
S 97 deváÈáky se rozlouãili zá-
stupci mûsta a vedení základní
‰koly spolu s kantory 

KeÀ‰tí stáÏisté v âesku: Organi-
zátorem byl Robin Ujfalu‰i, bra-
tranec slavného fotbalisty

31. roãník R˘mafiovského desetiboje byl ukonãen 22. ãervna
finálovou disciplínou sprintem na 60 metrÛ 
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Čtrnáctideník regionu Rýmařovska

V mûstû Bfiidliãné se konaly velkolepé, v pofiadí jiÏ tfietí mûst-
ské slavnosti, letos poprvé za úãasti partnerského Ujazdu
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Muzejní noc ve znamení stra‰idel
Od roku 1999 se ve Francii pofiá-

dá takzvané Muzejní jaro, zamû-

fiené na propagaci tamûj‰ích roz-

sáhl˘ch sbírek. Velk˘ zájem

o tyto akce pfiivedl organizátory

na my‰lenku muzejní noci, bû-

hem níÏ jsou muzea otevfiena

v dobû, kdy „slu‰ní lidé“ obvy-

kle spí, a to za symbolické

vstupné, nebo dokonce zcela za-

darmo. Budovy jsou speciálnû 

osvûtleny, sbírky nezvykle naa-

ranÏovány a navíc se odehrává

velké mnoÏství doprovodn˘ch

akcí, od ochutnávky vín aÏ po

ma‰karní prÛvody a noãní zdolá-

vání hradeb. Ve Francii se do

muzejních nocí postupnû zapoji-

lo více neÏ pÛl tisíce organizací.

Evidentnû ohromeni úspûchem

pofiadatelé oslovili i dal‰í evrop-

ské zemû a, svûte div se, na tfiicet

z nich se k této unikátní akci pfii-

pojilo!

V âeské republice probíhá

Festival Muzejních nocí od roku

2005. Pfiesnûji fieãeno ojedinûlé

pokusy uÏ zde byly dfiív, teprve

od r. 2005 v‰ak akci oficiálnû

podporuje a koordinuje Asociace

muzeí a galerií âeské republiky.

Ani leto‰ní rok nebyl v˘jimkou.

Festival Muzejních nocí se

v âeské republice uskuteãnil od

18. kvûtna do 16. ãervna. V R˘-

mafiovû se zamûstnanci muzea

rozhodli pfiilákat do expozic co

nejvût‰í poãet dospûl˘ch i dûtí

a pfiipravili na sobotu 23. ãervna

ani ne tak muzejní noc, jako spí-

‰e volné pokraãování loÀského

Muzejního dne, i kdyÏ je prav-

dou, Ïe brány muzea se v sobotu

zavíraly témûfi pfied pÛlnocí.

Za tím úãelem byl ve spolupráci

se Stfiediskem volného ãasu, ma-

tefisk˘mi ‰kolami a Základní 

umûleckou ‰kolou v R˘mafiovû

vytvofien zajímav˘ projekt, kter˘

nabídl pfiíchozím nejrozmanitûj-

‰í zábavu, ale i pouãení. V pro-

storách muzea, kde byla k vidûní

právû probíhající soutûÏní v˘sta-

va barevné fotografie O Cenu

Karla Schinzela, se uskuteãnil

program, ve kterém se náv‰tûv-

níkÛm pfiedstavila fiada úãinkují-

cích. Pijácké písnû zazpívali

a zahráli ãlenové vokální skupi-

ny Variace, fandové historie si

zase pfii‰li na své pfii dopoledním

a veãerním povídání s histori-

kem Jifiím Karlem o pijáctví ve

stfiedovûku a o historii stra‰idel

a ãarodûjnic na Jesenicku.

Zájemci zamífiili do depozit, kde

se jim naskytl nev‰ední pohled

„za oponu“ muzea, doprovázen˘

komentáfiem Jifiího Karla. Ne-

chybûla veselá pohádka pro dûti

z ãarodûjnické ‰koly v podání 

amatérského divadla Mahen, vy-

stoupení dûtí ãi produkce alter-

nativní muziky skupiny Sibérija.

Pletením ko‰íkÛ a ukázkou cho-

vu ovcí, se náv‰tûvníkÛm pfied-

stavilo Obãanské sdruÏení Strán-

ské. I trasa dûtského odpoledne,

které pofiádalo Stfiedisko volné-

ho ãasu v R˘mafiovû pod názvem

Procházka pohádkami, zavedla

dûti do mûstského muzea. KaÏd˘

si na‰el svÛj vlastní styl v zába-

vû, ale urãitû i v muzejních ex-

pozicích. A pro ty, kter˘m nabíd-

ka pofiadatelÛ nestaãila, byla pfii-

pravena stra‰idelná exkurze po

muzejních sklepeních, vefiejnosti

zpfiístupnûn˘ch vÛbec poprvé.

Stra‰idelné podzemí bude otev-

fieno pro náv‰tûvníky muzea po

celé léto.

Více jak dvû stovky náv‰tûvníkÛ

nezaváhaly a vyuÏily netradiãní-

ho pozvání na Muzejní den, nebo

chcete-li, Muzejní noc. A ti, kdoÏ

zavítali do tûchto prostor vÛbec

poprvé, jistû nelitovali a pfii nej-

bliÏ‰í pfiíleÏitosti budou jejich

kroky urãitû znovu smûfiovat za

poznáním vzdálené historie ãi na

zajímavé v˘stavy. JiKo
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Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

·kolní rok skonãil pohádkovû

Národní ulice, Bartákova ulice, Pfiíkopy, r. 1969

Národní ulice, Bartákova ulice, Pfiíkopy, r. 2007

Znáte to. Konec ãervna na spad-

nutí, ve ‰kolách se moc neuãí,

jezdí se na v˘lety, chodí do diva-

dla, dûti mají hlavy plné plánÛ

na prázdniny. Pfiesnû v tuto dobu

se nejvíc dafií snÛm a pohádkám.

Do jedné z nich se mohly dûti

vydat v sobotu 23. ãervna, a co

víc, ty nejodváÏnûj‰í mohly za-

chránit samu zakletou princeznu.

Poãasí nebylo zrovna nejjasnûj‰í,

tûÏké mraky a siln˘ vítr hrozily,

Ïe celou pohádku i s ne‰Èastnou

princeznou nechají rozplynout,

ale nebojácní zachránci odolali

rozmaru poãasí a s prvními slu-

neãními paprsky nastoupili cestu

za dobrodruÏstvím. âekalo je

mnoho nelehk˘ch úkolÛ, v nichÏ

museli prokázat svou odvahu,

bystrost a vytrvalost.

Nejprve si stateãní rytífii a rytífi-

ky vyrobili odznak, jímÏ se po

celou cestu prokazovali. První

jejich kroky poté vedly do skle-

pení muzejního domu, v nûmÏ

krom obvykl˘ch pavoukÛ a my‰í

s ostr˘mi zubisky ãekala dûsivá

stra‰idla. Kdo se v‰ak nebál pro-

jít mezi draky, duchy a bezhlav-

ci a nav‰tívil i potmû‰ilou ãaro-

dûjnici v hudebním salónku, mo-

hl pokraãovat dál. Dal‰í úkol

v pfiíbytku luãních víl provûfiil,

zda se zachránci vyznají v bylin-

kách. Poté se pfied nimi otevfiela

strmá cesta do kopce, vedoucí

k lesu, ob˘vanému hladov˘m

drakem. Cesta k nûmu v‰ak ne-

byla pfiímá, bylo tfieba je‰tû splnit

nûkolik úkolÛ a nedat se zmást

ani na jedinou chvíli. Kdo na‰el

v husté trávû razítko a pfiizdobil

jím svÛj odznak, nechal si zhoto-

vit podobenku od královského

fotografa, vyrobil korálek pro

princeznin náhrdelník a posbíral

kouzelné p˘chavky, mohl se vy-

dat do draãí sluje. Tam, vyzbroje-

ni stfielivem na ruãní pohon, dali

udatní zachránci drakovi co pro-

to. Ten, pfiemoÏen, uvolnil cestu

k zakleté princeznû.

V‰ichni, kdoÏ dorazili do cíle

a navlékli svÛj korálek na prin-

ceznin náhrdelník, zaslouÏili se

o to, Ïe se nakonec probudila ze

stoletého spánku a na oplátku

v‰em zatanãila. Pro vytrvalce,

které strastiplná cesta neunavila,

pfiipravil Spolek víl a ãarodûjÛ

(SVâ R˘mafiov) je‰tû mal˘ tur-

naj, bylo moÏno projeti se na buj-

ném ofii i dob˘t vzdu‰n˘ hrad, ne-

bo jen tak posedût a poslechnout

si dvorní pûvce. Je potû‰iteln˘m

zji‰tûním, Ïe v‰ech ãtyfiicet za-

chráncÛ do‰lo cíle, Ïádn˘ cestou

nezabloudil, Ïádn˘ se nevzdal.

Komu z nich vysvobozená prin-

cezna vûnovala své srdce, se v‰ak

v téhle pohádce uÏ nepí‰e. ZN
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Aktuálnû z mûsta

Radní vzali na vûdomí zprávu o civilní ochranû
Celkem tfiiadevadesát usnesení

projednala Rada mûsta R˘mafio-

va na svém fiádném zasedání

v pondûlí 18. ãervna. Pûtadvacet

z nich mûlo charakter doporuãe-

ní pro jednání zastupitelstva

mûsta. Vût‰inu usnesení tvofiily

záleÏitosti majetkové a bytové.

Radní vzali na vûdomí zprávu

o zaji‰tûnosti civilní ochrany 

obyvatelstva. Systém varování

obyvatel je fie‰en dle plánu varo-

vání a vyrozumûní, kter˘ je sou-

ãástí Rozpracování krizového

plánu urãenou obcí R˘mafiov.

Hlavním prvkem varování je síÈ

sirén. Mezi dal‰í zpÛsoby varo-

vání patfií mobilní vyhla‰ovací

prostfiedky, ruãní megafony,

místní rozhlas, internet, telefon-

ní spojení atd. Nov˘m zpÛsobem

varování obyvatelstva je SMS

infokanál, ten MûÚ R˘mafiov

získal za finanãní pomoci struk-

turálního fondu ERDF a státního

rozpoãtu. Celkové náklady na je-

ho vytvofiení se pohybovaly ko-

lem 100 000 Kã. Zaregistrovaní

obãané budou informováni

o vzniklé situaci pomocí SMS

zprávy ve svém mobilním tele-

fonu. Zájemci o SMS infokanál

se mohou stále registrovat zaslá-

ním SMS zprávy ve tvaru: IK
RYMAROV REGISTRUJ (IK
mezera RYMAROV mezera
REGISTRUJ) na ãíslo 605 733

680.

O systému ukrytí jako prostfied-

ku ochrany obyvatel je uvaÏová-

no pouze pro pfiípady váleãného

stavu. Úkryty stálého typu ne-

jsou na území mûsta vedeny

a nepoãítá se ani s jejich v˘stav-

bou. V pfiípadû hrozícího nebez-

peãí, které by vyÏadovalo ochra-

nu obyvatel ukrytím, se poãítá

s v˘stavbou improvizovan˘ch 

úkrytÛ obãany mûsta svépomocí

v suterénních nebo sklepních

prostorách stávajících objektÛ.

Zpráva dále uvádí, Ïe v souãasné

dobû nemá mûsto ve správû pro-

stfiedky individuální ochrany.

Tyto byly pfiedány do správy

Hasiãského záchranného systé-

mu (HZS) Moravskoslezského

kraje. Pro potfieby informova-

nosti obãanÛ v oblasti havarijní-

ho a krizového fiízení slouÏí na-

pfi. webové stránky MûÚ

R˘mafiov. V souãasné dobû se

pfiipravují na webov˘ch strán-

kách mûsta videa, která obsahují

informace, jak se chovat v krizo-

v˘ch situacích, kam volat, co si

s sebou vzít, a dal‰í dÛleÏité in-

formace.

Zpráva dále uvádí, Ïe v roce

2006 nedo‰lo na území obce

s roz‰ífienou pÛsobností (ORP)

R˘mafiov k ãerpání finanãních

prostfiedkÛ z rozpoãtu mûsta na

pfiímé financování krizov˘ch 

opatfiení ve správním obvodu

obce pfii vyhlá‰eném krizovém

stavu. Zato na zaãátku leto‰ního

roku byl od 25. ledna 2007 do 

5. února 2007 vyhlá‰en vládou

âR nouzov˘ stav na území

Bruntálska z dÛvodu pÛsobení

orkánu „Kyril“, kter˘ postihl to-

to území. Po tomto orkánu do‰lo

ke sãítání ‰kod, ke kterému si

krajsk˘ úfiad vyÏádal spolupráci

povûfien˘ch obecních úfiadÛ, kte-

r˘ch se to t˘kalo. V ORP R˘-

mafiov byla vytvofiena skupina

tfií pracovníkÛ, a to RNDr. Fran-

ti‰ek âermák, Ing. EvÏen Va‰tík

a Ing. Ludûk ·imko, ktefií s kraj-

sk˘m úfiadem spolupracovali.

V ORP R˘mafiov vznikla ‰koda

pfieváÏnû v lese a lesním hospo-

dáfiství, vyãíslena byla na

1 500 000 Kã.

Rada schválila finanãní pfiíspûvky

Zastupitelé schválili vybudování plochy pro skateboard
Ve ãtvrtek 28. ãervna se v malém

sále Stfiediska volného ãasu

v R˘mafiovû uskuteãnilo osmé

zasedání Zastupitelstva mûsta

R˘mafiova. Program jednání tvo-

fiilo pûtatfiicet bodÛ, z nichÏ vût-

‰ina mûla charakter majetkov˘ch

záleÏitostí.

Zastupitelé vzali na vûdomí zprá-

vu o stavu kultury ve mûstû.

Odbor ‰kolství a kultury MûÚ

R˘mafiov ji vypracoval na zákla-

dû zpráv o ãinnosti Mûstské kni-

hovny, Mûstského muzea a Stfie-

diska volného ãasu a na základû

vlastních informací a zji‰tûní

o stavu kultury ve mûstû. Zpráva

reflektuje souãasn˘ stav a dûní ve

v˘‰e uveden˘ch institucích, popi-

suje stav a ãinnost periodika

R˘mafiovsk˘ horizont a stav

mûstské kroniky. Zastupitelka

BoÏena Filipová na zasedání vy-

zdvihla nezi‰tnou pomoc v‰ech

sponzorÛ, ktefií se podíleli a podí-

lejí na kulturních a spoleãen-

sk˘ch akcích, dále zdÛraznila vel-

mi dobrou spolupráci s osadními

v˘bory v Janovicích a Ondfiejovû

a v poslední dobû také projeviv‰í

se zájem o kulturní vyÏití ze stra-

ny obãanÛ v Jamarticích. BoÏena

Filipová dále kriticky pozname-

nala v souvislosti s programy

a pofiady, jeÏ se uskuteãÀují ve

mûstû, Ïe ji zlobí pfiedev‰ím slova

nûkter˘ch místních obãanÛ, Ïe se

v R˘mafiovû „nic nedûje“.

Zastupitel Jifií Karel pfiipomenul

v souvislosti se zprávou o stavu

kultury otevfiení Lafayettova

muzea v RyÏovi‰ti, dále my‰len-

ku otevfiít muzeum lnáfiství

v Malé ·táhli, která se zrodila

souãasnû se zru‰ením firmy na

zpracování lnu, ãi znovuobnove-

ní kapliãky v KfiíÏovû.

Z úst zastupitelky Filipové také

zaznûla potfieba vût‰ích finanã-

ních prostfiedkÛ, kter˘ch se kul-

tufie obecnû v na‰em mûstû nedo-

stává. Starosta Petr Klouda po-

znamenal, Ïe kultura byla, je

a vÏdy bude nástavbov˘m ãlán-

kem v fietûzci rozpoãtu mûsta

a kaÏdá kulturní a spoleãenská

akce musí b˘t do urãité míry

sponzorována.

Zastupitelé dále vzali na vûdomí

zprávu o hospodafiení spoleãnosti

Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.,

za rok 2006 a zprávu o hospoda-

fiení spoleãnosti Spojené lesy, 

s. r. o. Obû zprávy podrobnû in-

formují o ekonomické rozvaze

a celkovém hospodafiení v obou

spoleãnostech.

Zastupitelé vzali na vûdomí

zprávu starosty mûsta Petra

Kloudy t˘kající se pfiehodnocení

v˘‰e sazeb za pronájmy zemû-

dûlské pÛdy. Mûsto pronajímá

zemûdûlskou pÛdu pro zemûdûl-

skou a chovatelskou ãinnost ve

velkém rozsahu za 1 haléfi za 1 m2

za rok (to znamená 100 Kã/ha/

rok). Cena byla odvozena od

pronájmu ploch ke kosení trávy,

kdy pÛvodní zámûr mûl ‰etfiit

rozpoãet mûsta. Dnes podle sta-

rosty zemûdûlci pronajaté plo-

chy uÏívají a udrÏují za pomoci

dotací EU a státu smûfiovan˘ch

na jednotku plochy, pfiípadnû na

jednotku chovaného skotu. Do-

tace je dostateãnû vysoká, aby

zemûdûlci zajistila rozvoj i zisk,

a proto je o pronájem (i koupi)

pozemkÛ velk˘ zájem. Podnika-

telské subjekty si vzájemnû pro-

najímají pozemky za fiádovû

vy‰‰í ceny, praví se dále ve zprá-

vû starosty. Ten navrhuje dokon-

ãit inventarizaci smluv a pozem-

kÛ, schválit v radû mûsta úpravu

pravidel o pronájmu a uzavfiít

s nájemci dodatek ke smlouvám

o pronájmu za nové ceny - ná-

jemcÛm, ktefií odmítnou nové

ceny akceptovat, vypovûdût

smlouvu.

Zastupitelstvo mûsta povûfiilo

Radní schválili poskytnutí pfiíspûvku Sboru

dobrovoln˘ch hasiãÛ Janovice na uspofiádání

soutûÏe mlad˘ch hasiãÛ ve v˘‰i 5 000 Kã. Gy-

mnáziu R˘mafiov schválila rada mûsta ãástku

6 000 Kã na uspofiádání kurzu V̆ uka první

pomoci dûtí a mládeÏe a dále 2 000 Kã druÏ-

stvu kuÏelkáfiÛ RD R˘mafiov na úãast na

mistrovství republiky neregistrovan˘ch hrá-

ãÛ. JiKo

Pfiipravovaná plocha pro skateboardisty
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starostu provedením opakované-

ho prodeje chaty EvÏenky ve ve-

fiejné dobrovolné draÏbû. V pon-

dûlí 18. ãervna se uskuteãnila

první draÏba této nemovitosti, ale

vzhledem k tomu, Ïe se do draÏ-

by pfiihlásil pouze jeden zájemce,

bylo z dÛvodu zmafiení úãelu

draÏby upu‰tûno od draÏby je‰tû

pfied jejím zahájením.

Zastupitelé vyslovili souhlas

s vybudováním plochy pro ska-

teboard, koleãkové brusle a kola

na skládce Mûstsk˘ch sluÏeb

R˘mafiov na Palackého ulici

a s vyãlenûním prostfiedkÛ na 

úpravu této plochy, které by ne-

mûly pfiesáhnout 200 tis. Kã.

Plocha by mûla mít po dokonãe-

ní rozmûry 27x20 m (540 m2).

Skateboardisté si nadzemní prv-

ky zhotoví nebo zakoupí sami.

Zastupitelstvo mûsta schválilo pfii-

jetí úvûru ve v˘‰i 8 mil. Kã na fi-

nancování v˘mûny oken ve vybra-

n˘ch domech ve vlastnictví mûsta

se splatností do 10 let. V souãasné

dobû eviduje správce bytového

fondu Byterm zájem o v˘mûnu 

oken u 18 nájemních domÛ. (BliÏ‰í
informace pfiineseme ve spoluprá-
ci s Bytermem R˘mafiov v nûkte-
rém z pfií‰tích vydání RH.)
Zastupitelé schválili realizaci ak-

ce „Stavební úpravy M· Revo-

luãní 30, R˘mafiov“ a schválili

nav˘‰ení kapitoly pfiímo hraze-

n˘ch v˘dajÛ o ãástku 1 mil. Kã.

V integrovaném dokumentu mûs-

ta je v rámci kapitoly o ‰kolství

zámûr rekonstrukce této budovy

rovnûÏ zahrnut. V budovû byl

zru‰en byt uklízeãky, místo nûjÏ

bude roz‰ífiena stávající tfiída ‰ko-

ly, která z kapacitních dÛvodÛ

mÛÏe b˘t naplnûna jen 12 dûtmi.

Po rekonstrukci bude kapacita té-

to tfiídy nav˘‰ena o 100 %, tj. na

24 dûtí.

Zastupitelstvo mûsta schválilo

pfiíspûvek TJ Jiskra R˘mafiov na

opravu stfiechy kuÏelny na

Bartákovû ulici v R˘mafiovû ve

v˘‰i 175 tis. Kã. V̆ daj bude po-

kryt z rozpoãtové rezervy.

Stfiecha objektu je v havarijním

stavu a podle vyjádfiení odborné

firmy není moÏno provést pouze

opravu lokální, ale celkovou. Je

potû‰ující, Ïe firma Pipa pfiispûje

na opravu sponzorsk˘m darem

ve v˘‰i 5 % z celkové ãástky, coÏ

ãiní témûfi 26 tis. Kã.

Z podkladÛ MûÚ zpracoval JiKo

Aktuální akce Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov
Na základû objednávky

mûsta provádûjí Mûstské

sluÏby R˘mafiov opravy

komunikací. Vût‰í akce

technologií zástfiikÛ uÏ

byla ukonãena, dílãí 

opravy budou provádûny

prÛbûÏnû - kolem kanali-

zaãních poklopÛ a vpus-

tí, kolem novû budova-

n˘ch chodníkÛ atd. Dále

se podílejí na v˘stavbû

nov˘ch chodníkÛ: ãást

Kozí uliãky je dokon-

ãena, Palackého a ul. 

8. kvûtna se provádí.

Mûsto má v plánu je‰tû

chodník od prodejny

H+H smûrem k Excelen-

tu, naproti hasiãské zbroj-

nici a na Opavské ulici.

Na subdodavatele, kter˘

provede asfaltování, ãe-

ká hotov˘ podklad par-

kovi‰tû v sídli‰ti Vûtrná,

hotová je úprava trafo-

stanice v prÛmyslové zó-

nû a na letní mûsíce je

pfiipravena pláÏ u Edro-

vického rybníku, kde

Mûstské sluÏby vymûni-

ly ‰tûrk.

Ing. Martin Vala,
Hana Pavlásková

V˘bûrové fiízení na funkci ekonoma spoleãnosti Spojené lesy, s. r. o.
Spoleãnost Spojené lesy, s. r. o., vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pozici ekonoma/ekonomky spoleãnosti.

Velkost úvazku 0,5, pracovi‰tû na adrese R˘mafiov, Palackého 11. Nástup moÏn˘ ihned. Termín uzavírky písemn˘ch pfiihlá‰ek je 15. 8. 2007.

V nabídce laskavû uvádûjte struãn˘ Ïivotopis, nejvy‰‰í dosaÏené vzdûlání a praxi. Pfiihlá‰ky zasílejte na adresu:

MûÚ R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov.

BliÏ‰í informace na tel. 724 179 157.

M· Revoluãní 30 ãeká rekonstrukce

Fota: www.rymarov.cz
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Mentálnû postiÏení se budou scházet v Kouzelné bufiince
Kouzelná bufiinka - tak zní jméno
vznikajícího denního centra pro
mentálnû postiÏené z R˘mafiovska.
Na první schÛzce nedávno zaloÏené
místní organizace Spoleãnosti pro
podporu lidí s mentálním postiÏením
âR byl právû tento název zvolen pro
zafiízení, v nûmÏ se budou moci men-
tálnû handicapovaní a jejich blízcí
scházet, bavit i vzdûlávat.
První fiádná schÛzka r˘mafiovské

poboãky SPMP se konala ve

ãtvrtek 21. ãervna ve Stfie-

disku volného ãasu. To-

to zafiízení se stalo ne-

jen místem pravidel-

n˘ch schÛzek sdruÏe-

ní, ale do budoucna

patrnû poskytne

i prostory pro vybu-

dování zmínûného

denního centra.

Mentálnû postiÏení z R˘mafiov-

ska nemají zatím narozdíl od tû-

lesnû postiÏen˘ch ãi seniorÛ

v místû svého bydli‰tû k dispozi-

ci Ïádné centrum ãi klub urãen˘

speciálnû pro jejich aktivity, aÈ

vzdûlávací, volnoãasové ãi spo-

leãenské. Velká ãást rodiãÛ takto

postiÏen˘ch obãanÛ fie‰í situaci

dojíÏdûním do Bruntálu, kde

funguje podobn˘ch zafiízení

hned nûkolik. Toto fie‰ení v‰ak

vût‰ina z nich vnímá jako nouzo-

vé a doãasné.

âást rodiãÛ, zastupující mentál-

nû handicapované v rámci r˘ma-

fiovského komunitního plánová-

ní, se proto rozhodla zaloÏit

sdruÏení, jehoÏ hlavní náplní má

b˘t snaha o vy-

budování sa-

m o s t a t n é h o

centra pfiímo

v R˘mafiovû. My‰lenka za-

loÏit sdruÏení ve formû po-

boãky Spoleãnosti pro

podporu lidí s mentálním

postiÏením se setkala s ‰iro-

k˘m ohlasem. K dne‰nímu dni

má sdruÏení 28 ãlenÛ a je stále 

otevfieno pro dal‰í zájemce.

Na první schÛzce sdruÏení pro-

bûhla volba v˘boru, jehoÏ ãleny

se staly AneÏka Pfiikrylová, Iva

Václavíková, Martina Dra‰kovi-

ãová, Jarmila Kovafiíková, Len-

ka Tiralová (úãetní sdruÏení),

Marcela Pavlová a Leona Ples-

ká. SchÛzky se zúãastnily také

pracovnice odboru sociálních

vûcí a zdravotnictví mûstského

úfiadu Anna Hnilová a Ingrid

Sná‰elová a jako host fieditelka

r˘mafiovské Diakonie âCE Mar-

cela StaÀková.

Úãastníci schÛzky se seznámili

s návrhy loga sdruÏení a prodis-

kutovali název budoucího cent-

ra. AneÏka Pfiikrylová pfiednesla

také program a cíle sdruÏení,

mezi nûÏ patfií kromû vybudová-

ní denního centra a zaji‰tûní jeho

financování také pofiádání vzdû-

lávacích semináfiÛ pro rodiãe

mentálnû postiÏen˘ch i ‰ir‰í ve-

fiejnost a navázání spolupráce

s dal‰ími organizacemi, které se

zab˘vají prací s dûtmi ãi sociál-

nû znev˘hodnûn˘mi skupinami.

Náplní plánovaného centra, které

ponese název Kouzelná bufiinka -

denní centrum zábavy a vzdûlá-

vání, bude pofiádání nejrÛznûj-

‰ích volnoãasov˘ch aktivit, spor-

tovních a kulturních akcí, ale

i kurzÛ arteterapie, muzikotera-

pie apod. Lidé s mentálním posti-

Ïením, ktefií budou do centra do-

cházet, se zde budou vûnovat

sv˘m koníãkÛm, ale zároveÀ si

budou opakovat znalosti získané

bûhem ‰kolní docházky, které

obvykle po jejím ukonãení v po-

mûrnû krátké dobû ztrácejí,

a procviãovat i svou sobûstaãnost

v bûÏném Ïivotû (v domácnosti,

péãi o osobní hygienu apod.).

Zásadní otázkou, která nyní stojí

pfied ãleny sdruÏení, je financo-

vání centra Kouzelná bufiinka

a zaji‰tûní odborného pracovníka

a dobrovolníkÛ pro jeho fungo-

vání. V otázce finanãního zabez-

peãení nabídli pomoc pfii získá-

vání dotací pracovníci mûstského

úfiadu a také Marcela StaÀková.

Potû‰ujícím faktem je, Ïe vedle

ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ putovaly na

úãet sdruÏení i první pfiíspûvky

dobrovoln˘ch dárcÛ. SdruÏení

pfiesto stále hledá sponzory, je-

jichÏ finanãní pomoc by umoÏni-

la plány rodiãÛ mentálnû handi-

capovan˘ch realizovat. ZN

Ujfalu‰i se zaslouÏil o Fotbal pro rozvoj
My‰lenka spojit fotbal a rozvojo-

vou spolupráci vyplynula z v˘ji-

meãného pÛsobení sportu jako sil-

ného integraãního fenoménu

a prostfiedku pro rozvoj spoleã-

ností v globálním mûfiítku. Fotbal

posiluje vztahy mezi lidmi, uvnitfi

místní komunity, pomáhá navázat

komunikaci mezi znepfiátelen˘mi

stranami, podporuje toleranci

a schopnost fie‰it konflikty v míro-

vém duchu. Stává se prostfiedkem

ke zv˘‰ení spolupráce a porozu-

mûní mezi jednotlivci, spoleã-

nostmi a koneãnû i mezi zemûmi

po celém svûtû, bez rozdílu jejich

spoleãenského, ekonomického

a politického postavení.

Smyslem projektu Fotbal pro roz-

voj není si jen zahrát, ale pfiede-

v‰ím mít ‰anci dozvûdût se o situ-

aci lidí a zvlá‰tû dûtí ve slumech

v Africe. Fotbal hraje v jejich Ïi-

votû znaãnou roli, mÛÏe pomoci

dostat se ze dna a rozvíjet nejen

samotné hráãe, ale i místní spo-

leãnost.

Projekt je realizován ve spoluprá-

ci s keÀskou organizací MYSA

(Mathare Youth Sports

Asociation) a se sítí nevládních

organizací sdruÏen˘ch v kampani

âesko proti chudobû (zejm.

Divoké husy, ARPOK Olomouc,

VARA, âlovûk v tísni, Educon).

Velkou ãást prostfiedkÛ poskytlo
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Ministerstvo zahraniãních vûcí

âR, strategick˘m partnerem pro-

jektu zÛstává âeskomoravsk˘ fot-

balov˘ svaz, v˘znamnû pfiispûla

i fiada soukrom˘ch subjektÛ (Euro

RSCG, a. s., Adidas aj.). V rámci

projektu Fotbal pro rozvoj se po-

prvé v âR spojil neziskov˘ sektor

s profesionálním fotbalem, státem

a soukrom˘mi firmami, aby vyu-

Ïili obrovsk˘ potenciál fotbalu ja-

ko univerzálního dorozumívacího

prostfiedku.

Hlavní ãást projektu pro rok

2007 tvofiil témûfi 3t˘denní pro-

gram keÀského t˘mu MYSA od

14. ãervna do 3. ãervence ve tfiech

regionech âech a Moravy (Praha,

Bruntálsko, Olomouc). Kromû

fotbalov˘ch turnajÛ pro ‰koly

i vefiejnost se uskuteãnily seminá-

fie a besedy ve ‰kolách a dal‰í kul-

turní akce. Bohat˘ doprovodn˘

program zahrnoval v˘stavy

o Keni, promítání filmÛ o dûtech

ve slumech, beseda s keÀsk˘mi

hráãi, workshopy ve v˘robû igeli-

tov˘ch míãÛ a dal‰í. K tomu v‰e-

mu hrála fiada místních hudebních

kapel.

Pro projekt byly vybrány mimo-

praÏské regiony i men‰í mûsta

tak, aby se informace dostala i do

míst, kde se obvykle s „fotbalem

a jeho jinou dimenzí“ nesetkáme.

Zá‰titu nad projektem Fotbal pro

rozvoj pfievzalo Rozvojové stfie-

disko Ústavu mezinárodních vzta-

hÛ (ÚMV). Oficiální podporu

projektu vyjádfiil ãesk˘ obránce 

italské Fiorentiny Tomá‰ Ujfalu‰i

spoleãnû s bratrancem Robinem,

za kulturní sféru pak hudebník

Xavier Baumaxa.

Zámûr pfiivést projekt Fotbal pro

rozvoj do men‰ích mûst a regionÛ

se osvûdãil uÏ v minul˘ch letech.

Do R˘mafiova a Bruntálu zavítali

keÀ‰tí fotbaloví stáÏisté uÏ v roce

2005 a po dvou letech se projekt

do regionu vrátil, a to v mnohem

bohat‰í podobû. Místo dvou dob-

rovolníkÛ pfiicestoval hned

10ãlenn˘ mládeÏnick˘ fotbalov˘

t˘m! T˘m, kter˘ tvofiili mladí

chlapci i dívky, které spojuje Ïivot

v jedné z nejvût‰ích chudinsk˘ch

ãtvrtí hlavního keÀského mûsta

Nairobi Mathare.

Ve stfiedu 20. ãervna byla zaháje-

na oficiální ãást programu fotba-

lov˘m turnajem, jehoÏ se zúãast-

nily v‰echny místní ‰koly zapoje-

né do projektu - Gymnázium

R˘mafiov, SSO· Prima R˘mafiov,

Obchodní akademie Bruntál

a Sportovní gymnázium z Vrbna

pod Pradûdem. Fotbalov˘ mara-

tón odstartoval v 9 hodin na hfii‰ti

TJ Jiskra R˘mafiov a kromû fotba-

lu byl k vidûní i tematick˘ dopro-

vodn˘ program - pletení africk˘ch

fotbalov˘ch míãÛ, interaktivní

program her dûtí z chudinsk˘ch

ãtvrtí Change the game a dal‰í.

A jak fotbalov˘ souboj dopadl?

Rychlost, kombinaãní pfiesnost

nahrávek a bravurní útoky na brá-

nu soupefie byly hlavními deviza-

mi mlad˘ch KeÀanÛ, ktefií si za-

slouÏenû odnesli vítûzství. Druhá

skonãila Obchodní akademie

Bruntál, tfietí Sportovní gymnázi-

um Vrbno pod Pradûdem, ãtvrté

Gymnázium R˘mafiov a pátá

Stfiední soukromá odborná ‰kola

Prima R˘mafiov. Zcela nabit˘ den

pokraãoval v Základní umûlecké

‰kole v R˘mafiovû, kde hosté spo-

leãnû s doprovodem zhlédli pro-

jekt Afrika ZU· R˘mafiov, a veãer

byl ve Stfiedisku volného ãasu zor-

ganizován multikulturní taneãní

veãer, na nûmÏ Afriãané uãili na‰e

studenty sv˘m tancÛm a naopak.

Ve ãtvrtek 21. ãervna se na

Gymnáziu R˘mafiov uskuteãnily

ãesko-keÀské interkulturní semi-

náfie se zamûfiením na sport a roz-

voj, ale snad je‰tû více na setkává-

ní vrstevníkÛ ze dvou odli‰n˘ch

kultur. Co je rozdílné, a co spoleã-

né? Co od semináfie oãekávají,

a ãeho se naopak bojí? Na‰i stu-

denti se obávali konverzace

v anglickém jazyce a KeÀané zase

toho, jak na nû budou zdej‰í lidé

pohlíÏet z hlediska rasové sná‰en-

livosti.

V pátek 22. ãervna program se

‰kolami pokraãoval besedami

v jednotliv˘ch mûstech. Na‰i keÀ-

‰tí hosté se rozdûlili do Bruntálu,

Vrbna a R˘mafiova a po zhlédnutí

dokumentárního filmu z Nairobi

diskutovali se sv˘mi ãesk˘mi vrs-

tevníky o Ïivotû v Africe a své

kaÏdodennosti.

Sobota 23. ãervna byla opût fotba-

lová - odpoledne od 13 hodin pro-

bûhl na hfii‰ti FC Slavoj Bruntál

fotbalov˘ turnaj dorosteneck˘ch

t˘mÛ za úãasti Slavoje Bruntál,

SK Uniãov, FK Krnov, Sokola

Vrbno p. Pradûdem, 1. DFC

Hluãín a samozfiejmû MYSA

z Nairobi. Bylo to setkání nejen

fotbalu evropského a afrického,

ale i dívãího a chlapeckého! T˘m

z Hluãína je totiÏ dívãí a posílil

v‰echny regionální t˘my.

Nedûle 24. ãervna byla hlavnû od-

poãinková. Sbíraly se síly pro dal-

‰í program. K veãeru se totiÏ keÀ-

‰tí hosté pfiesunuli do Olomouce,

aby absolvovali závûreãnou ãást

programu.

Neb˘t obûtav˘ch du‰í, manÏelÛ

·védov˘ch, Camfrlov˘ch, Taufe-

rov˘ch, ktefií poskytli hostÛm do-

ãasn˘ azyl ve svém privátû, dále

‰kolní koordinátorky Gymnázia

R˘mafiov Ivety Metznerové

a mnoha a mnoha dal‰ích, by ten-

to bohulib˘ projekt nemohl b˘t na

pÛdû mûsta R˘mafiova nikdy 

uskuteãnûn. JiKo a R. Ujfalu‰i

Do 31. ãervence 2007
je moÏné stravování v jídelnû Stfiední ‰koly R˘mafiov na Divadelní ulici ã. 14 (naproti kinu).

Stravenky lze zakoupit u vedoucí stravování paní Chlebcové. Cena obûdu ãiní 47,- Kã.
Více informací na tel. 554 230 185!
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·kolství

Îáci prezentovali svÛj um a fortel na v˘stavû dílensk˘ch prací
Na konci ‰kolního roku pofiádá

Základní ‰kola R˘mafiov tradiãní

soutûÏ nejlep‰ích dílensk˘ch v˘-

robkÛ, které jsou zároveÀ vysta-

veny ve ‰kole a jejichÏ porotci

jsou samotní Ïáci ‰koly. Soutû-

Ïe se úãastní dûti ze sedm˘ch,

osm˘ch a devát˘ch tfiíd. Ti nej-

lep‰í, ktefií od sv˘ch spoluÏákÛ

dostanou nejvy‰‰í poãet bodÛ,

získají drobnou odmûnu od ve-

dení ‰koly a uãitele pracovní v˘-

chovy Josefa KuÏely.

Leto‰ní soutûÏe se zúãastnilo

celkem ‰edesát ÏákÛ, ktefií se

prezentovali s pûta‰edesáti v˘-

robky. Jejich spoluÏáci mohli

hodnotit vût‰inou v˘robky ze

dfieva, ale i z kovu nebo plastu.

K vidûní byly velmi zdafiilé mo-

dely vûtrného ml˘nu, traktorÛ,

dfievûné ‰achovnice s figurkami,

papou‰ka, dfievûné postele nebo

schránky na chleba.

„Je velmi potû‰ující, kdyÏ kanto-
fii vidí, Ïe dosahujete dobr˘ch
v˘sledkÛ nejen v matematice ne-
bo v informaãní technologii, ale
také kdyÏ se vám podafií vlastní-
ma rukama vytvofiit pûkn˘
a v mnohém pfiípadû i funkãní

v˘robek, za kter˘ by se nemusel
stydût zruãn˘ modeláfi nebo tru-
hláfi ãi stolafi. Za va‰í pílí, ‰ikov-
ností a zruãností stojí fiada ho-
din. A já vám za va‰i snahu dû-
kuji,“ prohlásil na závûreãném

vyhlá‰ení v˘sledkÛ této soutûÏe

fieditel Základní ‰koly R˘mafiov

Miloslav Hork˘, kter˘ spoleãnû

s uãitelem Josefem KuÏelou pfie-

dával vítûzÛm drobné ceny.

V dne‰ní dobû, kdy elektronika

a poãítaãové systémy vytlaãují

do pozadí rukodûlnou ãinnost, je

nanejv˘‰ obdivuhodné, kdyÏ zá-

kladní ‰kola dává prostor také

dílenské práci s mládeÏí. Více

neÏ kdy jindy se zaãíná naplÀo-

vat léty provûfiené pfiísloví, Ïe fie-

meslo má zlaté dno. Ne v‰ichni

totiÏ najdou uplatnûní jako poãí-

taãoví experti nebo programátofii,

ale souãasná situace na trhu prá-

ce ukazuje, Ïe nûkteré men‰í, ale

i velké renomované firmy mají

nedostatek pracovníkÛ v klasic-

k˘ch dílensk˘ch profesích.

V‰ichni Ïáci Základní ‰koly

R˘mafiov, ktefií se zúãastnili sou-

tûÏe o nejlep‰í rukodûln˘ v˘ro-

bek, dokonãili jej a vystavili, si

proto zaslouÏí podûkování za

snahu, i kdyÏ nezískali Ïádn˘

hlas.

Komu a za co dala dûtská porota

nejvíce hlasÛ a tím urãila pofiadí

na prvních tfiech místech v sed-

m˘ch, osm˘ch a devát˘ch tfií-

dách? 

Úspûchy ÏákÛ Z· R˘mafiov v celostátních pfiírodovûdn˘ch soutûÏích
JiÏ tfietím rokem se nûktefií Ïáci Z· R˘mafiov zapojují do celostátní

soutûÏe Fyzikální korespondenãní semináfi. Tato soutûÏ probíhá

zvlá‰È pro kaÏd˘ roãník po cel˘ ‰kolní rok. Má 5 kol, Ïáci v kaÏdém

kole fie‰í 5 pfiíkladÛ rÛzné obtíÏnosti. SoutûÏit mohou jednotlivû nebo

ve dvojicích.

Nejv˘raznûj‰ího úspûchu v leto‰ním ‰kolním roce dosáhla Ïákynû 

9. roãníku Lenka Dokoupilová, která se umístila na 1. místû v âR

se stoprocentní úspû‰ností. Tereza Seifertová z 8. roãníku s 96% 

úspû‰ností obsadila 2. místo v âR, v kraji byla první. Obûma Ïáky-

ním byl udûlen titul Mistr fyzIQ.

Úspû‰n˘mi fie‰iteli (podmínkou je úspû‰nost alespoÀ 67 %) se stali:

v 7. roãníku Pavel Dobi‰, Jana Kyjáková (93 %)

Lucie Kistanová, Lucie Zahradníková (72 %)

v 8. roãníku Jan Sekanina (92 %)

Petr KoÀárek (77 %)

v 9. roãníku AneÏka Podlasová, Veronika Mayerová (82 %)

Marcela Bonková (72 %)

Kompletní v˘sledkovou listinu vãetnû zadání úloh a jejich fie‰ení mÛ-

Ïete najít na www.q-mat.cz/fyziq.

V leto‰ním ‰kolním roce se Ïáci na‰í ‰koly, které baví matematika,

poprvé zapojili do matematické soutûÏe GENIUS LOGICUS. Tato

soutûÏ je mezinárodní a soutûÏí se ve dvou kolech. První je domácí,

druhé probíhá ve ‰kole. Úkoly jsou sloÏené z matematick˘ch rébusÛ.

Hned napoprvé jsme dosáhli pûkn˘ch v˘sledkÛ. V národním kole se

na 41. místû umístila Hana Smisitelová, na 43. místû Lenka
Dokoupilová a 50. místo ve své kategorii získal Petr KoÀárek.

Dûkujeme v‰em jmenovan˘m za skvûle odvedenou práci a za vytr-

valost, s jakou k soutûÏím pfiistupovali.

Mgr. Jana Lounová, Mgr. Markéta Míãková

1. místo Josef Grobár 7. D traktor 10 hlasÛ

2. místo Tomá‰ Heider 7. B chlebník 8 hlasÛ

3. místo Pavel Dobi‰ 7. D traktor 6 hlasÛ

1. místo Dominika Bahníãková 8. C papou‰ek 19 hlasÛ

2. místo Jan Bajcar 8. A traktor 11 hlasÛ

3. místo Lenka Jiru‰ová 8. C papou‰ek 10 hlasÛ

1. místo Jan Prázdn˘ 9. D vûtrn˘ ml˘n 15 hlasÛ

2. místo Eva Tomovová 9. A postel 8 hlasÛ

3. místo Václav Svoboda 9. A ‰achy 8 hlasÛ

JiKo
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Îáci základní ‰koly v polské Osvûtimi
Kvûten je mûsíc lásky a rozkvé-

tající pfiírody, ale také dobou,

v níÏ si pfiipomínáme 2. svûto-

vou válku. Svûdectví utrpení,

které lidem pfiinesla, mÛÏeme vi-

dût na fiadû míst v Evropû.

Îáci Základní ‰koly R˘mafiov se

vydali 11. kvûtna do polské Osvû-

timi. Nav‰tívili tábor Auschwitz

I s doklady lidského utrpení, kru-

tosti, v˘slechÛ a zmafiení spousty

lidsk˘ch ÏivotÛ.

Prohlédli si také Bfiezinku, tzv.

Auschwitz II, v níÏ se ve 300 dfie-

vûn˘ch barácích snaÏily pfieÏít

statisíce vûzÀÛ, které sem pfiivá-

Ïeli z celé Evropy.

Uctili jsme památku obûtí, jejichÏ

poãet je odhadován na 1,3 milio-

nu. Îáci si mohli uvûdomit kru-

tost doby, válek a zbyteãného utr-

pení. ¤ada z nich mûla nad ãím

pfiem˘‰let.

Mgr. Miroslava Lounová

·kunerská v˘prava do Dalmácie
Ve dnech 8. - 17. ãervna se usku-

teãnil zájezd ÏákÛ Základní ‰koly

R˘mafiov do Chorvatska. Îáci

spoleãnû s uãiteli se vydali do ob-

lasti stfiední Dalmácie - na ostrov

Ugljan, do stfiediska Zelená

Punta. Program celého pobytu byl

pojat jako celot˘denní hra mezi

ãtyfimi oddíly - ‰kunery, kaÏd˘

mûl 10 dûtí - plavãíkÛ, jednoho

lodivoda a jednoho kapitána.

Hry byly zamûfieny na pohybové

dovednosti, pamûÈ a logiku - kví-

zy, matematické pohádky a jiné.

Akce se vydafiila. Poãasí bylo bá-

jeãné, plavãíci bezvadní, hraví,

nic nekalého neprovedli, v‰ichni

se náramnû bavili a o to pfiece ‰lo

pfiedev‰ím. 

Mgr. Miroslava Lounová

Chorvatsko oãima dûtí
Na v˘letû v Chorvatsku jsme strávili pfiibliÏnû

deset dní. Bûhem dne jsme si stihli zaplavat,

ale i zasoutûÏit. Byli jsme rozdûleni do skupin

- ‰kunerÛ, ve kter˘ch jsme plnili rÛzné úkoly.

Cesta byla sice dlouhá, ale stálo to za to.

Cestou jsme si mohli prohlédnout pár zemí,

Slovensko, Maìarsko, Rakousko, pfies které

jsme projíÏdûli. Na ostrov Ugljan jsme byli do-

praveni velkou lodí, i to byl pro nûkteré ob-

rovsk˘ záÏitek.

Ubytováni jsme mûli b˘t v bungalovech, ale

nakonec jsme dostali pûkné apartmány. Na

snídani a veãefii jsme chodili do hotelu Zelená

Punta, kde jsme se stravovali formou ‰véd-

sk˘ch stolÛ, takÏe si kaÏd˘ mohl vybrat podle

své chuti a hladu.

Ve voln˘ch veãerech jsme chodili na diskoté-

ku. Bylo to fajn, a jestli se pojede i pfií‰tí rok,

tak rozhodnû nebudu váhat a pojedu zase.

Nejvíc se mi asi líbilo mofie, které bylo ãisté.

Trávili jsme u nûho nejvíce ãasu a byla to sran-

da. Mohli jsme si zajít nakoupit do obchodu

a na zmrzlinu, kde nás obsluhoval a bavil 

úÏasn˘ zmrzlináfi, kter˘ umûl i trochu ãesky.

Urãitû bych kaÏdému doporuãila tenhle zá-

jezd, protoÏe se nûkam podíváte a je‰tû k tomu

zaÏijete spoustu zábavy. Lenka

Zájezd do Chorvatska byl skvûl˘. Cesta byla

zdlouhavá, ale zvládli jsme ji. Potû‰ilo nás 

ubytování a pestr˘ v˘bûr jídla v restauraci.

Zmrzlináfi, skvûl˘ ‰oumen, nám vÏdy tvofiil

zmrzlinové v˘tvory. Organizace programu by-

la skvûlá. Mûli jsme dost ãasu i pro sebe.

Byli jsme se podívat i na noãní Zadar.

Jirka a Kamil

Kdo si hraje, nezlobí aneb Úspû‰n˘ rok ve ‰kolní druÏinû
Takhle by se dal hodnotit ‰kolní rok

2006/2007 ve ‰kolní druÏinû na

Národní ulici 15 pfii Z· R˘mafiov.

Vychovatelky pro dûti pfiipravily

v tomto roce mnoho atraktivních

akcí - drakiádu v zahradû Hedvy,

koupání v aquacentru spojené se

sponzorsk˘m darem, mikulá‰skou

besídku studentÛ Stfiední ‰koly

R˘mafiov s úÏasn˘mi maskami, vá-

noãní koncert ZU· pod vedením

fieditele Jifiího Taufera, náv‰tûvu

mûstské knihovny a muzea se zají-

mav˘m v˘kladem Jifiího Karla,

sportovní klání se Základní ‰kolou

na ·kolním námûstí, malování na

chodníku ke Dni dûtí, besedu se

stráÏníkem mûstské policie Lumí-

rem Sedláãkem, kter˘ zaujal dûti

nejen sv˘m povídáním, ale pfii sou-

tûÏi vítûzi pfiedal i odznak mûstské

policie. Dûti absolvovaly dopravní

soutûÏ „Zná‰ své mûsto“ a mohli

bychom pokraãovat.

Bûhem ‰kolního roku dûti vyrábûly

a tvofiily mnoho v˘robkÛ z rÛzn˘ch

materiálÛ, které byly nejlépe oce-

nûny na setkání vychovatelek z ce-

lého b˘valého okresu Bruntál.

Souãástí ‰kolní druÏiny je i taneãní

soubor Jes pod vedením Aleny

Tome‰kové, kter˘ dosahuje jiÏ nû-

kolik let tûch nejvy‰‰ích úspûchÛ.

Podûkování patfií nejen fieditelství

‰koly, které materiálnû pomáhá

a tím usnadÀuje nároãnou práci

vychovatelek, ale i tfiídním uãitel-

kám 1. stupnû za velmi dobrou

spolupráci.

Bednáfiová, Kruºová, Tome‰ková

Foto: archiv Z· R˘mafiovFoto: archiv Z· R˘mafiov
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Jak jsme dobyli Lond˘n
R˘mafiovské gymnázium ve spo-

lupráci se Základní ‰kolou R˘-

mafiov opût po dvou letech vyra-

zilo do Lond˘na.

·estidenní zájezd zaãal prohlíd-

kou lond˘nsk˘ch památek. Po

dlouhé úmorné cestû jsme rychle

oÏili, kdyÏ jsme se dostali na mís-

ta, která známe jen z vyprávûní.

Tower of London, Tower Bridge

a námofiní muzeum na nás d˘chlo

starodávnou atmosférou. Odpo-

ledne jsme mûli moÏnost postavit

se jednou nohou na západní polo-

kouli a zároveÀ druhou nohou na

v˘chodní. UmoÏnil nám to nult˘

poledník v Greenwich.

Druh˘ den jsme strávili v Cam-

bridge. Je to staré univerzitní

mûsteãko protkané soustavou

vodních kanálÛ, po kter˘ch po-

klidnû plují romantické gondoly.

Historie tohoto místa sahá aÏ do

11. století. Uchvátila nás atmo-

sféra mûsta, jehoÏ univerzitní bu-

dovy se podobají velkolep˘m

hradÛm. V‰ichni lidé se usmívají,

nikdo nikam nespûchá a jedin˘m

povolen˘m dopravním prostfied-

kem pro studenty je kolo. Lehce

bychom si zvykli na tak úÏasném

místû studovat.

Tfietí den jsme strávili opût

v Lond˘nû. Mûli jsme ‰tûstí

a mohli jsme se úãastnit právû pro-

bíhajícího ceremoniálu v˘mûny

stráÏí u Buckinghamského paláce.

Je to velkolepá událost, která stojí

za zhlédnutí. Nabit˘ program dále

zahrnoval náv‰tûvu Trafalgarské-

ho námûstí, Big Benu, muzea

Madame Tussauds’ a mnoha dal-

‰ích v˘znamn˘ch míst. Den jsme

zakonãili v Hyde Parku, kde jsme

vyuÏili moÏnosti na vlastní oãi

a u‰i zaÏít emotivní diskuse v pro-

slulém Speakers’ Corner.

Brzy ráno jsme vyrazili Eurotu-

nelem do PafiíÏe. Na prohlídku

mûsta jsme mûli cel˘ den a celou

noc. Vystoupali jsme na Eiffelovu

vûÏ, pluli po fiece Seinû, pro‰li se

po nejznámûj‰ích bulvárech a na-

sáli atmosféru francouzské me-

tropole. K veãeru se lehce poka-

zilo poãasí. Poprvé za celou dobu

nás zaskoãil dé‰È, ale ani to neod-

radilo na‰i ãilou prÛvodkyni od

plánu ukázat nám v‰echny skvos-

ty PafiíÏe.

Teprve po pÛlnoci jsme usedli do

autobusu a témûfi okamÏitû usnu-

li. Bylo to ‰est sice nároãn˘ch, ale

souãasnû velmi krásn˘ch dnÛ.

MnoÏství dojmÛ bylo tak veliké,

Ïe teprve pfii prohlíÏení fotografií

se nám vybaví spousta dal‰ích

pfiíjemn˘ch vzpomínek.

Adam Matu‰ka, Krist˘na
Vepfieková, studenti septimy

Závûreãné zkou‰ky na Stfiední ‰kole R˘mafiov
âerven je na na‰í ‰kole tradiãním

mûsícem závûreãn˘ch zkou‰ek.

Hned po písemn˘ch, které psali

Ïáci v‰ech tfií oborÛ 1. ãervna, ná-

sledovaly zkou‰ky praktické. Nej-

prve pfiedvedli své dovednosti

studenti oboru Kuchafiské práce.

Hned po nich vafiili studenti obo-

ru Kuchafi-ãí‰ník pro pohostinství.

Ve cviãné kuchyÀce na‰í ‰koly

pfiipravovali po tfii dny obûdy

a veãefie pro „odváÏné“ zájemce

z fiad obãanÛ na‰eho mûsta, ktefií

se rozhodli, Ïe svûfií své Ïaludky

do péãe ÏákÛ. Odmûnou za odva-

hu bylo nejen dobré jídlo, ale 

i ukázky stolniãení pro rÛzné pfií-

leÏitosti. Zatímco písemnou ãást

zvládli v‰ichni, touto ãástí zkou‰-

ky se nepodafiilo projít dvûma Ïá-

kÛm z oboru Kuchafiské práce

a tfiem ÏákÛm z oboru Kuchafi-ãí‰-

ník.

Zatímco se kuchafii „potili“ pfii

pfiípravû pokrmÛ, Ïáci oboru

Opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ

pfiedvádûli své praktické doved-

nosti ve ‰kolních dílnách v Ja-

marticích. Narozdíl od kuchafiÛ

zvládli své úkoly v‰ichni.

Po sedmidenní pauze, vûnované

pfiípravû na teorii, následovala po-

slední ãást závûreãn˘ch zkou‰ek.

Ta se ukázala jako krizová pro

dva Ïáky oboru Kuchafiské práce

a jednoho Ïáka oboru Opraváfi ze-

mûdûlsk˘ch strojÛ, ktefií si budou

muset zkou‰ku z teorie zopakovat

v podzimním termínu.

20. ãerven 2007 se stal slavnost-

ním dnem pro 38 ÏákÛ, ktefií 

úspû‰nû zvládli úskalí v‰ech tfií

ãástí závûreãné zkou‰ky. V 15.30

se v‰ichni shromáÏdili v obfiadní

síni janovického zámku, aby z ru-

kou sv˘ch tfiídních uãitelÛ pfievza-

li v˘uãní listy. Za zvuku slavnost-

ního pochodu nastoupili v‰ichni

absolventi pfied pfiítomné rodiãe,

spoluÏáky i známé. ¤editelka ‰ko-

ly Ing. SoÀa Kováfiíková po krát-

kém projevu pfiedala slovo Jakubu

Koãandrlovi, kter˘ jménem v‰ech

ÏákÛ podûkoval rodiãÛm i uãite-

lÛm.

Pro nás uãitele bylo trochu nezvy-

klé vidût na‰e Ïáky ve spoleãen-

ském obleãení a s dojetím a tro-

chou nostalgie jsme si uvûdomo-

vali, Ïe opût konãí jedno období

vzájemného poznávání, pfiedávání

vûdomostí a dovedností, konfliktÛ

i usmifiování. Jednoznaãnû ale

pfievládala hrdost nad tím, Ïe se

nám podafiilo pfiedat na‰im ÏákÛm

dobré základy opraváfiského i ku-

chafiského fiemesla a ãí‰nického 

umûní. J. Vaculová, S· R˘mafiov

âí‰nick˘ ãtyfiboj na závûr
JiÏ tfietím rokem se uskuteãnila

12. ãervna soutûÏ organizovaná

Stfiední ‰kolou R˘mafiov pro Ïáky

oborÛ Kuchafi-ãí‰ník a Hotelnic-

tví-turismus. SoutûÏ, která má za

úãel pobavit Ïáky, kolemjdoucí,

odreagovat se a zasmát se na zá-

vûr celoroãního ‰kolního marató-

nu.

Tak jako kaÏdoroãnû, i letos se

soutûÏ uskuteãnila za podpory

MûÚ R˘mafiov, Hotelu Pradûd

v zastoupení pana Hamy, Ry-

chlého obãerstvení Pre-gel pana

Podlase a paní Kováãové z pro-

dejny Elektra. V‰em patfií ná‰ dík,

protoÏe bez jejich pomoci a pfii-

spûní by nemûli Ïáci tak hodnotné

ceny, nebylo by moÏné ohodnotit

cenou tak velké mnoÏství ÏákÛ

a ani kolemjdoucí by nemohli do-

stat zdarma pivo a mouãník.

SoutûÏe se zúãastnilo celkem 

40 soutûÏících ve dvou kategori-

ích. SoutûÏili chlapci a dívky

zvlá‰È a rovnûÏ tak byli i vyhod-

noceni. SoutûÏili v disciplínách

toãení a no‰ení piva vãetnû servi-

su divákovi, pfieloÏení a servis

mouãníku a následnû nabídnutí

divákovi, ãi‰tûní zeleniny na ãas

a kvalitu a servis polévky ze ‰ál-

kÛ. Souãástí kaÏdé disciplíny byl

bûh ãi rychlá chÛze po vyt˘ãené

trase a u servisu polévky pfievle-

ãení se do kuchafiského obleãení.

Doufám, Ïe soutûÏ splnila svÛj 

úãel a v‰ichni se tû‰í na dal‰í roã-

ník.

Tato soutûÏ byla pomyslnou teã-

kou za akcemi v uplynulém ‰kol-

ním roce. Akcemi, kter˘mi se

‰kola prezentovala jednak mûst-

ské vefiejnosti, mezi ‰kolami

Foto: archiv Gymnázia R˘mafiov

Foto: archiv S· R˘mafiov
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a pfied odbornou vefiejností.

·kolní rok zaãal záfiijov˘mi osla-

vami Lesnick˘ch a dfievafisk˘ch

dnÛ, v mûsíci fiíjnu oslavila na‰e

‰kola 110. v˘roãí zaloÏení a poté

následovaly rÛzné men‰í ãi vût‰í

zakázky (oslavy Ïivotních jubileí,

Den uãitelÛ, setkání starostÛ

s podnikateli mûsta, spoleãenská

zábava organizovaná ve spoluprá-

ci s panem Hamou, obãerstvení

pro ples TJ Jiskra a dal‰í).

Kromû tûchto zakázek se kuchafii

a ãí‰níci zúãastÀovali odborn˘ch

soutûÏí a jin˘ch akcí. Za zmínku

bezesporu stojí IX. roãník mezi-

národní soutûÏe AHOL Cup

Ostrava v hotelu Atom. Do soutû-

Ïe se zapojili na‰i Ïáci Stanislav

Weis (Ïák II. roãníku Kâ) v obo-

ru kuchafi a Luká‰ Koláfi (Ïák 

II. roãníku Kâ) a Pavel Zámeãník

(Ïák I. roãníku hotelnictví) v obo-

ru barman. Uvedení Ïáci soutûÏící

v barmansk˘ch dovednostech se

zúãastnili i soutûÏe Hanáck˘ po-

hár juniorÛ, která se uskuteã-

nila v bfieznu v Prostûjovû, a sou-

tûÏe Becherovka Cup, konané

v Bruntále. Na kaÏdou soutûÏ by-

ly urãeny nápoje, z kter˘ch se

míchalo, a dal‰í soutûÏní nápoj si

Ïáci museli vymyslet sami. V na-

‰í dílnû vznikly nápoje Pradûdo-

va variace, Snûhová Iris, Sahara

ãi Agualime. S nápojem Agua-

lime dosáhl Pavel Zámeãník

v Prostûjovû za techniku míchání

nejvy‰‰ího poãtu bodÛ a Luká‰

Koláfi na stejné soutûÏi se sv˘m

nápojem Sahara získal jedno

z nejlep‰ích ohodnocení v sou-

vislosti s v˘bûrem ingrediencí.

Aby si Ïáci udrÏeli fyzickou kon-

dici, byl 1. ãervna 2007 organizo-

ván II. roãník Bûhu na Pradûd

o Pohár starosty mûsta. SoutûÏ

byla mezinárodní a zúãastnilo se

jí 35 startujících. Vyhodnoceni

byli zvlá‰È dívky, chlapci a druÏ-

stva. Absolutním vítûzem, kter˘

získal pohár, byl Ïák Stfiední ‰ko-

ly z Krompach. Îáci na‰í ‰koly se

umístili na pûkn˘ch druh˘ch a tfie-

tích místech. Za prÛbûh celé sou-

tûÏe byl zodpovûdn˘ uãitel Mgr.

Petr Stanûk, za coÏ mu patfií podû-

kování.

Jakákoliv akce, vãetnû realizace

zakázek a pfiípravy ÏákÛ na soutû-

Ïe, je prací uãitelÛ odborného v˘-

cviku. Prací, která je mnohdy vy-

konávaná nad rámec pracovní do-

by. Bez vÛle, zaujetí uãitelÛ a Ïá-

kÛ by nebyly v˘sledky. Mnozí ob-

ãané se ptají, kdo to vlastnû uãí na

odborném v˘cviku u kuchafiÛ

a ãí‰níkÛ? Pro ty, ktefií nevûdí,

jmenuji: Anna Jufienová, Bohu-

slava Pleská, Miroslava Korení-

ková, Nata‰a Skoupilová, Vûra

Skopalová, Zdena Ptáãková,

Jaroslava Salajová a Franti‰ek

Matu‰ka. Jim patfií velké podûko-

vání za nelehkou práci v uplynu-

lém období. RovnûÏ patfií podûko-

vání fieditelce ‰koly Ing. Soni

Kováfiíkové za podporu a pocho-

pení pro ãinnosti, které zde byly

zmínûny.

Pfieji v‰em pedagogick˘m pra-

covníkÛ krásnû strávenou dovole-

nou a naãerpání nov˘ch sil do dal-

‰í práce.

Bc. Jana Egidová, vedoucí
mistrová odborného v˘cviku

Upozornûní !

V prÛbûhu mûsícÛ záfií, fiíjna a listopadu 2007

N E B U D E
Stfiední ‰kola, R˘mafiov, p. o., pfiijímat Ïádné objednávky na v˘robky studené kuchynû

z dÛvodu rozsáhlé rekonstrukce kuchynû a jídelny.

Mezinárodní orientaãní bûh
Zajisté i heslem „Sportem ke

zdraví“ se fiídil úmysl uspofiá-

dání orientaãnû-branného zá-

vodu v nádherné pfiírodní ob-

lasti v Hornomûstské zatáãce,

v areálu bûÏeckého lyÏování.

V úter˘ 12. ãervna v‰ichni Ïáci

na‰í ‰koly, kromû maturitních

roãníkÛ, vyrazili smûrem na

Horní Mûsto, a to uÏ byl pro

mnohé obrovsk˘ v˘kon. Na

místû jiÏ hlavní organizátorka

bûhu uãitelka Ludmila StaÀ-

ková s pomocníky peãlivû pfii-

pravovala ve‰keré náleÏitosti

ke startu.

Závodu se zúãastnili Ïáci a stu-

denti SSO· Prima R˘mafiov,

S· R˘mafiov a partnerské ‰koly

z polského Ozimku. Závodníci

(dvojice s pfiidûlen˘mi ãísly)

vybíhali v tfiíminutov˘ch inter-

valech. Orientaãní bûh v‰ak

skr˘vá mnohá pfiekvapení a zá-

ludnosti. Je potfieba nejen se

zorientovat na bûÏecké trase,

ale také splnit úkoly, které ovû-

fií zdatnost i znalosti závodníka.

Hod granátem na cíl, urãování

druhÛ rostlin, práce s mapou

a poznávání topografick˘ch

znaãek, urãení azimutu a nejne-

bezpeãnûj‰ím stanovi‰tûm byla

stfielba ze vzduchovky na cíl.

Fota: archiv S· R˘mafiov

Pol‰tí bûÏci Foto: archiv SSO· Prima
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Do Afriky a zpût za jedin˘ den
Za africk˘mi zvífiaty, do ch˘‰e domo-
rodcÛ, pfies vyprahlou pou‰È aÏ k ta-
jemné hrobce egyptského faraona ne-
musíte jezdit do Afriky. O tom pfiesvûd-
ãili Ïáci ZU· R˘mafiov v‰echny, ktefií
se ve stfiedu 20. ãervna pfii‰li podívat
na jejich projekt nazvan˘ Afrika.
Projekt, na kterém pracovali Ïáci

a pedagogové cel˘ rok, promûnil

budovu na Divadelní ulici k nepo-

znání. Atmosféra âerného konti-

nentu tu d˘chala z kaÏdého koutu.

Nûkde se oz˘valy opice a papou‰-

ci, kolem hlav lítali exotiãtí mot˘-

li a v samém nitru pralesa ãekalo

na náv‰tûvníky pfiekvapení v po-

dobû domorod˘ch dívek, které po-

mohly zájemcÛm s v˘robou pra-

vého afrického náramku z pfiírod-

ního materiálu ãi s tetováním.

Chodbu v pfiízemí zalila fieka Nil

s krokod˘ly, rybami a dal‰ími Ïi-

voãichy. V patfie byla otevfiena ta-

jemná hrobka egyptského faraona

a na Sahafie si cestovatelé mohli

zhotovit masku, obtisknout na tri-

ko africk˘ motiv nebo si vyzkou-

‰et tkaní kobercÛ. V africké vesni-

ci se prohlídka domorodého nádo-

bí stala inspirací k modelování

z plastelíny ãi zhotovení fotogra-

mu. V‰ude okolo visely v˘kresy

s africkou tematikou, nádherné ba-

tikované ‰átky, interiér zdobily

slamûné ch˘‰e.

Práce v˘tvarného oboru byla dopl-

nûna hudebnû-divadelním pás-

mem, které nastudovali Ïáci z dra-

matické a hudební sekce. Pfied zra-

ky náv‰tûvníkÛ se pfiedstavily do-

morodé Afriãanky s rituálním tan-

cem, africk˘ sbor s písnûmi, hu-

debníci ovládající klasické nástro-

je, ale i tradiãní bubínky, a rovnûÏ

divadelníci s nûkolika scénkami.

Divák se s nimi mohl vydat afric-

k˘m kontinentem od úrodné delty

Nilu a tajemn˘ch pyramid, pfies

divok˘ prales aÏ k vyprahl˘m pus-

tinám ob˘van˘m kfiováky.

Malé pfiekvapení si pro náv‰tûvní-

ky ZU· i pro samotné vystupující

dûti pfiipravili vzácní hosté - sku-

pinka mlad˘ch fotbalistÛ z Keni,

ktefií do na‰eho regionu pfiijeli

shodou okolností v rámci sportov-

ního projektu. Mladí KeÀané, po-

cházející z pfiedmûstí Nairobi,

pfiedvedli publiku trochu jinou

Afriku - zatanãili na moderní

africkou hudbu pár ukázek pouliã-

ního taneãního stylu, v nûmÏ se

odráÏely tradiãní pohybové prvky.

O Keni se vpodveãer mluvilo zno-

vu, tentokrát v souvislosti s cesto-

váním. Spoleãn˘ projekt studentÛ

a pedagogÛ zavr‰ila beseda s pro-

mítáním fotografií MUDr. Miro-

slava Schuberta z Bruntálu, kter˘

procestoval více jak 40 zemí svûta

a dostal se na místa, kam bûÏn˘ tu-

rista nezavítá. V roce 2002 podni-

kl se svou Ïenou a deseti pfiáteli

expedici nazvanou „Rovníková

Afrika 2002“. Mûla dvû ãásti

a o první z nich, která vedla

„K Mûsíãním horám“, MUDr.

Shubert vyprávûl.

První zastávkou byla právû KeÀa

a zdej‰í horsk˘ národní park.

Expedice poté pokraãovala do

Kampaly - hlavního mûsta Ugan-

dy, kde na ni ãekal pÛsobiv˘ do-

pravní mumraj. Pronajat˘m autem

jela dál smûrem k rezervaci

MurchisonÛv vodopád. Pfii pro-

jíÏìce lodí mohli cestovatelé po-

zorovat stáda hrochÛ ãi krokod˘ly,

ktefií s otevfienou tlamou ãekali,

jestli nûkter˘ turista nebude pfiíli‰

zvûdav˘, ale i slony. Vodopád,

jenÏ dal rezervaci jméno, dosahuje

40 m v˘‰ky. Poté v˘prava MUDr.

Schuberta pokraãovala smûrem

k Mûsíãním horám. Na sv˘ch

snímcích zachytili cestovatelé pa-

viány Ïadonící nûco k snûdku i do-

morodé hlinûné ch˘‰e vãetnû

místní ‰koly. Fotografie nabízely

pohled na nedotãen˘ prales i míst-

ní obyvatele, ktefií zdaleka jiÏ ne-

Ïijí pÛvodním stylem Ïivota, ãajo-

vé plantáÏe a dal‰í místa, která

potkávali cestou k nejvy‰‰í hofie

Konga Mount Stanley. Cesta ved-

la z poãátku pralesem se spoustou

krásn˘ch kvûtin, postupnû vegeta-

ce fiídla a za tfii dny expedice dosá-

hla vrcholu ve v˘‰ce 5109 m, kte-

r˘ je pokryt ledovcem.

Tímto v˘stupem zakonãil MUDr.

Schubert své poutavé vyprávûní

o cestû po Africe. Na dotaz z pub-

lika, má-li je‰tû nûjak˘ cestovatel-

sk˘ sen, odpovûdûl: „Sen uÏ ne-
mám, vidûl jsem toho hodnû, spou-
stu chudoby i bohatství. Vystoupili
jsme na 12 pûtitisícovek. Nyní se
tû‰ím pfií‰tí mûsíc do Etiopie.“
Vyprávûní o Africe symbolicky

zakonãilo leto‰ní africk˘ projekt

ZU·. Tento moderní zpÛsob v˘u-

ky, kter˘ umoÏÀuje ÏákÛm zába-

vnou formou získat spoustu infor-

mací a rozvíjet svÛj talent, ‰kola

vyuÏívá jiÏ nûkolik let (v pfiedcho-

zích letech díky nûmu vnikly pfie-

hlídky Gotika, Renesance ãi Ba-

roko). A tak nezb˘vá neÏ popfiát

ZU· R˘mafiov, aby pokraãovala

v tomto duchu a nápady, pfiedsta-

vy a fantazie nikdy nevymizely

z její práce. 

Hana Pavlásková, ZN

Cel˘ závod byl pojat velmi pfiíjemnû a pfiátelsky, i ta dvoukilometro-

vá traÈ se sv˘mi kopci a zákefin˘m bahnem.

Kde je start, je i cíl. Po dobûhnutí do cíle obdrÏeli v‰ichni závodníci

posilÀující odmûnu. Teì uÏ staãí jen seãíst ãasy a body ze stanovi‰È,

pfiipravit medaile, diplomy a krásné ceny. A je potfieba zdÛraznit, Ïe

v‰echny medailové pozice obsadili âe‰i - studenti r˘mafiovsk˘ch ‰kol.

1. místo M. Pyszko, L. Koláfi S· R˘mafiov

2. místo K. ·opincová, P. Grulich SSO· Prima R˘mafiov

3. místo V. Jacková, J. Dobe‰ SSO· Prima R˘mafiov

Akce velmi zdafiilá, jen více takov˘ch! Takto se s námi rozlouãil pfií-

jemn˘ tepl˘ den. SPORTU ZDAR!
J. Dobe‰, 1. A, SSO· Prima R˘mafiov
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·koly teì na dva mûsíce osifií
Koneãnû nastal Ïáky a studenty tolik touÏeb-

nû oãekávan˘ konec ‰kolního roku. V pátek

29. ãervna si naposledy ve ‰kolním roce

2006/2007 pfii‰li do ‰koly pro dokument,

jenÏ hodnotí jejich celoroãní snahu a píli, pro

vysvûdãení.

O den dfiíve, ve ãtvrtek 28. ãervna, se se

Základní ‰kolou R˘mafiov louãilo uÏ napofiád

celkem sedmadevadesát ÏákÛ ãtyfi devát˘ch

tfiíd. Slavnostní pfiedávání vysvûdãení a vyfia-

zení ze základní ‰kolní docházky se uskuteã-

nilo za úãasti zástupcÛ mûsta R˘mafiova, sta-

rostÛ a starostek z okolních obcí, vedení ‰ko-

ly, tfiídních uãitelÛ a pochopitelnû rodiãÛ.

Pfiání v‰eho dobrého v dal‰ím Ïivotû a pfii

studiích na stfiedních ‰kolách, gymnáziích ãi

uãili‰tích jim vyslovili za vedení Základní

‰koly R˘mafiov fieditel Miloslav Hork˘ a za

mûsto starosta Petr Klouda.

Na letní prázdniny se rozjely bezmála dva tisí-

ce ÏákÛ a studentÛ studujících na r˘mafiov-

sk˘ch stfiedních a základních ‰kolách a na zá-

kladní umûlecké ‰kole. Své dosavadní studium

ukonãilo celkem 304 ÏákÛ a studentÛ, z toho

97 na Z· R˘mafiov, 56 na Gymnáziu R˘mafiov,

58 na Stfiední ‰kole R˘mafiov, 82 studentÛ

vãetnû veãernû studujících na Soukromé stfied-

ní odborné ‰kole Prima a 11 absolventÛ

Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov. JiKo

Proã jsem si ji vybral?
VáÏím si kaÏdého, kdo vûnuje

svÛj voln˘ ãas mládeÏi. S paní

Alenou Tome‰kovou se známe

jen od vidûní, proto jsem se s ní

chtûl trochu seznámit a vyzvû-

dût, jak s dûtmi pracuje konku-

rence.

Kdy a jak jste se dostala k tanci
a následnû k práci s dûtmi?
Tancování se mi vÏdy líbilo, ale

protoÏe jsem byla váÏnû nemoc-

ná, zaãala jsem tancovat aÏ na

stfiední ‰kole. Tenkrát to byla

jazzgymnastika, a protoÏe jsem

chtûla patfiit do „soutûÏního zá-

kladu“, trénovala jsem i 3 hodi-

ny dennû. Celé ãtyfii roky jsem

tancovala stfiídavû v Mohelnici

a ·umperku. Po návratu domÛ

jsem zaloÏila taneãní skupinu

HOT CETS. Zprvu byl soubor

zamûfien na disko, ale postupnû

jsme pfie‰ly na techniku modern

dance. Proã? VÏdycky mû pfiita-

hoval styl, kter˘ vyjadfiuje poci-

ty, nálady i emoce.

Práce s dûtmi je velice nároãná,

protoÏe pracujete s prckama,

ktefií mají pohyb sice rádi, ale

ten je „neohraban˘“. Pokud bu-

dete nejprve brnkat a pozdûji

hrát na stejnou strunu, mÛÏete fií-

ci: „Hurá, je to skoro tanec!“

Jde o sport, nebo o umûní?
V Ïádném pfiípadû se nejedná

o sport. Tak jako malífi maluje

obrazy, tak taneãník sv˘mi po-

hyby vykresluje své nálady.

Proã vá‰ taneãní klub nese ná-
zev JES? V leto‰ním roce jste
s ním dosáhla na titul mistra
âR. Je to vá‰ absolutní vrchol?
Název souboru je podle ‰koly JE

- Jelínkova, S - ‰kola. Urãitû ano,

je to ten nejvût‰í úspûch, kterého

jsme dosáhli. VÏdyÈ letos máme

3 tituly mistra âR (2x v dospûlé

kategorii a 1x v dûtské). Nesmím

ale zapomenout na MS v Orlan-

du na Floridû, kde nás reprezen-

tovala Nikola âudovská a Mar-

kéta Kohoutková.

Jak se vy a va‰e svûfienkynû na
tûchto vrcholn˘ch soutûÏích vy-
pofiádáváte s trémou?

Tréma? Kdo tvrdí, Ïe ji nemá, je

lháfi. VÏdyÈ já ji mám i teì, kdyÏ

vám tu odpovídám na otázky.

A víte, jak se bojím na soutû-

Ïích? Moc, víc neÏ ty dûti, ale

snaÏím se dûlat jakoÏe nic. Dûti

jsou bezprostfiední a já se je sna-

Ïím pfiipravit na obecenstvo, di-

váky i porotu. Dá se fiíci, Ïe se to

celkem dafií.

Zajímalo by mû, jestli je choreo-
grafie vlastní nebo okoukaná?
Je problém vybrat správnou
hudbu?
Tak to byla ale otázka. Nikdy

bych se nesníÏila ke kopírování

filmu, klipu nebo nûãeho podob-

ného. VÏdycky pfiijde nápad a zá-

leÏí jen na choreografovi, jak té-

ma zpracuje. Hudba jde ruku

v ruce s cel˘m nápadem a bez

správného v˘bûru hudby je to po-

loviãní úspûch. Dûkuji za spolu-

práci Jirkovi Tauferovi, protoÏe

bez jeho skvûlého stfiihu a zvuko-

v˘ch efektÛ bych se neobe‰la.

Máte zprávy o tom, jak v tanci
pokraãují dûti, které po devítce
ode‰ly z R˘mafiova?
âásteãnû mám. Nûktefií zÛstali

tanci vûrni a trénují své svûfien-

ce, jiní se stali souãástí taneãní-

ho souboru. Jsou i tací, ktefií nav-

‰tûvují taneãní konzervatofie.

Je tanec dostateãnû atraktivní
pro sponzory nebo jde vût‰ina

financí z kapes rodiãÛ?
Atraktivní je kaÏdá ãinnost, kte-

rá se t˘ká dûtí. Je lep‰í, kdyÏ dû-

lají pohyb v jakékoliv podobû,

neÏ kdyÏ se toulají ulicemi a vy-

m˘‰lejí lumpárny. A rodiãe, ti je

rádi podporují a nejen finanãnû.

Jsou to pfieci jejich dûti.

Mû jako lyÏafie by zajímalo, jest-
li si v zimû jdete nûkdy zalyÏo-
vat?

(Smích) Popravdû fieãeno ne.

Kdybych si ale mûla vybrat, dala

bych pfiednost dfievûn˘m prkén-

kÛm zvan˘m bûÏky. ProtoÏe na

nich mÛÏete - v rekreaãní a pa-

dací formû - vnímat krásu okolní

pfiírody.

Pfií‰tû: Alena Tome‰ková se bu-
de ptát Ludmily Glacnerové.

·tafeta
Známé osobnosti se ptají znám˘ch ãi nûãím pozoruhodn˘ch osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i ãte-

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

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

Rostislav Sedláãek se ptá Aleny Tome‰kové



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT13/2007

14

Historické pozoruhodosti R˘mafiovska

Pomníky obûtem 1. svûtové války v Lomnici a Tylovû
O vztahu na‰eho národa k pomní-

kÛm bylo napsáno jiÏ mnohé

a kaÏd˘ ví, Ïe nejde o vysvûdãení

právû nejlep‰í. Snad právû proto

by mûlo b˘t znakem kulturnosti

stávající sochy, desky, pietní místa

pokud moÏno zachovávat ve stavu

hodném dosaÏeného stupnû civili-

zace. To platí v plné mífie o po-

mnících obûtem první svûtové vál-

ky. Ano, té, co byla v letech 1914

- 1918. Proã to uvádím - zkusmo

si ovûfite, kolik zejména mlad˘ch

a mlad‰ích lidí si je jisto, Ïe a)

v tûch letech nûjaká válka byla, b)

jestli to nebylo o nûco dfiíve nebo

pozdûji... A teì si pfiedstavte, Ïe

chodí kolem rÛzn˘ch pomníkÛ

bez oznaãení, nûkteré jsou potlu-

ãené, povalené, zarostlé kopfiiva-

mi nebo náletov˘mi dfievinami.

Lomnick˘ a tylovsk˘ pomník me-

zi takové nepatfií, kolem je pravi-

delnû kosena tráva, nejsou zde po-

házené odpadky. Ov‰em to ozna-

ãení chybí.

Zastavme se proto u nich následu-

jícími fiádky. Zaãnûme tím lomnic-

k˘m. Jednak je star‰í a mohutnûj‰í

neÏ tylovsk˘ a také o jeho historii

je toho známo pomûrnû dost.

A protoÏe co je psáno, to také b˘-

vá dáno, nezb˘vá neÏ hledat v kro-

nikách a dobovém tisku.

První zmínka v lomnické kronice

je datována dnem 3. 3. 1920, kdy

se na jednání lomnického zastupi-

telstva poprvé dostal návrh, Ïe by

bylo vhodné si nûjak dÛstojnû pfii-

pomenout památku 48 znám˘ch

obûtí války. Pod tímto záznamem

jsou padlí, zemfielí a pohfie‰ovaní

muÏi vyjmenováni. Na vûãnou pa-

mátku pro dûjiny! Osmaãtyfiicet 

obûtí se posléze ukázalo jako mi-

nimální poãet, ãasem pfiibyl dal‰í

a uvaÏovalo se i o tom padesátém

v pofiadí.

Na tomto jednání do‰lo k ustavení

Komitétu pro padlé a zemfielé, kte-

r˘ se mûl problémem dále zab˘vat

a zaãít shánût peníze. âlenÛ bylo

deset a pfiedstavovali jak˘si sociál-

ní prÛfiez tehdej‰í vesnicí. Od stat-

káfie pfies faráfie, uãitele aÏ k cha-

lupníkÛm. Jak je z trochu nepfie-

hledného a úsporného textu zfiej-

mé, je‰tû na schÛzi byla provedena

pfiedbûÏná sbírka, která vynesla

1277 Kã a dal‰í pfiísliby materiální

pomoci. Závûr znûl, Ïe pfiipomín-

ka obûtí by mûla b˘ti dÛ-

stojná, nicménû v Ïád-

ném pfiípadû ne drahá...

Dal‰í, nedatované sezení

komise, roz‰ífiené o radní

obecní samosprávy i do-

brodince, mûlo za úkol

vyfie‰it, co a kde vlastnû

v upomínku obûtí pofií-

dit. NávrhÛ byla doslova

pfiehr‰el. Byl zde návrh

zfiídit symbolick˘ hfibi-

tov hrdinÛ, postavit zvo-

nici se strojkem, kter˘ by

v nastaven˘ ãas 48 údery

na zvon pfiipomínal po-

ãet tûch, kdo se z války

nevrátili, kdosi chtûl

monstrózní kfiíÏ z daleka

viditeln˘ a nejúspornûj‰í

návrh mûl zahradník,

kter˘ si pfiedstavoval ja-

kousi alej hrdinÛ tvofie-

nou 48 stromy (asi smu-

teãními vrbami). To se setkalo

s dost vfiel˘m pfiijetím, neboÈ to

bylo laciné.

Úspûch mûla nakonec vlivná lob-

by ãlenÛ úfiednû rozpu‰tûného

Spolku váleãn˘ch vyslouÏilcÛ c. k.

armády. Ti chtûli monument, nûco

jako vítûzn˘ sloup, a zdÛvodÀova-

li to rádoby vlasteneck˘mi, silnou

nostalgií po zaniklém Rakousku-

Uhersku poznamenan˘mi projevy.

JenÏe uÏ bylo âeskoslovensko

a na schÛzi byl pfiítomen úfiední

zástupce státu, tedy ãetník, i kdyÏ

národnosti nûmecké a z monarchie

pfievzat˘. Proto je ve v˘Àatku

z tûchto fieãí mnoho atd. a pod.

Ale jak˘si vliv fieãi vyslouÏilcÛ

mûly. Skuteãnû do‰lo ke shodû na

dÛstojném monumentu ve formû

„pylonu vítûzného a tragiãností

poznamenaného“. A to

hlavní nakonec: Lomnice

byla schopna toto „dílo dÛ-

stojné“ zhotovit vlastními

silami. Proto nikde není za-

znamenán autor fie‰ení

a v‰echny indicie ukazují na

místního zednického mistra

Jäckela. MoÏná vám to nûco

napovídá a já vás o tom uji-

stím - klasicky kuÏelov˘

monument nebyl z kamen-

ného bloku, n˘brÏ z dostup-

ného zednického materiálu,

jímÏ jsou cihly! Pfii pohledu

na nûj, jako by to byl ka-

menn˘ monolit, Ïe? Cihly

byly vyrobeny v RyÏovi‰ti,

zdilo se na cementovou

maltu, pak se tûleso pomní-

ku omítlo a je‰tû dnes, po 

87 letech, je ve v˘borném

stavu, aÏ na pár opravdu

mal˘ch prasklinek. Sokl

mûl b˘t udûlán z „cementu dvoji-

tého“ a asi byl. Jak se ten „dvojit˘

cement“ dûlá, nevím, a polír Jäc-

kel si to tajemství odnesl do hrobu.

Nejspí‰.

Ale brzdûme ponûkud v toku vy-

právûní. My uÏ zdíme pylon, a za-

tím je‰tû není jasné, kde bude dílo

vlastnû stát!

O místo k postavení monumentu

se rozpoutal boj, kter˘ jen málem

neskonãil rozbrojem, díky které-

mu by dílo nemuselo b˘t vÛbec

postaveno. Byly tfii návrhy. První:

postavit pomník pfied ‰kolou, aby

mládeÏi, jeÏ je na‰í velkou nadûjí

(omlouvám se, za to kli‰é, ale je

v textu kroniky zdÛraznûno), tedy

aby mládeÏ, kdyÏ hlavy pozvedne

od knihy ãi písanky, pfied oãima 

obûti mûla. Druh˘: vyuÏít tzv.

Kaiserstand, místo pfied kostelním

kopcem, kde byl v roce 1908 po-

staven pomník, pfiesnûji busta, cí-

safie Franti‰ka Josefa I. a k tomu 

úãelu ve skále vysekána velká ni-

ka. V roce 1919 byl císafi z nafiíze-

ní ãsl. vlády uloÏen na fafie do de-

pozitáfie. Teì bylo místo prázdné

a je doposud. Tfietí návrh: u teh-

dej‰í fií‰ské silnice naproti hostinci

p. Müllera z dÛvodÛ praktick˘ch,

neb je tam plac, kde jen bûhá drÛ-

beÏ (dodnes), a je z toho místa

blízko do hostince s velk˘m sálem

vhodn˘m pro konání slavností

a tryzen za obûti... Praktick˘ hos-

tinsk˘, praktick˘ návrh. Tak se

tam zaãalo stavût.

Je‰tû jsou potfieba peníze, není-liÏ

pravda, coby dÛleÏit˘ stavební

materiál pro v‰echny ãasy. Tak 

se sbíralo na ãtyfii listiny s tímto

v˘sledkem: 1000, 1033, 746, 

708 Kã. Dal skoro kaÏd˘. K tûm

3487 korunám pfiidal je‰tû Kato-

lick˘ spolek 100 Kã. A kdosi i ko-

runu, s prominutím, ‰lohl pfii poãí-

Postavení pomníku pfied hospodou se 
ukázalo v˘hodné

Z kvalitních cihel a z betonové malty po-
stavili pomník v Lomnici tak, Ïe budí do-
jem kamenného monolitu

PÛvodní stav je‰tû s karpatsk˘mi smrky a dvûma jasany
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UÏiteãná informace

V˘zkum o drogách, alkoholu a tabáku aneb ESPAD 2007 „z nebe nespad“
Psát nûco o ‰kodlivosti drog, tabáku, alkoholu

se dnes témûfi vÏdy pot˘ká s jevem zvan˘m kli-

‰é - v‰e bylo pfiece x-krát fieãeno, napsáno, za-

znamenáno, viìte, ãtenáfii, a nejen mladí?

Pfiipomíná to povûstné házení hrachu na zeì,

akce za akcí, a v˘sledek je ten, Ïe kdo doposa-

vad nemûl s tûmito fenomény zla problém

a jaksi ho míjely, pojednou zaãne uvaÏovat

v tom smyslu: „A co kdyÏ na tom nûco je, a já

to neznám?“ Právû toto je nebezpeãné území,

které má v mnoha pfiípadech za následek ono

„no tak jednu vyhulím a co?“. Povûstn˘ drá-

pek, za nímÏ nûkdy následuje celá ruka...

Jak tomu v‰emu pfiedejít, jak zachytit první sig-

nály, jak provést porovnání pfiístupu adolescen-

ta ve Francii, Nûmecku, Rumunsku, na

Ukrajinû právû k tomu v‰emu v˘‰e uvedené-

mu? O to se pokou‰í ESPAD 2007. Je to zkrat-

ka pro The European School Survey Project

and Other Drugs.

Pro ty z nás, kdo se v angliãtinû moc nevyzná-

me, jsou urãeny následující fiádky. Jde totiÏ

o v˘zkum, na kterém se podílely nûkteré ‰koly

v R˘mafiovû. Takfiíkajíc ve v‰í tajnosti, i kdyÏ

na tom samozfiejmû nic tajného nebylo, chtûlo

to pfiece jen trochu komornûj‰í prostfiedí.

·lo o to, Ïe 35 evropsk˘ch zemí se zapojilo do

centrálnû fiízené akce, pfiesnûji fieãeno v˘zku-

mu, jehoÏ souãástí je studie o uÏívání drog, al-

koholu a tabáku mezi studenty a Ïáky. (Je ães-

k˘m specifikem, Ïe stejnû star˘ mládenec nebo

dívka je jednou Ïákem a jindy studentem.)

V mezinárodním mûfiítku stojí za v˘zkumem

Pompidou Group - Skupina pro spolupráci

v boji proti zneuÏívání drog a nezákonnému

obchodu s nimi pfii Radû Evropy. V âeské re-

publice se na studii podílí Národní monitorova-

cí stfiedisko pro drogy a drogové závislosti,

Psychiatrické centrum pfii Lékafiské fakultû 

UK Praha, Státní zdravotní ústav a Lékafiské

informaãní centrum - HELP (Hlavní evidence

léãebné péãe) Praha.

Cílem je dosaÏené v˘sledky místních ‰etfiení

vyuÏívat pro srovnání situace v uÏívání drog,

alkoholu a tabáku ve v‰ech zmínûn˘ch 35 ev-

ropsk˘ch zemích. Aby bylo dosaÏeno nestran-

ného pohledu, je vyhodnocování provádûno

vÏdy v jiné, namátkou vybrané zemi, neÏ je

provedeno vlastní zkoumání. Na ãesk˘ch v˘-

sledcích se tak bude podílet Portugalsko.

Metodou v˘zkumu je vyplÀování dotazníku

pro studenty. Dotazníky jsou zásadnû anonym-

ní a neobsahují Ïádné znaky, dle kter˘ch by by-

lo moÏno nûjak˘m zpÛsobem zji‰Èovat identitu

studentÛ. Po vyplnûní dotazníku, coÏ je limito-

váno asi 50 minutami samostatné práce, je do-

tazník zalepen studentem nebo fiídícím pracov-

níkem v˘zkumu do obálky, která není rovnûÏ

nijak oznaãena a která nejde rozlepit bez v˘-

razného po‰kození. Tím je dostateãnû zabezpe-

ãena nezbytná anonymita a s ní související

upfiímnost v˘povûdi.

Cel˘ v˘zkum je zaloÏen na dÛvûfie v odpovûd-

nost mladého ãlovûka. Nikdo jej nekontroluje,

nediriguje, nenapovídá mu. Zku‰ební v˘sledky

ukázaly, Ïe tato dÛvûra v mladé je odmûnûna

vysokou odpovûdností dotazovan˘ch a jen 

v ojedinûl˘ch pfiípadech do‰lo k pubertálním

v˘stfielkÛm ve formû pfiedstírání zh˘ralosti

a tzv. svûtáctví.

Pfii tomto systému v˘zkumu neexistovaly dob-

ré ani ‰patné odpovûdi. Bylo tfieba oznaãit

v pfiedti‰tûném textu odpovûì ãi moÏnost nej-

více se blíÏící situaci dotazovaného. Nûkteré 

otázky byly aÏ intimního rázu, jiné vyÏadovaly

volbu „men‰ího zla“, ãást se dotazovala na

zku‰enost s nûkter˘mi jevy v okolí. Byla zde

i moÏnost neodpovûdût na otázku, ale jak i me-

zinárodní poznatky ukázaly, jen malé procento

ji vyuÏilo. Snad to bylo i z dÛvodu, Ïe mlad˘

ãlovûk chtûl ukázat, Ïe i on dokáÏe komentovat

nûco, co je v urãité oblasti spoleãensk˘m tabu.

Podobná akce byla v R˘mafiovû realizována

pfied pûti lety, a protoÏe jsem se na ní rovnûÏ

v zastoupení ústavu HELP podílel a znám sou-

hrnné v˘sledky, mohu prohlásit, Ïe v R˘mafio-

vû není v porovnání s jin˘mi regiony situace

zdaleka tak alarmující, jak se nûkdy fiíká.

Pravda, jsou místa s men‰í ãetností negativ-

ních jevÛ (pfiiznan˘ch), ale jsou i místa o hod-

nû hor‰í.

V‰em, ktefií se na akci podíleli, srdeãnû dûkuje 

Jaroslav Chytil

tání. Byla, a nena‰la se. Pr˘ aÏ pfii

trhání prkenné podlahy v roce

1953 se objevila. Penûz to bylo

dost, celkové náklady v‰ak dosáh-

ly témûfi 10 000 Kã a nepfiátelé po-

mníku obviÀovali tehdej‰í vedení

obce, Ïe kvÛli té cihlové obludû

nemûla obec na elektrifikaci.

Nedílnou a logickou souãástí po-

mníku byl seznam obûtí vyznaãe-

n˘ na desce ze supíkovkého mra-

moru (ten tam dnes není). Pût obû-

tí bylo ãeské národnosti, ale to se

stávalo i jinde, a nebylo to nijak

odli‰eno. Dodateãnû byly vyzna-

ãeny dal‰í dvû obûti, snad zemfielé

v zajetí, a v roce 1920 se o nich

je‰tû nevûdûlo.

Málem bychom zapomnûli na od-

halení. Konalo se dne 10. fiíjna

1920 za velké úãasti, byla celeb-

rována polní m‰e, dûti pûly, de-

chovky vyhrávaly a místní hostin-

ce a obchody mûly cel˘ den v˘ji-

meãnû otevfieno. Malé faux pas se

vloudilo v pfiípadû (úfiednû nafiíze-

ného) hraní ãeskoslovenské státní

hymny. Jak bylo hlá‰eno ãetnic-

k˘m dozorem a vládním komisa-

fiem, hudba zahrála namísto Kde

domov mÛj tklivou píseÀ

Hfibitove, hfibitove, zahrado zele-

ná... Pr˘ omylem! Nakonec to byl

dost pochmurn˘ akt vzhledem

k nedávné válce, kdyÏ tak uvá-

Ïím.

Je‰tû dodatek k seznamu obûtí:

Pr˘ se zjistilo, Ïe jedna z obûtí

snad Ïije kdesi na Sibifii a je bol‰e-

vick˘m komisafiem (!), ale to uÏ se

blíÏila dal‰í válka a my dnes neví-

me, o koho mûlo jít.

V prÛbûhu let se u pomníku pravi-

delnû konaly slavnosti, kladly se

vûnce. Jinak tomu bylo po roce

1945. V národnostnû citlivém 

ovzdu‰í nechybûly návrhy „tu ob-

ludu“ zbofiit - na vrcholu byl ger-

mánsk˘ kfiíÏ, na stéle velk˘ meã.

Ale návrhy okresní vedení v R˘-

mafiovû nevysly‰elo, a tak stojí do-

dnes.

Hor‰í osud potkal mramorovou

desku se jmény obûtí. Ta kamsi

zmizela. Dodnes se prosl˘chá, Ïe

je upevnûna na kostele v jedné ob-

ci na Slovácku, samozfiejmû zba-

vená „germánsk˘ch“ jmen, a zvû-

stuje svûtu památku rodiny XY

z této obce pocházející.

U pomníku byly v dobû v˘stavby

zasazeny dva jasany paÏlaznaté

a vytrvaly zde aÏ do dne‰ní doby.

Letos byly pokáceny karpatské

smrky, údajnû sem dovezené

v roce 1921 z boji‰È v Karpatech,

kde odpoãívá mnoho lomnick˘ch

obûtí na nûjakém lesním hfibitovû.

Smrky musely pryã z bezpeãnost-

ních dÛvodÛ a mûly krásné, jak

fiíkal jeden pán, dokonce rezo-

nanãní dfievo.

A co pomník v Tylovû? Tak o tom

nevíme skoro nic. Byl postaven

u silnice do Bruntálu a dodnes

zde stojí dva jeho díly. Ten tfietí,

opût mramorová deska se jmény

obûtí (nevíme kolik), byl snad

rozbit k pouÏití na úpravu cesty

k jednomu soukromému stavení

v letech ‰edesát˘ch. U torza po-

mníku stojí opût vûrnû celá ta de-

sítiletí zase ty vytrvalé jasany

paÏlaznaté. Bylo jich pÛvodnû

v roce 1921, kdy byl tylovsk˘ po-

mník postaven, zakoupeno pro

obû obce celkem pût. VÏdy po

dvou stojí u pomníkÛ a ten pát˘ je

jako rezerva zasazen na dvofie do-

mu ã. 83. Zasadil jej tam ãlen ko-

mitétu pomníkového a zdej‰í ku-

pec Karel Berg. Doufejme, Ïe nû-

kdo nepfiijde na nápad ho „kvÛli

pofiádku“ pokácet.

Pomník padl˘ch v Lomnici je uÏ

definitivnû zachránûn. Nikoho ne-

provokuje, nezavazí, „nechce“ pe-

níze, nikdo u nûj nic neuctívá. 

Fota a text: Jaroslav Chytil,
Lomnice u R˘mafiova

Spodní ãást pomníku obûtem 1. svûtové války v Tylovû
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Vyryl r˘hu
pfies celou karoserii

·kodu za asi 25 tisíc Kã zpÛsobil

neznám˘ vandal na parkovi‰ti na

námûstí Míru v R˘mafiovû, kdyÏ

odpoledne 15. ãervna po‰kodil

lak na firemním Opelu. Dosud

nezji‰tûn˘m pfiedmûtem vyryl do

laku vrypy po celém obvodu vo-

zidla. Pfiípad ‰etfií r˘mafiov‰tí po-

licisté.

Zlodûje z cukrárny
policie vypátrala

·kodu za více neÏ 9 000 Kã zpÛ-

sobil zlodûj, kter˘ se veãer 

22. ãervna vloupal do cukrárny na

Radniãní ulici v R˘mafiovû. Bez

zjevn˘ch stop násilí se dostal do

prostorÛ provozovny a pak ze zá-

suvky stolu odcizil trÏbu. Po pa-

chateli zahájili r˘mafiov‰tí poli-

cisté intenzivní pátrání. Kdo vzal

trÏbu, záhy zjistili. Z krádeÏe byl

obvinûn b˘val˘ zamûstnanec, kte-

r˘ se do cukrárny dostal s pomocí

klíãe, kter˘ mûl u sebe je‰tû z do-

by, kdy v podniku pracoval. Jeho

stíhání je vedeno na svobodû.

Z parkovi‰tû
zmizela Octavie

Z parkovi‰tû na Hornomûstské

ulici v R˘mafiovû odcizil nezná-

m˘ pachatel mezi 23. a 24. ãerv-

nem ·kodu Octavii 1.6, rok v˘-

roby 2002, ‰edé metalízy.

Leasingové spoleãnosti tak vznik-

la ‰koda ve v˘‰i 200 tisíc Kã. Po

vozidle bylo vyhlá‰eno pátrání.

Pracovníci
ukradli potrubí

Minul˘ t˘den byli z krádeÏe ob-

vinûni dva muÏi z Bruntálska ve

vûku 39 a 47 let. Skutku se mûli

dopustit letos na jafie, kdyÏ ve

sklepních prostorách v˘robní ha-

ly firmy v Bfiidliãné demontova-

li mûdûné potrubí v délce 145 me-

trÛ. Nafiezané potrubí si pak scho-

vali v pracovním ponku v dílnû

údrÏby. Plánovali ukraden˘ ma-

teriál prodat ve v˘kupnû ‰rotu.

V závodû je‰tû ukradli dvû cívky

s hliníkovou fólií o hmotnosti 

66 kg, olovûné pláty váÏící 30 kg

a odpadov˘ mûdûn˘ drát o hmot-

nosti 2 kg. Materiál schovali

v pracovním stole na pracovi‰ti

údrÏby, kde byly vûci nalezeny

a zaji‰tûny vedoucím úseku bez-

peãnosti. Nepoctiví zamûstnanci

by svému zamûstnavateli zpÛso-

bili ‰kodu za více neÏ 20 tisíc Kã.

Srazil cyklistu
26. ãervna do‰lo na Opavské uli-

ci v R˘mafiovû k nehodû 61leté-

ho cyklisty. Ten zaãal odboãovat

vlevo ve chvíli, kdy byl pfiedjíÏ-

dûn automobilem. Do‰lo ke stfie-

tu, pfii nûmÏ byl cyklista lehce

zranûn. ZpÛsobená ‰koda na

Seatu ãiní asi 10 tisíc Kã.

Mladík narazil do zdi
O den pozdûji se stala nehoda

v Bfiidliãné. 18let˘ fiidiã ve ·ko-

dû 135 vyjel v zatáãce a prud-

kém stoupání za okraj vozovky

a ãelnû narazil do zdi rodinného

domu. Na autû vznikla ‰koda 

za asi 20 tisíc Kã, na domû za 

2 000 Kã. Mladík byl s lehk˘m

zranûním pfievezen do nemocnice.

Demonstrace
proti základnû

probûhla bez incidentÛ
Odpoledne 27. ãervna pofiádal

Komunistick˘ svaz mládeÏe na

NábfieÏní ulici v Bfiidliãné povo-

lenou demonstraci proti umístûní

základny USA na území âR.

Demonstrujících bylo pouze je-

denáct, probûhly zde celkem dva

projevy. Dohled nad akcí zaji‰Èo-

vali policisté z OOP Bfiidliãná

a O¤ PâR Bruntál. Ti nezjistili

Ïádnou trestnou ãinnost, pfie-

stupky ani naru‰ení vefiejného

pofiádku. Policisté v záloze ne-

museli b˘t vzhledem ke klidné-

mu prÛbûhu a poãtu demonstru-

jících vÛbec nasazeni.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

U Ondfiejova do‰lo 24. ãervna k váÏné nehodû 34letého moto-

cyklisty na stroji Suzuki 1200. Pfii prÛjezdu zatáãkou nezvládl

fiízení, vjel do protismûru a ãelnû narazil do Peugeotu, kter˘ fií-

dila 18letá fiidiãka. Motocyklista pfii stfietu utrpûl váÏná zranûní

a musel b˘t letecky hospitalizován. PoÏití alkoholu u nûj neby-

lo zji‰tûno. U mladé fiidiãky v‰ak byla dechová zkou‰ka pozitiv-

ní s v˘sledkem 0,51 g/kg alkoholu v dechu. Dívka uvedla, Ïe

Ïádn˘ alkohol nepila, pouze pfied jízdou poÏila kapky

Bromhexin. Pfii nehodû vznikla ‰koda na motocyklu za asi 80 ti-

síc Kã a na vozidle za 100 tisíc Kã.

V Ondfiejovû se tûÏce zranil motorkáfi

Romské dûti besedovaly s policií
o pravidlech silniãního provozu

R˘mafiovská poboãka Spoleãenství RomÛ

na Moravû, o. p. s., uspofiádala pro dûti do-

cházející do komunitního centra na

ÎiÏkovû ulici besedu se zástupci Policie

âR. Hlavním tématem byla doprava

a bezpeãnost silniãního provozu. Pfied-

ná‰ku o tom, jak se chovat ve stále ru‰nûj-

‰ím motoristickém provozu jako chodec

i cyklista, vedla npr. Mgr. Lucie Zgarbo-

vá z bruntálského policejního fieditelství.

Dopravní v˘chova patfií mezi oblasti, kte-

r˘mi usilují pracovníci r˘mafiovského

centra Spoleãenství RomÛ na Moravû pod

vedením Milana DaÀhela pfiispût ke vzdû-

lávání romské i neromské mládeÏe. 

Spoleãenství RomÛ na Moravû,
pob. R˘mafiov

Komunitní centrum
Spoleãenství RomÛ
na Moravû, o. p. s.,

oznamuje,
Ïe v termínu

7. - 12. srpna 2007
probûhne

v Pohofianech
u Olomouce

letní tábor pro romské
i neromské dûti.

Zájemci se mohou
pfiihlásit do 26. 7.

u Zdenky Turtákové
(Divadelní 6, R˘mafiov).

Foto: archiv PâR Bruntál

Foto: archiv SRNM R˘mafiov



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Smysl Ïivota se zmûnil ve smysl Ïít snadno.
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Známá i neznámá v˘roãí
9. 7. 1357 Karel IV. slavnostnû poloÏil základní kámen k novému 

kamennému mostu pfies Vltavu, pÛvodnû se naz˘val 

Kamenn˘ nebo PraÏsk˘ most, od roku 1870 KarlÛv
most - 650. v˘roãí

11. 7. Svûtov˘ den populace
11. 7. 1937 zemfi. George Gershwin, americk˘ skladatel (nar. 

28. 9. 1898) - 70. v˘roãí úmrtí

12. 7. 1932 zemfi. Tomá‰ BaÈa, zakladatel obuvnického závodu ve 

Zlínû (nar. 3. 4. 1876) - 75. v˘roãí úmrtí

13. 7. 1607 nar. Václav Hollar, grafik, kreslífi (zemfi. 25. 3. 1677) 

- 400. v˘roãí narození

14. 7. 1862 nar. Gustav Klimt, rakousk˘ malífi (zemfi. 6. 2. 1918) 

- 145. v˘roãí narození

14. 7. 1992 zemfi. Miroslav Holub, spisovatel (nar. 13. 9. 1923) 

- 15. v˘roãí úmrtí

18. 7. 1552 nar. císafi Rudolf II. (zemfi. 20. 1. 1612) - 455. v˘r. nar.

18. 7. 1817 zemfi. Jane Austenová, anglická prozaiãka (nar. 16. 12. 

1775) - 190. v˘roãí úmrtí

19. 7. 1957 zemfi. Curzio Malaparte, vl. jm. Kurt Suckert, italsk˘ 

spisovatel a publicista (nar. 9. 6. 1898) - 50. v˘r. úm.

22. 7. 1822 nar. Johann Gregor Mendel, pfiírodovûdec, zakladatel 

genetiky (zemfi. 6. 1. 1884) - 185. v˘roãí narození

23. 7. 1757 zemfi. Domenico Scarlatti, italsk˘ skladatel a cemba-

lista (nar. 26. 10. 1685) - 250. v˘roãí úmrtí

24. 7. 1802 nar. Alexandre Dumas star‰í, francouzsk˘ spisovatel 

(zemfi. 5. 12. 1870) - 205. v˘roãí narození

25. 7. 1912 nar. Kamil Lhoták, malífi, grafik a ilustrátor (zemfi. 22. 10.

1990) - 95. v˘roãí narození

28. 7. 1887 nar. Marcel Duchamp, francouzsk˘ malífi (zemfi. 2. 10. 

1968) - 120. v˘roãí narození

29. 7. 1917 nar. Josef Kainar, spisovatel (zemfi. 16. 11. 1971) 

- 90. v˘roãí narození

1. 8. 1837 nar. Jindfiich Mo‰na, herec (zemfi. 6. 5. 1911) 

- 170. v˘roãí narození

2. 8. 1897 nar. Philippe Soupault, francouzsk˘ spisovatel (zemfi. 

11. 3. 1990) - 110. v˘roãí narození

2. 8. 1952 zemfi. Karel Lamaã, filmov˘ herec, reÏisér a scenáris-

ta, prÛkopník ãeskoslovenského filmu (nar. 27. 1. 1897) 

- 55. v˘roãí úmrtí

Podûkování
Upfiímnû dûkujeme Mûstskému úfiadu v R˘mafiovû, starostovi mûs-

ta a vÛbec v‰em, na‰im pfiátelÛm, znám˘m za upfiímnû mínûná bla-

hopfiání k na‰í zlaté svatbû.

Z celého srdce Jifiina a Svatopluk Podaní

V úter˘ 3. ãervence 2007 oslavila

na‰e maminka, babiãka, prababiãka a pra-

prababiãka

Jindfii‰ka Pospí‰ilová z R˘mafiova

krásn˘ch kulat˘ch 90 let.

Do dal‰ích rokÛ hodnû ‰tûstí, pevné zdraví
a pohodu pfieje celá rodina.

Spoleãenská kronika

Narodili se noví obãánci
Adéla Sámelová ................................................................ R˘mafiov

Nikola Langrová ............................................................... R˘mafiov

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

Karel Polách - R˘mafiov ........................................................ 82 let

AneÏka ·tanglicová - Janovice ............................................. 83 let

Ludmila Orságová - R˘mafiov ............................................... 83 let

Marie Andr˘sková - R˘mafiov ............................................... 84 let

Hedvika KaÀovská - R˘mafiov .............................................. 84 let

RÛÏena Furiková - Janovice .................................................. 85 let

Ludmila ·mirková - R˘mafiov ............................................... 87 let

Jindfii‰ka Pospí‰ilová - R˘mafiov ........................................... 90 let

Jaroslav Pfiecechtûl - R˘mafiov .............................................. 90 let

Rozlouãili jsme se
Marie Dûdáãková - R˘mafiov ................................................. 1936

Matrika MûÚ R˘mafiov

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Petr Válek
V̆ tvarník Petr Válek se narodil v roce 1976, Ïije

v obci Louãná nad Desnou. Nemá v˘tvarné vzdû-

lání, kresbû ale vûnuje v‰echen svÛj zájem a vol-

n˘ ãas.

Na v˘tvarném poli jiÏ dosáhl pozoruhodn˘ch v˘-

sledkÛ. Bûhem posledních let uspofiádal nûkolik

samostatn˘ch v˘stav ve Velk˘ch Losinách,

·umperku, Olomouci, RoÏnovû pod Radho‰tûm,

Chomutovû a v fiadû dal‰ích míst. Obrazy se set-

kaly se zájmem a spontánním ohlasem náv‰tûvní-

kÛ. V roce 2002 vystavoval své kresby v Mûstské

knihovnû v Nyse (Polsko).

PfiíleÏitost k ilustraci Petr Válek dostal v roce

2000, kdy pfiijal pozvání Mûstské knihovny

·umperk k úãasti na projektu Pohádková vlasti-

vûda. V krátké dobû následovala pfiíleÏitost vy-

tvofiit soubor ilustrací ke knize povûstí Václava

R˘znara Povûsti a zkazky z kraje pod Bukovou

horou pro nakladatelství Veduta ·títy.

Originály tûchto ilustrací byly základem pro 

uspofiádání dobroãinné draÏby ve prospûch zapla-

ven˘ch knihoven v roce 2002. V roce 2004 se zú-

ãastnil se sv˘mi kresbami dobroãinné akce

Pozdrav od nás ve prospûch dûtského hospicu

v Malejovicích. V roce 2006 vytvofiil u pfiíleÏi-

tosti festivalu Mûsto ãte knihu galerii 164 postav

z knihy Fimfárum Jana Wericha.
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Servis sluÏeb

na Jesenické ulici

V prÛbûhu letních prázdnin bude otevfieno,

a to v klasické otevírací dobû:

po - pá: 14.00 - 21.00
so - ne + svátky: 10.00 - 21.00

V aquacentru mohou náv‰tûvníci dovádût v plaveckém ba-

zénu s protiproudem, relaxovat v perliãkové lázni ãi whirl-

poolu, oãistit se ve finské saunû i horké páfie a osvûÏit

v baru.

Pfiíjemn˘ pondûlní veãer 18. 6. proÏili skalní pfiíznivci vod-

ních radovánek a relaxace v Aquacentru Slunce, které pro

nû pfiipravilo AQUAPARTY. Dvouhodinov˘ relaxaãní po-

byt byl ochucen ‰ampaÀsk˘m, jahodami i medem. Pro vel-

k˘ úspûch plánuje Aquacentrum pofiádat Aquaparty kaÏd˘

mûsíc nejen pro skalní pfiíznivce, ale i ‰irokou vefiejnost.

Dal‰í Aquaparty na Slunci se uskuteãní 16. 7. 2007 od

18.30 - 21.00.

Pro vyznavaãe nudismu a naturismu nabízí aquacentrum

plavání bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci od 19

do 21 hodin, kromû záfií, kdy bude Aquacentrum z technic-

k˘ch dÛvodÛ uzavfieno.

Termíny: 18. 7., 15. 8., 17. 10., 21. 11, 19. 12. 2007.

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v ãervenci

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

Prázdninová provozní doba bazénu:
Od 1. ãervence je prodlouÏena
v pondûlí a stfiedu do 20 hodin.

Mûstská knihovna
Mûstská knihovna oznamuje:

Po 9.00 - 16.00 Út 9.00 - 16.00

St zavfieno ât 9.00 - 16.00

Pá 9.00 - 16.00 So zavfieno

(Povoleno MûÚ R˘mafiov)

Od 9. 7. do 31. 8. 2007
omezen provoz

Jazzclub

Jazzov˘ klub SVâ R˘mafiov zve na koncert
Pavel Fajt: DrumTrek

Fajt pfiiná‰í v˘zvu bubeníka.
S bicími nástroji, perkusemi, elektronikou
a hraãkami úspû‰nû provádí nemoÏné:

více neÏ hodinové koncertní sólo, které nenudí...

PPPP áááá tttt eeee kkkk 22227777.... ãããã eeee rrrr vvvv eeee nnnn cccc eeee
vvvv eeee 2222 0000 .... 0000 0000

MMMM aaaa llll ˘̆̆̆ ssss áááá llll SSSS VVVVââââ

VVVVssss tttt uuuu pppp nnnn éééé ::::
9999 0000 KKKK ãããã vvvv pppp fifififi eeee dddd pppp rrrr oooo dddd eeee jjjj iiii ,,,,
1111 2222 0000 KKKK ãããã nnnn aaaa mmmm íííí ssss tttt ûûûû

Foto: archiv Aquacentra Slunce

sobota 14. ãervence 17.00

Spiderman 3
Akãní fantasy (USA 2007)

Peter Parker si opût oblékne pavouãí kost˘m a pustí se do ochraÀo-

vání nevinn˘ch, jenÏe tentokrát to nebude mít vÛbec jednoduché.

Îivot mu zkomplikuje dotûrn˘ reportér Eddie Brock, znepfiátelen˘

Harry Osborne, uprchl˘ vûzeÀ, kter˘ se umí promûnit v písek, i po-

divn˘ symbiont, kter˘ se usadí Spidermanovi na tûle... V hl. roli:

Tobey Maguire. MládeÏi pfiístupn˘

V sobotu 21. 7. se z technick˘ch dÛvodÛ nehraje

sobota 28. ãervence 19.30

Terkel má problém
Animovaná ãerná komedie (Dánsko 2004)

Pozor! Tenhle film rozhodnû není pro dûti! Bláznivá komedie o tajné

lásce, „psychovrahovi“, Ïelezn˘ch tyãích, kanapi a pfiátelství na

zkou‰ku. Terkel je Ïákem základní ‰koly a nemá snadn˘ Ïivot. Jeho

str˘c Stewart právû napadl dva ostré hochy z Terkelovy tfiídy, ‰ika-

novaná spoluÏaãka vyskoãila z okna, nov˘ uãitel a milovník zvífiat

Justin nemá tak úplnû ãisté svûdomí a vlastnû nic není, jak se zdá?

AlespoÀ ne pro Terkela...  Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 4. srpna 19.30

Ve stínu Beethovena
Historické drama (USA/Nûmecko 2006)

Komorní pfiíbûh o posledních letech Beethovenova Ïivota - o jeho

vá‰ních, Ïádostivosti, utrpení, jeho láskách i genialitû... Zasmu‰il˘

a bezohledn˘ hudební genius proÏívá triumfální úspûch své Deváté,

ale i odmítání prozírav˘ch experimentÛ, pro nûÏ nemûlo

Beethovenovo publikum je‰tû pochopení. Pfiístupn˘ od 15 let
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Pokud chceme pochopit dobu na zlomu 

19. a 20. století u nás, musíme odboãit i k ne-

blahé situaci panovníka, jehoÏ konservatismus

naráÏel na odpor i ve vlastní rodinû, a fiada pro-

hran˘ch válek vedla k rozkladu ohromného

mnohonárodnostního státu plného rozporÛ, od-

poru a propastn˘ch rozdílÛ.

Habsburkové, císafiové rakou‰tí a zároveÀ téÏ

králové uher‰tí, ãe‰tí, haliã‰tí, bukovin‰tí, chor-

vat‰tí a dalmat‰tí, markrabata moravská, vévo-

dové hornorakou‰tí, dolnorakou‰tí, salcbur‰tí,

korutan‰tí (korytán‰tí), tyrol‰tí, kraÀ‰tí

(Kra‰ko-Krajina), istrij‰tí a kníÏata slezská, a to

uÏ nejménû polovina dal‰ích titulÛ vzala za své

i s územími, stáli po staletí v ãele své rozsáhlé

a neménû rozmanité dunajské monarchie a pfies

fiadu varujících znamení se zdáli b˘t povrchní-

mu pozorovateli na sv˘ch ãetn˘ch trÛnech ne-

otfiesitelní. Neuvûfiitelnû dlouhá vláda zprvu

nadûjného Franti‰ka Josefa I., jeÏ poãala

v boufilivém roce 1848, se musela vyrovnávat

s konstitucí, která znaãnû omezila moc panov-

níka, s odbojn˘mi Maìary, neustál˘mi národ-

nostními tfienicemi, s pangermánstvím stejnû

jako s panslavismem a jin˘mi -ismy, se ztráta-

mi území vãetnû italsk˘ch, s katastrofální po-

ráÏkou u Hradce Králové 1866, jíÏ proti

PrusÛm nemohly zabránit ani kvalitní a oddané

ãeské pluky, ale i fiadou dal‰ích vûcí vãetnû bo-

lestn˘ch ztrát pfiímo v neobyãejnû rozsáhlé ro-

dinû císafie.

Poãítejme: 19. ãervna 1867 zemfiel pfied hlav-

nûmi vzboufiencÛ u zdi zapadlého venkovské-

ho statku v Querétaru bratr panovníka, ne‰Èast-

n˘ dobráck˘ snílek a nechtûn˘ mexick˘ císafi

Maxmilián. Jeho belgická Ïena Charlotta, jeÏ

mûla díky sv˘m pfiehnan˘m ambicím podíl na

nesmyslném dobrodruÏství, vyprovokovaném

i zrazeném francouzsk˘m císafiem Napoleo-

nem III., se du‰evnû zhroutila. Vysoce vzdûla-

n˘ Jan Nepomuk Salvátor, zvan˘ Gianni, nová-

tor a kritik zaostávání armády, ale téÏ hudebník

a nepfiítel spojenectví s Nûmeckem, se s rodem

roze‰el 1889 a zaãal uÏívat jméno Jan Orth.

S novomanÏelkou nepfieÏil ztroskotání svého

parníku naloÏeného cementem na neznámém

místû poblíÏ La Platy nejspí‰ v boufilivé noci

z 20. na 21. ãervence 1890, pfiesnûj‰í údaje ani

ãas nejsou dodnes známy stejnû jako jejich

hrob na mofiském dnû.

Jiné osudy sice vÏdy nekonãily tak tragicky, ale

odhalily zkostnatûlost a bídu rodov˘ch vztahÛ.

Po smrti dal‰ího arcivévody Arno‰ta roku 1899

se pfiihlásili o dûdictví jeho dosud neznámí

a rodinou odmítaní levoboãkové uÏívající jmé-

no Wallburg. Vy‰lo tím navenek, Ïe se tajnû 

oÏenil s maìarskou ‰lechtiãnou Laurou von

Skublitz. Císafi nároky zoufal˘ch sirotkÛ neu-

znal. Panovník se v‰ak musel po Franti‰ku

Ferdinandovi vyrovnat i s dal‰ím morganatic-

k˘m, tj. nerovn˘m, sÀatkem arcivévody Ferdi-

nanda Karla s ne‰lechtiãnou Îofií Csuberovou.

Tentokrát, roku 1911, musel „viník“ opustit

rod, ale z neobjasnûn˘ch dÛvodÛ mu jako jedi-

nému nebyla odÀata apanáÏ. Roku 1915 zem-

fiel v Mnichovû v nouzi a psychicky zlomen

pod nov˘m jménem Burg. Také Habsburk

Jindfiich se „provinil“ sÀatkem s prostou Ïenou.

V roce 1916 jej propustili bez poÏitkÛ z armá-

dy a po roce 1918 se vzdal svého jména i pri-

vilegií. Stal se pozdûji loajálním rakousk˘m re-

publikánem. Ponûkud v˘stfiední arcivévoda

Leopold Ferdinand zas neblaze proslul sv˘mi

sÀatky s vídeÀsk˘mi prostitutkami, po protial-

koholní léãbû jej rodina vyobcovala ze svého

stfiedu a vyhostila z Rakousko-Uherska. Roku

1935 zemfiel pod jménem Leopold Wölfling

chud‰í neÏ kostelní my‰.

Na‰li bychom i dal‰í problémy. âetné rodové

skandály stárnoucího císafie Franti‰ka Josefa

vyãerpávaly, ale daleko víc se jej jistû dotkly

zcela osobní a nesmírnû tragické ztráty, jeÏ po-

ãaly v˘‰e zmínûnou popravou sympatického

a oblíbeného bratra Maxmiliána. Je pochopitel-

né, Ïe se nikdy nevyrovnal s tragickou ztrátou

své Sissi, k níÏ jej vázal po cel˘ Ïivot pfies znaã-

né odcizení zvlá‰tní laskav˘ a velmi hlubok˘

vztah. Vzpomenuli jsme ji v souvislosti s osu-

dy Leopoldiny z Harrachu.

Nesmírnû krutá byla i smrt prince Rudolfa, je-

diného a velmi talentovaného císafiova syna.

Následník trÛnu, nespornû zajímav˘ ãlovûk

s velmi moderními názory, typick˘ liberál své

doby odmítající v˘sadní postavení ‰lechty

i církve a nepfiítel jakékoli nûmecké kurately

vãetnû militaristy Viléma II., zvefiejÀoval své

názory v ãláncích, jeÏ císafie jistû silnû pobufio-

valy. Rudolfa jako jiné ãleny rodu nakonec do-

stihla dynastická kletba. Vnucená svatba bez

lásky, pfiíkaz rezignovat na vytouÏené studium

pfiírodních vûd ve prospûch vojenského vzdûlá-

ní a tvrd˘ zákaz jakkoli zasahovat do otcovy

konservativní politiky pfiivedly svobodomysl-

ného tfiicátníka k hledání cesty ze zaãarované-

ho kruhu tím nejménû rozumn˘m zpÛsobem.

Propadl alkoholu, drogám a 30. 1. 1889 se za-

stfielil i se svou milenkou Mary Wetserovou na

zámku Mayerling.

Není divu, Ïe jediné Rudolfovo dítû, AlÏbûta

Marie Habsburská, provdaná knûÏna

Windischgrätzová, jeÏ pro‰la po rozvodu mar-

t˘riem soudÛ o dûti, se stala jiÏ pfied druhou

svûtovou válkou Ïivotní partnerkou v˘znamné-

ho funkcionáfie rakouské sociální demokracie

Petzneka. Od roku 1944 nacisté jej vûznili

v koncentraãním tábofie Dachau, kter˘ se ‰tûs-

tím pfieÏil. Roku 1948 si koneãnû vzal princez-

nu Marii za Ïenu.

Po Rudolfovû tragédii musela monarchie hle-

dat nového následníka trÛnu. Stal se jím nepfií-

li‰ nadan˘ generál kavalerie Karel Ludvík, bra-

tr Franti‰ka Ferdinanda a zavil˘ staromilec,

jenÏ odmítal dokonce i opatrnou liberalitu

Franti‰ka Josefa I. DoÏil se v‰ak jen roku 1896.

Zemfiel na infekci, kdyÏ se zcela nesmyslnû na-

pil z fieky Jordánu ve Svaté zemi. Volba tedy

musela chtû nechtû zamífiit k Franti‰ku

Ferdinandovi, muÏi císafiem nemilovanému,

protoÏe podobnû jako pfiedtím Rudolf odmítal

b˘t i on jeho poslu‰nou loutkou. Dodejme na 

okraj, Ïe jeho zcela odli‰n˘ bratr Otto, naz˘va-

n˘ „krásn˘ arcivévoda“, plodil témûfi v˘hradnû

alkoholické d˘chánky, skandály a Ïádná vídeÀ-

ská suknû pfied ním nebyla jistá, zemfiel jiÏ ro-

ku 1906 zfiejmû následkem syfilidy.

Franti‰ek Ferdinad ìEste byl z habsburského

hlediska rebel, protoÏe dokázal prosadit svÛj

pozdní sÀatek s vysnûnou ãeskou hrabûnkou

Îofií Chotkovou proti vÛli císafie, aã se musel

smífiit s tím, Ïe tak pfiipravil své dûti o trÛn, ne-

boÈ hrabûnka opût „nebyla rovná rodem“ arci-

vévodovi. Nûco, co je pro nás dnes naprosto

nepfiedstavitelné. Víme o ãasto, ale neprávem

pomlouvaném Ferdinandovi, kter˘ Ïil dlouho

v ãeském prostfiedí, Ïe se st˘kal s ãesk˘mi po-

litiky a intelektuály a silnû ovlivÀován manÏel-

kou a patrnû i pfiítelem Franti‰kem Harrachem

získal nespornû korektní vztah k ãeské zemi

a kromû toho vyznával moderní názory na roli

panovníka. Víme téÏ, Ïe se tvrdû stavûl proti

pangermánství i separatismu uhersk˘ch mag-

nátÛ a snaÏil se pfiitom opfiít o Rumuny,

Slováky a Chorvaty. Bránil agresivní rakouské

politice na Balkánû, kterou se mocnáfiství sna-

Ïilo kompenzovat star‰í územní ztráty na úkor

Srbska a Itálie. Lze dokonce s vysokou mírou

pravdûpodobnosti pfiedpokládat, Ïe by stûÏí

souhlasil se vstupem Rakousko-Uherska do

války, pokud by mu osud dopfiál zasednout na

habsbursk˘ trÛn, neboÈ mûl stejnû jako jeho pfií-

tel Rudolf siln˘ odpor k vojensk˘m dobrodruÏ-

stvím i agresivitû militantního nûmeckého císa-

fie. Zfiejmû dovedl téÏ odhadnout následky vál-

ky pro starou monarchii. Pokud byl vÛbec 

ochoten spolupracovat s Nûmeckem ãi

Vilémem II., ale radûji i s Ruskem, tak pouze

na zachování míru. K tomu v‰ak nebyly Ïádné

pfiedpoklady. Existují doklady, Ïe plánoval

spravedlivûj‰í federální rozdûlení monarchie

vãetnû svébytného postavení zemí Koruny ães-

ké. To v‰e kromû osobních sympatií a fiady spo-

leãn˘ch zálib a zájmÛ tvofiilo základ úzk˘ch

pfiátelsk˘ch vztahÛ divouse Franti‰ka Ferdi-

nanda a jemného aristokrata Franti‰ka Arno‰ta

Harracha, kter˘ byl po urãitou dobu jeho ta-

jemníkem.

Je arcivévodovou osobní tragédií, dÛkazem ne-

serióznosti politického tisku i politikÛ a nespo-

Smutek rodu HabsburkÛ

Z historie
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lehlivosti vefiejného mínûní, Ïe právû on, ãlo-

vûk ostfie zamûfien˘ proti válce, byl z neznalos-

ti vûci povaÏován za vÛdce tzv. „váleãné stra-

ny“, coÏ bylo nakonec dÛvodem k jeho nesmy-

slné vraÏdû, jeÏ s ním smetla poslední v˘znam-

nou pfiekáÏku svûtového konfliktu. Velkou ob-

libu si v‰ak nezískal z nûkolika dÛvodÛ, mezi

nimiÏ asi nebyla zcela vedlej‰í úloha zaujatého

a neinformovaného tisku: jeho skuteãné posto-

je nebyly obecnû známé, císafi totiÏ vehement-

nû bránil jejich zvefiejnûní, arcivévodu isoloval

a jeho styk s vefiejností blokoval. Na druhé stra-

nû si Ferdinand popuzoval vefiejnost tím, Ïe mu

chybûla mnohdy potfiebná velkorysost, trvalé

dvorské intriky proti nûmu a jeho Ïenû se staly

dÛvodem znaãné nedÛvûfiivosti, dokázal b˘t

nûkdy zbyteãnû neurotick˘, popudliv˘ aÏ tvrd˘

a byl bigotním katolíkem. To v‰ak neznamená,

Ïe nemohl b˘t v nastalé situaci dobrou a nejv˘-

‰e potfiebnou hlavou státu, pokud by mu osud

dopfiál ujmout se trÛnu.

Sarajevská vraÏda se stala koncem nadûjí staré

ãeské politiky a dala volnou ruku jestfiábÛm

z rakouské generality a nûmeckému císafii.

Dokonce se spekuluje, Ïe snad následník zá-

mûrnû nebyl tajnou sluÏbou vãas upozornûn na

chystan˘ atentát, o nûmÏ existovalo pfiinejmen-

‰ím dÛvodné podezfiení. Teprve pozdûji vy‰lo

najevo, Ïe srbsk˘ velvyslanec Jovanoviã varo-

val jiÏ 5. ãervna vídeÀskou vládu pfied moÏn˘m

útokem srbsk˘ch nacionalistÛ z âerné ruky.

Pfiitom tajná organizace, v jejímÏ ãele stál plu-

kovník srbského generálního ‰tábu Dragutin

Dimitrijeviã, zvan˘ Apis, jiÏ vybavila z armád-

ních skladÛ (!) sedm mlad˘ch fanatikÛ ãtyfimi

browningy se stfielivem a ‰esti pumami a poté

v‰echny dopravila tajnû pfies hranice do Bosny.

S nevypoãitatelnou dÛstojnickou klikou, jeÏ

ohroÏovala vlastní stát, si totiÏ nevûdûli ani

v Srbsku rady. Pfiesnû o mûsíc pozdûji po aten-

tátu zaãala první svûtová válka vyhlá‰ením vál-

ky Srbsku. Mgr. Jifií Karel

Veselá pohádka z ãarodûjnické ‰koly
Pohádkové pfiíbûhy o ãarodûjnic-

k˘ch uãních jsou stále hitem.

Vedle slavného Harryho Pottera

a jeho televizních kolegyÀ

âarodûjnic ‰kolou povinn˘ch se

neztrácí ani ãeská Saxana. Do ãa-

rodûjnické ‰koly zavedli malé di-

váky i herci ochotnického spolku

Mahen, ktefií si pro nû na konec le-

to‰ního ‰kolního roku pfiipravili

veselou pohádku Olgy Novotné

Nevûsta pro ãarodûje.

Princezna Jasnûnka (Pavla Zie-

glerová) se dostane do osidel zlé-

ho ãernoknûÏníka (Petr BoÏek),

kter˘ by ji chtûl za manÏelku. Ten

vzdorující princeznu mocn˘m

kouzlem zbaví pamûti a pfiivede ji

do ãarodûjnické ‰koly své sestry,

dobré ãarodûjky (Vlastimila Vy-

krutíková). Princezna dostane no-

vé jméno Pomnûnka a jako do-

mnûlá ãarodûjka zasedne do lavice

s ostatními uãni.

Kouzelnická ‰kola se ukáÏe b˘t

velmi podobná té klasické, Ïáãci

jsou veselá kopa, rádi se vzájemnû

po‰Èuchují a tropí si nejrÛznûj‰í

naschvály. Vût‰inou v‰ak mají

dobré srdce a rozhodnou se své

nové spoluÏaãce pomoci. Prin-

cezna mezi nimi dokonce najde

i lásku - k ãarodûji Jáskovi (Pavel

Kon‰tack˘), kter˘ ji nakonec 

osvobodí od zlé kletby.

Pohádky patfií k tradiãnímu reper-

toáru Mahena a stejnû jako hry pro

dospûlé, jeÏ Mahen nacviãuje kaÏ-

dou sezónu, mají obvykle ráz ko-

medie. Ani Nevûsta pro ãarodûje
nebyla v˘jimkou. Sv˘m humorem

se blíÏila pohádkám ZdeÀka

Tro‰ky, jenÏ vytrvale zásobuje

svût filmov˘ch pohádek ztfie‰tûn˘-

mi stra‰idly, kter˘ch se dûti roz-

hodnû nemusí bát, coÏ je moÏná

taky dobfie. Divák si ale pfii pohle-

du na nû obãas zasteskne: Kam se

jen podûly staré dobré ãeské po-

hádky... ZN

Objektivem ZdeÀka Habra

Vodníkovy dûti



nerozezná‰ v úzkosti

kam zamífií‰ sv˘mi kroky

variacemi pána neznáma

ve dvefiích nûhou pustoty

klecemi dnÛ nejistoty

klaunem vãerej‰ích podvodÛ

chladivou horou prochází‰

vichfiicemi ticha zachvûní

samotou zabloudit s andûlem

skrze mfiíÏí pohled mostem lásky

rozbfiesku zítra vzpomínek

fiekami srdce dálkou blouznûní

a oklamán spojnicemi sluncí

dopisem louãení posledních

s bohem poddan˘m ‰ílenství

potichu oltáfi Ïalu otvírá‰

za zvukÛ zrozen˘ch osudem

odyseami slov pohladí tûla

stfievícem v ráj vrÏen˘m jasu

v˘kfiiku rÛÏe matkou návratu

vûtrem poznání zatracena slova

karty rozdávány pfiízraky

plují na obláãcích odpu‰tûní

tajemství zvonu znamením

zastavení vãerej‰ího rozbfiesku

duch protkne sítí paprskem

lÏí zvonicí pomoc marnivou

se spánkem hledá mofie pfiílivem

spatfien˘m v tûle lotosu

okno za noci dnes dokofián

v kfieslech pohodlí usazeny

mlãí zázrakem rána zklamání

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT13/2007

22

Studentsk˘ klub KniÏní novinky r˘mafiovsk˘ch autorÛ

Literární a v˘tvarná soutûÏ
Marie Kodovské

poezie

úryvek z básnické sbírky
Zabloudit s andûlem o samotû

Îaneta Navrátilová: Na skok v Praze
Po star˘ch zámeck˘ch schodech

stoupá karavana kupce Sáma.

Modlí se Dalajláma.

Jantar je skryt v pytlích

pfiipevnûn˘ch na velbloudech.

Parléfi poãítá na prstech nejvy‰‰í vûÏe.

Pfiemysl ve fraku se zasnûnou Libu‰í

ve Stavovském divadle sedí v lóÏi

na Verdiho opefie.

Dalibor zapomnûl na své posluchaãe.

Pfiedvádí své dílo na stradivárky

a zve Paganiniho na grog

do Daliborky.

Tycho de Brahe jim k tomu otvírá zavináãe.

Hrabûnka Stradová si svÛj ãas

také pohlídá.

Obejme nohy císafie Rudolfa

a na bíl˘ mramorov˘ zadek Davida se zadívá...

Miláãek Mozart se na svatbû s Figarem

opil mûlnick˘m vínem.

Mí PraÏané mi pfiece rozumûjí !!

A vylétl oknem spoleãnû s hrabûtem Zeppelinem.

Dûti spí klidn˘ spánek se svou chÛviãkou.

Ampér pozhasíná v‰echna svítidla a

my se vracíme z kina setmûlou uliãkou.

Lístky nám trhala pobledlá

Anna Karenina.

Ráno nav‰tívila mûsto paní du Bary.

Ve vysok˘ch rukaviãkách

mne na trÏi‰ti v prstech drahé brokáty.

Neruda vyhazuje na dlaÏbu

z krabiãek le‰tûné acháty.

Se slávou do bran vjíÏdí markrabí Karel s prÛvodem.

A mne v prÛjezdu

na rozlouãenou políbil

dlouhovlas˘ Beethoven.

UÏ jste bloudili s andûlem o samotû?
Druhá básnická sbírka r˘mafiov-

ského kantora Ivo Janou‰ka pod

názvem Zabloudit s andûlem o sa-

motû s ilustracemi ·árky Lupeã-

kové je v souãasnosti jiÏ k dostání

na pultech na‰ich knihkupectví.

První Janou‰kova sbírka nese ná-

zev Mlãení slov a vy‰la v roce

1997. Proã pro druhou zvolil ná-

zev Bloudûní s andûlem o samo-

tû?

„Sbírka mûla mít název úplnû ji-
n˘, ale byl jsem okouzlen grafi-
kou, která byla inspirována právû

tímto textem a patfiila mezi první,
nebyla-li úplnû první. Rozhodnutí
o názvu bylo tedy dílem okamÏiku,
kter˘ se zrodil právû v jednu chví-
li,“ prozradil o názvu nové bás-

nické sbírky autor Ivo Janou‰ek,

kter˘ tímto zároveÀ vyjadfiuje po-

dûkování fiediteli Základní ‰koly

R˘mafiov Miloslavu Horkému,

kter˘ vydání podpofiil. Velké po-

dûkování básníka patfií také firmû

Pátá stavební CZ, bez jejíÏ velko-

rysosti by sbírka v této podobû ne-

vy‰la. JiKo

Ilustraãní foto
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...hlavnû aby bylo veselo
V nedûli 17. ãervna probûhly

v Tvrdkovû hody, na které se

âarodûjnice od Tfií pafiezÛ nále-

Ïitû pfiipravily. Napekla se srdíã-

ka, nakoupily ceny do kola ‰tûs-

tí a pánové pfiipravili makrely.

âarodûjky nastoupily tentokrát

bez ko‰Èátek, ale ve slu‰iv˘ch

krojích, které si na tuto pfiíleÏi-

tost nechaly u‰ít, a moc jim slu-

‰ely. A jak se na hody patfií, bylo

i krásné poãasí a pfiedev‰ím hez-

ká pohoda. JiÏ se tû‰íme na dal‰í

akce. Alena âiklová

Osadní v˘bory informují

Pozvánka

Obãanské sdruÏení Stránské srdeãnû zve na oslavu vzniku obce Stránské
Obec Stránské má jiÏ 687 let. V sobotu 14. ãervence od 9.30 na pro-

stranství pfied kostelem probûhne obecní oslava.

Program:
- Slavnostní otevfiení nové kroniky obce Stránské

- starosta Ing. Petr Klouda.

- Vystoupení M· Janovice

- Frgálová soutûÏ pro dûti

- SoutûÏ v seãení trávy pro dospûlé

- Vítání leto‰ních mláìat - pfiijdou i sudiãky

- SoutûÏ o nejmilej‰ího domácího mazlíãka - fotografická soutûÏ

- Prezentace poezie 10letého Vojtûcha Ka‰parce

- Ukázka lidov˘ch fiemesel - kováfiství, sedláfiství, ko‰íkáfiství ad.

- Od 15.00 hraje skupina PORAZ c. band.

Pfiihlá‰ky do soutûÏe o nejmilej‰ího mazlíka: tel.: 723 040 535

nebo dodat foto pfiímo v den oslavy do 11 hodin.

Je zaji‰tûno bohaté obãerstvení!

Leto‰ní oslava bude vûnována novû vznikající kronice. Stránské se

koneãnû vymaÀuje ze zapomnûní, a tak by byla velká ‰koda nezane-

chat o tomto dûní záznam. ZároveÀ nová kronikáfika Markéta

Beránková doplní údaje, které se nezaznamenávaly po dlouh˘ch 

68 let. Dfiívûj‰í kronika se psala do r. 1939 a je psána nûmecky.

Po cel˘ den bude ve Stránském bohat˘ program - soutûÏe pro dospû-

lé a hlavnû pro dûti.

Hledáme kmotry pro novû narozená jehÀátka a pro nejmen‰í pfiírÛs-

tek, jímÏ je zranûn˘ asi mûsíc star˘ srneãek. Velmi rychle se uzdra-

vuje, ale je jasné, Ïe návrat do pfiírody by byl velmi obtíÏn˘. Kmotr

na slavnosti mÛÏe svému zvífiátku dát jméno a v budoucnu se podílet

na jeho v˘chovû. Tû‰íme se na vás!  Obãanské sdruÏení Stránské

Fota: autorka ãlánku

Fota: archiv OS Stránské
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Kam na v˘let

Za krásami Zlatohorska
Klub ãesk˘ch turistÛ Ondfiejovice

letos jiÏ popáté zval na turistick˘

pû‰í pochod nazvan˘ Putování za

krásami Zlatohorska s podtitulem

Poznej pomûrnû neznámou, ale

pfiitaÏlivou ãást JeseníkÛ. Leto‰ní

trasy vedly jak do údolí Ztrace-

n˘ch ‰tol, ke zlatorudn˘m ml˘-

nÛm, tak k ménû znám˘m místÛm

Horní a Dolní Údolí. My se v‰ak

do tûch míst mÛÏeme podívat

i mimo tuto akci.

Horní Údolí, místo leÏící pfii cestû

z Rejvízu do Hefimanovic, je b˘-

valá hornická obec s pÛvodním

názvem Ole‰nice. V dobû vrchol-

né tûÏby zlata v 16. století byla ta-

ké sídlem horního hejtmana.

V 17. století zde pracoval hamr na

ménû kvalitní Ïelezo, byla tam ta-

ké zku‰ebna kovÛ a mincovna.

V místû je kostel sv. Jana Kfititele,

kter˘ byl pfiestavûn z pÛvodního

kostela v novogotickém slohu 

r. 1888 a vyzdoben od v˘znamné

sochafiské rodiny KutzerÛ z toho-

to místa. Dnes je Horní Údolí re-

kreaãní lokalitou.

Dolní Údolí leÏí o 3 kilometry dá-

le, v jeho spodní ãásti mÛÏeme

najít kostelík sv. Achácia z r. 1912

a odtud podél potoka Ole‰nice lze

dojít ke znám˘m zlatorudn˘m

ml˘nÛm. Obû Údolí leÏí na jiho-

západním úpatí nejvy‰‰ího kopce

Zlatohorské vrchoviny - Pfiíãného

vrchu. Hojnû nav‰tûvované zlato-

rudné ml˘ny leÏí na úpatí Lysého

vrchu pfii fiíãce Ole‰nici, u starého

vodního kanálu, kter˘ slouÏil hor-

níkÛm pfii r˘Ïování zlata.

Pfiíãn˘ vrch spolu se Zámeck˘m

a Lys˘m vrchem tvofií zajímav˘

horsk˘ masiv, jehoÏ protáhl˘

hfibet nese na jihu a jihozápadû

skalní útvary s ãásteãn˘m v˘hle-

dem. Na jihu, smûrem k Hefima-

novicím, jsou to Hornické skály,

na jihozápadû nad Horním

a Dolním Údolím Táborské skály.

Kóta 936 m nedaleko Táborsk˘ch

skal nese název Starohofií. Kolem

celého tohoto masivu vede okruÏ-

ní silnice ze Zlat˘ch Hor dlouhá

22 km.

Pfiíãn˘ vrch je místem nejbohat‰í-

ho tamního nalezi‰tû kovÛ a rud,

jsou zde pozÛstatky stfiedovûk˘ch

‰achet, jejich odvodÀovacích ka-

nálÛ a vûtracích komínÛ, ‰tol a ry-

Ïovi‰È zlata, rÛzné hluboké i mûl-

ãí propadliny, ale i novûj‰í horní

díla, dnes vût‰inou zakonzervova-

ná. K tûmto místÛm dovede zá-

jemce nauãná hornická stezka.

Na jihozápadû Pfiíãného vrchu

pramení fiíãka Ole‰nice, tekoucí

pfies Horní a Dolní Údolí a On-

dfiejovice k Mikulovicím, kde se

vlévá do fieky Bûlé. Na jihu Pfií-

ãného vrchu pod Hornick˘mi ska-

lami pramení fieka Opavice, te-

koucí smûrem k Hefimanovicím,

Holãovicím a Mûstu Albrechti-

cím, která pak pokraãuje jako po-

hraniãní tok aÏ do Krnova, kde se

spojí s fiekou Opavou.

Na Pfiíãném vrchu byl obnoven

poutní kostel Panny Marie Po-

mocné, zatímco b˘val˘ kostelík

sv. Anny i kostelík sv. Marty jsou

dnes zfiíceninami. V sousedství

Pfiíãného vrchu na Zámeckém vr-

chu je zfiícenina b˘valého stráÏní-

ho hradu Edel‰tejna. Cel˘ tento

horsk˘ masiv mÛÏete projít pû‰ky

po turisticky znaãen˘ch cestách,

mÛÏete ho i projet po zdej‰í cyk-

lostezce. Je vlastnû kouzeln˘m 

územím pokladÛ. A do kouzelné-

ho kraje pokladÛ Zlatohorska pat-

fií i jeho dal‰í místa. Jsou to napfií-

klad Ondfiejovice, které leÏí pfii

silnici ze Zlat˘ch Hor do Miku-

lovic. K Ondfiejovicím patfií jiÏ

dfiíve jmenované zlatorudné ml˘-

ny, ale také lomy na vápenec,

v 19. století zde byla Ïelezná huÈ

s první válcovnou na zinkov˘

plech. Ve válkách o Slezsko byla

obec postiÏena vratislavsk˘m mí-

rem a Ondfiejovice byly rozdûleny

na pruskou a rakouskou ãást. Do

Zlat˘ch Hor i Mikulovic mÛÏete

odtud jet i vlakem.

Ze Zlat˘ch Hor do Mikulovic,

které leÏí jiÏ v níÏinû v nadmofiské

v˘‰ce 320 m, to mají v˘letníci

pfies Ondfiejovice 9 km a do

Jeseníku 15 km. Jako cel˘ zdej‰í

kraj byly i Mikulovice úzce spjaty

s hledáním zlata,

které bylo získá-

váno z náplavÛ

fiek Bûlé a Ole‰-

nice. Od stfiedovû-

ku dominuje obci

kostel sv. Miku-

lá‰e na zdej‰ím

skalním ostrohu

a údajnû je to nej-

krásnûj‰í kostel

v malebném údolí

fieky Bûlé. Byl

pfiestavûn do pseu-

dogotické podoby

v roce 1903.

Mikulovice jsou

známy spí‰e sv˘m

hraniãním silniã-

ním pfiechodem

do polsk˘ch Glu-

cholaz a také pe-

áÏní tratí (za kte-

rou na‰e republika platí Polsku

poplatky) pfies Glucholazy do

Jindfiichova a dále do Krnova. Po

rozdûlení Slezska v roce 1742 se

staly pohraniãní obcí, kdyÏ byly

oddûleny státní hranicí od soused-

ních Hlucholaz. Za druhé svûtové

války zde byl zajateck˘ tábor.

V obci je pila a podnik na zpraco-

vání kamene. V roce 1972 bylo na

katastru jejich obce poblíÏ obce

Hradec-Nová Ves vybudováno

Aeroklubem Jeseník sportovní le-

ti‰tû, které nabízí v‰em milovní-

kÛm adrenalinového sportu létání

i seskoky padákem.

Snad k nejznámûj‰ím místÛm

Zlatohorska patfií dal‰í pfiírodní

poklad - Rejvíz, vzdálen˘ 8 km od

Zlat˘ch Hor. Rekreaãní a turistic-

ké stfiedisko není známé pouze

sv˘mi vyfiezávan˘mi Ïidlemi

v tamní turistické chatû, ale pfiede-

v‰ím národní pfiírodní rezervací

s nejvût‰ím vrchovi‰tním ra‰eli-

ni‰tûm Slezska, jehoÏ stáfií se od-

haduje na 6 - 7 tisíc let. Rezervace

je pfiístupná po haÈovém chodníku

2 km dlouhou nauãnou stezkou

k Velkému mechovému jezírku.

Tato svérázná ãást krajiny má dí-

ky specifick˘m podmínkám

a vodnímu reÏimu zcela odli‰nou

faunu i flóru oproti svému okolí.

Jak napovídá pÛvodní nûmeck˘

název Reihwiesen = Bohaté lou-

ky, jedná se o pfiírodovûdnû velmi

cenné území, které je navíc opfie-

deno mnoha povûstmi. Z Rejvízu

je to jiÏ nedaleko do Jeseníku, ale

také údolím âerné Opavy do

Vrbna pod Pradûdem. Tato mûsta

uvádûjí Rejvíz ve sv˘ch návrzích

na turistické v˘lety. K „pokla-

dÛm“ Zlatohorska patfií je‰tû i mé-

nû známá místa, jako napfiíklad

Píseãná s krásn˘mi mramorov˘mi

jeskynûmi na ·piãáku ãi Velké

Kunûtice, Supíkovice a Hradec-

Nová Ves.

A tak pro va‰i informaci je‰tû 

uvádíme data konání poutí
u kostela Panny Marie
Pomocné na Pfiíãném vrchu - jsou

to termíny 11. 8. a 22. 9. 2007,

a datum r˘Ïování zlata o Pánev

starosty mûsta Zlaté Hory, které

se bude konat pro v‰echny zájem-

ce od dûtí aÏ po dospûlé 25. 8.
2007.

A k tomu je‰tû struãn˘ popis tam-

ních cyklostezek:

Trasa 1
Píseãná - Prameny Ole‰nice - Rej-

víz - Star˘ Rejvíz - Jestfiábí chata
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Úsmûvnû

- Pásmo Orlíku - Adolfovice -

Jeseník - Láznû Jeseník - âeská

Ves - Píseãná (délka 40 km).

Stfiednû obtíÏná trasa vedoucí le-

sními cestami, vhodná pro trek-

kingová a horská kola, nejvy‰‰í

bod 1050 m n. m. (pásmo Orlíku).

Obãerstvení: Jeseník, Rejvíz,

Adolfovice.

Trasa 2
Mikulovice - Zlaté Hory - Dolní

Údolí - Rejvíz - Mikulovice (dél-

ka 30 km). Stfiednû obtíÏná trasa

vedoucí lesními cestami, vhodná

pro trekkingová a horská kola,

nejvy‰‰í bod 780 m n. m. (Rej-

víz). Obãerstvení: Dolní Údolí,

Rejvíz.

Trasa 3
Mikulovice - Velké Kunûtice - Su-

píkovice - Píseãná - Mikulovice

(délka 18 km). Nenároãná trasa

vhodná i pro rodiny s dûtmi, ve-

doucí po místních komunikacích,

nejvy‰‰í bod 590 m n. m. Obãer-

stvení: Mikulovice, Velké Kunû-

tice, Supíkovice, Píseãná.

Trasa 4
Velké Kunûtice - Vidnava - Îulo-

vá - âerná Voda - Supíkovice -

Velké Kunûtice (délka 36 km).

Nenároãná trasa vhodná i pro ro-

diny s dûtmi, vedoucí po místních

komunikacích, nejvy‰‰í bod 

590 m n. m. Obãerstvení:

Mikulovice, Vidnava, Îulová,

âerná Voda, Supíkovice.

Trasa 5
Zlaté Hory - Dolní Údolí - Horní

Údolí - Star˘ Rejvíz - Rejvíz -

Zlaté Hory (délka 23 km). Stfiednû

obtíÏná trasa vedoucí lesními ces-

tami, vhodná pro trekkingová

a horská kola, nejvy‰‰í bod 

780 m n. m. (Rejvíz). Obãerstve-

ní: Dolní Údolí, Rejvíz.

Trasa 6
Zlaté Hory - Hefimanovice - Horní

Údolí - Zlaté Hory (délka 21 km).

Stfiednû obtíÏná trasa vedoucí le-

sními cestami, vhodná pro trek-

kingová a horská kola, nejvy‰‰í

bod 790 m n. m. (Horní Údolí). 

Obãerstvení: Hefimanovice, Dolní

Údolí.

Trasa 7
Zlaté Hory, Edel‰tejn - Hefimano-

vice - Drakov, hájovna - Pod

Kober‰tejnem, rozcestí - Rejvíz -

Zlaté Hory (délka 36 km).

Stfiednû obtíÏná trasa vedoucí le-

sními cestami, vhodná pro trek-

kingová a horská kola, nejvy‰‰í

bod 780 m n. m. (Rejvíz). Obãer-

stvení: Hefimanovice, Rejvíz,

Zlaté Hory.

Moravská cyklotrasa
Moravsko-slezská dálková trasa:

Glucholazy - Mikulovice - Nová

Ves - Jeseník - Bludov - Olomouc

- Tovaãov (délka 150 km). Dál-

ková trasa vedoucí po místních

komunikacích od severu k jihu.

Trasa urãená pro vyznavaãe dál-

kov˘ch cyklov˘letÛ. Obãerstvení

v kaÏdé obci.

(Zpracováno podle informaãních
materiálÛ INTERREG III a Mikro-
regionu Zlatohorsko a Správy
CHKO Jeseníky)

Za KâT R˘mafiov H. Ka‰parová

Jak se zbavit manÏela
Milé dámy, pfiipravila jsem pro

vás návod, jak se zbavit va‰eho

nepfievychovatelného manÏela.

Zaãnûte tím, Ïe ho budete pfie-

svûdãovat o tom, Ïe tlou‰Èka je

projevem muÏnosti. PfiipomeÀte

mu zápasníky sumo. K jídlu mu

podávejte hodnû masa, co nejvíce

tuãného. PouÏívejte v˘hradnû Ïi-

voãi‰né tuky. Zelenina a ovoce

nejsou pro muÏského Ïádná stra-

va. Ne‰etfiete na mnoÏství a dÛ-

raznû mu pfiipomínejte, aby v‰e

dojedl. Doporuãuji jelita, jitrnice,

uzeniny v‰eho druhu, vepfiov˘ bÛ-

ãek, husy, kachny a také bílé ma-

so - ovar.

V‰echna jídla dochucujte rozpu‰-

tûn˘m máslem a sádlem nebo do-

zlatova vy‰kvafienou slaninou.

Uvidíte, Ïe mu ãasem zachutná.

Na stÛl dávejte v‰e, co dÛm dá,

a neustále doplÀujte na talífi.

SÛl je nad zlato, slánka

musí b˘t neustále plná.

Dobr˘ obûd si Ïádá do-

br˘ mouãník, ne‰ize-

n˘, promazan˘ nûko-

lika vrstvami krému,

ne‰etfiete ani ‰lehaã-

kou. Teãkou za do-

br˘m jídlem je káva,

potom pivo, víno,

destiláty v dostateã-

ném mnoÏství a nej-

lépe v kombinacích.

Îivotabudiã - kávu -

vafite nûkolikrát dennû,

silnou, tureckou, s láka-

vou ãepicí ‰lehaãky.

Svaãinu na dal‰í den pfii-

pravte jiÏ po druhé veãefii.

Nestrpte ani, aby v noci muÏ

trpûl hladem. Ráno dostatek

vajec usmaÏen˘ch na

‰peãku, a cesta autem do

práce ho jistû unaví...

Proto ho nehoÀte na nû-

jaké procházky ãi v˘le-

ty. Sport a pohyb aÈ

jsou pro nûj slova ne-

známá. Pokud by

chtûl jít nûkam pû‰ky,

jen aÈ si zajde do blíz-

ké hospody. AÏ se vrá-

tí, je velice vhodné se-

hrát hysterickou scénu

okofienûnou Ïárlivostí.

Stále mu pfiipomínejte, Ïe

by mûl pfiiná‰et domÛ více

penûz, zafiídit zahraniãní

dovolenou, obstarat nové au-

to, plasmov˘ televizor, vûnovat

se dûtem, chodit na tfiídní schÛz-

ky. Dávejte mu soustavnû za vzor

neoblíbené sousedy. Vám by mûl,

milé dámy, pfiiná‰et kvûtiny, drob-

né dárky v podobû briliantového

prst˘nku, ãasto opakovat, jak jste

jedineãná, skvûlá a máte taky bá-

jeãnou maminku a celou rodinu.

O víkendech dopfiejte manÏelovi

klídek na gauãi, celodenní odpo-

ãinek. „Gauãing“ aÈ je jeho oblí-

ben˘m koníãkem ve volnu

i v‰ední dny. A aby ten odpoãi-

nek byl dokonal˘, místo svÛd-

n˘ch nûÏností mu nabídnûte do-

stateãné mnoÏství cigaret tûch

nejlep‰ích znaãek.

Pfieji vám, drahé manÏelky, mno-

ho úspûchÛ.

K nûãemu se vám v‰ak musím

pfiiznat: Já totiÏ stra‰nû lÏu. Si

Organizace a spolky

Co lze také zaÏít na turistickém zájezdu
Ve ãtvrtek 21. ãervna si vyjeli r˘mafiov‰tí tu-

risté na prohlídku Litomy‰le. V‰e probíhalo

dobfie, boufie a prÛtrÏe mraãen jsme byli 

u‰etfieni prohlídkou interiéru zámku a pak

jsme jiÏ procházeli mûstem v ãerstvém vla-

hém povûtfií se slunkem nad hlavou. Po ob-

chÛzce mûstem, zejména po dlouhém, pod-

loubím vroubeném námûstí, jsme odjíÏdûli

domÛ s pfiíjemn˘mi dojmy, a i kdyÏ jsme dal-

‰í prudk˘ dé‰È sledovali pod stfiechou nástu-

pi‰tû v Chocni, stihli jsme v Olomouci po-

slední spoj k nám. Vlak jel na ãas, a tak jsme

se zaãali pfiipravovat k pfiestupu do na‰eho

motoráãku ve Val‰ovû. Ale - v lese za

Dûtfiichovem vlak prudce zastavil a pan prÛ-

vodãí nás informoval, Ïe na trati leÏí spadl˘

strom a bude nutné, aby jej odstranili hasiãi.

Nakonec jsme - jinak zcela bez úhony - pfii-

jeli domÛ o dvû hodiny pozdûji. I to ale patfií

k cestování a nakonec v‰e skonãilo k plné

spokojenosti. Josef Jelínek

Foto: www.jeseniky.com
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

3. mûstské slavnosti v Bfiidliãné
V sobotu 23. ãervna probûhly na

stadionu kopané velkolepé osla-

vy za rekordní úãasti obãanÛ

mûsta Bfiidliãné. Zmíníme se

struãnû, co v‰e pfiedcházelo a co

obná‰í pfiipravit tak velkou akci.

Projekt se zaãal pfiipravovat pfied

více neÏ rokem. Prvním krokem

bylo najít polského partnera,

mûsto, které by s námi chtûlo

spolupracovat. Vstfiícnost, ocho-

tu a velmi srdeãné pfiivítání

a jednání jsme na‰li v polském

mûstû Ujazd. V první polovinû

roku 2006 na‰e mûsto uzavfielo

smlouvu o partnerství mezi Bfii-

dliãnou a Ujazdem. V ãervnu ro-

ku 2006 byl ve spolupráci s fiedi-

telkou M· ve Vrbnû p. Pradû-

dem pfiipraven projekt, kter˘ byl

v záfií hotov, v lednu leto‰ního

roku schválen a pak zaãalo ob-

dobí jeho realizace. Organizáto-

ry ãekaly nároãné mûsíce, ale

podafiilo se a projekt byl realizo-

ván v programu INTERREG 

IIIA. Tento roãník byl prvním,

kter˘ byl spolufinancován EU.

Slavnosti byly zahájeny dvûma

prÛvody mûstem. Jeden byl pojat

jako historick˘, o ten se postara-

la firma Gryff v dobov˘ch kost˘-

mech a rekvizitách, a druh˘ prÛ-

vod obná‰el dechov˘ orchestr

Haná Uniãov. Zámûr vzbudit ob-

ãany a pozvat je na slavnosti spl-

nil oãekávání a k prÛvodu se za-

ãali pfiidávat první nedoãkavci.

Do mûsta pfiijeli na‰i pfiátelé

z Ujazdu, ktefií se aktivnû zapoji-

li do prÛbûhu oslav. Mezi zá-

stupci mûsta Ujazdu byl i polsk˘

faráfi, kter˘ spoleãnû s na‰ím vy-

konal v kostele m‰i. Ve Spole-

ãenském domû probûhla konfe-

rence se zástupci na‰eho a pol-

ského mûsta, Euregionu Pradûd

a dal‰ími hosty, pfiedstaviteli mí-

stních firem, které s námi spolu-

pracovaly. Tímto vyjadfiujeme

podûkování za jejich podíl na

slavnostech.

Program slavností probíhal na

tfiech „scénách“. První se ode-

hrávala na podiu. Nemá smysl

vyjmenovávat v‰echna vystou-

pení, scénky a ukázky, kter˘ch

bylo bezmála tfiicet! Vystupovali

zde jak profesionálové, tak ama-

téfii. Druhá „scéna“ byla historic-

ká a odehrávala se vesmûs na

druhé stranû stadionu. Poãet vy-

stoupení tu dosáhl ãísla 16. Tfietí

scéna mûla jen jedno dûjství, a to

na travnaté plo‰e stadionu v po-

dobû fotbalového klání mezi

Bfiidliãnou a Ujazdem s v˘sled-

kem nikoliv lichotiv˘m pro do-

mácí - 2:5.

Na leto‰ních slavnostech si kaÏ-

d˘ musel pfiijít na své, byly zde

prezentovány rÛzné Ïánry a sty-

ly, hudební, taneãní, divadelní,

historické. Ohlasy jsou i díky to-

mu pozitivní, i kdyÏ chybiãky by

se na‰ly a kritici taktéÏ. Je‰tû se

zmiÀme o jednom ãlovûku, kter˘

se podílel na hladkém prÛbûhu

celé akce, a tím byl moderátor

Hitrádia Orion Jifií Jekl. Na‰i

pol‰tí pfiátelé odjíÏdûli pozdû

v noci a dle sv˘ch slov byli vel-

mi spokojeni, s pfiijetím, prÛbû-

hem oslav a hlavnû s v˘sledkem

fotbalistÛ. SnaÏili jsme se o nû

postarat co nejlépe a doufáme,

Ïe na‰e spolupráce bude i nadále

pokraãovat. 

Vûra Jurá‰ová,
hlavní organizátorka

Festival Letnice 2007
V leto‰ním roce bude uspofiádán jubilejní 

10. roãník tohoto úspû‰ného hudebního festi-

valu v Bfiidliãné. Probûhne ve dnech 11. aÏ

12. srpna v prostorách vefiejné stfielnice

v Bfiidliãné-Lesy se zaãátkem v sobotu 11. 8.

ve 14 hodin. Úãast na festivalu potvrdilo do-

posud 12 skupin. Z nejzajímavûj‰ích to bude

soubor Mirash z Polska a dobfie známá hu-

dební skupina HC-3, která v loÀském roce

absolvovala úspû‰né turné po USA! Vstupné

zÛstává na symbolické stokorunû, toãit bude-

me levného ·eráka. V pfiípadû de‰tû poãítá-

me s krytou plochou pro fanou‰ky. Více se

dozvíte na internetov˘ch stránkách www.let-

nice.wz.cz! Pfiipravil Daniel Mach

Fota: archiv Daniela Macha
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âesk˘ pohár v letním biatlonu 2007
V leto‰ní závodní sezónû mají

biatlonisté z Bfiidliãné kromû

druÏstva ÏákÛ i kompletní druÏ-

stvo dorostencÛ. Obû druÏstva

mají za sebou dvû kola âeského

poháru s velmi dobr˘mi v˘sled-

ky. DruÏstvo ÏákÛ je z 26 klubÛ

z celé republiky na tfietím místû

a dorostenci jsou dokonce druzí

za vedoucím druÏstvem Rover

z Prahy. Co se t˘ãe medailí, v Ïá-

cích je nejlep‰í M. Györgyová se

ãtyfimi zlat˘mi, A. Proke‰ová má

jednu stfiíbrnou a dvû bronzové,

D. DoleÏalová dvû bronzové 

a A. Brachtl jednu bronzovou.

V dorostu je nejlep‰í I. Proke‰ová

s jednou zlatou a tfiemi stfiíbrn˘-

mi, V. Hlobil má po jedné zlaté,

stfiíbrné i bronzové, D. Kupka

jednu zlatou a M. Kováãová za-

tím jednu bronzovou.

Tenisové kurty
V sobotu se na tenisov˘ch kur-

tech pofiádal dal‰í roãník turnaje

smí‰en˘ch dvojic. Za krásného

sluneãného poãasí zaãaly hned

ráno líté boje mezi 13 pfiihlá‰e-

n˘mi dvojicemi. Nikdo nechtûl

odejít poraÏen, a tak poãetní di-

váci vidûli opravdu dramatické

situace s nûkolika obûtav˘mi pá-

dy. Z tûchto klání vy‰li jako vítû-

zové Barbora a Petr Mlejnkovi,

na druhém místû se umístili

Ladislava a Kamil Knápkovi

a tfietí skonãili Jana a Roman

Krãovi. ManÏelé Motykovi jako

pofiadatelé pfiipravili turnaj, jako

vÏdy, na vysoké úrovni a spoko-

jenost byla oboustranná.

Dal‰í turnaj pfiipravují manÏelé

Motykovi na dny 14. a 15. ãer-

vence 2007. Bude to pro zmûnu

turnaj pro muÏe bez rozdílu vû-

ku. Zveme v‰echny zájemce,

pfiijìte si zahrát nebo alespoÀ

povzbudit. Budou pfiipraveny

hodnotné ceny, o obãerstvení je

postaráno.

Pfiipravil Daniel Mach

Sportovní akademie Z· Bfiidliãná 2007
S blíÏícím se koncem ‰kolního roku pfiichází

i ãas ukázat, co umíme. Nejvhodnûj‰í pfiíleÏi-

tostí pfiedvést se je ‰kolní akademie.

Letos poprvé ji pfiipravili Ïáci vy‰‰ího stupnû

a dali jí název Od poupátka po rÛÏi. Je to

v podstatû metafora pro v˘voj od tûch maliã-

k˘ch aÏ po dne‰ní „drzé klacky“. 

Devadesát minut stráven˘ch na pódiu Spole-

ãenského domu v Bfiidliãné bylo opravdu pest-

r˘ch. Od úÏasného zpûvu Monãi âonkové,

pfies rÛzná taneãní vystoupení ve stylu aerobi-

ku, hip-hopu, break dance aÏ po prÛpravy ko-

lektivních sportÛ si kaÏd˘ na‰el to své.

Dokonce ani sabotáÏ techniky neodradila

sportovní nad‰ence od super v˘konÛ

a spousta úãinkujících chtûla improvizovat.

Troufám si fiíct, Ïe velmi zdárnû. Zkuste si

jen pfiedstavit, jak basketbalisty zvyklé na

pí‰Èalku uãíte driblovat a pfiihrávat podle

hudby, a ve finále hi-fi vûÏ zkrátka klekne.

Úplnû stejné je to s nûkolika „blázny“, ktefií

si na skupinu Ramstein nacviãí akrobacii na

trampolínû, a potom musí ustát strach a hla-

sit˘ úÏas divákÛ bez zardûní.

Mikrofon na‰tûstí vûdûl, co se slu‰í a patfií,

a tak si odpracoval své i pfii vyhla‰ování

sportovcÛ ‰koly. A Ïe letos byla úroda:

Atletika:

1. Mí‰a Györgyová - bûh na 800 m

Nikola ·armanová - hod míãkem

2. Tomá‰ La‰tovica - skok dalek˘

Radek Nûmec - bûh na 1500 m

3. Klára Krãilová - bûh na 60 m

Pavel Kuãera - skok dalek˘

Patrik GeÏo - skok vysok˘

Minikopaná:

2. místo v okresním pfieboru

Basketbal:

1. místo v Basketcupu, 2x vítûz Nestlé basket

Atletika 1. - 4. roãník:

1. místo v trojboji - Vanesa Schneiderová

2. místo Julie Ondru‰ková, Roman Mihál

Podûkování hostÛm Akademie:

TK Jes R˘mafiov vedenému Alenou Tome‰-

kovou a Z· R˘mafiov za uvolnûní vystupují-

cích dûtí z vyuãování, Anetû Kováfiové,

VíÈovi Polákovi a Leo‰i Molinovi (spoleãné

vystoupení hip-hopu). Matefiské ‰kole Bfii-

dliãná pod vedením paní Krãové a RÛÏiãko-

vé. A na závûr podûkování MOS, s. r. o. za

zapÛjãení sálu Spoleãenského domu a kole-

gÛm a kolegyním Z· Bfiidliãná za toleranci

a shovívavost pfii nácvicích jednotliv˘ch vy-

stoupení. Ludmila Glacnerová

Na snímku biatlonistÛ stojí zleva: Mirka Lysíková, Andrea Kováãová,
Katka Outratová, Filip Kozub, Lenka âecháková, Andrea Proke‰ová
a Michaela Györgyová
Zleva v dfiepu: Markéta Koãvarová, Adam Brachtl, David Volek
a Vítûzslav Volek

Fota: archiv Daniela Macha

Fota: archiv Z· Bfiidliãná



Zveme vás k procházce krásnou pfiírodou údolím âerné

Opavy na Drakov a dále na Rejvíz. Na Drakovû a v jeho

blízkém okolí naleznete spousty zajímav˘ch atrakcí a tajem-

n˘ch pfiekvapení.
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Z okolních obcí a mûst

Lesní slavnost LapkÛ z Drakova
a Dny LesÛ âeské republiky

na Drakovû

14. - 15. ãervence 2007

LEGENDA
k orientaãnímu plánu trasy

- Lesní slavnost LapkÛ z Drakova 2007

1. JOSEFSK¯ HAMR A PAMÁTN¯ DUB (za mostkem k letnímu

táboru Campanula, cca 1 km pfied Drakovem)

RYTÍ¤I A LAPKOVÉ Z QUINBURGU - ‰ermífisk˘ spolek Jeseník,

stfiedovûká stfielnice

2. DRAKOV - atrakce spolku Pfiátelé Vrbenska a Lesní správy
M. Albrechtice
RYTÍ¤I A LAPKOVÉ - skupina ARCUS z Vítkova

LESNÍ PEDAGOGIKA a atrakce LâR, s. p., Lesní správy 

M. Albrechtice, NATURA 2000

- lesní hospoda s Ïivou hudbou, celnice, stará fiemesla, ukázka cviãení

horského sokola, fla‰inetáfi a dal‰í

3. MOST U SLUâÍHO POTOKA
¤EZBÁ¤ Jifií Halouzka z Jifiíkova

VODNÍK u Skalního potoka

4. STANOVI·Tù ZA SLUâÍM POTOKEM - atrakce Klubu pfiá-
tel Zl. Hor (cca 200 m za Drakovem)

ZLATOHOR·TÍ ZLATOKOPOVÉ A R¯ÎOVÁNÍ ZLATA
- historie hornictví a tkalcovství, bylináfiská poradna

5. D¤EVOUHELNÁ HUË - Pfiíznivci kamenick˘ch a sochafisk˘ch
dûl na Jesenicku (cca 500 m)

LESNÍ GALERIE - v˘stava - historie o kamenících a sochafiích

Jesenicka a v˘stava nálezu pozÛstatkÛ letadel sestfielen˘ch v roce 1944

v leteckém souboji nad Orlíkem

6. Vù·TKYNù Z âERNÉ OPAVY (cca 700 m za Drakovem)

- vû‰tûní budoucnosti, lesní ãarodûjky, medovina a vãelí produkty a v˘-

stava fotografií Tomá‰e Ludwiga

Sobota 10 - 21 hodin Nedûle 10 - 17 hodin

Bohaté obãerstvení naleznete v lesních hospodách Drakova a penzionech

Rejvízu.

O dobrou zábavu se pak postarají potulní rytífii, kejklífii a hudebníci. A pokud

v ten den na cestách k Drakovu potkáte tajemného mnicha nebo quinburské

lapky, neleknûte se, pozvali jsme je pro va‰e pobavení a dobrou náladu.

Hlavní cenou v sobotní tombole LapkÛ z Drakova je nedûlní vyhlídkov˘ let

nad Drakovem.

Slavnost se koná na území CHKOJ, proto dodrÏujte pokyny CHKOJ a LâR,

s. p., a zákon o lesích ã. 289/1995 Sb.

Na území CHKOJ je zakázáno tábofiit a rozdûlávat v lese oheÀ.
Dûkujeme vám, Ïe nám pomáháte udrÏovat pofiádek v lese, a pfiejeme vám

dobrou zábavu.

Vjezd aut je povolen jen na oznaãená parkovi‰tû Drakova a Rejvízu.

Dûkujeme za pomoc v‰em pfiátelÛm a na‰im sponzorÛm.

Spolek Pfiátelé Vrbenska, LâR, s. p.,
obec Hefimanovice, Klub pfiátel Zlat˘ch Hor

a Spolek pro rozvoj Rejvízu
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7. STAR¯ REJVÍZ - I. PILA Lesní správa Jeseník (cca 200 m za od-

boãkou smûr na Star˘ Rejvíz)

LESNÍ PEDAGOGIKA v podání LâR, s. p., Lesní správy Jeseník 

- ukázka v˘cviku loveck˘ch psÛ

- ukáÏeme vám, kde se nachází LURDSKÁ JESKYNù

8. REJVÍZ - atrakce Spolku pro rozvoj Rejvízu, prostory Penzionu

Orlík a chaty Svobody

CÍSA¤SKÁ GARDA A SK¤ÍTEK GILL
- obãerstvení, country hudba po cel˘ den, ukázky práce s koÀmi, jízda

na koních a dal‰í atrakce

Sponzofii:
Advanced Plastics, s. r. o., LâR, s. p., Hradec Králové, Fa Mihakov Krnov, mûsto Vrbno pod Pradûdem, TRUL holding, a. s., Mikulovice,

RIDEX, s. r. o., obec Hefimanovice, mûsto Zlaté Hory, Ing. Petr Gross, s. r. o., Pavel Gamovsk˘, Palírna Píseãná, Petr LuÏík, Miloslav PaÀák,

TWI, spol. s. r. o., Vrbenská nástrojáfiská, s. r. o., Technické sluÏby Vrbno p. P., PEERSTA, s. r. o., Dostál Vlastimil, POLYKEMI, s. r. o.,

NadûÏda Klíãová, ATQ, s. r. o., Rostislav Srostlík, Máder Lesnická firma, s. r. o., Mepac CZ, s. r. o., Tfiinec, ZV KOVO Advanced Plastics,

Ruman Milan Zlaté Hory, GARDENA Bruntál, Tiskárna Zubalík, Pupíková Jana, Plasty Urbánek, rod. Sklárna Kostkovi Mnichov, Urbaník

Zbynûk, Jifií Koãiãka, Doprava Darmovzal, Vojenská zotavovna Ovãárna, CRYSTALEX Vrbno p. P., Stolafiství Vosáhlo & Thér, Zdravotní

sluÏba HORI, POTRAVINY Janáková Irena, Vzduchotechnika Kamensk˘, Odetka, Robert Schuska, Václavík Hefimanovice, Jatka JANTAR

Vrbno p. P., Masna B. Opatrn˘, Jídelna Advanced Plastics, Gymnázium Vrbno p. Pr., Krahulec Jaroslav.

Slavnost se koná za finanãní spoluúãasti Olomouckého kraje

Organizátofii a partnefii Lesní slavnosti LapkÛ z Drakova:
Spolek Pfiátelé Vrbenska, Klub pfiátel Zlat˘ch Hor a Spolek pro rozvoj Rejvízu, LâR, s. p., Lesní správa M. Albrechtice a Jeseník, CHKO

Jeseníky, ACTAEA, Pfiíznivci kamenick˘ch a sochafisk˘ch dûl na Jesenicku.

Slavnostní otevfiení Nauãné stezky „Údolím LapkÛ z Drakova“ se uskuteãní v sobotu 14. 7. 2007:
Projekt zabezpeãila ACTAEA - spoleãnost pro pfiírodu a krajinu a spolek Pfiátelé Vrbenska ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky, LâR,

s. p., Lesní správou M. Albrechtice, Jeseník a Karlovice, Pfiíznivci kamenick˘ch a sochafisk˘ch dûl na Jesenicku, Spolkem pro rozvoj Rejvízu

a Klubem pfiátel Zlat˘ch Hor. Nauãná stezka byla realizována v rámci projektu SíÈ vzdûlávacích a informaãních center v chránûn˘ch
krajinn˘ch oblastech âR. Spolek Pfiátelé Vrbenska

Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ
První pomoc pfii úrazech

3. Poranûní hrudníku
Hrudní ko‰ tvofií 12 párÛ Ïeber, upínajících

se vpfiedu na hrudní kost a vzadu na pátefi.

Jeho hlavním úkolem je chránit Ïivotnû dÛle-

Ïité nitrohrudní orgány - srdce a plíce. Tyto

orgány mohou b˘t po‰kozeny pfii tupém

zhmoÏdûní hrudníku, ale i ranami, které do

nûj pronikají zvenãí.

Otevfiené poranûní hrudníku (otevfien˘

pneumotorax) je Ïivot ohroÏující stav, vzni-

kající poru‰ením celistvosti hrudní stûny

a vniknutím vzduchu zvenãí do pohrudniãní

dutiny. Na poranûné stranû plíce kolabuje,

hromadící se vzduch v hrudníku utlaãuje obû

plíce a dochází k Ïivot ohroÏujícímu du‰ení.

Pfiíãinou b˘vá ãastûji u dospûl˘ch rána ve
stûnû hrudní (bodná, stfielná, trÏnû zhmoÏ-

dûná). U dûtí se toto poranûní vyskytuje mé-

nû ãasto, spí‰e jako druhotné poranûní hrud-

ní stûny úlomkem Ïebra následkem úrazu.

Pfiíznaky otevfieného poranûní hrudníku mo-

hou b˘t dramatické, projevují se náhle

vzniklou du‰ností, zrychlen˘m a mûlk˘m
d˘cháním, promodráváním kÛÏe dítûte.

Nûkdy je patrné probublávání jasnû ãerve-
né, zpûnûné krve a únik vzduchu v místû

poranûní.

Kryté poranûní hrudníku b˘vá ménû zá-

vaÏn˘m stavem, pokud nedojde k vnitfinímu

zranûní, tak dítû ohroÏuje pfiedev‰ím svou

velkou bolestivostí pfii d˘chání a pohybu.

Pfiíãinou b˘vá tupé násilí pÛsobící na
hrudní stûnu (autonehody - náraz kapoty

auta, pfiejetí kolem vozidla, pády dítûte

z v˘‰ky na hrudník a záda, pád tûÏkého pfied-

mûtu na dítû). Pfiíznaky jsou rÛznû vyjádfieny

podle stupnû závaÏnosti zranûní. Otfies
hrudníku, znám˘ pod lidov˘m názvem „vy-

raÏení dechu“, je mimovolní krátká zástava

d˘chání, vût‰inou po pádu na záda. Je dítû-

tem i okolím velmi nepfiíjemnû vnímán, dítû

je vydû‰ené, snaÏí se popadnout dech, ale

vût‰inou se do nûkolika sekund po pfiíhodû

d˘chání samo upraví a dítû je dále v pofiádku.

ZhmoÏdûní hrudníku je tûÏ‰ím stavem,

mÛÏe dojít k poranûní hrudní stûny prováze-

nému pohmoÏdûním svalstva, zlomeninami

Ïeber. Zranûní je velmi bolestivé, dítû se bo-

jí nadechnout, d˘chá povrchnû a zrychlenû.

V tûÏk˘ch pfiípadech zlomená Ïebra mohou

sv˘mi úlomky poranit vnitfiní orgány a mezi-

Ïeberní cévy, coÏ vede ke krvácení do hrud-

níku a rozvoji ‰oku.

První pomoc pfii poranûní hrudníku:
• Dítû uloÏte do polohy v polosedu, tak aby

se mohlo horními konãetinami opfiít o pod-

loÏku a napomáhat svému d˘chání zapoje-

ním práce pomocn˘ch d˘chacích svalÛ.

• Pokud má dítû otevfiené zranûní hrudníku,

okamÏitû uzavfiete otvor v hrudníku, zpo-

ãátku i holou dlaní. Ránu o‰etfiete krycím
poloprody‰n˘m obvazem, kter˘ má tfii ãás-

ti - první vrstva by mûla b˘t sterilní nebo 

alespoÀ ãistá, druhou vrstvu tvofií neprody‰-

ná igelitová plena a tfietí pfiipevÀující vrstvu

vytvofite z leukoplasti - stfií‰kovitû oblepte 

igelitovou rou‰ku ze tfií stran - ze strany hor-

ní a boãních. Vytvofiení tohoto obvazu b˘vá

pro ménû zku‰eného zachránce pomûrnû slo-

Ïité, v tomto pfiípadû je moÏné oblepit ránu

stfií‰kovitû leukoplastí ze v‰ech ãtyfi stran

a vytvofiit tak obvaz neprody‰n˘.

• Je-li v ránû cizí tûleso, nikdy je neodstra-

Àujte násilím, naopak je pfiipevnûte k hrudní-

ku leukoplastí, sterilnû obloÏte a ránu steril-

ním materiálem utûsnûte.

• Pfii uzavfieném pohmoÏdûní hrudní stûny se

pokuste zmírnit bolestivost pfii d˘chání zne-
hybnûním hrudníku elastick˘m obinadlem

nebo trojcíp˘mi ‰átky sloÏen˘mi do kravaty.

Hrudník obvazujte od spodní ãásti a fixaci 

ukonãete v podpaÏí. Znehybnûní neprovádûj-

te v pfiípadû, Ïe zranûné dítû má projevy de-

chové nedostateãnosti (je du‰né, promodrá-

vá). Pokud se tyto pfiíznaky objeví po prove-

deném znehybnûní, fixaãní obvaz radûji od-

straÀte.

• SnaÏte se dítû uklidnit, vyzvûte ho k pravi-

delnému a klidnému d˘chání, nedávejte mu

nic jíst ani pít, mÛÏete pfiiloÏit studené ob-

klady na hrudník, pokud pfiiná‰í úlevu.

• Pfii závaÏnûj‰ích poruchách dechu (dítû

promodrává, pro‰edává) zaãnûte provádût

podpÛrné nebo úplné umûlé d˘chání.

• Pokud je dítû v bezvûdomí a má zachované

základní Ïivotní funkce, uloÏte je do stabili-

zované polohy na poranûnou stranu (zdravá

polovina hrudníku tak mÛÏe lépe d˘chat).

• Vãas zajistûte odborné o‰etfiení dítûte - dle

závaÏnosti úrazu volejte zdravotnickou zá-

chrannou sluÏbu (155) nebo dítû odvezte sa-

mi na chirurgickou ambulanci.

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)



Sport

Hurá na Bayern aneb Úspûchy r˘mafiovské pfiípravky
TûÏko byste v ‰irokém okolí hle-

dali úspû‰nûj‰í fotbalové muÏ-

stvo, neÏ je pfiípravka TJ Jiskra

R˘mafiov. Parta tûchto mal˘ch

klukÛ dosáhla letos na titul pfie-
borníkÛ okresu a splnila si neje-

den Ïivotní sen. Potom, co kluci

získali pohár pro vítûze celoroãní

soutûÏe, ve které zvítûzili s ne-

pfiekonateln˘m celkov˘m skóre

111:23, vydfieli i 6. místo na
krajském pfieboru. To je v kon-

kurenci t˘mÛ z Opavy nebo

Ostravy velice pûkn˘ v˘sledek.

Úspû‰né druÏstvo mlad˘ch per-

spektivních hráãÛ tvofií M. Ko-

váã, O. Kubját, P. Kopeãek, 

J. Kolísek, R. Sack˘, M. Sedlá-

ãek, A. Janík, D. Kolpák, T. Ja-

ník, J. Orel, J. Camfrla, A. Boci-

an, D. Kopeãek, A. Vajdík, 

M. Urban, J. Ondrák, P. Poulík

a M. Poulík. Nejlep‰ím stfielcem

t˘mu byl útoãník Radek Sack˘,

kter˘ vstfielil více neÏ polovinu

v‰ech gólÛ; stfieleckou formu 

ukázali i Adam Vajdík nebo 

obránce Honza Kolísek.

DruÏina trenéra Jifiího Orla si ta-

ké zahrála a zvítûzila v exhibiã-

ním zápase s reprezentantem

Tomá‰em Ujfalu‰im, doprovodi-

la druholigové hráãe SFC Opava

k jejich poslednímu ligovému 

utkání a o pfiestávce pfiedvedla

naplnûn˘m opavsk˘m tribunám

své fotbalové umûní. Prozatím

posledním velk˘m úspûchem byl

zisk tfietího místa na turnaji
„O ‰tít mûsta Vysokého M˘ta“,

kter˘ se konal v sobotu 23. ãerv-

na. V silné konkurenci ãtrnácti

t˘mÛ z celé republiky vyhrála

Jiskra v boji o bronz 3:1 nad

âeskou Tfiebovou. Nejlep‰ím

stfielcem t˘mu byl opût Radek

Sack˘ s 8 góly. K nejcennûj‰ím

skalpÛm patfií poráÏka Sparty

Praha 2:1.

Nemalou zásluhu na tom, co klu-

ci dokázali, mají samozfiejmû tre-

néfii Kopeãkovi a hlavní kouã

Orel. Nesmíme zapomenout ani

na v˘znamnou podporu hlavního

sponzora Jifiího Ondráka. Ten pro

kluky na závûr sezóny pfiipravil

opravdovou lahÛdku - o víkendu

od 6. do 8. ãervence se r˘mafiov-

ská pfiípravka pfiedvede na mezi-

národním turnaji v nûmeckém

Mnichovû, kam malé hráãe do-

provodí i jejich nejvûrnûj‰í fa-

nou‰ci - rodiãe. Uvidíme, zda

k v˘hfie nad Spartou nepfiibude

tfieba poráÏka mnichovského

Bayernu nebo jiného velkého ev-

ropského klubu. Pak by opût by-

lo co slavit a stejnû jako pfii zisku

mistrovského titulu poteãe dût-

ské ‰ampaÀské proudem a rychlé

‰punty budou vystfielovat nad do-

mácím trávníkem. KaÏdopádnû

se v‰ichni mají na co tû‰it a na-

‰im klukÛm se díky tvrdé práci

v pfiípravû po‰tûstí dal‰í z vûcí,

o které si obyãejní smrtelníci mo-

hou nechat jen zdát. 

·tûpán Sedláãek

Bronzová olympijská medaile do R˘mafiova
Ve dnech 19. - 24. 6. se konaly v Ústí
nad Labem Hry III. letní olympiády dû-
tí a mládeÏe 2007. Vyhla‰ovatelem

a organizátorem tohoto velkého

sportovního svátku je âesk˘ 

olympijsk˘ v˘bor, pofiadatelem

tfietího roãníku byl Ústeck˘ kraj.

Do Ústí nad Labem se v úter˘ 

19. ãervna sjelo speciálnû vypra-

ven˘mi vlaky 4 139 úãastníkÛ

her - závodníkÛ, trenérÛ, rozhod-

ãích z celé âeské republiky. Cel-

kem 3 429 nejlep‰ích mlad˘ch

sportovcÛ ze v‰ech 14 krajÛ âR

bojovalo pût dnÛ na 36 sportovi‰-

tích o rozdûlení 21 sad olympij-

sk˘ch medailí a body do soutûÏe

krajÛ.

Pro nominaci na olympiádu byly

vypsány ve v‰ech sportovních

disciplínách velmi pfiísné limity

a kritéria. O peãlivém v˘bûru zá-

vodníkÛ svûdãí i to, Ïe z celého

b˘valého okresu Bruntál se na 

olympiádu nominovalo jen ‰est

závodníkÛ ve ãtyfiech sportov-

ních disciplínách - atletika, pla-

vání, zápas a aerobik.

Olympiáda byla zahájena nád-

hern˘m zahajovacím ceremoniá-

lem se v‰emi oficialitami jako na

velké olympiádû - pfiedstavení

jednotliv˘ch sportÛ, poté násle-

dovalo defilé jednotliv˘ch kraj-

sk˘ch v˘prav veden˘ch úspû‰n˘-

mi ãesk˘mi reprezentanty, pro-

slovy pfiednesli pfiedseda olym-

pijského v˘boru MUDr. Milan

Jirásek a hosté, následovalo vzty-

ãení olympijské vlajky a zapálení

olympijského ohnû. Ve ‰tafetû

s olympijskou pochodní se pfied-

stavila fiada v˘znamn˘ch spor-

tovních osobností. ·tafetu zakon-

ãila a oheÀ zapálila Katefiina

Neumannová. Hejtman Ústecké-

ho kraje Ing. Jifií ·ulc prohlásil 

olympiádu za zahájenou a slav-

nostní ceremoniál byl zakonãen

slibem závodníkÛ i rozhodãích

a ãeskou státní hymnou.

Studio Sport a zdraví R˘mafiov

mûlo na olympiádû také svoji zá-

stupkyni. Mlad‰í Ïákynû Terezka

Krywdová se nominovala na 

olympiádu v krajském závodû

v bfieznu 2007. JiÏ tato nominace

byla pro ná‰ sportovní klub ob-

rovsk˘m úspûchem. O to vût‰í

radost a nad‰ení jsme v‰ichni

mûli, kdyÏ Terezka vybojovala

v tûÏké konkurenci nejlep‰ích zá-

Vítûzn˘ t˘m na turnaji v Mohelnici Foto: Ale‰ Camfrla

Mistfii okresu v plné sestavû i s trenéry Foto: Jifií Ondrák
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Titul absolutního vítûze pro sólistky TK Jes
V nedûli 17. ãervna probûhla v kulturním domû SIDIA v Olomouci ta-

neãní akce pod názvem „Rytmus tanãí dûtem“. Souãástí pestrého pro-

gramu bylo také vyhlá‰ení

Ïebfiíãkové soutûÏe „O Ha-

náck˘ koláãek 2007“.

Ve v˘razovém tanci v dût-

ské kategorii získala titul

absolutního vítûze Îaneta

Szapowalová se skladbou

„Neposedn˘ plamínek“.

V juniorské kategorii ji

následovala Lenka Mrha-

lová a její formace „Tan-

ãím tolik, kolik je mi let“.

Obû dûvãata, která tanãí

v TK Jes pfii Základní ‰ko-

le R˘mafiov, získala kro-

mû diplomu krásné pohá-

ry a ‰ampaÀské (samo se-

bou dûtské).

Moc a moc Îandû i Le-

niãce blahopfieji a zároveÀ

pfieji krásné prázdniny pl-

né sluníãka.

Alena Tome‰ková,
vedoucí TK Jes

vodnic âR krásné 3. místo a do-

mÛ pfiivezla bronzovou medaili.

V tûÏkém závodû zúroãila svoji

celoroãní poctivou pfiípravu 

a opût se pfiedvedla jako velká bo-

jovnice. V̆ born˘m sportovním

v˘konem podûkovala své trenérce

L˘dii ·védíkové za dobrou a obû-

tavou celoroãní práci a vybojova-

n˘mi 8 body pfiispûla k úspûchu

Moravskoslezského kraje, kter˘ se

v soutûÏi aerobiku umístil na krás-

ném 2. místû a v celkovém hodno-

cení krajÛ na 3. místû. Terezce i je-

jí trenérce gratulujeme.

Olympijsk˘ oheÀ nad Ústím uha-

sl pfii závûreãném ceremoniálu

v sobotu 23. ãervna tûsnû pfied

21. hodinou. Hry III. letní olym-

piády neunikly ani pozornosti

médií. Zahajovací i závûreãn˘

ceremoniál a nûkteré soutûÏe by-

ly pfiená‰eny v pfiímém pfienosu

prostfiednictvím webové televize.

âeská televize dennû ve zpravo-

dajství informovala o prÛbûhu 

olympiády a zájemci si stále je‰-

tû mohou prohlédnout prÛbûh ce-

lé olympiády na webov˘ch strán-

kách. L˘die ·védíková st.

Mûstská volejbalová liga 2007
V sobotu 23. ãervna uspofiádal volejba-

lov˘ oddíl TJ Jiskra R˘mafiov turnaj smí-

‰en˘ch druÏstev, hran˘ jako 14. roãník

Mûstské volejbalové ligy. Zúãastnilo se

jí pût druÏstev. Hrálo se systémem kaÏd˘

s kaÏd˘m na dva vítûzné sety. Navzdory

vûtrnému poãasí se hrál kvalitní, bojov˘

volejbal s ãast˘mi dlouh˘mi rozehrami.

Vût‰inu utkání fiídili rozhodãí I. tfiídy

Miroslav Zatloukal a Josef Czedron.

Nejvût‰í radost zpÛsobila organizátorÛm

turnaje úãast druÏstva star‰ích ÏákÛ Z·

R˘mafiov Rychlá rota v ãele s kapitánem

Tomá‰em Sitafiem a hrajícím trenérem

Vlastimilem Baranem. Koneãné v˘sled-

ky pfiiná‰í závûreãná tabulka.

Vedení volejbalového oddílu TJ Jiskra

R˘mafiov dûkuje pofiadatelÛm turnaje

i zúãastnûn˘m hráãÛm a tû‰í se na dal‰í

akce pod vysokou sítí.

Zpracoval J. Czedron

ZdeÀka Doãkálka opût zradila ruka
V sobotu 23. ãervna odjíÏdûli na‰i tû-
lesnû postiÏení kuÏelkáfii hájit barvy
R˘mafiova na kuÏelnu v Horním
Bene‰ovû. Konalo se tam dal‰í kolo
seriálu âeského poháru 2007.
„Jel jsem v první dráze na rekord,
ale pak mnû zase vypovûdûla ru-
ka, neudrÏel jsem kouli, tak jsem
to dohrál jen tak tak,“ svûfiil se po

pfiíjezdu z Horního Bene‰ova ná‰

‰piãkov˘ kuÏelkáfi v kategorii TP

muÏi Zdenûk Doãkálek, kter˘ na-

konec se ziskem 507 kolkÛ vybo-

joval ve své kategorii stfiíbro.

Rozdílem tfií kolkÛ zvítûzil

Franti‰ek Tomá‰ek z âKD Blan-

sko a tfietí skonãil Jaroslav Horá-

ãek z Olympie Bruntál (491 kol-

kÛ). Hornobene‰ovská kuÏelna

pfiivítala celkem dvaatfiicet hráãÛ

z celé republiky. Z této plejády si

v˘bornû vedl r˘mafiovsk˘ Karel

Forcek, kter˘ v kategorii LP 0 do-

sáhl se ziskem 422 kolkÛ rovnûÏ

na druhou pozici. První se umístil

Vladimír ·trbík (Olympia Brun-

tál) a tfietí skonãila Jana Martiní-

ková rovnûÏ z Olympie Bruntál.

Pozadu v‰ak nezÛstal ani dal‰í

ná‰ kuÏelkáfi Ivo Mrhal. Pokofiil

celkem 399 kolkÛ a to mu staãilo

v kategorii LP 1 na zisk bronzové

medaile.

Teì mohou na‰i hráãi nûjakou

dobu trénovat a relaxovat. Dal‰í

zápas zapoãítávan˘ do âeského

poháru 2007 je totiÏ ãeká aÏ 

1. záfií na kuÏelkáfisk˘ch dráhách

v Bohumínû. JiKo
Fota: archiv TK Jes
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SmÛla dûlila amatéry od postupu do finále
O víkendu 16. - 17. ãervna se 

uskuteãnil na pûkné ‰estidráhové

kuÏelnû Spartaku Pfierov finálov˘

turnaj 1. mistrovství âeské re-

publiky druÏstev neregistrova-

n˘ch hráãÛ. Ze tfií regionálních

kvalifikací do nûj postoupilo 

24 druÏstev reprezentujících

mûstské soutûÏe neregistrova-

n˘ch hráãÛ, mezi nimi i reprezen-

tanti na‰eho MAKLu (Mûstské 

amatérské kuÏelkáfiské ligy),

druÏstvo RD R˘mafiov ve sloÏení

Marek Zoth, Miloslav Grulich,

Leo‰ Ka‰parec a Pavel Míãek.

Jako náhradník jel s druÏstvem

Vratislav Opavsk˘.

V sobotu hrálo v‰ech 24 druÏstev

o 8 postupov˘ch míst do nedûlní-

ho finále. Hrálo se na 4x 60 hodÛ

sdruÏen˘ch za krásné atmosféry,

kdy v hledi‰ti bylo více jak 

150 divákÛ, vãetnû poãetné sku-

piny vûrn˘ch r˘mafiovsk˘ch pfiíz-

nivcÛ a kamarádÛ. K vidûní byly

skuteãnû hodnotné v˘kony, vãet-

nû nového ãeského rekordu v ka-

tegorii neregistrovan˘ch (305 ku-

Ïelek). JiÏ v kvalifikaci mûlo 

16 druÏstev souãet pfies 1000 ku-

Ïelek, tedy prÛmûr pfies 250 ku-

Ïelek na hráãe.

A jak dopadli na‰i borci? Jako

první nastupoval Marek. A jak

pozdûji sám komentoval, asi byl

zbyteãnû nervózní z atmosféry

a zodpovûdnosti a pokofiil pou-

h˘ch 221 kolkÛ (Marku, kdy ti

padlo takové mizerné ãíslo? To

uÏ asi ani sám nepamatuje‰,

Ïe?!). Ve druhém kole nastoupil

Milo‰ a taky nám pfiipravil pár

kru‰n˘ch chvil. Po první dráze

pouh˘ch 106 (!) kuÏelek. Ale na

druhé dráze zabojoval a bylo

z toho krásn˘ch 262 kuÏelek. Ve

tfietím kole nastoupil ná‰ nejlep‰í

hráã Leo‰ a jist˘m v˘konem

s pouze jednou chybou shodil

krásn˘ch 271 kuÏelek. Je‰tû stále

Ïila nadûje. V posledním kole

hrál tradiãní zadák Pavel. Slu‰-

n˘ch 264 kuÏelek, ale tu‰ili jsme,

Ïe to asi na postup staãit nebude.

UÏ nezb˘valo neÏ ãekat, co za-

hrají ostatní soupefii. A stalo se.

Brána finále nám zÛstala zavfie-

ná. Chybûlo pouh˘ch 15 kuÏelek.

V koneãném hodnocení nám pat-

fií 14. místo. Je to úspûch, nebo

neúspûch? TûÏko fiíct. Ostudu

jsme urãitû neudûlali. Je to jen

sport. A navíc v amatérském ne-

jde vÏdy jen o v˘kony a vítûzství,

ale více o radost z pohybu, o ka-

marádství. I kdyÏ nezastíráme 

osobní zklamání, vûfiíme, Ïe zís-

kané zku‰enosti zúroãíme tfieba

jiÏ v dal‰í sezónû.

Touto cestou chceme podûkovat

za podporu na‰im pfiíznivcÛm

a sponzorÛm, pfiedev‰ím matefiské

firmû RD R˘mafiov. Dále pak fir-

mám Easy Control Morava

z Bfiidliãné, 5. stavební R˘mafiov,

Kovo‰rotu Moravia R˘mafiov

a v neposlední fiadû MûÚ R˘ma-

fiov. Pavel Míãek

Sprint ukonãil klání R˘mafiovského desetiboje
V pátek 22. ãervna 2007 byla dopsána 31. ka-

pitola v historii R˘mafiovského desetiboje.

Nejdfiíve se úãastníci se‰li v 16.30 pfii závû-

reãné disciplínû - sprintu na 60 metrÛ. Je‰tû

zaãátkem t˘dne se vyskytly pochybnosti, zda

se na takovém podkladu bude dát vÛbec závo-

dit, traÈ byla totiÏ sam˘ drn. Ale organizátor

této disciplíny Karel Toman se svého úkolu

zhostil na v˘bornou a za vydatné pomoci Ïá-

kÛ 7. A, 7. B a hochÛ z 8. B a 8. C Základní

‰koly R˘mafiov pfiipravili regulérní podmínky.

Moc jim za to dûkujeme. Poãasí také pfiálo,

a tak se sv˘ch funkcí ujali startér a ãasomíra.

Nejdfiíve zaklekli do startovacích blokÛ mu-

Ïi nejstar‰í kategorie. Zde potvrdil papírové

pfiedpoklady Václav Orlík a ãasem 9,47 s pro-

bûhl cílem pfied Vojtou Hrdinou (10,1 s). Tfietí

skonãil Antonín Koneãn˘ (10,81 s).

Po nich zmûfiily své síly na této trati Ïeny.

V kategorii B zvítûzila jasná favoritka

Markéta Míãková ãasem (9,49 s). Za ní pro-

bûhla cílovou páskou Alena Jurá‰ová (10,35 s)

a jako tfietí dosprintovala Vlaìka Kubáãová

(10,81 s).

V Ïenách A byl boj o první místo dramatic-

k˘. Nejlep‰ím Ïensk˘m v˘konem dne 9,25 s

se mÛÏe pochlubit Jana Pitorová. Za ní skon-

ãila Katka Koláfiová 9,7 s, jejíÏ v˘kon byl

o setinu sekundy lep‰í neÏ u tfietí Hanky

Hájkové (9,71 s).

V muÏích B nejlépe naladil formu Milo‰

Slouka a zvítûzil ãasem 8,4 s pfied Ivo‰em

Volkem (9,06 s) a Pavlem Koláfiem (9,09 s).

V muÏích A se bl˘skl nejlep‰ím v˘konem

dne Karel Toman, kter˘ se jako jedin˘ dostal

pod hranici 8 sekund a ãasem (7,87 s) zvítû-

zil. Druh˘ Pavel Jurá‰ dosáhl ãasu 8,03 s

a tfietí Pavel Kon‰tack˘ 8,16 s.

Veãer v 19 hodin pak probûhlo ukonãení 

31. roãníku a vyhlá‰ení v˘sledkÛ. Po nepatrné

chybû v propoãítávání v˘sledkÛ zpÛsobené

„chybnó elektronkó“ dodávanou firmou AJ by-

li vyhlá‰eni vítûzové celého roãníku, ktefií si

odnesli krásné sklenûné trofeje. 

A jak to tedy dopadlo?

1. místo 2. místo 3. místo

Îeny A
H. Hájková J. Pitorová H. SvatoÀová

Îeny B
A. Jurá‰ová M. Míãková M. Pitorová

MuÏi A
B. Rektofiík J. Hnilo I. Sovi‰

MuÏi B
J. Hofman I. Volek J. Svedoník

MuÏi C
V. Orlík V. Hrdina J. Dfievo

Mohu v‰ak zodpovûdnû prohlásit, Ïe vlastnû

zvítûzili v‰ichni zúãastnûní, ktefií si alespoÀ

jednou za mûsíc na‰li ãas, ubrali ze svého

pohodlí a pfii‰li dokázat, Ïe stále je‰tû umí.

Na závûr bych chtûla podûkovat za finanãní

podporu této akce Mûstskému úfiadu

R˘mafiov, dále sponzorÛm Irmû ·opíkové

a Vojtovi Hrdinovi, Janû Egidové za pfiípravu

obãerstvení a manÏelÛm Koneãn˘m za obû-

tavou pomoc pfii organizaci.

Tû‰ím se na setkání se v‰emi stávajícími 

úãastníky i pfiípadn˘mi nov˘mi zájemci na

startu 32. roãníku, kter˘ zaãínáme turistikou

v rámci R˘mafiovské padesátky 15. záfií

2007. Ing. Alena Jurá‰ová

Foto: autor ãlánku
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JEDNATEL SPOLEâNOSTI

SERVIS
NEMOCNICE R¯MA¤OV, s. r. o.

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pozici

Strukturovan˘ Ïivotopis spolu s motivaãním dopisem

zasílejte do 23. 7. 2007 na adresu: Podhorská nemocnice, a. s.,

personální oddûlení, NádraÏní 27, Bruntál 792 01,

Tel.: 554 700 521, e-mail: pavel.oravec@podhorska.cz

PoÏadavky:
SH·/VO·, 5 let praxe v oboru, ¤P sk. B, schopnost t˘mové

práce, vysoké pracovní nasazení, znalost práce na PC, 

komunikativnost, flexibilitu, trestní bezúhonnost

NáplÀ práce:
Zodpovûdnost za bezproblémov˘ chod stravovacího provozu,

organizace stravovacího provozu, fiízení a organizace práce

provozních jednotek kuchynû, sledování správnosti postupu

pfii pohybu skladov˘ch zásob

Nabízíme:
Motivující systém hodnocení, mobilní telefon, firemní 

benefity, pfiíjemné pracovní prostfiedí, pfiíspûvek 

na stravování, 5 t˘dnÛ dovolené

VEDOUCÍ
STRAVOVACÍHO PROVOZU

TOâENÉ PIVO ZE SOUDKU U VÁS DOMA

SLAVÍTE? GRILUJETE?
NEBO CHCETE JEN TAK POSEDùT?

JJJJ EEEE     LLLL IIII BBBB OOOO     TTTT OOOO ââââ EEEE NNNN ÁÁÁÁ     DDDD EEEE SSSS ÍÍÍÍ TTTT KKKK AAAA
NNNN EEEE BBBB OOOO     DDDD VVVVAAAA NNNN ÁÁÁÁ CCCC TTTT KKKK AAAA ????

IHNED K ODBùRU
NACHLAZENÉ SOUDKY 6 - 8 °C
o objemu

15 litrÛ (30 piv)
30 litrÛ (60 piv)
50 litrÛ (100 piv)

MoÏnost zapÛjãení v˘ãepního zafiízení

Kontakt: Radek Zimák, 602 705 399

ZapÛjãení

party pumpy

k zakoupenému

soudku zdarma

ZapÛjãení

party pumpy

k zakoupenému

soudku zdarma

V˘hody kreditní karty CITIBANK:
- aÏ 55 dní bezúroãné pÛjãky - dále splátky dle dohody

s klientsk˘m servisem
- Ïádné poplatky za získání karty a za vedení úãtu
- niÏ‰í úroky neÏ u konkurence
- poji‰tûní proti krádeÏi, ztrátû
- FOTO A PODPIS NA KARTù
- PRESTIÎ
- získání rezervy aÏ trojnásobku va‰ich pfiíjmÛ
- nabídka platí i pro dÛchodce

Disponujeme moÏností zprostfiedkování i jin˘ch úvûrov˘ch
produktÛ, vãetnû produktÛ pro rekonstrukci ãi stavbu

nemovitostí, stavební spofiení, penzijní pfiipoji‰tûní

Zájemci volejte na tel. 774 343 278
nebo pi‰te na LEONSTAR@seznam.cz

NOVÉ NEBANKOVNÍ PÒJâKY 25 - 250 000 Kâ!!!

- i pro hfií‰níky z registru, vysoká prÛchodnost aÏ 85 %
- platí i pro obãany ze Slovenské republiky
- Ïádné podvody, Ïádné poplatky pfiedem,

peníze po schválení do 1 t˘dne

MOÎNOST POJI·TùNÍ ÚVùRU

Jednoduché a rychlé vyfiízení v pfiípadû,
Ïe vlastníte nemovitost nebo partnera s pfiíjmem.

Potfiebné doklady:
- 2 doklady totoÏnosti
- 2 poslední v˘pisy z úãtu
- telefon na pau‰ál nebo pevná linka
- potvrzení o v˘‰i pfiíjmu

VOLEJTE SPECIALISTU OBCHODU A SLUÎEB: 774 343 278
NEBO PI·TE NA E-MAIL: leonstars@email.cz

PoÏadujeme:
- praxi v oboru MKD
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C, E
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav

Nabízíme:
- náborov˘ pfiíspûvek dle délky

odpracovan˘ch let u svého
pfiede‰lého zamûstnavatele

- tahaãe DAF + plachtové návûsy
- pracovní zafiazení na místo

stfiídaãe s perspektivou
pfiidûlení vlastního vozidla

- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

Nástup moÏn˘ po dohodû ihned

pro bliÏ‰í informace kontaktujte:
Stanislav Jufiena, tel. 554 703 460

(v dobû od 7.00 - 16.00)

řidiče pro mezinárodní
kamionovou dopravu

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme
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Kontakt na tel.: 605 54 42 52

Obchodní poradce v R˘mafiovû

Îivotní nebo dÛchodová poji‰tûní:

osob
- Perspektiva
- Renta GARANT

dûtí
- Budoucnost
- Radost

Skupinové Ïivotní poji‰tûní

Úrazové poji‰tûní
Komerãní zdravotní poji‰tûní

Poji‰tûní budov

Poji‰tûní domácností

Poji‰tûní podnikatelÛ

Poji‰tûní motorov˘ch vozidel
Poji‰tûní odpovûdnosti

- povinné ruãení
Cestovní poji‰tûní

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 3. 8. 2007
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 26. 7. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

14/2007
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Renault Clio 1.4i, r. v. 2000,
4x airbag, ABS, rádio, posil.
fiíz., mlhovky, imob., el. okna,
centrál. Cena: 99 900 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

Suzuki Grand Vitara 2.0 TD, 1. maj., 
r. v. 1999, 2x airbag, centrál, el. okna,
posil. fiíz., zadní stûraã, el. zrcátka, dû-
lená zadní sedadla. Cena: 269 900 Kã.

·koda Felicia 1.3 LXi, CZ, 1. maj.,
r. v. 97, rádio, centrál, taÏné, zá-
mek fiadící páky, zadní stûraã, ml-
hovky.  Cena 49 900 Kã.

Ford Transit 2.4TDi,MAXI, CZ, 1. maj.,
r. v. 2002, airbag, posil. fiíz., tónova-
ná skla, vyhfi. zrc., el. zrc., dûlená
zadní sedadla. Cena: 359 900 Kã.

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: 74 900 Kã.

Peugeot 807 2.2 HDi, 8míst, 6 rychl.,
r. v. 04, 8x airbag, ABS, ASR, xenony,
rádio, el. v˘b., PC, senzor stûr. a svûtel,
centrál, CD. Cena: 399 900 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: 159 900 Kã.

·koda Fabia 1.2HTP, CZ, servis, 
1. majitel, r. v. 2003, 2x airbag, zad-
ní stûraã, rádio, centrál, posil. fiíz., 
imob., el. okna. Cena: 154 900 Kã.

Peugeot 206 SW 1.4, CZ,1. maj., r. v.
2003, 2x airbag rádio, el. okna, posil.
fiíz., el. zrc., zad. stûr., deaktiv. airbagu
spol., centrál, CD. Cena: 219 900 Kã.

Peugeot 106 1.0 XN, r. v.
1994, CD, rádio, stfie‰ní ok-
no, zadní stûraã, tónovaná
skla. Cena: 45 900 Kã  

·-Octavia Combi 2.0 85kW, 4x4, CZ,
1.maj., r. v. 2004, 4x airbag, ABS, rá-
dio, PC, el. v˘bava, senz. svûtel a brzd,
centrál a dal‰í. Cena: 289 900 Kã.

Volkswagen Golf TDi, 1. maj., CZ, ser-
vis, r. v. 2004, 2x airbag, ABS, rádio, vy-
hfi. zrc., senzor brzd, posil. fiíz., el. okna
a zrcátka, centrál. Cena: 279 900 Kã.

Fiat Seicento 600, 50th, r. v. 2006,
rádio, posil. fiíz., zadní stûraã,
2x airbag, ABS, CD, centrál, el.
okna. Cena: 169 900 Kã.

Opel Signum 1.8i 16V, 1. maj., r. v. 03,
8x airbag, ABS, teplomûr, senzor brzd,
rádio, imob., posil. fiíz., el. v˘bava,
centrál, CD, alarm. Cena: 289 900 Kã.

·- Octavia 1.6, r. v. 97, ABS,
airbag, centrál, rádio, el. okna,
el. zrcátka, PC, teplomûr, vyhfi.
zrcátka. Cena: 99 900 Kã.

·koda Felicia COMBI,1.3 MPi,
Combi, r. v. 1998, rádio, centrál, taÏ-
né, zadní stûraã, ostfiik. svûtel, dûle-
ná zad. sedadla. Cena: 59 900 Kã.

Citroen Saxo 1.1i, 5dvefi., r. v.
1998, airbag, rádio, zadní stûraã,
tónovaná skla, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 59 900 Kã.

·koda Felicia 1.9D, 1. maj., r. v.
1998, 2x airbag, centrál, posil.
fiíz., zadní stûraã, dûlená zadní
sedadla. Cena: 79 900 Kã.

·koda Felicia combi 1.3LXi, CZ,
r. v. 1996, rádio, taÏné, centrál,
dûlená zadní sedadla, zadní stû-
raã, mlhovky. Cena: 69 900 Kã.

·koda Fabia Combi 1.4, CZ, servis,
r. v. 01, airbag, rádio, centrál, posil.
fiíz., dûlená zadní sedadla, zadní stû-
raã, mlhovky. Cena: 149 900 Kã.

Ford Focus Combi,1.8 TDCi, 85 kW,
r. v. 2002, 4x airbag, ABS, rádio, po-
sil. fiíz., imob., el. okna a zrc., el. víko
kufru, centrál. Cena: 219 900 Kã.

·koda Felicia 1.6 GLX, servis, r. v.
1996, centrál, posil. fiíz., taÏné, ostfiik.
svûtlometÛ, dûlená zadní sedadla, zad-
ní stûraã, mlhovky. Cena: 64 900 Kã.

·koda Felicia 1.3 Combi Magic, CZ, 
r. v. 1998, rádio, alarm, el. okna, stfi. ok-
no, PC, taÏné, tepl., zad. stûraã, centrál
dûlená zad. sed. Cena: 79 900 Kã.

KLIMAKLIMAKLIMA

4X4

4X4

LPG KLIMAKLIMA DIESEL

DIESEL

KLIMA KLIMA

DIESELDIGI KLIMA

DIESEL

DIGI KLIMA

DIESEL 9 MÍSTDIESEL

■ 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
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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

NAJETO 13 TIS. KM

DIESELDIGI KLIMA


