
Do R˘mafiova zavítali studenti
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Magické datum: rekordní poãet svateb

Motto: Správnû vidíme jen srdcem. Co je dÛleÏité, je oãím neviditelné. Stává‰ se zodpovûdn˘m za to, co jsi k sobû pfiipoutal.

Antoine de Saint Exupéry

SÀatkové ‰ílenství zachvátilo celé

âesko. Datum 7. 7. 2007 si pro

svÛj sÀatek rezervovalo velké

mnoÏství párÛ. Magické tfii se-

dmiãky zlákaly neb˘vale mnoho

dvojic, aby si fiekly své ano. Na

hradû, hipodromu, v zooparku, ale

i v tradiãní obfiadní síni, tam v‰u-

de se 7. 7. 2007 konaly svatební

obfiady jako na bûÏícím páse.

Numerologové jsou v souvislos-

ti s tímto datem trochu skeptiãtí.

Sedmiãka je podle nich velmi

promûnlivé ãíslo. Kreativní

a tro‰ku nevypoãitatelné. Lidé,

ktefií se v takov˘ den vezmou,

mohou oãekávat manÏelství ja-

kékoli, jen ne nudné. Bude to

tro‰ku „Itálie“, ale rozhodnû ne-

upadnou pár t˘dnÛ po sÀatku do

stereotypu.

Dosavadní rekord desítky obfia-

dÛ za jeden den pfiekonala i r˘-

mafiovská matrika. A s podivem

se nejednalo jen o místní vda-

vekchtivé dámy ãi Ïenitbu oãe-

kávající mladé pány. Tu sobotu

7. ãervence vidûly renesanãní

zdi janovického zámku dvanáct

krásn˘ch párÛ mlad˘ch lidí, kte-

fií si sem pfii‰li fiíct své ano z nej-

rÛznûj‰ích koutÛ na‰í zemû.

Zavítali napfiíklad z Brna,

Ostravy nebo Olomouce, pfii-

ãemÏ nejpoãetnûj‰í svatební

„v˘prava“ ãítala více jak sto ãty-

fiicet hostÛ. Tolik kvûtin, slav-

nostnû obleãen˘ch lidí, sváteãní

nálady a projevÛ lásky... Kytice,

závoje, slzy... I ‰tûstí rozplaká-

vá...

Proã mladí snoubenci volili prá-

vû toto datum? Kdo ví? Snad to

bylo jen zajímavé datum, dva

dny státních svátkÛ, následující

dva dny víkendu, zaãátek dovo-

len˘ch, prázdnin, léto. Ale pfie-

dev‰ím tfii sedmiãky v den sva-

tebního obfiadu - 7. 7. 2007.

Sedmiãka zkrátka b˘vá povaÏo-

vána za ‰Èastnou. A taky se to bu-

de dobfie pamatovat. Si a JiKo

Stránské se umí bavit
Obãanské sdruÏení Stránské opût

uspofiádalo oslavy obce. Pro-

gram zahájil starosta R˘mafiova

Petr Klouda krátk˘m proslovem

a zápisem do novû vznikající

kroniky na‰í malé vísky.

Úvodních sedm stran této kroni-

ky bylo vystaveno pro vefiejnost

bûhem oslav. Velk˘ úspûch mûla

v˘stava poezie Vojty Ka‰parce,

kterou mohli náv‰tûvníci zhléd-

nout také aÏ do odpoledních ho-

din. Teprve desetilet˘ Vojta sklí-

zel obdiv náv‰tûvníkÛ tro‰ku

rozpaãitû, ale jeho poezie byla

milá.

Dopoledne probûhlo vítání mlá-

ìat. Byla pokfitûna ãtyfii jehÀata:

Korálek, Kytiãka, Pat a Mat a ta-

ké srnec Jurá‰ek. JehÀata patfií

k záchovnému genofondu pÛ-

vodní vala‰ské ovce, která je za-

fiazena mezi ohroÏené druhy zví-

fiat. Kfitûní probíhalo tak trochu

pohádkovû, v podání tfiech sudi-

ãek. V‰echna mláìata jsou cho-

vána Obãansk˘m sdruÏením

Stránské. Jména byla vybrána na

základû v˘kresÛ, které malovali

náv‰tûvníci loÀsk˘ch oslav. Le-

tos se malovalo znovu a pfií‰tí

rok nás ãeká jistû spousta zají-

mav˘ch jmen.

Tak jako v loÀském roce, i letos

se uskuteãnila soutûÏ v seãení

trávy. SoutûÏící museli zdolat

pût metrÛ trávy, která byla po

pfiedcházejících de‰tích polehlá.

SoutûÏ byla pro opravdové bor-

ce, ktefií se nezalekli nároãného

terénu. Nejrychleji svÛj úsek po-

kosil domácí favorit pan Ko‰Èál,

kter˘ vynikl i sv˘m stylov˘m

obleãením. Na druhém místû se

umístil pan Hofman a tfietí skon-

ãil pan Grobár. Cenu útûchy

a uznání za snahu dostal pan

·vábeník, kter˘ doplatil na ná-

roãnost terénu a pfii prvním záse-

ku zlomil svou oblíbenou kosu.

Náv‰tûvníkÛm se pfiedstavil také

mlad˘ umûleck˘ kováfi Jaroslav

Trãka, k vidûní bylo i ko‰íkáfiské

a sedláfiské fiemeslo ãlenÛ

Obãanského sdruÏení Stránské.

Poãasí pfiálo pfiíjemnému pose-

zení ve stínu parku pfied koste-

lem u bohatého obãerstvení.

Tam se odehrávala i soutûÏ foto-

grafická O nejroztomilej‰ího do-

mácího mazlíãka, kterou vyhrála

paní Beránková a její ãerstvû vy-

líhnuté káãátko. Druhá kategorie

byla nazvána Nejpodivnûj‰í akce

domácího mazlíka. Vyhrál ji pan

Kfienek a pes Kim, kter˘ nosil

Kfiest malé oveãky Fota: archiv OS Stránské
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Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

Pfiíkopy - Revoluãní ulice, r. 1969

Pfiíkopy - Revoluãní ulice, r. 2007

v tlamû seno. Zvolit nejpûknûj‰í

fotografii byl úkol nelehk˘, ale

porota ve sloÏení MVDr.

·picera, Zora Hájková a pan

Anderle (fieditel podnikatelského

a informaãního centra Bruntál)

to zvládla na jedniãku. Ve veãer-

ních hodinách zaãala hrát skupi-

na Poraz c. band.

Stránské ukázalo, Ïe se umí ba-

vit, a taneãní parket byl pln˘ tan-

ãících a zpívajících lidí. Za ran-

ního kuropûní asi ve 4.30 jsme

se v dobrém rozcházeli domÛ.

OrganizátorÛm je tou nejvût‰í

odmûnou pohled na dobfie se ba-

vící, spokojené lidiãky.

TakÏe pfií‰tí rok znovu, tû‰íme se

na vás.

Podûkování patfií panu starosto-

vi, rodiãÛm Vojty Ka‰parce, sa-

motnému Vojtovi a jmenované

porotû. Akce by se jen tûÏko mo-

hla uskuteãnit bez sponzorství,

proto dûkujeme za pfiíspûvek

MûÚ R˘mafiov. Poslední, ale

velké díky patfií v‰em, ktefií tuto

akci podpofiili svou úãastí.

Obãanské sdruÏení Stránské
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Aktuálnû z mûsta

Rada mûsta odvolala jednatele Mûstsk˘ch sluÏeb

Ze zprávy o ãinnosti komise pro obãanské záleÏitosti za rok 2006
Komise pro obãanské záleÏitosti (KPOZ) pfii

Radû mûsta R˘mafiova pracuje pod vedením

Kvûtoslavy Sicové. Rozsáhlou ãinnost komi-

se zaji‰Èuje 13 ãlenÛ, z nichÏ tfii jsou zastupi-

telé a deset z fiad obãanÛ. Komise zabezpe-

ãuje osobní, rodinné i spoleãenské slavnost-

ní události, kter˘mi doprovází na‰e spoluob-

ãany od narození aÏ po smuteãní rozlouãení

pfii jejich úmrtí.

Vítání nov˘ch obãánkÛ do svazku obce se

koná ãtyfiikrát roãnû. V roce 2006 se narodi-

lo 69 dûtí, první obãánek mûsta R˘mafiova

pfii‰el na svût 20. ledna 2006.

Svatebních obfiadÛ se v roce 2006 uskuteã-

nilo celkem pûtapadesát, dva obfiady se ko-

naly na hradû Sovinci a tfii v obci Malá

Morávka. Obfiady jsou obãany hodnoceny

velmi kladnû. Vloni se v obfiadní síni usku-

teãnily také tfii zlaté svatby.

Komise pro spoleãenské záleÏitosti pofiádá

u pfiíleÏitosti Ïivotních jubileí kaÏdoroãnû

na podzim slavnostní veãer spojen˘ se spole-

ãenskou zábavou, besedou a obãerstvením

pro seniory, ktefií v daném kalendáfiním roce

oslavili 70 a 75 let. KaÏd˘ rok se také usku-

teãÀují individuální náv‰tûvy spojené s bla-

hopfiáním osmdesátilet˘m a star‰ím jubilan-

tÛm, kter˘m ãlenové KPOZ pfiedají dárek.

V roce 2006 se ãlenové KPOZ podíleli také

na 43 smuteãních obfiadech.

Zpráva o vyfiizování stíÏností za období 1. 7. 2006 - 30. 6. 2007
Na základû § 16 odst. 2 zákona o obcích a petiãního zákona jsou ob-

ce povinny fie‰it písemné návrhy, pfiipomínky a petice obãanÛ. V ná-

vaznosti na novelu správního fiádu vydala rada mûsta novou smûrni-

ci ã. 04/2005 s úãinností od 1. 1. 2006. Evidenci do‰l˘ch stíÏností ve-

de od 1. 1. 2003 odbor MûÚ kanceláfi starosty. Za sledované období

k 30. 6. 2007 je pfies centrální deník stíÏností u odboru kanceláfie sta-

rosty evidováno celkem 21 stíÏností. Vyfiízeno je 17 stíÏností, 4 stíÏ-

nosti jsou v fiízení.

Rada mûsta odvolala Ing. Martina Valu z funkce jednatele obchodní

spoleãnosti Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., k 17. ãervenci a do 

okamÏiku jmenování nového jednatele na základû konkurzního fiíze-

ní povûfiila fiízením obchodní spoleãnosti MûS R˘mafiov, s. r. o.,

Antonína Urbánka. K odvolání jednatele Mûstsk˘ch sluÏeb se vyjád-

fiil starosta Petr Klouda na vefiejném zasedání zastupitelstva mûsta,

kde vyjádfiil svou nespokojenost s vedením této organizace.

Radní schválili koncept mûstské kroniky za rok 2006 a odmûnu za je-

ho zpracování. Rada mûsta schválila pfiíspûvek r˘mafiovskému stfie-

disku organizace Junák - svaz skautÛ a skautek na úãast ãlenÛ na 

21. celosvûtovém skautském jamboree ve Velké Británii ve dnech 

28. 7. - 12. 8. 2007 ve v˘‰i 9 tisíc Kã.  

Z podkladÛ MûÚ zpracoval JiKo

V pondûlí 16. ãervence se uskuteãnilo fiádné

zasedání Rady mûsta R˘mafiova. Radní pfiija-

li celkem jedenapadesát usnesení, z nichÏ

vût‰inu tvofiily bytové záleÏitosti.

Na programu jednání rady mûsta byla zpráva

komise pro obãanské záleÏitosti, stav a vyfii-

zování stíÏností a pfiipomínek a odvolání jed-

natele spoleãnosti Mûstsk˘ch sluÏeb Ing.

Martina Valy.

Místo v˘konu práce: Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., Palackého 11, 795 01 R˘mafiov.

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody.

Stanovené poÏadavky: - vzdûlání vysoko‰kolské technického nebo ekonomického smûru;
- zku‰enosti s vedením pracovního t˘mu.

Písemná pfiihlá‰ka uchazeãe musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pfiíjmení a titul;
- datum a místo narození;
- státní pfiíslu‰nost;
- místo trvalého pobytu;
- ãíslo obãanského prÛkazu;
- datum a podpis.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - strukturovan˘ profesní Ïivotopis;
- originál v˘pisu z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce;
- ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání;
- souhlas s nakládáním s poskytnut˘mi údaji pro úãely tohoto konkurzního fiízení, ve smyslu zákona 

ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ;
- negativní lustraãní osvûdãení dle zákona ã. 451/1991 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (nevztahuje se 

na uchazeãe narozené po 1. 12. 1971);
- ãestné prohlá‰ení dle ustanovení § 2 zákona ã. 451/1991 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
- osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov, nebo po‰tou s datem 

odeslání nejpozdûji 10. záfií 2007.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 10. záfií 2007
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a konkurzní fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude 
uchazeãÛm oznámeno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí v konkurzním fiízení vznikly. Po ukonãení konkurzního fiízení bu-
dou dokumenty s osobními údaji zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Petr Klouda, starosta mûsta, tel.: 554 254 130. Ing. Petr Klouda, starosta mûsta R˘mafiova

MùSTO R¯MA¤OV, námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov
S t a r o s t a   m û s t a R ˘ m a fi o v a   v y h l a ‰ u j e

k o n k u r z n í  fi í z e n í
na základû usnesení rady mûsta ã. 613/10/07 a) ze dne 16. 7. 2007

na funkci
jednatele spoleãnosti Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.
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Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov.

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody.

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou.

Pracovní úvazek: 1,0.

Platové zafiazení: 9.-10. platová tfiída - v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb. a nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb. v platném 

znûní.

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních 

samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Jiné poÏadavky: - poÏadované vzdûlání ÚSO stavebního smûru nebo V·;

- v˘hodou praxe ve státní správû a samosprávû;

- osvûdãení o zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti podle vyhlá‰ky MV âR ã. 512/2002 Sb. bude upfiednostnûno;

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu;

- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád, ve znûní pozdûj‰ích 

pfiedpisÛ, zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní 

pozdûj‰ích pfiedpisÛ);

- vysoké pracovní nasazení;

- zku‰enosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování;

- schopnost samostatného jednání a vystupování;

- odpovûdnost a preciznost;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
- pofiizování územnûplánovacích podkladÛ (územnûanalytick˘ch podkladÛ, územních studií), 

územního a regulaãního plánu.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;

- datum a místo narození uchazeãe;

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

- místo trvalého pobytu uchazeãe;

- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka;

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - Ïivotopis s údaji o dosavadním zamûstnání a odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících 

se uvedené ãinnosti;

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

- ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
- osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov, nebo po‰tou s datem 

odeslání nejpozdûji 31. srpna 2007.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 31. srpna 2007

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bu-

de uchazeãÛm oznámeno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat

s jeho osobními údaji.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. Ing. Iveta Pochylová, vedoucí od-

boru stavební úfiad MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 301. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.

MùSTO R¯MA¤OV, námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov

T a j e m n í k  M û s t s k é h o  ú fi a d u  R ˘ m a fi o v
v y d á v á

o z n á m e n í  o  v y h l á ‰ e n í  k o n k u r z n í h o  fi í z e n í

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

na místo
referenta odboru stavební úfiad - územní plánování
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Mûsto R˘mafiov nabízí k prodeji nemovitosti

Jedná se o rekreaãní chatu umístû-

nou v klidném prostfiedí lesa, kte-

rá je známá pod názvem

„EvÏenka“. Pfiízemní budova má

ãásteãnû obytn˘ pÛdní prostor.

V objektu je kuchynû, spoleãen-

ská místnost, pokoje, sociální za-

fiízení - 3x WC, 2x mu‰le, 4x spr-

cha (po kompletní rekonstrukci),

lyÏárna.

Objekt je vytápûn kotlem na tuhá

paliva, bez elektfiiny. MoÏnost let-

ní i zimní rekreace, v˘borné pod-

mínky pro bûÏecké lyÏování,

v blízkosti upravené bûÏecké sto-

py. Vhodn˘ objekt pro ‰kolní v˘-

lety a kurzy, krásné okolí.

Nabídka této nemovitosti pfiedsta-

vuje neopakovatelnou moÏnost

získat budovu s pozemkem ve

velmi atraktivní lokalitû JeseníkÛ.

Prodej bude uskuteãnûn formou

vefiejné dobrovolné draÏby, ve

stfiedu 5. 9. 2007 v 10 hodin, ve

velkém sále Stfiediska volného ãa-

su R˘mafiov, OkruÏní 10, R˘ma-

fiov. Vyvolávací cena ãiní 700 000

Kã.

DraÏební vyhlá‰ku ã. 2/2007 na-

jdete na www.rymarov.cz nebo na

centrální adrese www.centralni-

adresa.cz/cadr.

Chata EvÏenka

âíslo popisné 77, parcela ã. 1.

Budova se nachází v obci

Ondfiejov, 2 km od R˘mafiova.

Jedná se o b˘valou ‰kolu. Objekt

je ãásteãnû podsklepen, má dvû

nadzemní podlaÏí, v kaÏdém po-

dlaÏí je sociální zafiízení.

Vytápûní kotlem na tuhá paliva.

Cena dle dohody.

B˘valá ‰kola v Ondfiejovû B˘valá prádelna v nemocnici
DvoupodlaÏní cihlová budova

o celkové plo‰e 212 m2 - b˘valá

prádelna a sklad. Objekt vhodn˘

pro bydlení i komerãní úãely

v klidném prostfiedí parku ne-

mocnice. Stavebnûtechnick˘

stav dobr˘. Cena dle dohody.

BliÏ‰í informace podává a Ïá-

dosti pfiijímá finanãní odbor

MûÚ R˘mafiov, nám. Míru 1,

Ing. Gabriela Radilová-Vorlová,

radilova@rymarov.cz, tel.: 554

254 152, fax: 554 254 112.

Dny Ozimku 22. - 23. ãervna 2007
Na pozvání starosty partnerské-

ho mûsta Ozimku Jana Labuse se

za mûsto R˘mafiov „DnÛ Ozim-

ku“ zúãastnili starosta Petr

Klouda, místostarosta Jaroslav

Kala, zastupitelé SoÀa Kováfií-

Fota: archiv MûÚ R˘mafiov
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ková, Josef Bernátek, Miroslav

Vojáãek a Ladislav Îilka a ãest-

ní obãané Ozimku Pavel Koláfi

a Milan Kropáã.

Dny Ozimku slavnostnû zahájil

starosta Ozimku v pátek vpodve-

ãer. Vyzdvihl spolupráci s part-

nersk˘mi mûsty, pfiedev‰ím 10

let s mûstem R˘mafiov a 5 let

s mûsty Schotten, Heinsberg,

Krompachy a Pfierov. Za r˘ma-

fiovskou delegaci vystoupil sta-

rosta Petr Klouda, kter˘ v‰echny

pozdravil jménem obãanÛ na‰e-

ho mûsta a popfiál Ozimku

a R˘mafiovu hodnû úspûchÛ pfii

spolupráci na dal‰ích projektech.

Následovaly zdravice Heinsber-

gu, Schottenu a Krompach.

Veãer probûhl bohat˘ kulturní

a spoleãensk˘ program.

Na sobotu pfiipravili pofiadatelé

cyklistick˘ v˘let údolím fieky

Mala Panew, kde si hosté pro-

hlédli historick˘ most pfies fieku,

dále nav‰tívili „Dinopark“, fi-

nancovan˘ z prostfiedkÛ EU

(Ozimek - Pfierov), a kostel

v Krasiejowû. Odtud úãastníci

pokraãovali krásn˘mi lesy na lí-

heÀ pstruhÛ, tzv. Polivodu, kde

byl více neÏ stoãlenn˘ peloton

poho‰tûn. Pfii ãásteãném pfiejíÏ-

dûní silnice první tfiídy asistova-

la policie a v‰e probíhalo bez

problémÛ. Dal‰í pfiesun následo-

val na pfiekrásnou zemûdûlskou

farmu, kde se zástupci partner-

sk˘ch mûst zúãastnili soutûÏe

v pomalé jízdû na kole a místo-

starosta Jaroslav Kala vybojoval

pro R˘mafiov stfiíbrn˘ pohár.

Veãer absolvovali turnaj v bow-

lingu, v nûmÏ byli R˘mafiov‰tí

je‰tû úspû‰nûj‰í. DruÏstvo ve

sloÏení starosta Petr Klouda, mí-

stostarosta Jaroslav Kala a zastu-

pitel Miroslav Vojáãek vybojo-

valo pro R˘mafiov první místo

a zlat˘ pohár. Na druhém místû

skonãil Ozimek a na tfietím

Krompachy. Pfied pÛlnocí byl za-

pálen krásn˘ ohÀostroj.

V nedûli dopoledne bylo zahra-

niãním úãastníkÛm pfiedstaveno

Turawské jezero, které slouÏí

pro turistiku, vodní sporty i ry-

bafiení. Odpoledne se delegace

zúãastnily kulturního programu

u Domu kultury a ve veãerních

hodinách se rozjely do sv˘ch do-

movÛ. Jaroslav Kala

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Koupelna jako z katalogu
Stále se snaÏíme zlep‰ovat prostfiedí pro na‰e dûtiãky a kromû na‰e-

ho zfiizovatele, Moravskoslezského kraje, nás v této snaze podporují

i na‰i sponzofii. A právû díky ‰tûdr˘m darÛm na‰ich dvou stál˘ch

sponzorÛ - firmy PricewaterhouseCoopers Praha a firmy Eko Metal

Recycling R˘mafiov pana Vladimíra Erbena - jsme se mohli v dobû

rekreace dûtí na Sázavû pustit do opravy koupelny v pfiízemí.

Koupelna nyní nejen splÀuje v‰echny zákonné parametry, ale má

i zabudované podlahové topení, aby mûly dûti pfied a po koupání, kdy

sedí na noãníãcích, vût‰í tepelnou pohodu.

Dûkujeme jménem na‰ich dûtí za tento krásn˘ a uÏiteãn˘ dar.

Alena Horká, fieditelka DD Janovice

Proã jsem si ji vybrala?
Lidku znám, no ani nevím jak

dlouho, snad sto let. Je mi hodnû

blízk˘ ãlovûk nejen pro to, co do-

kázala, ale pfiedev‰ím proto, jaká

je. V̆ borná uãitelka a trenérka,

skvûlá maminka dvou krásn˘ch

dûtí a také ãlovûk, kter˘ má ro-

zum i srdce na pravém místû.

Koho si vybaví‰, kdyÏ se fiekne
„sexy chlap“?
Aby mû muÏ zaujal, musí mít ur-

ãité charisma. Díky kulturistice,

kde máte pfiehlídku plavek, se mi

líbí muÏ v obleku, a kdyÏ k tomu

slátám ·ebrleho s Baro‰em, vy-

padne...

Nechybí ti energie?
Tu‰ím, kam mífií‰, a obãas mám

pocit, Ïe i náklaìák se ode mne

jen odrazí... Jsem lev a navíc 

uãitelka, to je vraÏedná kombina-

ce, co se jakékoliv energie t˘ká.

Co dûlá‰ se sv˘m vnitfiním mo-
torem ve volném ãase?
Toho volného ãasu, jako máma

dvou velmi energick˘ch ãlovíãkÛ,

moc nemám. KdyÏ mû známí ne-

potkají dva dny na bruslích, mají

podezfiení, Ïe se nûco dûje. Nedûje!

Nechci zakrnût jen u sportu, tak

obãas sáhnu do knih - krimi, histo-

rie, psychologie. KdyÏ se potfiebu-

ji vyblbnout, vyrazíme na diskoté-

ku. A kdyÏ jen vypnout, vím, kde

toãí ãerného Kozla.

Co plánuje‰ s rodinou o prázd-
ninách?
Dûti uÏ trajdaly v Itálii s babiã-

kou, tak mofie vypustíme. UÏ nû-

kolik let jezdíme do Tater, letos

asi projdeme jen Nízké Tatry

a samozfiejmû dûti budou chtít

k vodû, tak nás ãekají termály

i kopce. Prázdniny se snaÏíme

skuteãnû vûnovat dûtem.

Co bytostnû nesná‰í‰?
Pokrytectví - bohuÏel doménu

na‰í doby.

Vizitka:
Nejoblíbenûj‰í film: Nejsem TV

maniak, vÏdy mû pobaví Maléry

pana úãetního.

VÛnû: Pierre Cardin.

Kvûtina: rÛÏe a orchidej.

Jídlo: fiízek, zelenina a ãern˘

Kozel.

Vût‰ina lidí si tû spojuje s kultu-
ristikou. Jsi mistrynû âR, vice-
mistrynû Evropy, 7. na MS
2003... Co ti tento sport dal a co
naopak vzal?
Vzal mi kamarády a dal pfiátele.

Vzal mi klidn˘ spánek a vymûnil

ho za disciplínu.

Vzal mi rÛÏové br˘le a ukázal Ïi-

vot takov˘, jak˘ je...

Pfií‰tû: Ludmila Glacnerová se

bude ptát ZdeÀky Kosíkové.

·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.

Alena Tome‰ková se ptá Ludmily Glacnerové
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·kolství

Andûlé si zaletûli pro zlato na Slovensko
V˘stava v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ r˘-
mafiovské ZU· Andûlé mezi nebem
a zemí, která byla k vidûní v prosin-
ci 2005 v mûstském muzeu ãi jako
souãást loÀského festivalu Baroko,
získala mezinárodní ocenûní. Ve v˘-
tvarné soutûÏi In‰talácia 2, kterou
uspofiádala ZU· v PovaÏskej Bystri-
ci, byla ocenûna 1. místem.
R˘mafiov‰tí v˘tvarníci pfiihlásili

do soutûÏe kromû igelitov˘ch

AndûlÛ i projekt studentÛ gym-

názia Happening z loÀského led-

na. V obou pfiípadech ‰lo o insta-

lace v˘tvarn˘ch objektÛ v nety-

pickém prostfiedí (v rámci

Happeningu umístili studenti do

hromady snûhu pfied vchodem do

‰kolní budovy velkou papírovou

trubku, kterou museli jejich kole-

gové i uãitelé prolézt, aby se do-

stali na vyuãování). Obû instala-

ce slovenská odborná porota vy-

soce ohodnotila, Andûlé získali

první místo a Happening druhé.

Îáci ZU· R˘mafiov a studenti

gymnázia byli odmûnûni ‰esti-

denním pobytem na Slovensku.

Na setkání mlad˘ch v˘tvarníkÛ

ve vesnici PruÏina u PovaÏské

Bystrice pfiijeli zástupci deseti

vybran˘ch ‰kol, mezi nimi také

Regina âtvrtlíková, Sylva On-

drá‰ková, Eva Mervová a Mi-

chal Vyhlídal z R˘mafiova v do-

provodu své uãitelky Kamily

H˘Ïové a loÀské absolventky

Veroniky Slámové.

NáplÀ t˘denního pobytu byla jak

jinak neÏ tvÛrãí; studenti vytvá-

fieli instalace v pfiírodû (land art),

masky a hudební nástroje z papí-

ru, a v˘sledky své práce zazna-

menávali ve formû anglicky ko-

mentovan˘ch prezentací v poãí-

taãovém programu Powerpoint.

Motto v˘tvarného pobytu znûlo

¤voucí medvûd a skryt˘ drak,

coÏ podle slov Kamily H˘Ïové

mûlo vyjádfiit hlavní my‰lenku,

Ïe v samotné pfiírodû lze najít

v˘tvarné objekty, skryté povrch-

nímu pohledu, ale po urãité 

úpravû v‰ímav˘m oãím viditel-

né. I práce studentÛ proto mûly

‰etrn˘m zásahem odhalovat tyto

„skryté draky“.

Vyvrcholením setkání byla per-

formance v nedaleké jeskyni,

které se jako diváci zúãastnili zá-

stupci slovenského ministerstva

‰kolství. Pfied jejich oãima se na

stûnu jeskynû promítaly v˘sled-

né prezentace a mezi zapalova-

n˘mi ohni a za zvukÛ hudebních

nástrojÛ se ze sv˘ch úkrytÛ vy-

nofiovaly postavy v maskách.

„Páni ministfii se nestaãili di-
vit,“ dodává s úsmûvem Kamila

H˘Ïová. ZN

Poznej mû aneb Litev‰tí studenti na náv‰tûvû v R˘mafiovû
Nûkolikadenní poznávací zájezd

do Polska a âeské republiky

v rámci multikulturního protid-

rogového projektu stfiední ‰koly

v litevském mûstû Alytusu ab-

solvovali studenti této ‰koly na

konci ãervence. Projekt, jehoÏ 

iniciátorkou je zástupkynû fiedi-

tele stfiední ‰koly Panemuné

v Alytusu Silvija Pe‰teniené a fi-

nanãním garantem vedení mûsta

Alytusu, dostal v˘mluvn˘ název

Poznej mû. Nûkolik desítek mla-

d˘ch LitevcÛ dostalo díky pro-

jektu moÏnost poznat své vrstev-

níky ve spfiátelen˘ch mûstech

v Polsku a âeské republice.

Jeden den strávili litev‰tí studen-

ti také v R˘mafiovû, kter˘ na mo-

ment oÏil litev‰tinou, ru‰tinou

a angliãtinou.

Stfiední ‰kola Panemuné v Aly-

tusu má roz‰ífienou umûleckou

v˘uku. I náplÀ zájezdu byla pro-

to orientována pfiedev‰ím na kul-

turní a mezikulturní kontakty, na

setkávání mlad˘ch umûlecky na-

dan˘ch lidí. Program ãeského

pobytu byl velmi pestr˘. Do

R˘mafiova dorazil autobus s pa-

desátiãlennou litevskou v˘pra-

vou, sloÏenou ze studentÛ, jejich

uãitelÛ a nûkolika zástupcÛ mûs-

ta Alytusu, ve ãtvrtek v noci, po

náv‰tûvû dal‰ího spfiáteleného

mûsta, polského Andrychowa.

V pátek dopoledne byli litev‰tí

hosté oficiálnû pfiivítáni na r˘-

mafiovské radnici. Místostarosta

Jaroslav Kala je v úvodu sezná-

mil s historií a souãasností

R˘mafiovska a pfievzal z rukou

studentÛ dary, mezi nimiÏ ne-

chybûl tradiãní litevsk˘ chléb.

Dal‰í kroky vedly studenty do

muzea a na prohlídku barokní

kaple V Lipkách. Po slavnost-

ním obûdû se litev‰tí i ãe‰tí stu-

Draãí noha Fota: archiv Kamily HyÏové

Draãí srdce
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Organizace ‰kolního roku 2007/2008 na základních, stfiedních,
základních umûleck˘ch ‰kolách a konzervatofiích

Období ‰kolního vyuãování ve ‰kolním ro-

ce 2007/2008 zaãne ve v‰ech základních,

stfiedních, základních umûleck˘ch ‰kolách

a konzervatofiích v pondûlí 3. záfií 2007.

Vyuãování bude v prvním pololetí ukonãe-

no ve ãtvrtek 31. ledna 2008. Období ‰kol-

ního vyuãování ve druhém pololetí bude 

ukonãeno v pátek 27. ãervna 2008.

Podzimní prázdniny pfiipadnou na ãtvrtek

25. fiíjna a pátek 26. fiíjna 2007.

Vánoãní prázdniny budou zahájeny v so-

botu 22. prosince 2007 a skonãí ve stfiedu
2. ledna 2008. Vyuãování zaãne ve ãtvrtek

3. ledna 2008.

Jednodenní pololetní prázdniny pfiipad-

nou na pátek 1. února 2008.

Jarní prázdniny v délce jednoho t˘dne

jsou stanoveny pro okres Bruntál na 10. -

16. bfiezna 2008.

Velikonoãní prázdniny pfiipadnou na ãtvr-
tek 20. bfiezna a pátek 21. bfiezna 2008.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondûlí
30. ãervna 2008 do nedûle 31. srpna
2008.

Období ‰kolního vyuãování ve ‰kolním ro-

ce 2008/2009 zaãne v pondûlí 1. záfií 2008.

Pfievzato z www.msmt.cz

denti vydali na v˘stup na

Pradûd. Veãer pfiijali pozvání na

koncert bubeníka Pavla Fajta

v jazzovém klubu SVâ a den 

ukonãili diskotékou na ubytovnû

Zámeãek v Karlovû, která jim po

dvû noci poskytla útoãi‰tû. V so-

botu se litevská delegace rozjela

na prohlídku Olomouce a odpo-

ledne se vydala na zpáteãní ces-

tu do Polska, kde ji je‰tû ãekala

náv‰tûva Opole.

Hlavním smyslem náv‰tûvy li-

tevsk˘ch studentÛ bylo navázání

osobního kontaktu s ãesk˘mi,

resp. polsk˘mi vrstevníky. Po

celou dobu jejich pobytu

v R˘mafiovû mladé Litevce do-

provázela skupinka studentÛ r˘-

mafiovského gymnázia a ZU·.

Pro nû si litev‰tí hosté pfiipravili

i malé hudební vystoupení a pfie-

dali jim jako dárek nûkolik vlast-

ních v˘tvarn˘ch prací.

Toto setkání mlad˘ch lidí dvou

kultur nebylo první ani poslední.

Alytuská ‰kola Panemuné spolu-

pracuje s Gymnázium R˘mafiov

a ZU· uÏ druh˘m rokem. Loni

na jafie díky této spolupráci do

R˘mafiova zavítal dívãí pûveck˘

sbor Au‰ra a naopak ãe‰tí gym-

nazisté v létû nav‰tívili Alytus.

Na leto‰ní, tfietí setkání naváÏe

spoleãn˘ projekt Panemuné a r˘-

mafiovské ZU·, jehoÏ cílem je

realizace v˘stavy, koncertu a di-

vadelního pfiedstavení ãesk˘ch

dûtí v Alytusu. Projekt by se

podle slov fieditele ZU· Jifiího

Taufera mûl uskuteãnit v pfií‰tím

‰kolním roce. ZN

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Kraj má stfiednûdob˘ plán rozvoje sociálních sluÏeb
Zastupitelstvo Moravskoslezského
kraje na svém posledním zasedání
schválilo stfiednûdob˘ plán rozvoje
sociálních sluÏeb. Kraj tak udûlal
první krok k tomu, aby mohl vytvo-
fiit síÈ místnû i typovû dostupn˘ch
a potfiebn˘ch kvalitních sluÏeb a zá-
roveÀ zajistil jejich vhodné financo-
vání.
„V na‰em kraji jsou stále je‰tû
místa, kde je nedostatek urãitého

typu sociálních sluÏeb. Ná‰ plán
by mûl tuto situaci fie‰it a postup-
nû pomoci doplnit jejich spekt-
rum tak, aby byly ve v‰ech regio-
nech zastoupeny potfiebné typy
sluÏeb a obãan tak na‰el pomoc
ve v‰ech oblastech svého Ïivota,“
fiekl k novému sociálnímu plánu

námûstek hejtmana Petr Adamec.

Pfiipomnûl, Ïe v kraji celkovû

chybí napfiíklad pobytové zafiíze-

ní pro osoby se specifick˘mi po-

tfiebami, jako je alkoholová zá-

vislost, nebo zafiízení zaji‰Èující

terénní pomoc pro osoby s psy-

chick˘m onemocnûním.

Základem pro zpracování plánu

byla anal˘za zji‰tûn˘ch sociál-

ních sluÏeb poskytovan˘ch na 

území kraje a sociodemografic-

ká anal˘za Moravskoslezského

kraje z pohledu sociální politiky.

Detailnûji byly zpracovány 

okruhy pobytov˘ch, terénních,

intervenãních sluÏeb, standardÛ

kvality a vzdûlávání v sociálních

sluÏbách, dále komunitního plá-

nování i oblasti financování slu-

Ïeb. Samostatná pozornost byla

vûnována anal˘ze krajsk˘ch za-

fiízení poskytujících sociální

sluÏby. Na vzniku plánu se podí-

leli také zástupci obcí a samot-

n˘ch poskytovatelÛ a uÏivatelÛ

sociálních sluÏeb. Nûktefií byli

ãleny pracovních skupin, které

plán pfiipravovaly, a 47 poskyto-

vatelÛ sluÏeb bylo pozváno k ve-

fiejnému pfiipomínkování plánu.

Vytváfiení sítû sociálních sluÏeb

v kraji bude postupovat ve tfiech

fázích. V̆ stupem první fáze bylo

právû zpracování stfiednûdobého

plánu sluÏeb pro léta 2008 -

2009. Podstatou plánu na roky

2008 - 2009 je popsat souãasn˘

stav v oblasti poskytování soci-

álních sluÏeb v kraji a finanãnû

stabilizovat síÈ stávajících po-

skytovatelÛ. V následujícím ob-

dobí se kraj zamûfií pfiedev‰ím na

samotné vytvofiení systému roz-

voje sociálních sluÏeb v kraji.

Cílem tfietí fáze je vytvofiení sa-

motné sítû sociálních sluÏeb.

Kraj a jednotlivé obce se budou

podílet na zaji‰tûní sluÏeb podle

statistické v˘znamnosti cílové

skupiny, pro kterou je sluÏba ur-

ãena. „Díky plánu jsou teì na-
stavena kritéria financování so-
ciálních sluÏeb. Ty sluÏby, které
budou kvalitní a potfiebné, by tak
do budoucna mohly mít záruky
získání finanãních prostfiedkÛ,“
upfiesnil námûstek hejtmana Petr

Adamec. Tereza Hlaváãová,
vedoucí tiskového oddûlení

a vnûj‰ích vztahÛ MSK
Ilustraãní foto
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V kÛÏi... lesníka

aneb S koÀmi ke computeru
Opût se scházíme u pravidelné reportáÏe, je-

jímÏ tématem jsou bûÏné profese, s nimiÏ se

setkáváme témûfi kaÏd˘ den, ale ne vÏdy si 

uvûdomujeme jejich nezbytnost v na‰em Ïi-

votû i skryté kouzlo. Profese, které se neobe-

jdou bez patfiiãného fortelu, zruãnosti, umu

a dlouholet˘ch zku‰eností a nezfiídka se dûdí

„z otce na syna“ po nûkolik generací. Platí to

také o profesi dfievafiÛ, lesníkÛ ãi revírníkÛ.

Bez lásky k pfiírodû a dfievu samotnému by se

tato fortelná profese dala provozovat jen stû-

Ïí. Bez dfieva by také nemohla vzniknout ce-

lá fiada v˘robkÛ. K jejich koneãné podobû ve-

de dlouhá, poctivá a usilovná dfiina, nezfiídka

na úkor vlastního pohodlí a volného ãasu.

Není nad dfievûné v˘robky. Jejich kouzlo spo-

ãívá v jednoduchosti, ãistotû a hlavnû v pfiiro-

zené kráse. Dfievo umí velmi dobfie rozmlou-

vat. Vezmûte si umûleckého fiezbáfie. Ten do-

káÏe vtisknout dfievu i du‰i. Historie tûÏby

a zpracování dfieva je v oblasti JeseníkÛ bo-

hatá. JiÏ odnepamûti se zde lidé vûnovali této

ãinnosti a jednotlivé generace se fiemeslu uãi-

ly od sv˘ch otcÛ a dûdÛ. Cit pro práci se dfie-

vem je u tûchto lidí hluboce zakofienûn.

S redakãním diktafonem a fotoaparátem jsem

se tentokrát vydal za pracovníky jedné z nej-

vût‰ích dfievafisk˘ch firem na‰eho regionu -

Katru Stará Ves, a. s., abych se dovûdûl víc

o tom, kde vlastnû zaãíná cesta jednoho z nej-

potfiebnûj‰ích materiálÛ, kter˘m nás matiãka

pfiíroda obdarovala, a na jejímÏ konci stojí

v úhledn˘ch fiadách uloÏeny trámy, prkna

a latû, z kter˘ch pak nábytkáfiské nebo tesafi-

ské a stolafiské firmy vyrábí v˘robky slouÏící

lidem po mnoho let.

reportáÏ

Po pfiedchozí koordinaãní schÛzce

s pfiedsedou pfiedstavenstva firmy

Katr Franti‰kem Pfiíkask˘m do-

stávám instrukce, kdo bude m˘m

prÛvodcem v hlubok˘ch jesenic-

k˘ch hvozdech. Druh˘ den vyrá-

Ïím na smluvenou schÛzku na

sedle Skfiítku. PfiijíÏdím pfiesnû

v osm hodin k motorestu a parku-

ji na rozlehlém parkovi‰ti. Na 

okraji stojí terénní auto firmy

a z nûj vystupuje mistr lesní v˘ro-

by Zbynûk Vyhlídal. Krátké pfiiví-

tání a vyráÏíme do lesa.

„TûÏíme teì hlavnû kÛrovcovou
kalamitu, dfievo ve vrcholov˘ch
partiích JeseníkÛ napadené kÛ-
rovcem, ale moc dobré poãasí sis
na reportáÏ nevybral, nahofie je
pofiádná mlha a fouká docela
siln˘ vichr,“ dovídám se od své-

ho prÛvodce, se kter˘m se znám

jiÏ del‰í dobu. Z hlavní silnice

vedoucí na ·umperk odboãuje-

me zakrátko na lesní asfaltovou

silniãku, která zaãíná pfiíkfie

stoupat vzhÛru. âím v˘‰e se na-

‰e terénní vozidlo pomalu sune

nahoru, tím víc se nám z dohle-

du ztrácejí vesniãky pod námi,

aÏ se nakonec ztratí úplnû

v husté mlze, která se najednou

rozprostfiela v‰ude okolo nás.

Asfaltová cesta se uÏ dávno

zmûnila v kamenitou. Cestou na

hfiebeny se je‰tû dovídám, kolik

revírÛ firma Katr obhospodafiuje.

„V‰echno závisí na smluvních
ujednáních. Doposud vládla ne-
jistota, smlouvy se sjednávaly
pouze na ãtvrtletí a nikdo nevû-
dûl, co bude dál. Od ledna pfií‰-
tího roku by se snad mûlo bl˘skat
na lep‰í ãasy, smlouvy by se mû-
ly sjednávat na dobu minimálnû
tfií let. V souãasnosti máme na
‰umperské stranû revír Skfiítek,
kter˘ má rozlohu asi 1600 hekta-
rÛ, a u nás velkou územní jedno-
tku Janovice, která se skládá
z osmi revírÛ, kaÏdého o rozloze
od 1500 do 2000 hektarÛ,“ vy-

poãítává mistr lesní v˘roby

Zbynûk Vyhlídal.

Dále se dovídám, Ïe Katr je roz-

dûlen na úseky závodu lesní v˘-

roby a závodu dfievafiské v˘roby,

a dále na technick˘ úsek a ústfie-

dí firmy. Jeho hlavní ãinností je

pûstûní a ochrana lesÛ, oÏínání,

tûÏba, pfiibliÏování a prodej dfie-

va, dále prodej biomasy na spa-

lování (pilin a ‰tûpky), zpracová-

ní dfievní hmoty - v˘roba a su‰e-

ní fieziva, hoblování. Souãástí

firmy jsou také servisní sluÏby -

opravy silniãních a speciálních

vozidel a prodej zahradní techni-

ky, pfiiãemÏ má Katr v˘hradní

zastoupení firem Husqvarna

a Jonsered.

Zanedlouho zastavujeme na od-

vozním místû, kde zrovna se

stfiednû velk˘mi kmeny manipu-

luje fiidiã lesního kolového stroje

zvaného lakato‰ Jaroslav Macek.

„Tak a jsme ve v˘‰ce 1100 metrÛ
nad mofiem, dál by se dalo jet ta-
ké, ale abychom na‰li koãí s koÀ-
mi, pÛjdeme radûji pû‰ky,“ do-

stávám dal‰í instrukce od ZbyÀ-

ka. Pou‰tíme se do strmého stou-

pání. Tady snad neprojde ani

kÛÀ, pomyslel jsem si, kdyÏ

mû z mého uvaÏování vytrhl mÛj

prÛvodce. „To by sis mûl nafotit,
za chvíli tudy pojede zespodu
s tím lakato‰em,“ pfiekvapil mû

sv˘m tvrzením Zbynûk. A oprav-

du, zespodu se fiidiã s velkou Ïe-

leznou obludou zaãal drápat do

pfiíkrého srázu. Na chvíli jsem

pojal podezfiení, Ïe se nutnû mu-

sí pfievrátit. Neme‰kám a fotím.

Nepfievrátil se a zanedlouho nám

zmizel za horizontem v hloubi

lesa. Zvuk motoru pfiehlu‰il

vichr, kter˘ nám svi‰tûl do u‰í.

Z lesní cesty po chvíli odboãuje-

me na paseku plnou v˘vratÛ

a klestí a zaãneme se prodírat

mezi vyvrácen˘mi pafiezy a bo-

rÛvãím. U‰li jsme pûkn˘ kus

cesty, ale konû ani koãí zatím ne-

jsou v dohledu. „No, kde jste?
Co? Pod tím kamenn˘m vodopá-
dem jako vãera? Dobfie, jdeme
k vám,“ prohlásil do mobilu mÛj

prÛvodce. Cesta zaãíná b˘t ãím

dál tím ménû schÛdná. Ze zemû

trãí ostré kameny s hroty jako

stfiedovûká kopí, pokryté kluz-

k˘m mechem a mnû se zdá, Ïe

bloudíme. Zbynûk najednou sil-

nû zapíská, ale pfies ohlu‰ující

vichr nemáme Ïádnou nadûji, Ïe

nás nûkdo usly‰í nebo Ïe my 

usly‰íme je. StráÏce hor Pradûd

dává o sobû vûdût tím nejznatel-

nûj‰ím zpÛsobem. Spí‰e to vypa-

dá, Ïe jsme se pfienesli do pozd-

ního sychravého podzimu. Ale

pfiece, jakoby z velké dálky se

k nám donesla odpovûì vzdále-

ného pískotu. UÏ jsme blíÏ, po-

myslel jsem si. Vykroãíme smû-

rem, odkud se k nám donesl pís-

kot. A zase nic. Teì jsem roli

„pískaãe“ pfievzal na sebe já

a mohutnû zapískal. Odpovûì se

k nám donesla uÏ mnohem zfie-

telnûji. Jsme blízko.
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„Jdi dál, hot, hot, no tak jdi dál,
prrr,“ zaslechli jsme jiÏ zcela

zfietelnû povely koãích ZdeÀka

Nebesa a Milana Hamerky a uÏ

také vidíme mohutné valachy

Pepu a Bleska, ktefií s bravurní

pfiesností pfiibliÏují kmeny stro-

mÛ do míst, kde si je zanedlouho

vyzvedne fiidiã lakato‰e.

Dovídám se, Ïe se nacházíme na

nejv˘‰e poloÏeném pracovi‰ti

firmy Katr ve v˘‰ce 1250 metrÛ

nad mofiem a dále Ïe kulatina na-

padená kÛrovcem není nekvalit-

ní, protoÏe kÛrovec na rozdíl od

dfievokazu napadá jen l˘ko stro-

mu. Je bohuÏel men‰ího prÛmû-

ru, sukovitá a lesníci ji oznaãují

zkratkou KPZ, coÏ znamená ku-

latinu pro prÛmyslové zpracová-

ní. PouÏívá se napfiíklad pro v˘-

robu palet nebo konãí v závodû

Biocel Paskov, kde z ní vznikne

celulóza.

Na otázku, jaké pracovní nasaze-

ní vydrÏí v tomto terénu kÛÀ pro

pfiibliÏování dfieva, odpovídá ko-

ãí Zdenûk Nebes: „KdyÏ kÛÀ
pracuje pût aÏ ‰est hodin, tak to-
ho má tak akorát. Nedá se to dû-
lat jako s ma‰inou, Ïe se dolije
nafta a jede se dál. KdyÏ si kÛÀ
fiekne, Ïe dál nepÛjde, tak se ne-
dá nic dûlat.“ Voda se pro konû

vozí v konvích, ale podle slov

ZdeÀka Nebesa není dobré napá-

jet konû ledovou vodou, kdyÏ

jsou zpocení, aby nedostali zápal

plic a nebyli nemocní.

Pro pfiibliÏování dfievní hmoty se

pouÏívají chladnokrevníci - va-

la‰i, plemeno norik. Jedná se

o velmi odolné plemeno konû se

siln˘ma nohama. „Ráno je po-
tfieba vstávat o pÛl ãtvrté, kÛÀ
musí alespoÀ hodinu a pÛl Ïrát,
pak se opucuje, nastrojí a vyráÏí
se do lesa. Vrátíme se z lesa a zo-
pakuje se stejn˘ postup jako rá-
no. Konû pfieváÏíme autem, aby
se zbyteãnû neunavili cestou na

pracovi‰tû, a pak se pracuje je‰-
tû naveãer, takÏe toho volného
ãasu nám moc nezb˘vá. Tuto
práci by mûl dûlat ãlovûk, které-
ho to baví, nemÛÏe to dûlat kaÏ-
d˘,“ dodává Zdenûk Nebes.

Také se dovídám, jak koãí ovlá-

dají své konû. âih˘ nebo ãeh˘
znamená vlevo, hot je zase vpra-

vo, dopfiedu vijó nebo jdi dál,
vzad je curyk a prrr znamená

stÛj. „Nemám rád, kdyÏ se koãí
musí u koÀÛ stfiídat. Konû jsou
zvyklí na hlas svého koãího i na
jeho specifické povely. A kÛÀ ne-
ní vrtaãka, u které stojí Franta
nebo Pepa, tam je to jedno,“
upfiesÀuje s úsmûvem koãí

Zdenûk, kter˘ uÏ jako mal˘ kluk

jezdil s tátou stahovat dfievo

s koÀmi.

Mezi ãlovûkem a konûm vzniká

vût‰inou siln˘ vztah. O tom

svûdãí i pfiíbûh, kdy kÛÀ bránil

záchranáfiÛm v o‰etfiení svého

koãího, kter˘ si zpÛsobil pfii prá-

ci zranûní. Koník si postavil hla-

vu a bránil kousáním do bundy

záchranáfiÛm v o‰etfiení, ale

i pracovníkÛm, ktefií konû chtûli

uvázat u stromu. Nakonec

v‰echno dobfie dopadlo.

Pro Katr pracuje okolo ãtyfiia-

dvaceti koãí v rÛzn˘ch revírech.

Je to velmi obûtavá a hlavnû fy-

zicky nároãná práce, která spo-

lkne velkou ãást volného ãasu.

„KoÀáci“, jak jim mnozí pfiezdí-

vají, neznají soboty, nedûle ani

svátky.

I kdyÏ nerad, louãím se s koãími

a s prÛvodcem ZbyÀkem schází-

me pomalu dolÛ na toãnu, kde

právû Jarda Macek pfiivezl shora

dal‰í kubíky dfievní hmoty na

pfiekladi‰tû, pro které si posléze

pfiijede tatra s hydraulickou ru-

kou a návûsem.

Cestou dolÛ získávám dal‰í in-

formace o tom, jak revírníci po-

znávají strom napaden˘ kÛrov-

cem. „Strom je vût‰inou oslabe-
n˘. MÛÏe to b˘t zpÛsobeno také
emisemi nebo nadmofiskou v˘‰-
kou, ale napadení kÛrovcem se
pozná podle toho, Ïe strom zaãne
usychat od vr‰ku a ztrácí zelené
jehliãí. Pozdûji opadává i kÛra.
Pouh˘m okem je pak vidût
i v niÏ‰ích partiích kmenu vidi-
telné závrty l˘koÏrouta smrkové-
ho nebo severského. Nûktefií re-
vírníci poznají napadení kÛrov-
cem dokonce i po ãichu,“ upfies-

Àuje Zbynûk Vyhlídal. KÛrovco-

vé dfievo musí b˘t pracováno

v co nejkrat‰ím termínu. Do kon-

ce ãervence museli pracovníci

z vrcholové partie JeseníkÛ, kte-

rou jsme nav‰tívili, odstranit 

91 stromÛ, coÏ pfiedstavuje asi 

51 kubíkÛ napadené dfievní hmoty.

Doba, kdy se dfievo kácelo seky-

rami a stahovalo jen koÀmi, je

nenávratnû pryã. Dnes firmû

Katr pomáhá celá fiada mechani-

zaãních prostfiedkÛ, poãínaje

motorov˘mi pilami, univerzální-

mi kolov˘mi traktory, lesními la-

novkami a konãe speciálními

harvestory fiízen˘mi poãítaãem.

Na jeden z nich s oznaãením

Timberjack 1270 D jsem byl ob-

zvlá‰È zvûdav˘. Zda toho umí to-

lik, jak se o nûm povídá.

PfiijíÏdím do mechanizaãního

stfiediska firmy Katr a po chvíli

se setkávám s vedoucím harves-

torÛ Petrem Lukuvkou, kter˘ mû

svûfiuje odborníkovi, operátoru

harvestoru Josefu ·ustrovi.

Obrovit˘ stroj na tfiech nápra-

vách se vynofiil z buãiny areálu

stfiediska a ‰ine si to pomal˘m

tempem rovnou k nám, pfiekoná-

vaje pfiitom velké na zemi polo-

Ïené trámy, jako by to byly tfiís-

ky. Z dálky vypadá jako obrovi-

t˘ a neohraban˘ mechanick˘

brouk. Vedle je zaparkován jeho

men‰í bratr.

Po chvíli je vypnut motor, kabi-

na se otevírá a ve dvefiích, témûfi

dva metry nad zemí, se objevuje

usmûvavá tváfi pana ·ustra.

·plhám do kabiny a s nûm˘m

v˘razem Ïasnu. Místo volantu

obrazovka monitoru, pod ní klá-

vesnice a po obou stranách ma-

nipulaãní ramena s nejrÛznûj‰í-

mi „ãudlíky a hejblátky“. Doví-

dám se, Ïe kaÏdá operace tohoto

stroje je zaznamenána na obra-

zovce monitoru. „Pokud se na
monitoru objeví nápis Poplach
TMC 6, jak nám to nyní ukazuje
obrazovka, znamená to, Ïe fiídící
jednotka nemá kontakt s moto-
rem. Po nastartování tento nápis
automaticky zmizí. Hor‰í by by-
lo, kdyby se objevil nápis
Poplach II. tfiídy. To by zname-
nalo závaÏnou poruchu a pfii vy-
hlá‰ení Poplachu I. tfiídy, coÏ se
uÏ také stalo, nám málem shofiel
motor, protoÏe do‰lo k závadû,
kdy probíjel kabel od hlavní fiídí-
cí jednotky a najednou zaãal
stoupat d˘m a to bylo velmi zlé,“
dovídám se od operátora Tim-

berjacku.

Mozkem celé sloÏité soupravy je

víceúãelová hlavice váÏící více

jak jednu tunu, která toho umí

vskutku mnoho. NejenÏe dokáÏe

pokácet strom o prÛmûru aÏ 

75 cm pfii náfiezu z obou stran,

poloÏit si jej na zem, ale podle

nastavení na poãítaãi dokáÏe

rozli‰it tlou‰Èku stromu a jeho

poÏadovanou délku. Pomocí pûti

ostr˘ch bfiitÛ si kmen odvûtví

a v˘suvnou fietûzovou pilou si jej

„naporcuje“ na poÏadovanou

délku. Hlavice má ãtyfiicet maz-

niãek, které se musí dennû pro-

mazávat.

„V‰echno je to o pfiesném napro-
gramování a o tom, co budu v le-
sním porostu zpracovávat. Tento
stroj se spí‰e vyuÏívá v níÏe polo-
Ïen˘ch pracovi‰tích, ale uÏ jsme
s ním byli i ve v˘‰ce 1300 metrÛ.
Jeho dojezdová trasa po vlastní
ose by nemûla b˘t del‰í neÏ
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15 km. Jeho diferenciál není na
del‰í trasy stavûn. Vzdálenûj‰í
místa absolvuje na podvalníku
nákladního vozidla. Podobnû
jsme cestovali nedávno do
Nízk˘ch Tater a podíleli se s tím-
to harvestorem na odstraÀování
kalamity po vûtrné smr‰ti,“ do-

plÀuje své informace Josef ·ustr.

Timberjack patfií k nejnákladnûj-

‰ím strojÛm, které firma Katr

vlastní. Jeho pofiizovací hodnota

podle vybavení dosahuje 15 aÏ

20 milionÛ korun, nezfiídka se

cena vy‰plhá aÏ k 30 milionÛm.

Tento robotick˘ lesní stroj má

v˘kon 230 koní, náplÀ v men-

‰ích pneumatikách tvofií asi 300

litrÛ solanky (voda se solí),

v tûch vût‰ích témûfi 500 litrÛ

a cel˘ váÏí asi 20 tun. Proã vo-

da? Voda lépe drÏí stabilitu celé-

ho stroje a sÛl se pfiidává pro

zimní období, aby voda neza-

mrzla. Do palivové nádrÏe se ve-

jde 470 litrÛ nafty a stroj spotfie-

buje 14 litrÛ na jednu motohodi-

nu. NáplÀ tvofií také 270 litrÛ bi-

ologicky odbouratelného hyd-

raulického oleje. Samozfiejmostí

je klimatizovaná jednotka v ka-

binû, nezávislé topení, topení

motoru a vytápûní hydraulické-

ho oleje pro zimní období. Tyto

nákladné stroje jsou vyuÏívány

i jin˘mi firmami v rámci v˘po-

moci do okruhu 60 km.

AÈ jsou to koãí se sv˘mi valachy,

strojníci lanovek, fiidiãi traktorÛ

a nákladních souprav, pracovni-

ce, které sázejí mladé stromeãky,

nebo specializovaní operátofii

v˘konn˘ch a dokonal˘ch har-

vestorÛ, tito v‰ichni by se jeden

bez druhého neobe‰li. Vût‰ina

z nich tuto práci dûlá s velkou

láskou, kterou mnohdy zdûdili

po pfiedcích. VÛnû lesa, klid, na

druhé stranû obrovské pracovní

nasazení a nepfiíznivé klimatické

podmínky dûlají z dfievafie, lesní-

ka ãi revírníka jednu z nejnároã-

nûj‰ích profesí, srovnatelnou

snad jen s havífisk˘m povoláním.

Bez tûchto zapálen˘ch lidiãek

bychom nikdy nepoznali, Ïe dfie-

vo má du‰i.  Pfiipravil JiKo
(Dûkuji Franti‰ku Pfiíkaskému,
ZbyÀku Vyhlídalovi, Jaroslavu
Mackovi, ZdeÀku Nebesovi, Mi-
lanu Hamerkovi, Petru Lukuvkovi
a Josefu ·ustrovi za vstfiícné jed-
nání, spolupráci, ochotu a ãas pfii
pfiípravû této reportáÏe.)

Battle Kings 11. 8. 2007
V sobotu 11. srpna se bude

v R˘mafiovû konat jiÏ 3. roãník

hiphopového festivalu pod otev-

fienou oblohou Battle Kings

2007. Tento festival

je unikátní tím, Ïe

na nûm probûhne

hned nûkolik taneã-

ních a pûveck˘ch

soutûÏí z oblasti

hiphopové kultury.

Den bude zavr‰en koncertem

znám˘ch hudebních skupin

z Anglie, Slovenska a âR.

Leto‰ní roãník se bude opût ko-

nat v prostoru zahrady Hedvy na

Sokolovské ulici. JelikoÏ Battle

Kings znamená v pfiekladu „krá-

lové souboje“, pfiidá se ke stáva-

jícím tfiem soutûÏím dal‰í taneã-

ní soutûÏ.

Na festivalu bude tedy moÏné vi-

dût soutûÏ v break dance (v sou-

ãasnosti velmi populární zpÛsob

tance, znám˘ napfiíklad toãením

na hlavû), v battlu se utkají crew

o poãtu 3-5 bboys. Dále probûh-

ne soutûÏ v beat boxu (tj. tvofie-

ní hudby a rytmu pouze za po-

mocí úst), battle 1 vs 1, soutûÏ ve

free style (tj. vym˘‰lení textu

písnû na právû hranou melodii

pfiímo na pódiu), kde si to kaÏd˘

mÛÏe vyfiíkat z oãí do oãí, tedy 

1 vs 1, a nová soutûÏ v new sty-
le (mlad˘ typ tance, jenÏ získává

v posledních letech

‰iroké spektrum

pfiíznivcÛ), coÏ bu-

de klání dvojic. Do

soutûÏí je moÏné se

pfiihlásit na webu

www.battlekings.cz.

Pro úspû‰né zvládnutí soutûÏí

a plynulost prÛbûhu festivalu bu-

de program akce z kapacitních

dÛvodÛ probíhat na dvou pódi-

ích, která budou upravena na kri-

téria soutûÏí. Ve veãerních hodi-

nách se ve‰keré dûní pfiesune na

vût‰í pódium, jeÏ bude v areálu

speciálnû postaveno (10 x 6 m,

se svûteln˘mi efekty). Zde vy-

stoupí nejznámûj‰í tuzemské hu-

dební skupiny souãasnosti z hip-

hop prostfiedí. Mezi nimi budou

i zahraniãní hudební skupiny

z Anglie a ze Slovenska:

Indy&Wich (cz - Praha)

Moja Reã (sk - pouze Michade-

lik a DJ Ramon)

Emdee&Tuco feat cMonts
(Velká Británie)

Headdy (cz - Zlín)

Faiby (cz - ·ternberk)

Khomator (cz - Karviná)

Neãekanej Zwrat (cz - Vrbno

pod Pradûdem).

Pro náv‰tûvníky festivalu budou

pfiipraveny rÛzné adrenalinové

atrakce, chystáme paintball, fot-

bálky, ãajovnu..., ‰iroké spekt-

rum obãerstvení nejen z grilova-

n˘ch specialit s posezením v nû-

kolika velkokapacitních stanech

a samozfiejmû pûknû vychlazené

pivo.

TakÏe: CHOOSE YOUR BATT-

LE & COME!

Martin Heinisch,
hlavní organizátor

mail: info@battlekings.cz

Historie
Cílem projektu Battle Kings je

uspofiádání festivalu, bûhem kte-

rého probûhne více druhÛ soutû-

Ïí z oblasti hiphopové kultury se

zavr‰ením dne koncertem zná-

m˘ch hudebních skupin. První

kroky k uskuteãnûní v˘‰e zmí-

nûného cíle byly provedeny pfii

realizaci pfiedchozích dvou roã-

níkÛ.

V roce 2005 hostovala na festiva-

lu pouze taneãní soutûÏ v break

dance. Toho roku se krom taneã-

níkÛ z âR dostavilo i pût skupin

z Polska. Vítûzství polské taneãní

skupiny pfiihlíÏelo témûfi 800 di-

vákÛ. Ti po soutûÏi ukonãili den

poslechem hudebních skupin

z USA, Anglie, Ruska a âR.

Na druhém roãníku, v roce 2006,

se k soutûÏi v break dance pfiida-

ly soutûÏe ve free style a beat bo-

xu. V‰echna tfii klání, na nichÏ se

utkalo 32 úãastníkÛ, sklidila

u publika velk˘ aplaus. Po soutû-

Ïích bylo moÏno si poslechnout

hudební interprety pfieváÏnû

z âR, ze Slovenska a nesmí se

zapomenout ani na nûmeckou

hiphopovou legendu MC Torch,

jeÏ byla zlat˘m hfiebem celého

festivalu. Toho dne pro‰lo areá-

lem témûfi 1000 divákÛ.

Pro Battle Kings 2007 je pfiipra-

ven opût kvalitní program s vût-

‰ím poãtem soutûÏí a pestrou

‰kálou hudebních skupin

z Anglie, Slovenska a âR.

Ilustraãní fota, archiv Martina Heinische
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Zranil
desetiletého chlapce

Na ulici Rudé armády v R˘ma-

fiovû do‰lo 29. ãervna k nehodû,

pfii níÏ byl zranûn mal˘ chlapec.

Viníkem byl fiidiã vozidla UAZ,

kter˘ jel pfiíli‰ blízko za Nissa-

nem Micra a ve chvíli, kdy auto

pfied ním zastavovalo u kraje

kvÛli chodci, naboural do nûj.

V Nissanu sedûl kromû fiidiãe

i jeho desetilet˘ syn, kter˘ nára-

zem utrpûl zranûní. Na autech

vznikla ‰koda za 40 tisíc Kã.

Agresivní muÏ
napadl manÏelku

Ve stfiedu 4. ãervence oznámila

54letá Ïena r˘mafiovsk˘m poli-

cistÛm, Ïe byla fyzicky napade-

na sv˘m manÏelem. Na místo 

okamÏitû vyjeli policisté. MuÏ

vyhroÏoval Ïenû i pfied hlídkou,

Ïe ji znovu zbije. Policisté násil-

níka odvedli na oddûlení, kde

mu namûfiili 2,28 promile alko-

holu. Poté byl pfievezen na zá-

chytnou stanici do ·ternberku.

âelní stfiet
dvou vozidel

Za R˘mafiovem ve smûru na

Malou ·táhli se 5. ãervence ãel-

nû stfietla dvû vozidla. ¤idiã

z Ostravy za volantem Felicie

combi zaãal pfiedjíÏdût ve chvíli,

kdy z protismûru pfiijíÏdûl 34let˘

muÏ ve Felicii. Do‰lo k ãelnímu

stfietu, pfii nûmÏ byla lehce zra-

nûna jeho 28letá spolujezdkynû

a její dvû dûti (9 a 12 let).

ZpÛsobená ‰koda na vozidlech

ãiní 60 tisíc Kã.

Vloupání
do vozidel pfiib˘vá

V létû je vloupání do vozidel

ãastûj‰í; lidé je parkují na odleh-

l˘ch místech a pfies varování po-

licie v nich ponechávají cenné

pfiedmûty i finanãní hotovost.

V pátek 6. ãervence za bílého

dne rozbil neznám˘ pachatel ok-

no ve dvefiích vozidla ·koda

Fabia, které stálo na lesní cestû

smûrem na Sovinec, vnikl dovnitfi

a odcizil osobní doklady a penû-

Ïenku s hotovostí 1 200 Kã.

Celková ‰koda ãiní bezmála 

9 000 Kã.

Vandal ohnul závoru
V Karlovû fiádil v noci z 6. na 

7. ãervence vandal, kter˘ se za-

mûfiil na místní penzion. Ohnul

rameno elektrické závory pfied

parkovi‰tûm penzionu a zlomil

paty u ãtyfi kameninov˘ch lamp.

Na dal‰í lampû ulomil hlavici

a vytrhl elektroinstalaci. Majiteli

penzionu zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i

20 tisíc Kã. Pfiípad ‰etfií r˘ma-

fiov‰tí policisté jako podezfiení

z trestného ãinu po‰kozování ci-

zí vûci.

Vloupal se
do ‰kolní posilovny

Kasiãku kulturistÛm vybral ne-

znám˘ pachatel, kter˘ se mezi 

9. a 10. ãervencem násilnû vlou-

pal do budovy základní ‰koly

v RyÏovi‰ti. Rozbil dvefie a vnikl

do posilovny v patfie. Ze skleni-

ce odcizil finanãní hotovost 

1 000 v drobn˘ch mincích, kte-

rá byla vybrána kulturisty na

provoz posilovny. Po‰kozením

vstupních dvefií vznikla dal‰í

‰koda za 300 Kã.

Z bufetu ukradl pilu
Zlodûj vnikl mezi 10. a 11. ãer-

vencem do bufetu ve Îìárském

Potoce. Do objektu se vloupal

pfies prodejní okénko a odnesl si

kromû láhve rumu a myslivce

i kovové mince uloÏené v kelím-

ku a z podkroví motorovou pilu.

Celkem zpÛsobil ‰kodu za cca 

9 000 korun.

Peníze
ani telefon nena‰el

V nedûli 15. ãervence si pfied

R˘mafiovem udûlal zastávku na

obãerstvení 22let˘ mladík. Na

stfie‰e automobilu si zapomnûl

ledvinku s finanãní hotovostí 

7 800 Kã, mobilním telefonem

a odjel. Po chvíli si svÛj omyl 

uvûdomil a vrátil se na místo za-

stávky. Bûhem hledání u mladí-

ka zastavil fiidiãka a zeptala se,

zda nehledá ledvinku. Pak vy-

svûtlila, Ïe právû tankovala na

benzínce v Dlouhé Louãce a tam

byla svûdkem odevzdání nûjaké

ledvinky. Mladík si ta‰ku na ãer-

pací stanici vyzvedl, ale peníze

ani telefon v ní uÏ nena‰el.

Boural
pod vlivem alkoholu

Na Opavské ulici v R˘mafiovû

narazil v nedûli 15. ãervence

22let˘ mladík s Fordem do Fabie

jedoucí pfied ním. DÛvodem by-

lo nedodrÏení bezpeãné vzdále-

nosti. Nikdo na‰tûstí nebyl zra-

nûn, ‰koda na nabouran˘ch vo-

zidlech ãiní 15 tisíc Kã. Viníkovi

v‰ak policisté namûfiili 0,26 pro-

mile alkoholu v dechu.

B˘valá druÏka
mu vybrala úãet

V tûchto dnech zahájil policejní

komisafi SKPV Bruntál trestní

stíhání 22leté Ïeny pro trestné ãi-

ny krádeÏe a neoprávnûného dr-

Ïení platební karty. V záfií loÀ-

ského roku mûla odnést svému

b˘valému partnerovi, s nímÏ dfií-

ve sdílela byt na Dukelské ulici

v R˘mafiovû, platební kartu. S je-

jí pomocí pak v bankomatu vy-

brala z pfiítelova úãtu 10 tisíc Kã.

Dûdeãek pfii‰el
o trezor

âtyfii dûvãata ve vûku 12 aÏ 

24 let si na náv‰tûvu pozval 

21. ãervence 81let˘ dÛchodce

z R˘mafiova. Pozvání se mu v‰ak

nevyplatilo. Z loÏnice mu totiÏ

zmizela finanãní hotovost ve v˘-

‰i 9 000 Kã, která byla volnû po-

loÏena na skfiíni. Dûdeãek pfii‰el

i o kovov˘ trezorek s uloÏen˘mi

doklady, vkladní kníÏkou a hoto-

vostí 600 Kã. Okolnosti celého

pfiípadu jsou v ‰etfiení.

VáÏná nehoda
na Ïelezniãním

pfiejezdu
K závaÏné nehodû do‰lo ve ãtvr-

tek 26. ãervence veãer na Ïelez-

niãním pfiejezdu u stanice Bfii-

dliãná-zastávka. 22let˘ fiidiã mo-

tocyklu pravdûpodobnû vjel na

pfiejezd, aãkoliv svûtelná signali-

zace ohla‰ovala pfiíjezd vlaku.

Motocykl se stfietl s osobním

vlakem, kter˘ motorku tlaãil dal-

‰ích 20 metrÛ, neÏ zcela dobrz-

dil. Pfii nehodû byl váÏnû zranûn

mlad˘ fiidiã i jeho 23let˘ spolu-

jezdec. Nyní jsou oba v péãi lé-

kafiÛ. Pracovníci dráÏní inspekce

âesk˘ch drah provedli zkou‰ku

funkãnosti signalizace a zjistili,

Ïe je bez závad. Okolnosti neho-

dy jsou dále v ‰etfiení.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Nedala pfiednost - zranila tfii lidi
Zfiejmû místní neznalost a nepozornost fiidiãky Renaultu

z Prostûjova byla pfiíãinou nehody, která se stala 23. ãervence na

kfiiÏovatce tfiídy HrdinÛ a Revoluãní ulice v R˘mafiovû. ¤idiãka

totiÏ pfii jízdû do kfiiÏovatky nedala pfiednost po hlavní silnici

pfiijíÏdûjící Felicii. Do‰lo ke stfietu, pfii nûmÏ utrpûla zranûní jak

nepozorná fiidiãka, tak její dva spolujezdci ve vûku 80 a 78 let.

Na vozidlech vznikla celková ‰koda za pfiibliÏnû 80 tisíc Kã.

Foto: archiv PâR Bruntál
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Zmizel cenn˘ knûÏsk˘ ornát
StûÏí vyãíslitelná ‰koda

vznikla pfii krádeÏi, ke

které do‰lo 26. ãervence

ráno za dosud neobjas-

nûn˘ch okolností v mûst-

ském muzeu na r˘ma-

fiovském námûstí. Pa-

chatel z expozice odcizil

knûÏsk˘ ornát z roku

1880, kter˘ daroval kos-

telu Eduard Filip hrabû

Stadion a jeho Ïena prin-

cezna Ludvika Lobko-

wicová. Ornát byl vysta-

ven v textilní expozici

muzea na Ïelezném stojanu za

zábradlím. Odûv ãervenofialové

barvy byl vyroben z hedvábí

a ruãnû zdoben vy‰ívan˘m orna-

mentem ze zlat˘ch a stfiíbrn˘ch

nití. V horní ãásti prostfiedního

pruhu jsou vy‰ita písmena IHS

v rostlinném vûnci,

ve spodní ãásti je 

alianãní erb - znaky

dárcÛ. Kraj je ole-

mován hedvábnou

stuhou. Jedná se

o jedineãn˘ kus,

kter˘ do muzea za-

pÛjãila ¤ímskoka-

tolická farnost. Po

pachateli policie

intenzivnû pátrá.

Popis odcizeného
me‰ního roucha
Ornát (kasule)

(nejpozdûji z 80. let 19. století)

barokního typu, tj. vpfiedu po 

obou stranách vykrojen˘ (vzadu

nikoli), z hladkého lesklého hed-

vábí karmínové (svûtleji ãerve-

nofialové ãi fialovû ãervené)

barvy, je pod‰it˘ nejspí‰e Ïlutou

hedvábnou pod‰ívkou. Vnû le-

mován Ïlutou hedvábnou portou

s tmav‰ím vzorem. Vpfiedu

i vzadu zdoben ornamentálním

pásem se stejn˘m rostlinn˘m

motivem, vy‰ívan˘m zlatou (li-

stové motivy) a stfiíbrnou nití

(stfiíbrné kvítky lemované zlatou

nití s náznakem ãernání), pás je

opût lemován po obou stranách

stejnou portou, která je pouÏita

na lemu. Zadní pás je v horní

ãásti zdoben jemn˘m zlat˘m

vûncem s písmeny IHS (tj. Iesus

hominum salvator). Ve spodní

ãásti ornamentálního pásu je ali-

anãní znak manÏelÛ Stadiono-

v˘ch - Eduarda Filipa hrabûte

Stadiona z pohledu diváka vlevo

(1. a 3. pole ãerné se 3 Ïlut˘mi

‰i‰ticemi, 2. a 4. pole bílé s ãer-

ven˘m rovnoramenn˘m kfiíÏem,

uprostfied ãern˘ srdeãní ‰títek 

s 3 tzv. vlãími Ïelezy, jeÏ mohou

b˘t znázornûny téÏ

obrácenû s oky naho-

fie, takÏe pfiipomínají

loìky, patrnû na orná-

tu), vpravo velk˘ znak

princezny Ludviky

Lobkowiczové (na or-

nátu bez koruny).

·tola (pás látky, kter˘

nosí knûz kolem krku)

stejné barvy jako ornát

je rovnûÏ Ïlutû pod‰it˘

a v krãní ãásti je zlat˘

rovnoramenn˘ kfiíÏek,

oba konce jsou roz‰í-

fiené a opût, ov‰em stfiídmûji zdo-

bené (komplet).

Alba (bílé spodní rou-

cho) je ve spodní ãásti

bohatû zdobena v˘‰iv-

kou s velk˘m rostlin-

n˘m motivem.

Cingulum - ‰ÀÛra, jíÏ

je knûz opásán, se

speciálním uzlem asi

fialové, reÏné (tj.

v surové barvû lnu)

nebo bílé barvy.

Mgr. Jifií Karel,
odborn˘ pracovník

muzea

Erb StadionÛ, na
ornátu bez kolãí
pfiilby

Velk˘ lobkowiczk˘
erb, ale na ornátu
není korunka

Detail v˘‰ivky: vût‰í plochy zlaté,
kvítky stfiíbrné a Ïluté hedvábí

Zadní ãást ornátu, dole mezi mfiíÏkou prosvítá krajka alby
Foto: archiv muzea

Objektivem ZdeÀka Habra

Roztanãené léto
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Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské
próza

Zora ·imÛnková: Na miskách vah (KfiíÏová cesta)
K v û t e n

- Tak se prosím tû opatruj a napi‰

mi, Ïes dobfie dojela. Nebreã, za-

se se uvidíme.

- Já bych mohla pfiijet je‰tû pfií‰-

tí sobotu.

- Ale... ale to uÏ skoro odjíÏdím.

VÏdyÈ v nedûli jedu domÛ.

- No právû, jeli bychom spolu.

- No, já, já - uvidíme, ví‰, to se

je‰tû domluvíme.

- Ty nechce‰, abych pfiijela???

- Ne, ne, tak to není, ale zbyteã-

nû bys cestovala.

- Aha, ty tu bude‰ mít jinou.

- Ale prosím tû! Já tûÏko.

- Tak proã?

- Hele, to uÏ je ten vlak ... Uvi-

díme se v Praze.

â e r v e n
V·ECHNO NEJLEP·Í!!!

- Jé, moc díky, jsi první a zatím

jedin˘, kdo si vzpomnûl, Ïe

mám narozeniny. Ten koncert

odpoledne je, pÛjde‰ teda se

mnou?

- Nevím, Hani, já teì spal, není

mi moc dobfie. Psychicky i fyzic-

ky. Jak mi bude, uvidíme. Já

vím, Ïe má‰ narozeniny.

â e r v e n e c
...kocour se schoulil na tvÛj klín.

Melodie zaniká v hluku motoru.

- Teì jsem dostal milou sms. Tak

uÏ mÛÏem.

Cvak ...u nohou spí ti dalmatin.

- Proã to dává‰ najednou tolik

nahlas? To kvÛli té sms? TouÏí

po tobû aspoÀ?

- MoÏná.

- Já to myslela jako legraci!

- VÏdyÈ já taky!

- Dobré ráno. Já jsem vÛbec ne-

spala.

- Proã jsi nespala?

- Pofiád jsem v duchu sly‰ela tu

písniãku, jak je to ... a po tvé
krajce od spodniãky uÏ bych ne-
rad sáh. A jak jsi to zesílil.

- Ale jdi ty.

- Ty nûjakou má‰? Jestli je nûja-

ká na obzoru, fiekni mi to prosím

tû, teì hned. Já nebudu dûlat scé-

ny, neboj se, nic takov˘ho. Chci

pfiedejít nedorozumûní.

- Copak já vím, co bude? Na ob-

zoru vÏdycky nûco je, ale já mu-

sím nejdfiív vyfie‰it to doma. Co

já vím, co bude.

- ¤ekni mi: Neboj se, a já ti bu-

du vûfiit. ¤ekni to a já ti uvûfiím.

- Neboj se.

- Kdybych byla nûjaká divná, tak

to je z nevyspání, ví‰, Ïe celou noc

jsem nespala. Tak kdybych se cho-

vala nûjak divnû, ani to nejsem já.

- Tak pojì rychle, aÈ jsme v do-

meãku, aÈ mÛÏe‰ jít spinkat.

- Jestli se mi podafií.

- Tak já tû budu kolíbat.

- Ty si dûlá‰ srandu, ale já bych

nûco takov˘ho potfiebovala.

- Nedûlám si legraci! ... ‰‰‰, spin-

kej.

- NemÛÏu.

- Proã ...? ‰‰‰‰.

- Já potfiebuju, abys mi to udû-

lal... usnu v minutû, znám se.

Díky, já uÏ spím.

- Jak vy dva to spolu máte? Vy

spolu Ïijete?

- Ne, to ne.

- A jak to teda je? Patfiíte k sobû,

ne?

Dlouhé ticho pfieru‰ím já: 

- Patfiíme k sobû.

On dodá: - Pracovnû urãitû.

- Co se dûje, nic o tobû nevím uÏ

14 dní? Kdy pÛjdeme tancovat,

jak jsi chtûl?

- To nevím, Hanko. ¤e‰ím dÛle-

Ïit˘ vûci, Ïivotnû dÛleÏit˘, zatím

se mi nechce o nich mluvit.

Mám tû rád a posílám ti pusu.

S r p e n
- Pojeì se mnou ke Karolínû, je

voln˘ víkend.

- Hanko, uÏ na nedûli program

mám. VÏdycky se vûci mûní, ale

zatím je to takhle.

- A co se dûje? Tfii nedûle tû pro-

sím o rozhovor. Pfiestávám ti vûfiit.

- Jede‰ za tou Karolínou?

- Nejedu, ka‰le‰ na mû, tak ne.

- Neka‰lu na tebe, jen fie‰ím.

- Co fie‰í‰?

- Nemám ani chuÈ, ani dÛvod ti

to fiíkat.

- Má‰ nûjakou Ïenskou?

Odpovûz mi prosím popravdû, já

to unesu.

- Kdybych to jasnû vûdûl, tak ti

to napí‰u. Nevím.

- Jak ti je?

- Hezky, moc, po tak dlouh˘ do-

bû. Jsem ráda, Ïe jsme spolu.

Nech to zvonit.

- Poãkej, tohle nemÛÏu. Ahoj, já

jsem vidûl, Ïes uÏ jednou volala,

taky jsem ti chtûl volat. Hlas do-

znívá na chodbû: - Co dûlám? Já,

já jsem teì spal.

Servis sluÏeb

na Jesenické ulici

V prÛbûhu letních prázdnin je otevfieno,

a to v klasické otevírací dobû:

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

Pro vyznavaãe nudismu a naturismu nabízí aquacentrum

plavání bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci

od 19 do 21 hodin, kromû záfií, kdy bude Aquacentrum

z technick˘ch dÛvodÛ uzavfieno.

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

AQUACENTRUM R¯MA¤OV Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v srpnu

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.

Iva Farrellová: Polibek
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Jistá míra neinformovanosti o druhém je pfiedpokladem,

aby dva lidé zÛstali pfiáteli. Hermann Bahr
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Známá i neznámá v˘roãí

Pranostiky na mûsíc srpen
• Co ãervenec neuvafií, srpen nedopeãe.

• Co srpen neuvafií, to uÏ záfií nedosmaÏí.

• V srpnu jiÏ nelze slunci mnoho vûfiit.

• KdyÏ fouká v srpnu severák, bude dlouho pûknû pak.

• Rosí-li v srpnu silnû tráva, pûkné povûtfií se oãekává.

• KdyÏ v srpnu moc hfiímá, bude na sníh bohatá zima.

• Moc hub srpnov˘ch - moc vánic snûhov˘ch.

• VavfiincÛv dé‰È - my‰í úroda. (10. srpna)

• Od svatého Bartolomûje slunce jiÏ tolik nehfieje. (24. srpna)

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - srpen - záfií 2007

SSttfifieeddiisskkoo vvoollnnééhhoo ããaassuu RR˘̆mmaafifioovv

zzvvee  nnaa kkoonncceerrtt bbrraattfifiíí EEbbeennÛÛ
JJáá nnaa ttoomm ddûûlláámm

1144.. zzááfifiíí vvee 2200..0000
vvee vveellkkéémm ssáállee SSVVââ

Vstupné: v pfiedprodeji 250 Kã, na místû 300 Kã

Bratfii Ebenové
Bratfii Ebenové, synové skladate-

le Petra Ebena a synovci Ilji

Hurníka, vlastnû do Ïádného hu-

debního proudu nepatfií. Spojení

Markovy kytary, Kry‰tofova kla-

víru ãi flétny, Davidova klarinetu

a sopránsaxofonu vytváfií ojedi-

nûl˘ ebenovsk˘ sound, obohace-

n˘ dal‰ími nástroji. JiÏ koncem

sedmdesát˘ch let, kdy Ebenové

vstupovali na scénu, se v jejich

hudbû proplétaly vlivy klasiky,

folku, rocku ãi jazzu a prvky vy-

tfiíbeného hudebního humoru, pro

nûjÏ je typická jemná ironie, sviÏ-

n˘ slovník, neotfielé r˘my a cit

pro písÀovou pointu.

Jedin˘ z bratfií, David, vystudoval

muziku na konzervatofii (nyní se

vûnuje své skupinû Schola

Gregoriana Pragensis). Z Marka

se stal herec praÏské Ypsilonky

a moderátor, znám˘ z uvádûní

cen T˘ T˘, vlastního pofiadu Na

plovárnû ãi Mezinárodního fil-

mového festivalu v Karlov˘ch

varech. Kry‰tof je matematik.

Pro bratry Ebeny je typické, Ïe

spolu koncertují velmi nesoustav-

nû, s pfiestávkami a odmlkami,

a podobnû sporadicky vydávají

i spoleãná alba. Prvním z nich by-

ly Malé písnû do tmy (1984), po

dlouh˘ch letech následovala

Tichá domácnost (1995) a za dal-

‰ích sedm let zatím poslední titul

Já na tom dûlám (2002), na nûmÏ

jako host vystupuje napfi. Iva

Bittová ãi Jifií Schmitzer. 

zdroj: www.bratriebenove.cz

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

Od 5. 8. do 31. 8. Kino R˘mafiov z technick˘ch dÛvodÛ nehraje

sobota 1. záfií 19.30
Roming

Komedie (âR/Rumunsko/SR 2007)
Roman (Marián Labuda) dal kdysi dávno kamarádovi slib, Ïe aÏ jejich

dûti dospûjí, oÏení se RomanÛv syn Jura s jeho dcerou. Cesty rodin se

roze‰ly. Po letech pfiichází dopis, nevûsta dosáhla dospûlosti a je tfieba

dávn˘ slib naplnit. JenÏe Jura studuje vysokou ‰kolu, chodí s atraktiv-

ní blond˘nou, Ïenit se nechce a uÏ vÛbec nestojí o dûvãe odkudsi ze

slovenské vesniãky. Nakonec ale svolí a vydává se spolu s otcem a je-

ho pfiítelem Stanem (Bolek Polívka) na cestu... MládeÏi pfiístupn˘

5. 8. 1852 zemfi. Franti‰ek Ladislav âelakovsk˘, básník, filolog 
(nar. 7. 3. 1799) - 155. v˘roãí úmrtí

5. 8. 1967 zemfi. René Magritte, belgick˘ malífi a francouzsky pí-
‰ící spisovatel (nar. 21. 11. 1898) - 40. v˘roãí úmrtí

6. 8. Svûtov˘ den boje za zákaz jadern˘ch zbraní - Den
Hiro‰imy, v˘roãí svrÏení první jaderné pumy na Hi-
ro‰imu v roce 1945

6. 8. 1932 zemfi. Václav Vojtûch, polárník a cestovatel, kter˘ jako 
první âech stanul na pÛdû Antarktidy (nar. 28. 11. 1901)
- 75. v˘roãí úmrtí

9. 8. Den Nagasaki, v˘roãí svrÏení jaderné bomby v roce
1945

11. 8. 1892 zemfi. Ladislav StroupeÏnick˘, spisovatel, první dra-
maturg Národního divadla (nar. 6. 1. 1850) - 115. v˘r. úm.

12. 8. 1827 zemfi. William Blake, anglick˘ básník, grafik a malífi 
(nar. 28. 11. 1757) - 180. v˘roãí úmrtí

14. 8. 1867 nar. John Galsworthy, anglick˘ spisovatel, nositel 
Nobelovy ceny (zemfi. 31. 1. 1933) - 140. v˘r. narození

16. 8. 1922 nar. Zdenûk Matûjãek, psycholog (zemfi. 26. 10. 2004) 
- 85. v˘roãí narození

19. 8. 1662 zemfi. Blaise Pascal, francouzsk˘ matematik, fyzik a fi-
lozof (nar. 19. 6. 1623) - 345. v˘roãí úmrtí

20. 8. 1982 zemfi. Václav Voska, herec (nar. 21. 10. 1918) - 25. v˘-
roãí úmrtí

22. 8. 1862 nar. Claude Debussy, francouzsk˘ skladatel (zemfi. 
25. 3. 1918) - 145. v˘roãí narození

22. 8. 1922 nar. Milo‰ Kopeck˘, herec (zemfi. 16. 2. 1996) - 85. v˘-
roãí narození

23. 8. 1912 nar. Gene Kelly, americk˘ filmov˘ herec a taneãník 
(zemfi. 2. 2. 1996) - 95. v˘roãí narození

30. 8. 1797 nar. Mary Shelleyová, anglická prozaiãka, autorka 
slavného Frankensteina (zemfi. 1. 2. 1851) - 210. v˘r. nar.

31. 8. 1867 zemfi. Charles Baudelaire, francouzsk˘ básník, kritik 
a esejista (nar. 9. 4. 1821) - 140. v˘roãí úmrtí

2. 9. 1347 v chrámu svatého Víta korunoval praÏsk˘ arcibiskup 
Arno‰t z Pardubic Karla IV. na ãeského krále, byla to 
první ãeská korunovace ãeského krále - 660. v˘roãí

4. 9. 1847 zemfi. Franti‰ek Ladislav Hek (v románu A. Jiráska 
zvan˘ F. L. Vûk), buditel, spisovatel a skladatel (nar. 
11. 4. 1769) - 160. v˘roãí úmrtí
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Spoleãenská kronika Mûstská knihovna
Narodili se noví obãánci

Karolina DaÀková .................................................. R˘mafiov

Tomá‰ Gritz ............................................................ R˘mafiov

Martin Kotlárik ...................................................... R˘mafiov

Barbora Palátová .................................................... Horní Mûsto

Filip Re‰ko ............................................................. R˘mafiov

Krist˘na Re‰ková ................................................... R˘mafiov

Jifiina Kováfiová ...................................................... R˘mafiov

Romana Riedlová ................................................... Dolní Moravice

Matyá‰ Uhlík .......................................................... Dolní Moravice

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Julie Brunclíková - Janovice ................................................. 80 let

Anna Munková - R˘mafiov .................................................... 80 let

Franti‰ek Nesiba - R˘mafiov .................................................. 80 let

BoÏena ·armanová - R˘mafiov .............................................. 80 let

Lumír Mrkus - R˘mafiov ....................................................... 80 let

Jan Slovák - Edrovice ........................................................... 81 let

Anna Lysáãková - R˘mafiov .................................................. 81 let

Marie Meitnerová - R˘mafiov ................................................ 81 let

Ferdinand ·tûpek - R˘mafiov ................................................. 81 let

Franti‰ek Weiner - R˘mafiov .................................................. 82 let

Marie Rajnohová - Janovice .................................................. 82 let

BoÏena Geroltová - R˘mafiov ................................................ 82 let

Jifiina Mátlová - R˘mafiov ...................................................... 84 let

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

Ludmila KoÀafiíková - R˘mafiov ............................................ 89 let

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

Rozlouãili jsme se
Emil Jano - R˘mafiov ............................................................... 1941

Alfréd Töllich - R˘mafiov ........................................................ 1933

Pavel Paseck˘ - R˘mafiov ........................................................ 1940

Ing. RSDr. Mojmír Strako‰ - Dolní Moravice ......................... 1923 

Anna Palíková - R˘mafiov ....................................................... 1935

Matrika MûÚ R˘mafiov

Blahopfiání

Dne 5. 8. 2007 oslaví

své 50. narozeniny

pan Karel Matocha.

K této pfiíleÏitosti mu

hodnû zdraví a elánu

do dal‰ích let pfieje

manÏelka Ivana,

synové Kája a Robert.

Blahopfiání

V̆ znamné Ïivotní jubileum 80 let oslaví 17. srpna 2007

ná‰ pfiítel

Jaroslav Nejedl˘,
dlouholet˘ jednatel základní organizace âZS R˘mafiov,

ãlen v˘boru Okresní územní rady âZS, pfiedseda v˘boru osady

Lom I a nositel nejvy‰‰ího svazového vyznamenání

Za zásluhy a rozvoj âZS.

Za jeho obûtavou práci mu upfiímnû dûkuje

a do dal‰ích let hodnû zdraví, pohody a Ïivotního elánu

pfieje

v˘bor Základní organizace
âeského zahrádkáfiského svazu R˘mafiov

DÛvûrnû (ne)známá Matka Zemû
Na putování Matkou Zemí po-

zvali pfiíznivce tvÛrãí fotografie

dva mladí autofii, Luká‰ Adam

a Regina âtvrtlíková, stejno-

jmennou v˘stavou v Galerii

U Stromu poznání v r˘mafiovské

knihovnû.

Luká‰ Adam, znám˘ spí‰e jako

talentovan˘ Ïák dramatického 

oboru ZU·, vystavuje spoleãnû

s mladou v˘tvarnicí Reginou

âtvrtlíkovou poprvé. Jejich

snímky pr˘ vznikaly nezávisle

na sobû a my‰lenka vystavit je

spoleãnû se objevila spí‰ náho-

dou. V rámci ãervencové v˘sta-

vy, kterou v knihovnû nainstalo-

vali, poprvé pfiedstavili v˘sledky

svého pomûrnû nedlouhého tvÛr-

ãího fotografování oãím vefiej-

nosti.

Oba autofii vystoupili pod pseu-

donymy, Regina pod pfiezdívkou

Chewing Gum a Luká‰ jako

Toothpick. „Ten pseudonym -
Párátko - jsem si vybral tak, aby
korespondoval s Reginin˘m.
Zfiejmû zÛstane mou v˘tvarnou
znaãkou,“ fiekl Luká‰ Adam.

Pseudonymy jsou jedin˘m pro-

jevem mladistvé recese, která se

na v˘stavû objevuje. Téma sa-

motné, jak i titul v˘stavy napoví-

dá, naopak smûfiuje k serióznos-

ti, netypické u tak mlad˘ch auto-

rÛ.

Hlavním námûtem tfiiceti vysta-

ven˘ch snímkÛ je dÛvûrnû zná-

má jesenická krajina, majestátní

a zádumãivá v barevn˘ch foto-

grafiích Luká‰e Adama i tajem-

ná a takfika abstraktní na ãerno-

bíl˘ch zábûrech Reginy

âtvrtíkové. Zatímco Luká‰ za-

chycuje panoramatické pohledy

na zalesnûné hfiebeny ãi neko-

neãná mraãna, Regina zamûfiuje

svÛj objektiv na detaily ãi zákou-

tí, na podoby ÏivlÛ a objevuje

v kapkách vody i v plamenech

neobvyklé struktury.

Oba tvrdí, Ïe fotí prakticky na

kaÏdém kroku. PouÏívají jedno-

duché digitální pfiístroje a v˘-

sledné snímky je‰tû upravují

v poãítaãi. Vystavené fotografie

pfiedstavují v˘bûr ze Ïni posled-

ního roku.

Autofii se rozhodli jít s kÛÏí na

trh a navíc nechat náv‰tûvníky

své v˘stavy rozhodnout, které

z instalovan˘ch snímkÛ jsou nej-

lep‰í. Od vernisáÏe 10. ãervence

aÏ do konce mûsíce mohli diváci

hlasovat o tfii nejlep‰í fotografie.

O obou autorech zfiejmû nesly‰í-

me naposledy. Regina se zapoju-

je do v˘tvarn˘ch projektÛ umû-

lecké ‰koly a její jméno se obje-

vuje na kaÏdé ze ‰kolních v˘-

stav. Luká‰ Adam v souãasnosti

pfiipravuje nov˘ cyklus Îivot na

vesnici, o nûmÏ prozradil, Ïe bu-

de zachycovat stopy lidské pfií-

tomnosti bez lidí samotn˘ch.

„Lidé podle mû do krajiny ne-
patfií, i v té vesnici se snaÏím za-
chycovat spí‰ zdi a zákoutí, ale
bez lidí,“ fiekl k pfiipravované sé-

rii Luká‰ Adam. O tom, jak svÛj

zámûr uskuteãní, se budeme jistû

brzy moci pfiesvûdãit. ZN



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT14/2007

20

Chceme-li pochopit posledního muÏského

potomka janovické vûtve Franti‰ka Arno‰ta

Harracha, nelze se nedotknout tragického

pfiíbûhu, kter˘ uvolnil síly zla a stal se zá-

minkou pro válku, jeÏ tragicky poznamenala

cel˘ svût. Stala se teãkou za poklidnou

Evropou královny Viktorie, habsbursk˘mi

císafii a v‰ím, co získalo v rozumáfiském vû-

ku páry patinu jistoty, nekoneãnosti, záruky

pokojné evoluce a solidnosti.

V nedûli ráno klidného sluneãného dne 

28. ãervna 1914 po ukonãení manévrÛ, jichÏ

se úãastnil bez velkého nad‰ení, nav‰tívil

Franti‰ek Ferdinand s chotí m‰i v IlidÏi a po

ní zatelefonoval dûtem do Chlumu u Tfiebo-

nû, aby nebyly smutné, Ïe se s maminkou

vrátí domÛ 30. ãervna. Sarajevo se pfiipravi-

lo na rozmafiilé slavnostní uvítání budoucího

císafie. Tisk jiÏ 24. 6. podrobnû popsal trasu

pohybu v˘znamné náv‰tûvy a srbsk˘m tero-

ristÛm tím umoÏnil dobfie a bez námahy roz-

vrhnout politickou vraÏdu.

V 9.50 pfiisupûl nabl˘skan˘ císafisk˘ vlak.

Franti‰ek Ferdinand s Ïenou pfiestoupili

v dobré náladû do Harrachova elegantního 

osobního automobilu Graf & Stift pfies varo-

vání, kterého se jim k neuvûfiení dostalo aÏ

nyní pfies podstatnû star‰í a dÛrazné upozor-

nûní srbského velvyslance ve Vídni. Hrabû

ve slavnostní uniformû zaujal místo vedle fii-

diãe a vÛz vyrazil zhruba dvacetikilometro-

vou rychlostí v ãele kolony dal‰ích do mûsta

zaplaveného kvûty, girlandami a záfiícího jas-

n˘mi ãervenoÏlut˘mi prapory Bosny a ãer-

noÏlut˘mi císafisk˘mi barvami.

ProjíÏdûli mezi davy zvûdav˘ch a jásajících

lidí, udrÏovan˘mi policisty jen s vypûtím na

chodnících. Vzduch rozráÏely v˘kfiiky Hoch!

i pohostinné jihoslovanské Îivio! a v‰e se

slévalo v neobvyklou smûsici zvukÛ se slav-

nostním burácením dûlov˘ch salv.

Kolona pfiijíÏdí na Appelovo nábfieÏí.

Nedeljko âabrinoviã neãekanû rozráÏí vo-

Krvavé Sarajevo

Z historie

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Galerie Octopus bude hostit v˘znamného umûlce
Ve dnech 4. aÏ 30. srpna 2007 probûhne v Mûstském muzeu v R˘mafiovû

v˘stava Pavla Zajíãka,

zásadní postavy neoficiální kultury 70. a 80. let.

VernisáÏ za úãasti autora bude zahájena v sobotu 4. srpna v 15 hodin.

Básník, textafi, hudebník a v˘tvarník
Pavel Zajíãek se narodil 15. dubna 1951
v Praze. Studia na Stavební fakultû
âVUT nedokonãil a pracoval v rÛzn˘ch
dûlnick˘ch profesích. V roce 1973 zaloÏil
experimentální undergroundovou hu-
dební skupinu DG 307 (s nûkolika pfie-
stávkami s ní vystupuje dodnes), o tfii ro-
ky pozdûji byl ve vykonstruovaném pro-
cesu odsouzen za v˘trÏnictví na jeden rok

do vûzení. Roku 1980 emigroval nejprve
do ·védska, pozdûji do USA, kde se vû-
noval pfieváÏnû v˘tvarnému umûní. Po li-
stopadové revoluci Ïil stfiídavû v New
Yorku a v Praze, od roku 1995 Ïije
v Praze trvale.
Pavel Zajíãek publikoval pfied rokem 1989

fiadu sv˘ch textÛ v samizdatu. Ilegálnû se ‰í-

fiily téÏ jeho hudební projekty, jejichÏ texty

ãi libreta obstojí i bez hudebního doprovo-

du. Zajíãkova skupina DG 307 navazovala

na experimenty kapely Aktual Milana

KníÏáka, v ran˘ch textech je patrná i inspi-

race naivizující r˘movou technikou Egona

Bondyho. Skupina vznikla v roce 1973 spo-

jením dvou v˘znamn˘ch postav ãeské pod-

zemní kultury - vedoucího skupiny The

Plastic People of the Universe Milana
Hlavsy a básníka Pavla Zajíãka. Jejich pfii-

nejmen‰ím neortodoxní pfiístup k hudební

tvorbû byl v té dobû nûãím zcela neobvy-

kl˘m, a to i v oblasti váÏné hudby. Jedin˘m

pfiedchÛdcem byl u nás zmínûn˘ KníÏákÛv

Aktuál, jisté paralely by se na‰ly u americ-

k˘ch soudob˘ch skladatelÛ, napfiíklad

u Harryho Partche, ale také u Roberta
Crumba, i zde v‰ak mÛÏeme hovofiit spí‰e

o inspiraci zprostfiedkované.

DG 307, které kromû hlavního tandemu

tvofiila fiada dal‰ích, víceménû pfiíleÏitost-

n˘ch hráãÛ, se nevázali skuteãnû niãím.

PouÏívali nehudební nástroje, zab˘vali se

„sprachgesangem“, jak˘ známe od SchŒn-

berga, ale i od E. F. Buriana. Jejich tvorba

byla syrová, neuãesaná - ale autentická.

K tomu pfiispívaly i Zajíãkovy texty - ra-

zantní v˘povûdi o vnímání svûta, tehdej‰í

reality. Nejednalo se v‰ak o nûjakou politic-

kou agitku. Zajíãek byl a je básník. Po pro-

cesu s Plastiky (kter˘ v podstatû odstartoval

Chartu 77) byl Zajíãek v roce 1980 pfiinu-

cen k emigraci. Po návratu své DG 307 ob-

novil. Pro skupinu zÛstal nezmûnûn˘ prin-

cip tvorby, jehoÏ jádro tvofií zhudebnûná po-

ezie Pavla Zajíãka, vloÏená tentokrát do

podstatnû harmoniãtûj‰ích a melodiãtûj‰ích

struktur, neÏ jaké mûly skladby z pfiedexilo-

vého období. Písnû na hranici hudby a syro-

vého rituálu se bûhem tûch let pfietavily ve

stravitelnûj‰í, pfiístupnûj‰í, ale stále velmi 

osobit˘ repertoár (alba Umûle ochuceno,

Siluety, Koncert, Kniha psaná chaosem).

DG 307 vydali také soundtrack ke klasické-

mu filmu Friedricha W. Murnaua Nosferatu

- symfonie hrÛzy. V leto‰ním roce pak vy‰lo

sólové album Pavla Zajíãka nazvané

Kakofonie cesty.

R˘mafiované mají nyní unikátní moÏnost

zhlédnout Zajíãkovu v˘tvarnou tvorbu do-

plnûnou fragmenty textÛ ãi útrÏky slov.

V̆ stavu podpofiily firmy, kter˘m patfií dík

a hluboká poklona: Eurointermetall, s. r. o.,

DKS, s. r. o., Profis R˘mafiov, s. r. o., pan

Alois ·imko, KSI Filtertechnik, s. r. o. 

Octopus
(text z internetov˘ch stránek Divadla 29)

Franti‰ek Ferdinand d’Este a Îofie Chotková
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jensk˘ kordon. Vrhá bombu na následníkovo

auto. Nikdo nereaguje. Franti‰ek Ferdinand

snad granát v poslední chvíli odráÏí. V̆ buch!

V‰ude létají stfiepiny pumy s kamennou drtí.

V Ïulov˘ch kostkách dlaÏby zazívá 17 cm

hluboká jamka. Kromû dvaceti tûÏce zranû-

n˘ch divákÛ s plukovníkem Erikem

Merizzim, neboÈ teroristÛm nikdy nepfieká-

Ïelo vraÏdit nevinné, ponechal granát páli-

vou stopu stfiepiny na ‰íji vylekané arcivé-

vodkynû.

Zaãíná se hromadit jedna chyba za druhou.

VÛz zastavil, aniÏ by logicky zrychlenû 

opustil ohroÏené místo. Vystoupil hrabû

Harrach, zjistil stav vozidla, auto vyrazilo

dále aÏ po dvou minutách. Co se je‰tû mohlo

stát! Po pfiíjezdu na radnici nenechal rozzlo-

ben˘ následník ani domluvit nic netu‰ícího

starostu âurãiçe a spustil zhurta: „Pane sta-
rosto! PfiijíÏdím do Sarajeva na náv‰tûvu
a tady na mû vrhají bomby. To je odporné!“
Po jektavém projevu vylekaného mûstského

hodnostáfie pozdravil Sarajevany téÏ arcivé-

voda a srbochorvatsky je ujistil o svém pfiá-

telství, coÏ, jak víme, nemínil jako frázi.

Mezitím otfiesnû neschopn˘ generál Potiorek

odmítl nechat trasu jízdy následníka vyklidit

vojáky s neuvûfiitelnou v˘mluvou, Ïe pû‰áci

mají obno‰ené a za‰pinûné uniformy z cviãe-

ní. Nebo ‰lo o nûco jiného? Nu, ãistotou ke

zdraví.

Zaãalo se v‰ak odvíjet druhé dûjství tragédie,

na níÏ se silnû podepsala také paliãatost arci-

vévody a po Potiorkovi opût neschopnost ro-

zumnû reagovat i u ostatních. OdváÏn˘ a tvr-

dohlav˘ pretendent trÛnu odmítl pfieru‰it

slavnostní jízdu a pfies rady a prosby sv˘ch

nejbliÏ‰ích nafiídil pokraãovat v bohuÏel jiÏ

obecnû známém programu jen mírnû pozmû-

nûnou trasou, chtûl totiÏ nav‰tívit zranûného

Merizziho v nemocnici. Podobnû i Îofie

Chotková z Hohenberku stateãnû odmítla zÛ-

stat v bezpeãí, aãkoli mûla jistû znaãné oba-

vy. Chtûla setrvat po boku svého ohroÏeného

muÏe. NeÏ vyjela auta, zachoval se rozumnû

jen jedin˘ - hrabû Harrach opustil své místo

a postavil se na levé stupátko, aby sv˘m tû-

lem ochránil následníka a jeho Ïenu. Auto se

rozjelo se skeptick˘mi a bohuÏel prorock˘mi

slovy arcivévody: „Zdá se mi, Ïe dnes je‰tû
pár kulek dostaneme.“
Kolona odboãila osudov˘m omylem

u Latinského mostu k ulici Franti‰ka Josefa.

Dal‰í útok. V̆ stfiely pfii‰ly zprava. Nechejme

promluvit neduÏivého gymnaziálního stu-

denta a atentátníka Gavrila Principa: „V prv-
ní okamÏik jsem chtûl hodit bombu, kterou
jsem mûl nalevo v opasku. Bylo by to tûÏké.
Vytáhl jsem pistoli a pozvedl ji proti automo-
bilu, aniÏ jsem mífiil. KdyÏ jsem stfielil, od-
vrátil jsem dokonce hlavu. Vystfielil jsem víc-
krát, ale nejsem si jist, zda vy‰ly dva nebo tfii
v˘stfiely, protoÏe jsem byl rozru‰en.“
V prvním okamÏiku se zdálo, Ïe jsou manÏe-

lé nezranûni, sedûli zpfiíma, av‰ak skuteãnost

byla krutá. Projektil zasáhl krãní tepnu arci-

vévody Franti‰ka, dal‰í pronikl karosérií

a zpÛsobil smrtelné zranûní jeho Ïenû.

Rozerval jí bfii‰ní aortu. Harrach vylíãil svÛj

záÏitek pozdûji: „Zatímco auto rychle cou-
valo, vytryskl tenk˘ pramének krve z úst Jeho
císafiské V̆ sosti. Zatímco jsem jednou rukou
vytahoval kapesník, abych mu setfiel krev,
zvolala jeho V̆ sost: ,Proboha, co se ti sta-
lo?’ NaãeÏ paní Îofie sklouzla ze sedadla ob-
liãejem mezi jeho kolena. Netu‰il jsem, Ïe by-
la zasaÏena, a myslel jsem si, Ïe z leknutí
omdlela. Nato arcivévoda za‰eptal: ,Îofinko,
Îofinko! Neumírej mi! ZÛstaÀ pro na‰e dû-
ti...’“ Potom je‰tû nûkolikrát ti‰e opakoval:

„To nic není.“
Auto vyrazilo s umírajícími vysokou rychlo-

stí do blízkého konaku, otfiesen˘ Franti‰ek

Harrach svíral límec arcivévodovy uniformy,

aby tûÏce ranûnému neklesala hlava, v do-

mnûní, Ïe je záchrana je‰tû moÏná. Úfiední

protokol navazuje bezprostfiednû na slova

hrabûte: „Jeho císafiská V̆ sost se nacházela
v hlubokém bezvûdomí, d˘chala povrchnû,
panenky reagovaly velmi slabû, srdce tlouklo
ti‰e, puls byl témûfi nehmatn˘... Po cca 5 - 6
minutách, asi o 11. hodinû, nastala smrt. Její
V˘sost zemfiela dfiíve, neÏ se dostala do
Konaku ... povolan˘ faráfi mu poskytl posled-
ní pomazání.“
Plukovník Alexander Brosch, kter˘ arcivé-

vodu dobfie znal a mûl ho upfiímnû rád, na-

psal: „TûÏká odpovûdnost spoãívá na bed-
rech polního zbrojmistra Potiorka, já bych se
po takovém ne‰tûstí zastfielil - on je na to asi
pfiíli‰ zbabûl˘.“ Ten si v‰ak prokazatelnou

odpovûdnost nepfiipou‰tûl a úfiední místa ml-

ãela, zat˘kal tedy a vû‰el Srby. Chorvaté se

s bosensk˘mi muslimy srocovali s obrazy

zavraÏdûn˘ch v rukou pfied domy SrbÛ, vy-

hroÏovali jim a drancovali jejich obchody, ve

stejné dobû se v Srbsku naivní lidé radovali

a hlasitû oslavovali smrt rakouského násled-

níka trÛnu. Militaristé z okruhu Viléma II.

i z rakousko-uherského generálního ‰tábu

a politiãtí odpÛrci arcivévody si radostnû

mnuli ruce. Princip, ta holubiãí slovanská

povaha, aniÏ to vûdûl, odstranil hlavnû jejich

nebezpeãného nepfiítele a zásadního odpÛrce

války, kter˘ ani v nejmen‰ím neohroÏoval te-

roristu ãi jeho vlast. Smrt manÏelÛ naopak

vyuÏil rakousk˘ generální ‰táb právû k tomu,

ãemu obûÈ atentátu vÏdy bránila, tj. k vojen-

skému útoku na Srbsko, kter˘ mûl na

Balkánû kompenzovat jiné územní ztráty

Rakouska-Uherska. Smrt nevinn˘ch manÏe-

lÛ se zakrátko stala vítanou záminkou k roz-

poutání svûtové války.

Nelze vylouãit, Ïe by se bez Sarajeva ubíra-

ly dûjiny jin˘mi cestami. Nûmeck˘ velvysla-

nec, kter˘ nemûl ani nejmen‰í dÛvod b˘t na

stranû mrtvého, prohlásil: „Kdyby na nûkteré
Ïelezniãní stanici ‰típla nûkterého arcivévo-
du moucha, odpykal by to pfiednosta stanice
sv˘m místem. Ale za ‰tvanici na následníka
trÛnu v sarajevsk˘ch ulicích nebyl nikomu
zkfiiven ani vlásek na hlavû.“
Po smutné události navagónovali HarrachÛv

Stift-Phaeton se znaãkou A III 118 a vlastník

jej daroval císafii. StûÏí fiíci, zda v tom neby-

la ironická v˘ãitka panovníkovi, kter˘ se

v celé vûci nejbliÏ‰ím Franti‰ka Ferdinanda

nejevil nevinn˘m. Relikvií se stal zakrváce-

n˘ HarrachÛv ‰átek zalit˘ olovem spolu s nû-

kolika stfiepinami z prvního atentátu mezi

dvû sklenûné desky a byl uloÏen na oltáfii

v kapli velkomezifiíãského zámku. Franti‰ek

Arno‰t si vyslouÏil právem povûst velice od-

váÏného a obûtavého ãlovûka.

Pohfieb následníka nebyl pfiíli‰ okázal˘, jak

by se slu‰elo, a Îofie, pro niÏ se Franti‰ek

zfiekl tolika zásadních vûcí, byla vystavena

spolu s ním na katafalku o tfiicet pût centi-

metrÛ niÏ‰ím. Ani v smrti jim nenávistn˘

dvÛr nedopfiál rovnost. Pfiíkaz hofmistra

Montenuovo, aby se pohfibu neúãastnili

dvor‰tí hodnostáfii, vyvolal poprvé v historii

státu pohrÛÏku ‰edesáti pfiíslu‰níkÛ nejvy‰‰í

‰lechty, Ïe sloÏí své funkce, bude-li jim brá-

nit, a v‰ichni oba mrtvé na protest doprovo-

dili.

Princip, GrabeÏa a âabrinoviã unikli oprát-

ce. ProtoÏe byli mladiství, dostali trest dva-

ceti let vûzení, zemfieli v‰ak v prÛbûhu války

v terezínském vojenském arestu a jen jejich

vÛdce, uãitel Danilo Iliã, byl s nûkolika dal-

‰ími spoluviníky popraven.

Dûjiny opût dohrály jednu ze sv˘ch ãetn˘ch

tragick˘ch fra‰ek a po osmi stech letech téÏ

zaniklo ãeské království. Arcivévodovy dûti,

dûti matky ze starobylé ãeské rodiny, která

byla po‰kozována a vyluãována jiÏ za

Rakouska, zbavilo pfiedváleãné âeskoslo-

vensko majetku a vypudilo je do exilu, tfie-

baÏe nebyly pfiijaty do rodiny otce, a nebyly

tudíÏ Habsburkové. Na rozdíl od vypuze-

n˘ch HabsburkÛ Ïily v Rakouské republice.

Oba Ferdinandovi synové riskovali za druhé

svûtové války svÛj osud v odboji proti nacis-

mu. Skonãili v koncentráku, kde se je vedení

tábora snaÏilo poníÏit tím, Ïe je pfiidûlilo

k nebezpeãnému vyváÏení fekálií na kárách.

Kupodivu se jim vyhnuly epidemie a od smr-

ti na popravi‰ti je zachránil jen rychl˘ postup

spojencÛ. PfieÏili. Arno‰t zemfiel roku 1954

oslaben˘ vûznûním teprve padesátilet˘

a Maxmilián v roce 1962. Hitler Habsburky

hluboce nenávidûl, bohuÏel, jak vidût, nebyl

sám. Mgr. Jifií Karel

Sarajevsk˘ atentát
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Jazzklub

Pavel Fajt: Symfonie pro bicí
„Sv˘m zaloÏením nejsem bubeník,“
fiekl o sobû Pavel Fajt krátce po
svém koncertû v jazzovém klubu SVâ
(27. 7.). Bylo to ve chvíli, kdy publi-
kum je‰tû fascinovanû vstfiebávalo
dojmy z jeho více neÏ hodinového só-
la na bicí pod názvem DrumTrek.
Pavel Fajt, brnûnsk˘ muzikant,

spojen˘ s kapelami Dunaj nebo

Pluto a se jmény Ivy Bittové,

Vladimíra Václavka ãi Stûpanidy

Borisové, je bubeníkem par ex-

cellence. Zaãínal ale s kytarou,

je‰tû v Junáku, kde se uãil hrát

trampské a folkové písnû. Na

gymnáziu pozdûji zakládal se

spoluÏáky kapelu („Tehdy muse-
li mít v‰ichni nûjakou kapelu.
Muzika byla pro mladé lidi sil-
ná,“ vzpomíná Fajt), ale protoÏe

obû kytary uÏ byly obsazené,

„musel“ si koupit bubny. Od té

doby je bubeníkem, jak ale do-

dává, v zásadû je spí‰ hráãem na

melodické nástroje.

Sklon k melodiãnosti je patrn˘

i ve Fajtovû komponování pro

bicí. SvÛj r˘mafiovsk˘ koncert

vûnoval sólovému hraní, u bub-

nÛ ponûkud netypickému, ale

v jeho provedení neuvûfiitelnû

nápaditému, bohatému, strhují-

címu. DrumTrek, kter˘ dal

vzniknout stejnojmennému albu

z roku 2001, to je skuteãná v˘-

prava do neznámého svûta melo-

dií na bicí nástroje.

Pavel Fajt za svou bicí soupra-

vou, doplnûnou o pár elektronic-

k˘ch krabiãek a atypick˘ch ná-

strojÛ (napfi. zvukov˘ kruh, kter˘

pfied lety sám postavil z obruãe,

strun, pruÏin a kytarov˘ch sní-

maãÛ), pfiedvádí neãekané moÏ-

nosti, jeÏ nabízí prvotnû rytmic-

k˘ doprovodn˘ nástroj. Jeho hra

není ohlu‰ující, neuchvacuje vir-

tuozitou (aãkoliv je nesporná)

ani vygradovan˘m tempem,

zkrátka není to bubenická exhi-

bice. Její podstatou je spí‰e ko-

morní, slovy Pavla Fajta intro-

vertní hraní, s promûnlivou dy-

namikou a ko‰atou kompozicí.

Jsou samozfiejmû chvíle, kdy je

tempo naprosto strhující, kdy se

zdá, Ïe tolik rytmick˘ch linií ani

nelze s normálním poãtem kon-

ãetin zvládnout (Fajt ostatnû ne-

zastírá, Ïe hraje i s pomocí sam-

plÛ), a kdy se posluchaã nestíhá

vlnit ani si podupávat. Vzápûtí

se v‰ak obrovská vlna rytmÛ roz-

bíjí o pobfieÏí ticha, v nûmÏ jen

chvílemi, jakoby nepravidelnû

a o to harmoniãtûji zaznívá kfieh-

k˘ zvuk zvonku a pravidelné bu-

‰ení srdce.

Srdeãní rytmus je jedním z nej-

základnûj‰ích, z nichÏ Pavel Fajt

vychází. Evidentní je to napfi. ve

skladbû Heart, v níÏ rytmus ko-

páku evokující bu‰ení srdce

pfiedstavuje v˘chozí bod, k nû-

muÏ se postupnû pfiipojují dal‰í

a dal‰í rytmy, nabalují se na se-

be, prolínají a vytváfiejí bohatou

rytmickou skladbu. Není to v‰ak

jen rytmus, dynamika a barvy

jednotliv˘ch bicích nástrojÛ, co

hraje ve Fajtov˘ch sólov˘ch

kompozicích roli. Jak uÏ fieãeno,

tento bubeník dokáÏe z bicích

vykouzlit i melodii. Jeden pfií-

klad za v‰echny, moÏná ne úpl-

nû nejreprezentativnûj‰í, ale 

ukázkov˘ i díky humoru, kter˘

je u umûlce na Fajtovû úrovni

stejnû sympatick˘m rysem jako

jeho otevfienost a skromnost.

V závûreãné skladbû Loreta
Fajt na bicí zahrál pÛvabn˘ 

ZRUŠENO

z technických důvodů

ZRUŠENO

z technických důvodů
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Kam na v˘let

Do Linhartov
Obec Linhartovy - dnes místní

ãást Mûsta Albrechtic - najdeme 

4 km jihov˘chodnû od Mûsta

Albrechtic a 8 km od Krnova me-

zi státní silnicí ã. 458 Krnov -

Mûsto Albrechtice a fiekou

Opavicí. Je zde i Ïelezniãní za-

stávka na trati ã. 292 Krnov -

Jindfiichov ve Slezsku - Jeseník -

·umperk. Cyklisté sem mohou

dojet po pfiíhraniãní trase ã. 55

Úvalno - Krnov - M. Albrechtice -

Hefimanovice - Jeseník.

Nedaleko Ïelezniãní zastávky sto-

jí kostel Pov˘‰ení sv. KfiíÏe z roku

1833-34, naproti nûmu pfies cestu

uvidíme v zámeckém parku 

860 let star˘ památn˘ strom - dub

letní. Pokud sejdeme dolÛ k fiece

Opavici, která je pohraniãním to-

kem a podél níÏ vede z Mûsta

Albrechtic místní komunikace,

najdeme most pfies fieku, kter˘

slouÏí obãanÛm obou zemí pro

mal˘ pohraniãní styk. Mnoho

z nich se tû‰í, Ïe pfiechod pfies hra-

nice vyfie‰í od roku 2008 bez pro-

blémÛ Schenghenská dohoda.

Nedaleko odtud obklopen parkem

a deandrologicky cenn˘mi dfievi-

nami stojí pár metrÛ od státní hra-

nice nejv˘znamnûj‰í objekt

Linhartov - zámek. âtyfikfiídl˘, té-

mûfi ãtvercového pÛdorysu, se zá-

fiivou Ïlutobílou barokní fasádou

patfií k nejzajímavûj‰ím zámec-

k˘m objektÛm nûkdej‰ího okresu

Bruntál.

Kdysi zde stávala stfiedovûká tvrz,

postavená po roce 1255. Jedinou

dochovanou památkou na ni je

vodní pfiíkop, kter˘ tehdej‰í tvrz

obklopoval. Její obnoven˘ objekt

zde stojí od roku 1408, po roce

1580 byla budova pfiestavûna na

renesanãní rezidenci. Bûhem tfii-

cetileté války bylo panství zpusto-

‰eno, v druhé polovinû 17. století

v‰ak byla linhartovská rezidence

opût pfiestavûna, tentokrát v rannû

barokním stylu. V tu dobu vznik-

la u zámku i francouzská zahrada

a zámek se postupnû stával repre-

zentaãním sídlem.

V r. 1742 po 1. slezské válce byla

vratislavsk˘m mírem vytyãena

nová státní hranice, která rozdûli-

la obec na dvû ãásti, pruskou na

levém bfiehu, dnes polskou naz˘-

vanou Lenarcice, a rakouskou na

pravém bfiehu Opavice. ¤eka se

tak stala pohraniãním tokem. Od

této doby se zámek nachází témûfi

na státní hranici, ãást zámeckého

komplexu - b˘valá oranÏerie, kte-

rá byla postavena na levém bfiehu

fieky, je dnes v rukou polského

vlastníka, kter˘ ji pouÏívá pro ze-

mûdûlskou ãinnost.

V 19. století byla francouzská za-

hrada u zámku pfietvofiena na za-

hradu anglickou. V té dobû tam uÏ

rostlo a kvetlo mnoho cizokraj-

n˘ch dfievin, kter˘m se obdivova-

ly i náv‰tûvy z ciziny a naz˘valy

park „zelen˘m klenotem Slezska“.

Za 2. svûtové války patfiil zámek

Nûmecku, v r. 1943 tam byly na-

stûhovány rodiny z vybombardo-

vaného Bochumu a brzy nato zá-

mek vyhofiel. Stfiecha byla opra-

vena provizornû a v r. 1945, kdy

zÛstal zámek opu‰tûn, do‰lo

k rozkrádání a niãení zámku i par-

ku. Letohrádek, altánky a dal‰í

souãásti parku, hlavnû spousta

nejkrásnûj‰ích a nejcennûj‰ích

dfievin, nenávratnû zmizely. Co

neponiãili lidé, to vzalo za své pfii

velké vichfiici v r. 1947. S obno-

vou se zaãalo v padesát˘ch letech,

ale nebyla úplnû dokonãena.

Zámek byl pfiesto postupnû nabí-

zen k vyuÏití pro rÛzné úãely, ale

teprve v ãervenci 2001 bezúplatnû

pfievzalo objekt Mûsto Albrechti-

ce a v listopadu 2003 byly úspû‰-

nû ukonãeny první renovaãní prá-

ce. Zámek „vstal z mrtv˘ch“.

Zámeck˘ park získal v r. 1991 sta-

tut arboreta díky tomu, Ïe manÏe-

lé Menzelovi tfiicet let svého Ïivo-

ta na své zahradû pûstovali a do

parku následnû vysadili nûkolik ti-

síc okrasn˘ch dfievin. A tak arbo-

retum spolu se zámkem dnes láká

k náv‰tûvû turisty z celé Evropy.

V zámku lze vidût pÛvodní fresky

i zajímavé klenby. Je zde v˘stava

stfiedovûkého nábytku, ‰icích stro-

jÛ, citer, vystaveny jsou tu policej-

ní a ãetnické uniformy, odznaky

a vyznamenání z celého svûta. Pro

leto‰ní sezónu byly zapÛjãeny 

úÏasné a jedineãné keramické so‰-

ky ãertÛ, plivníkÛ a jin˘ch „stvofie-

ní“ Jana Kutálka, které zaujmou

dûti i dospûlé. Je zde první dûtská

galerie, na schodi‰ti vítá náv‰tûv-

níky díky v˘tvarné ‰kole z Mûsta

Albrechtic, vedené Jaroslavem

Hrub˘m, správcem zámku, stfie-

dovûké panstvo, vytvofiené z ka‰í-

rovaného papíru v nadlidské veli-

kosti. Nejvût‰ímu zájmu dûtí se

v‰ak tû‰í obfií papírov˘ maxipes

Fík a rovnûÏ papírová, více neÏ 

4 m vysoká basa. Jsou zde i star‰í

expozice popisující historii Kr-

novska a OsoblaÏska. Bûhem roku

se na zámku konají rÛzné v˘stavy,

vernisáÏe, hudební koncerty, trhy

a dal‰í alce, které lákají náv‰tûvní-

ky nejen z okresu, ale i ze vzdále-

n˘ch míst republiky.

Zámek má vlastní internetové

stránky www.zameklinhartovy.cz,

otevírací doba v ãervenci aÏ záfií

je sobota a nedûle od 11 do 17 ho-

din. Mimo otevírací dobu je také

moÏno si zámek prohlédnout, po-

kud pfiijde minimální poãet dva-

ceti náv‰tûvníkÛ, po pfiedchozí

objednávce na telefonu 554 652

241 nebo 728 323 270.

Zpracováno podle materiálÛ TIC
Krnov, publikace Hrady a zámky
Euroregionu Pradûd - PLR,
Region - krnovsk˘ Deník.

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

úryvek z písnû ·koda lásky.

„Bicí jsou nástrojem souãasnos-
ti. Nemyslím tím jenom primitiv-
ní rytmy typické pro taneãní hud-
bu, které mají ãlovûka uvést do
transu, ale bubny jako takové,
zvlá‰È Ïivá rytmická hudba je teì
dost pfiitaÏlivá,“ usuzuje Pavel

Fajt a dodává, Ïe bubínky doká-

Ïou b˘t úÏasn˘m komunikaãním,

spojujícím prostfiedkem. Sám 

ostatnû pofiádá velké jamsessiony

na tzv. Sletu bubeníkÛ, které tvo-

fií jak˘si protipól jeho komornûj-

‰ích sólov˘ch vystoupení.

Mohlo by se zdát, Ïe Pavel Fajt po

fiadû let pozoruhodn˘ch spolupra-

cí zakotvil v roli sólového hráãe.

Jak ale prozradil, v souãasnosti

vrcholí pfiípravy nového projektu,

kter˘ pod názvem Autopilote tvo-

fií on jako bubeník spoleãnû s hrá-

ãem na didgeridoo Ondfiejem

Smeykalem a japonskou zpûvaã-

kou Yuniko v produkci Romana

Holého. „Bude to hudba jednou
nohou v experimentu a druhou ve

velkém svûtû. Mûla by b˘t univer-
zální,“ popisuje svÛj nov˘ projekt

Pavel Fajt. Album by mûlo vyjít

letos v záfií, koncerty se chystají

na podzim. Je docela dobfie moÏ-

né, Ïe s jedním zajede Pavel Fajt

i do R˘mafiova, kde se mu podle

vlastních slov hrálo velice dobfie. 

ZN

Po poÏáru zámku v roce 1943 Fota: www.zameklinhartovy.cz
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Úsmûvnû

Organizace a spolky

Moudr˘ blázen a Blesk
Ve stfiedovûku u dvora b˘val sluÏebník obvese-

lující pána, ‰a‰ek. Mûl také zvlá‰tní právo, mo-

hl tykat panovníkovi a fiíkat mu i nepfiíjemnou

pravdu. Îertoval pro obveselení celé spoleãnos-

ti, sedûl na schÛdcích u trÛnu, pestfie obleãen˘

s nezbytnou ‰a‰kovskou ãepicí a rolniãkami.

Snad se vám vybaví bratr Jan Paleãek u nás,

v Nûmecku mûl k ‰a‰kovi blízko En‰pígl. Ten

chodil rád mezi vesniãany a tropil si z nich Ïer-

ty, ale nûkdy byl i sám napálen. B˘val vítan˘m

hostem, s jeho pfiíchodem smích nechybûl.

Zaãtûte se do jedné jeho pfiíhody:

En‰pígl na svatbû Jak˘ titulek by pfiíbûhu
dal napfiíklad Blesk?

Brzo na jafie se Ïenil mlad˘ ‰ikov-

n˘ ‰vec a bral si za Ïenu bohatou

starou babku. Pfii obfiadech ani za

stolem nebylo vidût, jak je nevûs-

ta stará, neboÈ ji Ïenské zabalily

do závojÛ, aby jí ani nos nekoukal.

Jedli, pili, hodovali, v‰eho bylo

dost, ani kníÏe pán by se za tako-

vou hostinu nemusel stydût. Po 

oslavû dostal En‰pígl ‰tûdrou od-

mûnu do mû‰ce, vsedl na konû

a vracel se domÛ.

Za honosn˘m stavením tekl potÛ-

ãek a u nûj sedûla stará babiãka

a máãela si nohy ve vodû. Byla to

nevûsta, kterou tlaãily nové stfie-

více, a tak si ‰la trochu ovlaÏit

chodidla. En‰pígl ji v‰ak nepo-

znal.

KÛÀ v bûhu vyhazoval, takÏe

En‰píglovi spadl opasek i s mû‰-

cem. Z vína se mu toãila hlava

a ztráty si v‰iml aÏ za mûsteãkem.

OkamÏitû obrátil konû a klusal

zpátky.

KdyÏ pfiijel k potoku, uvidûl sta-

fienku a zeptal se: „Babiãko, nena-

‰la jste tady mû‰ec s penûzi? Pfied

chvílí jsem ho tu nûkde ztratil!“

Babka, která mû‰ec ukryla pod

suknûmi, odpovûdûla: „Panáãku,

na‰la jsem jeden mû‰ec v den,

kdy jsem se vdávala. Ztratil ho je-

den moc velk˘ ‰pr˘mafi. Nechce‰

ho vidût?“

„Nechci, babiãko, ten uÏ se od va-

‰í svatby musel rozpadnout na

prach a popel!“

Stafiena se zasmála bezzub˘mi ús-

ty a En‰pígl hledal dál. Hledal

v‰ak marnû, aÏ se nakonec smífiil

se ztrátou a odjel.

Svatba z lásky, nebo pro peníze?

Jak ãilé máme dÛchodce!

Babka sedí na penûzích

Nevûsta mûla vût‰inu ‰atstva na

obliãeji

Alkohol je draÏ‰í, neÏ se zdá

Lehce nabyl, lehce pozbyl

Nález numismatické hodnoty?

Bohatá stafiena okradla umûlce

Kdy pfii‰la nevûsta o zuby?

Kvalitní víno z Chile opilo hosty

Babka mûla pod suknûmi pytlík

I stará se vdává - absolutní uta-

jení

Zlodûjkou v den vlastní svatby

Bohatá stafiena nemûla dost

Babka na vdávání

Pod sukní dámy se mÛÏe skr˘vat

neãekané

·pr˘mafi staroÏitnosti nesbírá

Bylo, nebylo, vûfite, nevûfite. En‰píglÛv pfiíbûh se udál v dobû, kdy bylo Mrtvé mofie teprve marod.  Si

Rybáfii zvou na závody v Polsku
VáÏení rybáfii,

jak jistû víte, navázali jsme druÏ-

bu s polsk˘mi rybáfii z Ozimku,

ktefií se zúãastnili na‰ich závodÛ

v ãervnu tohoto roku. Na oplátku

nás nyní zvou oni na jejich závo-

dy v lovu kaprÛ, které se usku-

teãní 19. srpna 2007.

Bylo domluveno, Ïe z na‰í orga-

nizace se zúãastní rybáfiská dele-

gace v poãtu deseti rybáfiÛ.

JelikoÏ je pomûrnû sloÏité nûja-

k˘m zpÛsobem provést v˘bûr

jednotliv˘ch delegátÛ, rozhodli

jsme se, Ïe závodÛ v Polsku se

zúãastní prvních devût zájemcÛ,

ktefií se pfiihlásí. Desát˘ ãlen je

Václav Kohoutek jako ãlen v˘-

boru a souãasnû jako vedoucí na-

‰í delegace.

Podmínky a zpÛsob pfiihla‰o-
vání:
1. Pfiihlá‰ky mÛÏete podávat

pouze telefonicky u pana

RoÏÀáka na tel. ãísle 554 211

990 do 10. srpna.

2. Pfiihlá‰ku mÛÏe podat pouze

kaÏd˘ sám za sebe.

3. Po pfiihlá‰ení patnácti zájemcÛ

bude v˘bûr ukonãen s tím, Ïe

prvních devût se závodÛ zú-

ãastní a zb˘vajících ‰est budou

náhradníci v pfiípadû, Ïe nûkte-

r˘ z devíti odfiekne úãast.

4. KaÏd˘ pfiihla‰ovan˘ bude znát

ihned své pofiadové ãíslo, aby

vûdûl, zda je pfiím˘m úãastní-

kem, nebo náhradníkem.

ProtoÏe je velmi omezená kapa-

cita úãastníkÛ závodÛ, chtûli by-

chom poprosit pfiípadné zájem-

ce, aby zodpovûdnû zváÏili svou

pfiihlá‰ku a zbyteãnû neblokova-

li místo váÏnému zájemci.

Informace pro závodníky:
Dopravujeme se vlastními pro-

stfiedky. Sraz zúãastnûn˘ch je

18. srpna v 15 hodin v Bfiidliãné

u zadní brány Al Investu (v˘-

jezd na Val‰ov). Pfiíjezd do

Ozimku k hotelu Palm je pláno-

ván na 17. hodinu. Ubytování

a strava jsou zaji‰tûny. V nedûli

19. 8. se uskuteãní závody s vy-

hlá‰ením v˘sledkÛ a odjezd do-

mÛ.

Za MO âRS R˘mafiov
Vojtûch Zábransk˘

Podûkování
Okresní organizace Svazu tûlesnû postiÏen˘ch v âR, o. s., Bruntál a Místní organizace STP R˘mafiov vyslovují podûkování za hudební

produkci skupinû Duo z Bfiidliãné, která vytvofiila dobrou náladu úãastníkÛm Okresního dne STP, jenÏ se konal 16. 6. 2007 v R˘mafiovû.

Potû‰ující je, Ïe své vystoupení skupina v rámci zmínûné akce uskuteãnila zdarma. Franti‰ek Urbaník, pfiedseda STP Bruntál
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Z okolních obcí a mûst

Rekultivace skládky v Horním Mûstû dokonãena

V letech 2006 a 2007 obec Horní

Mûsto uzavfiela a rekultivovala na

plo‰e cca 0,7 ha skládku TKO

Horní Mûsto. V minulosti byl na

skládku ukládán tuh˘ komunál-

ních odpad z okolních obcí, prÛ-

myslov˘ch podnikÛ a zemûdûl-

ská hnojiva.

Stavební práce na akci „Rekulti-

vace skládky“ byly zahájeny v li-

stopadu 2006 a dokonãeny v ãer-

vnu 2007. Celá akce byla realizo-

vána s finanãní podporou Evrop-

ské unie - Operaãního programu

Infrastruktura, Státního fondu Ïi-

votního prostfiedí âR a obce

Horní Mûsto. Celkové vynaloÏe-

né v˘daje na provedení rekultiva-

ce skládky dosáhly v˘‰e 16,10

mil. Kã, z toho 12,08 mil. Kã by-

lo financováno z EU - OP

Infrastruktura, 1,61 mil. Kã ze

SFÎP âR a zbylé 2,41 mil. Kã

tvofiily vlastní zdroje obce.

Není to v‰ak jediná akce, která by-

la v leto‰ním roce dokonãena s fi-

nanãní podporou získanou z dota-

cí. Novû vybudovan˘ vodovodní

fiad ve Skalách byl pfiedán poãát-

kem ãervence a po napojení vodo-

vodních pfiípojek by mûl b˘t v fiíj-

nu tohoto roku uveden do provozu.

Akce byla realizována v nákladech

4,3 mil. Kã, pfiiãemÏ ãástkou 2,145

mil. Kã byla dotována z programu

Ministerstva zemûdûlství âR

a ãástkou 429 tis. Kã z programu

Drobné vodohospodáfiské stavby

Moravskoslezského kraje, vlastní

zdroje obce tvofiily 1,766 mil. Kã.

V souãasné dobû podáváme do

dvou vyhlá‰en˘ch programÛ Ïá-

dost o dotaci na pfiípravu projek-

tové dokumentace sportovnû-re-

kreaãního areálu, jehoÏ realizace

by mûla pfiedstavovat v˘stavbu

víceúãelov˘ch zafiízení vãetnû zá-

zemí v nákladech pfiesahujících

22 mil. Kã.

Myslím, Ïe na‰e obec je pfiiprave-

na na podávání projektÛ a ãerpání

dotací z EU i jin˘ch národních

i regionálních programÛ, jen ãe-

káme, jaké dotaãní tituly a kdy

budou vyhlá‰eny.

Eva Machová - starostka

Horní Mûsto slavilo
130. V¯ROâÍ ZALOÎENÍ HASIâSKÉHO SBORU V HORNÍM MùSTù

V obci Horní Mûsto vznikl hasiã-

sk˘ sbor v r. 1877. Domníváme

se tak proto, Ïe se zachovala his-

torická fotografie s hasiãsk˘m

sborem, nápisem Bergstadt a le-

topoãtem 1877-1927, tedy k pa-

desátiletému v˘roãí od zaloÏení.

RovnûÏ v hornomûstské farní

kronice jsou dvû zprávy.

V první se pí‰e: „Na slavnosti

patronky farnosti, která se kona-

la 23. 7. 1922, oslavil místní

sbor hasiãÛ 45. v˘roãí svého za-

loÏení. Ulice i domy byly slav-

nostnû vyzdobeny. Pfii‰el i velik˘

poãet sousedních hasiãsk˘ch

sborÛ. Závûr slavnosti probíhal

na zahradû starého pivovaru.

Zahajovací projev mûl pekafisk˘

mistr Jan Beil z Horního Mûsta.

Bylo krásné poãasí, slavnost se

vydafiila.“ Druhá zpráva pak ho-

vofií o tom, Ïe dne 6. 6. 1937

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ osla-

vil ‰edesátileté v˘roãí svého

vzniku.

Po osvobození zaãaly vznikat

ãeské hasiãské sbory - konkrétnû

v Horním Mûstû 15. února 1946

jako první spoleãenská organiza-

ce v obci pod vedením p. Hrabce

a p. Kunãíka, která sdruÏovala

24 muÏÛ a 17 Ïen.

AÈ listujeme v publikacích nebo

kronice obce, ve‰keré zprávy

jsou spí‰e negativní - hasiãská

zbrojnice nevyhovuje, hasiãsk˘

sbor je pasivní nebo má málo li-

dí, pfiípadnû je bez velitele. Pí‰e

se rok 2007 a my se mÛÏeme

chlubit, Ïe hasiãská zbrojnice je

provozuschopná, hasiãsk˘ sbor

má velitele a je aktivní. Na‰i ha-

siãi dostali od HZS cisternu

CAS, vlastní 8 d˘chacích pfií-

strojÛ a vybavení v celkové hod-

notû 440 tisíc Kã.

Pfiedev‰ím v‰ak máme v obci

partu obûtav˘ch chlapÛ, ktefií za-

tímco my ostatní spíme, dobro-

volnû a obûtavû spûchají pomá-

hat druh˘m. KdyÏ zaãne houkat

siréna, mnoh˘m pfiejede mráz po

zádech, nûktefií se otoãí v posteli

po nemilém probuzení, jiní vy-

kukují z okna, kde Ïe to hofií.

Na‰i hasiãi hledají rychle boty,

aby mohli do 5 minut vyjet. Za

posledních 20 let vyjeli nejen

k poÏárÛm, ale také jako technic-

ká pomoc více neÏ 180krát, jen

v letech 1991 a 1993 nebyl za-

znamenán Ïádn˘ zásah.

Také proto si zaslouÏili b˘t na

Hornomûstsk˘ch hodech stfie-

dem pozornosti. Eva Machová

HORNOMùSTSKÉ HODY
V leto‰ním roce jsme si pfii pofiá-

dání tradiãních Hornomûstsk˘ch

hodÛ pfiipomnûli 130. v˘roãí za-

loÏení hasiãského sboru v Hor-

ním Mûstû. V sobotu 21. ãerven-

ce hasiãi uspofiádali soutûÏ muÏ-

stev, na kterou si pozvali také

hasiãe z druÏebního mûsta

Ozimku. Veãer jsme se v‰ichni ‰li

pobavit na zábavu do kulturního

domu, kde byl skvûl˘ kulturní

program s ukázkou break dance,

Foto: archiv OÚ H. Mûsto
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Horní Mûsto navázalo spolupráci s Ozimeckem
Obce SdruÏení obcí R˘mafiovska

(SOR), jehoÏ ãlenem je také 

obec Horní Mûsto, podepsaly

v únoru leto‰ního roku Dohodu

o partnerské spolupráci s pol-

sk˘m regionem Ozimecko. SOR

k tomuto kroku pfiistoupilo, aby

mûlo více pfiíleÏitostí pro ãerpání

dotací, ale také pro navazování

pfiátelsk˘ch vztahÛ.

Na víkend 13. - 15. ãervence po-

zvala obec Horní Mûsto fotbalis-

ty obce Grodziec na Memoriál

Jordána Amanatidise, turnaj ve

velké kopané. Jordán Amanati-

dis byl obãan Horního Mûsta,

kter˘ se velmi zaslouÏil o rozvoj

kopané v obci a tomuto sportu 

obûtoval cel˘ svÛj Ïivot. Proto se

fotbalisté Horního Mûsta roz-

hodli pofiádat kaÏdoroãnû o prázd-

ninách tento turnaj. Letos se konal

jeho 1. roãník za úãasti polsk˘ch

fotbalistÛ, ktefií na oplátku pozva-

li fotbalisty Horního Mûsta do

Polska na turnaj, kter˘ se konal

v sobotu 28. 7.

Eva Machová

Povedená akce v RyÏovi‰ti
RyÏovi‰Èáci, chatafii i náv‰tûvníci

obce se se‰li v sobotu 7. ãervence

v 10 hodin na druhém pracovním

setkání k v˘stavbû hfii‰tû pro kaÏ-

dého. Kolem desáté, kdy byl ohlá-

‰en zaãátek akce, se na malé hfii‰-

tû dostavilo asi deset dobrovolní-

kÛ, ale po pÛl hodince to s pra-

canty bylo lep‰í. Celkem pfii‰lo

podpofiit akci Hfii‰tû pro kaÏdého

jedena‰edesát dobrovolníkÛ. Ni-

kdo nemûl nouzi o práci, na kaÏ-

dého se dostalo bez rozdílu vûku.

Zaãalo se úpravou terénu, natírá-

ním plotovek, trámkÛ, sloupkÛ,

kopáním dûr na schody, basketba-

lov˘ ko‰, ohni‰tû, laviãky, posléze

do‰lo i k betonování. Kolem tfii-

nácté hodiny v‰em pofiádnû vy-

hládlo, proto se „odpískala“ pfie-

stávka na obûd.

Pracovalo se s pfiestávkami do 

18 hodin. K veãeru v‰ichni sou-

hlasnû vyjádfiili obdiv nad tím,

kolik práce se za tu dobu zvládlo.

Po opeãení bufitÛ a klobásek byli

v‰ichni rádi, Ïe se akce povedla

bez vût‰ích problémÛ a hlavnû

bez úrazÛ.

Tento projekt zatím v˘raznû pod-

pofiili: Nadace VIA, Obec RyÏo-

vi‰tû, Z· a M· RyÏovi‰tû, Hasiãi

RyÏovi‰tû, âeská spofiitelna, fir-

ma Kovotech, firma Hornex, fir-

ma AQUAstop Bruntál, firma

·védik Josef Velká ·táhle, firma

·imonãík Miroslav Andûlská

Hora, Restaurace U FojÈase,

Perspekta Bruntál, SHâMS

Bruntál a dal‰í desítky dobrovol-

níkÛ, ktefií se uÏ vystfiídali na bri-

gádách.

Velmi si váÏím pomoci v‰ech,

ktefií se jak˘mkoliv zpÛsobem po-

díleli na tomto projektu. Je‰tû jed-

nou velk˘ dík.

Eva La‰áková, starostka obce

latinskoamerick˘ch tancÛ a neza-

pomenuteln˘ záÏitek z vystoupe-

ní travesti show Scandall Ladies.

V nedûli potom mûly oslavy vel-

mi slavnostní charakter. Pozvání

pfiijal starosta mûsta Ozimku Jan

Labus, kter˘ pfiedal hornomûst-

sk˘m hasiãÛm pohár a zúãastnil

se slavnostního koncertu v kos-

tele sv. Mafií Magdalény spolu

s ostatními hosty a obãany. Za

doprovodu krojované dechové

hudby Hovorné se potom vydal

prÛvod obcí v ãele s polsk˘mi

a na‰imi hasiãi do kostela na m‰i

svatou, kde pan faráfi v‰echny

hosty pfiivítal a pfiipomnûl zod-

povûdnou práci v‰ech hasiãÛ.

Odpoledne uÏ patfiilo jen tanci

a zábavû a vystoupení siláka

Îelezného Zekona.

Leto‰ní hody se v Horním Mûstû

vydafiily a uÏ teì se tû‰íme na ty

pfií‰tí. Miroslava Vágnerová

Fota: archiv OÚ H. Mûsto

Foto: archiv OÚ H. Mûsto

Fota: archiv OÚ RyÏovi‰tû
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V sobotu od 18.30 veãerní pro-
gram:
• OhÀová show + coutry bál - vy-

hrávají Holátka

• Útok lapkÛ na trÏnici a program

KomediantÛ na káfie

• OhÀostroj

Akce hradu Sovince

18. a 19. srpna 2007
Hodokvas rytífie Kobylky

Tradiãní historick˘ jarmark star˘ch hradních fiemesel

Úãinkují:
• Komedianti na káfie (www.komediantinakare.cz)

• Divadelní a ‰ermífiská spoleãnost Historika

(www.historika.cz)

• ·ermífiské sdruÏení M.C.E.

• Kejklífi Tomá‰ Kfiupala

• Katovna - historické scény Locus

• ·erm a renesanãní bubny - Grál

• Garda Dûdictví se sokolníkem Montim

• Právo útrpné s muãením ‰izuÀkÛ a nepoc-

tiv˘ch trhovcÛ

• Stfiedovûká kuchynû - peãení chleba a pla-

cek, stloukání a ochutnávka másla

• Komedianti na káfie, divadlo, pohádky, pli-

vaãi ohnû a Ïonglování

• Pfiedvádûní fiemesel, hrnãífi, kováfi, pregéfi,

dráteník, bra‰náfi, vãelafi, v˘roba svíãek

a pradleny

Denní program se odehrává na 5. nádvofií
9.25 DÏbán medoviny, souboje, Dûdictví (z 1. na 4. nádv.)

9.35 Sokolnické ukázky v˘cviku drav˘ch ptákÛ, Dûdictví

9.45 Hledá se purkmistr, scénka

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

10.05 Purkmistr udûluje trÏní právo

10.10 Lámání v kole a trhání ruky nepoctivému trhovci, Locus

10.30 O hadruÀku zamotaném - Za co mÛÏe pivo, M.C.E.

11.00 Kdo s koho, kejklífiská produkce, Komedianti na káfie

11.40 O ruku princezny Brunhildy, turnaj, Grál a publikum

12.10 Nauãím vás jedno velké kouzlo, kejklífi Kfiupala

12.35 Snûhurka a nûkolik trpaslíãkÛ, pohádka, Historika

13.05 Ukázka pfiíletÛ drav˘ch ptákÛ, sokolník Monti

13.15 Pfiíjezd prÛvodu rytífie Kobylky (z 1. na 5. nádv.)

13.30 Trest za fiedûní piva vodou - katovna Locus

13.50 Opruz, ‰ermífisk˘ pfiíbûh, M.C.E.

14.10 I slavní se prali, pfiíbûh, Komedianti na káfie

14.50 Z pohádky do pohádky, Grál

15.30 ·a‰ek a hrabû, kejklífi Kfiupala

15.50 Na trÏnici, spor pánÛ urozen˘ch o kalhoty, M.C.E.

16.05 Legenda o králi, historická povûst, Historika

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

16.45 Upálení hostinské, jeÏ pivo teplé prodávala, Locus

17.05 Rád vstupuji do ..., kejklífi Kfiupala

17.30 O hadruÀku zamotaném - Za co mÛÏe pivo, M.C.E.

18.00 Sokolník na rozlouãenou

18.10 - 18.20 - pfiestávka

Sobotní veãerní program:
18.20 Tajemn˘ mû‰ec, ‰ermífiská povûst, Dûdictví

18.35 Coutry bál - Holátka

18.55 O ruku princezny Brunhildy, turnaj, Grál a publikum

19.25 Coutry bál - Holátka

19.45 Kejklífiská show na chÛdách, Komedianti na káfie

20.25 Coutry bál - Holátka

20.45 Pohádka na dobrou noc, Historika

21.15 Coutry bál - Holátka

21.35 Spolknu tento oheÀ, kejklífi Kfiupala

21.50 V temn˘ch uliãkách, scénka, M.C.E.

22.10 Coutry bál - Holátka

22.30 OhÀová show, Historika

22.50 Coutry bál - Holátka

23.15 OhÀová show, Grál

23.30 âervená Karkulka, Locus

23.50 Coutry bál - Holátka na rozlouãenou

00.15 OhÀostroj

Na 4. hradním nádvofií:
• 10.00 - 16.00 - moÏnost vyzkou‰et si historická fiemesla

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

Tentokrát se odehraje pfiíbûh

z roku 1607, kdy rytífi Kobylka

obdrÏel od císafie Rudolfa II.

varné právo pivovarské.

Nahradí sovineckou medovinu

chutné pivo?

Fota: Radek Nieã
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Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ
První pomoc pfii úrazech

4. Poranûní bfiicha
KaÏdé poranûní bfiicha - uzavfiené i otevfiené

- je pro dítû nebezpeãné a v nûkter˘ch pfiípa-

dech i Ïivot ohroÏující.

Pfiíãinami uzavfieného poranûní bfiicha
jsou nejãastûji pády z v˘‰ky a náraz bfiichem

na pevn˘ pfiedmût, pády z kola nebo kolo-

bûÏky s nárazem fiídítek do stûny bfii‰ní, úde-

ry nebo kopnutí do bfiicha pfii sportu, stfietnu-

tí s motorov˘m vozidlem, ale i pády z v˘‰ky

na nataÏené konãetiny (pÛsobení dynamic-

k˘ch sil na nitrobfii‰ní orgány). Tyto úrazy

ohroÏují dûtského pacienta pfiedev‰ím vnitfi-
ním krvácením. MÛÏe dojít k poranûní

kfiehk˘ch a bohatû prokrven˘ch orgánÛ duti-

ny bfii‰ní, pfiedev‰ím jater a sleziny, krvácení

mÛÏe probíhat rychle a vyvolává ‰okov˘

stav. Záludnûj‰í a neménû nebezpeãné b˘vá

krvácení pozvolné s nev˘razn˘mi poãáteãní-

mi pfiíznaky. Vãas nerozpoznan˘ a chirurgic-

ky neléãen˘ stav mÛÏe dítû ohrozit na Ïivotû.

Mnohé mÛÏe napovûdût tzv. mechanismus 

úrazu - známe-li, jak˘m zpÛsobem k úrazu

do‰lo.

Pfiíãinou otevfieného poranûní bfiicha b˘vá

bodná, fiezná nebo trÏnû zhmoÏdûná rána, dí-

tû je ohroÏeno pfiedev‰ím krvácením, ‰okem

a druhotnou infekcí.

âast˘m pfiíznakem poranûného bfiicha b˘vá

úlevová poloha na boku, kterou dítû spon-

tánnû zaujímá, dále bolest bfiicha, nevolnost
a zvracení. Pokud dojde k vnitfinímu krváce-

ní, pfiidruÏují se postupnû v‰echny pfiíznaky
‰oku. Otevfiené poranûní bfiicha se mÛÏe je-

vit jako zdánlivû nev˘znamná ranka ve stûnû

bfii‰ní, v kritick˘ch pfiípadech mÛÏe dojít aÏ

k v˘hfiezu nitrobfii‰ních orgánÛ.

První pomoc pfii poranûní bfiicha:
- Dítû ‰etrnû otoãte na záda, uloÏte je do po-
lohy vhodné pfii poranûní bfiicha, tj. mûkce

vypodloÏte dolní konãetiny pod koleny tak,

aby se paty nedot˘kaly podloÏky. MÛÏete

i lehce vypodloÏit hrudník a hlavu dítûte -

dochází k úplnému uvolnûní bfii‰ní stûny

a zmírnûní bolesti. Dále o‰etfiujte dítû v této

poloze.

- Pfii otevfieném zranûní - jde-li o nekrváce-

jící drobnou ranku, sterilnû ji kryjte.

- Pfii v˘hfiezu orgánu se jej nedot˘kejte,

nevpravujte zpût do bfiicha, pouze sterilnû
pfiekryjte a mûkce obloÏte (vhodn˘ je na-

pfiíklad balíãek na popáleniny nebo pol‰táfiky

z hotov˘ch obvazÛ), krycí vrstvu pfiichyÈte

stfií‰kovit˘m pfielepením leukoplastí, nikdy

neobvazujte obinadlem kolem tûla.

- Je-li v ránû zaklínûno cizí tûleso, neodstra-

Àujte je, naopak je pfiipevnûte k bfii‰ní stûnû

leukoplastí a sterilnû obloÏte.

- Pokud máte podezfiení na rozvíjející se

vnitfiní krvácení, volejte neprodlenû ZZS,

v pfiípadû vnitfiního krvácení jen odborná po-

moc, tj. vãasné podání náhradních infúzních

roztokÛ a chirurgick˘ zákrok, mÛÏe postiÏe-

nému dítûti zachránit Ïivot.

- Do pfiíjezdu odborné pomoci provádûjte

v‰echna proti‰oková opatfiení, nikdy dítû ne-

dopravujte vlastními silami do nemocnice,

hrozí v˘razné zhor‰ení stavu bûhem tran-

sportu.

- takto poranûnému dítûti nepodávejte nic
ústy, je pravdûpodobné, Ïe podstoupí vy‰et-

fiení nebo chirurgick˘ v˘kon v celkové ane-

stezii.

- I pfii lehkém úrazu bfiicha stav dítûte nikdy
nepodceÀujte, pokud pfietrvávají po nûkolik

hodin i nev˘razné pfiíznaky (pobolívání bfii-

cha, nevolnost, bledost a malátnost), tak i pfii

relativnû dobrém celkovém stavu pacienta

zajistûte odborné vy‰etfiení, které vylouãí

moÏné krvácivé komplikace. MÛÏete tím dí-

tûti zachránit Ïivot.

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)

Bruslafi je chodec
V okolí stále více pfiib˘vá lidí, ktefií si oblíbili moderní sporty. Tím ne-

jaktuálnûj‰ím v leto‰ním létû se bezpochyby stává jízda na koleãko-

v˘ch bruslích. Je diskutabilní, zda jde v tomto pfiípadû o rozmoÏení

správné ãi ‰patné. Dle mého názoru v‰e, co ãlovûk dûlá pro svoji kon-

dici a navíc se tomu vûnuje rád, se cení. KaÏdé poãínání lidského je-

dince se ov‰em ve spoleãnosti fiídí urãit˘mi pravidly.

V na‰em pfiípadû se jedná o bruslafie jakoÏto úãastníka silniãního pro-

vozu. Ve vymezení § 2 odst. j zákona ã. 361/2000Sb., o provozu na

pozemních komunikacích, (upravuje jej zákon ã. 411/2005Sb.) se fií-

ká, Ïe osoba jedoucí na koleãkov˘ch bruslích je chodec. M˘lí se ten,

kdo si myslí, Ïe kdyÏ „jede“, je fiidiã! A jak je v‰eobecnû známo, cho-

dec se pohybuje po chodníku ãi oznaãené stezce vpravo, kdeÏto po

pozemní komunikaci vlevo. Dokonce jsem se nikde v tomto zákonû

a v˘kladu pojmÛ nedoãetla o tom, zda hraje roli rychlost pohybující se

osoby, a také mnou oslovení stráÏci zákona jsou ve v˘kladu pfiedpisÛ

zajedno.

Trasa vedoucí z R˘mafiova od zahrady Hedvy, pfies Edrovice,

Janovice, Starou Ves do Îìárského Potoka aÏ k Anenské Huti vede

v˘hradnû po pozemních komunikacích, proto by mûl bruslafi jet vÏdy

vlevo. ¤idiãi aut a jízdních kol jsou povinni ho respektovat jako chod-

ce, tedy jej objet a o zmûnû smûru jízdy dát pfiíslu‰né znamení. Jet vle-

vo má také své oprávnûné v˘hody. Bruslafi dobfie vidí protijedoucí vo-

zidla a je schopen vãas zareagovat, pfiesunout se blíÏe ke krajnici, po-

pfi. zastavit.

Vlastní zku‰enost mû pfiesvûdãuje, Ïe vût‰ina lidí, jeÏ na této trase pot-

káte, jede vpravo. NejenÏe se dopou‰tí pfiestupku, ale ohroÏují i bez-

peãnost, mnohdy nejen vlastní. Do té doby, neÏ (snad?) bude vybudo-

vána stezka pro chodce a cyklisty, nezb˘vá neÏ bruslafie - v pfievaze

dámy bruslafiky - vybídnout, aby dodrÏovali vyhlá‰ku, a fiidiãe popro-

sit o ostraÏitost a toleranci bruslafiÛ na této trase. Jitka âalová

Osadní v˘bory informují

Pfiijeìte do Ondfiejova
na ‰vestkové knedlíky

Máte rádi ‰vestkové knedlíky? Tak neváhejte a pfiihlaste se do soutû-

Ïe o nejvût‰ího jedlíka. Na vítûze ãekají pûkné ceny. Tradiãní zábav-

né odpoledne, které pofiádá Osadní v˘bor Ondfiejov, se uskuteãní

v sobotu 18. srpna od 15.00, samotná soutûÏ pak v 16.30.

V zábavném odpoledni nebude chybût bohatá tombola a obãerstvení,

k tanci a poslechu zahraje hudba Akord. Do soutûÏe v pojídání kne-

dlíkÛ se pfiihlaste referentce osadního v˘boru AneÏce Továrkové na

tel.: 606 837 950. JiKo

Ilustraãní foto
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Sport

Mnichovské vítûzství fotbalové pfiípravky
Po nedostiÏném triumfu v okre-

sním pfieboru vy‰kolili r˘mafiov‰tí

nejmlad‰í fotbalisté i stejnû staré

hráãe v hlavním mûstû nûmeckého

Bavorska. V turnaji, kter˘ probûhl

v sobotu 7. ãervence na mnichov-

ském pfiedmûstí Potsbrunn, zvítû-

zili na‰i kluci ve v‰ech sv˘ch zá-

pasech a vybojovali tak velice

cenn˘ pohár pro vítûze.

Z úãasti na turnaji se na poslední

chvíli odhlásila dvû nûmecká

muÏstva, pfiesto byla konkurence

velká. V̆ hry na‰ich klukÛ, ktefií

postavili hned dvû druÏstva, jsou

umocnûny velk˘m horkem a ne

pfiíli‰ kvalitnû upraven˘m trávní-

kem. SoupefiÛm z domácího klubu

z Potsbrunnu, kter˘ reprezentova-

ly také dva t˘my, nastfiílela pfií-

pravka celkem 17 branek a v˘-

sledky jednotliv˘ch utkání byly

6:4, 5:1 a 6:2. Poslední finálov˘

zápas, kter˘ se hrál na dlouh˘ch

60 minut, byl na svém konci po-

znamenán aÏ pfiíli‰ emotivní nála-

dou na obou stranách, jeho v˘sle-

dek v‰ak mluví za v‰e a jen doka-

zuje, Ïe na‰i kluci jsou velice dob-

fie pfiipraveni.

Nejlep‰ím stfielcem r˘mafiovského

t˘mu byl David Jurásek, kter˘ se

trefil ãtyfiikrát. Cel˘ t˘m pfiedvedl

perfektní hru, pfiesto bych rád vy- zdvihl nûkolik perspektivních hrá-

ãÛ, ktefií mají na v˘hrách opravdu

velk˘ podíl. Nejlep‰í stfielec David

Jurásek byl kvalitnû doplÀován

Dominikem Kolpákem, Danem

Kopeãkem, Josefem Tomeãkem,

Honzou Kolískem, Markem

Sedláãkem nebo Ale‰em Janíkem.

Radek Sack˘, kter˘ v okresním

pfieboru i na ostatních turnajích

stfielecky záfiil, se dlouho nemohl

prosadit. Na‰tûstí se díky t˘mové

práci prosadili stfielci jiní. Jedním

z nich byl i nejmlad‰í hráã v˘bûru

Jirka Orel. Ve finále se Radkovi

Sackému pfieci jen zaãalo dafiit

a vstfielil dvû branky.

Za svÛj v˘kon si kluci zaslouÏili

odmûnu, na kterou asi nikdo

z nich nezapomene. Po turnaji

nav‰tívili hráãi i s rodiãi mnichov-

sk˘ Olympijsk˘ park s povûstn˘m

Olympijsk˘m stadionem, kde je‰-

tû nedávno hrával své zápasy slav-

n˘ Bayern a kde se v roce 1972

konaly Letní olympijské hry.

Celému parku s desítkami sporto-

vi‰È dominuje obrovská vyhlídko-

vá vûÏ, z jejíÏ v˘‰ky 192 metrÛ

mohli hráãi pfiehlédnout cel˘

Mnichov. Nezapomenutelná -

i kdyÏ nefotbalová - byla i street-

ballová exhibice hráãÛ z NBA,

k jejímuÏ finále jsme se náhodou

pfiipletli.

Za v‰echny rodiãe a fanou‰ky

bych chtûl podûkovat trenéru

Jifiímu Orlovi a hlavnû hlavnímu

sponzorovi Jifiímu Ondrákovi, kte-

fií mají nejvût‰í podíl na tom, Ïe si

kluci mohli zahrát v Nûmecku

a zaÏít vûci, o kter˘ch se jim doteì

snad jen zdálo. ·tûpán Sedláãek

Taneãní skupina Jes pfii Z· R˘mafiov

P O ¤ Á D Á N Á B O R N O V ¯ C H  T A N E â N Í K Ò

• roãník narození 2001 aÏ 1996           • roãník narození  1995 a star‰í

Olympijsk˘ stadion v Mnichovû Fota: Lucie Camfrlová

Tradiãní pfiedzápasová póza s národní a klubovou vlajkou

Vítûzn˘ rituál a podûkování fanou‰kÛm

Kluci a holky
se zájmem o moderní tanec

a show dance

Pfiijìte v
pondûlí 10. záfií v 18.00

na Z· Národní 15 v R˘mafiovû
!!! Tù·ÍME SE NA VÁS !!!

Více informací na tel.: 724 947 384
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UÏ zítra, 4. 8., se koná XIII. roãník DuKo Triatlonu R˘mafiov
Edrovick˘ rybník v R˘mafiovû se stane jiÏ poosmé
dûji‰tûm DuKo triatlonu. Pofiadatelem je triatlono-
v˘ klub DuKo R˘mafiov.
Prezence probûhne 4. srpna od 9 do 10 hodin

v místû startu, jímÏ je edrovick˘ rybník

v R˘mafiovû.

Start:
10.30 - kategorie G, H, I

11.30 - kategorie D, F

11.45 - A, B, C, E a ‰tafety

Startovné: Ïactvo a dorost: 50 Kã

‰tafety: 300 Kã

ostatní: 100 Kã

Pfiihlá‰ky: pfii prezenci dle ãas. rozvrhu

písemnû: Durman Vlastislav, Bartákova 25,

795 01, R˘mafiov

emailem: duko@mail.cz; www.durmanko-

la.cz

Obãerstvení:
- po dobûhu obdrÏí kaÏd˘ úãastník obãer-

stvení

- na trase bûhu bude zfiízena obãerstvovací 

stanice

Upozornûní!

- pro vybavení závodníkÛ a prÛbûh závodu

platí pravidla Triatlonu âSTT

- drafting je povolen ve v‰ech kategoriích

- nezletilí mohou startovat pouze v doprovo-

du zákonného zástupce

- kaÏd˘ závodník startuje na vlastní nebez-

peãí

Vítûzové kategorií obdrÏí pohár, medaili, di-

plom a hodnotné ceny. Pro v‰echny závodní-

ky bude bohatá tombola.

Triatlonov˘ klub DuKo R˘mafiov

SukÛv memoriál ztrácí na pfiitaÏlivosti
Pfies v‰echnu snahu a pfiípravu,

dokonalou organizaci podpofie-

nou navíc sponzory z fiad míst-

ních firem a ÏivnostníkÛ je úãast

sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ na

Memoriálu Jana Suka rok od ro-

ku men‰í.

První roãník se uskuteãnil v ro-

ce 1967 a uÏ tenkrát se poãet ha-

siãsk˘ch druÏstev poãítal na de-

sítky. Nejvût‰í boom zaznamenal

r˘mafiovsk˘ memoriál v sedm-

desát˘ch letech, konkrétnû v ro-

ce 1973 na nûm soutûÏilo re-

kordních 103 druÏstev. Z memo-

riálu se stala prestiÏní událost,

které se úãastnili hasiãi z celého

tehdej‰ího âeskoslovenska, ba

dokonce z b˘valé NDR a Polska.

„KaÏd˘ rok se rozesílalo více jak
500 pozvánek pro dobrovolné
hasiãe závodÛ, organizací
a útvarÛ. Neexistuje komplexní
seznam dobrovoln˘ch hasiã-
sk˘ch sborÛ, fabriky jsou dnes
vût‰inou soukromé nebo zmûnily
názvy a tûÏko se zasílají pozván-
ky nûkam, kde nevíte, jestli tam
dobrovolní hasiãi existují, ãi ni-
koliv. Nejvût‰í problém v absenci
hasiãsk˘ch druÏstev vidím hlav-
nû v nedostatku finanãních pro-

stfiedkÛ a také v tom, Ïe si jedno-
tlivá dobrovolnická druÏstva po-
fiádají své vlastní soutûÏe,“ po-

steskl si zakládající ãlen

Memoriálu Jana Suka a b˘val˘

dobrovoln˘ hasiã Kurt Bartonûk.

Dobrovolní hasiãi ztrácejí chuÈ

k jakékoliv ãinnosti. MÛÏe za to

bezúplatn˘ pfievod hasiãské

zbrojnice Moravskoslezskému

kraji jako zfiizovateli profesio-

nální jednotky hasiãského zá-

chranného sboru. „Podstatnou
vinu na tomto stavu nese pfiede-
v‰ím mûsto R˘mafiov. Je to velká
chyba. Mám obavu, zda se

v pfií‰tích letech bude je‰tû nûja-
k˘ memoriál konat. Nikdo tuto
situaci neãekal. Zvlá‰tû kdyÏ by-
la hasiãská zbrojnice v R˘mafio-
vû vybudována v akci ‘Z’.
Dobrovolnû se na ní bezplatnû
podílela celá fiada lidí z na‰eho
mûsta a okolí. Hasiãi se museli
vystûhovat i se v‰emi ocenûními,
poháry a skfiíÀkami na Mûstské
sluÏby. Mûsto nemá peníze na
udrÏování hasiãské zbrojnice,
a proto se rozhodlo tak, jak se
rozhodlo. Je to ‰koda. ZÛstala
zde pouze zásahová jednotka
dobrovoln˘ch hasiãÛ, která kdyÏ
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je potfieba, vyjíÏdí spolu s hasiã-
sk˘m záchrann˘m sborem,“ do-

plnil Kurt Bartonûk. Podle infor-

mací uÏ nûkolik dobrovoln˘ch

hasiãÛ dokonce zru‰ilo ãlenství

a odevzdalo své uniformy na

protest proti tomuto stavu.

Leto‰ní jubilejní 40. roãník, ko-

nan˘ v sobotu 28. ãervence, za-

znamenal podle pofiadatele -

Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ

v R˘mafiovû - jednu z historicky

nejniÏ‰ích úãastí soutûÏních

druÏstev. Tûch pfiijelo do r˘ma-

fiovské zahrady Hedvy pouh˘ch

jedenáct. Stejn˘ poãet druÏstev

se zúãastnil samotného Memori-

álu Jana Suka, ale jen devût

z nich závodilo v soutûÏi

O Pohár soutûÏních druÏstev.

Zato mnoho úãastníkÛ, i z fiad di-

vákÛ, se nechalo zlákat, zfiejmû

vidinou finanãní odmûny, k zá-

vodu jednotlivcÛ.

Hasiãské sbory soutûÏily v dis-

ciplínû „PoÏární útok na vzdále-

nost 80 m“ dle pravidel poÏární-

ho sportu. Na regulérnost soutû-

Ïe dohlíÏeli rozhodãí ze ·um-

perku. Tfietím rokem se ãas mûfií

pomocí speciální ãasomíry s dis-

plejem pro diváky, ktefií tak mo-

hou sledovat prÛbûÏn˘ ãas sou-

tûÏících a je tím zároveÀ zaji‰tû-

na objektivita soutûÏe.

SoutûÏ byla rozdûlena do tfií ãás-

tí. V 10 hodin odstartoval Me-

moriál Jana Suka v kategoriích

muÏÛ a Ïen a po poledni byl za-

hájen závod O Pohár soutûÏního

druÏstva, kter˘ je shodn˘ se zá-

vodem Memoriálu Jana Suka, na

trati se v‰ak navíc objevila pfie-

káÏka v podobû dfievûné kolejni-

ce, pod kterou museli hasiãi pro-

vléknout hadici. V 15 hodin hasi-

ãi bojovali o pohár v Pfieboru jed-

notlivcÛ. Jedná se o bûh hasiãe,

kter˘ spojí na základnû hadici

a na konci bûhu srazí rukou oba

terãe. V soutûÏi Memoriálu Jana

Suka pokofiili na‰e r˘mafiovské

dobrovolníky hasiãi ze Sádku

a v soutûÏi O Pohár soutûÏního

druÏstva nebyli na‰i dobrovolníci

hodnoceni, protoÏe se jim vinou

technického problému do levé

proudnice nedostala voda.

Slavnostního vyhlá‰ení v˘sled-

kÛ, které se uskuteãnilo krátce

pfied pÛl ãtvrtou odpolední, se ja-

ko hosté zúãastnili dobrovolní

hasiãi z partnerského mûsta

Ozimku. Ti si s organizátory

soutûÏe vymûnili upomínkové

dary a pfiislíbili aktivní úãast

v pfií‰tím roãníku. Od 18 hodin

pokraãoval program Sukova me-

moriálu v zahradû Hedvy taneã-

ní zábavou. K poslechu i tanci

hrály olomoucké skupiny Gala-

xy a Arconat. Jak si vedli v‰ich-

ni soutûÏící, informují v˘‰e uve-

dené tabulky. JiKo

Profesionální hasiãi z R˘mafiova jsou
nejlep‰í vodní záchranáfii

Vynikajícího úspûchu dosáhl Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor

v R˘mafiovû poté, co ve stfiedu 27. ãervna vyhrál soutûÏ ve vod-

ním záchranáfiství na Slezské Hartû za úãasti tfiinácti druÏstev z ce-

lé âeské republiky. V osmi disciplínách: záchranû z vody, resusci-

taci, hodu na cíl, technice jízdy, o‰etfiení zranûného, pádlování,

pfiedání zranûného a záchranû tonoucího si profesionální hasiãi

vybojovali prvenství pfied záchranáfii z Ostravy, Opavy, Bruntálu,

Ústí nad Labem, Nového Jiãína, Pfierova, ·umperku, Prostûjova,

Krnova, Jeseníku, Vsetína a pfiekonali dokonce i Vodní záchran-

nou sluÏbu z Pastvin, která je pfiímo specializovaná na vodní zá-

chranáfiství. Je to vÛbec poprvé, kdy r˘mafiovsk˘ hasiãsk˘ zá-

chrann˘ sbor dosáhl v této soutûÏi na pfiíãku nejvy‰‰í. JiKo

Foto: archiv HZS R˘mafiov
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Oslava postupu
Pfied zaãátkem dal‰í fotbalové

sezóny 2007/2008 pofiádala TJ

Sokol Dolní Moravice spoleãnû

s garantem turnaje obcí Dolní

Moravice 5. roãník fotbalového

turnaje star˘ch gard O Pohár sta-

rosty 2007. Turnaj byl souãasnû

také oslavou postupu muÏÛ

z Okresního pfieboru kopané do

I. B tfiídy krajské soutûÏe.

Medaile pfieborníka okresu pfie-

dávali hráãÛm Dolní Moravice

Antonín Panenka a Karol Do-

biá‰.

V rámci fotbalového turnaje se-

niorsk˘ch druÏstev se také usku-

teãnilo pfiátelské utkání mezi TJ

Sokol Dolní Moravice a Inter-

nacionály reprezentace âesko-

slovenské republiky. Pod vede-

ním Antonína Panenky nastoupi-

lo druÏstvo Internacionálu, ve

kterém hrály takové osobnosti

jako Karol Dobiá‰, Ivo

Knoflíãek, Karel Kroupa, Josef

Vojta, Zdenûk Hru‰ka, Franti‰ek

Jakubec, Miroslav Valent, Zde-

nûk Koukal, Patrik Dobiá‰, Bed-

fiich Hamsa, VíÈa MojÏí‰, Ale‰

Foldyna a Karel Nachtman.

V turnaji seniorsk˘ch druÏstev

zvítûzila Jiskra R˘mafiov, dal‰í

místa obsadily FC Charvátská

Nová Ves, FC Kovohutû Bfii-

dliãná a FC Hradeãná.

Nikola Velebná

Motto: ...není to závod, ale provûrka osobní zdatnosti, fyzické pfiipravenosti a pevné vÛle.

Odbor Klubu ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov a SVâ R˘mafiov
zvou na

XXXII. roãník turistické akce

Nûmeãkova R˘mafiovská padesátka
v sobotu 15. záfií 2007

Start a cíl: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov u autobusového 

nádraÏí od 6.00 do 10.00

Pû‰í trasy: 50 km start v 6.00, nejpozdûji v 7.00

15, 25, 35 km start nejpozdûji v 9.00

5 km start do 10.00

Cyklotrasy: 25, 35, 58 km start v 9.00

Startovné: dûti do 5 let zdarma

dûti 6 aÏ 10 let 5 Kã

ãlenové KâT, studenti a dÛchodci 10 Kã

ostatní úãastníci 20 Kã

Dûti do 15 let se mohou zúãastnit

pouze v doprovodu dospûl˘ch!!!

Obãerstvení: na trase vlastní, v cíli ãaj

Upomínky: úãastnick˘ list, moÏnost zakoupení plakety 

R˘mafiovské padesátky a v˘roãní turistické známky

Akce se koná za kaÏdého poãasí!

KaÏd˘ se úãastní na vlastní nebezpeãí.

âlenové KâT jsou poji‰tûni proti úrazu.

Pro cyklisty je povinná pfiilba.

Informace:
Pû‰í trasy: Ing. J. Jelínek, Vûtrná 9, R˘mafiov, tel. 554 211 022

Cyklotrasy: J. Lachnit, Luãní 10, R˘mafiov, tel. 554 212 876

Ubytování: Vûra Táborská, Pfiíkopy 9, tel. 554 212 425

Pfiihlá‰ky do 30. 8. 2007

(ubytování ve vlastním spacím pytli v tûlocviãnû)

Popis tras:
Pû‰í trasy:
50 km R˘mafiov - Janovice - Pod V˘hledy - Rab‰tejn-

ská myslivna - Bedfiichov - Dobfieãov - Tvrdkov - Re-

‰ovské vodopády - Re‰ov - Strálecká myslivna - Sovi-

nec - KfiíÏov - Stránské - R˘mafiov

35 km R˘mafiov - Janovice - Pod V̆ hledy - Rab‰tejnská my-

slivna - Bedfiichov - Dobfieãov - Tvrdkov - Re‰ovské 

vodopády - Re‰ov - Strálecká myslivna - R˘mafiov

25 km R˘mafiov - Skály - Horní Mûsto - Dobfieãov - Tvrdkov 

- Re‰ovské vodopády - Re‰ov - Strálecká myslivna - 

R˘mafiov

15 km R˘mafiov - Skály - Stfiíbrné Hory - Janovice - 

R˘mafiov

5 km R˘mafiov - smûr Strálek - Ondfiejovsk˘ potok - On-

dfiejov - R˘mafiov

Cyklistické trasy:

Cyklotrasa 58 km
Z R˘mafiova po cyklotrase ã. 511 smûr Stránské, za vesnicí po trase

ã. 6145 do KnûÏpole (10 km), za KnûÏpolem vlevo po trase 

ã. 6144 smûr Vevefií, Arnoltice a Huzová (20 km). V Huzové odboãí-

me vpravo po asfaltové cestû do Paseky. Nejede se po cyklotrase, je

nutno sledovat dopravní znaãení. Pozor - zatáãky a místy ‰otolina 

(30 km). V Pasece na kfiiÏovatce odboãíme vpravo, smûr Paseka-
Sanatorium a odtud do Dlouhé Louãky a Val‰ovského Dolu (34 km).

Tady u autobusové zastávky odboãíme vlevo po vlastním znaãení a do-

staneme se na silnici, kde odboãíme vpravo, trasa ã. 6053 do Kfiivé,

Rudy (42 km), Tvrdkova, Horního Mûsta, Skal a R˘mafiova.

Cyklotrasa 35 km
Z R˘mafiova po cyklotrase ã. 511 smûr Stránské, za vesnicí po tra-

se ã. 6145 do KnûÏpole (10 km), za KnûÏpolem vpravo po trase 

ã. 6144 smûr Jifiíkov. Na kfiiÏovatce za Jifiíkovem rovnû smûr

Tûchanov, trasa ã. 6053, do Val‰ovského Dolu. Pozor - del‰í sjezd

s nebezpeãn˘mi zatáãkami a ‰tûrkem (20 km). Pokraãujeme po trase

ã. 6053 do Re‰ova a dále pfies Skály do R˘mafiova.

Cyklotrasa 25 km
Z R˘mafiova po cyklotrase ã. 511 smûr Stránské, za obcí po trase 

ã. 6145 do KnûÏpole (10 km), za KnûÏpolem vpravo po trase ã. 6144

do Jifiíkova. Na kfiiÏovatce za Jifiíkovem vpravo zpût do Stránského
a R˘mafiova po trase ã. 511.

Doporuãené horské, trekové nebo silniãní kolo (ne galusky) a pfiilba.

Jede se dle cykloturistické mapy „R˘mafiovsko“ za plného silniãního

provozu. KâT R˘mafiov

Foto: archiv OÚ D. Moravice
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Program:

8.00 prezence soutûÏících a úãastníkÛ

9.00 zahájení turnaje (úãast pfiislíbil pfiedseda âSSD 

Ing. Jifií Paroubek) poslanci a senátofii za MSK, 

pfiedseda KVV Ing. Petr Vícha

9.30 sportovní klání ve volejbalu, hraje se na nûkolika 

sportovi‰tích, probíhá turnaj v ‰achu, atrakce pro 

dûti, tombola, obãerstvení z domácí kuchynû, veãer 

táborák se zpûvy a tancem

Srdeãnû zveme, hezké poãasí je objednáno,

dobrou náladu s sebou.

Na setkání se tû‰í:

Ladislav Velebn˘,

pfiedseda OVV âSSD Bruntál, 603 839 431,

Drahomíra Vondráková,

pfiedsedkynû MO âSSD D. Moravice, 604 734 485,

Marie Hofmanová,

tajemnice OVV âSSD Bruntál, 602 835 386,

Ubytování lze zajistit.     OÚ Dolní Moravice

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

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

P O Z V Á N K A
na krajsk˘ volejbalov˘ turnaj

o pohár pfiedsedy KVV MSK âSSD
kter˘ se koná v sobotu 15. záfií 2007 od 9 hodin

na hfii‰ti v Dolní Moravici u R˘mafiova

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pozici

Požadavky:
V·/S· ekonomického smûru, min. 5 let praxe na vedoucí

pozici, znalost úãetnictví, analytické, fiídící a komunikaãní

schopnosti, schopnost t˘mové práce, vysoké pracovní na-

sazení, znalost práce na PC, ¤P sk. B, flexibilita, loajalita,

trestní bezúhonnost.

Náplň práce:
Koordinace, sledování a vyhodnocování ãinnosti finanãní-

ho, provozního a technického útvaru, zpracovávání tech-

nicko-ekonomick˘ch studií rozvoje a strategického pláno-

vání jednotliv˘ch technicko-hospodáfisk˘ch sloÏek nemoc-

nice, stanovení hospodáfiského plánu spoleãnosti v souãin-

nosti s ostatními úseky.

Nabízíme:
Mzdové ohodnocení odpovídající dané pozici, automobil,

mobilní telefon, notebook, pfiíspûvek na stravování, firem-

ní benefity, pfiíjemné pracovní prostfiedí.

EKONOM SPOLEâNOSTI

Strukturovan˘ Ïivotopis spolu s motivaãním dopisem zasílejte

do 6. 8. 2007 na adresu: Podhorská nemocnice, a. s., personální

oddûlení, NádraÏní 27, Bruntál 792 01, tel.: 554 700 521,

e-mail: pavel.oravec@podhorska.cz
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JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 7. 9. 2007
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 30. 8. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

15/2007

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE
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Ford Mondeo Combi 2.0 TDCi, 96kW, 
r. v. 2004, rádio, el. v˘bava, posil. fiíz.,
teplomûr, zadní stûraã, centrál, CD, 6x
airbag, ABS a dal‰í. Cena: 289 900 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

Volkswagen Passat Combi Tdi, 96kW, 
1. maj., r. v. 2004, el. v˘bava, zaslepení
zámkÛ, senzor svûtel brzd, ASR, rádio, PC,
centrál 8 x airbag, ABS. Cena: 349 900 Kã.

Volkswagen Transporter 2.5 TDi, CZ,
servis, 1. maj., r. v. 2003, rádio, po-
sil. fiíz., zámek fiadící páky, zadní stû-
raã. Cena: 299 900 Kã bez DPH.

Ford Transit 330M, 2.4 TDi, r. v.
2002, airbag, posil. fiíz., vyhfiíva-
ná el. zrcátka, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 349 900 Kã.

Opel Signum 1.8i 16V, 1. maj., r. v.
2003, 8x airbag, ABS, teplomûr, zadní
stûraã, senzor brzd, rádio, el. zrcátka, el.
okna, centrál, CD. Cena: 289 900 Kã.

Citroen Saxo 1.5 D, r. v. 2001, rá-
dio, posil. fiíz., zadní stûraã, air-
bag, el. okna, centrál, dûlená zad-
ní sedadla. Cena: 139 900 Kã.

Fiat Seicento 0.9i, servis, r. v. 1998,
2x airbag, rádio, centrál, stfie‰ní ok-
no, zadní stûraã, tónovaná skla, imo-
bilizér, el. okna. Cena: 79 900 Kã.

Citroen Saxo 1.1i, 5 dvefií, r. v.
1998, airbag fiidiãe, rádio, zadní
stûraã, tónovaná skla, dûlená
zadní sedadla. Cena: 54 900 Kã.

Daewoo Nexia 1.5i, r. v. 1998, po-
silovaã fiízení, nastaviteln˘ volant,
zadní stûraã, el. okna, centrál, air-
bag, ABS. Cena: 59 900 Kã.

·koda Felicia 1.9D, r. v. 1998,
2x airbag, centrál, posil. fiíz.,
zadní stûraã, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 74 900 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi, CZ, servis, r. v.
2000, airbag, zadní stûraã, rádio, cent-
rál, imob., posil. fiíz., nastaviteln˘ vo-
lant, otáãkomûr. Cena: 139 900 Kã.

·koda Fabia 1.4i, CZ, servis, r. v.
2001, airbag, rádio, centrál, posil.
fiíz., dûlená zadní sedadla, zadní stû-
raã, mlhovky. Cena: 159 900 Kã.

·koda Octavia 1.9Tdi, Business, r. v.
2003, ESP, ASR, rádio, el. v˘bava, PC,
multif. volant, tempomat, centrál, CD,
4x airbag, ABS. Cena: 259 900 Kã.

·koda Octavia Combi 85kW, CZ, r. v.
2004, rádio, PC, el. v˘bava, tempo-
mat, senzor svûtel a brzd, 4 x airbag,
ABS, centrál. Cena: 279 900 Kã.

Peugeot 307 Combi 2.0 HDi, CZ,
r. v. 2003, 6x airbag, ABS, CD, rá-
dio, el. v˘bava, PC, centrál, senzor
stûraãÛ a dal‰í. Cena: 249 900 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 II 1.2HTP, CZ, plná záru-
ka, r. v. 2007, 4x airbag, ABS, CD, rá-
dio, centrál, imob., zadní stûraã, senzor
svûtel, posil. fiízení. Cena: 249 900 Kã.

·koda Felicia 1.3LXi, 50kW,
CZ, r. v. 1999, airbag, centrál,
zámek fiadící páky, zadní stû-
raã. Cena: 59 900 Kã.

Renault Clio 1.2, servis, r. v. 1997, 
2 x airbag, rádio, zadní stûraã, tónova-
ná skla, manuální pfievodovka, imobili-
zér, centrál dálkov˘. Cena: 69 900 Kã.

DIGI KLIMA

4X4 KLIMA KLIMA KLIMA KLIMA

DIESEL

DIESEL

DIESEL

KLIMA KLIMA

DIESEL DIESEL

DIESEL 6KVALT

DIGI KLIMA DIESEL 6KVALT DIGI KLIMA DIESEL 6KVALT

DIESEL

9 MÍST

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

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

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

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej

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

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

NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY

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

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

K vozÛm na splátky bonus:
satelitní navigace

pfienosn˘ DVD
4x letní pneu

zámek zpáteãky
slevová karta na PHM
CCS karta 5 000 Kã

NAJETO 30 TIS. KM

NAJETO 13 TIS. KM

NAJETO 40 TIS. KM NAJETO 45 TIS. KM

NAJETO 4 TIS. KM

Renault Laguna Combi 1.9dCi, 1. maj., 
r. v. 2002, 8x airbag, start tlaãítkem, ESP,
ABS, alarm, el. v˘b., PC, centrál, bezklí-
ãové odmykání. Cena: 239 900 Kã.

1. MAJITEL
1. MAJITEL

1. MAJITEL
1. MAJITEL

1. MAJITEL

1. MAJITEL 1. MAJITEL


