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Nám. Míru - Gottwaldova ul. - Jungmannova ul., r. 1969

Nám. Míru - Radniãní ul. - Jungmannova ul., r. 2007

Historie rozhodnû není vûdou ne-

zajímavou. VÏdyÈ se tvrdí, Ïe ten,

kdo nezná dûjiny, nemÛÏe rozu-

mût souãasnosti. Zálibu v historii

má od dûtství i mlad˘ R˘mafio-

van Tomá‰. âetl v‰e, co se t˘ka-

lo na‰ich dûjin, sotva se nauãil

ãíst. Obdivoval v‰e, co se vztaho-

valo k dobû, kdy právo a ãest

a dan˘ slib nebyly prázdné po-

jmy. Tomá‰ovi se dûjepis stal ko-

níãkem a velkou radostí. Spo-

leãnû s kamarády Martinem,

BfieÈou a dal‰ími procházeli mís-

ta, kudy kráãela historie.

NejblíÏ byl Sovinec. KaÏdou

volnou chvíli tam jezdili, kdyÏ

bylo tfieba ochotn˘ch rukou

v dobû, kdy Sovinec vstával

z mrtv˘ch. Léta bûÏí, jako ostat-

nû nám v‰em, a Tomá‰ potkává

svou Ïivotní lásku Martinu.

KdyÏ do‰li k rozhodnutí jít Ïivo-

tem spolu, b˘t svoji pfied lidmi

i pfied zákonem, volba byla jed-

noznaãná: Své ano si fiekneme na

Sovinci.

Druhou srpnovou sobotu se tedy

v‰ichni svatebãané shromáÏdili

na hradním nádvofií, znûla dobo-

vá hudba a - svûte, div se - v‰ich-

ni byli obleãeni do kost˘mÛ

z doby renesance. Kost˘my byly

skvûle padnoucí, Ïeny stylovû 

uãesané, upravené, jako by prá-

vû vystoupily z dobov˘ch obra-

zÛ. Spousta kvûtin, vyzdobená

obfiadní síÀ, páÏe pokleká a po-

dává prsteny, polibek, pfiípitek,

blahopfiání.

Ta chvíle mûla veliké kouzlo

a citov˘ náboj. Nejmlad‰í roãní

Terezka byla velice spokojená

a byl to moc hodn˘ svatebãánek.

Náv‰tûvníci Sovince se domní-

vali, Ïe se ten den na hradû toãí

nûjak˘ film, celou svatbu si foto-

grafovali a blahopfiáli novoman-

ÏelÛm, kdyÏ poznali, Ïe to není

jenom „jako“. Bylo sympatické,

Ïe svatebãané nechali voln˘ pfií-

stup v‰em, kdo odpoledne hrad

nav‰tívili. Také svat˘ Petr byl

milosrdn˘, poãasí naãasoval tak,

Ïe se prudk˘ liják spustil aÏ za

dvû hodiny.

AÈ vám pr‰í ‰tûstí, novomanÏelé. 

Si
Foto: Fotoateliér Drexler
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ManÏelé Tlapalovi oslavili diamantovou svatbu

Aktuálnû z mûsta

VÛbec poprvé ve svatební historii
R˘mafiova se v sobotu 25. srpna
v reprezentaãních místnostech jano-
vického zámku uskuteãnil obfiad dia-
mantové svatby.
„Diamantovou svatbu jsme v R˘-
mafiovû opravdu je‰tû nemûli. Je
to mimofiádná událost nejen pro
nás oddávající, ale i v rámci celé-
ho mûsta,“ prohlásili svornû sta-

rosta mûsta R˘mafiova Petr

Klouda a pfiedsedkynû komise

pro spoleãenské záleÏitosti a za-

stupitelka Kvûtoslava Sicová.

Tûmi, kdoÏ si pfii‰li po ‰edesáti le-

tech spoleãného Ïivota fiíci znovu

své ano, byli manÏelé RÛÏena

a Václav Tlapalovi. Oba se naro-

dili v roce 1922 a pochází z pûti

sourozencÛ. Paní RÛÏena se naro-

dila v Ludslavicích a pan Václav

ve Slavíkovû na Havlíãkobrod-

sku. Své první ano si fiekli v roce

1947 v nedalekém ·ternberku.

„Dovolte mi, váÏení manÏelé
Tlapalovi, abych vám upfiímnû
poblahopfiál k va‰í diamantové
svatbû a podûkoval za celoÏivotní
práci, za vûrnost mûstu, za v˘cho-
vu va‰ich dûtí..., za v‰e. ProÏijte
spolu ve zdraví, spokojenosti
a ‰tûstí je‰tû spoustu dal‰ích dnÛ!
AÈ je kaÏd˘ vá‰ den jenom do-
br˘,“ prohlásil pfii slavnostním

obfiadu oddávající, starosta Petr

Klouda.

Na spoleãné cestû Ïivotem proÏi-

li „diamantoví“ manÏelé 21 915

dnÛ a dali Ïivot dvûma dûtem,

Vûrce a Václavovi. Dnes se radu-

jí ze tfií vnouãat a jedné pravnuã-

ky. Do R˘mafiova pfii‰li pfied dva-

a‰edesáti lety a na‰li zde své pra-

covní uplatnûní. Paní Tlapalová

pÛsobila v Brokátû, pozdûj‰í

Hedvû, jako ekonomická úãetní.

Pana Tlapala si nûktefií urãitû pa-

matují jako zruãného ãalouníka

ve firmû Semela a potom tfiicet let

jako vedoucího stfiediska sluÏeb

místního hospodáfiství. Na‰li zde

hodnû pfiátel a spolupracovníkÛ,

ktefií si jejich práce váÏili. K je-

jich zálibám patfií zahrádka, ãetba

a televize.

„Ptám se vás, pane Václave
Tlapale a paní RÛÏeno Tlapalo-
vá, zda dobrovolnû obnovujete

svÛj manÏelsk˘ slib?“ zaznûlo

z úst starosty Petra Kloudy.

Odpovûdí bylo jednoznaãné ano.

Na otázku, zda mají manÏelé

Tlapalovi recept na dlouholeté

a spokojené manÏelství, odpovû-

dûl pan Tlapal: „Pracovitost
a vzájemná vstfiícnost.“ A paní

Tlapalová dodala: „VydrÏeli jsme
spolu ‰edesát rokÛ, tak snad nám
to spolu bude klapat i nadále. Jak
fiíkala na‰e paní uãitelka:
‘Dûvãata, nezapomínejte - aÈ
s va‰ím hnûvem slunce nezapa-
dá’.“
Také na‰e redakce se pfiipojuje ke

gratulantÛm a pfieje manÏelÛm

Tlapalov˘m pevné zdraví, ‰tûstí

a mnoho radosti na dal‰í spoleãné

cestû Ïivotem. JiKo

Obecní byty od 1. ledna podraÏí
V pondûlí 27. srpna se uskuteã-

nilo fiádné jednání Rady mûsta

R˘mafiova. Na programu jednání

rady byla dopravní situace ve

mûstû, revize plnûní integrova-

ného dokumentu, kter˘ zahrnuje

prioritní investiãní akce mûsta

s v˘hledem do roku 2010, zprá-

va o organizaci Byterm, návrh 

územního plánu mûsta R˘mafiova,

majetkové a bytové záleÏitosti.

Radní pfiijali celkem sto dvacet

devût usnesení, z nichÏ jedena-

ãtyfiicet mûlo charakter doporu-

ãení pro jednání zastupitelstva

mûsta.

Zmûna pravidel

Zv˘‰ení nájemného

Radní schválili úpravu Pravidel pro postup ob-

ãanÛ a orgánÛ mûsta pfii podávání a vyfiizová-

ní Ïádostí o pronájem bytu, podnájem a v˘mû-

nu bytÛ v majetku mûsta R˘mafiova. Úprava se

t˘ká ãlánku E, odst. 8, zmiÀovan˘ch pravidel,

ve kterém se hovofií, Ïe otevírání obálek s na-

bídkami smluvního nájemného provádí bytová

komise, která urãí pofiadí uchazeãÛ. V pfiípadû

stejné nabídky dvou ãi více uchazeãÛ, pokud

se tito nedohodnou na místû, probûhne v˘bûr

prvního uchazeãe losováním. V nûkolika po-

sledních pfiípadech se u nabízen˘ch bytÛ stalo,

Ïe uchazeã získal byt na základû nejv˘‰e na-

bídnutého smluvního nájemného za metry

ãtvereãní, ale nesplnil podmínku sloÏení zálo-

hy na nájemné a uzavfiení nájemní smlouvy do

30 dnÛ od schválení radou mûsta. Prodlevou 

v souvislosti s pozdním uzavfiením smlouvy,

nebo dokonce neuzavfiením smlouvy, dochá-

zelo ke zbyteãnému úniku nájemného. Úprava

pravidel tuto situaci fie‰í sloÏením jistiny ve

v˘‰i 500 Kã v hotovosti pfii podání nabídky;

pokud budoucí nájemce (vítûzn˘ uchazeã) ne-

sloÏí zálohu na nájemné, neuzavfie nájemní

smlouvu do 30 dnÛ od vydání usnesení rady

mûsta nebo odstoupí od své nabídky, propadá

jistina ve prospûch správce bytového fondu

mûsta, pfiíspûvkové organizace Byterm

R˘mafiov, v opaãném pfiípadû bude sloÏená ji-

stina budoucímu nájemci zapoãtena do sloÏe-

né zálohy na nájemné. UchazeãÛm, ktefií ne-

uspûjí, bude sloÏená jistina vrácena nejpozdûji

do pûti pracovních dnÛ od jejího sloÏení.

Rada mûsta schválila v souladu se zákonem 

ã. 107/2006 Sb., o jednostranném zvy‰ování ná-

jemného z bytu a o zmûnû zákona ã. 40/1964

Sb. Obãanského zákoníku, ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ a sdûlení ministerstva pro místní roz-

voj ã. 151/2007 Sb. maximální pfiírÛstek nájem-

ného z bytÛ k 1. 1. 2008:

a) u standardních bytÛ (pÛvodní v˘‰e nájemné-

ho 16,01 Kã/m2) ve v˘‰i 10,1 %;

b) u standardních bytÛ (pÛvodní v˘‰e nájemné-

ho 12,42 Kã/m2) ve v˘‰i 19,8 %;

c) u bytÛ se sníÏenou kvalitou (pÛvodní v˘‰e

nájemného 12,10 Kã/m2) ve v˘‰i 16,7 %;

d) u bytÛ se sníÏenou kvalitou (pÛvodní v˘‰e

nájemného 10,24 Kã/m2) ve v˘‰i 23,4 %;

e) u bytÛ se sníÏenou kvalitou (pÛvodní v˘‰e

nájemného 8,25 Kã/m2) ve v˘‰i 32,6 %.

Ve srovnání s pfiedpoklady z roku 2006 do‰lo
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k nav˘‰ení cílové hodnoty mûsíãního nájemné-

ho k 1. 1. 2010, tzn. nav˘‰ení bude nepatrnû

vy‰‰í, neÏ bylo oãekáváno. Zákon o jednostran-

ném zvy‰ování nájemného stanoví maximální

pfiírÛstek regulovaného nájemného, pokud se

nájemce a pronajímatel nedohodnou jinak.

Hospodafiení Bytermu za 1. pololetí roku 2007
Rada mûsta vzala na vûdomí pfiedloÏenou

zprávu o hospodafiení organizace Byterm

R˘mafiov, p. o., s pfiíspûvkem mûsta, urãe-

n˘m na ãinnost organizace a na hospodafie-

ní s nemovit˘m majetkem mûsta za 1. pol.

roku 2007. Ve zprávû se uvádí, Ïe za uvede-

né období bylo vydraÏeno nájemné u jede-

nácti bytÛ. Roãní pfiíjem z tûchto bytÛ bude

ãinit 300 350 Kã, coÏ je o 183 tisíc více, neÏ

kdyby tyto byty byly pronajaty za regulova-

né nájemné. Do pfiíjmu z nájemného jsou

zahrnuty i poplatky z prodlení. DluÏníci 

uhradili poplatky z prodlení ve v˘‰i 57,2 tis.

Kã po zásahu exekutorského úfiadu

v Pfierovû.

Plán jmenovit˘ch akcí se plní prÛbûÏnû.

Byla ukonãena v˘mûna v˘tahÛ v domû

Pfiíkopy 11, opravena fasáda na námûstí

Míru 25 a na 8. kvûtna 50A. Dále byl vy-

mûnûn stfie‰ní plá‰È na Dukelské ulici 2,

v Jamarticích 115 a 116, Bartákovû ulici 33,

35 a 37 a na ulici Tomá‰e Matûjky 3. Bylo

provedeno oplechování stfiechy na J. Sed-

láka 26 a 28, Sokolovské ulici 16 a na tfiídû

HrdinÛ 7. Dále byla provedena v˘mûna 

oken na Sokolovské ulici 22, Palackého uli-

ci 6, na Sokolovské ulici 42 a 44 za spoluú-

ãasti nájemníkÛ. Nad rámec plánu bylo pro-

vedeno vyvloÏkování a oprava komínu

v Ondfiejovû 92, 93 a 94 za 488 tis. Kã.

Z vyúãtování sluÏeb za rok 2006 vypl˘vá,

Ïe náklady na neobsazené byty dosáhly

v loÀském roce ãástky 183 tis. Kã.

Dopravní situace ve mûstû
Radní vzali na vûdomí zprávu o dopravní situaci

ve mûstû k 31. 7. 2007. Ve zprávû se uvádí, Ïe

v leto‰ním roce na státních komunikacích nebyla

na na‰em území realizována Ïádná oprava mos-

tu ãi silnice ve správû Správy silnic Moravsko-

slezského kraje. Na odboru dopravy a silniãního

hospodáfiství MûÚ R˘mafiov je evidováno pfieru-

‰ené stavební fiízení na stavbu 3. etapy silnice do

Val‰ovského Dolu. Hlavním dÛvodem pfieru‰ení

je úãinnost nového stavebního zákona od 1. 1.

2007, kter˘ vyÏaduje, aby stavebník doloÏil svÛj

právní vztah k pozemkÛm, na nichÏ bude stavba

provádûna. V fiízení bude pokraãováno, jakmile

stavebník pfiedmûtné smlouvy doplní.

Zpráva dále konstatuje, Ïe v R˘mafiovû je v dÛ-

sledku zv˘‰eného provozu motorov˘ch vozidel

dopravní situace nevyhovující, komunikace ne-

staãí svou kapacitou a s tím souvisí i nedostatek

odstavn˘ch parkovacích ploch, hlavnû v centru

mûsta. To vede k neustálému poru‰ování zákona

o pozemních komunikacích, jelikoÏ fiidiãi vyuÏí-

vají ke stání pfiilehlé komunikace a tím do jisté

míry omezují plynulost silniãního provozu.

V leto‰ním roce byla na dopravní znaãení a údrÏ-

bu schválena ãástka 340 000 Kã. V̆ mûnu a ob-

novu znaãení provádí Mûstské sluÏby. Oprava

dopravního znaãení po zimním období ãinila 

17 000 Kã, byla provedena rovnûÏ obnova vodo-

rovného znaãení pfiechodÛ pro chodce a parko-

vi‰È. V kfiiÏovatce Pivovarské ulice, námûstí

Svobody a Havlíãkovy ulice bylo v rámci zaji‰tû-

ní vût‰í bezpeãnosti silniãního provozu provede-

no nové vodorovné znaãení v hodnotû 15 000 Kã.

Stejn˘m zpÛsobem bylo provedeno vyznaãení

kfiiÏovatky ulic Bartákovy a Havlíãkovy a kfiiÏo-

vatky ulic Revoluãní a Máchovy. Správa silnic ta-

ké provedla v rámci akce Besip tzv. psychologic-

ké bezpeãnostní prvky u pfiechodÛ na kfiiÏovat-

kách ulic Revoluãní a tfi. HrdinÛ, Revoluãní

a Bartákovy a na kfiiÏovatce nám. Svobody

a Pivovarské ulice. Na podnût místních obãanÛ

byla instalována dopravní znaãka Zákaz zastave-

ní u potravináfiské prodejny Penny market.

Zpráva dále uvádí, Ïe ve v˘hledu je nasvûtlení

pfiechodÛ pro chodce, aby byla zaji‰tûna vût‰í

bezpeãnost obãanÛ mûsta. Z parkovacího auto-

matu na námûstí Míru, kter˘ obhospodafiuje

mûstská policie, byla od 1. 1. do 10. 8. 2007 vy-

brána ãástka 93 464 Kã. Do 31. 7. 2007 bylo vy-

dáno 40 kusÛ povolení k vjezdu do vybran˘ch

ãástí mûsta a dále 111 parkovacích karet k parko-

vání na námûstí Míru. âástka vybraná na správ-

ních poplatcích, pokutách a za náklady fiízení do-

sáhla k 31. 7. 2007 dva miliony a 74 tis. Kã, coÏ

je o 132 tisíc více neÏ v období k 31. 8. 2006.

Plnûní integrovaného dokumentu mûsta R˘mafiova
Starosta mûsta Petr Klouda pfiedloÏil radû

mûsta k prÛbûÏné kontrole integrovan˘

dokument rozvoje mûsta na období let

2006 - 2010. Ve‰keré údaje o dokumentu

a pfiipravenosti jednotliv˘ch akcí najdou

zájemci na internetové adrese czech.ry-

marov.cz (sekce Informace mûsta,

Integrovan˘ dokument). Údaje jsou ne-

jménû jednou mûsíãnû aktualizovány.

Dokument obsahuje 68 nov˘ch a pût sta-

r˘ch akcí, z toho 35 s prioritou 1.

Mûsto podpofií otevfiení centra pro mentálnû postiÏené
Obãanské sdruÏení pro pomoc lidem s men-

tálním postiÏením bylo zaloÏeno 17. kvûtna

2007 a jeho hlavním cílem je otevfiení

Denního centra zábavy a vzdûlávání mentál-

nû postiÏen˘ch v R˘mafiovû s názvem

„Kouzelná bufiinka“, v nûmÏ se budou men-

tálnû handicapovaní scházet a pracovat v te-

rapeutické dílnû pod vedením odborného pe-

dagoga a dobrovolného pracovníka z fiad ro-

diãÛ. V souãasné dobû v R˘mafiovû podobnû

zamûfiené zafiízení zcela chybí.

Denní centrum by mûlo b˘t otevfieno od led-

na 2008 ve v‰ední dny od 8 do 14 hodin, dva-

krát v t˘dnu do 17 hodin, a pfiedpokládá se,

Ïe je bude nav‰tûvovat patnáct osob, z toho

tfii mlad‰í 15 let. Zázemí poskytne Stfiedisko

volného ãasu R˘mafiov, kde budou mít klien-

ti k dispozici klubovnu s pfiístupem ke ku-

chyÀce a dal‰í prostory. Pro klienty budou

probíhat kurzy muzikoterapie, arteterapie,

pracovní terapie, plavání, pohybov˘ch do-

vedností, domácích prací apod.

SdruÏení pro pomoc lidem s mentálním po-

stiÏením nemá moÏnost v prvopoãátku získat

granty, proto se mûsto rozhodlo urãitou ãást

finanãních prostfiedkÛ potfiebn˘ch na otevfie-

ní centra Kouzelná bufiinka zahrnout do své-

ho rozpoãtu na pfií‰tí rok. Rada mûsta povû-

fiila místostarostu Jaroslava Kalu vypracová-

ním moÏností financování provozu denního

centra pro mentálnû postiÏené. 

Z podkladÛ MûÚ zpracoval JiKo

Ilustraãní foto



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2007

5

Mûsto nabízí likvidaci autovrakÛ zdarma
Ve ãtvrtek 20. záfií 2007 od 11 do 15 hodin
budou mít majitelé nepojízdn˘ch aut (autov-

rakÛ) moÏnost tyto odevzdat v b˘valém are-
álu STS na ulici 8. kvûtna. Odbûr komplet-
ních autovrakÛ bude proveden bezplatnû,

v pfiípadû chybûjících ãástí (motoru, pfievo-

dovky) bude nutno zaplatit poplatek.

Autovrak je moÏno odevzdat osobnû nebo

prostfiednictvím povûfiené osoby na základû

písemné plné moci. Majitelé autovrakÛ obdr-

Ïí potvrzení o pfievzetí autovraku - doklad po-

tfiebn˘ pro vyfiazení vozidla z evidence moto-

rov˘ch vozidel. BliÏ‰í informace je moÏno

získat na MûÚ R˘mafiov, odboru Ïivotního

prostfiedí a regionálního rozvoje, pfiíp. telefo-

nicky na ãísle 554 254 314. Tato akce se 

uskuteãní ve spolupráci mûsta R˘mafiova

s firmou ÎDB GROUP, a. s., Bohumín.

Cena za fyzickou likvidaci autovraku:

kompletní autovrak:  BEZPLATNù

nekompletní autovrak bez motoru ............ 600 Kã
nekompletní autovrak bez pfievodovky ............ 350 Kã

Potfiebné doklady:

majitel vozu: obãansk˘ prÛkaz
velk˘ technick˘ prÛkaz vozidla

ostatní osoby: plnou moc od majitele vozidla
jako souhlas k likvidaci

velk˘ technick˘ prÛkaz vozidla

VyuÏijte tuto moÏnost ekologického odstranûní autovrakÛ!

BliÏ‰í informace vám poskytnou pracovníci MûÚ R˘mafiov, na tel. 554 254 314, a ÎDB GROUP, a. s., Bohumín, provoz Recyklace, na tel.

596 083 671, 596 082 646, 604 228 312, 604 228 302. Milan Rozsíval, odbor Ïivotního prostfiedí MûÚ R˘mafiov

Jeseníky pfies hranici
Neformální sdruÏení mûst a obcí
v Jeseníkách na obou stranách kraj-
ské hranice ukázalo, jak fie‰it ce-
stovní ruch. Po pûti mûsících spo-
leãn˘ch jednání pfiedstavili zástupci
obcí první konkrétní v˘sledky své
spolupráce.
Václav Pták, fieditel Jesenické

rozvojové, o. p. s.: „Cílem této
spolupráce je ‘odspodu’ koordi-
novat aktivity v cestovním ruchu
v Jeseníkách,
vytváfiet spoleã-
né projekty ve-
fiejného a privát-
ního sektoru, ko-
ordinovat a sdí-
let turistické informace, spoleã-
nû se pfiipravovat na nové pro-
gramovací období apod.“

Prvním vût‰ím projektem je vy-

tvofiení vlastního nástûnného ka-

lendáfie Jeseníky 2008. Kalendáfi

je v˘raznû odli‰n˘ sv˘m grafic-

k˘m zpracováním, kvalitou

i provedením. Zadní strana ka-

lendáfie totiÏ nabízí textov˘ po-

pis bûÏecké, pû‰í nebo cyklistic-

ké trasy, která vede pfies místo 

uvedené na fotografii. Popis je

uveden v pûti jazykov˘ch muta-

cích a je dopl-

nûn o graf pfie-

v˘‰ení a mapku

oblasti.

Petr Klouda, sta-

rosta R˘mafio-

va: „Kalendáfi nabízíme firmám
i jednotlivcÛm. Jde o luxusní dá-
rek pro obchodního partnera ne-

bo tfieba rodinného pfiíslu‰níka.
V̆ nos z prodeje jde cel˘ zpût do
dal‰ích projektÛ v cestovním ru-
chu na podporu JeseníkÛ.“
Petr Pecha, projektov˘ manaÏer

Místní akãní skupiny (MAS)

R˘mafiovsko: „Prodej kalendáfiÛ
jsme podpofiili speciálními we-
bov˘mi stránkami www.kalen-
darjeseniky.cz, kde zájemci na-
jdou v‰echny potfiebné informa-
ce a mohou si prohlédnout
v‰echny listy kalendáfie. A to
z obou stran. Souãástí webov˘ch
stránek je objednávkov˘ formu-
láfi. JednotlivcÛm nabízíme od-
bûr kalendáfie ve vybran˘ch
knihkupectvích a informaãních
centrech, aby nemuseli zbyteãnû
utrácet za dobírku a po‰tovné.“

Eva Machová, starostka Horního

Mûsta: „Firmy i jednotlivci v Je-
seníkách mají nyní skvûlou pfiíle-
Ïitost, jak podpofiit Jeseníky, kte-
ré za ostatními destinacemi v ce-
stovním ruchu pokulhávají. Ten-
to projekt je první, kdy se poda-
fiilo efektivnû spojit vefiejn˘
i soukrom˘ sektor.“
Projektem, kter˘ je funkãní od

srpna 2007, je sdílení turistic-

k˘ch informací. Zapojené sub-

jekty se informaãnû provázaly

pfiedáváním informací o kona-

n˘ch akcích pro vefiejnost. Na

webov˘ch stránkách R˘mafiova,

Bruntálu a Krnova je umístûn

jednotn˘ banner, kalendáfi. Dále

postupují aktivity v oblasti pfie-

dávání informací informaãními
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centry a s pomocí obecních tis-

kovin.

V následujících mûsících jsou

pfiipraveny k realizaci dal‰í pro-

jekty. Mimo jiné Jesenické po-

hádky, spoleãná propagace

a podpora mezinárodní konfe-

rence o cestovním ruchu a lázeÀ-

ství Dny Vincenze Priessnitze,

jednotná distribuce propagaã-

ních materiálÛ a dal‰í.

Aktivity JeseníkÛ pfies hranice

jsou otevfieny i dal‰ím subjek-

tÛm. Spolupráce by mûla fungo-

vat na principu snûhové koule.

Pokud ostatní mûsta a obce uvi-

dí, Ïe nûco funguje, budou se na

dal‰í projekty nabalovat.

Foto a text:
Tereza Schreiberová

Dva nové kroky
Na páteãním pracovním jednání (31. 8.)

u starosty mûsta R˘mafiova Petra Kloudy

s projektov˘m manaÏerem MAS R˘mafiov-

sko Petrem Pechou byly dopracovány dal‰í

dva body, které pomohou zkvalitnit cestov-

ní ruch na R˘mafiovsku:

1. Bude umístûn banner na stránkách mûsta

R˘mafiova a R˘mafiovska, na kterém si mo-

hou jednotlivci i podnikatelé objednat ka-

lendáfie Jeseníky 2008.

2. Bylo dohodnuto, Ïe Informaãní centrum

mûsta R˘mafiova bude místem, kde se bu-

dou koncentrovat informace o akcích na R˘-

mafiovsku (info@rymarov.cz). Informaãní

centrum bude v˘znamnûj‰í akce uvefiejÀo-

vat na spoleãn˘ch stránkách www.jesenic-

ko.eu. Informace by se mûly vÏdy objevit

v na‰em periodiku.

Podklady poskytl projektov˘ manaÏer MAS
R˘mafiovsko Petr Pecha

Odbory MûÚ informují

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Finanãní odbor MûÚ informuje
Na mûstském úfiadu je moÏné získat
ovûfien˘ v˘pis z katastru nemovitostí

Brnûnsk˘ Infogold chce postavit
první lanovku v srdci JeseníkÛ

Brnûnská spoleãnost Infogold chce
postavit první sedaãkovou lanovku
v srdci JeseníkÛ, pfiibliÏnû 15 kilo-
metrÛ vzdu‰nou ãarou od nejvy‰‰í je-
senické hory Pradûdu.
âtyfisedaãková lanovka má pfie-

pravovat lyÏafie i turisty mezi

Václavovem u Bruntálu a Dolní

Moravicí, kde Infogold spolu-

vlastní hotel Avalanche a plánuje

dal‰í investice do cestovního ru-

chu. Lanovka by se mûla zaãít sta-

vût co nejdfiíve, její provoz chce

firma podle svého zámûru zvefiej-

nûného v databázi EIA zahájit je‰-

tû do konce roku. Podle zámûru

nebude oblast dopravnû pfietíÏena.

„Turisté budou vyuÏívat záchytné
parkovi‰tû, které bylo postaveno
v roce 2000, a od té doby nena‰lo
praktické vyuÏití,“ uvádí se v tex-

tu oznámení. Vybudováním la-

novky zv˘‰í Infogold atraktivitu

území, kde jiÏ stojí jeho hotel pro

150 lidí. Do budoucna také poãítá

s vybudováním vefiejné komuni-

kace, stezky pro turisty a dal‰ího

velkého hfii‰tû. Díky plánu na v˘-

stavbu pûti dfievûn˘ch srubÛ by se

kapacita hotelu mûla zv˘‰it o dal-

‰ích 40 lidí. Zájem o investice do

lanovky a dal‰ího roz‰ifiování ho-

telu je signálem o rozvoji cestov-

ního ruchu v bruntálské ãásti

JeseníkÛ, která byla dosud kvÛli

‰patné infrastruktufie, nízké kvali-

tû hotelÛ a nedostatku volnoãaso-

v˘ch nabídek pro turisty povaÏo-

vána za nejzaostalej‰í ãást

JeseníkÛ. K rozmachu regionu

pfiispûlo otevfienûj‰í podnikání

státních lázní v Karlovû Studánce,

spoleãná nabídka vlekafiÛ v Malé

Morávce-Karlovû i aktivity men-

‰ích podnikatelÛ a obãansk˘ch

sdruÏení, jeÏ se snaÏí do oblasti

pfiilákat turisty. (âTK)

Od záfií 2007 budou moci obãané získat ovûfien˘ v˘pis z katastru ne-

movitostí z celého území âR pfiímo na mûstském úfiadû. Vydávání 

ovûfien˘ch v˘stupÛ z katastru nemovitostí probíhá prostfiednictvím

aplikace Dálkov˘ pfiístup k údajÛm KN, provozované âesk˘m úfia-

dem zemûmûfiiãsk˘m a katastrálním. Takto pofiízené v˘pisy jsou ak-

tuální a naprosto shodné s dokumenty vydávan˘mi katastrálním úfia-

dem. ZájemcÛm mÛÏe b˘t vyhotoven buìto v˘pis z katastru nemovi-

tostí (tzv. list vlastnictví) nebo kopie katastrální mapy, pfiípadnû obo-

jí, za poplatek 50 Kã za kaÏdou zapoãatou stránku podle pfiíslu‰n˘ch

ustanovení zákona ã. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v plat-

ném znûní. Nutno upozornit, Ïe kopie katastrální mapy lze zatím vy-

hotovit pouze v katastrálních územích, které jsou digitalizovány.

V na‰em pfiípadû jde o Bfiidliãnou, Edrovice, Jamartice, Janovice, Ja-

nu‰ov a Ondfiejov.

V̆ kon této nové agendy spadá do pÛsobnosti finanãního odboru, kte-

r˘ sídlí na radnici na nám. Míru 1. BliÏ‰í informace tak lze získat

v kanceláfii ãíslo 309 u Jitky Grygové, na tel. 554 254 151, nebo Ing.

Gabriely Radilové Vorlové, na tel. 554 254 152.

Mûstské sluÏby zvelebily park
pod b˘valou Jednotou

Ke zvelebení mûsta pfiispûly Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., které

dokonãily v tûchto dnech úpravu ka‰ny v parku pod b˘val˘m fieditel-

stvím Jednoty. Byl zde upraven terén a vysázeno nûkolik nov˘ch ke-

fiÛ, pfiibyly laviãky. V parãíku vzniklo pfiíjemné místo k odpoãinku.

Foto: www.rymarov.cz Ilustraãní foto: www.lanovky.cz
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Proã jsem si ji vybrala?
Kamarádku ZdeÀku Kosíkovou

z Bfiidliãné jsem si vybrala pro-

to, Ïe je SVÁ - energická opti-

mistka, která nezkazí Ïádnou le-

graci. Na Ïivotní trable pohlíÏí

s nadhledem. Má v sobû úÏasnou

jiskru a pfiímost. Zfiejmû asi taky

„VRÁNA K VRÁNù SEDÁ“.

Je tû vÏdy a v‰ude plno. Umí‰
odpoãívat?
Umím. Mám vyvinut˘ zvífiecí

instinkt: „Zdechá‰ únavou, tak

lehni“ - jako pes. A funguje to.

Co si pfiedstaví‰ pod slovy „ide-
ální dovolená“?
Afrika, safari a divoká zvífiata.

Hlavnû lvi. Potkat jen nûjakého

kfiováka, slona nebo nosoroÏce.

Ale mít s sebou sprchu na koleã-

kách!

Kdo tû zná, ví, ãím sis pro‰la...
Je nároãné se ohlédnout za léty
98-99?
Toto období nevymaÏu z pamûti.

De facto se v‰e utnulo aÏ v roce

2004. Teì to beru uÏ tak nûjak

s nadhledem a uvûdomuji si, Ïe

mi ten tûÏk˘ ãas dal vût‰í sílu

prát se se Ïivotem. A taky víc po-

kory... Hofiká pachuÈ kfiivdy asi

zÛstala a bolest nad tím, co pro-

Ïívala rodina, bohuÏel taky.

Peklo a bezmoc. JenÏe, co Tù

nezabije, to Tù posílí... Stra‰nû

moc vdûãím své rodinû a pfiáte-

lÛm, Ïe mi byli oporou.

Spousta lidí tû vnímá jako roz-
poruplnou osÛbku. Tu‰í‰ proã?
Ráda vyãnívám z davu, jednám

impulsivnû a fiíkám, co si mys-

lím. Mám lidi ráda, ale neumím

se usmívat na nûkoho, kdo mi

nesedí. Dávám najevo, co si

myslím, a to mi ‰kodí. Neumím

poklonkovat a jdu si za sv˘m,

nûkdy asi dost razantnû.

Nedávno jsi zprovoznila penzion
Eli‰ka. Jsi tam 24 hodin dennû.
Nemá‰ chuÈ s tím obãas pra‰tit?
Mám!... a touÏím zmizet do té

Afriky, sama, bez mobilu. Jít

a poslouchat zvuky zvífiat, kou-

kat na v˘chod slunce... To je mÛj

sen, tak velk˘, aÏ mi to vhání sl-

zy do oãí.

Vizitka: Nej jídlo: bramborov˘

salát od mé mámy a svíãková od

manÏela

Nej pití: neslazená minerálka,

pivo PlzeÀ, Tequila stfiíbrná

Nej politik: b˘val˘ ministr fi-

nancí pan Rusnok

Nej parfém: stfiídám spí‰ jemné

slad‰í.

Nej film: Pelí‰ky a v˘rok „Pro-

letáfii v‰ech zemí, vyliÏte mi...“

Pardon!!!

Pfií‰tû: ZdeÀka Kosíková se bu-

de ptát Hanky âalové.

·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.

Ludmila Glacnerová se ptá ZdeÀky Kosíkové

Realizace projektÛ v Místní akãní skupinû R˘mafiovsko
V mikroregionu R˘mafiovsko se

právû dokonãují dva v˘znamné

projekty na podporu cestovního

ruchu a zlep‰ení pfiístupu k inter-

netu v obcích. Do první fáze

spu‰tûní se dostává webov˘ tu-

ristick˘ portál www.rymarov-

sko.cz, poskytující informace

z historie, o turistick˘ch zajíma-

vostech, mapové podklady a ty-

py na v˘lety pro náv‰tûvníky re-

gionu. Stránky budou nadále ob-

sahovû doplÀovány a koneãn˘m

cílem je, aby se tento portál stal

jak v˘znamn˘m zdrojem infor-

mací pro místní obyvatele, tak

i lákadlem a prÛvodcem pro ná-

v‰tûvníky na‰eho kraje.

Dal‰í podporou pfiístupu k inter-

netu v obcích mikroregionu R˘-

mafiovska je projekt instalace in-

formaãních kioskÛ v obcích Bfii-

dliãná, Horní Mûsto, Dolní Mo-

ravice, Dûtfiichov nad Bystfiicí,

Malá ·táhle, RyÏovi‰tû, Stará Ves,

Tvrdkov, Velká ·táhle a Jifiíkov.

Infokiosky jsou umístûny v pro-

storech obecních úfiadÛ nebo na

vnûj‰ích ãástech obecních budov.

Tato zafiízení umoÏÀují pfiístup

k internetu a tak zvy‰ují moÏnost

získání informací o regionu pro

místní obãany i turisty.

Webov˘ portál za cca 1,9 mil Kã

i instalace infokioskÛ v hodnotû

cca 1 mil. Kã jsou plnû financo-

vány pomocí dotace z programu

2.1.4. Rozvoj venkova (Leader

+) prostfiednictvím Místní akãní

skupiny R˘mafiovsko, o. p. s.

V dal‰ích letech hodlá MAS

R˘mafiovsko i nadále podporo-

vat aktivity smûfiující k rozvoji

cestovního ruchu v na‰í malebné

oblasti v podhÛfií JeseníkÛ. 

R˘mafiovsko, o. p. s.Dûtfiichov Dolní Moravice

RyÏovi‰tû Fota: MAS R˘mafiovsko



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT15/2007

8

Zdravotnictví

·kolství

Zapojte se do soutûÏe Pfiijmi a vydej 2007
Nedostateãn˘ pohyb a nadbyteãn˘
pfiíjem potravy provázejí ná‰ kaÏdo-
denní Ïivot a jsou pfiíãinou nadváhy
a obezity. Jsou i dÛvodem vyhlá‰ení
2. roãníku kampanû „Pfiijmi a vydej“.
KampaÀ vyhla‰uje spoleãnû

Ministerstvo zdravotnictví âR,

Potravináfiská komora âR

a Státní zdravotní ústav a bude

realizována jako projekt podpo-

ry zdraví ã. 9269/07 s názvem

„Pfiijmi a vydej“ v rámci Národ-

ního programu zdraví - ProjektÛ

podpory zdraví. KampaÀ zaãala

dnem 1. srpna a potrvá do konce

fiíjna 2007. Do soutûÏní ãásti

loÀského roãníku kampanû

Pfiijmi a vydej se pfiihlásilo 1890

lidí.

KampaÀ je souãástí aktivit nava-

zujících na programy Svûtové

zdravotnické organizace, která

prevenci obezity povaÏuje za je-

den z hlavních úkolÛ vefiejného

zdravotnictví ve 21. století. Po-

dle aktuálních údajÛ (studie

Îivotní styl a obezita 2005,

STEN MARK) má nadmûrnou

hmotnost 52 % dospûlé ãeské po-

pulace, z toho 17 % trpí obezitou.

Cílem kampanû „Pfiijmi a vydej“

je zv˘‰ení motivace lidí ke zlep‰e-

ní návykÛ v oblasti stravování

a pohybové aktivity tak, aby ved-

ly k rovnováze mezi energetic-

k˘m pfiíjmem a v˘dejem. Pod-

statnou ãástí kampanû bude moti-

vaãní soutûÏ, v níÏ budou úãastní-

ci po dobu nûkolika dnÛ sledovat

vlastní energetick˘ pfiíjem potra-

vou a energetick˘ v˘dej pohy-

bem. Poté zvolí jeden den a podle

návodu si vypoãtou pfiijatou a vy-

danou energii a v˘sledek za‰lou

jako souãást pfiihlá‰ky. Pfiihlásit se

budou moci na ti‰tûn˘ch pfiihlá‰-

kách nebo elektronicky na www.

szu.cz, na webov˘ch stránkách

jednotliv˘ch zdravotních ústavÛ,

Potravináfiské komory âR (www.

foodnet.cz) a dal‰ích. V̆ znam-

n˘m partnerem kampanû bude

obchodní fietûzec AHOLD a jeho

program Zdravá 5. Po zaslání v˘-

sledkÛ budou úãastníci zafiazeni

do slosování o horská kola zn.

Author, rekondiãní pobyty a mno-

ho dal‰ích cen. Vlastním cílem

není ov‰em v˘hra ceny, ale za-

my‰lení se nad zpÛsobem Ïivota

ve smyslu sloganu soutûÏe

„Vyhraj nad leností a nadváhou -

vyhraje‰ zdraví“.

Realizátory kampanû budou Stát-

ní zdravotní ústav a zdravotní 

ústavy se sídlem v jednotliv˘ch

krajsk˘ch mûstech âR a jejich

poboãky. Pavla Bojanovská,
Zdravotní ústav se sídlem

v Ostravû, oddûlení podpory
zdraví, poboãka Bruntál

Leto‰ní ‰kolní rok v ZU· pfiinese novinky
V pondûlí 3. záfií se znovu otevfiela brána zá-

kladní umûlecké ‰koly v R˘mafiovû a Bfiidliã-

né. Bûhem prvních záfiijov˘ch dnÛ je stále

moÏné se pfiihla‰ovat do v‰ech oborÛ. Kromû

dûtí ve vûku od pûti let ‰kola pfiijímá i dospû-

lé. ZU· si pro své Ïáky a dal‰í zájemce pfii-

pravila v leto‰ním roce nûkolik novinek.

V hudebním oboru se nabízí v˘uka zpûvu

a hry na klavír, elektrick˘ klavír, kytaru,

housle, flétnu, akordeon, dechové nástroje

a bicí. Letos bude pfii v˘uce kladen vût‰í dÛ-

raz na souborovou hru, otvírá se proto kurz

sborového zpûvu, vzniká flétnov˘ soubor 

apod.

V̆ tvarn˘ obor nabízí v˘uku v‰ech v˘tvar-

n˘ch technik - kresby, malby, grafiky, kera-

miky, textilního návrháfiství atd. Novinkou

bude v˘tvarn˘ kurz pro maminky s mal˘mi

dûtmi.

Literárnû-dramatick˘ obor vzdûlává dûti

v herecké interpretaci textÛ, v recitaci, mimi-

ce a scénickém pohybu. Talentovaní Ïáci se

zapojují do nastudování divadelních her.

I v leto‰ním roce bude ZU· R˘mafiov pfiipra-

vovat celo‰kolní mezioborov˘ projekt.

Tentokrát ponese název Asie a tematicky na-

váÏe na loÀskou Afriku. Chystá se i nûkolik

projektÛ na mezinárodní úrovni. V‰echny in-

formace vãetnû pfiihlá‰ek lze najít na

www.zusrymarov.org. ZN

Italská mûsta tleskala mlad˘m talentÛm
Mezinárodní projekt Svût pfiátel,

znám˘ z kaÏdoroãních aktivit r˘-

mafiovského gymnázia, dorazil

letos do finále. V souvislosti

s tím, Ïe rok 2007 Evropská unie

vyhlásila Evropsk˘m rokem

hudby, byla náplÀ leto‰ního roã-

níku ryze hudební. ·tafetu stu-

dentÛ gymnázia na cestû do

Svûta pfiátel proto letos pfievzali

Ïáci ZU·.

Vyvrcholením tohoto roãníku

bylo prázdninové setkání mla-

d˘ch hudebníkÛ ze sedmi evrop-

sk˘ch zemí v italském mûsteãku

Mapello, leÏícím v provincii

Bergamo na severu Itálie.

Padesát dûtí z âeské republiky,

Litvy, Nûmecka, Polska,

Nizozemí, Francie a Itálie se

v t˘dnu od 9. do 16. ãervence

sjelo v Mapellu, aby zde naplni-

lo odváÏn˘ zámûr projektu - sec-

viãilo se v jeden orchestr a se-

hrálo nûkolik koncertÛ pro ital-

skou vefiejnost.

Noty dûti dostaly do rukou uÏ na

jafie a jen na jejich píli záleÏela

‰ance zaãlenit se do mezinárod-

ního orchestru. Do Itálie nako-

nec v ãervenci z âeska odjelo

pût talentovan˘ch hudebníkÛ,

dva z r˘mafiovské a tfii z krnov-

ské ZU· pod vedením sv˘ch uãi-

telÛ.

Pût dnÛ se pod taktovkou italské-

ho dirigenta Donata Semerata

orchestr secviãoval a poté ode-

hrál tfii koncerty pod ‰ir˘m ne-

bem, pfiímo v historick˘ch cent-

rech tfií mûst - Mapella, Bergama

a Brembate. Na programu byla

nezbytná klasika, napfi. úryvek

opery Nabucco Giuseppe Verdi-

ho, pÛvodní skladby dirigenta

Semerata, ale i populární melo-

die, napfi. píseÀ YMCA skupiny

The Village People.Koncert v centru Bergama
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Na otázku, zda je vÛbec moÏné

v tak krátké dobû secviãit orches-

tr sloÏen˘ z dûtí, které se vidí po-

prvé a hovofií rÛzn˘mi jazyky, od-

povûdûl fieditel ZU· Jifií Taufer:

„ÚroveÀ hudebníkÛ byla rÛzno-
rodá. Jednoznaãnû nejlépe pfii-
pravení byli muzikanti z âeska
a Nûmecka. V̆ sledek byl i pfies
poãáteãní obtíÏe nic-
ménû úÏasn˘ a v‰ech-
ny koncerty sklidi-
ly úspûch.“ O tom 

ostatnû svûdãí i sku-

teãnost, Ïe ãervenco-

vé koncerty meziná-

rodního dûtského or-

chestru zfiejmû neby-

ly poslední. V publi-

ku jednoho z koncer-

tÛ sedûla jistá italská

europoslankynû, kte-

rá byla z vystoupení

dûtí natolik nad‰ená,

Ïe navrhla pÛvodnû

neplánované pokra-

ãování projektu. Dal-

‰í koncert by se mûl

konat v fiíjnu pfiímo

na pÛdû Evropského

soudu ve ·trasbur-

ku.

Souãástí mapellského setkání

byla také konference o hudeb-

ním vzdûlávání v jednotliv˘ch

evropsk˘ch zemích, urãená pro

italskou odbornou vefiejnost.

Evropsky unikátní systém ãeské-

ho umûleckého ‰kolství na kon-

ferenci prezentovali pedagogové

na‰í ZU·. ZN

âe‰tí hudebníci pfii jam sessionu pfied koncer-
tem v Brembate
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Ukryté stopy malo‰táhelské historie
O Malé ·táhli, obci na v˘chod-

ním okraji R˘mafiovska, bylo po-

mûrnû podrobnû, i kdyÏ s jist˘mi

nepfiesnostmi, pojednáno v ãísle

12/2006 na‰eho ãtrnáctideníku.

Vesniãka, kterou „zná“ kaÏd˘,

kdo smûfiuje od R˘mafiova po sil-

nici ã. 11 na Bruntál ãi dál, nepÛ-

sobí na první pohled nijak atrak-

tivnû, svá pÛvabná zákoutí totiÏ

ukr˘vá pfied zraky projíÏdûjících

motoristÛ jako rodinné stfiíbro.

O existenci obce jsou doklady aÏ

z 16. století, historikové v‰ak

pfiedpokládají, Ïe tato oblast by-

la osídlena jiÏ dfiíve, pravdûpo-

dobnû uÏ ve 13. století, kdy ne-

daleko odtud stála malá tvrz 

oznaãovaná jako Wallhübel.

Hrádek stál v lokalitû vzdálené

asi pÛl kilometru od dne‰ní Malé

·táhle na levém bfiehu fieky

Moravice, v místû, kde se do ní

vlévá mal˘ bezejmenn˘ potÛãek.

Umístûní i podobu hrádku, jehoÏ

pozÛstatky jsou jiÏ velmi tûÏko 

identifikovatelné, popisuje Jaro-

mír Novák. Uvádí, Ïe Wallhübel,

jak tvrz pojmenoval nûmeck˘

badatel H. Weinelt ve své práci

z roku 1935, byl postaven zfiej-

mû jiÏ v první polovinû 13. sto-

letí u nûkdej‰ího brodu pfies

Moravici, pfiibliÏnû na pÛli cesty

mezi Malou ·táhlí a Dolní

Moravicí. Byl vystavûn na tera-

se, která se vypíná ve v˘‰ce asi 

6 metrÛ nad úrovní nivy, tvofiící

prav˘ bfieh fieky. ·lo o pomûrnû

drobnou stavbu kruhového pÛ-

dorysu o plo‰e 15 metrÛ v prÛ-

mûru, obklopenou pfiíkopem.

Terén je v tomto místû naru‰en

mlad‰ími v˘kopy a porostl˘

stromy. Sonda, kterou Jaromír

Novák v místû tvrze provádûl,

odhalila v zemi pouze pozÛstat-

ky bfiidlicové podezdívky.

Úãel stavby není zcela jasn˘.

Hypotézu, Ïe zde sídlil majitel

Malé ·táhle, snad totoÏné se za-

niklou vsí Stalsdorf z konce 

13. století, Novák odmítá s tím,

Ïe osada byla od tvrze pomûrnû

vzdálená. Nabízí vysvûtlení, Ïe

hrádek vzhledem ke své podobû

a umístûní mohl slouÏit jako 

obranná tvrz stráÏící brod pfies

fieku Moravici, leÏící na pravdû-

podobné historické cestû spojují-

cí Slezsko s Moravou, pfiesnûji

Bruntál s Uniãovem, jiÏ ve 

13. století. Na této stezce zfiejmû

leÏely i podobné hrádky v R˘-

mafiovû, u Huzové ãi Sovince

a u Re‰ova.

Dal‰ím dokladem dfiívûj‰ího 

osídlení oblasti Malé ·táhle kro-

mû zmínky o Stalsdorfu z roku

1298, je zpráva zmiÀující v le-

tech 1542-5 pustou ves Novou

Sstahli (pfiívlastek mûl snad odli-

‰it tuto mlad‰í ·táhli od star‰í

Velké ·táhle), která zde tudíÏ 

existovala, ale zanikla zfiejmû pfii

taÏení uhersk˘ch vojsk Matyá‰e

Korvína na Nisko roku 1474.

V roce 1547 byla osada znovu 

osídlena a nazvána jiÏ Malou

·táhlí ãi nûmecky Klein Stohel.

Etymologii názvu podal zevrub-

nû Jifií Karel, kter˘ uvádí nespo-

ãet dal‰ích jeho podob, jak ães-

k˘ch, tak nûmeck˘ch. Tak se je‰-

tû na konci 16. století opût obje-

vil název Nová ·táhle a mluví se

i o Malém ·táhli muÏského ro-

du. AÏ do 19. století byla vesni-

ce jmenována nûmecky ve vari-

antách Klein Stohl (Klein-Stohl,

Kleinstohl), K. Staehl, K. Stoll,

roku 1619 dokonce K. Stogl.

Z ãesk˘ch názvÛ se vyskytují

podoby ·tohly (pro obû ·táhle),

Malá Stohle, M. ·tola ãi Stáhle,

Malé ·tahle v mnoÏném ãísle.

Jifií Karel zmiÀuje také latinsk˘

název z roku 1771 Parvo Stohla

(parvus = mal˘).

PÛvod jména odvozuje Viktor

Pinkava od hornické ‰toly, nûm.

Stollen, sthnûm. Stohlen. K to-

muto vysvûtlení se pfiiklání i Jifií

Karel. Uvádí v‰ak i jiné moÏnos-

ti motivace, napfi. uniãovského

mû‰Èana Stohlera z roku 1365,

kter˘ mohl pocházet ze ·táhle,

dále Otíka „mit dem Stoll“ z lis-

tiny z roku 1377, ale i nûmeck˘

v˘raz Stahl, v místním náfieãí

„‰tól“, znamenající ocel, slovo

‰tóla, nûm. Stolle, Stollen, jímÏ

se oznaãovalo podlouhlé peãivo,

knûÏskou ‰tólu, ãesk˘ stoh nebo

nûmecké Stall (stáj). V bûÏné

mluvû (a donedávna i v ohlá‰ce

stanic na trati R˘mafiov - Val‰ov,

na níÏ leÏí Velká ·táhle) se také

objevuje tvar ·Èáhle, kter˘ ostat-

nû pouÏívá stfiídavû se správnou

podobou i autor historického po-

jednání o Malé ·táhli na webo-

v˘ch stránkách obce.

V tom se praví, Ïe obec byla pro-

kazatelnû zaloÏena ãi znovuosíd-

lena Josefem (správnû Janem)

Plánek hrádku u Malé ·táhle

KfiíÏová cesta - lidová malba na skle Obraz kfitu JeÏí‰e
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PÀovsk˘m ve 40. letech 16. sto-

letí a náleÏela k sovineckému

panství. Mezi osídlenci byli zfiej-

mû i âe‰i. V následujícím stole-

tí, bûhem tfiicetileté války, nastal

nov˘ úpadek obce, vylidnûní

z dÛvodÛ náboÏensk˘ch a poslé-

ze pod vlivem váleãn˘ch útrap

pfii prÛtazích ‰védsk˘ch vojsk.

V letech 1661 aÏ 1663 navíc 

osadu zasáhla morová epidemie.

Urãitému blahobytu se mûla

Malá ·táhle pfiiblíÏit v polovinû

18. století, kdy byla postavena

kaple.

Zdûnou kapli zasvûcenou pÛ-

vodnû 14 PomocníkÛm, podle

nûmeckého pramene roku 1808

jmenovanou JeÏí‰i, Marii

a Annû, nechal roku 1759 posta-

vit dûdiãn˘ rychtáfi Augustin

Meyer. Jednoduchá jednolodní

stavba, hrubû omítnutá a obíle-

ná, s jedinou vûÏí, klenut˘m

presbyteriem a malou sakristií,

upoutá spí‰e sv˘m umístûním.

Stojí na návr‰í nad obcí, nad ma-

l˘m lesíkem z listnat˘ch stromÛ.

Ke hfibitÛvku a kostelíku lze vy-

stoupat stfiedem lesíku po stovce

dfievûn˘ch schodÛ, které ãlovûka

vedou jakoby z pater pozemské-

ho svûta vzhÛru do sfér duchov-

ních. Pfiímo pfied hfibitovem je

je‰tû potfieba zdolat nûkolik

schodÛ z bfiidlicov˘ch ploten, ji-

miÏ je vydláÏdûna i pfiístupová

cesta ke kapli (v okolí Malé

·táhle je nûkolik jiÏ nevyuÏíva-

n˘ch bfiidlicov˘ch lomÛ).

Prostá stavba, vyznaãující se pfií-

klonem od oblé barokní honos-

nosti ke stfiídmosti klasicismu,

nenabízí v souãasnosti mnoho

oku pfiitaÏlivého ani v interiéru.

Velká ãást vybavení totiÏ vzala

za své pfii rekonstrukci v 60. le-

tech 20. století. Kaple má nové

zasvûcení sv. Janu Kfititeli, obraz

kfitu JeÏí‰e visí nad vchodem do

sakristie. Hlavní oltáfiní obraz

(moÏná vztahující se k pÛvodní-

mu zasvûcení) byl podle slov pa-

mûtníkÛ spolu s vyfiezávan˘m

oltáfiem, lavicemi a dal‰ími pfied-

mûty odvezen bûhem rekon-

strukce. Velká ãást mobiliáfie by-

la nahrazena moderním ve stylu

60. let. Stejnû tak byl opraven

strop a zábradlí kÛru. Jedin˘mi

pozÛstatky star‰ích dob jsou so-

chy svûtcÛ, napfi. sv. Jifií bojující-

ho s drakem, ãi harmonium ne-

známého stáfií stojící na kruchtû.

Patrnû nejzajímavûj‰í pÛvodní

souãástí v˘zdoby je kfiíÏová ces-

ta, tvofiená lidov˘mi malbami na

skle s nûmeck˘m komentáfiem.

Kaple sv. Jana Kfititele v Malé

·táhli se otvírá vûfiícím pouze

jednou roãnû, v souvislosti

s poutí na ãervnov˘ svatojánsk˘

svátek. Pfies toto malé vyuÏití je

to jedna ze ‰Èastnûj‰ích církev-

ních památek R˘mafiovska,

o kterou obãané s vûdomím to-

ho, Ïe jde o dominantu obce, stá-

le peãují. Pfied nûkolika lety do-

stala kaple i nové nasvícení. ZN
(PouÏitá literatura: Pinkava,
Viktor. Unãovsk˘ a R˘mafiovsk˘
okres, Brno 1922; Novák, Jaro-
mír. Hrádek u Malé ·táhle (okr.
Bruntál), âasopis Slezského mu-
zea, serie B - vûdy historické XX,
1971, 2, Opava; Erinnerungen an
den Heimatkreis Römerstadt/
Altvater, Gießen 1996; Jan
·vejdík. Historie Malé ·táhle,
2002, www.mstahle.wz.cz.)

Podûkování spokojen˘ch táborníkÛ
Zaãátkem srpna pofiádalo SVâ R˘mafiov pfiímûstsk˘ tábor, kter˘ byl za-

mûfien˘ na v˘uku jízdy na koni. Tábora se zúãastnilo deset nad‰en˘ch

klukÛ a holek.

Tímto bychom chtûli podûkovat vedoucím tábora paní Marcele

Pavlové, Klárce ·indelkové a Pepovi Kinclovi ml. za pût pfiíjemn˘ch

prázdninov˘ch dnÛ proÏit˘ch u tak krásn˘ch a u‰lechtil˘ch zvífiat, jak˘-

mi jsou konû.

Dûkujeme v‰em za to, Ïe nás nauãili Ïít s koÀmi a seznámili nás se v‰ím,

co pfiiná‰í kaÏdodenní péãe o koníky. Kromû toho jsme na‰li nové ãtyfi-

nohé kamarády a uÏ se moc tû‰íme, Ïe se pfií‰tí rok opût sejdeme. Pepíku

Kinclovi pfiejeme co nejvíce jezdeck˘ch úspûchÛ v dal‰í sezónû.

Za v‰echny táborové dûti Markéta Mlãáková

Dûkujeme paní Evû Kudlákové, sleãnám Janû ·tolfové, Eli‰ce

Lhotské a Lucii La‰tÛvkové za poslední prázdninov˘ t˘den na letním

tábofie SVâ R˘mafiov Putování za tajemstvím hrabûte Harracha, kte-

r˘ byl pln˘ sportovních a zábavn˘ch her, toulání po pfiírodû a jejího

poznávání, tvofiivé ãinnosti a hlavnû srandy. Velk˘m záÏitkem byl pro

nás tajemn˘ v˘let na zámek, kde jsme se vÏili do doby na‰ich pra-

dávn˘ch pfiedkÛ.

Je‰tû jednou v‰em díky a zase hurá do ‰koly. 

Princezny a princové

Socha sv. Jifií

Fota: Markéta Mlãáková
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Narazil hlavou
do pfiívûsu

Na svou neopatrnost doplatil 

29. ãervence veãer v Jifiíkovû

18let˘ mladík, kter˘ pfiecházel

vozovku mimo pfiechod pro

chodce. Nechal projet nákladní

vozidlo Nissan, ale pfiehlédl jeho

pfiívûs a narazil do nûj hlavou.

Následkem stfietu chodec upadl

na vozovku a zpÛsobil si lehké

zranûní.

Po‰kodil mu vstfiikování
za 100 tisíc

Netradiãní pfiípad po‰kozování

cizí vûci nyní ‰etfií r˘mafiov‰tí po-

licisté. Místní autodopravce

oznámil, Ïe mu nûkdo v ãervnu

po‰kodil vstfiikovací jednotku na

novém nákladním vozidle tím, Ïe

naftou kontaminoval nádrÏ na

moãovinu. NádrÏ slouÏí k tomu,

aby pfii smísení moãoviny s v˘fu-

kov˘mi plyny do‰lo ke katalytic-

ké reakci a následnému vyãi‰tûní

od emisních látek. Z v˘fukového

potrubí pak vychází vyãi‰tûná

smûs podléhající normû Euro 5.

Neznám˘ pachatel zpÛsobil na

systému vstfiikování ‰kodu ve v˘-

‰i asi 100 tisíc Kã.

Havarovali kvÛli zvûfii
Pfied Skfiítkem boural 27. ãerven-

ce fiidiã vozidla Peugeot Boxer

z R˘mafiovska. Tomu za zatáãkou

údajnû vy‰el z lesa pfiímo do jízd-

ní dráhy jelen. ¤idiã, aby zabránil

stfietu se zvífietem, strhl fiízení

a dostal sérii smykÛ. Pak sjel do

hlubokého pfiíkopu, kde se auto

pfievrátilo na bok. Na dodávce

vznikla ‰koda za cca 80 tisíc Kã.

Pfii nehodû nebyl nikdo zranûn.

Podobná nehoda se stala 14. srp-

na za R˘mafiovem fiidiãce za vo-

lantem Peugeotu. Îena se lekla

pfiebíhající lasiãky, snaÏila se jí

vyhnout, zaãala brzdit a strhla fií-

zení vpravo. Vyjela ze silnice

a ãelnû narazila do stromu. ·koda

na autû ãiní asi 40 tisíc Kã, fiidiã-

ka byla navíc zranûna.

Tfietí pfiípad, tentokrát se srnou,

se odehrál 26. srpna veãer mezi

Malou ·táhlí a R˘mafiovem.

Z pfiíkopu pfiímo pfied autobus vy-

skoãila srna. ¤idiã autobusu ne-

staãil zareagovat a do srny nara-

zil. Nikdo z cestujících nebyl zra-

nûn, na autobuse vznikla ‰koda za

3 000 Kã. Srna nebyla nalezena.

Vybílil penzion
·kodu za více neÏ 72 tisíc korun

zpÛsobil neznám˘ pachatel pfii

vloupání, které provedl 14. srpna

v brzk˘ch ranních hodinách

v Malé Morávce. Vypáãil dvefie

restaurace, rozbil dvefie v chod-

biãce a vnikl do provozovny.

Z restaurace si pak odnesl velko-

plo‰nou televizi, satelit a cigarety.

Ze skladu ukradl trezorek s hoto-

vostí 3 000 Kã a vloupal se i do

v˘herního automatu.

Upozornûní rodiãÛm -
promluvte s dûtmi
o rizicích kontaktu

s cizími psy!
O tom, Ïe je velmi nebezpeãné
hrát si s cizím psem, byÈ na po-
zemku sv˘ch znám˘ch, se bo-
huÏel pfiesvûdãila 7. srpna od-
poledne osmiletá holãiãka
z R˘mafiovska.
V pondûlí 13. srpna 2007 zahájili

r˘mafiov‰tí policisté na základû

regresního hlá‰ení z nemocnice

úkony trestního fiízení ve vûci

zranûní, které dívenka utrpûla 

7. srpna. KdyÏ opou‰tûla rodinn˘

dÛm v Janovicích, kde byla na

náv‰tûvû u své kamarádky, ‰la se

na zahradu rozlouãit se psem, se

kter˘m si toho dne hrála. Dobr-

man v‰ak v momentû, kdy ho dív-

ka pohladila, zareagoval neãekanû

a napadl ji. Pokousal ji v obliãeji,

na rameni, h˘Ïdi a zpÛsobil jí

zhmoÏdûní dvou prstÛ pravé ruky.

Dívka musela podstoupit operaci

na oddûlení plastické a estetické

chirurgie v Olomouci. Byla hospi-

talizována aÏ do 13. srpna, kdy by-

la propu‰tûna do domácího léãení.

Chtûla druha podfiíznout
Z vydírání byla v tûchto dnech

obvinûna 50letá Ïena z R˘mafio-

va, která mûla 10. srpna s noÏem

v ruce napadnout v bytû svého

druha. Nejdfiíve se s pfiítelem po-

hádala, protoÏe po ní poÏadoval

vrácení klíãÛ od bytu. Îena od-

mítla byt opustit a vzala do ruky

kuchyÀsk˘ nÛÏ. Pfiistoupila k mu-

Ïi zezadu a nÛÏ mu pfiiloÏila na

krk. VyhroÏovala mu podfiezá-

ním, pokud jí klíãe opût nevrátí.

Druh klíãe upustil na zem a Ïena

jej pfiestala ohroÏovat. Pfii inci-

dentu v‰ak napadenému vznikly

dvû men‰í fiezné rány na krku;

jedna z nich si vyÏádala chirur-

gické o‰etfiení. Policisté podezfie-

lé Ïenû namûfiili 2,52 promile al-

koholu a zranûnému muÏi 2,56.

Îena byla pfievezena na záchyt-

nou stanici do Opavy.

Hofiel dÛm v Karlovû
pod Pradûdem

Dne 18. srpna do‰lo v Karlovû

pod Pradûdem z dosud nezná-

m˘ch pfiíãin k poÏáru rodinného

domku 80leté majitelky. Pfii poÏá-

ru bylo zniãeno zafiízení kuchynû,

koupelny i pokojÛ v pfiízemí do-

mu. PoÏár lokalizovaly jednotky

profesionálních hasiãÛ z R˘ma-

fiova a dobrovoln˘ch hasiãÛ

z Malé Morávky a Andûlské

Hory. Pfii poÏáru nebyl nikdo zra-

nûn, zpÛsobená ‰koda ãiní asi 

300 tisíc Kã.

Opil˘ fiidiã
po nehodû utekl

K nehodû pod vlivem alkoholu

do‰lo 19. srpna v noci u Dolní

Moravice. 24let˘ fiidiã zde pfii

prÛjezdu zatáãkou nezvládl fiízení

a vyjel ze silnice. Narazil do stro-

mu a oplocení. Havarované auto

nechal stát vedle cesty a ode‰el.

Na vozidle vznikla ‰koda za 70 ti-

síc, fiidiã utrpûl odûrky hlavy a ru-

kou. ·ternber‰tí policisté mladíka

dopadli v místû bydli‰tû. Pfii de-

chové zkou‰ce pfiístroj detekoval

poÏití alkoholu, mladík byl proto

pfievezen k odbûru krve na zá-

chytnou stanici ve ·ternberku,

kde mu bylo namûfieno 0,48 pro-

mile. ¤idiã uvedl, Ïe vypil dvû pi-

va a jednu whisky.

Vyloupil juke-box
Nad ránem 20. srpna se vloupal

zlodûj do restaurace ve Staré Vsi.

Vyrazil okno u hlavního vchodu,

vnikl dovnitfi a z juke-boxu odci-

zil 99 originálních CD v hodnotû

témûfi 40 tisíc korun. Pak zniãil

dvefie vedoucí do skladu a odcizil

z nûj provozní hotovost 3 000 Kã

a cigarety. Z v˘ãepu si je‰tû odne-

sl plynové zapalovaãe a tfii sady

hracích ‰ipek. Jeho dob˘vání 

odolal pouze v˘herní automat.

Zlodûj zpÛsobil ‰kodu za více neÏ

65 tisíc korun.

Z autobazaru
odvezl pfiívûsn˘ vozík

Mezi 20. a 21. srpnem vnikl ne-

znám˘ pachatel na pozemek au-

tobazaru v R˘mafiovû a odcizil

z nûj pfiívûsn˘ dvounápravov˘

nákladní vozík na pfiepravu vozi-

del dlouh˘ 5 m. Hodnota vozíku

ãiní asi 80 tisíc Kã.

Z podkladÛ
PâR Bruntál

zpracovala redakce

Policie na Bruntálsku zv˘‰ila dopravní kontroly
Z ãervencov˘ch statistik nehodo-

vosti vypl˘vá, Ïe celkov˘ poãet

dopravních nehod v na‰em okrese

sice meziroãnû klesl (z 826 na

635), znatelnû v‰ak vzrostl poãet

zranûn˘ch (smrtelnû ze 3 na 4,

tûÏce z 12 na 19 a lehce ze 150 na

174). Z toho nejvût‰í meziroãní

nárÛsty zranûní byly zaznamená-

ny právû v ãervenci. V na‰em 

okrese bylo vyhlá‰eno mimofiádné

dopravnû-bezpeãnostní opatfiení.

Jsou v˘raznû nav˘‰eny dopravní

kontroly na silnicích. Pfii nich se

zamûfiujeme na Ïivot a zdraví nej-

více ohroÏující pfiestupky, jako je

pfiekraãování nejvy‰‰í povolené

rychlosti, poÏití alkoholu pfied jíz-

dou, nepouÏívání bezpeãnostních

pásÛ a zádrÏn˘ch systémÛ ãi nevû-

nování se fiízení, napfi. telefonová-

ní. PâR Bruntál
Foto: PâR Bruntál
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Úsmûvnû

Organizace a spolky

Povûra? Kartáfika? Astrolog?
Tuhle jsem se doãetla, Ïe polovi-

na âechÛ je povûrãivá. To je nej-

víc v Evropû. Mytologie je ãlo-

vûku bliÏ‰í neÏ vûda, lidem jde

o pfiedstavy, nosí pfii sobû záz-

raãné kameny, maskoty, figurky,

talismany, snaÏí se pfieloÏit do

lidské fieãi ‰tûbetání s˘korek, ku-

kání kukaãky i zlovûstné volání

s˘ãka. Snad nejroz‰ífienûj‰í po-

vûrou je tfiináctka ve spojení

s pátkem. Ten den ãekejme nûja-

ké ne‰tûstí. Smoln˘ pátek se vy-

skytuje nejv˘‰e tfiikrát v roce,

zpravidla jednou za jedenáct let.

Proã má pátek tak ‰patnou po-

vûst? Napadá nás Erben a jeho

Kytice? Má to souvislost s Vel-

k˘m pátkem a ukfiiÏováním Kri-

sta? Tfiináct˘ byl Jidá‰ pfii po-

slední veãefii Pánû. Nûkteré bu-

dovy dodnes vynechávají tfiinác-

té patro, aerolinie tfiinácté sedad-

lo, lodi tfiináctou kajutu, hotely

tfiináct˘ pokoj. A tfiináctku nema-

jí ani nûmecké expresní vlakové

soupravy InterCity.

Nedávno jsem leÏela v nemocni-

ci a vedle mû babiãka, ‰edá ho-

lubiãka. Hned ráno si povzde-

chla, Ïe se jí urãitû stane ne‰tûs-

tí, kdyÏ uÏ je ten zlovûst-

n˘ den. V duchu

jsem si fiíkala,

copak by se

b á b i n c e ,

která je-

nom leÏí,

mohlo asi

stát? No a stalo

se. Rozbila teplomûr!

Pro ni to byla témûfi katastrofa.

Dokonce slziãku jsem zahlédla.

Nenápadnû jsem se domluvila se

sestfiiãkou, tu nepatrnou ‰kodu

uhradím a je to. Babu‰ce jsem

v‰ak nic nevymluvila a nevyvrá-

tila. Prostû je to tak. Radûji jsem

jí uÏ ani nepfiedãítala horoskopy

z novin, co kdyby tam mûla nûco

hororického?

Urãitû znáte fiadu povûr. Tu o ãer-

né koãce, která s ne‰tûstím pfiebí-

há pfies cestu, Ïe rozbité zrcadlo

pfiiná‰í sedm let smÛly, Ïe ‰láp-

nout na kanál znamená nepfiíjem-

nost, Ïe si skleniãkami neÈukáme

a ruce nepodáváme kfiíÏem, zato

rádi vidíme kominíka

a padající hvûz-

du, to si rych-

le myslíme

n û j a k é

pfiání, pfied

dÛleÏit˘m

okamÏikem

v Ïivotû vykra-

ãujeme pravou nohou,

zaklepeme na dfievo, abychom

úspûch nezakfiikli, pfii odchodu

z domova se uÏ nevracíme.

A dfiíve? âeho se dotkl kat, to

pfiiná‰elo ‰tûstí, rozsypaná sÛl

naopak vû‰tila ne‰tûstí, kdyÏ se

zdálo o kalné vodû, byla choroba

nablízku, ãesnek pomáhal proti

upírÛm, celer a petrÏel podporo-

valy muÏství.

Herci popfiejem Zlom vaz! A ví-

te, Ïe herec pfied premiérou ne-

nosí na jevi‰ti klobouk? A také

námofiníci udrÏují nûkteré povû-

ry, tfieba tu, Ïe na lodi se nehvíz-

dá, aby se nezvedly zlé vichry,

a neÈuká skleniãkami. Proã? Aby

to nebylo líto kamarádÛm, ktefií

uÏ nejsou mezi Ïiv˘mi, ale odpo-

ãívají na dnû mofií.

Îe znáte nûkteré dal‰í zajímavé

povûry? Napi‰te nám o nich do

redakce. Já momentálnû konãím,

jdu totiÏ ke kartáfice. Nebojím se,

urãitû mi fiekne jen to, co chci

sly‰et. Pro jistotu si ale povûsím

podkovu nad dvefie. Pro ‰tûstí.

Samozfiejmû Ïe tomu nevûfiím,

ale co kdyby náhodou...?

No a taky si nechám od b˘valé-

ho ministra obrany Baudy‰e za

1800 Kã vypracovat horoskop.

Abych zÛstala na stejném minis-

terstvu - Vlasta Parkanová mi

zatím zazpívá „radarovou“ pí-

seÀ. Pfiihlá‰ku do ãeského klubu

Sisyfos uÏ mám vyplnûnou. Si
Pozn.: Sisyfos je klub skeptikÛ,

udûluje hlavní cenu Bludn˘ bal-

van.

Nebuìte sami - pfiijìte mezi nás Silák Ali se pfiedvedl dûtem
Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû, zve touto

cestou zájemce z fiad r˘mafiovsk˘ch seniorÛ k ná-

v‰tûvû obnoven˘ch K A V Á R N I â E K, které

se konají kaÏdé liché úter˘ v budovû stfiediska na

tfiídû HrdinÛ 48 v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy ve

13.30. Pfiijìte si za námi povykládat, nebuìte sami

doma. Bude vám veseleji, navíc si s námi mÛÏete

naplánovat aktivity, které byste sami nepodnikli.

Pokud se budete chtít blíÏe informovat, zavolejte na ãíslo

554 211 294.

T E R M Í N Y kavárniãek do konce tohoto roku:

11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12. a 18.12.

V. Stanzel, Diakonie âCE R˘mafiov
Ilustraãní foto: www.ali.borec.cz

Foto: archiv Diakonie R˘mafiov

Komunitní centrum pro romské

dûti a mládeÏ v R˘mafiovû chce

podûkovat MûÚ R˘mafiov za

pfiíspûvek a siláku Alimu Moro-

viãovi za sponzorsk˘ dar. Na let-

ní tábor, kter˘ se konal od 

7. do 12. srpna v Pohofianech

u Olomouce, poskytl dûtem stan

pro ‰est osob. Kromû toho na

tomto letním tábofie vystoupil se

siláck˘m ãíslem. Ali pfiedvedl

své umûní v oh˘bání Ïelezn˘ch

kulatin v rukách i v zubech. 

Milan DaÀhel,SRNM

Dûti na tábofie v Pohofianech Foto: M. DaÀhel
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Kalfest 2007
Dal‰í roãník folkového, country,

western a trampského festivalu

Kalfest je za námi. Poãasí tento-

kráte v‰em úãinkujícím celkem

pfiálo, nebylo vedro ani zima

a spadlo jen pár kapek, takÏe slu-

neãníky zaji‰tûné pofiadatelem

nena‰ly svého uplatnûní, coÏ bylo

moc dobfie. Pofiadatele tudíÏ za-

skoãil slab‰í zájem divákÛ, je to

‰koda, protoÏe jsme byli svûdky

v˘born˘ch v˘konÛ v‰ech deseti

kapel, které na festival pfiijely.

Leto‰ní nabídce obãerstvení vé-

vodil zvûfiinov˘ gulá‰ a grilovaná

kufiecí prsíãka. Po ukonãení vy-

stoupení kapel následovala taneã-

ní country zábava. Dûkujeme or-

ganizátorÛm a sponzorÛm za pûk-

nû stráven˘ zaãátek víkendu.

Letnice 2007
Leto‰ní, jiÏ desáté pokraãování tradiãního rockového festivalu, kter˘

se uskuteãnil v sobotu 11. srpna, nav‰tívilo, i pfies de‰tûm smáãené

odpoledne, více jak dvû stû fanou‰kÛ rockové hudby. Od 12. hodiny

se na jevi‰ti

vystfiídalo více

neÏ 50 úãinku-

jících ze 14 ka-

pel, a to nejen

z âech a Mora-

vy, ale letos

poprvé i z Pol-

ska a Sloven-

ska. KaÏdá ka-

pela mûla na

svou produkci

vymezenu ho-

dinu, a tak se

v‰ichni snaÏili

o co nejlep‰í

i n t e r p r e t a c i

svého repertoá-

ru. Vûfiíme, Ïe

pfií‰tí roãník

bude stejnû ús-

pû‰n˘ jako le-

to‰ní a i to po-

ãasí se urãitû

za rok umoud-

fií.

Memoriál Miroslava K˘ra Tenisov˘ turnaj
Druh˘ roãník fotbalového turnaje

„Memoriál Miroslava K˘ra“ se 

uskuteãnil na velmi kvalitním tráv-

níku stadionu v Bfiidliãné. Zúãast-

nûná muÏstva Jiskra R˘mafiov,

Slavoj Bruntál, FK Troubelice

a domácí Bfiidliãná hrála systé-

mem kaÏd˘ s kaÏd˘m. V prvním

zápase domácí jen remizovali se

Slavojem Bruntál 1:1. V dal‰ím ut-

kání porazila Jiskra R˘mafiov muÏ-

stvo z Troubelic 3:0 a hned nato

zvítûzila nad domácí Bfiidliãnou

lep‰ím závûrem pomûrnû vysoko

4:0. âtvrt˘ zápas turnaje skonãil

mezi muÏstvy Bruntálu a Troube-

lic remízou 1:1. Troubelice musely

nastoupit bez pfiestávky v dal‰ím

zapase proti domácím, ale nikterak

se to na jejich v˘konu neprojevilo

a po nerozhodném poloãase do-

vedly utkání do celkového vítûz-

ství 4:1. Poslední utkání svedla dvû

neporaÏená muÏstva Bruntálu

a R˘mafiova. Ani jedno z nich se

brankovû neprosadilo, a tak zápas

skonãil pfiekvapivû 0:0. V turnaji

zvítûzila podle pfiedpokladu Jiskra

R˘mafiov pfied Troubelicemi, tfietí

byl bez poráÏky Slavoj Bruntál

a poslední s jedním bodem domácí

Bfiidliãná. Na závûr pfiedali pofia-

datelé putovní pohár vítûzÛm.

Tû‰íme se na dal‰í roãník, v nûmÏ

chtûjí domácí hrát dÛstojnûj‰í roli

neÏ letos.

Ve dnech 18. a 19. srpna probûhl

jiÏ pát˘ roãník tenisového turnaje

„O pfieborníka mûsta Bfiidliãné

neregistrovan˘ch hráãÛ“ na teni-

sov˘ch kurtech v Bfiidliãné. V so-

botu se hrály dvouhry a v nedûli

ãtyfihry. V sobotních dvouhrách

zvítûzil Karel ·i‰ka, druh˘ byl

Pavel Vládek ml. a tfietí místo ob-

sadil Stanislav Trojáãek. V nedûl-

ních ãtyfihrách dominovala dvoji-

ce Ludûk Casciani a Dalibor

Matûjíãek, na druhém místû

skonãil spolupofiadatel turnaje

Tomá‰ Motyka spolu s Petrem

Sadovsk˘m a tfietí Tomá‰ Jáno‰ík

a Libor Suchánek. Spokojeni ale

byli v‰ichni. Za perfektní organi-

zaci patfií podûkování manÏelÛm

Motykov˘m.

Fotka z dvouher zleva: Pavel Vládek ml., Karel ·i‰ka, Stanislav
TrojáãekPfiedávání poháru vítûzné Jiskfie R˘mafiov
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Biatlon
âesk˘ svaz biatlonu povûfiil

Klub biatlonu Bfiidliãná uspofiá-

dáním pfieboru Moravskoslez-

ského kraje v letním biatlonu.

Pfied tímto závodem probûhlo

letní soustfiedûní závodníkÛ na-

‰eho kraje v Bfiidliãné. Závody

probûhly v nedûli 19. srpna na

závûr tohoto soustfiedûní za té-

mûfi ideálního poãasí. Na‰im zá-

vodníkÛm se tyto závody poved-

ly; získali celkem 6 zlat˘ch, 

6 stfiíbrn˘ch a 3 bronzové meda-

ile. Jmenovitû zvítûzili ve sv˘ch

kategoriích tito borci: David

Volek, Vítûzslav Volek, Jifií

Václavík, Andrea Proke‰ová,

Ivana Proke‰ová a Petra Peliká-

nová. Na druhém místû skonãili

Adam Brachtl, Filip Kozub, Da-

vid Kupka, Markéta Kováãová,

Michaela Györgyová a Iveta

Lukaãková. Tfietí byli Jana

DoleÏalová, Katefiina Outratová

a Jifií Pelikán. Nejúspû‰nûj‰í ka-

tegorií z pohledu domácích byly

Ïákynû „C“, kde se do desátého

místa umístilo ‰est závodnic

z Bfiidliãné.

Mistrovství âeské republiky

v letním biatlonu 2007 probûhlo

v Bystfiici pod Host˘nem za

krásného letního poãasí. Celkem

156 závodníkÛ soutûÏilo v rych-

lostním závodû a pak v závodû

s hromadn˘m startem.

Nejúspû‰nûj‰í z na‰ich závodní-

kÛ byla Ivana Proke‰ová, která

v závodû s hromadn˘m startem

zvítûzila a získala titul mistrynû

âeské republiky. Dobrou formu

potvrdila i v rychlostním závodû

sv˘m druh˘m místem a stala se

tak i celkov˘m vítûzem v Ïebfiíã-

ku âeského poháru. Dal‰í na‰í

úspû‰nou závodnicí byla na tom-

to mistrovství Markéta Kováão-

vá, která získala bronz v rych-

lostním závodû a v celkovém

Ïebfiíãku je na pûkném tfietím

místû. V kategorii dorostencÛ

v rychlostním závodû obsadil

Vladimír Hlobil ãtvrté místo

a celkovû je v celostátním Ïebfiíã-

ku druh˘. Dále na tomto mistrov-

ství obsadil Jifií Václavík sedmé

a David Kupka ãtrnácté místo.

Umístûní dal‰ích závodníkÛ Bfii-

dliãné v celostátním Ïebfiíãku je

následující:

Kategorie:
Ïákynû A 5. Dana DoleÏalová

Ïákynû B 18. Jana DoleÏalová

Ïákynû C 1. Michaela 

Györgyová

3. Andrea Proke‰ová 

a dal‰ích pût do 

dvacátého místa

Ïáci B 7. Adam Brachtl

Ïáci C 11. Filip Kozub

12. Vítûzslav Volek

20. Tomá‰ Bílek

dorostenci A 5. David Kupka

11. Jifií Václavík

juniorky 14. Hana Kroutilová

Ïeny A 10. Petra Pelikánová

muÏi B 15. Libor Jacko

18. Tomá‰ Lysík

Pro dorostence Václavíka a Kup-

ku to byla první sezóna v doro-

stenecké kategorii. D. Mach

Kopaná
Vstup do nového roãníku 1. B

tfiídy se fotbalistÛm Bfiidliãné

vydafiil nadmíru. Po v˘borném

prvním poloãase byl stav zápasu

se Svûtlou Horou uÏ 3:0. V závû-

ru pfiidali je‰tû dvû branky na

celkov˘ch 5:0. Soupefii nedali

‰anci nûco se zápasem udûlat,

hru mûli stále pod kontrolou, a to

je‰tû zahodili pokutov˘ kop.

O branky se rozdûlili: Patrman

(3) a po jedné dali Calek

a ·arman. Vûfiíme, Ïe se jim bu-

de dafiit i na hfii‰tích soupefiÛ.

V nedûli 2. záfií se vydali na fot-

balové hfii‰tû fanou‰ci bfiidliãen-

ského druÏstva, aby své hráãe

podpofiili v zápase proti Komáro-

vu. O tom, Ïe na zápase umí veli-

ce dobfie povzbuzovat chlapi je

v‰eobecnû známo, ale Ïe fotba-

listé Bfiidliãné mají mezi diváky

také spoustu fanynek, se uÏ tolik

neví. Jejich povzbuzování spoleã-

nû s velmi dobrou herní taktikou

zajistily Bfiidliãné zaslouÏené ví-

tûzství na 5:2 (3:0) a o branky se

rozdûlili: Zifãák (2), po jedné dali

Calek, Patrman a Chárník. 

Radek Poncza a Daniel Mach

Fota: archiv Daniela Macha

... a bylo odstartováno

Ivana Proke‰ová Markéta Kováãová Michaela Györgyová
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Kam na v˘let

K Bílému potoku (a tfieba aÏ do Jeseníku)
Bíl˘ potok pramení na jiÏních

svazích hor v pásmu Orlíka a je-

ho nepfiíli‰ dlouh˘ tok smûfiuje

jihov˘chodním smûrem. Po pfii-

bliÏnû 6 km se u osady Bíl˘

Potok v údolí Stfiední Opavy vlé-

vá do fieky stejného jména -

Sfiední Opavy. Údolí s pfiíkr˘mi

svahy, jímÏ Bíl˘ potok protéká,

lemují jesenické tisícovky -

Medvûdí vrch, Pytlák a LoupeÏ-

ník na jeho levém bfiehu, na pra-

vém bfiehu patfií k tisícovkám

masiv Jeleních louãek, âerného

vrchu, Karlin˘ch a Jeleních ka-

menÛ.

Na severních svazích LoupeÏní-

ka lze je‰tû nalézt nepatrné zbyt-

ky zfiícenin star˘ch hradÛ, pobo-

fien˘ch nûkdy za ãesko-uher-

sk˘ch válek. PÛjdete-li asi 1,5 km

od ústí Bílého potoka proti jeho

proudu, na ãtvercovém skalisku,

které je vidût z cesty asi 80 met-

rÛ nad potokem, jsou zbytky

hradní vûÏe Pustého zámku ne-

boli Veisen‰tejna. Asi 150 m nad

ním, v divokém skalním bloku

pak i nepatrné zbytky Raben-

‰tejna. BliÏ‰í údaje o tûchto hra-

dech ãi hrádcích se nedochovaly.

V‰ude kolem jsou hluboké lesy

s mnoÏstvím skal i ojedinûl˘ch

skalisek, je zde velice málo v˘-

hledov˘ch míst, zato dostatek lo-

veck˘ch chat. Pokud se zastavíte

na obãerstvení, které vám rádi

poskytnou v objektu ubytovny

u autobusové zastávky v Bílém

Potoce, mÛÏete tam uvidût (mi-

mo leto‰ní záfií) spoustu lovec-

k˘ch trofejí. O myslivosti, cha-

tách a své lásce ke zvûfii i lovÛm

a k JeseníkÛm napsal nûkolik

kníÏek Ota Bouzek a svoji prvo-

tinu nazval Povídání od Bílého

potoka. Bíl˘ potok popsal takto:

„KdyÏ se probouzející se zemû

rozpukávala mnoha kvûty v‰ech

barev, tehdy se rozbublalo desít-

ky struÏek z tajícího snûhu...,

zrodilo se hodnû potÛãkÛ v kop-

cích i úboãích strání, hledaly ce-

stu v hlínû, ‰tûrku, kliãkovaly

mezi pafiezy, kameny a vybled-

l˘m kapradím. Jeden, z nich nej-

silnûj‰í, obsadil celé údolí a svo-

lával cestou ostatní. Ony, mod-

rou perlivou vodou plnily pocti-

vû jeho koryto, které voda ãistila

jarní v˘bu‰ností, nehledíc kolem

sebe, siln˘mi nádechy k novému

jaru. Plaãící stromy mlãely.

Nûkde, lehce, z flekatû bíl˘ch

bfiehÛ, mávaly fialovû kvetoucí

l˘kovce. Tak se zrodil kaÏdé jaro

Bíl˘ potok. Po letní boufice b˘val

hodnû dluÏn˘ svému jménu.

Tmav˘, hnûdoãern˘, ‰pinav˘.

Nízká voda ho ãistila pomalu, uÏ

bez pomoci dávno ztracen˘ch

pfiítokÛ. A pak se zrcadlily odles-

ky oblázkÛ ode dna. Smûjící se

na slunce ãnûly ven polosuché

balvany a modrozelená voda lá-

kala svojí prÛzraãností. Klidnû si

plul Bíl˘ potok. Jen na pfiepa-

dech a splávcích a trochu v ka-

mení se mûnil v miliony bíl˘ch

bublinek, co klouzaly je‰tû notn˘

kus proudem ve stejné barvû.

Bílé pefieje, bílá voda, bíl˘ po-

tok, odtud jeho jméno...“

Dnes z osady dfievafiÛ a b˘val˘ch

hájoven Bílého Potoka vede po

silniãce proti proudu cyklostez-

ka ã. 6067, která po sedmi a pÛl

kilometrech, nahofie v horách,

v sedle mezi Orlíkem a Velk˘m

Bradlem, navazuje na dal‰í cyk-

lostezku, smûfiující k Rejvízu.

Z Vrbna pod Pradûdem vede vy-

soko nad Bíl˘m potokem, úbo-

ãím Pytláku a Medvûdího vrchu

kolem Solné boudy, zelenû zna-

ãená trasa k pásmu Orlíka. Pod

Velk˘m Bradlem sestoupí k ·um-

nému potoku, aby kolem nûj do-

vedla turisty k Jeseníku - do Bu-

kovic. ·umn˘ potok pramení na

západní stranû Orlíka a Medvû-

dího vrchu, v jejich sedle, ve

v˘‰ce 1120 m n. m. Na svém

horním toku protéká hlubok˘m

údolím s pfiíkr˘mi svahy, ãetn˘-

mi kaskádami a pefiejemi a zdo-

lává v˘‰kov˘ rozdíl kolem 

500 metrÛ, aby své vody po 

9,4 km dlouhé pouti spojil s vo-

dami fieky Bûlé v Adolfovicích

u Jeseníku. A tak snad tudy, ko-

lem jesenick˘ch potokÛ, vede

z Vrbna pod Pradûdem do

Jeseníku nejkrat‰í cesta.

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

Prostor pro firmy a podnikatele

Mûstské sluÏby R˘mafiov oznamují podnikatelÛm
Po dohodû s Mûstsk˘mi sluÏbami, s. r. o.,

R˘mafiov je moÏno na skládce v Malé

·táhli ukládat jakékoliv mnoÏství sta-
vebního odpadu (zbytky betonu, cihel,

omítky) za cenu 150 Kã za 1 tunu vãet-
nû DPH. Po dohodû s Mûstsk˘mi sluÏba-

mi je také moÏno zajistit dopravu dle

platného ceníku. Ukládat stavební odpad

je moÏné v pondûlí od 10 do 14 hodin,

na základû pfiedchozí domluvy s Mûst-

sk˘mi sluÏbami i v jiné termíny. 

MûS R˘mafiov

Údolí Bílého potoka na podzim Fota: Martin Jano‰ka

Skalisko s hradem Veisen‰tejnem

Skromné zbytky hradu Raben‰tejna
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Známá i neznámá v˘roãí
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti, slaví se od roku 1966
8. a 9. 9. Dny evropského dûdictví (2. víkend v záfií), v âR se

slaví od roku 1991 z podnûtu SdruÏení historick˘ch
sídel âech, Moravy a Slezska, souãástí jsou dny
otevfien˘ch dvefií památek

9. 9. 1912 zemfi. Jaroslav Vrchlick˘ (vl. jm. Emil Frída), spisova-
tel, pfiekladatel, kritik (nar. 17. 2. 1853) - 95. v˘r. úm.

10. 9. 1652 nar. Jan Sladk˘-Kozina, sedlák, jeden z vÛdcÛ proti-
feudálního povstání ChodÛ proti W. M. Lamingerovi 
z Albenreuthu (popraven 28. 11. 1695) - 355. v˘r. nar.

14. 9. 1937 zemfi. Tomá‰ Garrigue Masaryk, filozof, politik, prv-
ní prezident âeskoslovenska (nar. 7. 3. 1850) - 70. v˘r. úm.

15. 9. 1867 nar. Petr Bezruã (vl. jm. Vladimír Va‰ek), spisovatel 
(zemfi. 17. 2. 1958) - 140. v˘roãí narození

15. 9. 1907 otevfiel Viktor Ponrepo v domû U Modré ‰tiky na Sta-
rém Mûstû v Praze první stál˘ ãesk˘ biograf - 100. v˘r.

16. 9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, od roku
1987 (OSN)

16. 9. 1977 zemfi. Maria Callasová (vl. jm. Kalogeropoulos), fiecko-
americká operní pûvkynû (nar. 2. 12. 1923) - 30. v˘r. úm.

17. 9. 1832 nar. Miroslav Tyr‰, spoluzakladatel sokolského hnutí 
(zemfi. 8. 8. 1884) - 175. v˘roãí narození

19. 9. 1922 nar. Emil Zátopek, sportovec, olympijsk˘ vítûz na OH 
v Lond˘nû v r. 1948 a v Helsinkách v r.1952 (zemfi. 
21. 11. 2000) - 85. v˘roãí narození

21. 9. 1832 zemfi. sir Walter Scott, skotsk˘ spisovatel a sbûratel li-
dové slovesnosti (nar. 15. 8. 1771) - 175. v˘roãí úmrtí

21. 9. 1902 nar. Toyen (vl. jménem Marie âermínová), malífika 
a grafiãka, pfiedstavitelka surrealismu (zemfi. 9. 11. 
1980) - 105. v˘roãí narození

Pranostiky na mûsíc záfií
• Záfií, na léto jde stáfií.

• Záfií jezdí na strakaté kobyle.

• V záfií mnoho poÏárÛ b˘vá, proto se obloha rdívá.

• Ozve-li se v záfií hrom, bude v zimû zavát kaÏd˘ strom.

• Teplé záfií - fiíjen se mraãí.

• Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

• O Marie narození vla‰tovek tu více není. (8. záfií)

• Na Ludmily svûtice obouvej stfievíce. (16. záfií)

• Po svatém Matou‰i ãepici na u‰i. (21. záfií)

• Svat˘ Václav hady sklízí. (28. záfií)

• Na svatého Jeron˘ma stûhuje se k nám uÏ zima. (30. záfií)

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - 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

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Petr Hofmann ................................................................... R˘mafiov

Patrik Gruss ..................................................................... Janovice

Dominika Grussová ......................................................... Janovice

Natálie Jalamasová .......................................................... Stará Ves

Sebastian Oli‰ .................................................................. R˘mafiov

Jifií Herman ....................................................................... R˘mafiov

Tomá‰ Síbr ....................................................................... R˘mafiov

Natálie Stárková ............................................................... R˘mafiov

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

Klára Zbofiilová - R˘mafiov ................................................... 80 let

Marie Furi‰ová - R˘mafiov .................................................... 80 let

Jaroslav Nejedl˘ - R˘mafiov .................................................. 80 let

Tomá‰ Strouhal - R˘mafiov ................................................... 80 let

Ludmila Vánská - R˘mafiov .................................................. 81 let

Marie Slamûníková - R˘mafiov ............................................. 82 let

Vojtûch Gdovin - R˘mafiov ................................................... 82 let

Karel Hanu‰ - R˘mafiov ........................................................ 82 let

Anna Lukovská - R˘mafiov ................................................... 83 let

Ludmila Sm˘kalová - R˘mafiov ............................................ 83 let

Hedvika ·tûpaníková - R˘mafiov ........................................... 84 let

Marie Kopelcová - R˘mafiov ................................................. 85 let

Vladimír Drapl - R˘mafiov .................................................... 86 let

Marie ·tûpjáková - R˘mafiov ................................................ 87 let

Ludmila Rechtoriková - Jamartice ........................................ 88 let

Franti‰ek Orság - Harrachov ................................................. 91 let

Rozlouãili jsme se
Margita Dolanská - R˘mafiov .................................................. 1935

Marie Gajdo‰ová - Janovice .................................................... 1919

Anna HÛlková - Janovice ........................................................ 1952

Matrika MûÚ R˘mafiov
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·lechtic pfiedev‰ím ducha a potom rodu

Franti‰ek Arno‰t Maria Alfréd, jak byl dlouze

pokfitûn, se narodil roku 1870 na zámku

v Traunkirchenu v Horních Rakousích. Stejnû

jako jeho pfiedkové se cítil b˘t v tradici rodu

âechem, coÏ mu nebylo na pfiekáÏku jednat

stejnû laskavû a spravedlivû se v‰emi lidmi bez

rozdílu národnosti.

Franti‰ek Arno‰t nemûl v osobním Ïivotû

mnoho ‰tûstí. První manÏelství s dvaadvaceti-

letou Gabrielou Khevenhüllerovou zÛstalo

bezdûtné, protoÏe mladiãká Ïena záhy zemfie-

la. Z druhého sÀatku s princeznou Sárou

z Hohenlohe-Waldenburg (1880-1908) se na-

rodily dvû dcery, Josefa (1905-2000) a Anna

Marie (*1906). Josefa, dûdiãka Velkého

Mezifiíãí, se provdala za skvûlého ãlovûka

a pozdûji odváÏného bojovníka proti nacismu

Aloise Podstatského-Lichten‰tejna ze staroby-

lého moravského rodu, kter˘ se psal od 

14. století z Prusinovic, a Anna Marie, dûdiãka

janovického zámku, za vysoce vzdûlaného

maìarského diplomata Franti‰ka Sigmunda

Forgáche z Bárkocz, kter˘ vykonal mnoho pro

dobré ãesko-maìarské snahy a sv˘mi nepopu-

lárními zásahy se podílel na záchranû majetku

âechÛ a SlovákÛ po listopadovém maìarském

záboru jiÏního a v˘chodního Slovenska roku

1938. Alice (*1916), která se narodila aÏ ze

tfietího Franti‰kova manÏelství s Alicí z Har-

deggu (1879-1962), se stala roku 1940 Ïenou

Karla Dreihanna-Holenia (*15. 7. 1906

Moravice na Moravû). Její matka patrnû Ïila

po válce s dcerou na aschachském majetku.

O Alici mnoho nevíme, ale obû první dcery

byly vychovávány ãesky a stejnû vychovávaly

i své dûti, jeÏ se pochopitelnû uãily i fiadû dal-

‰ích jazykÛ.

Majitel janovického velkostatku byl neobyãej-

nû mnohostrann˘. Vzdûlání s intenzivním ce-

loÏivotním studiem dalo smysl experimento-

vání a stalo se nezbytn˘m pfiedpokladem jeho

odborné práce v fiadû oborÛ souvisejících pfie-

dev‰ím se zemûdûlstvím, v nûmÏ se stal poslé-

ze uznávan˘m ãeskoslovensk˘m expertem.

Za úspûchy stál samozfiejmû také intenzivní

styk s domácí i zahraniãní odbornou obcí, jeÏ

si s ním vymûÀovala nové informace i dÛleÏi-

té podnûty. Nemal˘, ale dobfie spravovan˘ ma-

jetek v Jeseníkách a na Vysoãinû mu umoÏnil

jiÏ jako pomûrnû mladému muÏi dÛleÏité ces-

ty za poznáním a poslední z nich absolvoval

pfies ohromné zdravotní potíÏe je‰tû nedlouho

pfied svou smrtí.

V̆ znamnou sloÏkou vyãerpávající práce se sta-

lo lesnictví, kde nesetrvával stejnû jako v dal-

‰ích specializacích jen v rovinû teoretické, ale

byl téÏ schopn˘m praktikem. DÛkazem nad ji-

né jasn˘m se staly nádherné a zdravé jesenické

lesy plné zvûfie je‰tû pfied válkou, jeÏ zachoval

i pro nás jako poslední obnovitelné bohatství

R˘mafiovska. K péãi o lesy se druÏila téÏ zá-

mûrná ochrana pfiírody, jeÏ jej pfiivedla do fiad

v˘znamné brnûnské spoleãnosti Îiva, kterou

zaloÏil Jan Evangelista Purkynû, kde se stal ob-

líben˘m pfiispûvatelem jejího stejnojmenného

ãasopisu, kter˘ vychází úspû‰nû dosud. Pro-

my‰lenou ochranáfiskou práci dûlil spravedlivû

mezi Ïivoãi‰nou i rostlinnou fií‰i a v mnohém

stál u vzniku jejích moderních norem.

Osobní i odborné kvality jej pfiivedly do fiad

vrcholn˘ch lesnick˘ch spoleãností. Mezi sv˘-

mi kolegy proslul jako neobyãejnû aktivní ãi-

novník Moravsko-slezského ‰kolského lesnic-

kého spolku (od r. 1895) a od vzniku âSR byl

ãlenem Ústfiední jednoty ãeskoslovenského

lesnictva, pfiijal ãlenství v Myslivecké jednotû

a pracoval v ústfiedním v˘boru SdruÏen˘ch

lesních správ. âasto zastupoval uvedené orga-

nizace na zahraniãních kongresech (napfi. 1926

¤ím, 1929 Stockholm). âeskoslovensko velmi

dobfie reprezentoval na dlouhé fiadû meziná-

rodních lesnick˘ch ãi zemûdûl-

sk˘ch konferencí doma i v cizi-

nû. Na slovo vzat˘ lesní odbor-

ník a ochranáfi spolupracoval

s fiadou v˘znamn˘ch na‰ich i za-

hraniãních specialistÛ.

K lesnímu hospodafiení pocho-

pitelnû patfií nedílnû i ztráty,

a tak se musel Harrach vyrovnat

téÏ s Ïivelními pohromami.

Orkán v zimû 1933/4 zpÛsobil

polomy a zniãil v jeho lesích

zhruba 40 000 kubíkÛ dfievin.

Pouze invaze ‰kÛdcÛ se kupodi-

vu dokázaly záhadn˘m fiízením

osudu na‰im konãinám v 19. sto-

letí vyhnout. Na Janovicku se objevila mni‰ka

teprve roku 1924, ale na její eliminaci se ved-

le bûÏn˘ch ochrann˘ch prací podílelo pfiede-

v‰ím trvale vûtrné poãasí a o zbytek její ne-

bezpeãné populace se postaralo poãetné ptac-

tvo.

Lesy a jejich obyvatelé byli nejvût‰í Harra-

chovou láskou, pfiesto zku‰en˘ experimentátor

zaznamenal znaãné úspûchy i v dal‰ích oblas-

tech. V̆ zkumná rybníkáfisko-hydrobiologická

stanice na Vysoãinû, kde je k vodním plochám

blíÏe neÏ u nás, získala svého ãasu znaãnou

proslulost. Patfiil k typick˘m extrovertÛm, kte-

fií byli vÏdy ochotni podûlit se o své bádání 

s ostatními, a tak se v˘sledky jeho vûdecké

a odborné práce staly ãast˘m námûtem pfií-

slu‰n˘ch publikací. Dnes víme, Ïe janovick˘

Harrach rovnûÏ ovlivnil na‰e pfiedváleãné ryb-

níkáfiství a váhy se mu dostalo i mezi po stale-

tí nejzku‰enûj‰ími jihoãesk˘mi rybníkáfii.

Ve vyuÏití horsk˘ch ãi vrchovinn˘ch poloh

panství vycházel s pokorou neobvyklou u od-

borníkÛ ze stalet˘ch zku‰eností prost˘ch sed-

lákÛ, ktefií dobfie vûdûli, Ïe úspûch zemûdûl-

ského podnikání mÛÏe v na‰í oblasti zaruãit

pouze kvalitní chov skotu ãi ménû v˘nosné pû-

stování ovcí a Ïe pfiená‰ení níÏinn˘ch plodin

do na‰ich prostorÛ je nejen kontraproduktivní,

ale zcela nesmyslné. Zab˘val se proto ve znaã-

né mífie téÏ otázkami chovu skotu, ‰lechtûním

vhodn˘ch plemen a jejich domestikací v pfiiro-

zeném prostfiedí. Ani v dobytkáfiství nebyl ne-

úspû‰n˘, kdyÏ ve Velkém Mezifiíãí zfiídil mo-

derní plemenáfiskou stanici hovûzího dobytka.

Jeho statky v Janovicích, na nichÏ hospodafiil

jiÏ od roku 1895, ve Velkém Mezifiíãí, jeÏ zdû-

dil 1908 po svém str˘ci polním mar‰álkovi

Rudolfovi Lobkowiczovi (1840-1908), ãi

v Horních Rakousích (Aschach, Stauff,

Seeforst) jen kvetly a plemenná stanice dodá-

vala vedle potfiebn˘ch rad i vhodné druhy hos-

podáfisk˘ch zvífiat.

V̆ znamné zásluhy Franti‰ka Arno‰ta o ãesko-

slovenské zemûdûlství v na‰ich zemích vysoce

ocenila republika roku 1937, kdy byl, jak bo-

huÏel b˘vá u nás zvykem, aÏ na sklonku Ïivo-

ta pfiijat za fiádného ãlena âs. zemûdûlské aka-

demie.

Správa v‰ech ãástí panství se podfiizovala 

v úfiadování v˘razné pfievaze obyvatelstva,

a tak se na Janovicku úfiadovalo nûmecky,

ov‰em kaÏd˘ harrachovsk˘ úfiedník musel 

umût slu‰nû ãesky, a na Velkomezifiíãsku a na

hlavní správû v‰ech panství vÏdy v˘hradnû

ãesky, zde v‰ak znalosti nûmãiny vyÏadovat

nemusel, protoÏe naprostá vût‰ina âechÛ

v Rakousku-Uhersku, nejen ve smí‰en˘ch ob-

lastech, umûla vÏdy velmi dobfie téÏ nûmecky.

Postoj ‰lechtice se odrazil i v tom, Ïe ãe‰tinu

nejen sám dokonale ovládal, ale rovnûÏ ji pou-

Ïíval. Jak˘koli nacionalismus, jak jsme zdÛ-

raznili v˘‰e, mu byl zcela cizí. Abychom v‰ak

nic nevynechali, janoviãtí Harrachové vlastni-

li téÏ domy ve Vídni a Praze-Bubenãi.  

Mgr. Jifií Karel

âlovûk a ochránce pfiírody Franti‰ek hrabû Harrach

Z historie

Zámek Traunkirchen - rodi‰tû Franti‰ka Arno‰ta
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V˘sledky soutûÏí Mistrovství Evropy
ve westernov˘ch dovednostech:

Ovládání honáckého biãe Îonglování s revolvery
1. Petr Glonek 1. Pavel Michálek

2. Josef Utíkal 2. Radim Michálek

3. Jan Betlach 3. Jan Vymûtalík

Hod noÏem Hod tomahawkem
1. Dalibor Petr 1. Dalibor Petr

2. Pepé Smékal 2. Tomá‰ Maurer

3. Tomá‰ Maurer 3. Pepé Smékal

Show
1. David Hejda

2. Radim Michálek

3. Jan a Roman Vymûtalíkovi

V˘sledky Ceny
Indiany Jonese

Biã
1. Jan Vymûtalík

2. Petr Bure‰

3. Dalibor Kubelka

Laso
1. Jakub ·imon

2. Martin Vesel˘

Jednotliv˘ch soutûÏí se zúãastni-

lo celkem sedm R˘mafiovákÛ,

z nichÏ si nejlépe vedl Dalibor

Kubelka - 3. místo v Cenû

Indiany Jonese. Kompletní v˘-

sledky je moÏno zhlédnout na

webov˘ch stránkách www.jo-

nesrymarov.com.

Je tomu uÏ 10 let, co se zrodila

my‰lenka na soutûÏ v ovládání

biãe, nesoucí jméno Indiany

Jonese. Její první roãník probûhl

na chatû Relaxa ve Îìárském

Potoce. Od druhého roãníku se

k aktivním spoluorganizátorÛm

pfiidala i dal‰í ãást skautÛ a ochot-

n˘ch lidí z R˘mafiova a druh˘

srpnov˘ víkend se stal tradiãním

termínem pro Indianu Jonese.

Místem pro tuto akci se nadále

stalo ideální prostfiedí r˘mafiov-

ské junácké chaty Na Stráni.

SoutûÏ v práskání biãem je dopl-

nûna o dal‰í westernové soutûÏe -

ovládání lasa, Ïonglování s revol-

very, hod noÏem a hod tomahav-

kem. Celá akce nabrala na rozmû-

rech úãastí soutûÏících i divákÛ,

získala postavení jak u domácí

vefiejnosti, tak i v rámci republiky

a Evropy. Pfiipraveny b˘vají tra-

diãnû doprovodné programy pro

dûti (konû, lukostfielba, ‰ipky,

‰plh), veãerní country bál s ohÀo-

vou show a ohÀostrojem i diva-

delní epizoda v krásn˘ch kulisách

chrámu star˘ch MayÛ na motivy

filmu Indiana Jones v podání

Ládi ·ína.

Pfied pûti lety získala tato akce

punc oficiálního evropského

‰ampionátu, leã ze zahraniãní

konkurence k nám dosud dorazili

jen úãastníci z Polska, Rakouska

Pistolnick˘ souboj o 1. místo v soutûÏi mezi bratry Michálkov˘mi

Vítûz Indiana Jones v lasu - Jakub ·imon z Velkého Mezifiíãí
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Hlavní partnefii
mistrovství Evropy 2007 v R˘mafiovû:

1. Mûsto R˘mafiov 8. AutoLa‰ák R˘mafiov

2. Mûstské sluÏby R˘mafiov 9. Unisco CZ, s. r. o.

3. Katr, a. s. 10. Pilsner Urquell

4. RD R˘mafiov 11. Turistické známky, s. r. o.

5. Presbeton 12. Slévárny Tfiinec, a. s.

6. KoM - Kovo‰rot Moravia, a. s. 13. Kartografie Praha

7. Markop Trade, s. r. o.,

Fr˘dek-Místek Text a foto: Alois ·imko (Loy)

a Slovenska. ·piãkoví borci

z Nûmecka, Velké Británie apod.

se omluvili, protoÏe jsou vût‰inou

vázáni pracovními povinnostmi

v zábavních westernov˘ch cent-

rech. Nijak to v‰ak nesniÏuje úro-

veÀ ‰ampionátu. âeská westerno-

vá ‰piãka kaÏdoroãnû mûfií své sí-

ly na svûtov˘ch ‰ampionátech

v Nevadû, kde se dokáÏe vyrov-

nat AmeriãanÛm, AustralanÛm,

MexiãanÛm ãi elitû západní

Evropy.

Leto‰ní jubilejní roãník vcelku

nevyboãil ze zabûhnut˘ch tradic.

Bonusem ke kulatému v˘roãí pfii-

spûla v pfiedveãer soutûÏí bruntál-

ská country skupina MÛjãass,

která hrála písniãky i na pfiání

a moc se v‰em pfiítomn˘m líbila.

Jedinou vadou na kráse byl hodi-

nov˘ dé‰È.

Nové a nepfiehlédnutelné byly

velkoplo‰né malované plakáty od

na‰eho grafika Pavla ·lechty.

Poãetná byla rovnûÏ úãast divá-

kÛ, kter˘ch se dostavilo více jak

1500, mistrovství se zúãastnilo

celkem 70 soutûÏící.

·ampionát se konal pod hlaviã-

kou svûtového westernového klu-

bu (WWAC), Skautského stfiedis-

ka R˘mafiov a W Clubu Praha za

vydatné pomoci níÏe uveden˘ch

sponzorÛ. Podûkování patfií v‰em

dûtem i dospûl˘m, ktefií se podíle-

li na nároãn˘ch pfiípravách akce

i samotném prÛbûhu, a také

v‰em, kdoÏ pfiispûli do bohaté

tomboly.

Fota: archiv Skautské stfiedisko R˘mafiov

Zub a David Regmund - ‰palíky

Petr Bubela z Bfiidliãné v disciplínû „kolo“



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT15/2007

22

sobota 8. 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˘

Servis sluÏeb

Aquacentrum R˘mafiov
Aquacentrum Slunce

bude doãasnû uzavfieno

Z technick˘ch dÛvodÛ bude Aquacentrum Slunce v R˘mafiovû

od pondûlí 3. 9. do stfiedy 26. 9. uzavfieno.
K opûtovnému otevfiení aquacentra
dojde ve ãtvrtek 27. 9. ve 14 hodin.

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v záfií

Pondûlí 14.00 - 18.00 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

Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské
poezie

Jana Dohnalová
SAMA ve VODù

Hodil jsi mû pfies palubu, Kapitáne.

S úsmûvem teì ãeká‰, aÏ sama dopluji...

K ostrovu, kter˘ je‰tû nebyl objeven.

Ostrov, kter˘ jak zdá se, je v nedohlednu.

Ne nezdá, není to jen sen.

Plácám rukama, kopu nohama.

Kolem sebe nic, jen samá voda.

Voda chladná jak letní den zrána.

Voda ãirá, nikde Ïádná ryba ani krab.

Voda slaná jak slzy stékající z oãí.

Voda jak jedno velké mofie..., hlubok˘ oceán.

Voda se boufií...

Jsem dotluãená od vln.

Vlny mû fackují zleva, zprava.

Loì uÏ je daleko, ostrov neexistuje...

Kopu nohama, plácám rukama.

V dáli vidím maják...

Ne, to voda mi ‰plouchá na maják.

Topím se?

Ne, já ãekám na záchranu, Kapitáne.

âekám na Ïraloka...Iva Farrellová - Údûl
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Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Galerie U Stromu poznání v Mûstské knihovnû R˘mafiov
zve na v˘stavu ·tefana ·kapíka

VernisáÏ: v sobotu 8. záfií 2007 v 10 hod.
·TEFAN ·KAPÍK
Narozen v Praze ve znamení

stfielce. V̆ tvarnému umûní se

vûnuje jiÏ od dûtství. V letech

1969-81 nav‰tûvoval v˘tvarn˘

obor Lidové ‰koly umûní pod

vedením akademické malífi-

ky Vûry Steckerové-Ko‰tálové

a poté u akademické malífiky

Jitky Hilské. V letech 1977-81

studoval polygrafické uãili‰tû,

kde se vyuãil oboru knihtiskafi,

a v letech 1981-86 Stfiední od-

bornou ‰kolu v˘tvarnou v Pra-

ze, kde vystudoval obor propa-

gaãní v˘tvarnictví pod vedením

akademického sochafie Aloise

Valenty a akademického malífie

Jifiího Ve‰krny. Od roku 1987

Ïije v Liberci. V roce 1994 se

stal ãlenem SdruÏení v˘tvarní-

kÛ âR, kde prÛbûÏnû vystavuje

své práce. Ve své tvorbû stfiídá

malbu a grafiku - techniku su-

ché jehly, linorytu - a v nepravi-

deln˘ch intervalech se vrací

k technice akvarelu. V roce

1997 si zafiídil litografickou díl-

nu a v jeho tvorbû zaãíná pfie-

vládat technika kamenotisku.

Od roku 2002 se téÏ vûnuje prá-

ci se sklem.

Více na www.skapik.wz.cz.

Zajíãkovo podivné panoptikum
V srpnu mûli náv‰tûvníci r˘ma-

fiovské Galerie Octopus jedineã-

nou pfiíleÏitost seznámit se s dí-

lem Pavla Zajíãka, praÏského

básníka, v˘tvarníka, herce (Kno-

flíkáfii, Andûl Exit, ...a bude hÛfi),

hudebníka, textafie a frontmana

legendární skupiny DG 307.

Pavel Zajíãek b˘vá oznaãován

za pfiední postavu ãeského un-

dergroundu. Sám o nûm ale mlu-

ví nerad a povaÏuje ho za uza-

vfienou kapitolu. Stejnû vyh˘ba-

vû hovofií o sv˘ch v‰estrann˘ch

umûleck˘ch sklonech. Na otáz-

ku, k˘m se cítí b˘t víc, zda bás-

níkem, hudebníkem nebo v˘-

tvarníkem, odpovídá jednodu‰e:

„Nevím. Nûkdy se cítím dobfie,
a nûkdy blbû.“ Svérázn˘ je

i ZajíãkÛv pohled na vlastní

tvÛrãí práci. Otevfienû o sobû tvr-

dí, Ïe je barbar, autodidakt, kter˘

se nic nenauãil. Jeho obrazy jsou

pfiitom pozoruhodné a kaÏdá je-

ho v˘stava je v˘jimeãnou udá-

lostí, uÏ tím, Ïe navzdory

Zajíãkovû popularitû postrádá

stopu sebemen‰í okázalosti.

Kolekce obrazÛ, kterou Pavel

Zajíãek do R˘mafiova pfiivezl,

nevznikla jako zámûrnû kompo-

novan˘ celek ani jako chronolo-

gick˘ pfiehled jeho tvÛrãí ãinnos-

ti, ale jak autor pfiiznal hned 

v úvodu vernisáÏe, byla v˘sled-

kem „vymetení pÛdy“. Pfiesto

tento soubor „zbytkÛ“, obrazÛ

z rÛzn˘ch údobí posledních 

20 let, pÛsobil velmi kompaktnû,

a to i díky improvizovanému ko-

mentáfii, kter˘ Zajíãek k obra-

zÛm napsal v noci pfied zaháje-

ním v˘stavy.

Mezi vystaven˘mi díly pfievaÏo-

valy portréty (portréty Samuela

B., Pavuãinov˘ portrét newyor-

ského pfiítele) a figurální kompo-

zice (Tfii gracie, Nebe - peklo -

ráj), které spí‰e neÏ konkrétní

podoby zachycují osobní vztahy,

pocity a vzpomínky. Do tváfií

a postav vymezen˘ch plochou

strnul˘ch ãi naopak roztanãe-

n˘ch siluet autor promítl dal‰í

mnohovrstevné kresby, útrÏky

vût i citace dûl star˘ch mistrÛ

(napfi. renesanãního umûlce Pie-

ra della Francescy). Nechybûly

ani autoportréty, ãi‰ící sebeironií

aÏ cynickou, ãi rozmûrná kraji-

nomalba, jejíÏ prapÛvodní idy-

liãnost tvÛrce zastfiel vrstvou ze-

lené sprejové barvy.

Zdánlivou ponurost vystaven˘ch

dûl evokovaly temné odstíny ji-

nak bohat˘ch barev a jejich pfie-

kr˘vání v ãetn˘ch vrstvách, do-

plnûn˘ch ãi pfievrstven˘ch dal‰í-

mi materiály - sklenûn˘mi stfie-

py, ústfiiÏky tkanin, úlomky kru-

cifixu (UkfiiÏování), voskovitou

hmotou, v˘stfiiÏky ti‰tûn˘ch slov

a osobních fotografií.

Stejnû útrÏkovit˘, ale dokonale

souznící byl slovní komentáfi,

jímÏ Pavel Zajíãek svou v˘stavu

doprovodil krátce pfied její insta-

lací. Automatické texty doplÀují-

cí a umocÀující vizuální pfiedsta-

vy byly dokladem toho, Ïe s v˘-

tvarnou oblastí je autorova poezie

spjata stejnû tûsnû jako s hudbou.

Slova a fragmenty vût, jako náho-
da, rozbité stfiepy, fleky, odpad,
tváfie v opakování a slova a gesta,
stíny, zpûv a tanec, opakování po-
divného panoptika útrÏkÛ ve vût-
ru, rozbité situace, imaginární
zápisník, odkazují k v˘chodis-

kÛm Zajíãkovy tvorby i k retro-

spektivnímu pohledu pozorovate-

le vlastního díla, diváka vlastního

„podivného panoptika“.

Obrazy Pavla Zajíãka, aã na prv-

ní pohled syrové a temné, umoÏ-

nily pozornému divákovi na-

hlédnout do autorova vnitfiního

svûta podvûdom˘ch pfiedstav,

vzpomínek a osobních zku‰e-

ností, které odhalil bez náznaku

exhibice, bez demonstrace vlast-

ní dÛleÏitosti. Celou Zajíãkovu

v˘stavu, jakousi vizuální báseÀ

jeho Ïivota, charakterizoval

duch svobodomyslnosti, kter˘

pfietrvává z dob onoho ãasto zby-

teãnû mytizovaného under-

groundu jako jedna z jeho nejsil-

nûj‰ích my‰lenek. ZN
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Pozvánka na novou v˘stavu
1. - 30. 9. Miroslav Magni: Malované erby

Muzeum R˘mafiov ve své Galerii Octopus

pfiipravilo od 1. do 30. záfií 2007 jedineãnou

v˘stavu svého druhu. Miroslav Magni

z Jemnice zde vystavuje stovku ruãnû malo-

van˘ch erbÛ ãeské a moravské zemské ‰lech-

ty, vãetnû rodÛ pÛsobících v historii na

R˘mafiovsku, a neobyãejnû zajímav˘ soubor

znakÛ novo‰lechty z 19. století. Jedná se 

o úfiedníky, vojáky, lékafie, prÛmyslníky

a vûdce, ktefií byli pov˘‰eni císafiem do baron-

ského stavu za zásluhy o stát a spoleãnost.

Mezi nimi je také znak ãeského objevitele Ïi-

vého mikrosvûta rytífie Jana barona

Mattoniho, jehoÏ kyselka se dodnes vyrábí.

Muzeum tak nabízí i v˘znamné malífiské dílo,

neboÈ heraldika stojí na poloviãní cestû mezi

umûním a pomocnou vûdou historickou.

Pro kaÏdého milovníka krásn˘ch vûcí bude

v˘stava jedineãn˘m záÏitkem.

Galerie Octopus

Miroslav Magni
Miroslav Magni pochází z italského rytífi-

ského rodu, kter˘ se k nám dostal prostfied-

nictvím pfiedka, dÛstojníka rakouské armá-

dy, v dobû risorgimenta (italského boje za

svobodu), kdy vojáci italsk˘ch jednotek,

jimÏ velel i mar‰ál Václav Radeck˘

z Radãe, zbíhali ke sv˘m krajanÛm do jed-

notek krále nebo oddílÛ Giuseppe

Garibaldiho (1847-1861). Ital‰tí vojáci byli

proto pfiesunuti na Moravu a nahrazeni

stovkami MoravanÛ a âechÛ.

Pfiedek pana Magniho se pak na Moravû 

oÏenil a usadil. Nutnost zchudl˘ch ‰lechticÛ

Ïivit své rodiny fiemeslem je zbavila inkolá-

tu (titulu i erbu). TotéÏ postupnû potkalo po-

tomky TunklÛ z Brníãka, KobylkÛ z Kobylí

a mnoho dal‰ích pfiíslu‰níkÛ stovek star˘ch

ãesk˘ch i cizích, po léta usazen˘ch rodÛ.

KdyÏ se roku 1913 rozhodl Franti‰ek Josef

I. napravit kfiivdy, bylo jiÏ pozdû, válka pfie-

ru‰ila dal‰í v˘voj a po ní zru‰ila âSR v‰ech-

ny ‰lechtické tituly. Ke stejnému kroku, ale

z jin˘ch dÛvodÛ a drastiãtûji, sáhl jen SSSR,

jinde tituly zÛstaly v platnosti (po roce 1948

i v NDR, Polsku, Maìarsku...).

Miroslav Magni se narodil 1955 v Daãicích,

nyní Ïije v Jemnici. Je skuteãn˘m polyhis-

torem: pro‰el fiadou povolání, byl fotogra-

fem, tiskafiem, malífiem, zahradníkem. Nyní

pracuje jako kameník - specializuje se na te-

sání nápisÛ, ale navrhuje i tvar erbÛ a rov-

nûÏ je vytesává pro potfieby zámkÛ a rÛzné

instituce, navrhuje erby obcím, pfiiãemÏ vy-

chází ze striktnû dodrÏovan˘ch norem he-

raldiky a star˘ch obecních peãetí. Sv˘mi

barevn˘mi erby ilustruje publikace regio-

nálního charakteru. Zab˘vá se pfiedev‰ím

‰lechtickou heraldikou star˘ch ãesk˘ch,

moravsk˘ch a slezsk˘ch zemsk˘ch rodÛ, ale

i rodin novo‰títn˘ch. K tomu vyuÏívá roz-

sáhlé genealogické vûdomosti.

Mgr. Jifií Karel

Neobvyklé vinobraní

v kraji brambor nás

zavede do doby vlády

Jana Lucemburského.

Pokraãování pfiíbûhu

- k ãemu do‰lo poté,

co císafi Jan rozhodl

o nezakládání vinic

na Sovinci.

Akce hradu Sovince

22. a 23. záfií 2007
NA P¤ÍKAZ CÍSA¤E II. - Stfiedovûk˘ mumraj na gotické tvrzi

Denní program se odehrává na 5. nádvofií
9.25 Ukázky pfiíletu drav˘ch ptákÛ, Dûdictví pfied hradem
9.35 StráÏe vzhÛru do zbranû, stfiídání stráÏí - souboje

z 1. na 4. nádv.
9.45 KoÀsk˘ tanec, hudba stfiedovûku, Rattus Rattus 4. nádv.

10.10 Vinobraní - povûst sovinecká, Dûdictví

10.30 Slavnostní pfiíjezd rytífiÛ a vinafiÛ na hrad z 1. na 5. nádv.
10.40 Templáfii v Jeruzalémû, historick˘ pfiíbûh, Historika

11.05 Velké zúãtování - premiéra, ‰erm, tûÏkoodûnci Markus-M

11.30 Rád vstupuji do ..., kejklífi Kfiupala

11.50 Sokolnick˘ v˘cvik drav˘ch ptákÛ, Dûdictví

12.00 aÏ 12.30 BITVA - stoupenci vinné révy obléhají hrad
pfied hradem

12.10 Sine Nomine, hudba stfiedovûku, Rattus Rattus

12.40 Snûhurka - premiéra pohádky, Teátr Víti Marãíka

13.30 Módní pfiehlídka historick˘ch ‰atÛ

13.55 ·a‰ek a hrabû, kejklífi Kfiupala

14.15 Velké zúãtování, ‰erm, tûÏkoodûnci Markus-M

14.40 Snûhurka a nûkolik trpaslíãkÛ, pohádka, Historika

15.10 Robinson Crusoe, Teátr Víti Marãíka

16.05 Sokolnick˘ v˘cvik drav˘ch ptákÛ, Dûdictví

16.15 Vinobraní - povûst sovinecká, Dûdictví

16.30 Rád vstupuji do ..., kejklífi Kfiupala

16.50 KoÀsk˘ tanec, hudba stfiedovûku, Rattus Rattus

Dále pouze v sobotu
17.20 Hrátky s ohnûm - spektrál

Úãinkují:

- Teátr Víti Marãíka (www.teatr.cz)

- skupina gotického ‰ermu Mar-

kus-M (www.markus-m.cz)

- hudba stfiedovûku Rattus Rattus 

- kejklífi Tomá‰ Kfiupala

- divadelní a ‰ermífiská spoleãnost

Historika

- gotiãtí stfielci Zoufalci z Nevdieku

- módní pfiehlídka dobového o‰a-

cení Anny TÛmové

- historická garda Dûdictví

• módní pfiehlídka historick˘ch

‰atÛ

• polní bitva s obléháním hra-

du

• ochutnávka templáfisk˘ch vín

z âejkovic

• Teátr Víti Marãíka, pohádky,

divadlo a kejklífii

• gotická hudba stfiedovûku

• kat pfiedvede muãení ‰izuÀkÛ

• námluvy udatn˘ch rytífiÛ

a dvorních dam

Fota: www.sovinec.cz
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Battle Kings 2007
Tfietí roãník festivalu hiphopové

kultury Battle Kings máme uÏ

bohuÏel za sebou. Kdo nav‰tívil

v onu osudovou sobotu R˘mafiov

a zavítal do Flemdy, zaÏil jednu

z nejlep‰ích akcí, jaká se na pÛ-

dû RY kdy odehrála.

Line-up narvan˘ tuzemsk˘mi ra-

pov˘mi hvûzdami, hodnû battlÛ

a samozfiejmû tuny dobré nálady.

·koda jen de‰tû, kter˘ promáãel

cel˘ areál a díky nûmuÏ dostal

program asi dvouhodinové zpoÏ-

dûní. Po prÛtrÏi mraãen ale vy-

svitlo slunce a BK se mohl ko-

neãnû rozjet plnou parou vpfied.

Novinkou tohoto roãníku byla

dal‰í soutûÏ v programu (new

style) a pak dal‰í vyÏití v areálu

BK - pfiichystali jsme paintball

(poprvé v RY) a stolní fotbálky

pro ty, ktefií mûli chuÈ si zahrát.

Jako první se ukázali na „hor-

ním“ pódiu taneãníci new stylu,

kter˘ch na BK dojely pfies dvû

desítky z celé âR (od Budûjovic

aÏ po Fr˘dek). Po urputném boji

zvítûzila r˘mafiovsko-‰umperská

dvojice skupiny The Next Mo-

vement - Majkl a Mikee.

Po finálovém battlu new stylu

pódium ovládla soutûÏ v break

dance. Dorazilo více skupin ne-

Ïli v pfiedchozích roãnících, a to

12. Zastoupení národÛ bylo pest-

ré, pfiijely skupiny z âR, Slo-

venska a Polska. Break dance

battle nakonec s nejvy‰‰ím po-

ãtem hlasÛ poroty vyhrála slo-

venská skupina Stred.

ZároveÀ s breakem se rozjelo

i hlavní pódium, na kterém se 

ukázal Neãekanej Zwrat s míst-

ními MCs. Následoval koncert

karvinského MC Khomatora, po

nûm nastoupil na pódium ‰tern-

bersk˘ Faiby. Díky zpoÏdûní se

musely beat box a free style batt-

ly pfiesunout na pozdûj‰í dobu,

a tak se na pódiu ukázal Headdy

ze Zlína s DJem Lowou. Po fan-

tastickém koncertu pfii‰la na fia-

du slovenská dvojice ze skupiny

Moja Reã. Po dávce slovenského

rapu pfiichází známí Emdee

a Tuco s cMontem z Anglie. Je-

jich energická show doslova na-

pumpovala diváky na dal‰í pro-

gram.

Koneãnû se dostává na beat box

a free style battly. V beat boxu 

uchvátil nejvíce místní Sochy,

kter˘ si odnesl vítûzství. Free

style battle byl o nûco peprnûj‰í.

Vítûzem se stal slovensk˘ Bi‰Èo,

i kdyÏ rapoval „poslovensku“,

dokázal pfiesvûdãit vût‰inu divá-

kÛ, aby hlasovali pro nûj.

Na úpln˘ závûr festivalu dojeli

z Prahy Indy a Wich, na které ãe-

kalo celé publikum. Svou práci

zvládli na v˘bornou. Po koncer-

tû pfii‰lo rozlouãení s 3. roãní-

kem festivalu a dav zaãal odchá-

zet do r˘mafiovské Erny.

Díky kaÏdému, kdo pfii‰el a po-

mohl utvofiit na BK jedineãnou

atmosféru!

Festival by ale neexistoval bez

podpory mûsta R˘mafiova a spon-

zorÛ, kter˘m touto cestou je‰tû

jednou dûkujeme. Tû‰íme se na

dal‰í spolupráci v pfií‰tím roce.

Dûkuji hlavním partnerÛm KSI

Filtertechnik, Woodmetaltech-
nics a 5. stavební, dále RD R˘-

mafiov, Hotelu Pradûd, Klem-

pífiství Pipa, firmám Eurointer-

metall, Autodoprava J. Kubûna,

V̆ roba textilního zboÏí F. Sto-

klasa, Stansped, R˘mstav, H+H

diskontní prodejnû, Auto‰kole

Bill, firmám Autocolor R˘ma-

fiov, Pneuservis Rydzik, Nábytek

Icha, RM Servis, Nábytek Po-

lách, Stolárna MOBIS, Free-

styleShopM, SVâ R˘mafiov

a v neposlední fiadû v‰em kama-

rádÛm hasiãÛm i dobrovolní-

kÛm, ktefií ochotnû pomáhali pfii

zaji‰Èování celé akce.

Na závûr bych se chtûl je‰tû 

omluvit v‰em obyvatelÛm okolí

zahrady Hedvy za produkci, kte-

rá skonãila tûsnû po odbití druhé

hodiny ranní, a ne uÏ o pÛl jedné,

jak bylo plánováno. Na vinû je

témûfi dvouhodinov˘ dé‰È, kvÛli

nûmuÏ se musel posunout pro-

gram. Dûkuji za pochopení

a prominutí.

Martin Heinisch (Freddy)

Jamajské rytmy vtrhly do R˘mafiova
Posledním hudebním festivalem

tohoto léta na R˘mafiovsku byl

druh˘ roãník R˘mafiovské Ska-

tastrofy, pfiehlídky kapel hrají-

cích hudbu ska a reggae, Ïánry,

které mají kofieny na daleké

Jamajce a vycházejí ze základÛ

jazzu a rock’n’rollu. V sobotu

25. srpna se do zahrady Hedvy

sjelo deset kapel z Moravy

a âech a na dvû stovky poslu-

chaãÛ, mezi nimiÏ nechybûli ani

zahraniãní nad‰enci, zejména

z Polska a ze Slovenska.

Akci zahájila v 16.07 bruntálská

formace Náhradní program, kte-

rá se ãím dál více vûnuje propo-

jení skapunku a rocksteady.

Kapela je momentálnû bez zku-

‰ebny, takÏe se sem tam nûjaká

chybiãka vloudila, ale tolerantní

publikum skupinu, která se navíc

smaÏila na pfiímém slunci, vy-

provodilo potleskem.

Druh˘m bodem programu bylo

vystoupení domácí bandy s ná-

zvem Moskviã. Excelentní v˘kon

v‰ech ãlenÛ kapely, vûnující se

trochu alternativnûj‰ím pfiístupÛm

k muzice, je uÏ bûÏn˘m atributem

jejich Ïivelného projevu, pro kte-

r˘ je typická hlavnû virtuózní hra

baskytaristy pana Pfiikryla.:-)

Tfietími v pofiadí byli novojiãín-

‰tí Ne!budeme, kapela chrlící do

u‰í posluchaãÛ sviÏn˘ a nápadit˘

punkrock. Energetická smr‰È.

Rhizom, to je jméno karvinské

Fota: archiv Martina Heinische

Ne!budemeNáhradní program
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reggae kapely, která na pódiu

Skatastrofy vystfiídala Ne!bude-

me. Houpavé rytmy a notná dáv-

ka recese (svÛj styl oznaãují jako

japonsk˘ reggae metal) obecen-

stvo roztanãily, takÏe nechtûlo

kapelu propustit.

Jedním z nejoãekávanûj‰ích vy-

stoupení veãera byl koncert kr-

novské skupiny Poslední v˘stfiel.

Tato kapela má nejen v R˘mafiovû

‰irokou posluchaãskou základnu.

Chumel pod pódiem od prvního

tónu kfiepãil jak o závod a kapela

rozdávala pln˘mi hrstmi pozitivní

vibrace pro tûlo i pro du‰i.

Zatímco se na jevi‰ti chystala os-

travská parta Sultan Soliman,

nastala pravá chvíle pro vystou-

pení r˘mafiovského bubenického

kvarteta Barel Circus, které díky

svému nástrojovému obsazení

nepotfiebuje nároãné zvuãení.

Barel Circus získal bûhem své

krátké existence uÏ fiadu pfiízniv-

cÛ a jeho popularita stále roste.

Vystoupení na Skatastrofû zna-

menalo pro kapelu opût kapitální

sukces a nám, nezávisl˘m pozo-

rovatelÛm, nezb˘vá neÏ se ptát:

„Kde se tohle zastaví?“:-)

Na Sultana Solimana jsem byl 

osobnû hodnû zvûdav˘, neboÈ

kapela pro‰la nedávno jak perso-

nální, tak repertoárovou obro-

dou. VÏdycky se pohybovala na

hranici ska a reggae, ale nov˘ re-

pertoár jasnû naznaãuje, Ïe se

Sultáni rozhodli na nûjakou do-

bu zakotvit ve vodách úplné reg-

gae klasiky.

Los Perdidos z Hole‰ova pfiivez-

li do R˘mafiova porci moderních

úprav revoluãních písní chiapás-

k˘ch indiánÛ. BohuÏel s kapelou

nedorazila dechová sekce, ale

i tak mi dají v‰ichni úãastníci za

pravdu, Ïe vystoupení to bylo

vynikající.

S nejvût‰í dálky letos dorazila

kapela V3SKA, která musela za

sv˘mi posluchaãi na Moravû 

urazit ze Stodu na PlzeÀsku pfies

pût set kilometrÛ. Osmiãlenná

formace hrající rychlé energické

ska dala vytrvale tanãícím poslu-

chaãÛm opravdu zabrat.

Závûr akce si vzal na starost

Svat˘ Jidá‰ z nedalekého Bratru-

‰ova, kter˘ nejenÏe úspû‰nû do-

razil v‰echny, kdo toho po dva-

nácti hodinách poskakování je‰-

tû nemûli dost, ale zároveÀ byl

i dÛstojnou teãkou za R˘mafiov-

skou Skatastrofou ãíslo dvû.  

Johan

MÛj brá‰ka a kamarád, srpen 2007

Objektivem ZdeÀka Habra

Barel Cirkus Fota: Alena Petfiíková

Ne!budeme



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2007

27



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT15/2007

28

Americká zpûvaãka Vera Love vystoupí v r˘mafiovském Jazzclubu
Dal‰í hudební lahÛdkou servírovanou

Jazzov˘m klubem SVâ R˘mafiov bude

koncert americké bluesové a gospelové

zpûvaãky Very Love v pátek 28. záfií. Vera

Love pochází z mûsteãka Aurora v Severní

Karolínû a bûhem své kariéry spolupraco-

vala s takov˘mi hudebními velikány, jako

jsou Ray Charles, Muddy Waters ãi

Josephina Baker. Vrcholem pak bylo nûko-

lik spoleãn˘ch koncertÛ s Louisem

Armstrongem. Koncerty Very Love jsou

povûstné strhující Ïivelností, a aby také ne,

kdyÏ za zády má Vera kapelu, v jejímÏ ãele

stojí ãesk˘ emigrant George Kozel, kter˘

byl jedním ze zakládajících ãlenÛ kapely

Blue Effect.

Pofiad uÏ v osm hodin zahájí sv˘m koncer-

tem bluesman Jifií MíÏa, kterého není nutno

domácímu publiku ob‰írnû pfiedstavovat.

Vstupenky v pfiedprodeji budou k dispozici

od 14. záfií v Infocentru R˘mafiov.

Jazzclub
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Osadní v˘bory informují

Knedlíkiáda a Ondfiejov
UÏ tradiãnû se v polovinû srpna

koná v na‰em Ondfiejovû na Ko-

libû soutûÏ v pojídání knedlíkÛ.

Pro ‰vestky si museli organizáto-

fii zajet na Vala‰sko. Ty z trÏnice

byly pfiíli‰ veliké a po uvafiení

kyselé jako ‰Èovík.

·ikovné ruce hospodynûk udûla-

ly slabouãké tûstíãko, do nûho se

schovaly pravé ‰vestiãky a v˘-

sledek? 450 v˘stavních knedlí-

kÛ, máslo, cukr, strouhaná tat-

ranka, voda na zapití, v‰e bylo

odpoledne na dlouh˘ch stolech.

Deset pfiihlá‰en˘ch muÏÛ-odváÏ-

livcÛ dostalo na talífi po pûtatfii-

ceti knedlících, na jejichÏ konzu-

maci mûli ãasov˘ limit osmi mi-

nut, a zaznûl povel: Start! V‰i-

chni se snaÏili, pecky peãlivû po-

kládali na ubrousky, pfiísná poro-

ta pfiepoãítávala pecky, byla u to-

ho spousta legrace, vÛbec ne‰lo

o nechutné pfiejídání, jak uvedla

napfiíklad televize v reportáÏi ze

Znojma: Tam 180 knedlíkÛ

a boule za u‰ima. Jedlíci z On-

dfiejova a okolí vypadali úplnû

svûÏe a budili dojem, Ïe by si

je‰tû pár kouskÛ dali.

Absolutním vítûzem se stal

Arno‰t Kanovsk˘, kter˘ pfiidûle-

nou porci zvládl v ãasovém limi-

tu 6 minut a 53 vtefiin, stfiíbro vy-

bojoval Josef Havel, na tfietím

místû se umístil Václav ·uba

a bramborovou medaili si odnesl

spolu s cenou útûchy Franti‰ek

Slovák. V‰ichni ocenûní byli

z R˘mafiova. Vítûzové dostali

poháry, drobné dárky, ostatní ce-

ny útûchy.

Dospûlí skonãili a nastoupily ju-

niorské závody. Dûvãátka i chla-

pci dostali po pûti knedlíãcích,

byla radost se na nû dívat, jak

s chutí bojovali, tedy svaãili.

A také dostali ceny. K vítûzství

se první „prokousal“ Jan Tová-

rek, druh˘ skonãil Roman Pafiez

a bronz si odnesl Radim âerník.

Na dal‰ích místech se umístili

Michal Luká‰, Vojta Cabák,

Filip Hanek, Zuzka Oplu‰tilová,

Adam Továrek a Simona Tu‰-

ková.

Hudba v podání skupiny Akord,

obãerstvení, dobrá nálada, hodnû

náv‰tûvníkÛ, tanec, pohoda. Za

to, Ïe se celá knedlíkiáda vydafii-

la (aÏ do ranních hodin), patfií

podûkování celému osadnímu

v˘boru a také ‰tûdrosti a vstfiíc-

nosti sponzorÛ: Mûstskému úfia-

du R˘mafiov, DKS, s. r. o., fir-

mám Pipa, Nábytek Polách,

Lamont, Elektro Jany Kováãové,

Obchodní ãinnost Josefa Ber-

nátka, Pedikúra paní Sedláãko-

vé, rodinné farmû paní Kobol-

kové a pana Procházky a Bedfii-

chu ·tûpaníkovi. Bohatá tombo-

la mûla víc neÏ sto cen! Îe jste

tuto milou akci nestihli? UÏ teì

jste zváni na pfií‰tí rok. AÈ Ïije

knedlíkiáda!

PS: Ostravská televize vûdûla, Ïe

je zvána. Pracovníci a reportéfii

slíbili, Ïe pfiijedou. Nic. Kdyby

tak mûl nûkdo vidle ãi kudlu

v zádech, urãitû by pfiijeli. V tûs-

ném závûsu s Novou. Nevadí.

Optimistické a pozitivní asi „ne-

táhne“. Si a AneÏka Továrková

Rekordman na tábofie Littner
âást sv˘ch prázdnin trávilo nû-

kolik desítek dûtí z Bfiidliãné,

R˘mafiova a Bruntálu opût na let-

ním tábofie Littner na jiÏní Mo-

ravû. Jako po mnoho let v minu-

losti, tak i v leto‰ním roce proÏi-

lo mnoho táborníkÛ nezapome-

nutelné chvíle táborového Ïivota.

Podobnû, jako po mnoho let

v minulosti za pÛsobení fieditelky

bfiidliãenské ‰koly PaedDr. Hany

Schneiderové, tak i v souãasnos-

ti za Mgr. Ivany Václavíkové je

letní ãinnost dûtí podporována.

Základní ‰kola v Bfiidliãné

a Gymnázium R˘mafiov jsou asi

jedny z mála ‰kol v na‰í republi-

ce, které se tak starají o letní vy-

Ïití sv˘ch svûfiencÛ. Letní ãinnost

dûtí je vzornû pfiipravována po

cel˘ rok, a proto není divu, Ïe tá-

borníci se velmi neradi louãí s tá-

borem. Leto‰ní tábor mûl i malou

zajímavost. Organizátofii kuriozit

a rekordÛ z mûsta Pelhfiimova 

ocenili ãinnost hlavního organi-

zátora tábora Mgr. Antonína Zadi

Zavadila, pedagoga z Bfiidliãné,

certifikátem. Byl mu pfiiznán titul

nejdéle pracujícího vedoucího na

letních táborech v celé âeské re-

publice. Toto ocenûní a vyzna-

menání si jistû zaslouÏí za sv˘ch

nepfietrÏit˘ch 62 let práce s dûtmi

a mládeÏí na letních táborech.

Tento rekordman odslouÏil cel-

kem 162 táborÛ v prÛbûhu onûch

62 let. Dle slov pracovníkÛ

v Pelhfiimovû nebude tento re-

kord asi nikdy pfiekonán.

Táborníci souãasnû dûkují

i v‰em dal‰ím vedoucím za obû-

tavou práci na leto‰ním tábofie. 

R. Mûfiínsk˘

Fota: archiv osadního v˘boru Ondfiejov

Foto: autor
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Z okolních mûst i obcí

Moráveãtí pfiipravili borÛvkové hody
Tfietí srpnov˘ víkend (18. - 19. 8.)

byl v Malé Morávce ve znamení

borÛvkového hodování. Na reali-

zaci se podílela obec Malá Mo-

rávka a hlavními organizátory by-

li provozovatelé restauraãních za-

fiízení v Malé Morávce penzion

My‰ák, Pohoda, restaurace Pod

Kapliãkou, Na Rychtû a v Karlo-

vû pod Pradûdem penzion Ema

a restaurace U Bohou‰e. Ty ke

spokojenosti náv‰tûvníkÛ na jí-

delníãku nabízely takové specia-

lity, jak˘mi byly borÛvkové vdo-

leãky, dortíky, vûneãky a bublani-

ny. Samozfiejmû nesmûly chybût

borÛvkové knedlíky, které byly

v restauraci Na Rychtû pfiedmû-

tem soutûÏe v pojídání. Vítûzem

této soutûÏe se stal Radim

SmaÏák z Moravského Berouna. 

JiKo

UÏiteãná informace

Má to smysl: Tfiiìte odpad
... zní název celostátní kampanû, kterou v jed-

notliv˘ch krajích realizuje spoleãnost

Ekokom, a. s., prostfiednictvím sv˘ch partne-

rÛ. V Moravskoslezském kraji je partnerem

kampanû Moravskoslezsk˘ kraj a Agentura

regionálního rozvoje.

KampaÀ je souãástí pilotního projektu

Intenzifikace oddûleného sbûru a zaji‰tûní vy-

uÏití komunálních odpadÛ vãetnû jejich oba-

lové sloÏky v Moravskoslezském kraji, kter˘

kraj za‰títil. V Moravskoslezském kraji se 

uskuteãnily jiÏ tfii roãníky, které si kladly za

cíl informovat vefiejnost o potfiebnosti a správ-

nosti tfiídûní. V loÀském a leto‰ním roce chce-

me vysvûtlit obãanÛm, Ïe tfiídûní má smysl.

KaÏd˘ obãan vyprodukuje za rok asi 250 kg

odpadÛ. A jak prÛmûrnû vypadá obsah va‰í

popelnice? 25 % tvofií bioodpad, 20 % papír,

karton, 33 % plasty a 2 % sklo.

Objemn˘ odpad: star˘ nábytek, umyvadla,

toalety, kuchyÀské linky, drobn˘ stavební

odpad atd.

VyuÏiteln˘ odpad: papír a lepenka, sklo,

plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy

(plechovky, Al), textil atd.

Nebezpeãn˘ odpad: záfiivky, léky, galvanic-

ké ãlánky (baterky), barvy, lepidla, oleje

a nádoby jimi zneãi‰tûné atd.

Bioodpad: je ve‰ker˘ biologicky rozloÏitel-

n˘ odpad.

Rozdûlení domovního odpadu

Pokud odpady uÏ doma tfiídíme, umoÏníme

tak recyklaci více neÏ tfietiny mnoÏství, které

vyprodukujeme v domácnostech?

Za rok tak mÛÏeme vytfiídit aÏ 30 kg papíru,

25 kg plastÛ, 15 kg skla?

Vytfiídûn˘ odpad se dále zpracovává na dotfii-

ìovacích linkách, odkud putuje do zpracova-

telsk˘ch firem, které z odpadÛ vyrábûjí nové

v˘robky?

V Moravskoslezském kraji je jedna z nej-

hust‰ích sítí dotfiiìovacích linek v rámci celé

âeské republiky? Celkem je zde devût linek

na papír a plast, sklo je pak dotfiiìováno pou-

ze na jedné lince.

Víte, Ïe:

Aby se vytfiídûn˘ odpad mohl dále kvalitnû

zpracovávat, je nezbytná jeho „ãistota“. Tedy

- aby se do kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad vha-

zovalo opravdu jen to, co do nich patfií.

Setkáváme se i s tím, Ïe lidé do kontejnerÛ

na plasty (Ïlutá barva) vhazují pouze PET

láhve. Lze sem v‰ak vhazovat také kelímky,

sáãky, fólie, v˘robky a obaly z plastÛ, polys-

tyren, na druhé stranû sem v Ïádném pfiípadû

nepatfií novodurové trubky, obaly od nebez-

peãn˘ch látek, jako jsou motorové oleje,

chemikálie, barvy apod. VÏdy ale sledujte

nálepku na va‰em kontejneru.

Do kontejnerÛ na papír (modrá barva) ãi do

sbûrn˘ch dvorÛ lze vhazovat nebo odvézt no-

viny, ãasopisy, kanceláfisk˘ papír, reklamní le-

táky, knihy, se‰ity, krabice, lepenku, karton,

papírové obaly atd. V Ïádném pfiípadû do kon-

tejneru na papír nepatfií mokr˘, mastn˘ nebo

jinak zneãi‰tûn˘ papír, uhlov˘ a voskovan˘

papír, pouÏité plenky ãi hygienické potfieby.

Do kontejnerÛ na sklo (zelená barva) mÛÏe-

me vhazovat láhve od nápojÛ, sklenûné ná-

doby, sklenûné stfiepy i tabulové sklo. Pozor!

Máte-li k dispozici i kontejner na bílé sklo

(bílá barva), vhazujte sem pouze ãiré sklo,

sklenice apod. Vhodíte-li bûÏné sklo, zne-

hodnotíte obsah celého kontejneru. Do kon-

tejnerÛ na sklo nepatfií keramika, porcelán,

autosklo, drátûné sklo a zrcadla.

V nûkter˘ch mûstech ãi obcích je umístûn ta-

ké kontejner oranÏov˘ - ten slouÏí pro sbûr

nápojového kartonu. Pfied vhozením nápojo-

vého kartonu jej prosím vymyjte a zmen‰ete

jeho objem, aÈ - stejnû jako u PET lahví - ne-

vozíme vzduch.

Kovov˘, velkoobjemov˘ a nebezpeãn˘ od-

pad (tedy vãetnû akumulátorÛ) patfií do spe-

ciálních sbûren nebo sbûrn˘ch dvorÛ. V sou-

ãasné dobû jiÏ funguje tzv. zpûtn˘ odbûr 

elektrospotfiebiãÛ. Kam s elektrospotfiebiãi,

zjistíte na svém mûstském úfiadû.

„âistota“ odpadÛ?

Proã tfiídíme odpad? Jednotlivé komodity - tedy

to, co tfiídíme v jednotliv˘ch kontejnerech - jsou

dále zpracovávány. V tfiídiãkách se dotfiídí, od-

vezou se do zpracovatelsk˘ch firem a ty z nich

vyrábí nové zboÏí.

Napfiíklad z plastÛ se vyrábí bundy, laviãky,

skluzavky, fólie, netkané textilie.

Z papíru recyklovan˘ papír, kter˘ je moÏno

pouÏívat i do kopírek, papírové kapesníãky, to-

aletní papír, kartony, knihy.

Ze skla nové sklo.

Z nápojov˘ch kartonÛ nástûnky a dal‰í v˘robky.

Víte, co z nich?

Je‰tû pro pfiehlednost uvedeme, kam s jednotliv˘mi druhy odpadÛ.

Plast - Ïlut˘ kontejner.

Sklo - bíl˘ nebo zelen˘ kontejner, pfiiãemÏ bíl˘ pouze na bílé sklo.

Papír - modr˘ kontejner.

Nápojov˘ karton - oranÏov˘ kontejner (v R˘mafiovû zatím nemáme).

Nebezpeãn˘ odpad - sbûrn˘ dvÛr.

Léky - lékárna, sbûrn˘ dvÛr.

Odpad ze zelenû (tráva, listí, vûtve) - sbûrn˘ dvÛr po dohodû s pra-

covníky Mûstsk˘ch sluÏeb (kompostárna).

Velkoobjemov˘ odpad - sbûrn˘ dvÛr.

Elektrospotfiebiãe - systémy zpûtného odbûru, sbûrn˘ dvÛr.

Stavební suÈ - sbûrn˘ dvÛr (jen v malém mnoÏství - skládka).

Ekokom ve spolupráci s MûS R˘mafiov

Víte, kam s nimi?

Foto: archiv Petra Pechy
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Sport

Ondfiejovskou dolinou opût burácely silné stroje
Pfiíznivci motoristického sportu si

v nedûli 5. srpna pfii‰li na své pfii mo-

tokrosov˘ch závodech 5. kola seriálu

O’Neal Cup 2007, kter˘ se prÛbûÏnû

odehrává po celé Moravû a v˘chod-

ních âechách. Pofiadatelem a organi-

zátorem se stal Rymax motokros

klub, jenÏ v roce 2005 zaloÏil a jemuÏ

zároveÀ pfiedsedá Petr Kováã. Rymax

pfievzal pofiádání závodÛ v Ondfiejovû

po Lubo‰i a Bedfiichu RoÏÀákov˘ch,

kter˘m bylo za jejich dosavadní ãin-

nost v závûru slavnostního vyhlá‰ení

v˘sledkÛ podûkováno a pfiedána pa-

mûtní plaketa.

Diváci vidûli skvûlé souboje 170 mo-

tokrosov˘ch jezdcÛ v ‰esti kubatu-

rách (50, 65, 85 a 125 cm3), kategorii

Open, Veterán a novinkou proti pfied-

cházejícím roãníkÛm byl závod ãtyfi-

kolek, kter˘ch se do Ondfiejova sjelo

hned dvanáct.

Více jak 800 platících divákÛ mûlo

moÏnost povzbudit také r˘mafiovské

jezdce, kter˘ch se na startu v jednotli-

v˘ch kategoriích objevilo hned nûko-

lik. Na skvûle pfiipravenou, i kdyÏ

mnohdy velmi pra‰nou traÈ, vyrazili

napfiíklad Luká‰ Polák, Petr Kováã,

Jaroslav Jano‰, Vlastimil Stra‰ík,

Jaroslav Kubûna, vedoucí jezdec

ãtyfikolek, a Pavel ·a‰inka, kter˘ po-

tvrdil roli horkého favorita, svÛj stroj

o obsahu 125 ccm zvládl na jedniãku

a jako první spatfiil ‰achovnicov˘ pra-

porek.

Skvûlé zázemí tratû a celého závodu,

kter˘ si pochvalovali i ostfiílení jezdci

znalí pomûrÛ v âR, dává nadûji orga-

nizátorÛm na je‰tû poãetnûj‰í a kvalit-

nûj‰í startovní pole v pfií‰tích roãní-

cích. Podle vyjádfiení pfiedsedy Ry-

max motokros klubu Petra Kováãe by

se pfií‰tí rok mûly v Ondfiejovské do-

linû jet hned dva závody O’Neal

Cupu a jeden závod v rámci Mistrov-

ství Moravy v motokrosu. TraÈ se stá-

le upravuje a zdokonaluje a díky to-

mu se t˘dnû na trénincích v Ondfiejo-

vû vystfiídá aÏ 30 motokrosov˘ch

jezdcÛ.

Pofiadatelé vyslovují podûkování

sponzorÛm: mûstu R˘mafiov, firmám

Kovo‰rot Moravia, Rymax Interier,

Moravia Trans, Amin Velká ·táhle,

Infini, Elektro Kováãová, Lojzo,

Mauritz Poháry, restaurace U Hrozna,

Elektro ZIGI, 5. stavební, Auto La-

‰ák, Auto Hvûzdy Trpi‰ovsk˘, Auto-

prodejna Kovaãiã, KD trans, Stan-

sped, dále panu ·tulovi, Heinischovi,

Kohoutkovi, hasiãÛm z R˘mafiova,

Horního Mûsta a Janovic a firmû Zá-

bransk˘ za poskytnutí sanitních vozi-

del. JiKo
Fota: redakce, M. ·koda
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DuKo triatlon jiÏ poosmé
V sobotu 4. srpna se konaly na

Edrovickém rybníku jiÏ osmé

závody DuKo triatlonu, jehoÏ

vyhla‰ovatelem je sportovní

klub TK DuKo R˘mafiov. Na

startu oblíbeného triatlonu, kte-

rého se jiÏ pravidelnû zúãastÀují

závodníci nejen z blízkého

i vzdálenûj‰ího okolí, ale také

borci ze sousedního Polska, sta-

nulo více jak devadesát závodní-

kÛ. Ti bojovali v sedmnácti kate-

goriích od nejmen‰ích dûtí, Ïá-

kÛ, dorostencÛ, juniorÛ po Ïeny,

muÏe a ‰tafety. Na závodníky ãe-

kala kvalitní traÈ v závislosti na

jednotliv˘ch kategoriích sestáva-

jící z plavání od 100 do 500 me-

trÛ, jízdy na kole od 2,5 do 36 km

a bûhu od 1,5 do 8 km.

âasovû nejlépe zvládl cel˘ triat-

lon v nejpoãetnûji zastoupené

kategorii A (muÏi 20 - 39 let)

Ale‰ Veliãka ze sportovního klu-

bu Xair Ostrava, kter˘ pomûrnû

nároãnou traÈ absolvoval v ãase

1:37:44. Velmi dobfie si v této

kategorii vedl r˘mafiovsk˘ Ivo

Sovi‰, kter˘ startoval za sportov-

ní klub CK Stará Ves a umístil se

na desátém místû. V˘borného 

umístûní dosáhl v kategorii

B (muÏi 40 - 44 let) Vlastimil

Koke‰ z TK DuKo R˘mafiov,

kter˘ vybojoval páté místo.

Tradiãnû v˘razného úspûchu do-

sáhl dlouholet˘ sportovec Pavel

Pode‰va startující v kategorii B2

(muÏi nad 50 let) za TK DuKo

R˘mafiov, tomu se podafiilo po-

kofiit triatlonovou traÈ v ãase

1:48:33 a tím si zajistit prven-

ství. Dafiilo se také na‰í omladi-

nû, kdyÏ Robert Kautz startující

za Ski klub RD R˘mafiov v kate-

gorii Hm (mlad‰í Ïáci) vybojoval

ãtvrté místo stejnû jako Marek

Ry‰ka v kategorii Im (benjamín-

ci) a Pavel Gerhard ze Ski klubu

RD R˘mafiov v kategorii Gm

(star‰í Ïáci). Ve ‰tafetách se nej-

lépe z na‰ich sportovcÛ vedlo

Tomá‰i Bednáfiovi (1985), kter˘

závodil za Prádelnu ·opík 

a umístil se na druhé pozici. Díky

dobfie organizátorsky zaji‰tûné-

mu závodu, kvalitnímu ozvuãení

Ivana Sigmunda a sponzorskému

zázemí firem Al Invest Bfiidliãná,

a. s., 5. stavební CZ, a. s., STAS

R˘mafiov, Kovo‰rot Moravia

Export, a. s., Lamont R˘mafiov, 

s. r. o., R˘mstav CZ, s. r. o.,

Stansped, Prádelna ·opík,

Eurotrans, Kelly’s Bicycles

a Penzion Mary mûl osm˘ roãník

DuKo triatlonu dobrou úroveÀ

a poãetnou diváckou obec. JiKo

Starou Ves ovládlo okresní kolo v nohejbale
Stará Ves se leto‰ní rok úãastní

okresní nohejbalové soutûÏe

Ostrava 3. tfiídy. Tato soutûÏ se

hraje systémem pûti turnajÛ

a kaÏd˘ úãastník pofiádá jeden

z turnajÛ na svém hfii‰ti.

V̆ sledky z kaÏdého turnaje se

zapoãítávají do celkové tabulky

a celkov˘ vítûz postoupí pfií‰tí

rok do 2. tfiídy okresní soutûÏe.

První turnaj trojic se uskuteãnil

5. kvûtna v Kobefiicích. Byl to

turnaj, pfii nûmÏ se v‰ichni úãast-

níci spí‰e oÈukávali, ale od samé-

ho zaãátku bylo jasné, Ïe o cel-

kové prvenství se budou pfieta-

hovat dva t˘my, kter˘mi jsou

NK Stará Ves a NK Katefiinky

z Opavy. Tyto dva celky mezi se-

bou svedly rozhodující zápas

turnaje, ve kterém mûly zpoãát-

ku navrch Katefiinky a byly také

velmi blízko vítûzství, ale hráãi

Staré Vsi ukázali mnohem vût‰í

turnajovou zku‰enost a dokázali

dovést zápas do vítûzného kon-

ce. Zajistili si tím bodov˘ ná-

skok a psychickou v˘hodu do

dal‰ího prÛbûhu soutûÏe.

Druh˘ turnaj pofiádal 25. ãervna

nohejbalov˘ klub Katefiinky.

Stará Ves se musela obejít bez

své nejvût‰í opory - Jifiího

Zifãáka. Oslaben˘ t˘m se vût‰i-

nu turnaje pot˘kal s neshodami

uvnitfi t˘mu a z toho také plynu-

lo celkové umístûní. Stará Ves

dokázala porazit jen Bohumín

a pouze díky lep‰ímu skóre se 

umístila na pfiijatelném tfietím

místû. Díky bodové ztrátû se

propadla na celkové druhé mís-

to, aÏ za první NK Katefiinky.

Tfietí turnaj hostila Viktorie

Bohumín 23. ãervence. V tomto

turnaji se utkaly nohejbalové

dvojice. Domácí t˘m si chtûl vy-

lep‰it celkové skóre a postavil

dvojici, která bez problémÛ po-

ráÏela jeden t˘m za druh˘m, do-

mácím borcÛm dokonce podlehl

i papírovû silnûj‰í soupefi z Ka-

tefiinek. Také Stará Ves ve vypja-

tém souboji porazila Katefiinky
Fota: autor ãlánku
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a bylo jasné, Ïe o prvenství v tur-

naji se rozhodne mezi Starou Vsí

a Bohumínem. Bohumín se za-

slouÏenû pasoval do role favori-

ta, díky vynikající hfie, kterou na

turnaji pfiedvádûl. Ov‰em Stará

Ves pfiedvedla obrovské nasaze-

ní, které v prÛbûhu celé soutûÏe

nebylo k vidûní v Ïádném jiném

zápase. Oba t˘my se tahaly

o kaÏd˘ bod. Hráãi Staré Vsi 

ukázali v˘bornou sehranost

a porazili domácí Bohumín 2:0

na sety. Díky své taktice, kterou

dokázali pfiizpÛsobit kaÏdému

soupefii, si odvezli pln˘ poãet

bodÛ a zajistili si ‰estibodov˘

náskok na druhé Katefiinky.

V dal‰ím turnaji, kter˘ pofiádá

NK Stará Ves, si hráãi Staré Vsi

mÛÏou zajistit postup do 2. tfiídy

okresní soutûÏe.

NK Stará Ves zve v‰echny své

fanou‰ky a pfiíznivce nohejbalu

na 4. turnaj 3. tfiídy okresního

pfieboru v nohejbale. Turnaj se 

odehraje na hfii‰ti TJ Sokol ve

Staré Vsi 8. záfií mezi devátou

a dvanáctou hodinou dopolední.

Nohejbalu zdar!

Info: www.multiweb.cz/nohejbal

1. NK Stará Ves 111 bodÛ

2. NK Katefiinky 105 bodÛ

3. TJ Kobefiice 90 bodÛ

4. Viktorie Bohumín 81 bodÛ

5. Inter Petroviãe B 25 bodÛ

Sestava NK Stará Ves: Jifií, Da-

vid, Josef a ·tûpán Zifãákovi.

David Zifãák

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

Sponzofii Nûmeãkovy R˘mafiovské padesátky

Pekárna R˘mafiov, s. r. o., A. Buxbaumová, Potraviny Lazarczyk
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fotblov˘ servis

Fotbalisté Jiskry dokázali nemoÏné: Porazili druholigovou SFC Opava
Za sluneãného poãasí a pfied

slu‰nou náv‰tûvou nastoupila

domácí Jiskra proti v této sezónû

neporaÏené druholigové SFC

Opava. Od úvodního hvizdu za

hlasitého povzbuzování asi 40

fanou‰kÛ hostujícího muÏstva

bylo k vidûní zajímavé utkání.

Domácí mûli v nohách je‰tû ne-

dûlní tûÏké utkání a hosté zase

zajímavé utkání s Hradcem

Králové.

Zaãátek utkání i cel˘ první polo-

ãas patfiil spí‰e hostÛm, ktefií mû-

li územní pfievahu. První ‰anci si

v‰ak vytvofiili domácí, kdyÏ z 30

metrÛ stfiílel Pfiecechtûl tûsnû

vedle. Ve 4. minutû zahrávali

z hranice pokutového území

hosté, ale stfiela mífiila pouze do

zdi a odraÏen˘ míã Ví‰ek stfiílel

vysoko nad bránu. Utkání se pak

pfielévalo z jedné strany na dru-

hou, kde vût‰inou útoãníci kon-

ãili v ofsajdové pasti. Hosté si

vytvofiili nûkolik slibn˘ch ‰ancí,

ale jejich snaha konãila buì na

obranû, nebo v rukách pozorné-

ho ·uláka.

Ve 26. minutû mohli jít domácí

do vedení, kdyÏ zaváhání obrany

vyuÏil Îmolík, kter˘ postupoval

sám na hostujícího Nováka, ale

jeho stfiela mífiila nad bránu.

V 35. minutû to byl opût Ví‰ek,

kter˘ mohl skórovat, ale jeho

stfiela skonãila po teãi mimo

branku. Z následujícího rohu

mûli hosté velkou pfiíleÏitost

skórovat, ale ve vzniklé skrumá-

Ïi se nejlépe opût orientoval do-

mácí ·ulák. V 38. minutû ‰el 

opût po pravé stranû sám Îmo-

lík, kterého zastavil jen faul

v pokutovém území. Nafiízen˘

pokutov˘ kop pfiesnû umístil

Orság a bylo to 1:0. Hosté odpo-

vûdûli hned za dvû minuty, kdy

po spornû zapískaném faulu na

hranici pokutového území zahrá-

vali hosté pokutov˘ kop, kter˘ si

pûknû na‰el hlavu Kozáka a bylo

srovnáno na 1:1. Za tohoto stavu

se ‰lo i do ‰aten.

Druh˘ poloãas zaãal opatrnûji

neÏ první a hrálo se spí‰e upro-

stfied hrací plochy neÏ u branek.

Hosté naráÏeli na dobfie postave-

nou obranu domácích a domácí

spoléhali na rychlé zakládání

protiútokÛ. V 55. minutû mohli

hosté po rohu jít do vedení, ale

·ulák byl opût pozorn˘. V 68.

minutû se v‰ak stav mûnil, kdyÏ

se po nenápadné akci stfiedem

hfii‰tû protáhl Hala‰ka a bylo to

1:2. I domácí dokázali na branku

rychle odpovûdût. V 71. minutû

byl v pokutovém území dÛrazn˘

Dankoviã, kter˘ sebral hostující-

mu obránci míã, pfiihrál zpátky

Krajãoviãovi a bylo vyrovnáno.

Od té chvíle Jiskra pfievzala ini-

ciativu a i domácí diváci se pro-

budili a byli více sly‰et. V 74.

minutû je‰tû hosté zahrozili, ale

Kováã dvakrát zatáhl záchranou

brzdu. V 77. minutû utekl po le-

vé stranû ·vajda a jeho pfiehoze-

ní gólmana skonãilo na spojnici

bfievna a tyãky. V 78. minutû za-

se po pravé stranû utekl Îmolík

a Dankoviãovi chybûl krok.

V 81. minutû se na pÛlce Orság

nádhernû zbavil dvou hráãÛ, po-

slal do kfiídla ·vajdu a ten do vy-

loÏené ‰ance poslal Îmolíka,

kter˘ do prázdné branky zmûnil

skóre na svûtelné tabuli na 3:2.

V 86. minutû poslal pûknou stfie-

lu z dálky Dankoviã, ale chybûlo

jí pár centimetrÛ, skonãila na ty-

ãi. Hosté se do závûreãného tlaku

uÏ nedostali a skrumáÏ v 88. mi-

nutû, kterou vyfie‰il ·ulák, byla

v‰e. Kluci si za bojovnost v po-

slední dvacetiminutovce v˘hru

zaslouÏili. Odmûnou jim bude

urãitû dal‰í utkání, pfii nûmÏ pfii-

vítáme koncem záfií ‰Èastnûj‰ího

z dvojice âáslav - Liberec.

Fota a text Kamil Furik

Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii vylep‰ili svoji formu
V bohumínské kuÏelkáfiské hale

se 1. záfií konal dal‰í závod tûles-

nû postiÏen˘ch sportovcÛ, kter˘

se zapoãítává do âeského pohá-

ru 2007. Zúãastnilo se jej celkem

28 hráãÛ z celé âeské republiky

v pûti kategoriích. Forma se vrá-

tila na‰emu nejlep‰ímu kuÏelká-

fii ZdeÀku Doãkálkovi, kter˘

v kategorii TP muÏÛ vybojoval

na sto hodÛ sdruÏen˘ch v˘ko-

nem 499 poraÏen˘ch kuÏelek pr-

venství a zv˘‰il tak svou nadûji

na celkové pohárové vítûzství.

Druh˘ skonãil Franti‰ek Tomá-

‰ek z âKD Blansko (485 kolkÛ)

a tfietí se umístil Rudolf Vávra

z Mety Opava (353 shozen˘ch

kolkÛ). AÏ na 4. místû se pfiekva-

pivû umístil Jaroslav Horáãek

z Olympie Bruntál poté, co mu

scházely na stupnû vítûzÛ pouhé

4 kolky.

Vynikajícího úspûchu dosáhl r˘-

mafiovsk˘ Karel Forcek, kter˘ na

sto hodu sdruÏen˘ch dosáhl nej-

lep‰ího v˘konu celého turnaje

a 404 shozen˘mi kolky si zajistil

prvenství. Druhá se umístila Jana

Martiníková z Olympie Bruntál

(386 kolkÛ) a tfietí skonãil

Miroslav Kyzlink z âKD

Blansko (362 kolkÛ). V kategorii

LP2 se nejlépe dafiilo na‰emu Ivu

Mrhalovi, kter˘ na sto hodÛ sdru-

Ïen˘ch v˘konem 385 shozen˘ch

kolkÛ dosáhl na tfietí pozici.

Prvenství si odnesl Jan ·merda

z âKD Blansko (399 kolkÛ), dru-

h˘ skonãil Bohumil Ba‰n˘ také

z âKD Blansko v˘konem 394 sho-

zen˘ch kolkÛ.

Na pfií‰tí turnaj se rozjedou na‰i

tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii do

Horního Bene‰ova 25. listopadu. 

JiKo
Foto: archiv TJ Jiskra R˘mafiov
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Cykloliga AutoDûdoch
Dnes, 7. záfií, pokraãuje Cykloliga AutoDûdoch, tentokrát závodem jen

pro mládeÏ, a to jiÏ znám˘m závodem kolem staroveského kina a ryb-

níka. Tradiãnû se ho úãastní i dûti z matefisk˘ch ‰kol, a tak o dramatiã-

nost není nouze. Partnerem je místní firma KATR, a. s., Stará Ves.

V sobotu 8. záfií má cykloliga dal‰í pokraãování ãasovkou na Skfiítek,

která letos nakrojí druhou desítku. Leto‰ní roãník bude v˘jimeãn˘,

protoÏe v rámci ãasovky se bude jednat o Mistrovství republiky

handbikerÛ. Na mnoh˘ch závodech jsme si jiÏ zvykli na úãast vozíã-

káfiÛ, ale abychom jich na jednom místû vidûli kolem dvaceti, to se

nám je‰tû nepodafiilo. Proto se pfiijìte podívat, co tito borci, a mûla by

mezi nimi b˘t i Ïena, dokáÏí na sv˘ch „strojích“, a pochopitelnû je

mÛÏete i mohutnû povzbudit.  Karel StrÏínek
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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

Chcete koupit dÛm,
byt, auto, cokoliv nebo

uÏ máte v‰e a chcete jet na dovolenou?
PÛjãíme vám peníze na cokoliv, serioznû

a bez jak˘chkoliv poplatkÛ pfiedem!!!

KREDITNÍ KARTY, ÒVùRY, PÒJâKY,

LEASING, HYPOTÉKY,

PENZIJNÍ P¤IPOJI·TùNÍ,

STAVEBNÍ SPO¤ENÍ, NEBANKOVNÍ PÒJâKY.

VOLEJTE VA·EHO AKREDITOVANÉHO
FINANâNÍHO PORADCE, KTER¯ VÁM

U·IJE NABÍDKU NA MÍRU

MMMMaaaassssááááÏÏÏÏeeee
DDDDaaaa llll iiii bbbboooo rrrr     LLLLÏÏÏÏ iiii ããããaaaa fifififi

Tel.: 736 771 071
www.olomouc-masaze.wbs.cz

• MASÁÎE
• V¯UKA TAIJI

(TAJâI)
• PRODEJ

DETOXIKAâNÍCH
NÁPLASTÍ
A PRODUKTÒ
PODPORUJÍCÍCH
ZDRAVÍ

• PRÒPRAVA PRO
BOJOVÉ SPORTY
(NEJEN PRO DùTI)

Hotovostní pÛjãky

Informace: 775 175 473 nebo 739 215 341
Do t˘dne po pfiedání podkladÛ k úvûru máte peníze na úãtu!

Jedná se o bankovní úvûr, splátka mûsíãnû aÏ na 80 mûsícÛ

ANO NE
ANO

• DÒCHODCI DO 80 LET
(MIN. 5500 Kâ)

• ZAMùSTNANCI (MIN.
6000 Kâ, NEURâITÁ DOBA)

• OSOBY SAMOSTATNù
V¯DùLEâNù âINNÉ (I TùM,
KTE¤Í JINDE NEUSPùLI)

NE

• MATE¤SKÁ

DOVOLENÁ

• NEZAMùSTNANÍ,

DLUÎNÍCI

774 343 278, LEONSTARS@seznam.cz
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Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Nov˘ ‰kolní rok: Kraj otevírá patnáct nov˘ch oborÛ
·kolní rok 2007/2008 zaãíná pro Ïáky základ-

ních a stfiedních ‰kol v pondûlí 3. záfií 2007. Do

455 základních ‰kol v kraji nastoupí odhadem

13 tisíc prvÀáãkÛ. Základní ‰koly v kraji bude

nav‰tûvovat celkem asi 111 tisíc ÏákÛ. Ve srov-

nání s loÀsk˘m ‰kolním rokem je to pfiibliÏnû

o 600 ÏákÛ ménû. Základní vzdûlávání budou

Ïáci plnit pfiedev‰ím ve ‰kolách obecních, ale

také v soukrom˘ch a církevních ‰kolách a ve

speciálních ‰kolách zfiizovan˘ch krajem. Na po-

kles ÏákÛ v základních ‰kolách i letos reagovali

nûktefií zfiizovatelé obecních ‰kol. Ke slouãení

základních ‰kol do‰lo napfi. v Karviné,

Havífiovû, âeském Tû‰ínû a Opavû.

Pro zájemce o pfiijetí ke vzdûlání ve stfiedních

‰kolách zfiizovan˘ch Moravskoslezsk˘m kra-

jem bude k dispozici od 1. záfií 2007 zhruba 

15 nov˘ch oborÛ vzdûlání. PÛjde pfiedev‰ím

o obory s maturitou. Mezi nové obory patfií na-

pfiíklad lyceální obory v Kopfiivnici a Bruntále,

obory Stavebnictví ve Fr˘dku-Místku, Infor-

maãní technologie - aplikace osobních poãítaãÛ

v Ostravû-Kunãicích, Mechanik instalatérsk˘ch

a elektrotechnick˘ch zafiízení budov v Karviné.

Studijní nabídku roz‰ífiila i Janáãkova konzer-

vatofi v Ostravû o obor Gymnázium, kter˘ se za-

mûfiuje na estetickov˘chovné pfiedmûty. Dal‰í

gymnaziální obor (ãtyfilet˘) byl otevfien ve

Stfiední ‰kole v Havífiovû-Prostfiední Suché.

V kraji ojedinûl˘ obor s maturitní zkou‰kou

Masér sportovní a rekondiãní byl otevfien na

Stfiední ‰kole odûvní, sluÏeb a podnikání

v Ostravû-Porubû. Z oborÛ vzdûlání s v˘uãním

listem lze uvést dva nové obory na Stfiední ‰ko-

le fiemesel a sluÏeb v Havífiovû-·umbarku za-

mûfiené na elektrotechnické, strojnûmontáÏní

a automontáÏní práce.

Také soukromé stfiední ‰koly otevfiely pfiibliÏnû

stejn˘ poãet nov˘ch oborÛ. Studijní nabídka

tûchto ‰kol byla roz‰ífiena mimo jiné o maturit-

ní obory Management a podnikání v umûní a re-

klamû a Management sportovních zafiízení ve

‰kole Educa v Novém Jiãínû, obor Konstrukce

a tvorba nábytku ve ‰kole Ave Art v Ostravû, 

obory Pedagogické lyceum a Zdravotnické ly-

ceum ve ‰kole Iuventas v Ostravû.

Ve 151 stfiedních ‰kolách v kraji (107 ‰kol zfii-

zuje kraj) bude studovat ve v‰ech formách

vzdûlávání více neÏ 74 tisíc ÏákÛ, a to vãetnû

nástavbového studia. Porovnáme-li pfiedbûÏné

údaje o poãtu ÏákÛ v fiádném studiu (tj. bez ná-

staveb), lze pfiedpokládat nárÛst poãtu ÏákÛ

oproti loÀsku asi o 630 (letos bude v fiádném

studiu tedy asi 66 700 ÏákÛ). Do 1. roãníku

stfiedních ‰kol fiádného studia nastoupí témûfi 

20 tisíc ÏákÛ. Kraj nabídl ÏákÛm dostateãnou

studijní kapacitu ve stfiedních ‰kolách, které zfii-

zuje. Celkem kapacitní moÏnosti ‰kol pro pfiije-

tí pfiekroãily skuteãn˘ poãet pfiijat˘ch ÏákÛ

o cca 6 000 míst, z toho v denní formû vzdûlá-

vání o více neÏ 5 300 míst.

V souvislosti se zahájením nového ‰kolního ro-

ku stojí za zmínku i fakt, Ïe v roce 2008 v kraji

odmaturuje celkem více neÏ 12 a pÛl tisíce Ïá-

kÛ, z toho asi 2 tisíce ÏákÛ v nástavbovém stu-

diu. Îáci posledního maturitního roãníku nebu-

dou je‰tû maturovat podle nového modelu ma-

turitní zkou‰ky, neboÈ zákonodárci odloÏili ko-

nání státních maturit o dal‰í dva roky.

Kraj jiÏ nûkolik let soustavnû spolupracuje se

‰kolami a zamûstnavateli na zv˘‰ení poãtu ÏákÛ

v tzv. technick˘ch oborech. Konkrétními pfiíkla-

dy jsou obory s v˘uãním listem Obrábûã kovÛ

a Hutník. Nedostatkov˘ obor Obrábûã kovÛ stu-

dovalo ve ‰kolním roce 2001/2002 pouze 

107 ÏákÛ, v roce 2006/2007 to jiÏ bylo 522 Ïá-

kÛ, absolventÛ tohoto oboru za ‰kolní rok

2000/2001 bylo jen 6, pfiiãemÏ ve ‰kolním roce

2005/2006 obor absolvovalo 111 ÏákÛ. Obor

Hutník, kter˘ je‰tû v roce 2002/2003 nemûl

v kraji Ïádné Ïáky, ve ‰kolním roce 2006/2007

studovalo 77 ÏákÛ a v pfiedchozím ‰kolním ro-

ce jej absolvovalo prvních 16 ÏákÛ.

Ve ‰kolním roce 2006/2007 byl také zahájen

projekt Moravskoslezského kraje a Agentury

pro regionální rozvoj s názvem ForTech, kter˘

si klade za cíl pfiilákat více mlad˘ch lidí ke stu-

diu technick˘ch oborÛ pfiedev‰ím v oblasti stro-

jírenství, elektrotechniky, informatiky a staveb-

nictví a zv˘‰it prestiÏ technick˘ch profesí. Tato

iniciativa je reakcí na nedostatek pracovníkÛ

v technick˘ch profesích u stávajících firem

v krajích a na poÏadavky novû pfiicházejících

investorÛ.

V prÛbûhu projektu byla navázána spolupráce

se zamûstnavateli, stfiedními a vysok˘mi ‰kola-

mi, oborov˘mi sdruÏeními (tzv. klastry), rekva-

lifikaãními a poradensk˘mi stfiedisky úfiadÛ prá-

ce. V rámci iniciativy probûhla informaãní

kampaÀ, byly zhotoveny informaãní materiály

pro ‰koly, vytvofieny webové stránky www.po-

volaniprozivot.cz, uskuteãnily se tzv. TechDny -

exkurze do vybran˘ch podnikÛ a firem pro v˘-

chovné poradce, probûhly soutûÏe pro Ïáky zá-

kladních a stfiedních ‰kol. První etapa projektu

byla hodnocena jako velmi úspû‰ná. Rada

Moravskoslezského kraje schválila dal‰í pokra-

ãování tohoto projektu.

Mgr. Tereza Hlaváãová,
tisková mluvãí MSK

Hofiela stfiecha b˘valé vajíãkárny
V pondûlí 3. záfií krátce pfied jedenadvacátou

hodinou do‰lo z dosud nezji‰tûn˘ch pfiíãin

k poÏáru budovy b˘valé vajíãkárny na OkruÏní

ulici v R˘mafiovû. PoÏár lokalizovala hasiãská

druÏstva HZS Bruntál, HZS R˘mafiov, dobro-

volní hasiãi z R˘mafiova, Bfiidliãné a Horního

Mûsta. Pfii poÏáru, kter˘ byl lokalizován pÛl

hodiny po dvaadvacáté hodinû a zcela zlikvi-

dován osm minut po pÛlnoci, nebyl na‰tûstí ni-

kdo zranûn. ·koda dosud nebyla vyãíslena. Pfii

zásahu pomáhala i v˘‰ková technika z Bruntá-

lu a R˘mafiova. Z podkladÛ PâR Bruntál

Fota: HZS Bruntál

Ilustraãní foto: internet
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JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 21. 9. 2007
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 13. 9. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

16/2007

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE

TTTTaaaa nnnn eeee ãããã nnnn íííí ssss kkkk uuuu pppp iiii nnnn aaaa JJJJ eeee ssss pppp fifififi iiii ZZZZ ····     RRRR ˘̆̆̆ mmmm aaaa fifififi oooo vvvv

PPPP OOOO     ¤¤¤¤     ÁÁÁÁ DDDD     ÁÁÁÁ NNNN ÁÁÁÁ BBBB OOOO RRRR     NNNN     OOOO     VVVV ¯̄̄̄ CCCC     HHHH         TTTT AAAA NNNN     EEEE     ââââ     NNNN     ÍÍÍÍ     KKKK     ÒÒÒÒ

••••     rrrrooooããããnnnnííííkkkk nnnnaaaarrrroooozzzzeeeennnníííí     2222000000001111 aaaa ÏÏÏÏ 1111999999996666                                             ••••     rrrrooooããããnnnnííííkkkk nnnnaaaarrrroooozzzzeeeennnníííí         1111999999995555 aaaa ssss ttttaaaarrrr‰‰‰‰ íííí

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 !!!

Ví c e i n f o r m a c í n a t e l . : 7 2 4 9 4 7 3 8 4

Nyní akce!

HYPOÚVùR BEZ POPLATKU

U‰etfiíte 10 000 Kã



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.

·koda Felicia Pick-Up 1.3 LXi, CZ,
servis, r. v. 2001, rádio, tónovaná
skla, pfiíprava pro telefon, mlhov-
ky. Cena: 79 900 Kã bez DPH.

Peugeot Boxer 2.0 HDi, CZ, servis, r. v.
2001, rádio, posil. fiíz., taÏné, el. zrcát-
ka, zámek fiadící páky, manuální pfie-
vodovka. Cena: 279 900 Kã bez DPH.

Citroen C5 , Exclusive, r. v. 2001, ABS,
NAVI, ESP, DVD, CD mûniã, rádio, el.
v˘b., PC, indik. park., senz. stûr., cent-
rál, 8x airbag. Cena: 239 900 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.

Mazda Demio 1.4i, r. v. 2000, posil.
fiíz., zadní stûraã, mlhovky, 2x airbag,
centrál, el. okna a zrcátka, dûlená
zadní sedadla. Cena: 109 900 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 Fabia 1.2 CZ, serv.kniha,
r. v. 2006, airbag, CD a rádio, po-
sil. fiíz., zadní stûraã, dûlená zadní
sedadla. Cena: 189 900 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 Octavia 1.6 RIDER, 75kW, r. v.
2004, ABS, ASR, rádio, PC, zadní stû-
raã, mlhovky, imob., el. v˘bava, cent-
rál, CD, 2x airbag. Cena: 289 900 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: 249 900 Kã.

Opel Astra 1.6 16V, Karavan com,
r. v. 2003, rádio, PC, zadní stûraã,
el. okna a zrcátka, centrál, CD,
ABS, 2x airbag. Cena: 189 900 Kã.

Opel Vectra, r. v. 2003, xenony, ESP,
rádio, imob., PC, el. v˘bava, temp.,
mlhovky, centrál, CD, alarm, ABS,
8x airbag. Cena: 259 900 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 Superb 1.9 TDi , 96 kW, r. v.
2006, ABS, xenony, ASR,, temp., sen-
zor brzd, rádio, PC, indik. park., centrál
4x airbag. Cena: 459 900 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
DIGI KLIMA

DIGI KLIMA

DIGI KLIMAKLIMA DIGI KLIMA KLIMA

DIESEL

DIESELKLIMA KLIMAKLIMA

DIESEL

DIESEL 6KVALT

DIGI KLIMA DIESEL 6KVALT DIGI KLIMA DIESEL 6KVALT

■ 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 13 TIS. KM

NAJETO 40 TIS. KM NAJETO 20 TIS. KM

NAJETO 40 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.
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