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Mûsto získalo dotaci na projekt sportovnû-kulturního areálu
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Gottwaldova ulice, 1969

Radniãní ulice, 2007

Mûsto R˘mafiov má pfiipraveno

nûkolik projektÛ v rámci takzva-

ného Integrovaného dokumentu

mûsta R˘mafiova, kter˘ má urãe-

ny priority a je pravidelnû aktua-

lizován i na webov˘ch stránkách

mûsta http://czech.rymarov.cz

v sekci Informace mûsta, Inte-

grovan˘ dokument.

První úspûch pfii získávání dota-

cí zaznamenalo mûsto R˘mafiov

v souvislosti s v˘stavbou spor-

tovnû-kulturního areálu v zahra-

dû Hedvy. Nedávno získalo do-

taci od ministerstva pro místní

rozvoj ve v˘‰i cca 2 milionÛ 

300 tisíc korun na realizaci 1. eta-

py tohoto projektu.

V tûchto dnech zapoãala firma

INSTA Olomouc, s. r. o., práce

na objektu nazvaném víceúãelo-

vé hfii‰tû, které je situováno na 

okraj travnaté „pláÏe“ u edrovic-

kého rybníka. Je umístûno mezi

stávající skupiny bfiíz k patû te-

rénní modelace, která bude vyu-

Ïita pro vybudování dfievûn˘ch

(pfiíp. kamenn˘ch) sedacích

stupÀÛ. Víceúãelové hfii‰tû o roz-

mûrech 18 x 36 m bude mít vy-

bavení pro tenis, volejbal, nohej-

bal, házenou, cviãn˘ venkovní

basketbalov˘ ko‰ (umístûn˘ na

betonové tenisové stûnû), dvû

mobilní branky pro malou kopa-

nou, cviãnou stûnu o rozmûrech

4,80 m x 3,00 m z pohledového

betonu. Povrch pokryje umûl˘ Dûtské sportovní hfii‰tû
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trávník s kfiemiãit˘m vsypem.

Hfii‰tû bude vedle ÏákÛ sportov-

ních tfiíd, studentÛ gymnázia

a ãlenÛ sportovních klubÛ vyuÏí-

vat i vefiejnost (fiízen˘ provoz).

Vedle v˘stavby víceúãelového

hfii‰tû firma zrekonstruuje stávají-

cí antukové hfii‰tû na hfii‰tû pro

pláÏov˘ volejbal, které poslouÏí

náv‰tûvníkÛm areálu zvlá‰tû

v koupací sezónû. Obû hfii‰tû bu-

dou oplocená a vefiejnû pfiístupná.

Dal‰ím objektem, jehoÏ v˘stav-

bu v zahradû Hedvy zahájí firma

KARIM, spol. s r. o., Hulín, je

robinsonádní dûtské sportovní

hfii‰tû, které bude situováno do

prostoru stávajícího remízu.

Návrh poãítá s respektováním

a vyuÏitím vybran˘ch hodnot-

n˘ch stromÛ, které se stanou

souãástí herního areálu. Stejnû

tak bude vyuÏit svaÏit˘ terén,

hfii‰tû bude v˘‰kovû ãlenûno te-

rasami, na které budou umisÈo-

vány jednotlivé plochy s herními

prvky: lezeckou stûnou, houpaã-

kou se 3 sedaãkami, pruÏinov˘-

mi hraãkami, skluzavkou na

svah s plo‰inou, multifunkãní se-

stavou, která bude obsahovat

dvû vûÏiãky propojené pohybli-

v˘m mostem, provazovou síÈ,

skluzavku, provazov˘ Ïebfiík,

schodky a houpaãku se 2 sedad-

ly. Dominantním prvkem v cent-

rální ãásti hfii‰tû bude boulderin-

gová (umûlá horolezecká) stûna.

Hrany terasy budou zpevnûny

kamenn˘mi bloky, pfiíp. kamen-

n˘mi gabiony (dráto‰tûrkov˘mi

ko‰i), kladen˘mi stupÀovitû tak,

aby vytváfiely sedací schody. Na

nejvy‰‰í terase bude odpoãíva-

dlo s pergolou. Herní prvky bu-

dou rozdûleny podle vûkov˘ch

kategorií dûtí, kter˘m jsou urãe-

ny.

Plán dûtského sportovního hfii‰tû

ãásteãnû zasahuje do kolonie za-

hrádek, která se v souãasné dobû

v tûchto místech nachází. Mûsto

R˘mafiov ocenilo vstfiícn˘ pfií-

stup nûkter˘ch majitelÛ tûchto

ploch, ktefií je uvolnili k vybudo-

vání hfii‰tû a souhlasili s pfiidûle-

ním náhradních pozemkÛ v za-

hrádkáfiské kolonii u vlakového

nádraÏí.

Firmy, které realizují tento pro-

jekt, vy‰ly z v˘bûrového fiízení.

Termín dokonãení prací je 

31. 12. 2007. Celkov˘ rozpoãet

stavby je cca 3,3 mil. Kã, mûsto

R˘mafiov ze svého rozpoãtu 

uvolnilo cca 1 mil. Kã.

V závislosti na získání dal‰ích fi-

nancí má mûsto R˘mafiov v plá-

nu pfií‰tí rok pokraãovat v reali-

zaci druhé etapy projektu spor-

tovnû-kulturního areálu v zahra-

dû Hedvy, kter˘ mimo jiné zahr-

nuje v˘stavbu nového objektu

zázemí pro bûÏecké lyÏování.

Ski klub RD R˘mafiov ve spolu-

práci s mûstsk˘m úfiadem plánu-

je vybudovat klubovnu, ‰atny,

sklad, sociální zázemí a garáÏ

pro snûÏnou rolbu, která bude

slouÏit k údrÏbû bûÏeck˘ch tras

v ‰ir‰ím okolí R˘mafiova.

Vybudována by mûla b˘t nová

cestní síÈ v zahradû Hedvy, 

umoÏÀující trasovat nûkolik vy-

cházkov˘ch („parkov˘ch“) a te-

matick˘ch okruhÛ (tréninkov˘

okruh délky 500 m - bûh, jízda

na koleãkov˘ch bruslích, trénink

na koleãkov˘ch lyÏích, fit-stezka

vybavená jednoduch˘mi tûloc-

viãn˘mi prvky aj.). Vnitroareá-

lová cestní síÈ bude vybavena

odpovídajícím mobiliáfiem (par-

kov˘mi lavicemi, odpadkov˘mi

ko‰i, informaãními tabulemi)

a parkov˘m osvûtlením.

Dal‰í programové prvky jsou

soustfiedûny do prostoru u letní-

ho amfiteátru. Navrhována je

jednak rekonstrukce stávajícího

krytého podia, jednak roz‰ífiení

zpevnûné plochy nad amfiteát-

rem s moÏností instalace modu-

lárního mobilního nadstfie‰ení.

Nadstfie‰ení (ocelová konstrukce

s textilním potahem) bude slou-

Ïit k nadkrytí podia, pfiíp. taneã-

ní plochy, resp. plochy se stolo-

vou úpravou apod. pfii pofiádání

taneãních zábav a jin˘ch kultur-

nû-spoleãensk˘ch akcí.

V nejvy‰‰í ãásti zahrady Hedvy,

na otevfiené luãní plo‰e nad let-

ním amfiteátrem, odkud je pano-

ramatick˘ v˘hled na hlavní hfie-

ben JeseníkÛ, je navrhován dfie-

vûn˘ altán. Bude slouÏit souãas-

nû i jako pfiístfie‰ek jedné ze za-

stávek na trase fit-stezky. V niÏ-

‰í ãásti této luãní enklávy pro-

chází navrhovaná fit-stezka ko-

lem v˘razného pfiírodního prvku

- mokfiadní plochy. Zde je pláno-

vána dal‰í ze zastávek trasy a na-

vrhováno dfievûné odpoãinkové

molo, vynesené nad hladinu

vodní plochy.

Návrh poãítá také s doplnûním

a rekonstrukcí pfiírodních prvkÛ

v zahradû. Kromû opatfiení uve-

den˘ch v˘‰e se jedná o dosadbu

stromÛ (pfiíp. kefiového patra)

v lesoparkovém pásu podél

Sokolovské ulice, doplnûní (pfiíp.

rekonstrukci) stromofiadí v tomto

úseku, kompaktní kefiovou v˘-

sadbu u parkovi‰tû a dûtského

hfii‰tû, vyãi‰tûní mokfiadu a dopl-

nûní jeho bfiehového porostu, v˘-

sadbu solitérních stromÛ, resp.

skupin podél navrhovan˘ch vnit-

roareálov˘ch komunikací a dal‰í

opatfiení vãetnû pûstebních zása-

hÛ ve stávajících porostech.

Souãástí projektu je rovnûÏ cent-

rální parkovi‰tû fie‰eného areálu,

situované na ãásti plochy stáva-

jící zahrádkáfiské osady. 

Hana Pavlásková, JiKoSouãasn˘ stav volejbalového hfii‰tû

Umístûní hfii‰tû na pláÏi rybníka

Místo v˘stavby dûtského hfii‰tû
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Aktuálnû z mûsta

Rada jmenovala fieditelku muzea a jednatele Mûstsk˘ch sluÏeb
Ve ãtvrtek 27. záfií se uskuteãnilo mimofiádné

zasedání rady mûsta. Radní na nûm pfiijali pût

usnesení t˘kajících se jmenování jednatele

Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o. (MûS).

Rada zru‰ila vyhlá‰ené konkurzní fiízení na

funkci jednatele obchodní spoleãnosti Mûstské

sluÏby, neboÈ z nûj nevy‰el Ïádn˘ vhodn˘ kan-

didát. Do funkce jednatele jmenovala s plat-

ností od 27. záfií 2007 dlouholetého zamûst-

nance Antonína Urbánka, kter˘ spoleãnost ve-

dl po odvolání Martina Valy. Radní vzali na

vûdomí zprávu o hospodafiení MûS za období

leden aÏ srpen 2007.

V pondûlí 1. fiíjna se konalo fiádné zasedání

Rady mûsta R˘mafiova, na kterém radní pfiijali

celkem sto dvacet sedm usnesení, z nichÏ de-

vûtaãtyfiicet mûlo charakter doporuãení pro

jednání zastupitelstva mûsta. Vût‰inu usnesení

tvofiily majetkové a bytové záleÏitosti.

Radní vzali na vûdomí zprávu o hospodafiení

spoleãnosti Teplo R˘mafiov, s. r. o., za období

leden aÏ ãerven 2007. Zpráva podrobnû infor-

muje o ekonomick˘ch v˘sledcích, investiãní

ãinnosti a v˘robû tepla.

Mûsto R˘mafiov získalo z programu podpory

v˘stavby nájemních bytÛ pro rok 2007 dotaci

na v˘stavbu patnácti bytÛ ve vlastnictví obcí

urãen˘ch pro pfiíjmovû vymezené osoby.

Jedná se o byty na Hornomûstské ulici ã. 28

a 30, kde je budováno ‰est bytÛ o velikosti

1+0, a devût bytÛ na Hornomûstské ulici ã. 47,

49 a 51 (z toho dva byty o velikosti 2+0 a se-

dm bytÛ o velikosti 1+1). Podle nafiízení vlády

ã. 146/2003 Sb. platí pro pronájem bytÛ posta-

ven˘ch z dotací, Ïe byt lze pronajmout samo-

statnû Ïijící osobû, jejíÏ prÛmûrn˘ mûsíãní pfií-

jem v období 12 kalendáfiních mûsícÛ nepfiesá-

hl 0,8násobek prÛmûrné mûsíãní mzdy, nebo

osobû z dal‰ími ãleny domácnosti, jestliÏe prÛ-

mûrn˘ mûsíãní pfiíjem domácnosti nepfiesáhl

1,5násobek prÛmûrné mûsíãní mzdy. Nájemní

smlouva mÛÏe b˘t uzavfiena pouze s osobou,

která nemá vlastnictví ani spoluvlastnictví

a jemu obdobné právo k bytu, bytovému nebo

rodinnému domu. Obec mÛÏe uzavfiít nájemní

smlouvu i s osobami, které nesplÀují podmín-

ky pronájmu, jsou-li k datu uzavfiení nájemní

smlouvy uspokojeny v‰echny Ïádosti o proná-

jem podle uveden˘ch podmínek.

Radní schválili podmínky pro pfiidûlení bytÛ

a rozhodli, Ïe v první fázi budou byty nabíd-

nuty uchazeãÛm z pofiadníku na rok 2007 ve-

den˘m ve skupinû a), pfiípadnû pfiijmou Ïádos-

ti o v˘mûnu bytÛ. Po obsazení bytÛ tûmito zá-

jemci budou zb˘vající volné byty nabídnuty

zvefiejnûním na Úfiední desce mûsta. ZároveÀ

byla schválena v˘‰e nájemného v bytech na

Hornomûstské ulici ã. 28, 30, 47, 49 a 51 na

17,63 Kã/m2 mûsíãnû.

Rada mûsta schválila v˘bûr Ïadatele o prodej

parcely ã. 113 a 114 a ãásti parcely ã. 80 a 115

v katastrálním území R˘mafiov formou obál-

kové metody, za úãelem v˘stavby obchodního

centra, a to mezi zájemci pfiihlá‰en˘mi v fiád-

ném termínu. Radní rovnûÏ schválili provede-

ní v˘bûru formou obálkové metody na prodej

b˘valé technické stanice (objekt b˘valého ná-

hradního zdroje vody pro nemocnici) na par-

cele ã. 443/2 v k. ú. R˘mafiov vãetnû pozemku,

a to mezi pfiihlá‰en˘mi Ïadateli.

Radní schválili úpravu Pravidel pro pronají-

mání nemovitého majetku mûsta, t˘kající se

v˘‰e nájemného za pronájem zemûdûlské pÛ-

dy s úãinností od 1. ledna 2008, kterou se cena

zv˘‰í z dosavadního 1 haléfie na 30 haléfiÛ za

pronájem 1m2.

V souladu se ‰kolsk˘m zákonem schválila ra-

da mûsta zv˘‰ení poãtu dûtí ve tfiídách matefi-

sk˘ch ‰kol o 1 - 4 místa, maximální kapacita

povolená zákonem je 28 dûtí.

Rada mûsta jmenovala Lenku Baborovskou do

funkce fieditelky pfiíspûvkové organizace

Mûstské muzeum R˘mafiov s platností od 

1. ledna 2008.

Na základû poÏadavku plaveckého oddílu 

TJ Bfiidliãná schválila rada mûsta poskytnutí

pfiíspûvku ve v˘‰i 40 000 Kã na provoz pla-

veckého bazénu. Bazén vyuÏívají i obãané

a ‰koly z R˘mafiova a tûlov˘chovná jednota

není schopna z ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ hradit

ve‰keré náklady na provoz bazénu, které se

kaÏdoroãnû zvy‰ují.  

Z podkladÛ MûÚ R˘mafiov JiKo

Zastupitelé jednali o podmínkách prodeje pozemku
k v˘stavbû obchodního centra

Ve ãtvrtek 11. fiíjna se v malém

sále Stfiediska volného ãasu kona-

lo desáté zasedání Zastupitelstva

mûsta R˘mafiova. Zastupitelé na

nûm pfiijali celkem jedenapadesát

usnesení, z nichÏ vût‰inu tvofiily

majetkové záleÏitosti.

Zastupitelé vzali na vûdomí kon-

trolu usnesení z 8. a 9. zasedání

zastupitelstva mûsta a zprávu

o ãinnosti rady mûsta za období

od 29. 6. do 11. 10. 2007.

K bodu „Zpráva o hospodafiení

mûsta a rozpoãtová opatfiení“ in-

formoval starosta Petr Klouda, Ïe

v˘hled hospodafiení k 31. 12. 2007

pfiedpokládá zmûny ve v˘dajích

a pfiíjmech rozpoãtu. Nûkteré

z nich byly projednány a schvále-

ny zastupitelstvem, jiné jsou dÛ-

sledkem v˘voje jednotliv˘ch po-

loÏek rozpoãtu. Celkovû je v˘voj

hospodafiení podstatnû ovlivnûn

zv˘‰en˘mi v˘daji na investice

mûsta a finance na tyto zmûny

mûsto získává pfiedev‰ím z pro-

deje nepotfiebn˘ch nemovitostí

a pozemkÛ a ze zv˘‰en˘ch daÀo-

v˘ch pfiíjmÛ.

Zastupitelstvo schválilo koupi

objektu od spoleãnosti âeská

spofiitelna bez ãerpání úvûru

a vzalo na vûdomí plnûní Integro-

vaného dokumentu k 1. 10. 2007

podle pfiedloÏeného návrhu.

Podle sdûlení starosty Petra

Kloudy poskytuje Integrovan˘

dokument mûsta R˘mafiov na 

r. 2006 - 2010 pfiehled ve‰ker˘ch

projektÛ k rozvoji mûsta, v˘ãet

podan˘ch Ïádostí o dotaci i rea-

lizované zámûry. Jeho pravidel-

nou aktualizací zaji‰Èuje mûsto

pfiístup k aktuálnímu stavu plnû-

ní tohoto strategického doku-

mentu mûsta. Akce oznaãené ze-

lenû jiÏ jsou nebo budou s nej-

vy‰‰í pravdûpodobností pfiipra-

veny k datu vyhlá‰ení programÛ

(asi 12/07) k Ïádosti o dotace.

Celkem je jich ‰estadvacet 

a v úhrnu pfievy‰ují moÏnosti

mûsta na spolufinancování.

Starosta na jednání zastupitel-

stva podotkl, Ïe jejich poãet po-

vaÏuje v první fázi Ïádostí za do-

stateãn˘. Hlavní problém v‰ak

spatfiuje v úspû‰nosti, respektive

zaji‰tûní úspû‰nosti Ïádostí u klí-

ãov˘ch zámûrÛ.

U akcí Integrovaného dokumentu

mûsta R˘mafiova oznaãen˘ch

modfie mûsto obdrÏelo na tyto ak-

ce dotaci nebo pfiíslib dotace a je

jiÏ pfiipravováno nebo hotovo v˘-

bûrové fiízení ãi jiÏ probíhá vlast-

ní realizace akce. Akce oznaãené

ãervenû je nutno projednat a roz-

hodnout o jejich vypu‰tûní, zmû-

nû priority nebo realizátora. Akce

oznaãené Ïlutû jsou jiÏ zrealizo-

vané a u akcí neoznaãen˘ch pfií-

prava teprve probíhá, pfiípadnû

z dÛvodu nízké priority není fie‰e-

ní na programu.

Zastupitelé schválili zv˘‰ení kau-

ce, která propadne mûstu v pfiípa-

dû, Ïe nejpozdûji do tfií mûsícÛ od

stanoveného termínu nedojde

k uzavfiení smlouvy o pfievodu

pozemkÛ ã. 113 a 114 a ãásti po-

zemkÛ ã. 80 a 115 v k. ú.

R˘mafiov za úãelem vyuÏití plo-

chy pro v˘stavbu obchodního

centra. Kauce byla zv˘‰ena na

500 000 Kã.

Zastupitelstvo mûsta schválilo

poskytnutí pfiíspûvku TJ Jiskra

R˘mafiov na zv˘‰ené náklady na

opravu budovy ‰aten na fotbalo-

vém hfii‰ti ve v˘‰i 100 tis. Kã. 

Z podkladÛ MûÚ JiKo
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Fondy EU v letech 2007 aÏ 2013 pro âR
Pro âR je v letech 2007 - 2013 k dispozici

ãtyfinásobek finanãních prostfiedkÛ oproti mi-

nulému období. V novém plánovacím období

mohou uspût jen pfiipravení. V dal‰ím období

jiÏ bude ve fondech EU pro âesko daleko mé-

nû finanãních prostfiedkÛ. Je tu otázka k za-

my‰lení, zda na spolufinancování nûkter˘ch

projektÛ mûsta R˘mafiova vzít úvûr.

Mûsto R˘mafiov má pfiipraveno fiadu projektÛ.

Jak to vypadá v Moravskoslezském kraji? Pro

Ïadatele z MSK je v Regionálním operaãním

programu (ROP) pro roky 2007 - 2013 vyãle-

nûno kolem 20 miliard korun, tj. desetkrát ví-

ce neÏ v minulosti. Nejvût‰í ãást financí bude

investována do dopravní infrastruktury a do-

stupnosti (cca 40 %), dále se bude podporovat

infrastruktura vefiejn˘ch sluÏeb, rozvoj ce-

stovního ruchu a oblastí postiÏen˘ch prÛmys-

lem, tzv. brownfields. Pro mûsta nad deset ti-

síc obyvatel je vyãlenûno kolem 19 % a na

rozvoj venkova kolem 10 %. Ze strukturál-

ních fondÛ v‰ak celkové dostupné zdroje bu-

dou ãinit ãástku více jak 700 miliard Kã. Toto

je pro v‰echny velká v˘zva, která se jiÏ nebu-

de opakovat.

Mimo dotací z ROP Moravskoslezsko mohou

Ïádat zájemci z MSK finance také v osmi sek-

torov˘ch operaãních programech. Napfiíklad

v oblasti podnikání a inovací, lidsk˘ch zdrojÛ

a zamûstnanosti, v˘voje a v˘zkumu, dopravy

atd. Nûkteré zájemce o dotace v minulosti od-

radila sloÏitá administrativa, která by se mûla

v novém plánovacím období zjednodu‰it.

TaktéÏ by se mûla prodlouÏit doba ãerpání

a zv˘‰it v˘‰e spolufinancování projektÛ ze

souãastn˘ch 75 % na 85 %. ROP budou ad-

ministrovat organizace, které jsou zastoupeny

v kaÏdém kraji, tedy i v na‰em. 

Ing. Jaroslav Kala, místostarosta

Odbory MûÚ informují

Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

V˘mûna fiidiãsk˘ch prÛkazÛ
VáÏení obãané,

v prÛbûhu tohoto roku jsme opakovanû upo-

zorÀovali na povinnost v˘mûny fiidiãsk˘ch

prÛkazÛ, které byly vydané od 1. 7. 1964 do

31. 12. 1993, protoÏe platnost tûchto fiidiã-

sk˘ch prÛkazÛ 31. 12. 2007 konãí.

Vzhledem k tomu, Ïe lhÛta na zpracování

(v˘robu) fiidiãského prÛkazu je ze zákona 20

dnÛ od podání Ïádosti, mûl by obãan, kter˘

chce mít k 1. 1. 2008 k dispozici platn˘ fii-

diãsk˘ prÛkaz, podat Ïádost o vystavení no-

vého fiidiãského prÛkazu na zdej‰ím úfiadû

nejpozdûji v závûru mûsíce listopadu. V sou-

vislosti s lhÛtou 20 dnÛ upozorÀujeme, Ïe ta-

to je pouze lhÛtou pofiádkovou. To znamená,

Ïe pokud státní tiskárna cenin tuto lhÛtu pfii

v˘robû fiidiãského prÛkazu v závûru roku ne-

dodrÏí, obãan nebude mít k dispozici platn˘

fiidiãsk˘ prÛkaz a jen obtíÏnû by se domáhal

práva poukazováním na pfiípadné nedodrÏení

této lhÛty. Vzhledem k tomu, Ïe se v tûchto

mûsících pfiedpokládá v˘razn˘ nárÛst Ïádostí

o vystavení fiidiãsk˘ch prÛkazÛ, státní tiskár-

na cenin jiÏ dfiíve upozorÀovala na to, Ïe

z kapacitních dÛvodÛ nemusí b˘t uveden˘

termín na zpracování dodrÏen.

Dále bychom chtûli upozornit ty drÏitele fii-

diãsk˘ch prÛkazÛ, ktefií mají v drÏení fiidiã-

sk˘ prÛkaz, ale z rÛzn˘ch dÛvodÛ vozidlo

nefiídí, Ïe i oni mají povinnost ve stanovené

lhÛtû poÏádat o v˘mûnu. Pokud jsou pfie-

svûdãeni o tom, Ïe fiidiãsk˘ prÛkaz jiÏ nebu-

dou v budoucnosti vyuÏívat, je jejich povin-

ností tento odevzdat na zdej‰í odbor dopravy.

Ze zákona vypl˘vá, Ïe nikdo nemÛÏe drÏet

neplatn˘ dokument, a je tedy povinen ho ne-

prodlenû odevzdat pfiíslu‰nému úfiadu.

¤idiãsk˘ prÛkaz je vefiejná listina (doku-

ment), kter˘ se vydá osobû, které bylo udû-

leno pfiíslu‰né fiidiãské oprávnûní. Proto da-

n˘ fiidiã není vlastníkem fiidiãského prÛka-

zu, ale pouze jeho drÏitelem. ¤idiãsk˘ prÛ-

kaz slouÏí drÏiteli pfiedev‰ím k tomu, aby

kontrolním orgánÛm prokázal oprávnûnost

k fiízení pfiíslu‰né skupiny a podskupiny

motorov˘ch vozidel. KaÏd˘ drÏitel uvede-

ného fiidiãského prÛkazu by si mûl uvûdo-

mit, Ïe v˘mûna fiidiãského prÛkazu ve sta-

novené lhÛtû je ze zákona jeho povinností.

Nesplnûní této povinnosti lze dle ust. § 46

zákona o pfiestupcích kvalifikovat jako pfie-

stupek, za kter˘ lze uloÏit pokutu aÏ do v˘-

‰e 30 000 Kã.

Doklady potfiebné k v˘mûnû ¤P:

- fiidiãsk˘ prÛkaz;

- obãansk˘ prÛkaz;

- 1x fotografie o rozmûrech 3,5 x 4,5 cm od-

povídající podobû Ïadatele v dobû podání

Ïádosti;

- obãané nad 60 let posudek o zdravotní zpÛ-

sobilosti.

Úfiední dny:
pondûlí, stfieda 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Mimo úfiední hodiny doporuãujeme dohod-

nout si náv‰tûvu telefonicky pfiedem:

tel. 554 254 261, 554 254 217.

Vzhledem k tomu, Ïe ãasu na v˘mûnu fiidiã-

ského prÛkazu zb˘vá velmi málo, opûtovnû

tímto vyz˘váme pfiíslu‰né drÏitele fiidiãsk˘ch

prÛkazÛ, aby si bezodkladnû podali Ïádost

o v˘mûnu.

Renata Vysly‰elová,
vedoucí odboru dopravy

a silniãního hospodáfiství MûÚ R˘mafiov

Odbor vnitfiních vûcí

V˘mûna obãansk˘ch prÛkazÛ
UpozorÀujeme obãany, Ïe
dnem 31. prosince 2007 skon-

ãí platnost obãansk˘ch prÛka-
zÛ bez strojovû ãiteln˘ch úda-

jÛ vydan˘ch do 31. prosince
1998. Jedná se o obãanské
prÛkazy rÛÏové barvy. Konec
platnosti se vztahuje i na ob-
ãanské prÛkazy s vyznaãenou
platností „bez omezení“ s v˘-
jimkou obãansk˘ch prÛkazÛ
obãanÛ narozen˘ch pfied
1. lednem 1936.
Pro podání Ïádosti o nov˘ OP je

nutno se dostavit na Mûstsk˘ 

úfiad v R˘mafiovû, odbor vnitfi-

ních vûcí, pfiízemí - dvefie ã. 108,

a pfiedloÏit pÛvodní obãansk˘

prÛkaz, 1 ks dokladové fotogra-

fie ze souãasnosti a vyplnûnou

Ïádost.

Vyhotovení nového obãanského

prÛkazu trvá jeden mûsíc, a pro-

to je Ïádost o vydání OP nutno

podat nejpozdûji do 30. listopa-

du 2007.

V˘mûna obãanského prÛkazu
(star˘ typ OP za nov˘ typ OP)
je z d a r m a !
Platnost obãansk˘ch prÛkazÛ

bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ vy-

dan˘ch v období od 1. 1. 1999

do 31. 12. 2003 konãí dnem 

31. 12. 2008.

Obãanské prÛkazy se strojovû
ãiteln˘mi údaji (zelené barvy)
v˘mûnû nepodléhají. Tyto platí
po dobu na nich uvedenou.

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov,
odbor vnitfiních vûcí



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT18/2007

6

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Dinopark v Krasiejówû Zimní stadion v R˘mafiovû
zahajuje provoz

Ve ãtvrtek 1. listopadu 2007 zahájí zimní stadi-

on v R˘mafiovû sezónu 2007/2008.

Vstupné po dobu bruslení vefiejnosti:
dûti do 15 let: 20 Kã

dospûlí: 30 Kã

Rozpis bruslení pro vefiejnost

PO: 14.00 - 16.15

ÚT: 14.00 - 16.15

ST: 14.00 - 15.45

âT: 14.00 - 16.15

PÁ: 14.00 - 16.15

SO: 13.00 - 16.15

NE: 14.00 - 15.30 

Veãerní bruslení pro vefiejnost

ÚT: 20.00 - 21.30

âT: 20.00 - 21.30

SO: 19.45 - 21.30

Mimo vefiejné bruslení a vyuÏití umûlé plochy

pro tréninky a zápasy hokejov˘ch druÏstev je

moÏné si ledovou plochu individuálnû prona-

jmout. V dopoledních hodinách pro ‰koly: 

350 Kã/hod., pro hokejisty do 15 let 

800 Kã/hod., pro ostatní 900 Kã/hod.

Zapoãítává se kaÏdá zapoãatá 1/4 hodina.

Tento pronájem je moÏno dohodnout s povû-

fien˘m pracovníkem na Mûstsk˘ch sluÏbách

v R˘mafiovû. MûS R˘mafiov

16. záfií 2007 byla slavnostnû otevfiena dal‰í
ãást Dinoparku v Krasiejówû, a to necel˘ kilo-
metr dlouhá nauãná stezka. Stavba trvala sko-
ro rok. Financována byla z velké ãásti z pro-
gramu Interreg III A âesko - Polsko. Souãástí 
otevfiení stezky byl doprovodn˘ program Sjezd
na kajacích po fiece Ma∏apanew, taktéÏ financo-
van˘ z programu Interreg III A.
Slavnostního otevfiení stezky se zúãastnili

vicemar‰álek vojvodství Opole Josef Koty‰,

Dr. Krzysztof Spalek (objevitel koster dino-

saurÛ) z univerzity v Opoli, Ryszard Galla,

starosta Ozimku Jan Labus, první radní

Ozimku Ryszard Dreling, místostarosta

R˘mafiova Jaroslav Kala s delegací, delega-

ce z Pfierova a dal‰í hosté. Starosta mûsta

Ozimku struãnû seznámil pfiítomné s histo-

rií tohoto projektu a naznaãil, jak˘m smû-

rem se bude lokalita v budoucnu ubírat.

Nezb˘vá, neÏ na‰im pfiátelÛm z Ozimku po-

pfiát hodnû úspûchÛ v jejich dal‰í práci.

Jaroslav Kala, místostarosta

Proã jsem si ho vybrala?
ProtoÏe je to sympatick˘ mla-

d˘ muÏ, umí poradit a rozdává 

úsmûv nemocn˘m lidem - 

a s úsmûvem jde v‰echno líp.

Co vás pfiivedlo k tomu pracovat

v lékárnû?
Prostfiedí lékárny znám dobfie od

raného vûku, protoÏe oba rodiãe

jsou lékárníci. Dokonce i mÛj

dûdeãek pracoval v apatyce.

KdyÏ jsem jako mal˘ nav‰tûvo-

val rodiãe v lékárnû, vybavuji

si pfiíjemnou vÛni ãajÛ a stále 

usmûvavou maminku s tatínkem.

Je to takové „ãisté“ povolání,

které se mi moc líbí, protoÏe rád

komunikuji s lidmi. Pozdûji

bych rád pfievzal rodinn˘ podnik

a pokraãoval v tradici.

Kdybyste nemûl moÏnost b˘t lé-
kárníkem, ãím byste chtûl b˘t?
M˘m koníãkem jsou poãítaãe,

tak asi programátorem. Své zna-

losti vyuÏiji i v lékárnû, kde

je hodnû poãítaãÛ.

Kdybyste se ocitl na pustém ost-
rovû, co byste si vzal s sebou?
Svoji Ïenu, spolu zvládneme

v‰echno :-).

Kdybyste mohl b˘t zvífietem, tak
jak˘m a proã?
Rozhodnû kocourem u nás do-

ma. Je to stra‰nû spokojené zví-

fie, cel˘ den se válí. Moje man-

Ïelka je veterináfika, tak mu nosí

ty nejlep‰í dobroty.

Která léãba je vám bliÏ‰í - klasic-
ká nebo alternativní medicína?
Ta klasická, pfiece jen mám far-

maceutické vzdûlání, které se 

opírá o moderní poznatky vûdy

a v˘zkumu. Na druhou stranu al-

ternativní medicínu neodsuzuji,

pomohla mnoha lidem, ktefií se

léãili klasicky. Ov‰em dÛleÏité je

nenaletût podvodníkovi, pak to

pfiinese víc ‰kody neÏ uÏitku.

Lidé za vámi chodí vyzvednout
si léky, chtûjí od vás také radu?
Urãitû, je to moje poslání. Lidé

se ptají hlavnû na správné uÏívá-

ní daného léku, jestli ho mohou

brát v kombinaci s jin˘m lékem

apod. Nûktefií mluví o sv˘ch

zdravotních problémech a chtûjí

znát mÛj názor. V‰em se snaÏím

pomoci.

Pfií‰tû: Petr Karajannis se bude

ptát Jana âerného.

·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.

EvÏenie Resnerová se ptá Petra Karajannise

Foto: archiv MûÚ R˘mafiov
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Zdravotnictví

Nemocnici v Bruntále pfii Dni otevfien˘ch dvefií nav‰tívilo pfies 150 lidí
Podhorskou nemocnici ve ãtvrtek 
4. fiíjna odpoledne nav‰tívilo v Brun-
tále více neÏ 150 lidí. Pfii Dni otevfie-
n˘ch dvefií, kter˘ zdravotnické zafií-
zení pofiádalo vÛbec poprvé, si ná-
v‰tûvníci nechali provést nûkterá
vy‰etfiení zdarma
a mûli moÏnost
zkonzultovat svÛj
zdravotní stav
s odborníky.
„Náv‰tûvníci byli pfiekvapeni,
jak se nemocnice za poslední ro-
ky zmûnila k lep‰ímu, a zejména
se jim líbily novû zrekonstruova-
né prostory. Z dotazníkÛ, které
nám náv‰tûvníci anonymnû vypl-
nili, vypl˘vá, Ïe mají zájem zú-
ãastnit se této akce i pfií‰tí rok,“
fiekl fieditel nemocnice MUDr.

Marián Olejník.

Náv‰tûvníci Dne otevfien˘ch

dvefií mohli získat potfiebné in-

formace v poradnách kardiolo-

gie, diabetologie, ORL, neurolo-

gie, mamologie (mamograf, ult-

razvuk) nebo poradnû zdravé v˘-

Ïivy. Lidé si ta-

ké mohli pro-

hlédnout chi-

rurgické oddû-

lení, nûkteré 

operaãní sály nebo anestezi-

ologicko-resuscitaãní oddûlení

(ARO).

„Nejvût‰í zájem byl o vy‰etfiení
glykémie, cholesterolu a o mûfie-
ní krevního tlaku. V mamologic-
ké poradnû, kterou vidûlo 25 Ïen,
jsme provedli nûkolik ultrazvu-
kov˘ch vy‰etfiení. V neurologické
poradnû, o kterou se zajímalo

30 lidí, bylo jednomu náv‰tûvní-
kovi provedeno vy‰etfiení na poãí-
taãovém tomografu (CT),“ uved-

la hlavní sestra nemocnice Eva

Kruli‰ová. Ing. Tomá‰ Îelazko,
mluvãí holdingu Agel

Lékárna 110 v R˘mafiovû jubilejní
Prvního listopadu uplyne 15 let

od okamÏiku, kdy se lékárna

110 v R˘mafiovû pfiestûhovala

z Národní na Radniãní ulici.

V prÛbûhu tûchto let do‰lo k ob-

rovské pfiemûnû. Z prostorovû

naprosto nevyhovující lékárny,

která byla ve své dobû vydávána

státními orgány za exemplární

pfiíklad, se vyprofilovala lékárna

s odborn˘mi pracovi‰ti s ‰iro-

k˘m spektrem sluÏeb. Vedle

komplexních sluÏeb pro ‰irokou

vefiejnost smluvnû zaji‰Èuje zá-

sobování léky a zdravotnick˘mi

prostfiedky pro Odborn˘ léãebn˘

ústav v Pasece, Odborn˘ léãeb-

n˘ ústav geriatrick˘ v Morav-

ském Berounû a Podhorskou ne-

mocnici v R˘mafiovû. Jako první

lékárnû v republice jí byl jiÏ

v roce 2004 udûlen Státním 

ústavem pro kontrolu léãiv

v Praze Certifikát správné léká-

renské praxe. V minulém roce

probûhla rozsáhlá modernizace

a dle pozitivních ohlasÛ se lé-

kárna líbí. Autorem projektu je

Ing. architekt Martin Hájek, sta-

vební práce zajistila firma Ing.

Krajzy. Moderní nábytek dodala

firma HELAGO.

Pfiíjemné prostfiedí a spokojenost

pacientÛ a zákazníkÛ je na prv-

ním místû v‰ech zamûstnancÛ lé-

kárny. Od 1. listopadu 2007 bu-
de prodlouÏena provozní doba
lékárny. V pracovní dny bude
otevfieno od 7.30 do 17 hodin

nepfietrÏitû, v soboty pak od
8 do 12 hodin.
A závûrem je‰tû pozvánka na

bezplatné mûfiení tlaku na pfií-

stroji CORAZON za asistence

zamûstnancÛ lékárny v t˘dnu od

5. do 10. listopadu. 

RNDr. Dimitrios Karajannis

Foto: archiv Podhorské nemocnice

Fota: archiv Lékárny 110
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Jeden den v kÛÏi ... popeláfie

aneb Kam s odpadem

Opût jsem stál pfied rozhodnutím,

kam se vypravit, o jakém povolá-

ní ãi fiemesle pfiinést zajímavou

reportáÏ. KdyÏ jsem si pfieãetl

pfiipravovan˘ ãlánek o malova-

ném podzimu, spla‰eném koni

a barevn˘ch kontejnerech v rubri-

ce Úsmûvnû kolegynû z redakãní

rady, rozhodnutí vyrazit do ulic

na‰eho mûsta s popeláfii zvítûzilo.

K tûmto lidiãkám dennû „zachra-

Àujícím“ mûsto od zaplavení po-

v‰echn˘m odpadem, zápachu

a zbloudil˘ch du‰í pfiehrabávají-

cích beztvarou hmotu bychom

mûli vzhlíÏet s patfiiãnou úctou.

Neváhal jsem proto ani minutu

a domluvil si schÛzku s prÛvod-

cem Miroslavem Biãanem, fiidi-

ãem jednoho ze tfií popeláfisk˘ch

vozidel, která pravidelnû odváÏí

z na‰eho mûsta pofiádnou hroma-

du odpadkÛ.

Dfiíve, neÏ se rozjedeme sbírat

první odpad z r˘mafiovsk˘ch po-

pelnic a kontejnerÛ, fieknûme si,

kdo je to vlastnû popeláfi? Jak pra-

ví internetová encyklopedie

Wikipedie: Popeláfi je osoba za-
mûstnaná mûstem nebo soukro-
mou spoleãností, náplní jejíÏ prá-

ce je sbûr a odvoz vûcí, které jejich
majitelé povaÏují za odpad.
Popeláfi se zejména pohybuje
v oblastech obytn˘ch prostorÛ,
kde se nachází popelnice, jeÏ slou-
Ïí jako shromaÏdi‰tû neÏádoucích
vûcí. Obsah tûchto popelnic vy-
prazdÀuje do útrob korby speciál-
ního popeláfiského vozu. K pohy-

bové manipulaci nepojízdn˘ch po-
pelnic kruhové podstavy pouÏívá
efektivní valivé rotaãní techniky,
jeÏ ‰etfií jeho ãas i síly. Tolik pfies-

ná a snad i trochu úsmûvná defini-

ce profese popeláfie.

JiÏ odnepamûti lidé Ïijící v ob-

cích a ve mûstech produkují ce-

lou ‰kálu odpadÛ a jsou jako zá-

konní pÛvodci postaveni pfied

rozhodnutí kam a co s ním.

Odpad je movitá vûc, která je

v‰ak pro vlastníka nepotfiebná,

a je proto tfieba ji nûkam odloÏit.

A k tomuto úãelu slouÏí v dne‰ní

dobû popeláfii a jejich moderní

technika.

Snad kaÏd˘ mal˘ kluk alespoÀ

jednou zatouÏil b˘t popeláfiem

a mnohé toto pfiání neopou‰tí ani

v dospûlosti. Tu a tam se dokonce

najde ochotná popeláfiská firma

(a na internetu je jich dost a dost),

která va‰emu kamarádovi, pfiíteli

ãi manÏelovi umoÏní stát se z re-

cese na jeden den popeláfiem. Za

úplatu vás krátce pro‰kolí, nabíd-

nou vám i stylové obleãení - pra-

vou popeláfiskou reflexní vestu -

a mÛÏete vyrazit na stupaãkách

popeláfiského vozu vyzkou‰et si

pomocí páãek, jak se vysypává

do auta kontejner nebo popelnice.

Jezdit popeláfisk˘m autem je ale

ve skuteãnosti nelehká a nezávi-

dûníhodná profese. Popeláfii musí

b˘t tvrdí a silní chlapi, ktefií se ne-

bojí tûÏké fyzické práce. V kaÏ-

dém roãním období a za kaÏdého

poãasí musí odváÏet nepfietrÏitû

produkovan˘ odpad a ukládat ho

na vyhrazené skládky. V reálu to

znamená zvedání nûkolika tun

odpadkÛ ve ‰pinav˘ch popelni-

cích a kontejnerech, i kdyÏ nej-

modernûj‰í svozová technika je

vybavena vyklápûãi, které umoÏ-

Àují obsluhovat nejen klasické

plechové nádoby, ale také celou

fiadu moderních plastov˘ch ná-

dob.

Krátce po rozednûní mû Radoslav

Musil, vedoucí stfiediska, které

má na starosti mimo jiné svoz do-

movního odpadu, odváÏí na

Bartákovu ulici, kde na mû ãeká

tfiíãlenn˘ t˘m popeláfiského vo-

zidla, k jehoÏ posádce se mám na

nûkolik hodin pfiipojit. Krátké

pfiivítání s fiidiãem Miroslavem

Biãanem a jeho kolegy Liborem

Michalíkem a Milanem Koupi-

lem a vyráÏíme za prvními napl-

nûn˘mi popelnicemi na‰eho mûs-

ta.

Dovídám se, Ïe R˘mafiov je z hle-

diska odvozu odpadu rozdûlen na

trasy, které se jezdí v pondûlí, ve

stfiedu, ve ãtvrtek a v pátek. 

V úter˘ zajíÏdí posádka do Malé

Morávky a Karlova, coÏ je nej-

del‰í trasa. Ve stfiedu sbírají chla-

pi odpad ve Staré Vsi a dokonãu-

jí sbûr odpadu v R˘mafiovû z kon-

tejnerÛ, které jiÏ kapacitnû nepo-

berou kolegové druhého vozu.

Celkem se na svozu odpadu podí-

lejí tfii tfiíãlenné posádky, které jej

poté odváÏejí na skládku v Rej-

charticích, vzdálen˘ch témûfi ãty-

fiicet kilometrÛ v letním období,

kdy se mÛÏe pouÏít zkratka, a pa-

desát kilometrÛ v zimû, kdy se

musí jet po sjízdn˘ch hlavních ta-

zích.

„KaÏdé vozidlo má pfiidûlenu po-
sádku o tfiech lidech, fiidiãe a dva
pracovníky obsluhy, je nás tedy
devût a kromû toho je‰tû pomáha-
jí chlapi odváÏející kontejnery na
recyklovan˘ odpad s plasty
a sklem,“ upfiesÀuje dále mÛj prÛ-

vodce a fiidiã Miroslav Biãan,

kter˘ svou práci dûlá jiÏ tfiináct

let. Posádky vozidel stojí pfied ne-

lehk˘m úkolem. Je potfieba dennû

vyvézt asi 400 popelnic, sezónnû

jejich poãet narÛstá aÏ na dvojná-

sobek, a více jak 140 r˘mafiov-

sk˘ch kontejnerÛ.

Na dne‰ní, pondûlní trase máme

za úkol odvést odpad z vût‰iny

r˘mafiovsk˘ch popelnic a k tomu

je‰tû pfiidáme odpad z nûkter˘ch

reportáÏ



9

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 18/2007

kontejnerÛ. K tomu úãelu nám

poslouÏí jedno z nejmodernûj‰ích

vozidel Iveco, které mûsto R˘-

mafiov zakoupilo jako pouÏité za

nemalou ãástku 2 milionÛ 400 ti-

síc korun. Tento vÛz v sobû ukr˘-

vá dÛmyslnou poãítaãovou tech-

nologii zaji‰Èující nejen bezpeã-

nost obsluhy, pfiesnou informova-

nost fiidiãe, ale pfiedev‰ím snad-

nou a rychlou manipulaci pfii od-

vozu domovního odpadu. Sou-

ãástí je kamera umístûná na zádi

vozidla, pfiená‰ející obraz na mo-

nitor umístûn˘ v fiidiãovû kabinû

a usnadÀující fiidiãi couvání

a kontrolu manipulace pracovní-

kÛ s kontejnery ãi popelnicemi.

Nezbytné jsou rovnûÏ senzory in-

stalované na stupaãkách obsluhy,

které zase zastaví vozidlo v pfiípa-

dû, Ïe by se pfii couvání nûkter˘

z pracovníkÛ ocitl na stupaãce.

CoÏ je zakázáno. Bezpeãnost te-

dy nade v‰e. Nechybí poãítaãem

fiízené ovládání hydrauliky uvnitfi

nákladového prostoru.

„Na panelu si nastavím automa-
tick˘ cyklus a pfii kaÏdém vysypá-
ní popelnice nebo kontejneru
shrábne obfií lopata odpad, podá-
vací zafiízení jej vyzvedne nahoru
a stlaãí dál do vozu. Uvnitfi pro-
bûhne dále slisování vysypaného
materiálu pod tlakem 240 atmo-
sfér, kdy podávací deska tlaãí pro-
ti ‰títu, zmen‰í se tak cel˘ objem
a do vozidla se vejde mnohem ví-
ce odpadu,“ zasvûcuje mû do tajÛ

moderní techniky popeláfiského

vozu Miroslav Biãan a dodává, Ïe

diagnostikovat závady této sloÏité

elektroniky musí zase poãítaã.

„S obsluhou na zadních stupaã-
kách nesmím jet vy‰‰í rychlostí
jak 30 kilometrÛ za hodinu a taky
se musím dívat na monitor, zda je
z hlediska bezpeãnosti v‰echno
v pofiádku. Pfii pfiejezdu na vût‰í
vzdálenost musí jít chlapi do ka-
biny,“ informuje fiidiã.

Pfii letmém pohledu do zpûtn˘ch

zrcátek vidím, jak obsah jednotli-

v˘ch popelnic mizí v útrobách

obfiího kontejneru za na‰imi zády.

A postupnû se lisovací mechanis-

mus pfiibliÏuje dopfiedu ke kabinû

fiidiãe, coÏ je zpÛsobeno rostou-

cím objemem odpadu. Dennû ho

odveze posádka na skládku do

Rejchartic více jak sedm tun.

S pfiib˘vajícím mnoÏstvím vysy-

pan˘ch popelnic musí i motor na-

‰eho auta vyvinout daleko vût‰í

sílu, ale pro tento vÛz je to hraãka.

Na otázku, zda se stfiídá období

s men‰ím a vût‰ím mnoÏstvím

odpadu, mi fiidiã odpovídá: „V lé-
tû b˘vá vÏdycky podíl komunální-
ho odpadu niÏ‰í, naopak jaro,
úklid zahrádek po zimû nebo pod-
zim a s ním zaãátek topné sezóny
a rostoucí nárÛst popela nám ob-
jem zákonitû zvy‰uje.“
Pokud dojde k úplnému naplnûní

vozidla odpadem, je kontejner

vozu navíc dimenzován pfiípad-

nou rezervou na 1 - 1,5 tuny; zá-

leÏí na zku‰enosti a praxi fiidiãe,

jak dokáÏe odhadnout, kolik se

do vozidla je‰tû vejde materiálu.

Jak fiíká pan Biãan: „âlovûk to uÏ
musí mít v oku, aby odhadl, zda
ãinnost nakládky ukonãit, nebo se
je‰tû nûjak˘ ten odpad z kontejne-
ru ãi popelnice do útrob vozu ve-
jde.“

Dovídám se, Ïe pondûlní a páteã-

ní trasa v R˘mafiovû je nejdel‰í.

V pondûlí se s odvozem zaãíná

u Základní ‰koly v R˘mafiovû na

ulici Julia Sedláka, kde je popel-

nic nejvíce. V prÛbûhu rozhovoru

pokraãujeme postupnû po ulicích

Bartákovû, Fuãíkovû, Julia Sed-

láka, Sokolovské, Pivovarské,

Vûtrné, Sluneãné a dal‰ích. Trasu

konãíme v ulicích Na Stráni

a Komenského. SjíÏdíme k auto-

busovému nádraÏí a odtud pokra-

ãujeme ke hfibitovu, kde na po-

sádku ãeká nûkolik kontejnerÛ.

V̆ hodou moderního vozidla je

rychlá pfiestavba dvou byteln˘ch

drÏákÛ pro popelnice na jeden

centrální na zvedání kontejnerÛ.

V‰e se pochopitelnû dûje pomocí

hydrauliky bez zásahu lidské ru-

ky. „Teì se ze hfibitova pfiesune-
me do Dolní Moravice a Nové
Vsi, kde se nám uÏ ale v‰echen
odpad do auta nevejde, proto se
telefonicky spojím s druh˘m vo-
zidlem a sdûlím, odkud mají po-
kraãovat v nakládce zbylého od-
padu,“ informuje mÛj prÛvodce

Mirek Biãan. V zimním období

vidí jako nejproblémovûj‰í oblast

Malé Morávky a Karlova. 

S úsmûvem dodává, Ïe se o ní ho-

vofií jako o malém ·védsku.

Jedná se o chránûnou krajinnou

oblast, kde se silnice nesmí solit.

·tûrk mnohdy zapadá snûhem

a pak - ‘poraì si, jak umí‰’.

Na otázku, co je na této práci nej-

problematiãtûj‰í, odpovídá zku-

‰en˘ fiidiã slovy: „Jednoznaãnû
zimní podmínky a v‰e, co k tomu
patfií. Ve mûstû je mnoho úzk˘ch
míst. KdyÏ zaparkují fiidiãi v úzké
uliãce nebo u kontejneru, nastane
problém. Jejich názor zpravidla
zní: ‘V‰ak oni si nûjak poradí.’
Problém se v‰ak vyfie‰it musí.
V takovém pfiípadû jsou chlapi
nuceni i nûkolik metrÛ nádoby
s odpadem k autu pfiibliÏovat.
Mezi fiidiãi by mûla existovat vzá-
jemná ohleduplnost, stejnû tak
i k na‰í práci. Pokud bychom od-
pad neodvezli, lidé si budou stû-
Ïovat. Je to také o vût‰ích kontro-
lách mûstské policie.“
Dal‰í a dal‰í popelnice vyprazd-

Àují Libor Michalík s Milanem

Koupilem do nenasytného „bfii-

cha“ na‰eho vozu. ProjíÏdíme

mûstem, tu a tam musí vozidla

poãkat, aÏ se nádoby vysypou,

aby mohla pokraãovat v cestû.

Ptám se, zda chlapÛm z jejich

práce plyne nûjaká v˘hoda.

„Cukráfi se dostane nûkdy k cuk-
ru, my si mÛÏeme vyvést popelni-
ce, ov‰em musíme si za to zaplatit
jako kaÏd˘ obãan ve mûstû,“ smû-

je se Mirek Biãan.

VÛz je témûfi pln˘. Zb˘vá dobrat

je‰tû nûco málo odpadu v Dolní

Moravici a jede se na skládku do

Rejchartic vyklopit ná‰ ‰estihodi-

nov˘ svoz. „Do Rejchartic mÛÏe-
me jet ‘letní’ nebo ‘zimní’ cestou.
Pokud je sucho a není sníh, jezdí-
me pfies dûtfiichovsk˘ les, coÏMonitor zobrazuje fiidiãi pohled na zadní ãást vozidla
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pfiedstavuje trasu asi devûtatfiicet
kilometrÛ. V zimû pak musíme
jezdit pfies Bfiidliãnou, Val‰ov,
Krahulãí a Moravsk˘ Beroun
a najedeme v jednu stranu více
jak padesát kilometrÛ,“ upfiesÀu-

je fiidiã Mirek. Ale vidût skládku,

to pr˘ stojí za reportáÏ.

Cestou zastavujeme na obûd

v Moravském Berounû. Je to

„rychlovka“. A ujíÏdí se dál ces-

tou necestou. Klikatá silniãka je

místy tak úzká, Ïe musíme zasta-

vit, aby mohl kolem nás projet

zbloudil˘ traktor. Na‰tûstí aut

v tûchto místech moc nepotkáte.

V dálce se tyãí na nevelikém kop-

ci obfií vûtrná elektrárna. „Tady se
pfiehoupneme pfies horizont a uÏ
tam budeme. Dnes je to pohoda,
je sucho. Pfiál bych vám tudy jet,
kdyÏ je po de‰ti nebo nedejboÏe
v závûjích. To máme pak velk˘
problém, jak se z toho ìábelského
dolíku vyhrabat,“ komentuje pfií-

jezdovou komunikaci ke skládce

Miroslav Biãan.

PfiijíÏdíme k váze. Klakson, zele-

ná a mÛÏeme vyrazit a vysypat

náklad. PfiijíÏdíme na mírn˘ vr‰ek

a pfied námi se otevírá nevelké 

údolíãko s men‰ími bfiehy, na kte-

r˘ch je moÏné spatfiit speciální

textilii a pneumatiky, které ji za-

tûÏují. Couváme dolÛ. Pfied námi

zde právû náklaìák vysypal hro-

madu elektrárenského popílku.

Pfiipadá mi to jako jin˘ svût. Není

to mûsíãní krajina ani povrch

Marsu. âlovûka napadne v tu

chvíli, kolik bude zanedlouho na

Zemi podobn˘ch skládek a kdy

se lidstvo tûmito odpadky zcela

zahltí, pokud nepochopí potfiebu

dÛslednûj‰í recyklace odpadu.

V‰udypfiítomn˘ zápach rozkláda-

jících se organick˘ch látek a po-

travin. Nechce se mi, ale spou-

‰tím se z nebeské v˘‰ky na‰eho

popeláfiského útoãi‰tû do „ìáblo-

va jícnu“, abych pofiídil fotodo-

kumentaci. Vedle velkoobjemov˘

náklaìák právû vysypal dal‰í vár-

ku ãehosi, co nelze popsat. Je

prázdn˘ a d˘chaviãnû se snaÏí

vy‰krábat nahoru. Marnû. Kola

prokluzují, auto se bofií do bez-

tvaré hmoty. Na pomoc pfiijíÏdí

speciální mechanismus s hroty

místo kol, kter˘ zarovnává sklád-

ku, aby ocelového brouka vytáhl.

Docela se mu to dafií. Obfií chfitán

na‰eho vozu vyplivuje r˘mafiov-

sk˘ch sedm a pÛl tuny odpadu,

jeho Ïelezná tlama se opût zavírá,

nasedám a vydáváme se zpátky

do R˘mafiova „zimní cestou“ ko-

lem Slezské Harty pfies Roudno

a Bfiidliãnou.

Îluté majáãky v˘straÏnû blikají

a chlapi bez jediného slova, bez

jediného gesta plní svou práci.

Není potfieba slov ani gest.

Pracují spoleãnû na „jedné lodi“

tfiináct let. Za tu dobu kaÏd˘

pfiesnû ví, co má dûlat. ¤eãeno

koncertní mluvou, je to sehrané

popeláfiské trio, které nezná svát-

ky; mezitím, co si mnozí z nás

budou uÏívat Vánoce, oni budou

doufat, Ïe se pfies snûhovou kala-

mitu vrátí ke ‰tûdroveãernímu

stolu.

AÏ pÛjdete nûkdy vysypávat ko‰

s odpadky, uãiÀte tak alespoÀ jed-

nou obfiadnû a vzpomeÀte na ty,

ktefií se svou kaÏdodenní dfiinou

zasluhují o to, Ïe se mÛÏete zba-

vit vûcí, jeÏ pokládáte za nepo-

tfiebné.

(Dûkuji vedení Mûstsk˘ch sluÏeb
R˘mafiov, s. r. o., Radoslavu Mu-
silovi, Antonínu Urbánkovi a fii-
diãi Miroslavu Biãanovi a jeho
partnerÛm Liboru Michalíkovi
a Milanu Koupilovi za moÏnost
zpracovat tuto reportáÏ.) JiKo
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Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ
Informace Místní skupiny ââK

První pomoc pfii úrazech

7. Poranûní pohybového aparátu - kostí dolní konãetiny
Pfii o‰etfiování otevfiené zlomeniny kostí
dolní konãetiny zlomenou konãetinu zne-

hybnûte dlahami nebo alespoÀ jejich impro-

vizací. Máte-li k dispozici standardní dlahy,

napfi. Kramerovy, pfiiloÏte dvû vytvarované

dlahy ze stran konãetiny tak, Ïe vytvarovaná

dlaha „J“ vede z vnitfiní strany od tfiísla pod

plosku chodila nad kotník a dlaha „I“ se za-

souvá ‰etrnû z vnûj‰í strany konãetiny do

dlahy „J“ a jde k pasu.

Máte-li podezfiení na poranûní pánevních
kostí (dítû udává bolestivost v oblasti kyãlí

nebo pánevních kostí, omezenou pohyblivost

dolními konãetinami, rozvíjí se ‰okov˘ stav),

pokuste se o ‰etrné znehybnûní pánve sta-
Ïením do pfiikr˘vky nebo prostûradla, kte-

ré pfiiloÏíte od kolen nad pas dítûte a upevní-

te spínacími ‰pendlíky nebo trojcíp˘mi ‰át-

ky. Zranûné dítû uloÏte do polohy vhodné pfii

poranûní pánve - na zádech na pevné podloÏ-

ce, s mírnû pokrãen˘mi a vypodloÏen˘mi

dolními konãetinami, kolena od sebe mírnû

oddálená.

Pfii o‰etfiování otevfiené zlomeniny vÏdy

dbejte na maximální sterilitu pfii pfiikládání

obvazu - infekce kostní tkánû je tûÏkou kom-

plikací pfii hojení. Vyãnívající kostní úlomky

mûkce a sterilnû obloÏte, nejlépe pol‰táfiky

z hotového obvazu nebo vrstvou gázy. K do-

stateãnému znehybnûní otevfiené zlomeniny

je potfiebná dlaha nebo alespoÀ její impro-

vizace.

Zlomeniny dlouh˘ch a ploch˘ch kostí (kosti

stehenní, paÏní, pánevní) mohou b˘t pfiíãi-

nou rozvoje ‰okového stavu, zpÛsobeného

vnitfiním krvácením a bolestivostí úrazu.

Proto pfii o‰etfiování provádûjte radûji pre-

ventivnû a vãas proti‰oková opatfiení. Pfii 

o‰etfiování dbejte pfiedev‰ím na tepeln˘ kom-
fort, u leÏícího dítûte mÛÏe lehce vzniknout

podchlazení, snaÏte se omezit ztráty tûlesné-

ho tepla pfiiloÏením pfiikr˘vky nad i pod dítû.

Ve vût‰inû pfiípadÛ není pfii o‰etfiení k dispo-

zici standardní zdravotnick˘ materiál (dlahy,

‰átky), a proto je nutné poranûnou ãást tûla

znehybnit improvizovanû. Toto o‰etfiení ale

b˘vá u dûtí dostateãné a ‰etrné. Dolní konãe-

tiny pevnû svaÏte ‰átky k sobû, nezapomeÀte

vypodloÏit mûkk˘m materiálem (kapesní-

kem) v oblasti kloubÛ, aby nedo‰lo k otla-

kÛm. Jednoduchá a vhodná je fixace zranûné

dolní konãetiny pfiikr˘vkou stoãenou do ban-

dalíru. Dlahu je moÏné nahradit pfiiloÏením

lyÏe, hÛlky, vûtve, vÏdy ale mûkce obalené

a vypodloÏené vÛãi tûlu poranûného tak, aby

dlaha netlaãila a druhotnû dítû nezraÀovala.

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)

Podzim ve Stránském
V sobotu 6. fiíjna uspofiádalo

Obãanské sdruÏení Stránské

Ka‰tánkohraní, tedy akci pfiede-

v‰ím pro dûti. Se‰lo se 18 dûtí ze

Stránského i okolí. S velk˘m zá-

palem se soutûÏilo, napfiíklad

v hodu ka‰tanem na cíl nebo

v bûhu s ka‰tanem na hfibetu ru-

ky. Odmûnou byly pfiedev‰ím

sladkosti. Star‰í dûti tvofiily pod-

zimní dekorace do proutûn˘ch 

o‰atek, které ozdobí prostory do-

mova dÛchodcÛ v Dolní Mora-

vici, kam byly obãansk˘m sdru-

Ïením vûnovány.

Dûti si odnesly také zvífiátka

z ka‰tanÛ, které jim pomohl vy-

robit pan Kfienek. Nasbírané ka‰-

tany nepfiijdou nazmar, poslouÏí

v zimû jako krmivo pro lesní

zvûfi. Pfiíjemnou atmosféru pod-

zimního odpoledne dokreslil 

oheÀ, ve kterém se pûknû po sta-

ru pekly brambory. Nûkteré dûti

takto peãené brambory jedli po-

prvé v Ïivotû.

Náv‰tûvníci Ka‰tánkohraní se

zajímali o projekt Nedûlní ‰koly,

kter˘ se ve Stránském pfiipravu-

je. A tak pfiipomínáme, Ïe provoz

zahájíme pravdûpodobnû 16. li-

stopadu 2007 slavnostním otev-

fiením. O prvním kurzu fiemesel

vás budeme informovat.

Tû‰í se na vás
Obãanské sdruÏení Stránské

Fota: archiv OS Stránské
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Cestovatel po Sibifii: Chci odpovídat jenom sám za sebe
Kdyby nûkdo chtûl tvrdit, Ïe

v globálním svûtû, kter˘ skrz na-

skrz propojuje internet a moderní

doprava, se vzdálenosti rapidnû

zkrátily a z pohodlného cestování

po svûtû pfiestal b˘t problém, Ïe

zkrátka uÏ nezbylo místo pro pra-

vé dobrodruhy, nevûfite mu. Na

na‰í planetû stále existují místa

nepatrnû dotãená lidskou ãinnos-

tí, místa, kam lidská noha vstupu-

je jen zfiídka nebo nikdy a hlavnû

obtíÏnû, pustiny, v nichÏ je ãlovûk

vydán napospas pfiírodû, a ne na-

opak, jak jsme zvyklí. Vyprávût

by o tom mohl (a také velmi pou-

tavû dovede) Karel Bublák,

s nímÏ se mohli zájemci o cesto-

vání setkat pfii besedû v r˘mafiov-

ské knihovnû. Rodil˘ R˘mafio-

van, od sv˘ch 17 let ov‰em Ïijící

v âechách, muÏ mnoha profesí

a fiemesel a pfiedev‰ím nositel té-

mûfi neuvûfiiteln˘ch zku‰eností,

se do svého rodi‰tû vrátil pfiede

dvûma lety. Dlouhá léta pfiedtím

Ïil v Beãovû nad Teplou, kde

v roce 1993 zaloÏil chovnou a tré-

ninkovou stanici taÏn˘ch psÛ ple-

mene Sibifiského huskyho, s ni-

miÏ rovnûÏ velmi úspû‰nû závo-

dil (získal napfi. dvakrát titul mist-

ra republiky a stfiíbrnou medaili

na mistrovství Evropy v Oberho-

fu). Se spfieÏením ãítajícím 

14 psÛ se také dvakrát vydal na

nûkolikamûsíãní v˘pravu na se-

ver - na Sibifi. Letos se vypravil

do Ruska znovu, uÏ bez psÛ, úpl-

nû sám. Podle toho se Karlu

Bublákovi dostalo od RusÛ, s ni-

miÏ se na sv˘ch cestách setkával,

pfiízviska Adin - jeden, sám.

Co vás pfiivedlo na nápad vydat
se právû do Ruska, na Sibifi?
âím vás tyto konãiny pfiitahova-
ly?
Mûl jsem moÏnost zvolit Skan-

dinávii, která je známá tím, Ïe je

tam hodnû snûhu. Usuzoval jsem,

Ïe na fiekách bude snûhu míÀ, tak-

Ïe jsem zvolil fieku. Mûl jsem in-

formace o expedicích jin˘ch mus-

herÛ se psím spfieÏením na Uralu,

kde mûli problém se snûhem.

Chtûl jsme mít poÏitek z jízdy

a brodit se hlubok˘m snûhem je

spí‰ lopota. Pak hrála roli vzdále-

nost. Na první expedici jsem byl

autem - dostat se za oceán by byl

finanãní problém. Proto Rusko -

z dÛvodÛ finanãních a snûhov˘ch

podmínek.

Leto‰ní cesta po fiece Lenû neby-
la va‰e první; mÛÏete se zmínit
o sv˘ch dfiívûj‰ích v˘pravách?
První expedice byla v roce 1997

se psím spfieÏením. Vedla z mûsta

Bijsk pod Altají, po proudu fieky

Biji a poté po celé fiece Obu od

místa, kde na soutoku Biji a Ka-

tuni vzniká, aÏ do Jar Sale, kde

konãí kilometrem nula. M˘m cí-

lem byl 70.° severní ‰ífiky, pokra-

ãoval jsem pak ãásteãnû vrtulní-

kem a pak je‰tû asi 300 km na se-

ver po mechu na speciálnû upra-

ven˘ch saních. Tato cesta byla

zkomplikovaná tím, Ïe ve mûstû

Karimkari na stfiedním Obu, kudy

jsem projíÏdûl, pfii‰lo dfiív jaro

a mnû uplavaly ledy. Byl jsem

postaven pfied rozhodnutí, jak

plout dál. Tak jsem si postavil tri-

maran, na kterém jsem mohl pfie-

pravit v‰ech ãtrnáct psÛ. Z Ka-

rimkari jsem startoval 15. kvûtna

a pokraãoval do Jar Sale, nejse-

vernûj‰ího správního stfiediska na

Jamalu. Cesta mûla trvat ‰est mû-

sícÛ, ale protáhla se na deset.

KdyÏ jsem se vracel do Kolpa‰e-

va, kde jsem nechal auto, opût

jsem se zdrÏel, protoÏe mi ho

v domnûní, Ïe jsem zahynul, ãás-

teãnû rozprodali. S pomocí milice

se mi teprve podafiilo získat auto

zpátky.

Druhá v˘prava se psím spfieÏe-

ním byla v roce 2000, ta byla ne-

úspû‰ná - místo naplánovan˘ch

tfií mûsícÛ trvala jen jeden. Tehdy

jsem z Jekatûrinburgu jel vlakem

do Labytnangi a letecky do Jar

Sale, dostal jsem se na Bíl˘ ost-

rov, za ním jsem je‰tû u‰el po

Karském mofii zhruba sto kilo-

metrÛ, a pak jsem to vzdal. Bylo

to v bfieznu a podmínky nebyly

pro jednoho ãlovûka optimální.

VÏdycky podnikáte své v˘pravy
sám?
Sám. Já chci odpovídat jenom

sám za sebe.

Nemûl jste nûkdy úzkost z toho,
Ïe jste úplnû sám daleko od do-
mova?
Ne. MÛj osobní pocit je takov˘,

Ïe máme svÛj osud napsan˘,

a jestli mám zemfiít v R˘mafiovû

nebo na Sibifii...

Dostal jste se nûkdy do situace,
kdy jste se cítil ohroÏen˘ na Ïivo-
tû?
Urãitû. Mám pfied oãima Ïivou

vzpomínku z cesty po Obu.

Trimaran má takeláÏ - lanka, kte-

rá drÏí stûÏeÀ ve vzpfiímené polo-

ze. Proud fieky podemílá bfiehy,

na kterém jsou stromy, které se

naklání nad fieku. KdyÏ mû vítr

a proud hnal ke bfiehu, zachytával

jsem se takeláÏí do stromÛ. Proud

vás ale tlaãí dopfiedu a loì se na-

klání. Musel jsem uchopit sekeru

a stromy, které jsem stahoval s se-

bou, jsem musel pfiesekávat.

Tehdy byla navíc neklidná voda,

byla men‰í boufie. Na druhé cestû

to byl zase driftující led, kry se

staví do rÛzn˘ch poloh, vznikají

obrovské bariéry, proto jsem tu

cestu také vzdal.

Nebezpeãné situace vytváfií i ãlo-

vûk, kdyÏ nûco podcení, kdyÏ ne-

ní fyzicky pfiipraven˘ tfieba na

zdolávání boufie.

Letos jste se vydal po fiece Lenû.
Odkud va‰e expedice vedla a co
bylo jejím cílem?
Tuto cestu jsem si naplánoval na

cel˘ rok, a vezl jsem proto s se-

bou mnoÏství sudÛ se zimním vy-

bavením a potravinami. Cílem

bylo zdolat fieku Lenu od UsÈ

Kutu po mûsto Tiksi na pobfieÏí

mofie LaptûvÛ. Potom jsem chtûl

pátrat po minulosti Jana Welzla

na ostrovû Nová Sibifi a ostrovû

Ljachovském a pak jsem chtûl

pokraãovat pfies Kolymu zpátky

na jih. Chtûl jsem mûsíc Ïít s lov-

ci v tajze na stfiední Kolymû a na

jafie se vrátit pfies Jakutsk a UsÈ

Kut vlakem domÛ.

rozhovor

Karel Bublák v Îigansku
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Jak jste se na svou poslední ces-
tu pfiipravoval a ãím jste se na ni
vybavil?
PovaÏuju se za dobrého plavce

a mám od mládí zku‰enosti s ma-

Àásky i plachetnicemi, stavûl

jsem modely, takÏe pro mû cel-

kem nebyl problém postavit si na

Obu trimaran. Letos jsem mûl

s sebou i ve‰kerou v˘stroj a v˘-

zbroj na zimu, mûl jsem upraven˘

kompas, mapy, které jsem pofiídil

na internetu, a GPS. GPS je navi-

gaãní pfiístroj, kter˘ mi pomáhal

zorientovat se, protoÏe pomocí

signálu z druÏic udává polohu, te-

dy zemûpisnou ‰ífiku a v˘‰ku,

rychlost pohybu, nadmofiskou

v˘‰ku, ujetou vzdálenost atd.

âím jste se po Lenû plavil?
Od zaãátku mi bylo jasné, Ïe po-

tfiebuju dvû lodi. Abych byl po-

hybliv˘, jel jsem na mofiském ka-

jaku, ale do toho jsem nemohl na-

loÏit cel˘ 120kilov˘ náklad.

Hledal jsem druhou loì, kterou

bych pfiipojil za kajak jako ná-

kladní, a podafiilo se mi získat raft

typu Ultimate, kter˘ mi jeho v˘-

robce Japos vûnoval sponzorsky.

Bez tohoto hodnotného daru bych

cestu neuskuteãnil.

âím vás krajina, kterou jste pro-
jíÏdûl, nejvíc pfiekvapila nebo
zaujala?
Samozfiejmû ãistotou prostfiedí.

Na Lenû jsem první komín vidûl

aÏ v Pokrovsku pfied Jakutskem,

pak v Jakutsku a pak uÏ ne.

Fascinovala mû ãistota ovzdu‰í.

Na Lenû se také pfiísnû dodrÏují

zákazy vstupu do kontrolovan˘ch

území. Platí pravidlo, Ïe do pade-

sáti metrÛ od bfiehu si smíte roz-

dûlat oheÀ a postavit stan.

Verchojansk, kolem kterého jsem

se plavil, je tak neposkvrnûn˘

a ãist˘, Ïe by bylo ãlovûku líto

nûjak tu pfiírodu znesvûtit.

¤eka Ob se mi zdála pestfiej‰í, di-

voãej‰í, Lena byla majestátná.

Mûl jste moÏnost setkat se s míst-

ními lidmi - jaká je podle vás je-
jich mentalita?
Za Lenskem jsem se setkával pfie-

dev‰ím s Jakuty, Eveny a Evenky,

ale v‰ude jsou samozfiejmû

Rusové. Jakuti jsou uzavfienûj‰í

a cizímu ãlovûku trvá déle, neÏ je

pochopí. Vidûl jsem, jak Ïijí - vû-

nují se zemûdûlství a chovu koní.

Rusové jsou dobrosrdeãnûj‰í a dá-

vají to najevo hned pfii prvním

setkání. V Jakutech je jakási ne-

dÛvûra.

Jak na vás zapÛsobila mûsta?
V UsÈ Kutu, odkud jsem starto-

val, jsem byl brzy na jafie a bylo

tam je‰tû pfied jarním úklidem,

takÏe po zemi byla spousta od-

padkÛ. Lenskem jsem neprochá-

zel, ale podle toho, co jsem ãetl,

tam byly v roce 2002 velké zápla-

vy a za tûch pût let udûlali velk˘

pokrok, vystavûli nové domy, ce-

lé nové nábfieÏí. Mûl jsem moÏ-

nost projít Îigansk a Jakutsk, kte-

r˘ má podobu a vybavenost vel-

kého mûsta, jak ho známe. Na pe-

riferiích jsou samozfiejmû domy

dfievûné.

Na ruské stranû, pfied Lenskem,

jsem vidûl mnoho opu‰tûn˘ch

vesnic, pfieváÏnû na pravém bfie-

hu. Funkãní vesnice byly hlavnû

na levém bfiehu. Vedou mezi nimi

silnice, ne ale v‰echny cesty, kte-

ré jsou zakreslené na mapách,

jsou mimo zimu sjízdné. Elek-

trick˘ proud není veden dálkovû

jako u nás. KaÏdá vesnice má

svÛj agregát na olej nebo naftu.

Ve vesnicích na ruské stranû Ïijí

hlavnû rybáfii a lovci, ktefií se sem

buì pfiiplaví, aÏ odejdou ledy, ne-

bo zde Ïijí celoroãnû. Lidé se sta-

rají jenom o lov, a podle toho vy-

padá i prostfiedí vesnice, v‰echno

je na pohled zchátralé. Jakutské

vesniãky dál na sever jsou nao-

pak udrÏované a stavûné dál od

bfiehu. Ledy, které ohroÏují bfieh,

u rusk˘ch vesnic bûÏnû strhávají

domy, dokonce i hfibitovy.

V Jakutsku je tráva spasená aÏ

k zemi, na ruské stranû se tráva

vypaluje.

Va‰i v˘pravu pfiedãasnû ukonãily
problémy s úfiady, byl jste dokon-
ce obvinûn ze ‰pionáÏe. Mohl
byste ty okamÏiky popsat?
V hlavním mûstû Jakutsku jsem

mûl v plánu jednat na úfiadech

a získat propustku na sever, pro-

toÏe mÛj cíl byl v pohraniãní ob-

lasti a nové zákony nafiizují do

tûchto oblastí propustky. To v ro-

ce 1997, kdyÏ jsem byl v Rusku

se psím spfieÏením, je‰tû neplati-

lo. Mûl jsem s sebou doporuãení

ruského velvyslance v Praze, kte-

ré pojednávalo o cíli mé cesty

s prosbou, aby mi vycházeli

vstfiíc. To jsem v‰ak nechal na

plavkranu, kde jsem byl ubyto-

ván. Na prvním jednání na

OVIRu, kam jsem ‰el v pátek, mi

fiekli, abych tento dokument pfii-

nesl. Pfii odchodu mû v‰ak odchy-

tili pfiíslu‰níci patrnû tajné policie

a zaãali mû vysl˘chat. Ptali se, co

tam chci a proã mám u sebe v˘-

bavu, kterou mÛÏe mít v jejich 

oãích jedinû ‰pion. Navigaãní pfií-

stroj GPS, fotoaparát, kter˘ pova-

Ïovali za profesionální, mapy,

z nichÏ jednu jsem získal od ná-

ãelnice pfiístavu v Jakutsku a kte-

rá byla sice stará, ale podle nich

nebylo moÏné, abych ji vlastnil.

Prohledali mi i kontakty a adresy.

Dva dny smûrovali otázky na po-

dezfiení ze ‰pionáÏe, pak se to sto-

ãilo na pomoc, o které se nevy-

slovili konkrétnû, ale v tom smys-

lu, Ïe jim mám dát úplatek:

„Karle, pomoÏ nám tady, a my ti

taky pomÛÏeme.“ - Bylo tedy evi-

dentní, Ïe chtûjí peníze. Já jsem

ale mezitím v pondûlí ‰el znovu

na OVIR, kde mi bylo fieãeno, Ïe

mám v‰echno potfiebné na cestu

do Tiksi. NepovaÏoval jsem tedy

dal‰í náv‰tûvu u tajné policie za

nutnou a odplul jsem dál na sever.

Asi 140 km od Tiksi jsem zaãal

tu‰it, Ïe nemám v‰echno, co po-

tfiebuju, protoÏe nade mû pfiiletûl

vrtulník, pak mi bylo fieãeno

v polární stanici Stolb, Ïe bych

propustku mûl mít, a kdyÏ si mû

starosta Tiksi odvádûl na mûstsk˘

úfiad, na schodech mû odchytili

pohraniãníci a odvezli mû k se-

psání protokolu. Byli velmi slu‰-

ní, odvezli mû k lodi, abych si vy-

zvedl potfiebné vûci k ubytování,

ostatní v˘bavu mi vydali aÏ za

dva dny. Pohraniãníci mi dali

propustku pro celou pohraniãní

oblast Jakutska. Chtûl jsem se te-

dy vydat na v˘chod, k Ljachov-

skému ostrovu, ale lodi tam je‰tû

nejezdily a pronajmout si soukro-
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mû vrtulník by mû stálo 560 tisíc

rublÛ. Bûhem ãekání, o kterém

jsem pfiedpokládal, Ïe bude trvat

tak 20 dní, jsem se vydal kajakem

na jih, ale uÏ první den veãer pro

mû pfiijeli pohraniãníci, Ïe se

mám vrátit, vzali mi propustku

a dostal jsem jen propustku do

Tiksi.

Tím to pro vás skonãilo?
Ano. Tím moje cesta skonãila.

Argumentovali tím, Ïe mají strach

o mÛj Ïivot, ale spí‰ nechtûli, 

abych se pohyboval kolem vojen-

sk˘ch zafiízení, radarÛ a skladÛ,

které tam v‰ude byly. Tiksi je dnes

víceménû vojenské mûsto.

Byl jsem svûdkem toho, Ïe obe-

zfietnû se chovali i k nûmeck˘m

turistÛm, ktefií pfiipluli na pasaÏir-

ské lodi. Odvezli je z lodi mikro-

busem pfiímo do Tiksi na hlavní

tfiídu, zavedli je jen do zapoved-

niku, kde jim ukázali v˘stavku

s vykopávkami a ukázkami flóry

a fauny atd., pak do muzea, kde

jim vedoucí kulturního odboru

pfiedvedla národní kroj, a pak je

zase odvezli na loì.

Myslím si, Ïe i tím, Ïe kompliku-

jí turistÛm z jin˘ch zemí pfiístup

do tûchto oblastí, tak tato oblast

umfie. VÏdyÈ kdysi tfiicetitisícové

Tiksi má dnes asi pût tisíc obyva-

tel, sto metrÛ od centra jsou

prázdné domy. I lodní doprava

sem je fiídká - za celou svou tfií-

mûsíãní plavbu v této oblasti

jsem potkal jen tfii v˘letní lodû

a ani nákladní doprava z Jakutska

do Tiksi nebyla moc hustá.

Zkrátka heslo, Ïe Tiksi je brána

severu, uÏ dávno neplatí.

Vrátil byste se do Ruska po tûch-
to zku‰enostech?
Urãitû ano.

Jaká místa vás je‰tû lákají?
Láká mû Jenisej nebo Kamãatka.

Na Kamãatku bych musel s prÛ-

vodcem nebo s nûjakou skupi-

nou, v horsk˘ch oblastech tam sa-

mostatná akce mého typu neexis-

tuje. Na Jenisej bych jel sám.

Zajímavá oblast je i pfied Uralem,

na severu, kde Ïijí Nûnci, ale na

ostrovû Kola je zase vojenská ob-

last, takÏe nevím.

Dûkuji za rozhovor. ZN
(O v˘pravách Karla Bubláka na
Sibifi si lze pfieãíst více na
www.cestovatel po rusku.estran-
ky.cz.)

Fota: archiv Karla Bubláka
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Známá i neznámá v˘roãí
21. 10. 1917 nar. Dizzy Gillespie (vl. jm. John Birks Gillespie), 

americk˘ jazzov˘ hudebník a skladatel

(zemfi. 6. 1. 1993) - 90. v˘roãí narození

24. 10. Den Organizace spojen˘ch národÛ (OSN), v˘roãí
vstupu Charty OSN v platnost, slaví se od roku 1945

25. 10. 1932 nar. Jan ·páta, reÏisér a kameraman

(zemfi. 18. 8. 2006) - 75. v˘roãí narození

26. 10. 1957 zemfi. Nikos Kazantzakis, fieck˘ spisovatel

(nar. 18. 2. 1883) - 50. v˘roãí úmrtí

27. 10. 1782 nar. Niccolo Paganini, italsk˘ houslista a skladatel 

(zemfi. 27. 5. 1840) - 225. v˘roãí narození

27. 10. 1917 nar. Pavel Tigrid (vl. jm. Pavel Schönfeld), politik, 

publicista a novináfi (zemfi. 31. 8. 2003) - 90. v˘r. nar.

28. 10. Státní svátek âR - vyhlá‰ení samostatné
âeskoslovenské republiky v roce 1918

29. 10. 1787 v Nostitzovû divadle v Praze se konala svûtová premi-
éra Mozartovy opery Don Giovanni - 220. v˘roãí

30. 10. 1932 zemfi. Josef ·váb-Malostransk˘, první ãesk˘ filmov˘ 

herec, spisovatel a nakladatel (nar. 16. 3. 1860)

- 75. v˘roãí úmrtí

31. 10. Den UNICEF
31. 10. 1632 pokfitûn Jan Vermeer van Delft, holandsk˘ malífi

(pohfiben 15. 12. 1675) - 375. v˘roãí kfitu

31. 10. 1877 nar. Helena Malífiová, prozaiãka (zemfi. 17. 2. 1940) 

- 130. v˘roãí narození

31. 10. 1982 zemfi. Milo‰ Nedbal, herec (nar. 28. 5. 1906)

- 25. v˘roãí úmrtí

1. 11. 1862 nar. Emil Kolben, ãesk˘ vynálezce a podnikatel, pfii-

spûl k rozvoji ãeského strojírenského prÛmyslu

(zemfi. 3. 7. 1943) - 145. v˘roãí narození

1. 11. 1907 zemfi. Alfred Jarry, francouzsk˘ prozaik a dramatik, 

tvÛrce patafyziky (nar. 8. 9. 1873) - 100. v˘roãí úmrtí

1. 11. 1972 zemfi. Ezra Pound, americk˘ básník, literární kritik 

a pfiekladatel (nar. 30. 10. 1885) - 35. v˘roãí úmrtí

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Katefiina Batou‰ková ........................................................ R˘mafiov

Emma Lacková ................................................................ R˘mafiov

Filip Vymazal ................................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Vlasta PoledÀáková - R˘mafiov ............................................. 80 let

Hedvika Vaculová - R˘mafiov ............................................... 80 let

Estera Melicherová - R˘mafiov .............................................. 81 let

Vûra Valuchová - R˘mafiov .................................................... 82 let

Vladimír Tomek - R˘mafiov .................................................. 83 let

Anna Matu‰ková - R˘mafiov .................................................. 83 let

Vûra Pfiecechtûlová - R˘mafiov ............................................... 83 let

Anna Sedláková - R˘mafiov ................................................... 84 let

Juliána Vlãková - R˘mafiov ................................................... 90 let

Marie Pinìáková - Janovice .................................................. 90 let

Anna ·ulková - Nové Pole .................................................... 93 let

Rozlouãili jsme se
Franti‰ka Poláchová - Stará Ves ............................................ 1912

Franti‰ek Orság - Harrachov ................................................... 1916

Helena Krejsová - Janovice ................................................... 1958

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - fiíjen 2007

19. 10. SVâ Keramická dílna pro Z·

19. 10. 20.30 SVâ 3. lekce taneãních pro dospûlé

26. 10. 20.30 SVâ 4. lekce taneãních pro dospûlé

Za humna pfiiletûli draci
Zatímco jiní tvorové se na podzim chystají ke spánku, draci oÏívají

a po jednom, dvou i v cel˘ch hejnech se zaãnou objevovat za hum-

ny. Men‰í draãí nálet zaznamenali R˘mafiované v nedûli 14. fiíjna pfii

pohledu na StráÀ. Dvacítka pestrobarevn˘ch drakÛ v‰ak nikomu

strach nenahnala a po dvou hodinách exhibice se zase spofiádanû stá-

hla do slují.

Nûkolik drakÛ pfii‰lo na svût v líhni draãí dílny SVâ, kterou v pátek

12. fiíjna nav‰tívilo jedenáct mlad˘ch konstruktérÛ. Vyrábûli se zde

speciální dvoukomoroví draci z igelitov˘ch pytlÛ. âást v˘tvorÛ byla

ozkou‰ena v praxi hned v nedûli pfii drakiádû na Stráni; k vlastnoruã-

ním v˘tvorÛm se zde pfiipojilo je‰tû nûkolik prefabrikovan˘ch dráã-

kÛ a draãisek nejrÛznûj‰ích barev a tvarÛ, od klasick˘ch dobráck˘ch

vykukÛ po elegantní papou‰ãí krasavce.

Na Stráni se k draãí pfiehlídce se‰lo dvacet soutûÏících krotitelÛ, me-

zi nimiÏ byla pfievaha dûtí (nejmlad‰ím byl dvoulet˘ Mikulá‰ Holub),

ale nechybûli ani dospûlí (nejstar‰ím soutûÏícím byl devûtadvacetile-

t˘ Michal Fidler), ktefií

si nakonec moÏná uÏí-

vali pou‰tûní drakÛ nej-

víc. Hodnotil se nejdel-

‰í let, nejvy‰‰í dolet

a nejhezãí rukodûln˘

drak, ale diplom si vy-

slouÏili v‰ichni, napfi.

majitelé nejakrobatiã-

tûj‰ího ãi nejusmûva-

vûj‰ího draka, ale i lé-

tavce s nejladnûj‰ími

pohyby. Jeho v˘kon je

potfieba obzvlá‰tû vy-

zdvihnout, neboÈ pro-

slunûné nedûlní poãasí

sice nabízelo nádhern˘

v˘hled na mûsto, ale ta-

ké vítr se stfiídavou in-

tenzitou, kter˘ uãinil 

ovládaní drakÛ dosti

nároãn˘m.              ZN

Fota: Jakub Vala



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT18/2007

16

Mûstská knihovna

Tajemství ëáblovy bible aneb Nastaly poslední dny lidstva?

A R N O · T V A · Í â E K,

spisovatel, scenárista
a cestovatel

uvede v úter˘
6. 11. 2007 v 17.00

v knihovnû CODEX GIGAS
do zcela nov˘ch souvislostí

Pfied necel˘mi osmi sty lety se v chudém be-

nedikt˘nském klá‰tefie v PodlaÏicích jakoby

zázrakem objevuje velmi podivn˘ rukopis.

Nejvût‰í, jak˘ kdy na svûtû existoval. Podle

legendy není dílem ãlovûka, ale samotného

ìábla. Tajemn˘ pÛvod knihy umocÀuje

zvlá‰tní v˘jev. V prázdném prostoru mezi

dvûmi identick˘mi vûÏemi dfiepí pekelná by-

tost. Její vzhled i obleãení se ale zcela li‰í od

stfiedovûk˘ch zpodobení satana.

Proã je tento neobyãejn˘ obraz umístûn

v blízkosti Zjevení sv. Jana, popisujícího po-

slední dny svûta? A proã hned za ním násle-

duje soubor zaklínadel se jmény ìáblÛ? Z ja-

k˘ch dÛvodÛ se právû zde zcela mûní cha-

rakter kodexu; listy mají náhle ponuré zbar-

vení, pergamen je zãernal˘? Co se nacházelo

na nûkolika dal‰ích listech, které byly peãli-

vû vyfiíznuty? Kdo a proã je odstranil? Není

ãi nebylo v knize ukryto varující proroctví

o posledních dnech lidstva?

Sérii nevyfie‰en˘ch hádanek roz‰ifiují pfie-

kvapivé archeologické nálezy u nás i za hra-

nicemi. Pátrání po záhadách ëáblovy bible

tak vede i na pfiísnû tajné jednání v podzem-

ním mûstû kfiiÏákÛ, k vraÏedné sektû assasí-

nÛ, k magick˘m obfiadÛm templáfisk˘ch rytí-

fiÛ, na tajemn˘ hrad císafie Fridricha II. a do

star˘ch benedikt˘nsk˘ch klá‰terÛ.

Souãástí pfiedná‰ky budou i nové záhady ze

svûta, pfiedev‰ím z âíny a Tibetu. Obû zemû

vÏdy vzru‰ovaly fascinující historií a neoby-

ãejn˘mi zvyky a i dnes patfií k nejtajemnûj-

‰ím místÛm na‰í planety. Po roce 2000 zde

byly uãinûny nové pfiekvapivé archeologické

objevy. Podafiilo se zdokumentovat nevy-

svûtlené anomální jevy, vyfotografovat UFO

a odhalit stavby povaÏované za dílo mimo-

zemské civilizace.

Vyhledávání dokumentÛ v elektronickém katalogu knih Mûstské knihovny R˘mafiov
Knihovna v leto‰ním roce získala grant Ministerstva kultury na zave-

dení nového automatizovaného knihovnického systému (AKS). Od zá-

fií zaãaly pracovnice knihovny obsluhovat ãtenáfie v novém AKS, kte-

r˘ umoÏÀuje ‰iroké spektrum vyuÏití dat.

Jedna z mnoha v˘hod systému je on-line pfiipojení pfies www rozhraní,

které umoÏÀuje:

- listování, prohlíÏení rejstfiíkÛ i re‰er‰ní vyhledávání;

- definovatelné zobraze-

ní záznamÛ, zobrazení

dostupnosti exempláfie;

- pfiedbûÏnou registraci

uÏivatelÛ;

- objednávky, poÏadav-

ky na rezervace, pro-

longace dokumentÛ

ãtenáfiem;

- pfiístup do uÏivatelské-

ho úãtu.

Jak vyuÏít nabízené sluÏby?
Na www.mekrymarov.info pfies elektronick˘ katalog knih

Tel.: 554 212 566

E-mail: knihovna.rymarov@tiscali.cz

Webové stránky: http://www.mekrymarov.info/

Lenka Îmolíková, fieditelka MûK

Co chystáme?
Mûstská knihovna nabízí novou sluÏbu - zasílání upomínek, rezerva-

cí a informací o dûní v knihovnû prostfiednictvím SMS. Nutn˘m

pfiedpokladem fungování této sluÏby je poskytnutí ãísel mobilních te-

lefonÛ ãtenáfiÛ knihovnû.
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

KoláÏ jako umûní i hádanka
Po del‰í dobû nabízí r˘mafiovská

Galerie Octopus v˘stavu prací

domácího autora, jednoho ze

ãlenÛ volného sdruÏení umûlcÛ

Octopus, které dalo název galerii

samotné. V fiíjnu se v obou v˘-

stavních sálech pfiedstavuje v˘-

tvarník a básník Lubo‰ Tesafi in-

stalací Lidé z pÛdy & Sonety.

Oba cykly, na první pohled vel-

mi rozdílné, mají spoleãnou spo-

jitost v˘tvarného a slovesného

vyjádfiení. PokaÏdé je tato spoji-

tost na jiné úrovni, ale vÏdy hra-

je dÛleÏitou roli. V men‰ím sále

SonetÛ je naprosto evidentní; au-

tor se zde pfiedstavuje ve své

známé poloze fotografa a ménû

známé roli básníka.

âernobílé fotografie a básnû ve

formû sonetÛ, neboli znûlek,

mistrovské to formy italské

a anglické renesance, tvofií nedíl-

n˘ celek. Fotografie a ver‰e se

vzájemnû doplÀují, tematicky

i stylovû. Akty, které tvofií pfie-

váÏnou ãást vystaven˘ch sním-

kÛ, doprovázejí sonety milostné,

fotografie holubÛ s pozadím

praÏského panoramatu jsou ilus-

trací básnû Praha, pÛsobiv˘ de-

tail stafieck˘ch dlaní tvofií protûj-

PÛvabná plavovlasá Josefa (1905-2000), nej-

star‰í dcera Franti‰ka Arno‰ta a majitelka vel-

komezifiíãského majetku, kter˘ zdûdila po

smrti otce 1937, se provdala ve dvacát˘ch le-

tech za hrabûte Aloise Podstatzkyho z Prussi-

novitz-Lichtensteina (1905-1982). Nesmíme

jej zamûnit s kníÏaty Liechtensteiny, ktefií

dnes stojí v ãele svého nevelkého, ale bohaté-

ho a suverénního Liechtensteinska mezi

Rakouskem a ·v˘carskem a s nimiÏ nebyli

Podstat‰tí v Ïádném pfiíbuzenském pomûru.

Rod Podstatzk˘ch z Prussinovic patfií k sta-

robylé moravské ‰lechtû. Nejstar‰ím zná-

m˘m pfiedstavitelem rodu byl rytífi Sezema,

kter˘ se objevuje v písemn˘ch pramenech uÏ

v polovinû 14. století. Rod pro‰el v‰emi tra-

gick˘mi peripetiemi své zemû a dokázal na

rozdíl od jin˘ch pfieÏít v‰echny moravské

vzestupy a pády. Od 17. století vlastnili

Podstat‰tí zboÏí Pot‰tát u Pfierova a hrabûtem

Franti‰kem Dominikem se stali od roku 1707

rodem pansk˘m. Roku 1732 získal hrabû

Alois Podstatsk˘ panství Telã a s ním ke své-

mu titulu dal‰í pfiídomek po vymfiel˘ch hra-

batech z Lichtensteina-Castelcornu pÛvodem

z italského Tridentska. Jeho syn Leopold

(1763-1813), velk˘ lidumil a vlastenec, se

zaslouÏil o vznik moravsko-slezské legie

v napoleonsk˘ch válkách a Telã se za nûj sta-

la nejv˘znamnûj‰ím stfiediskem velmi hod-

notné váÏné hudby na Vysoãinû. Posledním

majitelem Telãe byl jeho pravnuk Leopold

(1903-79). Jeho syn Jifií Kry‰tof (*1932) se

dosud marnû snaÏí o restituci teleãsk˘ch ma-

jetkÛ.

Alois (1905 Veselíãko - 1982 Salcburk),

o nûmÏ se nyní zmiÀujeme, byl Leopoldo-

v˘m mlad‰ím bratrem a sÀatkem s Josefou

z Harrachu vyÏenil zámek Velké Mezifiíãí.

Vlasteneck˘ hrabû se za druhé svûtové války

aktivnû úãastnil odboje proti nacismu.

Nejprve se stal ãlenem moravské organizace

Modr˘ kruh a pozdûji v˘znamn˘m ãinitelem

Rady tfií, jejímÏ nejznámûj‰ím pfiedstavite-

lem byl proslul˘ generál Vojtûch LuÏa

(1891-1944), obûÈ pfiíli‰ horliv˘ch ãesk˘ch

protektorátních ãetníkÛ. Kromû jiné ãinnosti

od poãátku v˘znamnû podporoval partyzán-

ské hnutí finanãnû, potravinami i zbranûmi.

Stateãní manÏelé ukr˘vali v lesích nedaleko

Mezifiíãí kromû sovûtsk˘ch zajatcÛ a party-

zánÛ téÏ lidi pronásledované nacistick˘m

gestapem vãetnû sv˘ch pfiíbuzn˘ch. Úlohu

Aloise Podstatského republika po válce

zprvu vysoce ocenila, ale po roce 1948 jej

potkaly osudy, jeÏ komunisté jiÏ dlouho chy-

stali celému tzv. burÏoaznímu odboji vãetnû

letcÛ RAF a zahraniãních vojákÛ ze Západu

i V˘chodu. Antifa‰ista, fa‰ista, ‰panûlák, 

aristokrat, proletáfi, komunista, nacista ãi ex-

komunista - vsjo bylo róvno.

Stejnû jako otec Franti‰ek Arno‰t z Harrachu

si i dcera Josefa spolu s manÏelem vyslouÏi-

li tak ohromnou popularitu a sympatie mezi

Horáky na Velkomezifiíãsku, a to nejen pro

své váleãné postoje, Ïe se v dobû prvních

vraÏedn˘ch politick˘ch procesÛ, kdy lidé po

tfiech letech relativní svobody opût podlehli

tísnivému strachu, proti jejich vystûhování

ze zámku dokonce do jisté míry postavila

i místní organizace KSâ a snaÏila se tlaku 

ústfiedního v˘boru strany a sv˘ch ministrÛ 

odolávat. Co v‰ak zmohla nevelká a jistû téÏ

nijak vlivná instituce z chudého kraje proti

zufiivû uplatÀované ideologii tfiídního boje ãi

smutnû proslulému akãnímu v˘boru Národní

fronty kraje Jihlavského v ãele se sekerníky

typu Antonína Houfa. Josefa s manÏelem

a dûtmi musela nakonec svÛj majetek pfiece

jen opustit a s rodinou hledat záchranu pfied

nespravedliv˘m osudem vlasteneck˘ch aris-

tokratÛ v exilu; majetek byl zakrátko zcela

konfiskován. Rodina nemûla v emigraci Ïi-

vot vÛbec lehk˘ a prostfiedky pro Ïivot znaã-

nû omezené. Trvalo dlouho, neÏ na‰li zchud-

lí Podstat‰tí stabilní domov ve ·panûlsku po

letitém trmácení, jen v Madridu se stûhovali

‰estnáctkrát z místa na místo, neboÈ na ‰lech-

tu zcela zbavenou majetku u západních sou-

sedÛ pfietíÏen˘ch uprchlíky nikdo neãekal.

Stará paní se spolu s dûtmi vrátila na zámek

Velké Mezifiíãí uÏ sama roku 1990, kdy byl

majetek jí i jejím dûdicÛm právem vrácen.

Po návratu do vlasti jako by se i u ní opût ob-

jevila otcova velkorysost. Na zámku sídlí do-

sud velkomezifiíãské muzeum, které vzniklo

uÏ za její nepfiítomnosti. Po svém návratu ne-

jenÏe nepodnikla nic, aby instituci ze svého

majetku vypudila nebo ji nûjak omezovala,

ale s ostatní rodinou se snaÏila spí‰e pomá-

hat, i kdyÏ roãní nájem 360 001 Kã se zdá

b˘t vysok˘ (dotace muzea v‰ak ãiní letos 

3 204 000). Pokud si v‰ak uvûdomíme, Ïe lé-

ta zanedbávan˘, navíc velmi star˘ a rozsáhl˘

zámek (pÛvodnû stfiedovûk˘ hrad pánÛ

z Lomnice), kter˘ je národní kulturní památ-

kou, je tfieba s velk˘mi náklady opravit 

a udrÏovat v dobrém stavu, není cena nikte-

rak závratná a zcela jistû zdaleka nepokr˘vá

v‰echny potfieby objektÛ, navíc se jiÏ deva-

desátého roku zmûnila jen o 1 korunu.

Nájem se rovná zhruba ãástce, kterou v na-

‰em muzeu, jeÏ je s mezifiíãsk˘m co do fun-

gování, rozlohy a sbírek srovnatelné, roãnû

utratíme za provoz, mezifiíã‰tí na nûj mají

zhruba 1 000 000 Kã, a to není souãástí mu-

zea stále nákladnûj‰í mûstské informaãní

centrum jako u nás.

Muzejníci se ãasto se starou paní setkávali

a velmi si chválili její toleranci, zájem a roz-

hled i symbolick˘ nájem, kter˘ „na‰e paní

hrabûnka“, jak ji titulovali, od roku 1990 ne-

zv˘‰ila. „VÏdyÈ muzeum nemá Ïádné pení-
ze,“ fiíkávala, kdyÏ k roz‰ífiení depozit je‰tû

pfiidala nevyuÏitou zámeckou kuchyÀ za ko-

runu. Laskavá a oblíbená Josefa z Harrachu

zemfiela v únoru 2000 v poÏehnaném vûku

necel˘ch 95 let. Pohfiební obfiad se konal za

úãasti neobyãejnû velkého mnoÏství lidí

v netínském kostele a paní Josefa po své tûÏ-

ké Ïivotní pouti odpoãívá v rodinné hrobce

po boku svého otce a matky.

O Alici (*1916), nejmlad‰í dcefii Franti‰ka

Arno‰ta, máme nejménû zpráv. Nevíme ani,

zda je‰tû Ïije. Víme v‰ak, Ïe není „politická

vÛle“ jednat s dûdicem majetku jilemnické

linie Arno‰tem Harrachem, kterého ná‰ tisk

radûji naz˘vá Ernstem. Mgr. Jifií Karel

Osudy Josefy a Alice, dcer Franti‰ka Arno‰ta

Z historie
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‰ek ver‰Û vûnovan˘ch matce

a otci. Nejsilnûj‰í dojem v‰ak

vzbuzují dvojice, jejichÏ vztah

není tak jednoznaãn˘, kde se fo-

tografie stává metaforou básnic-

kého vyjádfiení, napfi. u sonetu

Konec andûlÛ v âechách, v níÏ

se autor dotkl jednoho z rysÛ

ãeské mentality.

Ver‰e Lubo‰e Tesafie, nejen ve

formû znûlek, byly rovnûÏ sou-

ãástí programu vernisáÏe. Jejich

pfiednesu se ujal autor sám spo-

leãnû se Silvií Jablonãíkovou.

Velk˘ sál galerie vyplnil cyklus

dvaadvaceti koláÏí s názvem

Lidé z pÛdy. Stejnû jako u první

kolekce i zde má v˘znamnou 

úlohu propojení vizuálního

a verbálního vyjádfiení, v tomto

pfiípadû je v‰ak jejich vztah po-

nûkud jin˘. Zatímco v sonetech

a fotografiích je Lubo‰ Tesafi ne-

zfiídka váÏn˘ a osobní, zde je je-

ho postoj hravûj‰í, nepostrádá

nadsázku a vtip.

Základem koláÏí jsou staré krej-

ãovské stfiihy, které autor objevil

na pÛdû rodného domu v Jemni-

ci. Soubor zaÏloutl˘ch ‰ablon

popsan˘ch magick˘mi konfigu-

racemi ãar, ãísel a jmen zákazní-

kÛ mu vnukly nápad vytvofiit

s jejich pomocí rébusy, ‰ifry 

operující se slovními hfiíãkami.

K úãeln˘m krejãovsk˘m zázna-

mÛm rozmûrÛ a orientaãním

znaãkám autor pfiipojil stínování,

vlastní kresby a v˘stfiiÏky foto-

grafií z ãasopisÛ, ilustrací uãeb-

nic, ale i grafiky obalÛ apod.

Vznikl cyklus koláÏí odkazují-

cích pfiímo ãi metaforicky k nû-

kolika ãesk˘m pfiíjmením.

Vztah koláÏe a jména je nûkde

pomûrnû snadno odhaliteln˘,

jde-li o synonymum, parafrázi ãi

vyjádfiení jinak v˘znamovû blíz-

ké nebo hru s morfematickou

a hláskovou skladbou slov. Jinde

v‰ak Lubo‰ Tesafi pfiedkládá slo-

Ïitûj‰í hádanky v podobû meta-

for, jejichÏ de‰ifrování je bez

znalosti autorov˘ch postojÛ

a názorÛ ãi jin˘ch souvislostí

velmi tûÏké. Jména se totiÏ pojí

ke skuteãn˘m lidem, ne samo-

zfiejmû k pÛvodním zákazníkÛm

krejãovské dílny, ale k dal‰ím

sv˘m, mnohdy v‰eobecnû zná-

m˘m nositelÛm, a skuteãní lidé,

to jsou skuteãné konotace a sub-

jektivní vztahy. Nûkde je fie‰e-

ním jméno známé osobnosti ze

spoleãenské, politické ãi spor-

tovní oblasti, jinde naopak tváfi

této persóny symbolizuje ab-

straktní pojem, napfi. vlastnost,

která je základem hledaného pfií-

jmení.

Ke své hfie autor vyz˘vá i ná-

v‰tûvníky galerie, kdyÏ jim hned

u vstupních dvefií krátce vysvût-

luje jejich úkol, nabízí osm „vy-

lu‰tûn˘ch“ koláÏí jako návod

a nejúspû‰nûj‰ímu fie‰iteli slibuje

odmûnou koláÏ dle vlastního v˘-

bûru. âlovûk je tvor hrav˘ a kaÏ-

dou v˘zvu pfiijímá s chutí (o tom

ostatnû svûdãila i reakce divákÛ

v˘stavy po vernisáÏi - lze soudit,

Ïe tak zkoumavou pozornost ná-

v‰tûvníci vystaven˘m dílÛm do-

sud nevûnovali). Je docela dobfie

moÏné, Ïe Ïádn˘ náv‰tûvník v˘-

stavy neodhalí v‰e anebo pro-

mítne do koláÏí vlastní zku‰e-

nosti a názory a dobere se svou

vlastní interpretací k docela ji-

n˘m v˘sledkÛm, odli‰n˘m od

autorov˘ch tajenek. V tom

ov‰em spoãívá svoboda umûní,

neboÈ v˘stava koláÏí Lubo‰e

Tesafie není pouh˘m soutûÏním

kvízem, ale v prvé fiadû proje-

vem tvofiivého ducha, kter˘ tou-

to chytrou taktikou vybízí k pfie-

m˘‰lení. ZN

Servis sluÏeb

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v fiíjnu
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

Aquacentrum Slunce
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

V‰em vyznavaãÛm nudismu a naturismu aquacentrum

nabízí plavání bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci

od 19.00 do 21.00.

Termíny do konce roku 2007: 21. 11., 19. 12.

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK

kaÏdé liché úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ

48 v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy ve 13.30.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste

sami nepodnikli. BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termíny kavárniãek do konce tohoto roku:

23. fiíjna, 6. listopadu, 20. listopadu, 4. prosince, 18. prosince

sobota 20. fiíjna 19.30
Prokletí domu sluneãnic

Horor (USA 2007)
Rodina Solomonov˘ch opustila hektick˘ Ïivot Chicaga a pfiestûhovala se na ti-

ché a odlouãené místo - na farmu v Severní Dakotû. Mezi poklidn˘m pohupo-

váním sluneãnicov˘ch polí Jess brzy zjistí, jak dûsivé toto odlouãení od svûta

mÛÏe b˘t, kdyÏ ona a její bratr Ben vidí hrozivá zjevení, která nevidí nikdo jin˘.

Její boufilivá minulost se stfietává s minulostí tûch, ktefií kdysi Ïili v tomto domû...

Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 27. fiíjna 19.30
Vdá‰ se a basta!

Romantická komedie (USA 2007)
Daphne Wilderová je matkou, jejíÏ láska nezná hranic. Vychovala tfii fantas-

tické dcery - nemotornou, roztomilou Milly, poklidnou psycholoÏku Maggie

a sexy, neuctivou Mae - tak, aby z nich byly dcery, které touÏí mít kaÏdá mat-

ka. Jedin˘ problém je v tom, Ïe ony toho mají plné zuby. V hl. roli: D. Keaton.

Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 3. listopadu 19.30
Skandál

Drama (USA 2006)
Pí‰e se rok 1971. Spisovateli Cliffordu Irvingovi vy‰la biografická kniha

o svûtoznámém letci, dobrodruhovi a reÏisérovi, miliardáfii Howardu

Hughesovi, které obûtoval velkou ãást svého Ïivota. Kniha se stala bestselle-

rem a získala mu obdiv ãtenáfiÛ, vydavatelÛ i kolegÛ. Ale jen do chvíle, kdy si

ji pfieãetl sám Hughes - to, co Irving vydával za jeho osobní pamûti, byla to-

tiÏ od zaãátku do konce naprostá fikce.  Pfiístupn˘ od 12 let
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Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské
próza

Hana ·ustková: Pohovor
Spûchala po ‰pinav˘ch ulicích.

Jak Prahu nenávidûla! Dokud ta-

dy mûla práci, nikdy jí to nepfii-

‰lo tak hrozné, ale teì, kdyÏ se

splnily její nejhor‰í obavy, se

z toho mohla zbláznit. Oblou-

kem se vyhnula vchodu do met-

ra. Nûjak˘ muÏ se otfiel o její

bundu, aÏ skoro upadla, ale on se

ani neotoãil a dlouh˘mi kroky

mífiil dál jako tank. S ú‰klebkem

v‰ak zjistila, Ïe neopatrnû vrazil

do mladé sleãinky, která rozsy-

pala mandarinky. Pfiivfiela oãi

a zhluboka vydechla. Jak se z to-

ho vlastnû mÛÏe radovat?

Si hrozná, fiekla si v duchu a oto-

ãila se.

Udûlala pár dal‰ích krokÛ, kdyÏ

vtom oãima zavadila o hodiny.

Krve by se v ní nedofiezal. PÛl
jedenácté! Ten pohovor!
Rozbûhla se. NeohlíÏela se za

poraÏen˘m muÏem ve stfiedních

letech, kter˘ právû z ulice sbíral

své br˘le a hlasitû lamentoval,

vidûla pfied sebou pouze pfiijíÏ-

dûjící tramvaj na konci ulice

a tlaãící se lidi. Svûtlo se rozbli-

kalo. Pfiidala do kroku, aÏ se jí

hlava zatoãila. „PromiÀte! Pro-

miÀte!“ volala na v‰echny stra-

ny, jak se urputnû snaÏila protla-

ãit do vozu. Lidé na ni zírali

s pohledem pln˘m nejhor‰ího

odporu, ale Radce to bylo upfiím-

nû jedno. Kohosi odstrãila za ra-

meno, kdyÏ jí na mysli vytanul

·imek s Grossmanem a pfies tváfi

jí pfielétl náznak úsmûvu. To je ta

ironie Ïivota. Vydechla si, aÏ

kdyÏ se za ní dvefie chraplavû za-

vfiely.

Opfiela se o svislou tyã za sv˘mi

zády a za okamÏik to s ní trhlo.

Tramvaj se kvílivû rozjela po ko-

lejích. Na vtefiinu zavfiela oãi,

protoÏe si náhle uvûdomila, jak˘

má hlad. JenÏe kdyÏ je otevfiela,

zahlédla pfied sebou ztrhaného

muÏe. Pfiímo s ní na zastávce, ke

v‰í smÛle, nastoupil revizor.

Sakra! Zrovna dneska?
Sáhla do kapsy a nahmatala pe-

nûÏenku. Îe radûji ne‰la pû‰ky.

„Sleãno... SLEâNO!“

„A-ano, hned, pane.“

Nervóznû se rozhlédla. Kfiídov˘

obliãej se zapadl˘ma, jakoby

praseãíma oãkama se na ni upíral

s neskr˘vanou ‰kodolibostí.

Pokusila se o jak˘si úsmûv.

„Já... já jsem totiÏ stra‰nû spû-

chala a zapomnûla jsem si... 

oznaãit lístek,“ vyhrkla s tváfiemi

v jednom ohni a pfiidala k tomu

provinil˘ úsmûv.

Revizor se usmál taktéÏ, ale zce-

la jinak, a vy‰tûkl naoko vlíd-

n˘m hlasem:

„Tak to je hezká pohádka, sleã-

no.“

Vykasal si rukávy a sáhl nûkam

k pasu. Vypadal jako absolvent

kung-fu kurzu. Podvûdomû se-

bou ‰kubla.

„Kampak, kampak!“ zafival na-

jednou, aÏ se celá tramvaj otoãi-

la, a stiskl jí pevnû za rameno.

Kdyby se tak nebála, vykfiikla by

bolestí. Zkfiivila obliãej do neu-

trální podoby.

Schody brala po tfiech, neÏ se ko-

neãnû dostala k prosklen˘m dve-

fiím, naãeÏ jí pfiíjemnû vypadající

interiér d˘chl do tváfie závan tep-

la. Na vtefiinu se zarazila a cítila,

jak její srdce dûlá pfiemety sem

a tam po hrudním ko‰i. Pokusila

se uklidnit.

To pÛjde, za‰eptala sama k sobû,

ale moc pfiesvûdãená nebyla.

Tfii ãtvrtû. PÛl hodiny zpoÏdûní.

Pfiem˘‰lela, jestli to rovnou ne-

vzdat. Pfieci by nepfiijali nûkoho,

kdo nedokáÏe pfiijít vãas ani na

úvodní pohovor!

„Dobr˘ den, mohu se zeptat, kde

tady najdu kanceláfi ãíslo 207?“

naladila co nejzáfiivûj‰í úsmûv.

Îena se otoãila od poãítaãe

a máchla rukou smûrem ke scho-

di‰ti:

„Druhé patro, hned vlevo; vy

jdete na pohovor?“

„Ano...,“ vydechla zaskoãenû.

„Tak vám pfieju hodnû ‰tûstí...,“

otoãila se zase zpût k obrazovce.

Radku pfiekvapilo, jak rychle je-

jí zájem opadl, ale podûkovala

a vydala se do jámy lvové.

Pfied kanceláfií dvû stû sedm ji 

uvítalo nûkolik zvadl˘ch pohle-

dÛ. Nervóznû se rozhlédla, neÏ

se zafiadila vedle vysokého tlou-

‰tíka v uma‰tûné kravatû. Tipo-

vala to na koprovku.

„Taky na pohovor?“ otoãil se na

ni neãekanû rychle, aÏ mu ve

velk˘ch kulat˘ch oãích zable-

sklo. Neznatelnû pfiik˘vla hla-

vou.

„Tak to máte dobr˘. Já uÏ tu ãe-

kám hodinu a pÛl,“ zak˘val hla-

vou znalecky a pohledem sjel

v‰echny pfiítomné od hlavy aÏ

k patû.

Skonãil na ní samotné. Zdûsila

se, kdyÏ se na tak dlouho zasta-

vil na jejím hrudníku. Ne, nemû-

la tam Ïádnou skvrnu jako on na

vázance, uji‰Èovala se.

„Mûl jsem tu b˘t v devût,“ po-

kraãoval po chvíli v monologu.

Souhlasnû pfiik˘vla, ale nedala

na sobû znát, Ïe ji to tû‰í.

Tak mám je‰tû ‰anci! pomyslela

si. No ale jestli tady budu tvrd-
nout hodinu ve spoleãnosti... to-
hohle... Rozhlédla se kolem se-

be, ale -

Po hodinû si zvykla.

„Dal‰í!“ ozvalo se náhle ostr˘m

sopránem.

Hrklo v ní. Podle rozpisu je teì

fiada na ní... Tlou‰tík ji bohuÏel

opustil uÏ pfied dvaceti minuta-

mi, ale nevy‰el ven. Tfieba se tam

uvidí? Vykroãila povûrãivû pra-

vou nohou a pokou‰ela se nevní-

mat ostré denní svûtlo, jeÏ ji osl-

nilo na prahu.

„...a vy jste kdo?“ zmûfiila si ji Ïe-

na pohledem je‰tû dfiív, neÏ za se-

bou stihla zavfiít dvefie. Ruce

v podivné poloze pfiesnû kores-

pondovaly s úzce staÏen˘mi rty.

Pfiiléhav˘ kost˘mek si snad ta pa-

ní nechala u‰ít na míru povaze -

na první pohled se zdál provoka-

tivnû projat˘, ale hned na ten dru-

h˘ si kaÏd˘ musel uvûdomit, Ïe

stfiih neodhaluje ani tolik, co nor-

mální konzervativní Ïena mÛÏe.

Radka se zhluboka nadechla, ale

v‰echny pfiipravené fráze ulétly

drahou klimatizací. Zrudla a za-

kuckala se. Îena u stolu, kousa-

jíc se do rtu, uÏ urãitû vym˘‰lela

ty nejjedovatûj‰í vûty, jimiÏ by ji

mohla odzbrojit. Radka nasadila

úsmûv pokárané tfiináctky.

„Ptala jsem se vás,“ zaãala náhle

pracovnice s pfiesnou artikulací,

pfiiãemÏ jí skenovala vnitfinosti

(MÛÏe vadit, Ïe nemám slepák?
napadlo Radku zcela zcestnû, ale

hned si za to v duchu vynadala),

„kdo jste. Odpovíte mi, pro-

sím?“

Nasucho polkla a vyrazila ze se-

be, jako by právû slezla z horské

dráhy:

„J-jistû... Jmenuji se Radomíra

P‰eniãková a pfii‰la jsem se 

ucházet o místo...“

Jak se to jmenuje?!
„...úãetní,“ dodala za ni paní

v kost˘mku.Iva Farrellová: DänikenÛv tanec
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Nejistû pfiik˘vla a pokusila se nasadit nauãe-

n˘ v˘raz, ale v‰echno bylo tisíckrát hor‰í,

neÏ si doma pfiedstavovala.

„Dobfie, paní... P‰eniãková...?“ pozdvihla 

oboãí pobavenû, „posaìte se.“

Sleãna! vykfiiklo v Radce cosi a pfied oãima

jí vyskoãil obraz Tomá‰e.

Ta husa se dotkla jejího skuteãnû citlivého

bodu. Bezdu‰e se posadila.

Mám mluvit já, nebo bude mluvit ona?
Chvíli bylo tíÏivé ticho. Radka se cítila jako

na elektrickém kfiesle, uplynula nekoneãnû

dlouhá doba a ona si jen prohlíÏela jakési pa-

píry pfied sebou na stole. K tomu si je‰tû po-

hrávala s tuÏkou. KdyÏ mûla sklonûnou hla-

vu, nevypadala zas tak stra‰nû, dokonce i tro-

chu lidsky. Radce se dokonce zase zaãalo

vracet ztracené sebevûdomí.

Najednou zvedla oãi a ‰ed˘ma oãima spoãi-

nula nûkde pod jejím nosem.

„Tak... mluvte pfiece!“ vy‰tûkla nervóznû ja-

ko pfiidu‰ená krysa.

Radka sebou bezdûãnû cukla. V‰imla si, jak

pohupuje perem v pravé ruce jako metro-

nom. „Je mi...“

„No to tady mám, fieknûte mi spí‰, proã chce-

te tohle místo,“ vychrlila ze sebe neskuteã-

nou rychlostí. Jako uÏ tolikrát za dne‰ek se

s tímhle místem v duchu rozlouãila.

Ani netu‰ila, Ïe ji nechá vÛbec promluvit,

a teì tohle. Zaãala mluvit a mluvit jako do-

ma pfied zrcadlem, vysvûtlovala, máchala ru-

kama a ukazovala na dokumenty, které leÏe-

ly pfied úfiednicí. âím déle ale mluvila, tím

víc cítila, Ïe za okamÏik na ni ta Ïena vytasí

nûjakou peprnou poznámku. Visela na ní oãi-

ma celou dobu, ale chvílemi Radka zachytila

v jejím pohledu cosi nepfiítomného. Donutila

se na to nemyslet.

„Dobfie, to staãí,“ zamrkala úfiednice najed-

nou a nûco si zapsala na arch papíru.

Byl to první okamÏik po nûkolika minutách,

kdy bylo skuteãnû patrné, Ïe Ïena nad ní pfie-

m˘‰lí.

Hovofiily spolu je‰tû chvíli, ona se hrabala ve

sv˘ch dokumentech a pokládala jednu otáz-

ku za druhou, aniÏ by jí dávala ãas na roz-

my‰lenou. Radka byla donucena mluvit bez

pfiem˘‰lení a v duchu byla v ustaviãném stra-

chu, Ïe fiekne nûjak˘ nesmysl. Koneãnû se jí

podafiilo fiíci nûco smysluplného, kdyÏ vtom

pracovnice v kost˘mku sklopila oãi a se zá-

jmem si urovnala botu. Nevûdûla, jestli po-

kraãovat. Váhavû mluvila dál, ale kdyÏ ji i po

osmi dal‰ích vûtách ignorovala a pohlédla na

ni jen letmo, zarazila se. Úfiednice se znovu

kousla do rtu a vûnovala Radce pohled hod-

ného str˘ãka nad dítûtem, co rozbilo nej-

vzácnûj‰í talífi po babiãce. Vzdychla.

„Pokud uÏ k tomu nemáte co dodat...“

Potichu vstala a zastrãila Ïidli. Radce se roz-

‰ífiily zornice - poprvé za tu dobu, co je tady,

vstala! UÏasle se také postavila a zírala na

ruku, kterou jí Ïena podala. Stála tam a ne

a ne rozpohybovat ztuhlou paÏi. Vzhlédla

k jejímu obliãeji, kde uÏ se zase zaãal hro-

madit vztek. Ostfie máchla rukou, aÏ se dlaní

musela opfiít o elegantní stÛl, aby v amoku

neupadla, a tím nejvy‰‰ím, nejtáhlej‰ím tó-

nem, jak˘ kdy Radka sly‰ela, vykfiikla:

„Tak uÏ jdûte!!“

Jako by Radku nûco koplo mezi Ïebra.

Musela za ní zÛstat hofiící ãára.

A tak se zase ‰ourala po ulici nepfiítomn˘ch

aut a zvonících tramvají. Jeden pohovor.

A klid. Klid bu‰ícímu srdci hluboko v hrud-

ním ko‰i - tohle není konec svûta, ale zastáv-

ka na Národní tfiídû.

Vtom se proti ní objevila známá postava

v kost˘mku a Radku jako by polili studenou

vodou.

Podzim 2003

Objektivem ZdeÀka Habra
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Kam na v˘let

K jezírkÛm u Bfiidliãné
Kdo nezná areál jezírek v b˘val˘ch lomech

na bfiidlici, mÛÏe se k nim na krátkou vy-

cházku vypravit od jara do podzimu. Lze tam

snadno dojet na kole, od autobusu ãi vlaku

âD, od stanice Bfiidliãná-zastávka tam lze

dojít pû‰ky za pÛl hodinky.

Pfiejdete-li u vlakové zastávky silnici a stez-

kou kolem domkÛ sestoupíte u Ïelezniãního

mostu k potoku zvanému Poliãka, dáte se za

potokem vpravo nahoru po dláÏdûné cestû.

Nahofie pÛjdete pfiímo ulicí Polní mezi dom-

ky a zdej‰í asfaltka vás povede dále k lesu.

Pfied lesem vpravo nahoru zpevnûná cesta od-

boãí k objektÛm ve svahu, které patfií zdej‰ím

zájmov˘m organizacím. Nezpevnûná cesta

pak pokraãuje dále po zarostlém pravém bfie-

hu zdej‰ího potÛãku k lesu a zakrátko asi po

200 metrech vás pfiivede k oplocen˘m ryb-

níãkÛm a pstruÏí líhni, které patfií Rybáfiské-

mu svazu. Vpravo u cesty tam poblíÏ najdete

na úpatí strmé bfiidlicové haldy i studánku,

ale k jezírkÛm musíte jít je‰tû dále.

Bfiidlicov˘ch odvalÛ - hald jsou zde spousty,

jsou vût‰inou strmé, zarostlé pfieváÏnû náleto-

v˘mi dfievinami i lesními stromy, hlavnû

modfiíny a smrky. Kdysi zde tûÏená bfiidlice,

která se nevyexpedovala, byla vyskládána

tak, aby nedocházelo k sesuvÛm odvalÛ. Pfii

v˘stupu a hlavnû sestupu z pfiíkr˘ch svahÛ je

tfieba dávat si pfii chÛzi pozor na cestu.

Vlevo za plotem pstruÏí líhnû vás pû‰ina po-

vede úboãím haldy aÏ na nejvy‰‰í vrcholovou

plo‰inu, odkud je zajímav˘ pohled jak na

mûsto, tak na vzdálen˘ hfieben Hrubého

Jeseníku k Vysoké holi. Pod vrcholem vpravo

dole je ve starém lomu vût‰í z jezírek, k jehoÏ

hladinû mÛÏete sestoupit, dokonce jezírko

i obejít a pak se vrátit opût stejnou cestou do-

lÛ k rybáfiskému objektu. U kfiiÏovatky nûko-

lika pû‰in je‰tû pfied ním najdete odboãku do

travnatého údolíãka, kde se obãas scházejí

trampové. Nutno fiíci, Ïe je zde bezvadn˘ po-

fiádek, nenajdete Ïádné odpadky jako v jin˘ch

místech, kam pfiichází více turistÛ.

Od domku rybáfiÛ vede dále cesta vlevo, kte-

rá vás asi po 100 metrech pfiivede k dal‰ímu

jezírku. To je pfiímo u cesty vpravo a je mno-

hem romantiãtûj‰í. I kdyÏ v létû láká hladina

jezírek ke koupání, je tfieba se mít na pozoru,

protoÏe zde pfied nedávn˘mi roky pfii‰el o Ïi-

vot mlad˘ chlapec. Vpravo nad mal˘m jezír-

kem, které lze také obejít, mÛÏeme vstoupit

na horní plo‰inu zdej‰í haldy, která je pokry-

ta hust˘m vysok˘m mechem a je jakoby

stvofiená pro pohádkové bytosti. Paní Irena

·indláfiová uvádí ve své kníÏce starou po-

vûst, která vypráví o tom, Ïe zdej‰í místa 

ob˘vali nezbední permoníci, ktefií provádûli

lidem v‰elijaké naschvály a mûli radost,

kdyÏ mohli ãlovûka potrápit. Ale pracovní-

kÛm ve zdej‰ích lomech se jejich ‰pr˘my ne-

líbily a prosili o pomoc zdej‰ího Vládce lesÛ.

Ten v‰ak dlouho o lidsk˘ch pfiáních nevûdûl,

protoÏe mûl pfies den u‰i zacpané chomáãky

mechu. AÏ se jeden muÏ, kter˘ se vracel

z odpolední smûny, rozhodl pfiem˘‰let v noci

v tichu lesa o Ïivotû, jeho my‰lenky Vládce

lesÛ zachytil. V‰em permoníkÛm pak poru-

ãil, aby sundali své ãepiãky a obrátili je na-

ruby. Tím se promûnili permoníci v mechové

skfiítky, ktefií se zaãali Ïivit lidsk˘m smutkem

a lidem potom pfiiná‰eli pocity ‰tûstí. A tak

dnes, kdyÏ lidé nav‰tûvují zdej‰í území, mo-

hou zde pfii procházce proÏít pfiíjemné chvil-

ky v zajímavém a ãistém prostfiedí.

Kdo má zájem o del‰í vycházku, mÛÏe za

mal˘m jezírkem pokraãovat cestou lesem

proti proudu zdej‰ího potÛãku a dále pfies

louku dojít k asfaltové silniãce, která ho po-

vede lesem poblíÏ âerveného vrchu vlevo.

Silniãka cca po 4 km konãí dole vlevo u vla-

kové zastávky Bfiidliãná-lesy. Ti, kdo tuto

vycházku nechtûjí absolvovat, se mohou vrá-

tit do Bfiidliãné stejnou cestou, po které k je-

zírkÛm do‰li. Bfiidliãná, do r. 1950 naz˘vaná

Fr˘dlant nad Moravicí (Nûmeck˘ Friedland

an der Mohra), dostala své jméno podle bfiid-

lice, která se zde kdysi hojnû tûÏila. Star˘ tu-

ristick˘ prÛvodce z dob první republiky uvá-

dí, Ïe tam byly tfii bfiidlicové lomy. Zdej‰í

závod Basaltwerk, patfiící fiádu nûmeck˘ch

rytífiÛ, odtud v únoru 1909 úspû‰nû odeslal

první zásilku této suroviny pro úfiad

v Olomouci. Ve váleãn˘ch letech 1915-1917

se pro vojenské úãely odesílalo dennû aÏ 60

vagónÛ bfiidlice. Do konce první svûtové vál-

ky zde mimo místní pracovníky pracovalo

i 30 italsk˘ch váleãn˘ch zajatcÛ, ktefií na-

stoupili po odchodu 80 rusk˘ch váleãn˘ch

zajatcÛ. Pozdûji zájem o tento materiál upa-

dal a v dobû hospodáfiské krize ve tfiicát˘ch

letech minulého století byla tûÏba bfiidlice

zastavena úplnû.

Dnes je Bfiidliãná známá díky hliníku a lze jí

jen pfiát, aby zde místní lidé vÏdy na‰li za-

mûstnání a nemuseli za prací dojíÏdût do

vzdálen˘ch míst.

(Informace: Reme‰, Doucha - Ilustrovan˘

prÛvodce severní Moravou, Fr. Tutsch:

R˘mafiov a R˘mafiovsko.) 

Za KâT Hana Ka‰parová

Úsmûvnû

KÛÀ by se spla‰il
AÈ chceme nebo ne - jeseÀ je tu. Pro na‰e

pfiedky byl podzim symbolem skliznû, pfií-

prav na zimu, kopání brambor, sbûru ofiechÛ,

vinné révy, trhání jablk a krouhání zelí a va-

fiení povidel a pálení slivovice a su‰ení hub

a a... Dnes jako by tento ãas ztrácel na své

symbolice a atmosféfie. VÏdyÈ v nabit˘ch su-

permarketech koupíme cokoli a kdykoli. Îe

nás vyjdou brambory tolik co banány?

Koupíme r˘Ïi nebo tûstoviny.

Podzim je pfiípravou na zimní spánek, nûkdy

nás pfiekvapí sv˘mi rozmary. Jeden den je

mlha, Ïe i ptáci chodí radûji pû‰ky. Druh˘

den osedlá pan Podzim barevnou kobylu - to

je pak nádhera! Kolik odstínÛ Ïluté, hnûdé,

oranÏové a je‰tû i krásnû zelené. Nádhern˘

pohled na ranní mlhu v údolí, pavuãinu po-

setou rosou, mot˘la unaveného létem. Podél

cest putují stromy v klaunovsk˘ch kabátech,

‰ípky, jefiabiny i trneãky jsou nabité vitamíny

tolik potfiebn˘mi pro zimu.

Jdu takhle na‰ím mûstem a zdá se mi, Ïe

i mnoÏství budov se obléklo do barevného.

Nové fasády zajímav˘ch barev na Horno-

mûstské, Vûtrné, Pivovarské, Jungmannovû

i dal‰ích ulicích, dokonce i pivovar se oblékl

do nového, sytû zeleného. Zelená pr˘ uklid-

Àuje, tak dobfie. Barevná jsou i hnízda (ne

ptaãí), ale pro separovan˘ odpad. Je jich 

v ulicích dost, Ïlutá, modrá, zelená, ale hníz-

da ãasto nevyuÏitá, a zato kolem se válejí ne-

zmáãknuté plastové láhve, krabice od ãistí-

cích prostfiedkÛ i proloÏky od vajec, zbytky

jídla, obaly od elektrospotfiebiãÛ, papíry i pa-

pírky. Pofiádkumilovnost není na‰í silnou

stránkou, bohuÏel. Chodíme kolem, odsoudí-

me v duchu toho, kdo objemn˘ odpad nacpal

mezi nádoby na odpad, zakroutíme hlavou.

Jdeme parãíkem a je to ne jantarová, ale po-

meranãová stezka. To na jídelníãku nedaleké

‰kolní jídelny byly na pfiilep‰enou pomeran-

ãe. Jsou naãaté i úplnû nedotknuté. Minul˘

t˘den byla ta stezka jableãná. Proã by ‰kolá-

ci jedli vitamíny? V hamburgerech a hranol-

cích je jich víc. Rodiãe nevidí jejich konání,

tak nepozorovanû letí i svaãina ke kontejne-

ru. U popelnice zahlédnete zavafieniny, ãásti

nejrÛznûj‰ího obleãení i pár bot. Vûfite mi,

chodím mûstem a doporuãuji: Zaãnûme kaÏ-

d˘ u sebe.

Kdyby ten nepofiádek vidûl kÛÀ slab‰í na ner-

vy, spla‰í se!  Si
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Mikrospánek
za volantem

Ve ãtvrtek 27. záfií se v Malé

Morávce vymstil mikrospánek

36leté fiidiãce. Vlivem únavy krát-

ce usnula, v zatáãce jela rovnû

a narazila do vzrostlého stromu.

Pfii nehodû utrpûla lehké zranûní,

na autû vznikla ‰koda asi za 15 ti-

síc korun.

Plnû se fiízení nevûnoval 26let˘ fii-

diã vozidla Daewoo Tico, kter˘

projíÏdûl tent˘Ï den Janovicemi.

Na pfiímém úseku komunikace

narazil do stojícího vozidla 65le-

tého fiidiãe. Viník nehody utrpûl

pfii nárazu zranûní s dobou léãení

okolo jednoho mûsíce, zranûn byl

i jeho 27let˘ spolujezdec. Bez

zranûní nevyvázla ani posádka

druhého vozu, 60letá spolujezd-

kynû byla zranûna lehce. Na

Daewoo vznikla ‰koda ve v˘‰i 

okolo 50 tisíc Kã a na zaparkova-

ném Mitsubishi asi za 100 tisíc

Kã. ·etfiením nehody na místû by-

lo zji‰tûno, Ïe po‰kozen˘ 65let˘

fiidiã stál s vozidlem v úseku, kde

je to vodorovnou dopravní znaã-

kou zakázáno, ãímÏ se také do-

pustil dopravního pfiestupku.

K dal‰í nehodû do‰lo 3. fiíjna za

Starou Vsí. 40let˘ fiidiã pfii prÛjez-

du zatáãkou najel ze suchého na

mokr˘ povrch komunikace, dostal

smyk a sjel do pfiíkopu. Na autû

vznikla ‰koda za 40 tisíc Kã.

Nejvíce nehodov˘m dnem v po-

slední dobû byla nedûle 7. fiíjna.

Ve 4 hodiny ráno do‰lo k váÏné

nehodû mezi Dolní Moravicí

a Novou Vsí. Opil˘ 20let˘ fiidiã

fordu zde na pfiímém úseku ne-

zvládnul fiízení, vjel za okraj ko-

munikace a narazil do stromu. Na

autû vznikla ‰koda za 40 tisíc Kã.

Mlad˘ fiidiã utrpûl zranûní s dosud

neurãenou dobou léãení. Policisté

mu na místû zadrÏeli fiidiãsk˘ prÛ-

kaz.

Bodl rybáfie do oka
Z násilného jednání byl v tûchto

dnech obvinûn 50let˘ muÏ

z R˘mafiova. Trestn˘ch ãinÛ v˘-

trÏnictví a ublíÏení na zdraví se

mûl dopustit 26. dubna tohoto ro-

ku na bfiehu edrovického rybníka,

kde fyzicky napadl 68letého rybá-

fie. Pfiibûhl k nûmu, nadával mu,

chytil ho pod krkem a pak ho nû-

kolikrát kopl do oblasti ledvin.

Navíc je‰tû rybáfie prstem bodl do

levého oka. V útoku pfiestal aÏ ve

chvíli, kdy se na místo blíÏili

svûdci. Obvinûn˘ je‰tû napadené-

mu polámal dva rybáfiské pruty

a po‰kodil jeho auto. Rybáfii tím

zpÛsobil hmotnou ‰kodu za asi 

1 400 Kã a k tomu zlomeninu be-

derního obratle.

Zmizely poklopy
z kanalizace

Celkem osm litinov˘ch poklopÛ

kanalizace vytáhl z rámÛ a odcizil

neznám˘ pachatel mezi 25. záfiím

a 1. fiíjnem v Dolní Moravici.

Poklopy mûly rozmûr 48 x 48 cm,

v˘‰ku 9,5 cm a celkovou hodnotu

asi 8 000 Kã.

Vyrábûl marihuanu
V pondûlí 1. fiíjna byl z trestného

ãinu nedovolené v˘roby a drÏení

omamn˘ch a psychotropních lá-

tek a jedÛ obvinûn 21let˘ mladík

z R˘mafiova. Své trestné ãinnosti

se mûl dopou‰tût nejménû od roku

2004, kdyÏ kaÏdoroãnû pûstoval

ve vût‰ím mnoÏství konopí seté.

To pak su‰il, vyrábûl marihuanu,

koufiil ji a dával svému bratrovi.

âást leto‰ní úrody policisté zajis-

tili. Stíhání mladíka je vedeno na

svobodû.

Na sluÏebnu pfii‰el
dezorientovan˘ mladík

Odpoledne 2. fiíjna se na r˘mafiov-

skou sluÏebnu dostavil místní

19let˘ mladík, kter˘ je podezfiel˘

z poru‰ování domovní svobody

a po‰kozování cizí vûci na

R˘mafiovsku. Byl znaãnû dezori-

entovan˘, a proto mu policisté za-

jistili lékafiské vy‰etfiení, po kte-

rém lékafika nafiídila pfievoz mla-

díka do psychiatrické léãebny.

Tam byl dopraven sanitním vo-

zem za asistence policisty. Mladík

mohl b˘t vzhledem k anamnéze

a minulosti pod vlivem návyko-

v˘ch látek. Po stabilizaci jeho

zdravotního stavu bude pokraão-

váno ve vy‰etfiování mladíkovy

pfiípadné trestné ãinnosti.

Invalidní dÛchodci
okradeni: Kriminalisté

mají podezfielé
Druhého fiíjna dopoledne pfiistou-

pil neznám˘ pachatel na chodníku

u kulturního domu v Bfiidliãné ze-

zadu k 61leté Ïenû a vytrhl jí z ru-

ky igelitovou ta‰ku. V té byla ulo-

Ïena penûÏenka s hotovostí 1 300

Kã, obãansk˘m prÛkazem, zdra-

votní kartou a br˘lemi. Pachatel

pak utekl smûrem k centru obce.

K jeho popisu okradená Ïena 

uvedla, Ïe se jednalo o mladíka

vysokého asi 170 cm, ‰tíhlé posta-

vy, v ãerné mikinû s kapucí. Pfii o-

hledání místa ãinu byl nasazen

sluÏební pes. Ve vzdálenosti asi

300 metrÛ od místa ãinu byla na-

lezena odcizená igelitová ta‰ka

s dioptrick˘mi br˘lemi. Bûhem

vy‰etfiování této události ustano-

vili bruntál‰tí kriminalisté dva po-

dezfielé mladíky.

Padesátka lidí
pátrala po turistovi

Ve veãerních a noãních hodinách

4. fiíjna probûhla rozsáhlá pátrací

akce po 69letém muÏi ze

Vsetínska, kter˘ se ztratil v okolí

Re‰ovsk˘ch vodopádÛ. V tomto

pfiípadû existovalo reálné nebez-

peãí ohroÏení zdraví, ãi dokonce

Ïivota pohfie‰ovaného, s ohledem

na venkovní teplotu, sloÏit˘ lesna-

t˘ terén a vûk muÏe. Na pátrací

akci se podílela padesátka úãast-

níkÛ - vedle policistÛ z celého 

okresu, psovodÛ a kriminalistÛ ta-

ké 36 dobrovoln˘ch hasiãÛ SDH

R˘mafiov, Bfiidliãná, Malá Mo-

rávka, Horní Mûsto a pfiíslu‰níkÛ

HZS Bruntál a R˘mafiov. Nezra-

nûného ztraceného turistu vypát-

rala nakonec hlídka r˘mafiov-

sk˘ch policistÛ v obci Val‰Ûv DÛl.

Pátrání po pohfie‰ovaném mohlo

b˘t odvoláno a tfiíhodinová akce

ukonãena.

Dívka z dûtského
domova je stále

pohfie‰ovaná

JiÏ od 1. fiíjna policisté pátrají po

16leté Daniele ·andorové, svû-

fienkyni Dûtského domova ve

Vrbnû pod Pradûdem. Dívka ráno

toho dne odjela autobusem do

Bruntálu, kde mûla nav‰tívit gy-

nekologickou ambulanci, tam

v‰ak nedorazila a do dne‰ního dne

se nevrátila ani do Vrbna. Její mo-

bilní telefon je nedostupn˘. Z do-

savadních v˘sledkÛ vy‰etfiování

vypl˘vá, Ïe se mÛÏe zdrÏovat v ji-

ném okrese, ãi dokonce v zahrani-

ãí v muÏské spoleãnosti. K popisu

pohfie‰ované dívky pfiikládáme

fotografii. Je po ní vedeno celo-

státní pátrání. O pobytu Daniely

·andorové pfiijme informace kaÏ-

dá policejní sluÏebna ãi linka 158.

Je moÏné rovnûÏ v pracovní dobû

kontaktovat pfiímo bruntálské pát-

raãe na tel. 974 731 336.

Dopravní nehoda, ke které do‰lo 7. fiíjna na frekventované kfiiÏo-
vatce ulic Opavské a Revoluãní Foto: Miroslav ·koda
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Tragická nehoda si vyÏádala lidsk˘ Ïivot
74let˘ fiidiã ‰kodovky star‰ího typu nezvládl 9. fiíjna mezi Dolní

Moravicí a Malou Morávkou fiízení. Z dosud nezji‰tûn˘ch pfiíãin vy-

jel z vozovky a s autem narazil ãelnû do stromu. Následky nehody

bohuÏel nepfieÏila jeho 70letá spolujezdkynû, která zemfiela na místû.

Zranûn˘ fiidiã byl hospitalizován. Okolnosti nehody jsou v ‰etfiení.

Organizace a spolky

Slezská diakonie nabízí pÛjãovnu hraãek a pomÛcek pro dûti
Poradna rané péãe Slezské diakonie pomáhá

rodiãÛm, ktefií mají obavy o v˘voj svého dí-

tûte. DÛvodem mÛÏe b˘t napfi. pfiedãasné na-

rození, zdravotní postiÏení nebo opoÏìování

v˘voje. Poradkynû (speciální pedagog, soci-

ální pracovnice) dojíÏdí pfiímo za rodinou do

její domácnosti. Kromû toho, Ïe pomáhá ro-

dinû vyrovnat se s její situací, pfiiná‰í také

speciálnûpedagogické poradenství a návrh

programu na rozvoj dítûte, spolu s rodinou

fie‰í napfi. problémové chování dítûte nebo

nácvik nov˘ch dovedností.

V rozhovoru s poradkyní uvedla jedna ma-

minka dítûte, co se zmûnilo, kdyÏ k ní zaãa-

la jezdit raná péãe: „Nejsem uÏ tak osamoce-
ná, mám si s k˘m popovídat, nûkdo vidí na‰e
pokroky a pomáhá s rozvíjením Honzíka.“
K úspû‰né stimulaci v˘voje je neménû dÛle-

Ïitá správná volba hraãek a pomÛcek, pro-

stfiednictvím kter˘ch se dítû uãí a které mu

pomáhají. Pofiízení moderní hraãky, speciál-

ní nebo rehabilitaãní pomÛcky mÛÏe znaãnû

zatíÏit rodinn˘ rozpoãet, proto disponuje

Poradna rané péãe pÛjãovnou hraãek a po-

mÛcek, které poskytuje rodinám zdarma.

Rodiãe tak mohou vyzkou‰et, jestli hraãka

dítû oslovila, a teprve poté investovat do ná-

kupu. Hraãku ãi pomÛcku je také moÏné za-

pÛjãit jen na dobu, po kterou se dítû potfie-

buje uãit nové dovednosti.

K dal‰ím aktivitám Poradny rané péãe patfií

organizování setkávání rodin, semináfiÛ, so-

ciálnûprávní poradenství. Na poradnu se mo-

hou obrátit rodiny s dûtmi od narození do se-

dmi let, a to telefonicky (731 191 868).

Koordinátorka poradny jim zodpoví jejich 

otázky a domluví termín schÛzky v domác-

nosti rodiny nebo na jiném místû poblíÏ její-

ho bydli‰tû. Více informací je na stránkách

www.sdk.cz. Mgr. Ivana Pavlíková

Stráneãtí vzdávali hold horsk˘m jabloním
Obecnû prospû‰ná spoleãnost

Sovinecko, o. p. s., pfiipravila

o minulém víkendu 12. - 14. fiíjna

v prostorách své klubovny ve

Stránském druh˘ roãník sadafiské

soutûÏe o Horskou jabloÀ roku.

Podmínkou úãasti v soutûÏní pfie-

hlídce bylo dodání sedmi kusÛ ja-

blk jednoho druhu z jabloní vypû-

stovan˘ch v nadmofiské v˘‰ce

nad 500 metrÛ. Leto‰ní soutûÏe se

pfiekvapivû zúãastnilo ãtyfiiatfiicet

vzorkÛ. Mezi nejãastûji zastoupe-

né odrÛdy patfiily Rubín, Rubi-

nola, Ontário, Topas, Boskopské,

ale i Panenské, Matãino, Gloster

a dal‰í.

Pûtiãlenná porota po uzávûrce

v pátek 12. fiíjna bodov˘m systé-

mem hodnotila vzhled, aroma

a chuÈ pfiihlá‰en˘ch vzorkÛ jablí-

ãek. Na tfietím místû se umístila

jabloÀ ·ampión manÏelÛ ·ed˘ch

z Jifiíkova, místo druhé obsadila

jabloÀ Rubín manÏelÛ Vrbeníko-

v˘ch ze Stránského a titul Horské

jablonû roku 2007 získala ãtyfile-

tá jablÛÀka Rubín manÏelÛ Se-

káãov˘ch z R˘mafiova.

Po oba víkendové dny se k ãaji

a kávû podávalo peãivo s jableã-

nou náplní od místních i pfiespol-

ních hospodynûk, popíjely se jab-

leãné mo‰ty a destiláty a Ïivû se

rokovalo. Souãástí Svátku jabloní

ve Stránském byl prodej ovoc-

n˘ch stromkÛ a kefiÛ. V nedûli po-

fiadatel soutûÏe Petr Schäfer pro-

vedl slavnostní dekorování vítûz-

né jablonû ozdobnou stuhou na

zahrádce manÏelÛ Sekáãov˘ch

v Zahradní ulici v R˘mafiovû.

Víkendová akce se setkala u vefiej-

nosti s velk˘m ohlasem a Sovine-

cko, o. p. s., chce v této tradici po-

kraãovat, podle slov organizátora

i za vût‰í úãasti médií a snad i po-

pulárního komentátora Pfiemka

Podlahy z televizního pofiadu

Receptáfi prima nápadÛ. JiKo

Foto: archiv PâR Bruntál

Foto: archiv Slezské diakonie

Foto: archiv Sovinecka, o. p. s.
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Memoriál Honzy Hnila
V sobotu 6. fiíjna se v Bfiidliãné

uskuteãnil 2. roãník ‰achového

turnaje s názvem Memoriál

Honzy Hnila v rapid ‰achu (hfie

s omezen˘m ãasov˘m limitem na

partii). Tento turnaj je souãasnû

hrán jako pfiebor okresu Bruntál.

Turnaj je pofiádán pod zá‰titou

‰achového oddílu TJ Bfiidliãná

a díky velké pomoci sponzorÛ,

kter˘mi jsou: Mûsto Bfiidliãná,

MOS, s. r. o., Bfiidliãná a také Al

Invest Bfiidliãná, a. s.

Oproti pfiedpokladÛm se turnaje

zúãastnilo pouze 30 hráãÛ, vût‰i-

nou z okresu Bruntál. Pofiadatelé

vynaloÏili na pfiípravu a propaga-

ci turnaje mezi ‰achovou vefiej-

ností mnoho úsilí, pfiesto se ko-

neãn˘ efekt v podobû vysoké 

úãasti hráãÛ nedostavil. Díky pfiís-

pûvkÛm sponzorÛ mohly k tradiã-

ním cenám pfiib˘t i krásné poháry

pro tfii nejlep‰í a také putovní po-

hár pro okresního pfieborníka.

Nejvût‰ím lákadlem byla jako

vÏdy prémie za první místo v po-

dobû láhve domácí slivoviãky.

Velmi kladnû lze hodnotit potvr-

zení teorie, Ïe ‰achy jsou hrou

pro v‰echny generace. Na tomto

turnaji toho byli dokladem nej-

mlad‰í úãastník Jan ·tefani‰in

z R˘mafiova a pak nejstar‰í

Franti‰ek FojtÛ z Vrbna pod

Pradûdem. Jejich vûkov˘ rozdíl

je neuvûfiiteln˘ch 77 let.

Turnaj se hrál na devût kol tzv.

‰v˘carsk˘m zpÛsobem; soupefii

byli postupnû nasazováni do jed-

notliv˘ch kol poãítaãem. Se‰la

se zde celá fiada velmi kvalitních

hráãÛ a pfiedpoklad ostrého boje

o vítûzství se do puntíku naplnil.

Nejsilnûj‰í hráã nejv˘‰e nasaze-

n˘ Pavel Kárník z Bruntálu se

musel spokojit se tfietím místem.

Domácí hráã Ladislav Vanûk bo-

joval o vítûzství, ale v závûru

turnaje se ukázal lep‰ím Vít

Valenta ze ·umperka, kter˘ se

stal celkov˘m vítûzem turnaje.

Druh˘ skonãil jiÏ zmiÀovan˘

Ladislav Vanûk z Bfiidliãné, kte-

r˘ se tím pádem stal okresním

pfieborníkem v rapid ‰achu.

Úspûchem pro domácí je ãtvrté

místo Jifiího Hnily. Jeden z hlav-

ních organizátorÛ turnaje Alan

Kreãmer, v pfiemífie povinností

spojen˘ch s tímto turnajem, zÛ-

stal za sv˘m oãekáváním a skon-

ãil na zaãátku druhé poloviny 

úãastníkÛ turnaje. Turnaj pfiispûl

ke vzpomínce na dlouholetého

ãlena ‰achového oddílu Honzu

Hnila, kterému bychom pokra-

ãováním tohoto turnaje chtûli

vzdát nejvy‰‰í poctu i v dal‰ích

letech. Alan Kreãmer

Vítûzové - zleva na tfietím místû Pavel Kárník, uprostfied vítûz Vít
Valenta a vpravo domácí Ladislav Vanûk - druh˘ v turnaji.

Foto: Alan Kreãmer

Zajímavá v˘stava

Oddíl kuÏelek
V probíhající sezónû 2007 - 2008 hrají obû

druÏstva kuÏelkáfiÛ krajsk˘ pfiebor Olomouc-

kého kraje. První druÏstvo si vede velice dobfie,

je na tfietím místû s minimální ztrátou na ve-

doucí celky. Naopak druhému na‰emu druÏstvu

se nevede a uzavírá tabulku se dvûma body.

V̆ sledky:

1. kolo: • Bfiidliãná A - Horní Bene‰ov 12:4, nej-

lep‰í z na‰ich Leo‰ ¤epka - 384 kolkÛ

• Spartak Pfierov - Bfiidliãná B 12:4, nej-

lep‰í Zdenûk Fiury ml. - 455 kolkÛ

2. kolo: • TJ Krnov - Bfiidliãná A 6:10, nejlep‰í 

Jaroslav Dosedûl - 422 kolkÛ

• Bfiidliãná B - SKK Jeseník 4:12, nej-

lep‰í Zdenûk Fiury ml. - 399 kolkÛ

3. kolo: • Bfiidliãná A - B 14:2, nejlep‰í z A Leo‰ 

¤epka, z B Zdenûk Chmela - 401 kolkÛ

4. kolo: • Sigma Olomouc - Bfiidliãná A 8:8, nej-

lep‰í Jifií Veãefia - 438 kolkÛ

• Bfiidliãná B - Tatran Litovel 12:4, nej-

lep‰í Zdenûk Fiury st. - 412 kolkÛ

5. kolo: • Bfiidliãná A - KKÎ ·ternberk 6:10, nej-

lep‰í âestmír ¤epka - 417 kolkÛ

Ve dnech 1. - 14. fiíjna probûhla v prosto-

rách Penzionu Eli‰ka velmi pûkná a ne-

v‰ední v˘stava. Postaraly se o ni Lucie

Giblová a Zdenka Kosíková. První jmeno-

vaná pfiedvedla techniku, která se naz˘vá

„decoupage“, pfieloÏeno pro laiky - ubro-

uskovou techniku, kterou se zdobí kvûti-

náãe, tvofií obrázky a jiné. Paní Zdenka

Kosíková se zase prezentovala obrazy

a obrázky malovan˘mi volnou technikou.

Tato v˘stava byla zároveÀ pojata jako pro-

dejní, a tak se k pfiekvapení vystavovate-

lek vût‰ina vystaven˘ch exponátÛ stûho-

vala k nov˘m majitelÛm. O v˘stavu byl

neskuteãn˘ zájem a obû dámy povzbuze-

ny úspûchem plánují uskuteãnit do konce

roku je‰tû jednu podobnou v˘stavu.

Vûfiíme, Ïe se jim to podafií a zájemci o ty-

to zajímavé techniky si opût pfiijdou na

své. Jedna z vystavovatelek Zdenka Kosíková

Pozvánka
Základní ‰kola v Bfiidliãné pfiipravu-

je pro malé i vût‰í dûti na úter˘ 

23. fiíjna akci nazvanou Uspávání

brouãkÛ. Sraz v‰ech úãastníkÛ je

u Z· Bfiidliãná v 15 hod., kdy zaãíná

zábavné odpoledne na hfii‰ti i v bu-

dovû Z·, dále je na programu volba

nejlep‰í masky, lampiónov˘ prÛvod

od budovy Z· k mûstskému úfiadu

a dal‰í nebudeme prozrazovat.

Pfiijìte se dobfie pobavit. 
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V˘sledky posledních zápasÛ v kopané
Chom˘Ï - Bfiidliãná 2:1, poloãas

0:1. ·koda Ïe muÏstvo neudrÏelo

vedení z prvního poloãasu a po

chybách inkasovalo. Branku za

hosty dal Divack˘.

Bfiidliãná - Bruntál 6:1, poloãas

3:1. Velmi dobr˘ v˘kon v semifi-

nále okresního poháru proti favo-

ritu utkání. ·koda Ïe takov˘ v˘-

kon nepodávají v mistrovsk˘ch

zápasech. O branky se rozdûlili:

Patrman 2, Calek, Minich,

Veselka a Urbánek po jedné bran-

ce. Ve finále okresního poháru se

na‰i hráãi stfietnou s druh˘m vítû-

zem semifinále Malou Moráv-

kou, která porazila Vrbno p. Pra-

dûdem.

Bfiidliãná - Zlatníky 1:0, poloãas

1:0. Vyrovnané utkání, ‰ance by-

ly na obou stranách, domácí po-

drÏel brankáfi a hosty zase od po-

hromy zachránilo bfievno. Branku

vstfielil Patrman.

Bfiidliãná - Troubelice 4:1, v pfiátel-

ském utkání star˘ch gard se po pfie-

stávce prosadili domácí lep‰í fyzic-

kou kondicí a promûnûním ‰ancí.

Bfiidliãná - Úvalno 3:3, mistrov-

ské utkání dorostencÛ. Dal‰í pro-

marnûná ‰ance domácích, tfietí re-

míza na domácím hfii‰ti, na‰i fot-

balisté nevyuÏili oslabení soupefie

o vylouãeného hráãe, a i kdyÏ se

hrálo pfieváÏnû na polovinû hostÛ,

nedokázali vstfielit vítûzn˘ gól.

Pfiipravil Daniel Mach

MuÏstvo staré gardy Bfiidliãné - perliãka: úplnû vpravo stojí Petr
Kostelník, souãasn˘ velmi úspû‰n˘ trenér divizních fotbalistÛ
R˘mafiova

Fotbalové utkání se Zlatníky Fota: Daniel Mach

TONDA OBAL v Z· Bfiidliãná Nazdar, sláva v˘letu
Ve stfiedu 26. záfií pfiijelo k Zá-

kladní ‰kole v Bfiidliãné auto

z Prahy. Îáci byli zvûdaví, proã

asi dorazilo a co to pro nû zna-

mená. V‰e se záhy vysvûtlilo.

Na stfiedu byla totiÏ dohodnutá

pfiedná‰ka o tfiídûní odpadÛ, kte-

rou pfiipravila firma EKOKOM

ve spolupráci s SK ASK âR pfii

Z· Bfiidliãná.

V ní se Ïáci dozvûdûli spoustu

zajímav˘ch informací o tfiídûní

odpadu. Na závûr si zahráli hru,

v níÏ mûli poznat, co do kterého

kontejneru patfií, a nebylo to vÛ-

bec jednoduché. ZÛstal prostor

i na dotazy. Îáci se pana Hen-

drycha ptali na to, co je je‰tû za-

jímalo. Pak se na oplátku ptal on.

Pro ty, ktefií dávali dobr˘ pozor,

a tak mohli odpovûdût na otázky,

byly pfiipravené ceny.

Îe na takové popûvky je je‰tû pfií-

li‰ brzy, Ïe jsme si popletli mûsí-

ce? Ale kdepak! To se jen mohli

radovat ze zdafiilého v˘letu na‰i

nejlep‰í sbûraãi PET vr‰kÛ.

PfiestoÏe jsme letos nebyli první,

pfiece jen se ve spolupráci s SK

ASK podafiilo v˘let zajistit.

Proto se v pondûlí 24. záfií rozjel

autobus smûrem do Zoo Olo-

mouc, arboreta v Bystrovanech,

a samo sebou na kryt˘ bazén

v Olomouci. Tam se v‰em líbilo

snad nejvíc. Pfiispûli k tomu za-

mûstnanci bazénu, ktefií zapnuli

o nûco dfiíve vífiivku, pfiivfieli oãi

u skluzavky a vyhradili ãást ba-

zénu jen pro nás.

Tak co, pojedete pfií‰tû také? To

zaleÏí jen na tom, jak pilnû bude-

te sbírat PET vr‰ky, soutûÏ totiÏ

stále pokraãuje! Z· Bfiidliãná

Fota: archiv Z· Bfiidliãná
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Z okolních mûst a obcí

V Horním Mûstû vyroste sportovnû-rekreaãní areál
Obec Horní Mûsto se chystá na

evropské dotace a prioritou je

vybudování sportovnû-rekreaã-

ního areálu, na kter˘ jiÏ byla

zpracována studie. Hlavní akti-

vity jsou soustfiedûny do prosto-

ru vymezeného obytnou zástav-

bou, areálem ‰kolky a fotbalo-

v˘m hfii‰tûm.

Ve dvou nástupních místech jsou

navrhovány parkovací plochy,

které budou slouÏit pfiedev‰ím

pro parkování vozidel obyvatel

bytov˘ch domÛ, ale také jako zá-

chytná parkovi‰tû pfii pofiádání

spoleãensk˘ch, resp. sportovních

akcí v areálu. Objekt ‰aten je na-

vrhován jako víceúãelová budo-

va se ‰atnami vãetnû sociálního

zázemí, bufet s pfiípravnou, klu-

bovna, WC pro vefiejnost, garáÏ

pro snûÏn˘ skútr. Na objekt ‰aten

navazuje kamenná dlaÏba s per-

golou a ohni‰tûm, které spolu

s piknikovi‰tûm budou slouÏit

k pofiádání nejrÛznûj‰ích venkov-

ních spoleãensk˘ch akcí. RovnûÏ

zde bude situováno dûtské hfii‰tû

s herními prvky pro dûti (0) 3-6

let a 6-12 (14) let a víceúãelové

hfii‰tû pro tenis, volejbal, nohej-

bal, malou kopanou, házenou

a ko‰íkovou. Fotbalové hfii‰tû bu-

de doplnûno krytou tribunou

a stávající travnaté hfii‰tû bude

zrekonstruováno na hfii‰tû pro

pláÏov˘ volejbal.

V prostoru mezi fotbalov˘m

hfii‰tûm a areálem ‰kolky je na-

vrhováno robinsonádní hfii‰tû

pro jízdu na kole, cyklokros, jíz-

du na koleãkov˘ch bruslích

a skateboardu s terénními modu-

lacemi a herními prvky, jako je

lanov˘ most, prostorová ‰plhací

síÈ, skluzavka. Terénní modulace

budou v zimû slouÏit k sáÀková-

ní men‰ích dûtí. Vnitroareálová

cestní síÈ umoÏní vytvofiení „par-

kového“ rekreaãního okruhu, na

kter˘ navazuje fit-stezka s tûloc-

viãn˘mi prvky, která bude v zi-

mû strojovû upravována jako bû-

Ïecká stopa s veãerním osvûtle-

ním. Návrh také poãítá s doplnû-

ním a rekonstrukcí pfiírodních

prvkÛ dosadbou smí‰en˘ch po-

rostÛ stromÛ, kefiÛ, dosadbou a-

lejov˘ch stromÛ a rekonstrukcí

trávníkov˘ch ploch.

Obec Horní Mûsto získala v sou-

ãasné dobû dotaci Moravsko-

slezského kraje na podporu pfií-

pravy projektové dokumentace

s tím, Ïe jsme se zavázali, Ïe

v pfií‰tím roce podáme Ïádost

o dotaci na realizaci této akce.

UÏ dnes víme, Ïe samozfiejmû

Ïádost o poskytnutí dotace

z ROP podáme a do dvou let vy-

roste v na‰í obci sportovnû-re-

kreaãní areál pro v‰echny vûko-

vé skupiny i pro náv‰tûvníky re-

gionu. Eva Machová, starostka

Drak chrlící oheÀ: Dal‰í atrakce fiezbáfie Halouzky
¤ezbáfie Jifiího Halouzku z neda-

lekého Jifiíkova není tfieba dlouze

pfiedstavovat. Proslavily jej ãeské

rekordy, zejména monstrózní

plastika nejvût‰í dfievûné sochy

Pradûda, nejrozmûrnûj‰í vyfiezá-

van˘ obraz a nejvût‰í betlém, dí-

ky nûmuÏ se také nedávno zapsal

do svûtové knihy Guinessov˘ch

rekordÛ. A právû poslednû jme-

nované fiezbáfiské dílo, a také Ïi-

votní jubileum 50 let a novoroze-

n˘ syn, byly pro nûj pfiíleÏitostí,

aby v Pradûdovû galerii U Ha-

louzkÛ uspofiádal pfiátelské ne-

formální setkání rodiny, sv˘ch

pfiátel a starostÛ a starostek okol-

ních obcí.

„Toto setkání je o pfiátelství,
o komunikaci mezi lidmi. Uspo-
fiádal jsem jej zejména pro ty,
ktefií se mnou komunikují na
úrovni ‘pomozme si navzájem
a buìme pfiáteli’. Nemusíme po-
fiád jenom makat, ale je potfieba
si nûkdy odpoãinout a mít dob-
rou pohodu. Druhou Ïivotní
pravdou je, Ïe mi to v tom leto‰-
ním roce v‰echno tak nûjak dob-
fie vy‰lo,“ svûfiil se dnes jiÏ svû-

toznám˘ fiezbáfi Jifií Halouzka.

Podle jeho slov je udûlení certifi-

kátu za nejvût‰í betlém svûta nej-

vy‰‰í dosaÏenou Ïivotní metou,

které mohl vÛbec dosáhnout.

A Ïe to bude v padesáti letech,

pfiipisuje fiezbáfi spí‰e náhodû.

Dal‰í díla se zaãínají pod zruã-

n˘ma rukama pracovitého ãlovû-

ka v jeho galerii pomalu rodit.

Jednou z novinek pro pfiíchozí

bude zastfie‰ená dfievûná lávka,

která spojí dvû budovy v˘stav-

ních expozic. „Pfiipravujeme v˘-
stavu mal˘ch moravsk˘ch betlé-
mÛ, u kaÏdého z nich bude vizit-
ka se jménem a kontakt pro pfií-
padné zájemce. Ve spolupráci
s mûstem R˘mafiov bychom chtû-
li zorganizovat dal‰í zajímavou
akci pro na‰e náv‰tûvníky pod
názvem Noc drakÛ,“ prozradil

dále fiezbáfi Halouzka. V souãas-

né dobû má rozpracovanou dfie-

vûnou plastiku, jak on sám fiíká,

ãeského sedmimetrového tfiíhla-

vého draka váÏícího pût tun,

u kterého se bude choulit i jeho

mládû. Originalita díla bude spo-

ãívat v tom, Ïe drak bude skuteã-

nû chrlit oheÀ. Celé dílo by Jifií

Halouzka chtûl dokonãit je‰tû

v leto‰ním roce.

„Není bez zajímavosti, Ïe kostru
draka vytváfiím podle filmového
dokumentu o skuteãn˘ch koster-
ních pozÛstatcích drakÛ, které

byly nalezeny v Rumunsku. In-
formaci o tom, Ïe draci mohli
skuteãnû existovat stejnû jako di-
nosaufii, a mûli dokonce i kfiídla,
pfiinesla v nedávné dobû také te-
levize Nova. Byli to predátofii,
ov‰em s tím, Ïe nemûli tfii a více
hlav, to z nich udûlala lidská
pfiedstavivost, báje a povûsti,“
doplnil svÛj zámûr Jifií Halouz-

ka. Drak bude pochopitelnû vel-

k˘m lákadlem pro dûti, protoÏe

se k nûmu bude vázat i jak˘si

druh bajky ãi povûsti a pochopi-

telnû si na nûj budou dûti moci

vylézt.

Dal‰í pfiipravovanou novinkou

nejen pro dûti budou dfievûné

plastiky nejrÛznûj‰ích mofisk˘ch

pfií‰er, které budou lemovat vy-

cházkovou trasu galerie U Ha-

louzkÛ, samozfiejmû s moÏností

si na kaÏdou z nich vylézt a po-

fiádnû ji prozkoumat. Vedle sou-

ãasn˘ch houpaãek a prolézaãek

pro dûti by mûla z obrovského

dutého stromu vzniknout i jakási

jeskyÀka. „Dûti se u nás urãitû
nudit nebudou,“ dodal fiezbáfisk˘

mistr Halouzka, kter˘ dal‰í pfie-

kvapení peãlivû tají. Náv‰tûvníci

Galerie U HalouzkÛ, která je

v Jifiíkovû otevfiena dennû od 10

do 17 hodin, se tedy mají na co

tû‰it. JiKo

Foto: archiv OÚ Horní Mûsto
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Taková je pravda
Po pfieãtení ãlánku Michaely Dolákové

„Reakce na ãlánek“ (pozn. redakce: v minu-
lém vydání RH) se mi zatajil dech nad tím, co

jsem se dozvûdûla. VÛbec nechápu, co se dû-

je a o co v˘‰e jmenované jde. Pfiipadám si ja-

ko natlakovan˘ hrnec, kter˘ kaÏdou chvíli

vybouchne. Je velice snadné oãernit ãlovûka

pomluvami, ale moc tûÏké dokázat prav˘ 

opak. Tak tedy:

Je pravda, Ïe jsem Michaelu Dolákovou po-

zvala na letní soustfiedûní v roce 2003 do

Bruntálu (soustfiedûní se souborem StonoÏka

z Bruntálu), 2004 do R˘mafiova a 2005 pou-

ze na prodlouÏen˘ víkend v záfií. Je zcela

bûÏné, Ïe si soubory zvou lektory nebo jezdí

na rÛzné workshopy a soustfiedûní, aby na-

ãerpaly nové poznatky a zdokonalily se v ta-

neãních technikách. Ve své taneãní praxi

jsem spolupracovala s celou fiadou lektorÛ -

se v‰emi v‰ak na bázi soustfiedûní - nejinak

tomu bylo i u Michaely Dolákové. Pouze

v roce 1998, kdy jsem byla vedoucí taneãní-

ho souboru Hot Cets jsem velice úzce spolu-

pracovala s vynikající lektorkou Bohunkou

¤e‰átkovou, také z Prahy, která pro mû vy-

tvofiila celou choreografii, ale také navrhla

kost˘my a nûkolikrát pfiijela, aby v‰e doladi-

la a dokonãila. Tady se mÛÏeme bavit o au-

torství, které jí právem náleÏelo. Ani dnes to-

mu není jinak. Nikdy si nepfiivlastním to, ãe-

ho je autorem nûkdo jin˘ (napfi. Nikola

âudovská - sólistka a taneãnice TK Jes, kte-

rá vytvofiila nûkolik choreografií, nebo i dûv-

ãata sama). Nechápu, proã bych mûla

Michaelu Dolákovou jmenovat, kdyÏ s ní jiÏ

pfies dva roky vÛbec nespolupracuji.

Nûkolikrát jsem jako lektorka pÛsobila

v rÛzn˘ch souborech v Polsku a nikdy jsem

neosoãila vedoucí, Ïe pouÏívají moje variace

nebo moji hudbu. Samotná variace trvá cca

20 sekund, ale choreografie 3 - 4 minuty.

Pokud si z jakékoliv variace vyberu prvky,

které se mi líbí, a proloÏím je sv˘mi, vzniká

nová variace. Tak proã bych mûla Michaelu

Dolákovou uvádût jako spoluchoreografku?

KdyÏ napfiíklad pojedete na ‰kolení jakého-

koliv zamûfiení a usly‰íte poznatky, které by

vylep‰ily va‰i práci, tak je zkusíte realizovat.

To je pfieci bûÏné a normální.

Dal‰í pro mû nepochopitelnou vûcí je „v˘bûr

hudby“. Usly‰íte hudbu, která vás osloví,

která vás inspiruje k vytvofiení choreografie,

tak ji pouÏijete a je jedno, jestli se na ni tan-

cují variace nebo se hraje v rádiu.

Michaela Doláková je zajisté dobrá taneãni-

ce i choreografka, vytvofiila fiadu zdafiil˘ch

pfiedstavení, ov‰em zapomnûla podotknout,

Ïe v‰e s dospûl˘mi jedinci - absolventy ta-

neãních konzervatofií. Já jsem také taneãnice,

vedoucí a choreografka, také pracuji s absol-

venty, ale matefisk˘ch, základních a stfied-

ních ‰kol. Od prvopoãátku je uãím, jak má

taneãník d˘chat, chodit, bûhat, drÏet tûlo

a nebát se soutûÏí.

V na‰em mûstû, ale i v taneãním svûtû pÛso-

bím dosti dlouhou dobu, proto se mû velice

toto nafiãení dotklo. Tanec je pro mû radost,

láska, ‰tûstí, které potfiebuji k Ïivotu, tak

proã toto v‰echno? Alena Tome‰ková

¤e‰ení projektu „Jeseníky v nadûji“
Koncem ãervna jsem s manÏel-

kou nav‰tívil malebnou vesnici

Rusava nedaleko Bystfiice pod

Host˘nem. Zaujalo mne kulantní

fie‰ení moÏnosti koupání s vyuÏi-

tím solární energie. Obec Rusava

provozuje více jak dvacet let

krásné koupali‰tû vyhfiívané 

324 solárními kolektory. V dobû

na‰í náv‰tûvy mûla voda teplotu

27°C. Jsem pfiesvûdãen˘ o tom,

Ïe toto je fie‰ení pro v‰echny vût-

‰í obce regionu. S vyuÏitím fi-

nanãních prostfiedkÛ EU, Fondu

Ïivotního prostfiedí, pfiípadnû mi-

nisterstva pro místní rozvoj.

Dal‰í pfiíspûvek pro rozvoj turis-

tiky v na‰ich krásn˘ch horách je

v˘stavba sítû rozhleden. Jako

vzor mÛÏe slouÏit obec âervená

Voda, která z prostfiedkÛ

Spoleãného regionálního operaã-

ního programu (SROP) a s pod-

porou Krajského úfiadu Pardu-

bice postavila krásnou rozhlednu

bûhem jednoho roku.

Îivû si dovedu pfiedstavit stejnû

krásné koupali‰tû umístûné ve

Flemmichovû zahradû a podob-

nou rozhlednu na Stráni.

Ing. Josef ·véda, ãlen pracovní
skupiny „Jeseníky v nadûji“

Ostravská zoo h˘fií podzimními barvami
Podzim vstoupil rovnûÏ do ostravské zoo.

Areál Stromovky h˘fií podzimními barvami

a je i díky relativnû dobrému poãasí ideálním

místem pro poklidné procházky. Nádherná

místa podzimní zoo lze letos poprvé nalézt ta-

ké v nedávno otevfieném Botanickém parku

(park byl slavnostnû otevfien 29. 6.). Vedle

mnoha kilometrÛ cest a stezek nabízí park ta-

ké celou fiadu nov˘ch pobytov˘ch a vzdûláva-

cích prostorÛ pro velké i malé náv‰tûvníky -

Ptaãí louku, Sluneãní louku, Hfii‰tû u slona ãi

Altán. Botanick˘m parkem provádûjí náv‰tûv-

níky tfii stezky: Cesta vody, Cesta stínÛ a Cesta

lesa. Nejv˘raznûj‰í ze stezek je Cesta vody,

která vede po v˘chodní hranici areálu zoo po-

dél stávajících vodních ploch, takÏe náv‰tûv-

ník, kter˘ se rozhodne pro procházku touto tra-

sou, pfiijde s vodou do pfiímého kontaktu.

Dostane se tak do blízkosti mokfiadÛ a pod-

mokfien˘ch míst podél potokÛ, lesních tÛní

a rybníkÛ. Svébytn˘ charakter má také Cesta

lesa, kterou tvofií soustava lesních pû‰in a kte-

ré dominují vzrostlé buky a odpoãinkové mís-

to s vyhlídkou na rybník. Tfietí stezka nazvaná

Cesta stínÛ je vzhledem ke svaÏitosti trasou

nároãnûj‰í. Náv‰tûvníci se na v‰ech cestách

mohou pohybovat po povalov˘ch chodnících,

mÛstcích nebo lesních stezkách. 

Stanislav Derlich,
oddûlení pro kontakt s vefiejností Zoo Ostrava

Fota: archiv Ing. Josefa ·védy
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V pátek 5. fiíjna 2007 se sportovní

nad‰enci se silnou vÛlí se‰li na

hfii‰ti u kotelny, aby provûfiili své

bûÏecké schopnosti. Silné vÛle

bylo zapotfiebí, ponûvadÏ vydatn˘

dé‰È ãtvrt hodiny pfied zahájením

udûlal z dráhy, která sv˘ch cha-

rakterem pfiipomíná spí‰e tanko-

drom, klouzaãku. Pfiítomn˘ch 

38 desetibojafiÛ se nepfiízniv˘mi

vlivy nenechalo odradit a s ve-

rvou se pustilo do bojÛ o dal‰í bo-

dy do soutûÏe.

V 17.00 se postavili na start muÏi

kategorie C, ktefií bûÏeli 600 m.

Od startu udával tempo favorit té-

to kategorie Ivo Volek, kter˘

s pfiehledem zvítûzil pfied Jarosla-

vem Lachnitem a tfietím Jarosla-

vem Hofmanem.

Po muÏích C odstartovaly obû

Ïenské kategorie, které ãekalo

1 000 m. Îeny A nasadily rychlé

tempo, které nejlépe zvládla

Katka Koláfiová. S mírn˘m odstu-

pem probûhla cílem Lenka Cze-

dronová na druhém místû a tfietí

skonãila Andrea Továrková. V Ïe-

nách B jako první protrhla pomy-

slnou cílovou pásku Markéta

Míãková, v tûsném závûsu za ní

dobûhla Marcela Valová, jako tfie-

tí Alena Jurá‰ová.

Nejdramatiãtûj‰í souboj o vítûzství

svedli v kategorii muÏÛ B Josef

Svedoník a Pavel Koláfi. Ve sprintu

v cílové rovince vynaloÏili ve‰keré

síly a ãasomûfiiãi museli pouÏít cí-

lové fotografie, aby konstatovali,

Ïe o prsa zvítûzil Josef Svedoník.

Pavlu Koláfiovi nepomohl ani mo-

hutn˘ pfiedklon, kter˘ jej za cílem

katapultoval k zemi, a tak se musel

spokojit s druh˘m místem. Pro tfie-

tí místo si s pfiehledem dobûhl

Miloslav Slouka.

Nejvíce obsazenou startovní listi-

nu mûla jako tradiãnû kategorie

muÏÛ A. Na startu se jich se‰lo 16.

Byl to napínav˘ souboj a mnozí si

sáhli aÏ na dno sv˘ch sil. Zde si

stylem start - cíl zajistil prvenství

Ivo Sovi‰ pfied Janem Sázelem

a Pavlem Svatonûm.

Za organizaci dûkujeme Pavlu

SvatoÀovi. V‰em zúãastnûn˘m

skládáme poklonu, bûh na 

1000 m je nejménû oblíbená dis-

ciplína.

Pfií‰tí disciplína patfií pro zmûnu

k tûm oblíbenûj‰ím - je to stfielba

ze vzduchovky. Vûfiíme, Ïe v so-

botu 24. listopadu v dobû od 8.00

do 12.00 si najdeme cestu do ma-

lého sálu SVâ v R˘mafiovû

a v co nejvût‰ím poãtu si pfiijde-

me zastfiílet. Zveme i pfiípadné

dal‰í zájemce. Alena  Jurá‰ová

Sport

R˘mafiovsk˘ desetiboj má za sebou druhou disciplínu

Celkové pofiadí po dvou disciplínách:

Îeny A: A. Továrková L. Czedronová K. Koláfiová

Îeny B: B. Koneãná E. Sovi‰ová A. Jurá‰ová

MuÏi A: I. Sovi‰ J. Sázel P. SvatoÀ

MuÏi B: H. JankÛ J. Svedoník L. Kfiimsk˘

MuÏi C: J. Dfievo A. Koneãn˘ I. Volek

V˘sledky bûhu na 1000, resp. 600 m

Îeny A Îeny B

1. Koláfiová Katefiina 3:50 1. Míãková Markéta 4:26

2. Czedronová Lenka 4:12 2. Valová Marcela 4:29

3. Továrková Andrea 4:25 3. Jurá‰ová Alena 5:29

MuÏi A MuÏi B

1. Sovi‰ Ivo 3:18 1. Svedoník Josef 3:36

2. Sázel Jan 3:19 2. Koláfi Pavel 3:36

3. SvatoÀ Pavel 3:21 3. Slouka Miloslav 4:26

MuÏi C (600 m)

1. Volek Ivo 2:10

2. Lachnit Jaroslav 2:18

3. Hofman Jaroslav 2:21

R˘mafiov‰tí stolní tenisté opût bodovali
Uplynul˘ víkend byl pro mladé hráãe ze

SVâ R˘mafiov ve znamení stolního tenisu.

V sobotu 6. fiíjna reprezentovali ná‰ oddíl

Markéta Îatecká a Luká‰ Rektofiík na prv-

ním leto‰ním republikovém turnaji

v Havífiovû. Zde zfiejmû podlehli nervozitû

v prostfiedí dvou hal s osmnácti stoly a ne-

podali své standardní v˘kony. Své urãitû 

udûlala i neskuteãnû ‰patná organizace,

kdyÏ po prvním zápase v 10 hodin dopoled-

ne hráli dal‰í utkání aÏ v 18 hodin veãer!

V‰e si vynahradili o den pozdûji na prvním

okresním bodovacím turnaji ve Vrbnû pod

Pradûdem, kde Luká‰ zvítûzil v kategorii

star‰ích ÏákÛ i dorostencÛ a Markéta obsadi-

la 3. místo v obou kategoriích. Neztratili se

ale ani dal‰í hráãi SVâ. Patrik Krajãa v ka-

tegorii star‰ích ÏákÛ obsadil vynikající 

2. místo a Honza Homola v mlad‰ích Ïácích

3. aÏ 4. místo. Své první ãtyfii body do Ïeb-

fiíãku získal za 7. - 9. místo i Zdenek ·tefa-

ni‰in.

Sezónu zaãali v krajském pfieboru také do-

spûlí, ktefií porazili v prvním zápase na do-

mácí pÛdû druÏstvo ·umperka C 12:6.

V sobotu 13. fiíjna se v malém sále SVâ 

uskuteãnily dal‰í dva zápasy:

• SVâ R˘mafiov - Sokol Bludov 11:7

Body: Rektofiík 4; Polák 3,5; Casciani 2,5; 

Kala‰ 1

• SVâ R˘mafiov - Sokol ·títy 11:7

Body: Polák a Rektofiík 3,5; Casciani 2,5; 

Kala‰ 1,5

V domácím prostfiedí malého sálu SVâ muÏi

potvrdili, Ïe z R˘mafiova se body nevozí.

Bronislav Rektofiík

Fota: archiv L. Kfiimského
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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

Firma Kovmar
pfiijme pracovníky strojních profesí:

- sváfieã

- zámeãník

- soustruÏník

- frézafi

- horizontáfi

- opraváfi strojÛ

- brusiã nástrojafi

- vrtafi

MoÏnost ubytování

Plat dle profesí 20 000 aÏ 32 000 Kã

Tel. 724 596 281
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POZOR!!! MIMO¤ÁDNÁ AKCE
v rámci LETNÍHO V¯PRODEJE !

Tû‰íme se na vás, Vánoce jsou za dvefimi,
vyuÏijte slevového období!

Ke kaÏdému kolu
nad 10 tisíc Kã
ZDARMA
POSILOVACÍ STROJ
v hodnotû 3 999 Kã!

A to se vyplatí! Nevûfiíte?
Pfiijìte se pfiesvûdãit na Husovu 3

v R˘mafiovû do BOB SPORTU!

Svûtová novinka
- boty s koleãky uÏ v prodeji

i v R˘mafiovû!

Zahájen prodej
zimního zboÏí:

- lední brusle
- lyÏe
- bûÏky
- snowboardy

(nové i pouÏité)

Totální v˘prodej pouÏit˘ch kol za poloviãní ceny!

+

Slevy na ve‰keré letní zboÏí:

- profi tenisová raketa Head ....................... pÛvodnû 3 999

nyní 2 999 Kã

- kolo Olpran ................................................ pÛvodnû 7 999

nyní 6 799 Kã
a dal‰í

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 2. 11. 2007
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 25. 10. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

19/2007

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE

S pfiíchodem zimy nastoupí také hokejisté
Opût se nám hlásí zima a R˘mafiovská liga

ledního hokeje se dává do pohybu. První

roãník R˘mafiovské ligy hrálo ‰est druÏ-

stev: SK Medvûdi B, Grizzlies R˘mafiov B,

Rokefii R˘mafiov, Tygfii R˘mafiov, Horní

Mûsto a Slovan R˘mafiov, kter˘ se stal ví-

tûzem prvního roãníku.

Druh˘ roãník R˘mafiovské ligy bude od-

startován v polovinû mûsíce listopadu

a kromû uveden˘ch druÏstev bude roz‰ífien

o dal‰í druÏstva: Malou Morávku B,

Svûtlou Horu a Kovo‰rot R˘mafiov. Dal‰í

druÏstva se mohou pfiihlásit dodateãnû.

Novinkou je skuteãnost, Ïe kromû TJ

Jiskra R˘mafiov vznikl dal‰í nov˘ oddíl,

a to SK Slovan R˘mafiov, kter˘ jiÏ od záfií

hraje okresní soutûÏ v Olomouckém kraji

na zimním stadionu v Uniãovû. Oddíl byl

zaloÏen nedávno zásluhou Miroslava

Mervy ml., Miroslava Mervy st. a Martina

La‰áka. SK Slovan má prozatím jedno

druÏstvo dospûl˘ch, v budoucnu by chtûli

hokejisté roz‰ífiit své fiady o druÏstva mlad-

‰ích a star‰ích ÏákÛ a druÏstvo pfiípravky.

Bruntálského okresního pfieboru se zúãast-

ní rovnûÏ na‰e hokejová druÏstva TJ

Jiskra, SK Medvûdi a Grizzlies. Okresní

soutûÏ bude zahájena v první polovinû li-

stopadu 2007.

Za oddíl LH Martin Ftáãek

Ilustraãní fota
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Citroen Berlingo 1.4i, r. v.
1997, centrál, zadní stûraã,
posil. fiíz., imob., el. okna.
Cena: 89 900 Kã.

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

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

Ford Transit 2.0, CZ, SERVIS, 
r. v. 2001, airbag, rádio, posil.
fiíz., taÏné, dûlená zadní sedadla.
Cena: 259 900 Kã bez DPH.

Citroen Jumper 1.9TD, 1. maj.,
r. v. 2001, rádio, imob., posil.
fiízení, el. vyhfi. zrcátka. Cena:
139 900 Kã bez DPH.

Renault Master 1.9 dTi, r. v.
2000, rádio, posilovaã fiízení,
taÏné. Cena: 219 900 Kã. 

Land Rover Discovery 2.5TD5, auto-
mat, r. v. 2004, ABS, ESP, kÛÏe, rádio,
el. v˘bava, indik. park., centrál, CD
2x airbag a dal‰í. Cena: 489 900 Kã.

·koda Felicia combi 1.6GLX, r. v.
1997, ABS, rádio, posil. fiíz., zad-
ní stûraã, airbag, dûl. zad.sed.,
centrál, alarm. Cena: 39 900 Kã.

Opel Astra Caravan 1.7D, r. v. 1995,
airbag, rádio, centrál, el. okna, posil.
fiíz., taÏné, zadní stûraã, dûlená zad-
ní sedadla. Cena: 59 900 Kã.

Ford Puma 1.4i, r. v. 1999, rádio,
posil. fiíz., zadní stûraã, el. zrcát-
ka a okna, centrál, CD, ABS,
2x airbag. Cena: 119 900 Kã.

Peugeot 206 1.9D, CZ, servis, r. v.
1999, airbag, rádio, posil. fiíz., zadní stû-
raã, senzor svûtel, imob., el. okna, cent-
rál, dûl. zad. sed. Cena: 119 900 Kã.

Citroen C5, Exclusive, r. v. 2001, ABS,
ESP, CD mûniã, DVD,  rádio, el. v˘ba-
va, PC, temp., senz. stûraãÛ, centrál,
8x airbag a dal‰í. Cena: 239 900 Kã.

Audi A6 Tdi, automat, r. v. 2001, ESP,
taÏné, temp., senz. brzd, ASR, CD, rá-
dio, el. v˘b., PC, centrál, alarm, ABS,
4x airbag a dal‰í. Cena: 319 900 Kã.

BMW 330D, 1. maj., r. v. 2000, ABS,
ESP, rádio, tepl., temp., senzor brzd,
PC, el. v˘bava, centrál, CD mûniã,
4x airbag a dal‰í. Cena: 279 900 Kã.

Opel Zafira 2.0Di 16V, r. v. 1999,
ESP, rádio, el. v˘bava, tepl., zadní
stûraã, imob., centrál, ABS, 4x
airbag a dal‰í. Cena: 194 900 Kã.

Hyundai Terracan 2.9CRDi, r. v.
2003, posil. fiíz., zadní stûraã, uzáv.
difer., el. okna a zrcátka, centrál, CD,
ABS, 2x airbag. Cena: 389 900 Kã.   

BMW 525d,130kW, automat, r. v. 2004,
ABS, ESP, ASR, DVD, CD, PC, plná el.
v˘bava, temp., senz. stûr. a brzd, rádio,
centrál, 8x airbag. Cena: 649 900 Kã.

Fiat Stilo 1.9 JTD, 1. maj. r. v. 2002,
ABS, ASR, rádio, el. v˘bava, palubní
poãítaã, teplomûr, centrál, CD, 6x
airbag a dal‰í. Cena: 174 900 Kã.

Renault Scénic 1.6 16V, 1. maj., r. v.
2002, rádio, zadní stûraã, tepl., imob.,
el. okna a zrcátka, centrál, CD, ABS,
6x airbag. Cena: 194 900 Kã.

Alfa Romeo 156 2.4 JTD, r. v. 2004,
ABS, taÏné, teplomûr, senzor brzd,
ASR, CD, rádio, el. v˘b., PC, centrál,
12x airbag a dal‰í. Cena: 289 900 Kã.

Fiat Punto 1.9JTD, r. v. 2004, rádio, 
imob., el. okna a zrcátka, pos. fiíz., PC,
teplomûr, zadní stûraã, centrál, CD,
ABS, 2x airbag. Cena: 164 900 Kã.
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■ 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
Akontace od 0%

4x letní pneu
zámek zpáteãky

slevová karta na PHM
CCS karta 5 000 Kã

NAJETO 50 TIS. KM

·koda Felicia Pick-Up 1.3 LXi, servis,
r. v. 2001, rádio, tónov. skla, pfiíprava
pro telefon, manuální pfievodovka, ml-
hovky. Cena: 69 900 Kã bez DPH.
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