V Bfiidliãné se mládeÏi
nenalévalo

V pondûlí 30. dubna mezi 21.00

a 23.00 probûhla v Bfiidliãné

kontrolní bezpeãnostní akce za-

mûfiená na dodrÏování zákazu

podávání alkoholick˘ch nápojÛ

dûtem a mládeÏi. Kontrola byla

provedena ve dvou barech, na

kurtech i v penzionu, a v Ïádném

z tûchto kontrolovan˘ch podnikÛ

policisté nezjistili poru‰ení zá-

kona. V obdobn˘ch akcích bude

policie v rámci celého okresu dá-

le pokraãovat.

Cyklistka utrpûla
pfii nehodû lehké zranûní
V pátek 4. kvûtna ‰etfiili doprav-

ní policisté nehodu cyklistky, ke

které do‰lo v dopoledních hodi-

nách v R˘mafiovû na kfiiÏovatce

ulic J. Fuãíka a Javorové. ·est-

apadesátilet˘ fiidiã nákladního

automobilu Iveco vjíÏdûl do kfii-

Ïovatky a pfiehlédl zprava jedou-

cí 52letou cyklistku. I kdyÏ Ïena

zaãala uh˘bat, do‰lo ke stfietu

jízdního kola s náklaìákem. Pfii

nehodû utrpûla cyklistka lehké

zranûní. PoÏití alkoholu bylo

u obou úãastníkÛ nehody vylou-

ãeno, zpÛsobená ‰koda ãiní 

1 500 Kã.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Nehody na R˘mafiovsku
se neobe‰ly bez zranûní

V sobotu 28. dubna dopoledne do‰lo v R˘mafiovû k nehodû na

kfiiÏovatce ulic Opavské a Jesenické. 26let˘ fiidiã Renaultu zaãal

v tfiíramenné kfiiÏovatce pfiedjíÏdût vlevo odboãující Suzuki.

Jeho 22letá fiidiãka pfiehlédla, Ïe je pfiedjíÏdûna, takÏe do‰lo ke

vzájemnému stfietu. Poté se Renault dostal do smyku a vjel do

pfiíkopu, kde se auto pfievrátilo na stfiechu. ·koda na Suzuki je asi

2 000 Kã a na Renaultu 40 000 Kã. ¤idiã Renaultu byl pfii neho-

dû lehce zranûn, stejnû jako jeho spolujedoucí manÏelka.

V nedûli 29. dubna brzy ráno nezvládl 21let˘ fiidiã Mitsubishi

z Opavska v zatáãce ve Staré Vsi fiízení vozidla. Vjel za okraj sil-

nice a narazil bokem auta do stromu. Poté vozidlo pokraãovalo

v jízdû a narazilo do dal‰ího stromu. Pak se pfievrátilo na prav˘

bok. Vznikla na nûm ‰koda za asi 100 tisíc Kã. Mlad˘ fiidiã a je-

ho 26let˘ spolujezdec byli pfii nehodû lehce zranûni. Oba muÏi

byli pfievezeni k o‰etfiení do nemocnice. ¤idiãi byl na místû za-

drÏen fiidiãsk˘ prÛkaz. Policisté u nûj totiÏ zjistili poÏití alkoho-

lu pfied jízdou.

Foto: Miroslav ·koda

Foto: archiv PâR Bruntál
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Kam na v˘let

Na ·piãák u Dobfieãova
·piãák u Dobfieãova (778 m n. m.) spolu se

sousední Dobfieãovskou horou (809 m n. m.)

a na ni dále navazující Kamennou horou (799

m n. m.) tvofií z pohledu od R˘mafiova táhl˘

hfieben na severozápadním obzoru. Horopisnû

jsou v Jeseníkách tyto vrchy fiazeny k nejv˘-

chodnûj‰ím vrchÛm Hanu‰ovické vrchoviny.

Svahy ·piãáku (ale i Dobfieãovské hory) jsou

terasovitû uspofiádané, hospodáfisky vyuÏíva-

né, s pásov˘mi porosty stromÛ a kefiÛ. Na jeho

jiÏním úpatí leÏí Tvrdkov, na v˘chodním

Horní Mûsto. Mnohem strmûj‰í severozápadní

svahy jsou také terasovité a na západním úbo-

ãí vystupují nad terén vrcholky nûkolika skali-

sek. Po severozápadních svazích vede také

Dobfieãovem do Bedfiichova v nûkolika ser-

pentinách místní silnice. Do nejv˘‰e poloÏené

obce R˘mafiovska Dobfieãova je valná vût‰ina

pfiístupov˘ch komunikací vedena po místních

silnicích. Provoz tam neb˘vá siln˘, ale asfalto-

v˘ povrch není u pû‰ích turistÛ pfiíli‰ v oblibû,

zatímco cyklistÛm pochopitelnû vyhovuje.

Vrcholek ·piãáku - jeho ‰piãka - je skalnat˘,

z vût‰í ãásti zarostl˘ a od kostela v Dobfieãovû

nás k nûmu dovede ãervená v˘znamová znaã-

ka, známé psaníãko. Pokud nevelik˘ vrcholek

obejdeme, poskytne nám velice zajímavé roz-

hledy.

·piãák u Dobfieãova spolu s KfiíÏov˘m vrchem

u Rudy (589 m n. m.) byl na popud Miloslava

PoÏára zafiazen pfied lety mezi ‰estnáct morav-

skoslezsk˘ch vrcholÛ, které propagovaly turis-

ticky zajímavá místa vybran˘ch regionÛ.

âlenové KâT R˘mafiov spolu s r˘mafiovsk˘mi

skauty zaji‰Èovali v letech 1997 aÏ 1999 dva-

krát roãnû, vÏdy po dvou dnech, pro organizo-

vané i rekreaãní turisty za jakéhokoliv poãasí

informaãní kontrolní hlídky na obou místech.

V̆ stupÛ na oba vrcholky se za celou tu dobu

zúãastnilo nûkolik set turistÛ, pfiedev‰ím

z Ostravska a Brnûnska. ByÈ to mnozí z nich

zpoãátku za pfiíli‰ zajímavé nepovaÏovali, byli

nakonec zdej‰í krajinou a rozhledy z obou vr-

cholÛ velmi pfiekvapeni. KâT R˘mafiov zafia-

dil v˘‰lap na ·piãák do svého plánu vycházek

na sobotu 26. kvûtna 2007 pod názvem Cesta

Míly PoÏára. My v‰echny ãtenáfie na tuto akci

také zveme, ale zároveÀ chceme upozornit, Ïe

rozhlédnout se z jeho vrcholu lze kdykoliv,

nejlépe za dobré viditelnosti.

Pan PoÏár byl zdatn˘ turista a za Ïivot na‰lapal

tisíce kilometrÛ. Jeho zálibou bylo plnûní pod-

mínek Oblastních turistick˘ch odznakÛ a po

léta se úãastnil dálkov˘ch pochodÛ v celé re-

publice. Potkával se tam s mnoha dal‰ími tu-

risty a tak propagoval Horní Mûsto i R˘mafiov.

Aby si udrÏoval kondici, chodil pravidelnû

v okolí H. Mûsta, svého bydli‰tû. Jeho oblíbe-

n˘m místem byl právû ·piãák. V zimû, kdy

jezdil na bûÏkách, mûl vyjetou stopu na

Dobfieãovskou i Kamennou horu. Do R˘ma-

fiova se pfiesunoval pû‰ky, chÛze po silnici mu

nevadila. Pro obec Horní Mûsto pfied sv˘m od-

chodem do „turistického nebe“ navrhl nûkolik

turistick˘ch tras, mezi nimiÏ dominují právû

·piãák a Re‰ovské vodopády. Obec Horní

Mûsto jejich popisy uvádí na sv˘ch interneto-

v˘ch stránkách, ze kter˘ch citujeme úvodní

ãást a povídání o ·piãáku:

Horní Mûsto leÏí na rozhraní Hrubého a Níz-

kého Jeseníku v nadmofiské v˘‰ce 570 aÏ 700

m n. m. Obec vznikla v 16. století pfii dolech

na stfiíbro a odtud také vznikl její název (nûm.

Bergstadt).

Renesanãní kostel M. Magdaleny z r. 1611 byl

barokizován koncem 17. století. V barokní ka-

pli z r. 1741 jsou obrazy od J. Handkeho 

z r. 1766 a fresky malífie Weintritta. Koncem

18. století zde byla tûÏba a zpracování Ïeleza.

TûÏba barevn˘ch kovÛ (Pb, Zn, Ag) byla 

v r. 1966 obnovena a dolovalo se tu do r. 1970.

Na ·piãák (778 m n. m.) nad Dobfieãovem.
Kruhov˘ rozhledov˘ bod prvého fiadu.
Od budovy kadefinictví a kina v Horním Mûstû

jdeme po silnici aÏ do Dobfieãova. Pfii suchém

terénu mÛÏeme za Horním Mûstem (proti hyd-

roglobu) odboãit vlevo polní cestou k vodárnû

a pak terénem mezi polem a mezí k silnici pfied

Dobfieãovem. Dobfieãov je od Horního Mûsta

vidût, takÏe cíle snadno dosáhneme.

Pfied kostelem, v nejvy‰‰ím místû obce 

(750 m n. m.), mÛÏeme jít k viditelnému vr-

cholu po ãervenû znaãené turistické cestû k le-

síku a po okraji lesa a pole stoupáme k vrcho-

lu. Na vrcholu je mal˘ zarostl˘ skalní útvar.

Pokud se nám podafií na vrchol dorazit za vel-

mi dobré viditelnosti, nask˘tá se nám pfiekrás-

n˘ kruhov˘ rozhled. Pfiitom obcházíme zarost-

l˘ vrcholek. MÛÏeme dohlédnout aÏ ke Kra-

lickému SnûÏníku. Z hlavního jesenického

hfiebene vidíme Ztracené skály, Pecny,

Vysokou holi a nûkdy k veãeru, pokud je osví-

cená sluncem, i televizní vûÏ na Pradûdu. Na

svz. pak svaÏující se v˘bûÏek hlavního jese-

nického hfiebene s nejvy‰‰ím Kamenn˘m vr-

chem (952 m n. m.) - nad ·umperkem. Pfied

hlavním hfiebenem je v popfiedí OstruÏná nad

Îìársk˘m Potokem. Na severov˘chodû mÛÏe-

me vidût kostelík na Uhlífiském vrchu u Brun-

tálu a na v˘chodû Velk˘ a Mal˘ Roudn˘

(u Roudna) - vyhaslé sopky Nízkého Jeseníku.

Dále podéln˘ vrchol nejvy‰‰í hory Nízkého

Jeseníku - Sluneãné (800 m n. m.). Na jihu vi-

díme níÏinné obce Hornomoravského úvalu,

napfi. ·umvald s vût‰í vodní hladinou rybníka,

Uniãov a dal‰í obce aÏ k Olomouci. Dále vr-

chol „moravského Blaníku“ - Bradlo (600 m n.

m.) a na obzoru Drahanskou vrchovinu.

Pokud se nám nepodafií dojít na vrchol v dobû

s pûknou viditelností, vidíme aspoÀ v nejbliÏ-

‰ím okolí pûknû z nadhledu Dobfieãov, Horní

Mûsto, Rudu s KfiíÏov˘m vrchem, podle ko-

mínu teplárny poznáme, kde je R˘mafiov, na

severu vidíme vrchol se zfiíceninou hradu

Rab‰tejna.

V na‰em turistickém odboru jsme pfiedpoklá-

dali, Ïe se okruh kolem Horního Mûsta, kter˘

by mûl b˘t nazván Cestou Míly PoÏára, pro-

znaãí v˘znamovou znaãkou je‰tû letos. Ale si-

tuace není jednoduchá, jak ze strany KâT, kde

chybí znaãkafii i finanãní prostfiedky na znaãe-

ní, ale místy navíc není dofie‰ena pfiesná trasa

a bezpeãnûj‰í cesta pro pû‰í turisty. Navíc by

se zájmy turistÛ mohly spojit i s informacemi

o historii zdej‰ího hornictví a mohla by zde b˘t

vedena i nauãná stezka. Jak nám starostka ob-

ce Eva Machová sdûlila, obec se snaÏí, aby

v‰echny uvedené aspekty byly brány v úvahu

a propagací turistického ruchu se trochu po-

mohlo zdej‰ímu území. V hornomûstské ‰kole

funguje dobfie i turisticko-ekologick˘ krouÏek

Mloci veden˘ panem fieditelem Náhlíkem,

a tak má obec postaráno o budoucí propagaci

i mladou generaci. Za KâT Hana Ka‰parová
(PouÏité materiály: Turistick˘ prÛvodce, KâT,
obec a ‰kola Horní Mûsto)

Vrchol kopce ·piãáku

Pohled na ·piãák od Horního Mûsta
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Pfiipomínáme si

Evropsk˘ den melanomu - 7. 5. 2007
My‰lenka vûnovat jeden den v roce
prevenci vzniku melanomu se zrodila
v Belgii, kde také jiÏ v roce 1999 byla
tato akce uspofiádána pod vedením
Dr. Thomase Maselise. V âR se zaãaly
tyto dny konat od roku 2001.
I kdyÏ se rÛzné prameny li‰í v ter-

mínu konání Evropského dne me-

lanomu (v roce 2005 pfiipadl Den

melanomu na 30. kvûtna, letos

jsme si tento den pfiipomenuli

v pondûlí 7. kvûtna), jedno má

vÏdy spoleãné. Poukázat na jeden

z nejzhoubnûj‰ích a nejzákefinûj-

‰ích koÏních nádorÛ a na vãasnou

prevenci, kterou podporuje vût‰i-

na koÏních ambulancí tím, Ïe na-

bídne pfiípadn˘m zájemcÛm od-

borné vy‰etfiení za pomoci moder-

ních pfiístrojÛ zdarma.

Poãet melanomÛ stoupl v âes-
ké republice více neÏ 4x za po-
sledních 30 let. Zatímco v roce

1970 bylo hlá‰eno 316 pfiípadÛ

melanomu, v roce 2000 to bylo jiÏ

1 413 pfiípadÛ (zv˘‰ení na
447 %). Incidence (nemocnost,
demografick˘ ukazatel onemoc-
nûní k poãtu obyvatel) melanomu

u nás tak v roce 2000 byla u mu-

ÏÛ 3,2 a u Ïen 3,3 pfiípadu na

100 000 obyvatel.

Maligní melanom je nejzhoubnûj-

‰í koÏní nádor vycházející z pig-

mentotvorn˘ch bunûk. Dobrou

prognózu mají pouze ti pacienti,

kter˘m je odstranûn v naprosto

poãáteãním stádiu. Proto jsou ne-

zbytnû nutná preventivní opatfiení,

pfii kter˘ch jsou vy‰etfiovány

v pravideln˘ch intervalech hnûdé

koÏní afekce, aby se jakákoliv

zmûna zjistila co nejdfiíve. Je dob-

fie, kdyÏ se kaÏd˘ nauãí nav‰tûvo-

vat koÏního lékafie pravidelnû, 

aniÏ ãeká na jakékoliv pobídky.

Pro nastartování toho správného

rytmu slouÏí Evropsk˘ den mela-

nomu, kter˘ 7. kvûtna 2007 pro-

bûhl jiÏ posedmé. V minulém ro-

ce se této akce zúãastnilo pfies 

220 dermatologÛ, ktefií vy‰etfiili

více neÏ 6000 osob. Bûhem tûch-

to let se prokázalo nejen u nás, ale

i v jin˘ch evropsk˘ch zemích, Ïe

kromû osvûtového úãelu plní akce

i potfiebn˘ vyhledávací moment,

protoÏe se pfii ní pfiijde nejen na

nové pfiípady melanomu, ale i ji-

n˘ch koÏních nádorov˘ch nebo

nenádorov˘ch afekcí, které vyÏa-

dují léãbu.

Podle dostupn˘ch informací se

Evropského dne melanomu nezú-

ãastnil ani jeden koÏní lékafi

z Bruntálska a R˘mafiovska

(o Krnovsku nebyly informace
k dispozici), coÏ je velká ‰koda,

nicménû koÏní ambulance MUDr.

Bernatíkové, která sídlí v r˘ma-

fiovském Domû zdraví a je pacien-

tÛm k dispozici kaÏd˘ ãtvrtek od 

7 do 15 hodin, nabízí vy‰etfiení

podezfiel˘ch koÏních novotvarÛ

i mimo Evropsk˘ den melanomu.

Evropsk˘ den melanomu by mûl

upozornit populaci i o‰etfiující lé-

kafie na nutnost správné ochrany

pfied ultrafialov˘m záfiením nejen

kvalitními externy s vysok˘m

faktorem proti UVB i UVA záfie-

ní, ale i vhodn˘m tzv. pláÏov˘m

obleãením s deklarovan˘m, certi-

fikovan˘m ochrann˘m faktorem

i v extrémních podmínkách, ale

mûl by vést i ke sníÏení incidence

maligního melanomu v budouc-

nu. Mezi osoby, které by náv‰tûvu

koÏního lékafie urãitû nemûly pod-

ceÀovat, patfií jedinci s velk˘m

poãtem pigmentov˘ch znamének

(více neÏ 50), s fototypem I - II,

s v˘skytem melanomu u pokrev-

ních pfiíbuzn˘ch, se sníÏenou obra-

nyschopností a ti, ktefií se v dûtství

na sluníãku opakovanû spálili.

Pfiipravil JiKo s pouÏitím
materiálÛ Dermatovenerologické

kliniky 3. lékafiské fakulty
Univerzity Karlovy

Pozitiva sluneãního záfiení
+ produkce vitamínu D
+ pozitivní ovlivnûní psychiky
+ regulované malé dávky mohou pozitivnû

ovlivÀovat nûkterá koÏní onemocnûní,
jako je lupénka nebo atopick˘ ekzém

Negativa sluneãního záfiení
- v˘znamnû zvy‰uje riziko koÏní rakoviny
- hlavní pfiíãina koÏního stárnutí z vnûj‰ku
- nadmûrná expozice zpÛsobuje solární dermatitidu (spálení kÛÏe)
- u predisponovan˘ch jedincÛ vyvolává sluneãní alergii (fotoalergickou reakci)
- v kombinaci s nûkter˘mi léky provokuje vznik vyráÏky (fototoxická reakce)

Jak se rozumnû chovat
na slunci?

1. vyvarovat se pfiímému slunci mezi

11.-15. hodinou;

2. vyhledávat stín, kr˘t se pfied sluneã-

ním záfiením odûvem;

3. nosit sluneãní br˘le;

4. pouÏívat tzv. ‰irokospektréfotopro-

tektivní prostfiedky (chrání pfied 

UVA i UVB spektrem).

(Zdroj: Dermatovenerologická klinika
3. lékafiské fakulty Univerzity Karlovy)

Maligní melanom trupu Fota: zdroj www.melanomy.cz

Melanom bérce
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Úsmûvnû

Pozvánka do Zoo Ostrava

Chudák Ïenská, co já musím
• Nepfievychovávat z gruntu svého muÏe.

• Respektovat moudré názory sv˘ch dûtí a tch˘nû.

• Nemluvit do oblékání vnuãkám.

• Nezapomínat na narozeniny a v˘roãí.

• Skamarádit se sv˘m stáfiím.

• Umût fiíkat: To neumím, to neznám, to nemám...

• Nemluvit o chorobách a potíÏích.

• Usmívat se ze v‰ech sil.

• Myslet si o kaÏdém ãlovûku, Ïe je dobr˘.

• Nechovat se jako egoistick˘ blb.

• Netváfiit se nûkdy jako vlastní sestra psa

z Baskervillu.

• Vzít na vûdomí potfiebnost senátu.

Tak, dnes je‰tû poãkám. Vlastnû to vydrÏí je‰tû pfies zítfiek a pozítfií. A hned mám tfii dny volna! Si

Nové pfiírÛstky v zoo
Nov˘mi pfiírÛstky v Zoo Ostrava jsou 4 mlá-
ìata lemura kata. První dvojãata (samiãka

a sameãek) se narodila 6. bfiezna 2007 a v tûch-

to dnech je mohou náv‰tûvníci obdivovat v pa-

vilonu opic. Matka nosí zpravidla jedno mládû

na sv˘ch zádech, druhé se nechá „vozit“ jin˘m

ãlenem rodiny. Druhá dvojãata se narodila 

7. bfiezna 2007 a pohlaví zatím neznáme.

Domovem lemurÛ kata je ostrov Madagaskar.

BohuÏel zejména díky pomûrnû rychlé destruk-

ci posledních nedotãen˘ch ãástí ostrova patfií

fauna Madagaskaru k nejvíce ohroÏen˘m.

Ostravská zoo chová lemury kata od roku 1986

a za tuto dobu se zde narodilo více neÏ 50 mlá-

ìat. V souãasnosti chováme 19 lemurÛ kata.

Dal‰ím pfiírÛstkem jsou dvû mláìata siky viet-
namského, sameãek se narodil 15. a samiãka

23. bfiezna. Tito vzácní jeleni jsou ve své pÛ-

vodní domovinû témûfi vyhubeni. V ostravské

zoo se chovají od r. 1998 a po nûkolik let se zde

úspû‰nû rozmnoÏují. Dosud se narodilo jiÏ pfies

20 mláìat.

Dal‰ím nov˘m pfiírÛstkem je mládû klokana
rudokrkého. Mládû se prozatím drÏí vût‰inu

ãasu u samice ve vaku. Postupnû bude mládû

vak stále ãastûji opou‰tût. Ideální dobou pro

pozorování mládûte je ãas komentovaného kr-

mení, které probíhá kaÏd˘ den a u klokanÛ za-

ãíná v 11.30.

Pfiesné datum narození klokana neznáme, pro-

toÏe podobnû jako u jin˘ch vaãnatcÛ se mláìa-

ta rodí znaãnû nedovyvinutá (v pfiípadû kloka-

na rudokrkého ve velikosti asi 3 cm) a jejich

pfiítomnost ve vaku samice jsme schopni za-

znamenat aÏ po urãité dobû, kdy mládû povy-

roste. Klokani rudokrcí dorÛstají v dospûlosti

nanejv˘‰ metrové v˘‰ky a sná‰ejí i chladnûj‰í

podnebí. Hust˘ koÏich po celém tûle a na oca-

se je dobfie chrání pfied mrazem. Klokany cho-

vá ostravská zoo od roku 1987 a za tuto dobu

se zde narodilo celkem 68 mláìat. V souãasné

dobû je skupina tvofiena devíti zvífiaty. Není vy-

louãeno, Ïe se ve vacích dal‰ích samic mohou

je‰tû nûjaká mláìata objevit.

Komentované krmení v kvûtnu jiÏ kaÏd˘ den!
Od 1. kvûtna aÏ do konce srpna bude probí-

hat komentované krmení zvífiat pro vefiejnost

jiÏ kaÏd˘ den a navíc pfiibudou i nûkteré dal-

‰í druhy, jako napfi. Ïirafy nebo velblou-

di. Komentované krmení probíhá dle ãasové-

ho harmonogramu pfiímo u vybran˘ch zvífiat,

jejich krmení o‰etfiovatelem je spojeno s v˘-

kladem. Náv‰tûvníci se dozví zajímavosti

o daném druhu zvífiete, o jeho zpÛsobu Ïivo-

ta ve volné pfiírodû a o konkrétním chovu

v na‰í zoo. Jednotlivé druhy zvífiat a ãasy je-

jich krmení najdete v tabulce.

Zoo je v kvûtnu otevfiena dennû. Zahrada

od 9.00 do 19.00, pavilony od 9.00 do18.00,

pokladna zoo je otevfiena od 9 do 18 hodin.

Krmení probíhá kaÏd˘ den. Krmení ‰elem ne-

probíhá v pondûlky a pátky. Krmení velblou-

dÛ a Ïiraf probíhá pouze, je-li such˘ v˘bûh. 

Stanislav Derlich,
oddûlení pro kontakt s vefiejností Zoo Ostrava

Doba komentovaného
krmení zvífiat

10.00 ..................................... medvûdi
11.30 ..................................... klokani
12.15 ..................................... papou‰ci
13.00 ..................................... ‰impanzi
13.30 ..................................... hro‰i
14.15 ..................................... zebry
14.30 ..................................... ‰elmy
14.45 ..................................... Ïirafy
15.15 ..................................... velbloudi
16.00 ..................................... sloni

Fota: archiv Zoo Ostrava

• Omezit dlouhé telefonáty.

• Chodit na nákupy sytá.

• Klíãe od bytu nenosit na dnû plné nákupní

ta‰ky.

• Udûlat manévry pavoukÛm ve sklepû

a na pÛdû.

• Objednat se u zubafie.

• Vûdût po ránu co na sebe.

• Namalovat si na ksicht obliãej.

• Nechodit v‰ude na poslední chvíli.

• Pfiestat konzumovat sladkosti.

• Pfiestat konzumovat kafe.

• Lehce se vyh˘bat alkoholu.
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Pozdrav jara

Májov˘ volejbalov˘ turnaj v Bfiidliãné

Konec ãarodûjnic ve Vajglovû
V pondûlí odpoledne praskala hos-

pÛdka U âarodûjnic ve ‰vech. A tak

bylo ‰tûstí, Ïe nepr‰elo, a vût‰ina ak-

cí se mohla odehrát venku pfied hos-

pÛdkou. Sluníãko sice moc nehfiálo,

ale parádní oheÀ ano. Byly pfiiprave-

ny soutûÏe pro malé i velké ãarodûj-

nice, v‰echny byly odmûnûny rÛz-

n˘mi cenami a sladkostmi. V soutû-

Ïi o nej‰pinavûj‰í nohy a nejorigi-

nálnûj‰í ko‰tû byly rozdány medaile

s emblémem ãarodûjnice. Jak v‰ech-

ny ãarodûjnice, tak i ostatní pfiihlíÏe-

jící se dobfie pobavili a slíbili, Ïe

pfií‰tí rok pfiijdou opût.

Tak jako v posledních letech pravidelnû, ta-

ké letos se na 1. máje ujal Sportovní stfielec-

k˘ klub Bfiidliãná uspofiádání netradiãní stfie-

lecké disciplíny - vefiejného volejbalového

turnaje. Akce vãetnû vztyãení májky se ko-

nala za pûkného, ale studeného a vûtrného

poãasí v upraveném areálu stfielnice nad

Nerudovou ulicí.

Do turnaje se pfiihlásila ãtyfii muÏstva, která

byla sloÏena pfieváÏnû z místních vyznavaãÛ

volejbalového sportu. Jak se stalo tradicí, ne-

hrál se jen volejbal, ale také se opékaly mak-

rely, kufiecí steh˘nka a klobásky. Místní bu-

fet nabízel ke konzumaci lahodné tekutiny

v‰eho druhu, takÏe si kaÏd˘ mohl vybrat dle

vlastního gusta. Odpoledne se pfiece jen 

oteplilo, a tak bylo moÏno pfiíjemnû posedût

a pfiitom ocenit sportovní v˘kony aktérÛ na

volejbalovém hfii‰ti. Samozfiejmû do‰lo i na

polibky pod krásnû rozkvetlou tfie‰ní nebo

májkou. V prÛbûhu dne se na stfielnici pfii‰la

podívat necelá stovka obyvatel mûsta.

Stfieleck˘ klub se tak snaÏí sv˘m mal˘m dí-

lem pfiispût k tomu, aby první májov˘ den

byl dnem radostného a pfiátelského spoluÏití

obyvatel mûsta, ktefií nik˘m neorganizovaní

mají zájem se jen tak setkat a pfiípadnû pfii-

tom nûco udûlat pro své zdraví.

Za pfiípravu a vlastní provedení tohoto turna-

je zaslouÏí podûkování ãlenové stfieleckého

klubu Karel Kreãmer, Zdenka a Karel Ko-

vafiíkovi, Kája Havlíková a dal‰í obûtavci,

jako Mirka Koubová, Franta Ponãík a Lidka

Volková, ktefií se o náv‰tûvníky akce po cel˘

den starali.

Pokud jste se náhodou podívali

ve stfiedu podveãer (2. 5.) k oblo-

ze, mohli jste spatfiit spoustu ba-

revn˘ch balónkÛ, jak si jen tak

pro radost letí vzduchem. Kde se

vzaly, kdo je vypustil? Na to by

vám mohly odpovûdût dûti

z Bfiidliãné. Ony totiÏ uÏ tfietím

rokem právû v tento den „pro-

bouzely brouãky“.

Co takové probouzení obná‰í?

I na to vám rádi odpovíme. Tak to

se odpoledne promûní hfii‰tû, tû-

locviãna a pfiilehlé prostory Z·

Bfiidliãná v jednu velkou hernu

plnou sportovních, vûdomostních

i ‰ikovnostních disciplín. KaÏdé

z pfiíchozích dûtí - ÏákÛ, ÏáãkÛ ãi

pfied‰koláãkÛ s maminkou, babiã-

kou i bez, dostane svou kartiãku

a hurááá do soutûÏení. A nemysle-

te, projít v‰ech 12 stanovi‰È je

pûkná fu‰ka, ale ti, kdoÏ dojdou

do finále, rozhodnû nelitují. âeká

je tam odmûna v podobû drob-

n˘ch dáreãkÛ od sponzorÛ, kter˘-

mi jsou jiÏ tradiãnû Po‰tovní spo-

fiitelna, âeská spofiitelna, âSOB

a Vodafone.

Ale tím to je‰tû nekonãí. V pod-

veãer se v‰ichni sejdou v sále

MûÚ Bfiidliãná, kde byli brouãci

uschováni pfies zimu, a aby se jim

lépe probouzelo do nové sezóny

a pro radost nás lidiãek, zde vy-

stupují Ïáci s recitací, písniãkami

i hrou na hudební nástroje. Vûfite

nevûfite, to vystoupení vÏdy stojí

za poslech. Pros-

tû jsou zde moc

‰ikovné dûti.

V‰ak je také ãe-

ká sladká odmû-

na, kterou pfii-

praví pro zmûnu

z a m û s t n a n c i

MûÚ. Nu a letos

jsme to probou-

zení vzali doslo-

va a na sam˘ zá-

vûr jsme pfied

budovou pfiipev-

nili brouãky (samo sebou vyrobe-

né z vlnitého papíru) na ‰ÀÛrku

k balónkÛm a vypustili je spoleã-

nû do svûta. Jen aÈ si letí a po-

zdravují v‰echny hodné lidi, tak

jestli je nûkde zahlédnete, prosí-

me, zamávejte jim, jsou to pfiece

poslové dobré nálady!

Kvûta Dûrdová

Fota: archiv Daniela Macha
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Rybáfisk˘ krouÏek na Z· v Bfiidliãné

Nábor nov˘ch pûvcÛ

Pojeìte s námi k mofii

Pozvánka Klubu ãesk˘ch turistÛ Bfiidliãná
KâT Bfiidliãná zve v‰echny pfiíz-

nivce a zájemce o pû‰í turistiku

na dvoudenní zájezd do Kysuce

na Slovensko. Zájezd se uskuteã-

ní ve dnech 26. - 27. 5. 2007.

Ubytování je zaji‰tûno na horské

chatû, kde je moÏnost zajistit si

i polopenzi. Trasy jsou vyznaãe-

ny v Turzovské vrchovinû v délce

10, 15 a 25 km. Odjezd vlakem

z Bfiidliãné je v 5.45 a z Bruntálu

v 6.10. PfiedbûÏná cena za dopra-

vu je 280 Kã a za nocleh 250 Sk.

Pfiihlá‰ky u p. Jarky Hole‰ové na

tel. 554 286 003 nebo p. Ludmily

HorÀáãkové na mobilu 605 975

512 nebo mailu ludmilahornac-

kova@seznam.cz.

Dal‰í moÏnost protáhnout své

údy mají zájemci o pû‰í turistiku

v sobotu 12. 5. 2007. Mohou se

zúãastnit „Zlatohorského pocho-

du“, trasy jsou dle propozic pofia-

datele 10, 15 a 20 km. Odjezd je

linkov˘m autobusem v 6.45 z Bfii-

dliãné do R˘mafiova a odtud

v 7.35 do Zlat˘ch Hor. Návrat je

v 17 hodin.

Miroslav Volek, Radek Poncza
a Daniel Mach

Pohodlnû a levnû autobusem z R˘mafiova a Bfiidliãné aÏ k mofii. Máte

v ãervnu ãas a chcete si prodlouÏit léto? R˘mafiovské gymnázium po-

fiádá pobytov˘ zájezd do jednoho z nejkrásnûj‰ích míst Chorvatska -

kempu Bijela Uvala. Zb˘vá je‰tû asi 10 voln˘ch míst. Autokar bude

odjíÏdût v pátek 8. 6. 2007 v podveãer z R˘mafiova a zastavuje

v Bfiidliãné pro pfiihlá‰ené zájemce. Návrat je v nedûli 17. 6. 2007 do-

poledne. Podrobnûj‰í informace a pfiihlá‰ky dostanete u Mgr. Zdeny

Kovafiíkové na mailu: k.zdena@seznam.cz.

KaÏd˘ ãtvrtek ve 14 hodin se na Z· v Bfiidliãné schází rybáfisk˘ krou-

Ïek. Pod odborn˘m vedením pana Radka Bajgra se nynûj‰ích 26 Ïá-

kÛ, zájemcÛ o rybafiení, uãí v‰e, co by mûl správn˘ rybáfi znát, vûdût

a umût. Kromû v˘uky ve ‰kole se také zúãastÀují rÛzn˘ch brigád

u vody i jinde. âas od ãasu jim vedoucí zorganizuje rÛzné soutûÏe,

aby si vylep‰ili rybáfiskou techniku a osvojili dovednosti t˘kající se

rybafiiny jako takové. Poslední brigádu absolvovali minulou sobotu

v okolí Slezské Harty spolu s dal‰ími dobrovolníky.

Smí‰en˘ chrámov˘ pûveck˘ sbor „Bernardini“ z Bfiidliãné pfiijímá nové

ãleny do svého pûveckého sboru. Potfiebuje roz‰ífiit hlavnû o muÏe, a sice

bas a tenor, dále Ïeny ãi dívky do sopránu. Pfiihlásit se mÛÏete na telefon

737 428 533 nebo mailem na adrese bmeredova@seznam.cz ãi osobnû ve

druhém patfie budovy b˘valé ‰koly na ·kolní ulici, a sice kaÏdé pondûlí

od 17 hodin. V tuto dobu tam zaãínají pravidelné zkou‰ky sboru. Tûm,

ktefií rádi zpívají a je‰tû o nich nevíme, vzkazujeme: Odhoìte stud a urãi-

tû se pfiihlaste, nebudete litovat, je tu v˘born˘ kolektiv.

Organizace a spolky

Místní skupina âeského âerveného kfiíÏe v R˘mafiovû
âesk˘ âerven˘ kfiíÏ (ââK)

v R˘mafiovû má své sídlo na

Bartákovû ulici 11, v pfiízemí ny-

nûj‰í budovy Bytermu. Místní

skupina âeského âerveného kfií-

Ïe se zab˘vá pfiedev‰ím sbûrem

a v˘dejem ãistého a nepo‰koze-

ného obno‰eného sezónního ob-

leãení. Pfiijímáme jen vûci z pfií-

rodního materiálu (bavlna).

Skupina ââK také nabízí ‰kole-

ní první pomoci, nejen ‰kolám,

ale i vefiejnosti - maximálnû pro

20 osob. Tato ‰kolení jsou prová-

dûna vÏdy dvûma zdravotníky

záchranné sluÏby. Zájemci o tato

‰kolení se mohou informovat na

tel. ãísle 775 285 588 nebo na 

e-mailu cck.ry@seznam.cz, kde

dostanou bliÏ‰í informace.

Pfií‰tí ‰kolení první pomoci se
uskuteãní 30. 5. v 16 hod.
v prostorách ââK R˘mafiov.
Pfiedná‰et budou opût zku‰ení
záchranáfii SoÀa Janíková
a Libor Sobek. Z dÛvodu ome-
zené kapacity místností se zá-
jemci mohou pfiihlásit na mo-
bil. ãísle: 775 285 588.

Pfiedsedkynû Vûra Koláfiová

SBùR A V¯DEJ âISTÉHO A ZACHOVALÉHO
OBNO·ENÉHO O·ACENÍ

ST¤EDA âTVRTEK

9.00 - 14.00 9.00 - 14.00

23. kvûtna 24. kvûtna

20. ãervna 21. ãervna

25. ãervence 26. ãervence

22. srpna 23. srpna

19. záfií 20. záfií

24. fiíjna 25. fiíjna

21. listopadu 22. listopadu

V nedûli 6. kvûtna se na fotbalovém hfii‰ti odehrál zápas krajské-
ho pfieboru I. B tfiídy fotbalistÛ Bfiidliãné proti Îimrovicím.
Domácí s pfievahou zvítûzili 6:0. Foto: archiv Daniela Macha

HHaassiiããii zzvvoouu nnaa ssoouuttûûÏÏ
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v Janovicích
zve v‰echny pfiíznivce poÏárního sportu

na soutûÏ mlad˘ch hasiãÛ,
která se bude konat

3. ãervna 2007
v janovickém zámeckém parku.

Zahájení soutûÏe v 10 hodin.
Obãerstvení zaji‰tûno v areálu. Foto: archiv Petra Boxana
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Akce hradu Sovince

19. a 20. kvûtna 2007
Láry fáry do pohádky
Den dûtí na pohádkovém hradû

Po ukonãení dlouh˘ch bojÛ nafiídil rytífi Kobylka starému protivovi
- hradnímu hejtmanovi -

uspofiádat pro drobotinu ze sv˘ch panství
na Sovinci zábavn˘ den. Kdo bude proti?

- hry, soutûÏe a malování pohádkov˘ch bytostí
- klání rytífiské s dûtsk˘m turnajíãkem
- kejklování, Ïonglování a pohádky s divadelní spoleãností KoÀmo
- ‰erm a tûÏkoodûnci v plné zbroji

Úãinkují:

◆ gotiãtí tûÏkoodûnci Mizerní Ïoldáci (ww.zoldaci.cz)

◆ kum‰t˘fiská a divadelní spoleãnost KoÀmo (ww.konmo.cz)

◆ kejklífi Tomá‰ Kfiupala

◆ skupina historického ‰ermu Tartas

◆ divadelní a ‰ermífiská parta Cordiallo

◆ pohádková babka âarodûjka

Denní program se odehrává na 5. nádvofií

9.25 Pfiíkaz hradního pána stráÏím 4. nádv.

9.35 Sokolnická ukázka, sokolník Monti 4. nádv.

9.45 Jak Zuzanka malovala, pohádka, babka âarodûjka

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

10.20 Pfiedá hejtman dûtem klíã od hradu? z 1. na 5. nádv.

10.30 Peklo v pekle, pohádka, Cordiallo

10.55 Rád vstupuji do..., kejklífi Kfiupala

11.15 Cestou z války, váleãn˘ pfiíbûh, Tartas

11.40 KoblíÏek na cestách, pohádka, babka âarodûjka

12.00 Zlá Ïena, váleãn˘ pfiíbûh, Mizerní Ïoldáci

12.25 Jak ‰lo vejce na vandr, pohádka, KoÀmo

13.10 Pfiílety drav˘ch ptákÛ, sokolník Monti

13.20 Danû se platit musí, ‰ermífiská povídka, Cordiallo

13.40 Hrabû Na Sena, kejklífi Kfiupala

14.00 Pátrání po..., tûÏkoodûnci, Tartas

14.20 Boudo, budko, pohádka, babka âarodûjka

14.40 Povídky z taÏení, Mizerní Ïoldáci

15.00 Jak ‰lo vejce na vandr, pohádka, KoÀmo

15.50 Sokolnická ukázka, sokolník Monti

16.00 Peklo v pekle, pohádka, Cordiallo

16.25 Nauãím vás jedno velké kouzlo, kejklífi Kfiupala

16.50 Cestou z války, váleãn˘ pfiíbûh, Tartas

17.10 Zlá Ïena, váleãn˘ pfiíbûh, Mizerní Ïoldáci

Program dále jen v sobotu
17.35 Tajemn˘ mû‰ec, ‰ermífiská povûst, Dûdictví

17.50 O loupeÏníku PiÏlovi, ‰ermífiská pohádka, Cordiallo

18.10 Odlety drav˘ch ptákÛ, Monti

Ze 3. hradního nádvofií:
• soutûÏe a hry pro dûti po celém hradû

Na horním hradû:
• stfielnice z lukÛ

Seriál

Nebojte se první pomoci (31. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

U‰tknutí hadem - po‰típání hmyzem
Obojí patfií mezi otravy. Toxická látka je do tûla

vpravena „injekcí“.

V na‰ich podmínkách se jedovatí Ïivoãichové

témûfi nevyskytují. Frekvence zmijího u‰tknutí

je minimální, dávka jedu zdravého ãlovûka ne-

ohrozí na Ïivotû.

Podstatnû závaÏnûj‰í problém pfiedstavují Ïiha-

dla. U hmyzího jedu se nejedná o pfiím˘ toxic-

k˘ úãinek, ale o rozvoj alergické reakce, jeÏ mÛ-

Ïe vnímavé jedince ohrozit na Ïivotû. Nejvíce

podobn˘ch pfiípadÛ vzniká po ‰típnutí vãelou.

Postup první pomoci
U‰tknutí - ‰krtidlo zaloÏíme tûsnû nad ránu, tím

omezíme prÛnik jedu do krevního obûhu.

Mírn˘m masírováním se pokusíme vytlaãit ob-

sah z ranky. PfiiloÏíme studen˘ obklad, zakáÏe-

me aktivní pohyb (chÛzi).

·típnutí vãelou - opatrnû vytáhneme Ïihadlo.

Nemaãkáme je, protoÏe obsahuje zbytek jedu.

PfiiloÏíme studen˘ obklad. AlergikÛm podáme

tabletu antihistaminika, pfiivoláme zdravotnic-

kou záchrannou sluÏbu. Malá vãelka mÛÏe za-
bít i velkého ãlovûka!
MUDr. Juljo Hasík, (Nebojte se první pomoci)

Fota: zdroj www.sovinec.cz
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UÏiteãná informace

Bezpeãné uÏití zemního plynu
3. Servis a revize odbûrn˘ch plynov˘ch zafiízení

Stejnû jako vá‰ dodavatel zemního plynu

Severomoravská plynárenská, a. s., plní povin-

nosti k zaji‰tûní bezpeãnosti pfii distribuci zem-

ního plynu, mûl by mít i kaÏd˘ jednotliv˘ od-

bûratel zájem o provozování svého odbûrného

plynového zafiízení s maximální mírou bezpeã-

nosti a za podmínek, které mu zajistí minimál-

ní náklady na provoz.

Doporuãujeme vám:
Své odbûrné plynové zafiízení (rozvody ply-
nu a plynospotfiebiãe) si nechejte prohléd-
nou odbornou firmou. Ta vám doporuãí pfií-
padné opravy, provede vyãi‰tûní a sefiízení
va‰eho spotfiebiãe, pfiíp. poradí a navrhne
doplnûní o prvky, které zv˘‰í bezpeãnost
provozování va‰eho odbûrného plynového
zafiízení. Kontrolu si naplánujte mimo top-
nou sezónu. Nejen u zemního plynu platí, Ïe
prevence je vÏdy mnohem levnûj‰í a pfiiná‰í
ménû starostí neÏ odstraÀování následkÛ po-
ruchy.

Revize plynov˘ch zafiízení
Souãástí bezpeãného uÏívání zemního plynu

jsou pravidelné revize plynov˘ch zafiízení.

Povinnost provádûní pravideln˘ch revizí vy-

pl˘vá z vyhlá‰ky âeského úfiadu bezpeãnosti

práce a âeského báÀského úfiadu ã. 21/1979

Sb., ve znûní vyhlá‰ky ã. 554/1990 Sb. a vy-

hlá‰ky ã. 85/1978 Sb.

Revizí se rozumí celkové posouzení plynového

zafiízení, pfii kterém se prohlídkou, zkou‰kou,

pfiíp. mûfiením kontroluje provozní bezpeãnost

a spolehlivost celého zafiízení nebo jeho ãástí.

(Pfii revizi domovní plynové kotelny s obslu-

hou se kontroluje i dokumentace a odborná

zpÛsobilost obsluhy.) Revizi smí provádût pou-

ze revizní technik s pfiíslu‰n˘m rozsahem 

osvûdãení odborné zpÛsobilosti.

V̆ jimku z tohoto nafiízení mají pouze ta ply-

nová zafiízení, která jsou v osobním uÏívání
uÏivatelÛ bytÛ a místností neslouÏících k byd-
lení - zde není povinnost provádûní revizí dána

zákonem. Ale i tak je uÏivatel bytu za bezpeãn˘

provoz, kontrolu a údrÏbu plynového zafiízení ve

svém bytû plnû odpovûdn˘. V pfiípadû, Ïe dojde

ke zmûnû uÏivatele bytu, mûl by pfied pfiedáním

bytu novému uÏivateli zajistit majitel bytu pro-

vedení revize plynového zafiízení.

Majitel objektu odpovídá za pravidelné prová-

dûní revizí celého domovního plynovodu (s v˘-

jimkou bytov˘ch instalací a plynospotfiebiãÛ).

Revizi je nutno kaÏdé tfii roky opakovat.
Revizní technik vystaví „Zprávu o revizi“, ve

které musí b˘t uvedeny v‰echny zji‰tûné záva-

dy s termínem k jejich odstranûní. Závûrem re-

vizní zprávy musí b˘t jednoznaãnû konstatová-

no, zda je zafiízení schopno bezpeãného provo-

zu, ãi ne. V pfiípadû Ïe ne, nesmí b˘t zafiízení

provozováno, pokud nejsou v‰echny závady

odstranûny a není provedena nová revize

s kladn˘m v˘sledkem.

I kdyÏ není povinnost provádûní revizí u maji-

telÛ bytÛ a rodinn˘ch domkÛ (pokud slouÏí

k jejich bydlení a bydlení jejich rodinn˘ch pfií-

slu‰níkÛ), jak je v˘‰e uvedeno, stanovena zá-

konem, pfiesto doporuãujeme i zde provádût

pravidelné kontroly a posouzení stavu plyno-

v˘ch zafiízení odbornû vzdûlan˘mi pracovníky.

SM sdruÏení pro zemní plyn

Oznámení
V sobotu 24. bfiezna byly na námûstí Míru v R˘mafiovû nalezeny
ãernozlaté ‰v˘carské hodinky. Kdo je ztratil, aÈ se pfiihlásí u poc-
tivého nálezce na tel. ãísle: 736 229 914.

Z okolních mûst a obcí

Okolí kostela v Albrechticích
prokouklo díky studentÛm

Obãanské sdruÏení Péãe o kostel Nejsvûtûj‰í Trojice a jiné památky

v Albrechticích u R˘mafiova (http://kostel.albrechtice.sweb.cz) uspo-

fiádalo na konci dubna jarní úklid okolo albrechtického kostela. Do

práce se kromû místních obyvatel zapojili studenti druhého roãníku

Gymnázia R˘mafiov. Byla natfiena novû osazená dfievûná brána a její

plechová stfiecha, vyãi‰tûn prostor hfibitova a pfiilehlého okolí od sta-

r˘ch vûtví a listí.

Dûkujeme v‰em, ktefií se zúãastnili, za pomoc pfii udrÏování této ba-

rokní památky. Kamila H˘Ïová

Foto: Adam Ovãaãík

Pietní akt kladení kytic
u Pomníku osvobození

Pietního aktu kladení kytic u Pomníku osvobození mûsta R˘mafiova

Rudou armádou v mûstském parku nad b˘valou Jednotou se v pon-

dûlí 7. kvûtna u pfiíleÏitosti 62. v˘roãí osvobození zúãastnili zástupci

vedení mûsta, âSSD, KSâM a Klubu ãeského pohraniãí.

Fota: archiv PhDr. Aloise Matu‰ky
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Sport

Nûktefií desetibojafii dolétli aÏ k hranici ‰esti metrÛ
Za pûkného slunného poãasí se

poslední dubnov˘ pátek se‰li r˘-

mafiov‰tí desetibojafii na hfii‰ti za

‰kolní jídelnou u osmé disciplí-

ny své soutûÏe - skoku dalekého.

Zajímavostí je, Ïe poãet úãastní-

kÛ je v posledních tfiech letech

na chlup stejn˘ a dosahuje poãtu

50. T˘den pfied zahájením soutû-

Ïe bylo sportovi‰tû v zanedba-

ném stavu. I pfies drobné úpravy,

které provedli ti, ktefií nepodce-

nili pfiípravu na tuto disciplínu

a mírnû trénovali, to je‰tû v pá-

tek ráno moc nadûjnû nevypada-

lo. S úpravou si ale v˘bornû po-

radil organizátor této disciplíny

Václav Orlík. Skvûle upravené

doskoãi‰tû, zv˘raznûní odrazo-

vého prkna i s nezbytnou plaste-

línou zaji‰Èující posouzení pfie-

‰lapu. Patfií mu na‰e podûkování.

Na‰tûstí se v‰em letos zranûní

vyhnulo, coÏ bylo zpÛsobeno

jednak tepl˘m poãasím a také

nepodcenûním rozcviãení pfied

samotn˘m závodem.

V kategorii muÏÛ C se oãekával

neúprosn˘ souboj mezi Vojtou

Hrdinou a Václavem Orlíkem,

k ãemuÏ pfiispûla sázka o to, kdo

pfiedvede del‰í skok. Na‰e tajné

zdroje zjistily, Ïe jde o láhev

chutného moku. Z vítûzství se

nakonec radoval Vojtûch Hrdina

s v˘konem 390 cm. Druh˘ Vá-

clav Orlík skoãil 362 cm a tfietí

Vladimír ·trbík 320 cm.

V kategorii Ïen B mûla cestu za

vítûzstvím znepfiíjemnit dlouho-

leté královnû této disciplíny

Markétû Míãkové Jarka Kfien-

ková. I pfies stále zlep‰ující se

pokusy jí v závûru chybûlo 10 cm

na vítûznou Markétu Míãkovou,

která dolétla ke znaãce 382 cm.

Jarka Kfienková tedy skonãila

druhá v˘konem 372 cm. S ponû-

kud vût‰ím odstupem bojovaly

o tfietí místo dal‰í ãtyfii závodni-

ce. Zde rozhodovalo také magic-

k˘ch 10 cm. Nakonec se z tfietí-

ho místa radovala Alena Jurá‰o-

vá s v˘konem 321 cm.

V kategorii Ïen A si úspû‰nû

vedla dvojice nejmlad‰ích zá-

vodnic Katka Koláfiová a Jana

Pitorová. Katka se jako jediná

dostala pfies hranici 4 metrÛ

a zvítûzila v˘konem 412 cm.

Druhá Jana Pitorová skoãila 386

cm. Tfietí se umístila Hana

Hájková v˘konem 379 cm.

Kategorie muÏÛ B je poznamená-

na svádûním urputn˘ch bojÛ

o celkové umístûní. Tato katego-

rie je také nejvyrovnanûj‰í a umí-

stûní „na bednû“ je velk˘m úspû-

chem. Pûknou a vyrovnanou sérii

a parádní styl pfiedvedl Pavel

Koláfi. Odmûnou mu bylo první

místo za v˘kon 445 cm. Ivu Vol-

kovi se nedafiilo tak jako v minu-

losti a patfií mu „jen“ druhé místo

za v˘kon 427 cm. Tfietí skonãil

Josef Svedoník v˘konem 417 cm.

Na závûr se pfiedvedli muÏi kate-

gorie A. Opût se oãekával souboj

loÀsk˘ch medailistÛ Pavla Kon-

‰tackého, Karla Tomana a Pavla

Jurá‰e. Tito tfii jako jediní pfieko-

nali hranici 5 m a podûlili se

o první tfii místa, tentokrát v po-

zmûnûném pofiadí. Zvítûzil Pavel

Jurá‰ nejlep‰ím v˘konem dne

563 cm a zaostal za rekordem

desetiboje Jifiího Krupy z roku

2002 o 8 cm. Druh˘ skonãil Pa-

vel Kon‰tack˘ v˘konem 543 cm

a tfietí Karel Toman v˘konem

540 cm.

Nyní je pfied desetibojafii pfied-

poslední disciplína - vrh koulí.

Organizátor této disciplíny Jarda

Hofman jiÏ provádí úpravy kou-

lafiského sektoru, aby bylo v‰e

v den konání soutûÏe, to je v pá-

tek 25. kvûtna 2007, pfiipraveno

na jedniãku. Zaãátek disciplíny

je v 16.30.

A jaké je prÛbûÏné pofiadí?

JelikoÏ ‰lo tentokrát jiÏ o osmou

disciplínu a do celkového pofiadí

se poãítá pouze sedm nejlep‰ích

bodov˘ch ziskÛ, byli jsme svûd-

ky prvního „‰krtání“. Jde o napí-

navé chvíle a ty se budou pfii po-

sledních dvou soutûÏích je‰tû ví-

ce stupÀovat.

Pfiipravila A. Jurá‰ová

1. místo 2. místo 3. místo

Îeny A Hana Cisariková Jana Pitorová Eva Holubová

Îeny B Alena Jurá‰ová Marie Pitorová Jana Egidová

MuÏi A Jifií Hnilo Ivo Sovi‰ Pavel SvatoÀ

MuÏi B Jaroslav Hofman Josef Svedoník Jaroslav Lachnit

MuÏi C Václav Orlík Vojtûch Hrdina Ivan Sovi‰
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JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 25. 5. 2007
Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek 17. 5. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

10/2007

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ

INVESTICE

Tenisov˘ turnaj Mauritz poháry je v plném proudu
Na tenisovém kurtu probíhají tuhé boje, bylo odehráno celkem 28 zápasÛ ve dvouhrách a 19 zápasÛ ve ãtyfihfie. Turnaj nadále pokraãuje,

zájemci se mohou pfiihlásit na tel.: 777 696 888 nebo 554 283 042.

TENISTÉ POZOR!!!
Sezóna na tenisovém kurtu v Janovicích u hotelu U Zámku je v plném proudu.

Ale v Ïádném pfiípadû není pozdû se pfiihlásit na 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.

Aktuální tabulka
MAURITZ POHÁRY CUP 2007

âtyfihry
1. Poledník - Knápek

2. RoÏÀák - Mosler

3. Musil - Knápková

4. Jufiena st. - Gorãík

5. Matzke - Hanslián

6. Lipka - Vaculová

7. Mlejnek - Mlejnková

8. Îváãek - Îváãek

9. âern˘ - âerná

1. Petr Poledník

2. Jifií RoÏÀák

3. Stanislav Jufiena

4. Karel Hanslián

5. Petr Matzke

6. Jifií Gorãík

7. Bfietislav Zedník

8. Pavel Jufiena

9. Bronislav Kalus

10. Radek ·vikruha

11. Petr Sadovsk˘

12. Petr Mlejnek

13. Barbora Mlejnková

14. David Palivec

15. Pavel Îváãek ml.

16. Pavel Îváãek st.

17. Roman Mosler

Hráã mÛÏe vyzvat k utkání maximálnû dva hráãe pfied sebou (napfi. ã. 4 vyzve ã. 3 nebo ã. 2, kdyÏ ã. 4 porazí ã. 2, postoupí na jeho místo).

Hraje se na dva vítûzné sety, míãky Penn k dispozici na kurtû. Roman Mosler

Dvouhry

Advokátní kanceláfi
oznamuje zmûnu adresy

a telefonních ãísel
Poboãka advokátní kanceláfie

JUDr. Luìka Zakopala,

jejímÏ fiízením byl povûfien Mgr. Petr Wolff

byla pfiestûhována
na Jesenickou ulici ã. 12

Poskytování právních sluÏeb:
na základû pfiedchozí telefonické dohody

Tel.: 602 332 300 nebo 737 368 991

E-mail: petr.wolff@seznam.cz
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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.

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

Ford Transit 2.0 TDDi, r. v. 2002, 
1. majitel, CZ, servis, airbag fiidiãe,
rádio, posilovaã fiízení, taÏné, dûlená
zadní sedadla. Cena: 189 900 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.

Fiat Bravo 1.4 16V, r. v. 1996,
2x airbag, imob., posil. fiíz.,
zadní stûraã, spoiler, kfiídlo.
Cena: 59 900 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 Xsara 2.0 HDi, r. v. 2001, 4x
airbag, ABS, ASR, rádio, CD, PC, mul-
tif. vol., taÏné, el. zrc. a okna, teplom.,
senz. stûr., centrál. Cena: 174 900 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.

Peugeot 106 1.0 XN, r. v.
1994, CD, rádio, stfie‰ní ok-
no, zadní stûraã, tónovaná
skla. Cena: 49 900 Kã  

·koda Felicia 1.3GLXi, CZ, servis, 
r. v. 2000, rádio, centrál, el. okna a zr-
cátka, spoiler, kfiídlo, zad. stûraã, mlh.,
dûlená zad. sedad. Cena: 109 900 Kã.

·koda Forman 135 GLXi, bez ko-
roze, r. v. 1994, rádio, centrál, taÏ-
né, dûlená zadní sedadla, zadní
stûraã, mlhovky. Cena: 38 900 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.

Nissan Patrol DDTi, r. v. 2000, 4x air-
bag, ABS, posil. fiíz., taÏné, vyhfi. zrc.,
el. v˘b., dûl. zad. sedadla, centrál, CD,
alarm. Cena: 395 900 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.

·koda Felicia Pick-Up 1.9D, CZ,
servis, r. v. 1998, alarm, posil.
fiíz., taÏné, centrál, mlhovky.
Cena: 48 900 Kã bez DPH.

·koda Felicia 1.6 GLX, servis, r. v.
1996, centrál, posil. fiíz., taÏné, ostfiik.
svûtlometÛ, dûlená zadní sedadla, zad-
ní stûraã, mlhovky. Cena: 69 900 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

■ 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

NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY

·etfiíme va‰e peníze
• neplaÈte poplatek za smlouvu
• lustrace vozidel ZDARMA
• nemûnná v˘‰e splátek

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

K vozÛm na splátky bonus:
satelitní navigace

pfienosn˘ DVD
4x letní pneu

zámek zpáteãky
slevová karta na PHM
CCS karta 5 000 Kã


