
Hasiãi pfiedvedli svou profesionalitu
na Dni otevfien˘ch dvefií

Od 14. ãervna slouÏí kaple v KfiíÏovû
jako soukromá galerie 

V ãasovce na Skfiítek se po boku ostfiílen˘ch borcÛ postavilo
na start poãetné pole handicapovan˘ch cyklistÛ
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Jak bije srdce vûÏních hodin se dozvíte v reportáÏi V kÛÏi hodiná-
fie aneb Jak se hledá ztracen  ̆ãas
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

Pohled ze Stránû, stavba ‰kolní jídelny a tûlocviãny, 1976 Pohled ze Stránû, 2008

Dûti si vyzkou‰ely hasiãské obleky i techniku
Ty tam jsou ãasy, kdy hasiãská
jednotka vyjíÏdûla s ruãní pum-
pou pohánûnou koÀsk˘m spfieÏe-
ním, v lep‰ím pfiípadû stafiiãk˘m
automobilem, kter˘ tu a tam vy-
povûdûl sluÏbu, a kdy se na ha‰e-
ní hofiícího objektu podílela témûfi
celá vesnice. O dne‰ní dokonalé
technice, protipoÏárním vybavení
a cenn˘ch radách, jak se zachovat
v pfiípadû poÏáru nebo jak chránit
objekt pfied ohnûm, se mohly
v pátek 13. ãervna od 9 do 16 ho-
din dovûdût nejen dûti ze

Základní ‰koly R˘mafiov a Ma-
tefiské ‰koly Horní Mûsto, ale také
asi ãtyfii stovky obãanÛ R˘ma-
fiova. Pro v‰echny uspofiádal
u zbrojnice Hasiãsk˘ záchrann˘
sbor (HZS) mûsta R˘mafiova
a spolu s ním v‰echny sbory na 
území Moravskoslezského kraje
Den otevfien˘ch dvefií, pfii kterém
se pfiítomní seznámili s prací hasi-
ãÛ, vybaveností hasiãsk˘ch jed-
notek, zhlédli ukázky cviãení ha-
siãÛ a ukázky z programu Hasík
(preventivnû-v˘chovná ãinnost
dûtí v oblasti poÏární ochrany 
a ochrany obyvatelstva) a dovûdû-
li se také, co jsou poÏární hlásiãe,
jak rozeznat varovné signály, jak
správnû nahlásit mimofiádnou 
událost, jak se zachovat v pfiípadû
nehody a spoustu dal‰ích rad.
„Tuto akci pofiádá kaÏdoroãnû
Asociace hasiãsk˘ch dÛstojníkÛ
a kaÏd˘ rok nab˘vá na velikosti
v˘znamu, coÏ je dobfie, protoÏe by
se s prevencí mûlo zaãínat pfiede-
v‰ím u nejmen‰ích. S nimi pak
roste zodpovûdnost i do dospûlos-
ti. Tûchto dnÛ se zúãastÀují také
experti na bezpeãnost a zaji‰tûní
staveb zabezpeãovacími systé-

my,“ sdûlil velitel HZS R˘mafiov
Pavel Skoupil.
Pro zájemce z fiad obãanÛ a pod-
nikatelÛ byly pfiipraveny nejrÛz-
nûj‰í odborné materiály a rady,
jak zabezpeãit objekty proti poÏá-
ru, informace, co jsou autonomní
hlásiãe nebo jak funguje elektro-
nick˘ poÏární systém budov. Dûti
zase nejvíce zajímala technika,
vyzkou‰ely si poÏární obleky
i s pfiilbou nebo si za asistence
profesionálního hasiãe zkusily ha-
sit pomysln˘ poÏár z proudnice
a dovûdûly se napfiíklad, jak fun-

gují hydraulické nÛÏky nebo co je
to vodní dûlo.
Ve veãerních hodinách pak profe-
sionální hasiãi se svou technikou
zji‰Èovali prÛjezdnost komunikací
ve mûstû. V̆ sledek je vidût na fo-
tografii. ·patnû parkujícím fiidi-
ãÛm v‰ak tentokrát nehrozila po-
kuta, i kdyÏ sv˘m jednáním ohro-
Ïují Ïivoty nejen sv˘ch blízk˘ch,
ale v‰ech spoluobãanÛ. 
Akce profesionálních hasiãÛ se
bude konat pravidelnû kaÏd˘ rok
v podobném termínu jako letos. 

JiKo

Hasiãi zvou na soutûÏ
Zveme nejen kluky a holky, zblízka i zdaleka, ale také v‰echny

fanynky a fandy hasiãsk˘ch soutûÏí. Pfiijìte povzbudit své 
sourozence, pfiátele, spoluÏáky, známé a podívejte se 

na hasiãskou zruãnost a bojovnost nejmen‰ích dûtiãek 
i „skoro dospûlákÛ“ v jubilejním

X. roãníku memoriálu Jirky Pitnera,
soutûÏi mlad˘ch hasiãÛ,

29. ãervna v 10 hodin u zámku v Janovicích
Obãerstvení zaji‰tûno

V‰echny pfiíznivce hasiãÛ a dobré nálady srdeãnû zvou pofiadatelé.
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v Janovicích
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Mûstská policie: Mûfiíme rychlost!
Mûstská policie R˘mafiov ve spolu-
práci s obvodním oddûlením Policie
âR provedla ve stfiedu 4. ãervna
první zku‰ební mûfiení pronajat˘m
silniãním radarem typu ProLaser 3.
Dvouhodinové mûfiení bylo pro-
vedeno na dvou místech v ka-
tastru R˘mafiova. Pfiekroãení
rychlosti bylo zji‰tûno u osmi
vozidel, tûmto fiidiãÛm policisté
uloÏili pokutu v celkové v˘‰i
9 500 Kã, s jedním fiidiãem bude
zahájeno správní fiízení spojené
se zákazem fiízení motorov˘ch
vozidel.
Cílem mûfiení byla místa, kde
vysoká rychlost vozidel ohroÏu-
je bezpeãnost silniãního provo-
zu. Mûfiení rychlosti bude reali-
zováno i v budoucnu na rÛzn˘ch
problémov˘ch úsecích komuni-
kací v katastru mûsta v nepravi-
deln˘ch intervalech, se zamûfie-
ním na místa, kde je zaznamenán
velk˘ pohyb osob (pfieváÏnû dû-
tí) a kde pfiekroãení rychlosti
ohroÏuje i ostatní úãastníky sil-
niãního provozu (cyklisty, fiidiãe
motorov˘ch vozidel atd.).
Mûfiení rychlosti vozidel chápe
mûstská policie jako preventivní
opatfiení k ochranû v‰ech slu‰-

n˘ch úãastníkÛ silniãního provo-
zu a nechce za kaÏdou cenu po-
stihovat fiidiãe, ktefií jen mírnû
pfiekroãili stanovenou rychlost.
Proto byla pfii mûfiení nastavena
na radaru v˘chozí rychlost za-
mûfiování vÏdy o 10 km/h vy‰‰í,
neÏ je na mûfieném místû stano-
vena obecnou nebo místní úpra-
vou silniãního provozu.

Pro informaci uvádíme sankce
za pfiekroãení rychlosti v obci:

Za pfiekroãení rychlosti o ménû
neÏ 20 km/h se ukládá pokuta
1 000 Kã na místû, ve správním
fiízení 1 500 - 2 500 Kã a ztráta 
2 bodÛ. Za pfiekroãení rychlosti
o více neÏ 20 km/h se ukládá po-
kuta 2 500 Kã na místû, ve
správním fiízení 2 500 - 5 000 Kã
a 3 body. Pokud se tohoto pfie-
stupku dopustí fiidiã bûhem 
12 po sobû jdoucích mûsícÛ ne-
jménû 2x, je mu uloÏen zákaz fií-
zení aÏ na pÛl roku. Za
pfiekroãení rychlosti o více neÏ
40 km/h se ukládá pokuta ve
správním fiízení ve v˘‰i 5 000 -
10 000 Kã, fiidiã pfiijde o 5 bodÛ
a nesmí fiídit 6 - 12 mûsícÛ.

Technická specifikace radaru
ProLaser 3

Jedná se o ruãní zafiízení, k jehoÏ
obsluze staãí jedna osoba a je
moÏno ho pouÏít jak na stativu ve
volném terénu, tak i v osobním
vozidle. Laserov˘ mûfiiã rychlosti

vyuÏívá k mûfiení laserového pa-
prsku v neviditelném (infraãerve-
ném) spektru. Paprsek dopadá na
cíl, odráÏí se od nûj a je zachycen
optikou pfiístroje. Ze zpoÏdûní pa-
prsku je vypoãtena okamÏitá
rychlost vozidla a jeho vzdále-
nost. ProLaser 3 je schopen mûfiit
rychlost projíÏdûjících vozidel

jak na pfiíjezdu (zpfiedu), tak na
odjezdu (zezadu). Mûfiení lasero-
v˘m mûfiiãem ProLaser 3 je vel-
mi snadné - stráÏník drÏí mûfiiã
v ruce, namífií hledáãek na mûfie-
né vozidlo a stiskne spou‰È. Mûfiiã
vypoãte bûhem 0,5 aÏ 2 sekund 
okamÏitou rychlost vozidla. Ry-
chlost a vzdálenost je vzápûtí zo-
brazena na displeji. Mûfiiã je dále
vybaven záznamov˘m zafiízením
- digitálním fotografick˘m pfií-
strojem. Pokud fiidiã pfiekroãil na-
staven˘ limit rychlosti, je po
zmûfiení automaticky pofiízen sní-
mek se v‰emi potfiebn˘mi údaji
o pfiestupku. Zpracování snímku
pak pokraãuje standardním po-
stupem. Vzhledem k vyuÏité te-
chnologii zji‰Èování rychlosti má
fiidiã nulovou moÏnost odhalit
vãas pfiítomnost tohoto zafiízení,
a to i pfii pouÏití jinak spolehlivé-
ho detektoru (antiradaru). Pfii
pouÏití speciálního filtru na ob-
jektivu fotografického pfiístroje je
navíc moÏno z následné digitální
fotografie zmûfieného fiidiãe tzv.
vytáhnout dal‰í fotografii obliãe-
je fiidiãe, a to i skrz tónovaná skla
nebo skla polepená tmavou auto-
fólií. Mûstská policie R˘mafiov

Hlasitû vstoupili do Ïivota
Devatenáct mal˘ch capartÛ pfiiví-
tali 14. ãervna zástupci mûsta R˘-
mafiova.
Dvû skupiny dûtí s rodiãi, praro-
diãi a dal‰ími rodinn˘mi pfiíslu‰-
níky zavítaly do koncertního sálu
na Divadelní ulici, aby byly pfii
slavnostním vítání mezi obãany
mûsta R˘mafiova zapsány do pa-
mûtní knihy. O slavnostní pfiiví-
tání se postarala pfiedsedkynû pro
obãanské záleÏitosti Kvûtoslava

Sicová, oficiální proslov pfiedne-
sla pfiedsedkynû kulturní komise
BoÏena Filipová, nové obãánky
a jejich rodiãe pfiivítal a hodnû
zdraví jim popfiál také starosta
mûsta Petr Klouda. Oficiální ãást
vítání, byÈ váÏná, chvílemi budi-
la úsmûv na tváfiích pfiítomn˘ch,
to kdyÏ na‰i noví obãánci zaãali
vítání „komentovat“ po svém:
„Mami, mám hlad, tati, dej mi
napít, babi, jsem poãuran˘.“

Dûti ze Základní ‰koly R˘mafiov
pfiednesly sv˘m mal˘m kamará-
dÛm nûkolik ver‰Û, které s nimi
pfiipravila zastupitelka Jarmila
Labounková. Dûti pfiedaly no-
v˘m obãánkÛm ply‰ového ka-
maráda a maminkám kytiãku.
Vítání se zúãastnila také babiãka
a prababiãka paní Rechtoriková,
která se tû‰í jiÏ ze ãtyfiiadvaceti
pravnouãat. Nejstar‰ím mimin-

kem vítání byl Vojtí‰ek, kter˘ se
narodil 7. prosince loÀského ro-
ku, nejmlad‰í Viktorka pfii‰la na
svût 9. kvûtna 2008. Nad dûtmi
dohlíÏely a v pfiípadû potfieby po-
mohly zdravotní sestfiiãky.
Hudbou celé vítání podbarvil
v˘born˘ muzikant Jifií Vystrãil,
o fotografie se v pfiípadû zájmu
postarala Jana Drexlerová. 

JiKo
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Boufiky a pfiívalové de‰tû R˘mafiovsko neminuly
âeskou republiku zasáhly minul˘ t˘-
den ve stfiedu silné boufiky, které
doprovázely pfiívalové de‰tû. Blesky
zapálily dva domy, na PlzeÀsku
a Fr˘decko-Místecku. Na Bruntálsku
siln˘ vítr lámal stromy, jeden z nich
spadl na projíÏdûjící automobil.
V Olomouckém kraji boufika za-
plavila nûkolik sklepÛ. Velkou
‰kodu zpÛsobila v Uniãovû, kde
vichr sroloval polovinu plechové
stfiechy tfiípatrového objektu b˘-
valého hotelu na Masarykovû
námûstí v centru mûsta. Na silni-
ci mezi Ondfiejovem a obcí
Dlouhá Louãka spadlo dvanáct

stromÛ, které odklidili hasiãi
z R˘mafiova. Stromy popadaly
po dvou ãi tfiech kusech zhruba
v kilometrovém úseku. Hasiãi
museli pouÏít motorové pily, ro-
zfiezané kusy skonãily na okraji
silnice. „Jeden z vyvrácen˘ch
kmenÛ spadl dokonce na osobní
automobil Ford Fiesta. Jeho fii-
diãka stfiedního vûku ale vyvázla
bez zranûní. Strom na‰tûstí spadl
na zadní ãást auta,“ uvedl mluv-
ãí hasiãÛ Moravskoslezského
kraje Petr KÛdela. Zdroj HZS

Moravskoslezského kraje,
www.novinky.cz

Na balkón se nastûhovali kuriózní nájemníci
Neobvyklí nájemníci se nastûho-
vali na balkón bytu paní Libu‰e
·ubãíkové ve tfietím patfie domu
na ulici 1. máje. Pfied více neÏ
mûsícem sem zavítala vzácná
náv‰tûva, po‰tolka obecná, 
a uhnízdila se ve velkém kovo-
vém truhlíku, ve kterém mûla
paní ·ubãíková je‰tû loni zasa-
zena rajãata. Ze svého doãasné-
ho domova se po‰tolka nemínila
hnout ani poté, kdy obyvatelka
bytu otevfiela dvefie na balkón.
Teprve po nûkolika dnech bylo

zji‰tûno, Ïe v truhlíku je ‰est va-
jíãek. Po‰tolãí maminka starost-
livû sedûla na vejcích, tatínek
nosil potravu a k radosti i údivu
obyvatel bytu se pfied ãtrnácti
dny postupnû vyklubaly malé
po‰tolky.
„Nejdfiíve se vylouplo ze skofiá-
pek pût mal˘ch zázrakÛ a teprve
po chvíli váhání vstoupila do
ptaãího Ïivota i poslední, ‰está
po‰tolka. Od té doby oba rodiãe
starostlivû dbají na to, aby jejich
potomstvo netrpûlo hlady, na

chvíli odletí a vrátí se s nûjakou
kofiistí - malou my‰kou, nûjak˘m
hmyzem a podobnû. Za tûch ãtr-
náct dnÛ uÏ mláìata pûknû povy-
rostla, jejich prachové pefií jim
zaãíná odrÛstat a vzadu jim uÏ
rostou normální kfiídla. Nebude
asi dlouho trvat a vydají se do
svûta,“ komentuje prÛbûh za-
hnízdûní a vylíhnutí mal˘ch po‰-
tolek Libu‰e ·ubãíková.
Po‰tolka obecná se dokáÏe velmi
dobfie pfiizpÛsobit prostfiedí.
Nejhojnûji hnízdí v otevfiené
krajinû s alejemi nebo skupinami
stromÛ. Hnízdí i na okrajích lesÛ
a v posledních desetiletích se
stûhuje i do mûst. Hnízdí jednou
roãnû od konce dubna do ãerven-
ce, v pfiípadû velmi pfiízniv˘ch
podmínek mÛÏe v˘jimeãnû za-
hnízdit i dvakrát. Venkovské po-
pulace hnízdí v prÛmûru o 14 dní
pozdûji neÏ populace mûstské.
Po‰tolky vlastní hnízdo nestaví,
vyuÏívají hnízda jin˘ch ptákÛ
(zejména strak a vran) a také
rÛzné dutiny, fiímsy a v˘klenky
budov, kde sná‰í vejce, pro která
jen vytlaãí dÛlek v pÛvodním
materiálu, pokud to jde. Pozdûji
je v hnízdû znaãné mnoÏství

zbytkÛ kofiisti. V poslední dobû
se také velmi ãasto usazují na
balkonech panelákÛ na sídli‰-
tích. V âR hnízdí odhadem ma-
ximálnû 13 000 párÛ se stabilní
tendencí.
Samice sná‰í 3 - 7 vajec. Zbar-
vení vajec je promûnlivé, ves-
mûs okrovû hnûdé s tmav‰ími
skvrnami nebo mramorováním.
Na vejcích sedí zpravidla samice
a samec jí nosí potravu. Inkuba-
ce trvá asi 28 dnÛ, po vylíhnutí
shání potravu jen samec, ale sa-
mice se k nûmu po pár dnech pfii-
dává a mláìata krmí oba rodiãe
23 - 33 dnÛ v hnízdû a dal‰í asi
t˘den po opu‰tûní hnízda. Z po-
ãátku samice mláìatÛm potravu
trhá, po dvou t˘dnech uÏ ji do-
stávají vcelku. ProtoÏe prodleva
mezi prvním a posledním snese-
n˘m vejcem je pomûrnû velká,
probíhá líhnutí nûkolik dní 
(2 - 3, v˘jimeãnû aÏ 6). Pozdûji
vylíhlá mláìata v pfiípadû ne-
pfiízniv˘ch podmínek hynou.
Mladí pohlavnû dospívají jiÏ
v následujícím roce.
Popfiejme na‰im r˘mafiovsk˘m
po‰tolkám z ulice 1. máje rychl˘
rÛst a ‰Èastn˘ let. JiKo

V˘uka jazykÛ: 
• Jednoleté pomaturitní studium angliãtiny a nûm-

ãiny (sociální v˘hody pro studenty jsou zacho-
vány)

• Angliãtina na v‰ech úrovních i s mezinárodními 
certifikáty 

• Nûmãina na v‰ech úrovních, moÏnost certifikátÛ 
• Francouz‰tina 
• ·panûl‰tina 
• Ital‰tina 

âe‰tina pro cizince:
• V̆ uka jazykÛ pro instituce, firmy a vefiejnost
• Pfiípravné kurzy na jazykové zkou‰ky 
• Tlumoãení a pfieklady 
• Informaãní a poradensk˘ servis 

Akreditované rekvalifikaãní kurzy:
• Úãetnictví 
• DaÀová evidence 
• Administrativní pracovnice 
• Administrativní pracovník/ice pro obchodní styk  

se zahraniãím 
• Pokladní 
• Skladník/ice
• Obsluha PC 
• Základy podnikání 

Akademie Jana Amose Komenského, Bruntál
Dukelská 2, telefon: 554 717 951, 604 539 297, e-mail: akademiebruntal@seznam.cz

Pro ‰kolní rok 2008/09 nabízíme tyto vzdûlávací programy:

Foto: archiv HZS R˘mafiov
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Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov.
Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody.
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou.
Pracovní úvazek: 1,0.
Platové zafiazení: 9. platová tfiída - fiídí se zákonem ã. 143/1992 Sb., o platu a odmûnû za pracovní pohotovost v rozpoãtov˘ch a v nûkter˘ch 

dal‰ích organizacích a orgánech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a nafiízením vlády ã. 330/2003 Sb., o platov˘ch pomûrech 
zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch 
celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Jiné poÏadavky: - poÏadované vzdûlání: vy‰‰í odborné získané v oborech zamûfien˘ch na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální 
a humanitární práci, sociálnûprávní ãinnost, charitní a sociální ãinnost, vysoko‰kolské vzdûlání získané studiem v bakaláfiském
nebo magisterském studijním programu (v pfiípadû nesplnûní V· vzdûlání v sociální oblasti bude poÏadováno absolvování
akreditovan˘ch vzdûlávacích kurzÛ v celkovém rozsahu nejménû 200 hodin);

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu;
- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 359/1999 Sb., ã. 118/2003 Sb. aj. zákony související s vykonávanou

ãinností ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ);
- vysoké pracovní nasazení, ãasová flexibilita;
- zku‰enosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování, samostatnost a peãlivost, psychická odolnost;
- odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ;
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
- v˘kon státní správy na úseku sociálnûprávní ochrany a prevence, agenda kurátora pro mládeÏ, agenda sociální práce 

s osobami spoleãensky nepfiizpÛsobiv˘mi a prevence negativních jevÛ;
- jednání s rodinami nezletil˘ch, ‰kolami, úãast pfii soudních jednáních, úãast pfii v˘slechu nezletilého na policii, 

náv‰tûvy nezletil˘ch v ústavních zafiízeních;
- sociální práce s obãany propu‰tûn˘mi z v˘konu trestu odnûtí svobody, s obãany, proti nimÏ je vedeno trestní fiízení, po-

pfi. jimÏ byl v˘kon trestu odnûtí svobody podmínûnû odloÏen, obãany se závislostí na alkoholu nebo jinou toxikománií,
obãany Ïijícími nedÛstojn˘m zpÛsobem Ïivota, obãany propu‰tûn˘mi ze ‰kolsk˘ch zafiízení pro v˘kon ústavní 
a ochranné v˘chovy po dosaÏení zletilosti;

- participování na projektech prevence kriminality;
- zpracovávání a plnûní plánÛ kontinuální práce s pachateli trestné ãinnosti;
- fie‰ení v˘chovn˘ch nebo jin˘ch problémÛ u nezletil˘ch a mladistv˘ch.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;
- datum a místo narození uchazeãe;
- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;
- místo trvalého pobytu uchazeãe;
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka;
- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - Ïivotopis s údaji o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se uvedené ãinnosti;
- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce;
- ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

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

nejpozdûji 4. ãervence 2008.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 4. ãervence 2008

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm ozná-
meno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. Bc. Iveta Podzemná, vedoucí odboru sociálních vû-
cí a zdravotnictví MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 222. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.

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

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

o z n á m e n í   o   v y h l á ‰ e n í   v ˘ b û r o v é h o   fi í z e n í

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

na místo
referenta odboru sociálních vûcí a zdravotnictví

- sociálního kurátora/kurátorky
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Proã jsem si ho vybral: Martina âermáka
jsem si vybral proto, Ïe není r˘mafiovské vefiej-
nosti pfiíli‰ znám, ale pfiitom pro Ïivot v na‰em
mûstû mnoho znamená.

Ten, kdo sleduje dûní na r˘mafiovské kulturní
scénû, tvou osobu prostû nemÛÏe pfiehlédnout.
Organizuje‰ pro nás vynikající koncerty -
vzpomeÀme na vystoupení skupin Reliéf,
P.R.S.T., Spirituál kvintet a dal‰ích.
S tûmi koncerty je to jednoduché. Jsou to
v‰echno moji známí a doufám, Ïe uÏ i kamará-
di. Jsou to ‰piãky ve svém oboru, takÏe mám
zájem na tom, aby hráli i v R˘mafiovû, kde
mám také spoustu znám˘ch a pfiátel. Ale pozor,
není jen moje zásluha, Ïe to vÏdy vyjde. Je to
otázka penûz, které musím sehnat. Mám velké
‰tûstí v tom, Ïe vím, na koho se obrátit. Moje
zásluha je jen v tom, Ïe to zorganizuji. A to, Ïe
to dopadne tak, jako sobotní (7. 6.) koncert
Spirituál kvintetu, kdy vy‰lo naprosto v‰echno
vãetnû poãasí dokonale, musí b˘t odmûnou pro
v‰echny sponzory, organizátory, nosiãe Ïidlí.
Myslím, Ïe i spokojenost u náv‰tûvníkÛ kon-

certu byla zfiejmá na první pohled. Chtûl bych
jim v‰em podûkovat za úãast, a tím také za
pfiíspûvek Dûtskému domovu v Janovicích.
V souãasné dobû v R˘mafiovû bydlí‰, ale pra-
cuje‰ jinde. Jak velk˘ je rozdíl mezi Ïivotem
v R˘mafiovû a ve velkém mûstû? Je nûjak˘ dÛ-
vod, aby se R˘mafiované cítili odstrãení od ci-
vilizace?
Pracuji v Praze uÏ ‰est˘m rokem, takÏe snad
mÛÏu hodnotit. Podle mû se to nedá srovnat.
V Praze se rozhodnete, Ïe máte veãer voln˘
ãas, a urãitû najdete místo v divadle, v klubu
nebo koncertním sále. Je otázkou, jak toho
místní vyuÏívají. Podle m˘ch zku‰eností na-
prosto mizernû. Je to ãasovû a finanãnû velmi
nároãné. Jen pro ilustraci, koncert Spirituál
kvintetu stojí v Obecním domû 350 Kã.
V R˘mafiovû se musíme pfiizpÛsobit té kulturní
akci, která je na pofiadu dne ãi t˘dne. A Ïe jich
tady v poslední dobû je.
Divadelní pfiedstavení dvou amatérsk˘ch diva-
del a dramatického oboru, naprosto skvûlé jaz-
zové veãery v SVâ, spousta akcí pro mladé
v zahradû Hedvy, v˘stavy apod. Kdo dnes fiíká,
Ïe v R˘mafiovû nemá kam jít za kulturou, tak
opravdu není soudn˘. A bytostnû nesouhlasím
s tûmi, co tato slova fiíkají a odjedou 250 km
daleko na podprÛmûrn˘ muzikál, utratí tisíce
korun a nepfiijdou alespoÀ morálnû podpofiit
akce v místû svého bydli‰tû.
Odstrãeni od civilizace? MÛÏeme se tak cítit,
ale z úplnû jin˘ch neÏ kulturních dÛvodÛ.
Vím, Ïe tvoje práce je velmi nároãná. Má‰ ãas
na nûjakou relaxaci, která to vyváÏí?
VyváÏí to právû akce, které jsem jen zhruba vy-
jmenoval. KdyÏ jdete na koncert do Jazzclubu,
kde vám hraje naprosto svûtová, a to nepfiehá-
ním, ‰piãka, mÛÏete si u toho dát láhev vína, to

je fakt úÏasná relaxace. UÏ se tû‰ím na dal‰í
koncert. Mûl bych asi víc sportovat, musím se
nad sebou zamyslet.
Tví pfiátelé si mezi sebou vykládají neuvûfiitel-
né historky, které tû v Ïivotû potkávají. Jak to
dûlá‰?!?
Aha. Asi vím, na co naráÏí‰. Na jedné stranû je
to opravdu velká souhra náhod, ale vÏdycky se
tomu musí jít naproti. Napfiíklad to, Ïe jsem se
osobnû setkal s kytaristou a zpûvákem Markem
Knopflerem ze skupiny Dire Straits, bylo dÛ-
sledkem toho, Ïe jsem se pfiihlásil do soutûÏe.
Potom uÏ ‰lo jen a jen o ‰tûstí. A tak je to se
v‰ím.
Na co se tû‰í‰ v nejbliÏ‰í dobû?
Na dovolenou. Pojedeme s Ïenou do Chorvat-
ska a dokonce na‰e dvû dospûlé dûti pojedou
s námi. Asi naposled. TakÏe se na to opravdu
tû‰ím. Jsem taky rád, Ïe Chorvati zru‰ili zákaz
dovozu potravin, protoÏe jsem zvykl˘ si tam
vozit asi 2 tuny salámÛ a pa‰tik.

Pfií‰tû: Martin âermák se bude ptát Pavla
·lechty.

·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.

Jifií Taufer se ptá Martina âermáka

Jedna paní povídala ...

V této rubrice reagujeme na podnûty obãanÛ
a zab˘váme se i citliv˘mi tématy, jeÏ se stávají
náplní hovorÛ na ulici ãi v hospodû a jsou pod-
le sv˘ch mluvãích nedostateãnû fie‰eny. Rubrika
by mûla slouÏit tomu, aby byly problémy obãa-
nÛ, které nejsou docenûny, znovu otevírány.
Nebudeme se bránit ani anonymním podnûtÛm,

ov‰em za dodrÏení jist˘ch pravidel. Budeme
pracovat pouze s anonymy, které budou slu‰né,
neuráÏející, nevulgární, nebudou poru‰ovat tis-
kov˘ zákon a budou v souladu se ctí, morálkou
a dÛstojností.
âtenáfiské pfiíspûvky budeme postupnû zpraco-
vávat a fie‰it s pfiíslu‰n˘mi kompetentními a po-

vûfien˘mi osobami, zejména se starostou mûsta.
Pfiíspûvky mohou b˘t redakci zasílány prostfied-
nictvím e-mailu: rymhor@seznam.cz nebo na
adresu redakce OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov,
pfiípadnû mohou b˘t vhozeny do schránky re-
dakce u vchodu do Stfiediska volného ãasu.
Dal‰í pfiíspûvek v na‰í rubrice má název:

Zastaví památkáfii rozvoj konkurence?
Je pravda, Ïe v˘stavba zastupitelstvem schváleného Tesca narazila na
byrokratického ‰imla v podobû Národního památkového ústavu
v Ostravû? Co za tím vûzí, pane starosto, a proã je najednou kolem v˘-
stavby Tesca takov˘ rozruch? Nejedná se náhodou o „problém“ v po-
dobû nevole místních obchodníkÛ?
Z nûkolika jednání s památkov˘m úfiadem vím, Ïe jeho úfiedníci nechtûli
v Ïádném pfiípadû svolit k umístûní stavby marketu na „linii b˘val˘ch
mûstsk˘ch hradeb“ a vyÏadovali jiné neÏ pfiedkládané dispoziãní fie‰e-
ní. Ke stavbû nedali souhlas. Investor naopak nechtûl v Ïádném pfiípadû
slevit ze svého poÏadavku na umístûní stavby v posloupnosti - pfiíjez-
dová komunikace - parkovi‰tû - market. Mûsto mûlo základní podmínky
pro fie‰ení - zakomponovat do v˘stavby marketu i areál b˘valé vajíãkár-
ny a moÏnost ãásteãnû ovlivnit podobu stavby, parkovi‰tû a zelenû.

Po fiadû jednání projektanti vypracovali nov˘ návrh, ve kterém je stav-
ba marketu s parkovi‰tûm otoãena o devadesát stupÀÛ smûrem k poli-
klinice. Budova marketu i parkovi‰tû je v „úspornûj‰ím“ fie‰ení. My-
slím si, Ïe nov˘ projekt není v rozporu s poÏadavky mûsta ani památ-
kového ústavu. Nové fie‰ení musí b˘t schváleno investorem, a to 26. 6.
2008 v Praze a 11. 7. 2008 v Lond˘nû. V pfiípadû souhlasu centrály
Tesca bude pokraãovat vypracování stavební dokumentace, stavební
fiízení a následnû v˘stavba. Zastupitelé se budou s nov˘m fie‰ením se-
znamovat na zasedání zastupitelstva mûsta 26. 6. 2008. Informace jsou
velmi ãerstvé a zastupitelé je k dne‰nímu datu (12. 6.) vût‰inou je‰tû
neznají. Stavba marketu je proto stále velmi pravdûpodobná a v Ïád-
ném pfiípadû ji nelze povaÏovat za zmafienou pfiíleÏitost. 

Ing. Petr Klouda, starosta mûsta
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·kolství

Náv‰tûva z Polska
KdyÏ jsem se na pfielomu bfiezna
a dubna dozvûdûla, Ïe 1. základ-
ní ‰kola z polského Ozimku chce
s námi navázat druÏbu a Ïe se
v období Mezinárodního dne dû-
tí plánuje náv‰tûva u nás, vypa-
dalo to jako doba velmi vzdále-
ná. Ale ani jsme si nestaãili vy-
mûnit pár dopisÛ a emailÛ a den
D se aÏ hrozivû pfiiblíÏil, protoÏe
taková náv‰tûva se musí pofiádnû
pfiipravit!
A tak se stalo, Ïe v pátek 
30. kvûtna dorazil na r˘mafiov-
ské námûstí nepfiehlédnuteln˘
ãerven˘ autobus a v nûm kromû
fiidiãe a tfiech uãitelek sedûlo
i dvacet usmûvav˘ch polsk˘ch
dûtí, vût‰ina 11-12let˘ch. V Pol-
sku totiÏ konãí základní docház-
ka ‰est˘m roãníkem a dál jdou
dûti na gymnázium a pak do ly-
ceí nebo do uãení.
Po pfiivítání, ubytování a spoleã-
ném obûdû jsme se uÏ vûnovali
pfiipravenému programu: pro-
hlídce na‰í základní ‰koly. Ná-
v‰tûva ne‰etfiila chválou nad v˘-
zdobou, nábytkem, vybaveností
uãeben, ‰atnami, PC uãebnami
a v 6. tfiídû jsem je vÛbec nemo-
hla odtrhnout od smart boardÛ.
Poté bylo zahájeno atletické od-
poledne: dûti mûfiily své síly ve
sprintu, skoku dalekém, skoku
do v˘‰ky a stfielbû ze vzduchov-
ky, a kdyÏ zrovna nezávodily,
mohly skákat na trampolínû.
I pfies nadprÛmûrnû teplé poãasí
podávali závodníci v˘borné v˘-
kony a díky obûtavé a pilné prá-
ci uãitelÛ Slouky a Tomana, kte-
fií v‰e peãlivû pfiipravili, v˘kony
sportovcÛ mûfiili, zaznamenali,
spoãetli a vyhodnotili, jsme mûli
do veãera kompletní v˘sledkové
listiny, a tím pádem i jasné vítû-

ze, ale nepfiedbíhejme.
Po závodech ‰ly polské dûti na
podveãerní prohlídku mûsta, kte-
rá se jim také velmi líbila (bylo
stále velmi krásnû, obloha bez
mráãku, námûstí sálalo teplem
a pohodou, zmrzlina v cukrárnû
byla vynikající, co více si pfiát?).
Následovala veãefie a krátce po
ní, kolem 20. hodiny, vypukla
v klubovnû internátu Stfiední
‰koly diskotéka. Dûti mûly zde
na internátû zaji‰tûn nocleh
a stravování a také tu byly více
neÏ spokojené! (Díky!). Bûhem
veãera do‰lo také na ocenûní nej-
lep‰ích borcÛ, byl i krátk˘, ale
moc hezk˘ program hostÛ, pû-
vecká vystoupení a hlavnû bez-
chybnou ãe‰tinou odzpívan˘ Jo-
Ïin z baÏin (Banjo Band Ivana
Mládka momentálnû v Polsku 
opravdu frãí!). Diskotéka byla
pfies obrovské protesty dûtí (ne-
chápu, kde berou tolik energie,

my velcí uÏ jsme mleli z posled-
ního) ukonãena po 22. hodinû,
protoÏe nás ráno ãekal dal‰í ná-
roãn˘ program.

Druh˘ den jsme hned po snídani
zahájili plaváním na bazénu
v Bfiidliãné a pak jsme vyrazili
na prohlídku farmy do Strán-
ského, kde jsme vidûli chov
vzácného plemene ovcí vala‰ek,

zpracování jejich vlny tradiãním
zpÛsobem, mykáním, pfiedením
na kolovratu a tkaním na stavu,
a dal‰í ukázky pÛvodních fieme-
sel - pletení ko‰íkÛ a oplétání
rozliãn˘ch nádob drátem, a moÏ-
ná také trochu jin˘ Ïivotní styl.
V‰echny tyto ãinnosti si mohly
dûti také vyzkou‰et, a tak nám
pfiíjemnû ubûhl zbytek dopoled-
ne. Po spoleãném obûdû (od stol-
kÛ se smí‰en˘mi stolovníky za-
znívala pol‰tina, ãe‰tina a obãas
dokonce i angliãtina) jsme odjeli
do Jifiíkova a nutno fiíci, Ïe jsme
necestovali sami! Ná‰ pan fiidiã
si totiÏ k obrovské radosti dûtí
pfiivedl i spoleãníka Bohou‰ka,
ano, tu‰íte správnû, ‰tûÀátko ber-
nard˘na.
V jifiíkovské galerii jsme si pro-
hlédli nejen nadrozmûrné dfievo-

fiezby, unikátní betlém a rekord-
nû obrovského Pradûda fiezbáfie
Jifiího Halouzky, ale i v˘stavu
betlémÛ rÛzn˘ch autorÛ ze v‰ech
koutÛ na‰í zemû - moc pûkné, 
opravdu stojí za vidûní! Ale to uÏ
na nás ãekalo poslední zastavení
- hrad Sovinec, v jehoÏ kamen-
n˘ch zdech jsme se koneãnû
mohli zchladit! Klasická pro-
hlídka vãetnû náv‰tûvy vûÏe by-
la tentokrát doplnûna o novou
expozici dobov˘ch gotick˘ch
kost˘mÛ. A pak uÏ se jelo zpátky
do R˘mafiova. Îe se dûtem
z Polska vÛbec nechtûlo zpátky
domÛ a Ïe jim to na‰e dûti moc
neusnadnily, protoÏe je vÛbec ne-
chtûly pustit, to uÏ snad ani ne-
musím psát. Bylo to docela velké
louãení, i nûjaké ty slziãky jsem
zahlédla. Ale snad se zase brzy
setkáme, tentokrát v Ozimku!
Na tomto místû v‰ak musím fiíci
velké díky v‰em, kdo se o hlad-
k˘ prÛbûh náv‰tûvy postarali,
pomohli s organizací, MûÚ R˘-
mafiov, kter˘ v‰e zajistil finanã-
nû, v‰em, co se dûtem starali
o pohodlí, plná bfií‰ka, dopravu
a zábavu - zde obzvlá‰È dûkuji
Pavlu Gerhardovi, kter˘ aã je Ïá-
kem 8. tfiídy, umí uspofiádat tak
perfektní diskotéku, Ïe pfiedãí
mnohé profesionály!
Co fiíci závûrem? Îe je nûkdy
dobré pozvat si náv‰tûvu z dale-
ka, ãlovûk pak najednou to svoje
mûsteãko vidí jin˘ma oãima
a dojde mu, Ïe je opravdu krásné,
‰kola Ïe je vlastnû docela slu‰nû
vybavená, Ïe na‰e dûti jsou nejen
sportovnû zdatné, ale umí b˘t
vstfiícné, velmi starostlivé, hodné
a pfiátelské... TakÏe - díky za ná-
v‰tûvu, pfiátelé! Petra MíÏová

Fota: archiv Z· R˘mafiov



Ve ãtvrtek 29. kvûtna pofiádala
Stfiední ‰kola R˘mafiov tfietí roã-
ník bûhu na nejvy‰‰í horu
Moravy. Závodu, kter˘ startoval
u Kurzovní chaty, se zúãastnilo
celkem 28 odváÏlivcÛ. Pohár
nejrychlej‰ímu bûÏci pfiedal sta-

rosta mûsta Ing. Petr Klouda.
Vítûzem se stal Tomá‰ Zámeã-
ník z SSO· Prima R˘mafiov,
ãasem 12 minut a 52 sekund. Na
druhém a tfietím místû skonãili
Ïáci S· R˘mafiov - Antonín
·paÀhel a Franti‰ek âulík.

V kategorii dívek zvítûzila
Klára Jaro‰ová z SSO· Prima
pfied Helenou Koufiilovou ze S·
a Lenkou ·kodovou z SSO·
Prima.
V‰em bûÏcÛm (chodcÛm) gratu-
luji k tomu, Ïe dokázali pfiekva-
pit sami sebe a dostali se na 

vrchol Pradûdu. Dûkuji paní
Kováãové, paní Habrové, panu
Ichovi, panu Bernátkovi, panu
Sigmundovi a MûÚ R˘mafiov za
finanãní podporu sportovní sou-
tûÏe ÏákÛ stfiedních ‰kol.

Mgr. Petr Stanûk
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Aãiu, vzkazují studenti
Ve dnech 1. - 5. ãervna jsme se
zúãastnili mezinárodního pro-
jektu v Litvû. Jednalo se o spo-
leãn˘ projekt ZU· a Gymnázia
R˘mafiov a litevského mûsta
Alytusu.
Byli jsme ubytovaní v rodinách,
prohlédli jsem si pût místních
‰kol, nav‰tívili jsme nûkolik v˘-
znamn˘ch památek, poznali
krásnou pfiírodu, ochutnali tra-
diãní jídla, nauãili se pár míst-
ních písniãek a pfiedev‰ím jsme
se zúãastnili konference, kde
jsme anglicky pfiedstavili ãinnost

ZU· a gymnázia, a koncertu, na
kterém jsme pfiedvedli hru na
rÛzné nástroje, divadlo, zpûv 
a animované filmy.
Zde jsou ukázky z na‰eho ce-
stovního deníku: Cesta stála za
to, poznala jsem kus svûta a plno
nov˘ch lidí... cením si novû na-
vázan˘ch kontaktÛ a pfiátelství...
pfiekvapilo mû, jakou má Litva
nádhernou pfiírodu a kolik pfiá-
telsk˘ch a talentovan˘ch lidí v ní
Ïije... je to zemû s bohat˘mi kul-
turními tradicemi a pfiedev‰ím
zemû plná mil˘ch a srdeãn˘ch li-

BûÏci dosáhli vrcholu Pradûdu

dí... nejen, Ïe jsme si díky pobytu zlep‰ili své
jazykové schopnosti (angliãtinu, ru‰tinu,
pol‰tinu, nûmãinu i litev‰tinu), ale pfiedev‰ím
jsme získali neocenitelné Ïivotní zku‰enosti
s pobytem v zahraniãí... vidûli jsme spousty
mûst, poznali kulturu i jídlo... ani ty cepeliny
(tradiãní litevské jídlo) nebyly tak hrozné,
pfiedstavte si, jak by se tváfiil Litevec, pfied
kterého byste postavili ‰penát... nejsem si ji-
stá, jestli my âe‰i dokáÏeme b˘t tak spon-
tánní a pfiátel‰tí jako Litevci... program byl
nabit˘, ale v˘bornû promy‰len˘. Litevci byli
pfiátel‰tí a ‰tûdfií nejen na jídlo, ale i na
úsmûvy. Dûkuji v‰em, se kter˘mi jsem strávi-
la pár skvûl˘ch „jin˘ch“ dnÛ a dûkuji v‰em,
ktefií mi umoÏnili nav‰tívit teì uÏ tak dale-
kou-blízkou zemi... aãiu (dûkujeme).

Za úãastníky projektu Kamila H˘Ïová
Fota: archiv Gymnázia R˘mafiov

Fota: archiv S· R˘mafiov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 12/2008

9

Úspû‰ná maturita na Primû
Dny od 9. do 13. ãervna se pro mnohé stu-
denty ãtvrt˘ch roãníkÛ SSO· Prima, s. r. o.,
staly mezníkem dospûlosti. Na ‰kole totiÏ pro-
bíhaly maturity; závûreãnou zkou‰ku skládaly
dva roãníky Cestovního ruchu a managemen-
tu a jeden roãník Vefiejnosprávní ãinnosti.
Z celkového poãtu 51 studentÛ dvanáct odma-
turovalo s vyznamenáním. ·estatfiicet studen-
tÛ prospûlo a jen tfii studenti neuspûli z jedno-
ho pfiedmûtu. Vût‰ina studentÛ pfiíjemnû pfie-
kvapila zkou‰ející komisi a zakonãila své stu-
dium úspû‰nou maturitou.
Maturitu skládali studenti z ãeského jazyka,
angliãtiny, francouz‰tiny, nûmãiny, vefiejné
správy, práva, techniky cestovního ruchu 
a ekonomiky. Úspû‰nûj‰í byli studenti
z Cestovního ruchu. Za nejlep‰í studijní v˘-
sledky bûhem celého ãtyfiletého studia byla
ocenûna Barbora NepoÏitková, která studo-
vala s prÛmûrn˘m prospûchem 1,0.
·kola ocenila i dal‰í studenty: Lucii HyÏí-
kovou, Veroniku Procházkovou, Katku Tu-
tokyovou, Petru Dofkovou, Sandru Biboro-
vou, Jakuba Adámka, Miroslavu Gelnou,
Pavlu Veliãkovou, Vladimíru Bednáfiovou
a Tomá‰e Zámeãníka.

Slavnostní vyfiazení se uskuteãnilo v zaseda-
cí místnosti mûstské radnice. Zúãastnili se ho
i pfiedstavitelé mûsta - starosta Ing. Petr
Klouda a místostarosta Ing. Jaroslav Kala.
U této pfiíleÏitosti byla vyznamenána i stu-

dentka 4. roãníku Khandarmaa Tsogt, která
reprezentovala mûsto v soutûÏi Region
Regina a získala titul Miss originality. Z ru-
kou starosty pfievzala dárek. 

Mgr. Jarmila Labounková

V R˘mafiovû se mÛÏe studovat dále
Bûhem osmi uplynul˘ch ‰kolních rokÛ pfii-
pravila SSO· Prima, s. r. o., v R˘mafiovû
pro státní správu a dal‰í úfiady jiÏ pfies pa-
desát kvalifikovan˘ch pracovníkÛ v pûtile-
tém veãerním studiu oboru Vefiejnosprávní
ãinnost ukonãeném maturitou. Vût‰ina pfii
studiu uspûla velmi dobfie a fiada z nich ny-
ní studuje dálkovû na vysok˘ch ‰kolách.
Také v pfií‰tím ‰kolním roce zakonãí toto
studium maturitní zkou‰kou 19 studentÛ.
Ve ‰kolním roce 2008/2009 otevírá ‰kola
dal‰í první roãník, do kterého se je‰tû zá-

jemci mohou pfiihlásit, a to bez pfiijímací
zkou‰ky. Je zapotfiebí jen ukonãené zá-
kladní vzdûlání a hlavnû trpûlivost a v˘drÏ.
Po dobré zku‰enosti se star‰ími studenty 
otevírá ‰kola ve ‰kolním roce 2008/2009
dal‰í typy studia pro absolventy stfiedních
‰kol s maturitou, ktefií si chtûjí roz‰ífiit kva-
lifikaci. Je to zkrácené denní dvouleté stu-
dium v oboru Vefiejnosprávní ãinnost 
a v oboru Management a turismus. V obou
oborech mají úãastníci zachován statut stu-
denta se v‰emi v˘hodami.

Ve spolupráci s Právnickou fakultou UP
Olomouc pak ‰kola pfiipravuje pro zájem-
ce, ktefií nebyli pfiijati ke studiu na tomto
typu fakulty, jednolet˘ pfiípravn˘ kurz prá-
va a vefiejné správy v intenzivním denním
studiu nebo variantu v dálkovém studiu.
Také zde mohou úãastníci kurzu vykonat
dal‰í maturitní zkou‰ku. Podrobnûj‰í infor-
mace najdou zájemci na stránkách ‰koly
www.prima.skolniweb.cz nebo na tel. ãísle
554 211 812.

Andrea Továrková

Policisté dopadli
vykradaãe chat

R˘mafiov‰tí policisté objasnili tfii pfiípady
vloupání do rekreaãních chat v oblasti
Stfiíbrn˘ch Hor, kter˘ch se mûl dopou‰tût
46let˘ muÏ. Ve ãtvrtek 5. ãervna zahájil poli-
cejní komisafi jeho stíhání pro trestné ãiny
krádeÏe a poru‰ování domovní svobody.
Obvinûn˘ muÏ mûl v kvûtnu a ãervnu vnik-
nout do tfií chat a odnést si kromû potravin
a alkoholu také náfiadí a peníze. MajitelÛm
chat zpÛsobil ‰kodu v celkové v˘‰i bezmála
49 tisíc Kã.

Vloupání do vily Pauliny
V noci ze 7. na 8. ãervna se vloupal zlodûj do
vily Pauliny na tfiídû HrdinÛ v R˘mafiovû.
Rozbil okno a vnikl nejprve do veterinární

ordinace a poté do kanceláfie ‰icí firmy.
Odcizil dva mobilní telefony, tfii litry vína
a men‰í finanãní hotovost. ZpÛsobená ‰koda
ãiní 9 500 Kã. Na místo dorazil i policejní
psovod se sluÏebním psem, kter˘ vypracoval
stopu v délce 500 metrÛ smûrem na
Ondfiejov.

Z vozidla odcizil zboÏí
za 200 tisíc

Na odstavné plo‰e mezi Starou Vsí
a Skfiítkem zastavilo v pondûlí 9. ãervna vo-
zidlo 62letého cizince, kter˘ se ‰el projít do
lesa s 59letou partnerkou, jíÏ se udûlalo ne-
volno. Jejich nepfiítomnosti vyuÏil neznám˘
pachatel, rozbil okno vozidla a odcizil note-
book, digitální fotoaparát, dva obleky a boty.
Ze zavazadlového prostoru vzal je‰tû dva 

igelitové pytle, ve kter˘ch bylo uloÏeno rÛz-
né zboÏí. Majitel auta tak pfii‰el o vûci v cel-
kové hodnotû takfika 226 tisíc Kã.

Opilec napadl manÏelku
a tchána

Dal‰í pfiípad fyzického napadení blízk˘ch 
osob ‰etfiili r˘mafiov‰tí policisté 10. ãervna
veãer. Incident se odehrál v bytû na
Sokolovské ulici. Opil˘ 32let˘ muÏ napadl
svoji 27letou manÏelku a pak i tchána.
V‰ichni tfii popíjeli od rána alkohol a situace
se jim zjevnû vymkla z rukou. U agresivního
muÏe namûfiili policisté dechovou zkou‰kou
3.05 promile. MuÏ byl po pfiíjezdu hlídky
stále agresivní, takÏe musel b˘t pfievezen na
záchytnou stanici.

Zpracováno z podkladÛ PâR Bruntál

Fota: archiv SSO· Prima
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V kÛÏi ... hodináfie

aneb Jak se hledá ztracen˘ ãas
Ruku na srdce, pfiátelé, kdo z nás nechtûl
mnohokrát v Ïivotû zastavit ãas nebo se v ãa-
se vrátit zpátky? Ti dfiíve narození zcela jistû
do doby svého mládí, prvních lásek, a jak sa-
mi fiíkají, do ãasÛ, které nebyly tolik hektic-
ké jako ty dne‰ní. Toto pfiání vám v dne‰-
ní reportáÏi bohuÏel nesplním, místo toho
vám nabídnu procházku v ãase od baroka
pfies 19. století aÏ po souãasnost.
Spoleãnû s mistrem hodináfisk˘m Danielem
Macháãem se vydáme za tajemstvím kráãejí-
cího ãasu a podíváme se na zoubek, chcete-li
na ozubení, sloÏit˘m mechanick˘m strojÛm
a strojkÛm, jejichÏ vnitfinosti jsou vût‰inû
smrtelníkÛ ukryty pod slupkou kostelního,
radniãního ãi jiného starobylého ciferníku
nebo pod víãkem náramkov˘ch hodinek a ci-
bulí. Pokocháme se dávno zapomenut˘mi,
ale o to zajímavûj‰ími hodináfisk˘mi cen-
nostmi, pendlovkami na‰ich babiãek a praba-
biãek, a vyprávût si budeme napfiíklad o tom,
jak se vyrábí, bombírují (vyklepáváním 
upravují) ãi pozlacují ruãiãky, tedy spí‰ mo-
hutné ruce obfiích orlojÛ, a jak vzniká napfií-
klad ciferník.
O mûfiení ãasu se lidé pokou‰ejí jiÏ tisíciletí,

základní my‰lenku mûfiení vyjádfiil Aristo-
telés definicí, Ïe „ãas je napoãítan˘ pohyb ve
vztahu k pfied a po“. âas se tedy mûfií poãítá-
ním pohybÛ, a to tradiãnû na dvou úrovních:
pro del‰í intervaly poãítáním rokÛ, mûsícÛ
a dnÛ v kalendáfii, pro krat‰í intervaly rych-
lej‰ích pravideln˘ch jevÛ na hodinách. Obû
úrovnû pfiedvádí praÏsk˘ staromûstsk˘ orloj
s horním ciferníkem hodinov˘m a dolním
kalendáfiov˘m. Pro urãování denní doby
a pro mûfiení krat‰ích intervalÛ se vyuÏíval
(zdánliv˘) denní pohyb Slunce, mûfien˘ dél-
kou stínu, pozdûji gnómonem a sluneãními
hodinami. Vyspûlej‰í kultury uÏívaly i vodní
hodiny (klepsydra) a od stfiedovûku pfies˘pa-
cí hodiny s pískem. Ty byly nejpfiesnûj‰ím
prostfiedkem na odmûfiování krat‰ích interva-
lÛ aÏ do 17. století.
První mechanické hodiny se podle nejist˘ch
zpráv objevily uÏ ve 12. století, spolehlivé
zprávy pocházejí v‰ak aÏ z pfielomu 13. a 14.
století z anglick˘ch a francouzsk˘ch klá‰te-
rÛ. Od 14. století se vyrábûly pfienosné a ka-
pesní hodiny s pruÏinou, byly ov‰em málo
pfiesné. Pfii pokusech s voln˘m pádem mûfiil
Galileo Galilei ãas poãítáním srdeãního tepu

a krátce pfied smrtí zkonstruoval velmi dÛ-
myslné hodiny s vyuÏitím kyvadla jako osci-
látoru (prvku urãujícího rychlost chodu ho-
din). Kyvadlové hodiny v‰ak poprvé realizo-
val aÏ roku 1657 holandsk˘ fyzik Christiaan
Huygens, kter˘ také o nûco pozdûji vybavil
lih˘fi pruÏinou, ãímÏ vznikl nepokoj, pfiesnûj-
‰í oscilátor, kter˘ se hodil i do pfienosn˘ch
a velmi mal˘ch hodinek. Pfiesnost kyvadlo-
v˘ch hodin se dále zvy‰ovala a v 18. století
se podafiilo zmûfiit nerovnomûrnosti v pohy-
bu Zemû. Tím byl zdánliv˘ pohyb Slunce ja-
ko ãasov˘ normál nahrazen mechanick˘mi
oscilátory a hodinami.
Ve 20. století se zaãaly pouÏívat i jiné poho-
ny a oscilátory. Nejroz‰ífienûj‰í jsou dnes ho-
diny s elektrick˘m pohonem a piezoelektric-
k˘m ãi kfiemenn˘m (quartzov˘m) osciláto-
rem. Ten má vysokou pfiesnost, nízké v˘rob-
ní náklady a snadno se propojuje s elektro-
nick˘mi obvody. Pro nejpfiesnûj‰í mûfiení ãa-
su se uÏívají atomové hodiny, vyuÏívající
vlastní frekvence pravideln˘ch kmitÛ pfii sta-
vovém pfiechodu atomu cesia. Nejpfiesnûj‰í
svûtov˘ ãas se urãuje statistick˘m prÛmûrem
nûkolika set césiov˘ch hodin po celém svûtû.

reportáÏ

Mám ‰tûstí, mistr hodináfisk˘
Daniel Macháã vyjíÏdí na pravi-
delnou kontrolu vûÏních hodin
kostela v Huzové a já mohu ten-
tokrát s ním. Obec Huzová leÏí
na hranici Moravskoslezského
a Olomouckého kraje a z R˘ma-

fiova to nemáme daleko. Po-
slední horizont a pfied námi se
objevuje dominanta obce, farní
kostel sv. Jiljí. Pfiicházíme ke
vchodu do starobylé vûÏe, cvak-
nutí zámku a dvefie se se skfiípo-
tem otevírají. „Vypadá to, Ïe ta-

dy del‰í dobu pfied námi nikdo
nebyl,“ konstatuje hodináfi a me-
zi pootevfien˘mi dvefimi prosvítá
proti tajemné ãerné dífie kostelní
vûÏe umûlecky dokonalá pavuãi-
na. Zaãínáme stoupat po ne
zrovna ideálním schodi‰ti, u kte-
rého jsem napoãítal aÏ do kopu-
le k ciferníkÛm pûtadevadesát
schodÛ.
Vstupujeme na plo‰inu, na které
stojí stfiednû velká prosklená
skfiíÀ a v ní se v pravidelném ryt-
mu pohupuje velké kyvadlo.
Kolem samá ozubená kola a ko-
leãka a vÏdy po minutû se rozto-
ãí prapodivná vrtule, která, jak
se pozdûji dovídám, se naz˘vá
vûtrnou brzdou. „Klap, klap,
klap,“ oz˘vá se pravidelnû z ho-
dinového stroje. MÛj prÛvodce
otevírá skfiíÀ a sleduje, zda se
hodiny nezpoÏìují nebo naopak
nepfiedbíhají.
„Ve smlouvû máme stanoveno,
Ïe hodinov˘ stroj se nesmí vy-
ch˘lit o více jak ãtyfiicet vtefiin za
mûsíc,“ informuje o postupu ser-
visu Daniel Macháã, kter˘ opra-
vy vûÏních hodin provádí od ro-
ku 2002, o devût let dfiíve zaãínal
s opravami a renovací staroÏit-
n˘ch hodin. Rukou otáãí podiv-
nû vyhlíÏející trubiãku - regulaã-
ní mechanismus a na malém ci-
ferníku sleduje pfiesné nastavení

a doladûní správného ãasu. Ten
kontroluje na sv˘ch náramko-
v˘ch hodinkách, jejichÏ pfiesn˘
ãas je fiízen rádiov˘m signálem
DCF z Frankfurtu nad Mohanem
v Nûmecku. „Povolím si pojist-
n˘ ‰roub a pootoãením minutové
hfiídele si nastavím polohu
správného ãasu. Musíme si po-
ãkat na protoãení vûtrné brzdy,
která nejen signalizuje právû
uplynulou minutu, ale také zaji‰-
Èuje plynulost odbíjení. Zastaví-
me kyvadlo a nastavíme pfiesn˘
aktuální ãas podle rádiového
signálu DCF,“ informuje o prá-
vû provádûném úkonu hodináfi.
Hodinov˘ stroj není v tomto pfií-
padû Ïádná historická pozoru-
hodnost, byl vyroben v osmdesá-
t˘ch letech minulého století. To
mû pfiekvapuje a jsem trochu
zklamán, domníval jsem se, Ïe je
podstatnû star‰í.
Dovídám se, Ïe srdcem hodino-
vého stroje je mechanick˘ osci-
látor, krokové kolo a kyvadlo,
které je základním parametrem
pro pfiesnost. Pod strojem jsou 
umístûna tfii obfií závaÏí, která
drÏí mohutné fietûzy. Na dotaz,
jak˘m zpÛsobem probíhá nata-
hování tûchto závaÏí, Daniel
Macháã odpovídá: „Natahování
probíhá zcela automaticky. Po
hodinovém cyklu dojde k tomu,
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Ïe ãep, kter˘ je na mezilehlém
ozubeném kole, sepne kontakt
rtuÈového spínaãe a tím se spustí
elektromotor, kter˘ pomocí pfie-
vodu natáhne závaÏí.“ Jak dÛ-
myslné, pomyslím si.
Podle slov hodináfie se dnes tyto
technicky dokonalé mechanické
hodinové stroje nahrazují ve stá-
le vût‰í mífie elektronikou, i pfies
skuteãnost, Ïe je ve vûÏi nainsta-

lován elektromechanick˘ stroj,
kter˘ je schopen vzhledem k tep-
lotním vlivÛm ve vûÏi jít témûfi
naprosto pfiesnû. „Ve Zlat˘ch
Horách, kde provádíme servis
vûÏních hodin, mám sefiízen je-
jich chod s odchylkou sedmnácti
vtefiin za dva mûsíce, to je skoro
jako doma, v teplé místnosti, na
mechanick˘ch hodinách. A jak
s oblibou fiíkám, mechanické
stroje nás bez nadsázky pfieÏijí,
jsou tady napofiád. KdeÏto do
elektroniky nevidíte. Pokud se
porouchá elektronika, musíte
nejdfiív najít závadu pomocí mû-
fiících pfiístrojÛ a pak vymûnit
vadnou souãástku, napfiíklad in-
tegrovan˘ obvod kus za kus.
Není to o zabrou‰ení, dopilová-
ní, pfiihnutí hfiídelky a podobnû.
KaÏd˘, kdo má jen trochu tech-
nické my‰lení, je schopen s me-
chanick˘m strojem nûco udûlat,
na rozdíl od elektroniky,“ popi-

suje pfiednosti hodinového stroje
mÛj prÛvodce.
Z kostelních hodin stoupá vzhÛ-
ru do kopule dal‰í kovová tyãin-
ka, která pfies jiné dÛmyslné pfie-
vody otáãí ruãiãkami na kostel-
ním ciferníku, k vrcholu pak je‰-
tû stoupají jakési dva ocelové
dráty, pomocí kter˘ch hodinov˘
stroj ovládá odbíjení kladiv na
cimbály.

„A co promazávání ozuben˘ch
soukolí?“ zajímám se. Pfiímá 
ozubení hodinov˘ch strojÛ se zá-
sadnû nepromazávají, jen loÏis-
ková pouzdra, ‰nekové pfievody
a palety na kotvû u krokového
kola, kde dochází k mechanické-
mu tfiení. Servis tûchto strojÛ se
provádí obvykle v cyklu tfiech
t˘dnÛ aÏ jednoho mûsíce. Jsou
v‰ak místa, kam se musí zajet
i ãastûji, protoÏe „technick˘ um“
nûkter˘ch samozvan˘ch hodiná-
fiÛ zpÛsobí rozladûní hodinového
stroje a tím i velké odchylky ve
správném ãase. Podle slov Da-
niela Macháãe mÛÏe odchylka
na nûkterém z problémo-
v˘ch mechanick˘ch strojÛ b˘t
i deset minut. K tomu ov‰em ne-
smí docházet a závada se musí
odstranit.
A kolik takov˘ch strojÛ má hodi-
náfi na starost? „Pokud budeme
hovofiit jen o mechanick˘ch nebo

elektromechanick˘ch hodino-
v˘ch strojích, zajíÏdím pravidel-
nû do Huzové, Lichnova, Orlové
a Zlat˘ch Hor. Zaji‰Èuji servis
také elektronick˘ch hodinov˘ch
strojÛ ve ·títarech v okrese
Znojmo a nahodile v Jindfiichovû.
Do urãité doby se musí pfiípadná
závada odstranit, jinak hrozí pe-
nále z prodlení. Pfiijít na závadu
není nûkdy jednoduché. Jednou se
mi zase stalo, Ïe jsme nemohli
usadit nov˘ ciferník kvÛli velkému
poryvu vûtru, ãekali jsme asi ãtyfii
hodiny, ale nakonec jsme museli
pfiijet znovu,“ vypráví mistr hodi-
náfi.
Na chvíli ná‰ rozhovor pfieru‰í
hlasité odbíjení hodin, nejdfiíve
ãtyfiikrát, coÏ znamená celou ho-
dinu, a pak poãet úderÛ oznamu-
jících, kolik je hodin. Oba za-
snûnû pozorujeme, jak závaÏí
s fietûzem pozvolna sjíÏdí dolÛ,
a obdivujeme dokonalou práci
na‰ich pfiedkÛ. Zajímá mû, kolik
takov˘ stroj mÛÏe váÏit. „KdyÏ

jsme jej v jedné galerii osazova-
li ve ãtyfiech, mûli jsme co dûlat.
Odhaduji, Ïe jeho váha bude asi
kolem sto dvaceti kilo,“ odpoví-
dá mÛj prÛvodce.
Poslední láskyplné pfietfiení nû-
kter˘ch ãástí ãist˘m hadfiíkem,
zavíráme dokonalou hodinovou
mechaniku a stoupáme po sta-

r˘ch dfievûn˘ch schodech v˘‰ do
kopule kostelní vûÏe, abychom
se podívali zblízka na ciferníky.
S kaÏd˘m metrem stoupání se
schÛdky zuÏují, aÏ se z nich stá-
vá témûfi Ïebfiík. Cestou nahoru
se dozvídám o jedné z nejdoko-
nalej‰ích rekonstrukcí vûÏních
hodin, která byla nedávno prove-
dena ve Velké ·táhli. Obci se po-
dafiilo získat maximum, co se dá
pro dokonalost ciferníkÛ, a nejen
jich, udûlat. „Bylo provedeno
bombírování ruãek a zdobn˘ch
fiímsk˘ch cifer, které byly vsaze-
ny na sklenûné v˘plnû a je‰tû ke
v‰emu byly pozlaceny,“ vzpomí-
ná s trochou nostalgie Daniel
Macháã na jednu ze sv˘ch po-
sledních prací v na‰em regionu,
která v nûm zanechala hfiejivé
vzpomínky.
Poslední, pûtadevadesát˘ schod
a jsme u cíle na‰eho stoupání do
vûÏe kostela v Huzové. Plo‰ina
má rozmûr asi tfiikrát tfii metry
a na dvou stûnách v otvorech

o prÛmûru asi dva metry jsou 
umístûny dva velké prosvícené
ciferníky, skrz jejich mléãné sklo
jdou vidût velké ruãiãky, které 
ukazují správn˘ ãas. Jedná se
o novou koncepci, a jak mÛj prÛ-
vodce dodává: „Je to pûkné, ale
pfiipomíná to spí‰ ‘vlakové nád-
raÏí’.“ K ruãiãkám vedou hfiídel-
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ky, které jsou pfies soukolí, jeÏ je
umístûno uprostfied plo‰iny, 
ovládány zespodu hodinov˘m
strojem. Soukolí je chránûno
plechov˘mi krabiãkami proti
ptaãímu trusu. V zadním rohu
plo‰iny jsou opfieny dva velké
kulaté plechy. MÛj prÛvodce se
najednou rozzáfií: „Tak to je
opravdu skvost, vidíte tady ty po-
zÛstatky cifer na rezavém plechu,
to jsou staré, snad pÛvodní cifer-
níky z této kostelní vûÏe. Tady, vi-
díte..., pod zlato se dává Ïlut˘
podklad, to je jasná identifikace,
a na ciferníku se dají objevit i tfi-
pytky, kdyÏ se podíváme z urãité-
ho úhlu. A tady ta dvífika v cifer-
nících, to jsou regulaãní ok˘nka,
kter˘mi se dalo dostat na cifer-
ník, pokud bylo potfieba na nûm
nûco opravit zvenãí. Pokud není
zbytí a neexistuje Ïádná jiná pfií-
stupová cesta k ciferníkÛm, je
potfieba k nim slanit po lanû.“
S údivem zji‰Èuji, Ïe hodináfi
musí b˘t zároveÀ i horolezec.
V momentû pfiichází dal‰í pfie-
kvapení, které nás nenechá
chladn˘mi, v druhém rohu plo‰i-
ny kostelní vûÏe objevuje pan
Macháã pozÛstatek ruãiãek ci-
ferníku i s ruãkov˘m soukolím.
BohuÏel zub ãasu ponechal z ru-
ãek jen zrezivûlá torza. Ale i tak
by mohla vyprávût, kdyby to 
umûla. Na‰tûstí léta praxe mistra

hodináfiského nauãila na první
pohled rozpoznat, o jak˘ ciferník
se jedná, pfiípadnû kterou dílnu
opustil. V republice jich totiÏ
mnoho nenajdete.
Poslední pohled na nejhornûj‰í
plo‰inu s ciferníky vûÏe kostela
sv. Jiljí a pou‰tíme se po necelé
stovce schodÛ z nebesk˘ch v˘‰in
opût na rodnou zem. Zavíráme
se skfiípotem dvefie vûÏe a pa-
vouãek mÛÏe opût splétat svá 
umûlecká díla. Vydáváme se
zpût do R˘mafiova a cestou ho-
vofiíme o záÏitcích z vûÏe.
Pfii své práci se mÛj spoleãník
nesetká na vûÏích kostela s mno-
ha lidmi a moc toho za den asi
nenamluví. Nevadí mu to?
„KdyÏ je ãlovûk zabrán do prá-
ce, tak tuhle skuteãnost ani moc
nevnímá. Jedin˘mi Ïiv˘mi tvory
a zároveÀ spoleãníky pfii práci
na vûÏích kostelÛ jsou mi holubi
a netop˘fii,“ usmívá se Daniel
Macháã a pfiidává k dobru histor-
ku o tom, Ïe jednou uvidûl leÏet
na zemi netop˘ra a v domnûní,
Ïe mrtv˘, vzal jej do ruky 
s úmyslem odnést jej nûkam
„k poslednímu odpoãinku“.
Netop˘r se v‰ak najednou pro-
budil, vycenil na nûj ostré zuby
a uraÏenû odletûl. I to patfií k prá-
ci hodináfie.
Zastavujeme pfied dílnou mistra
hodináfie v R˘mafiovû a kráãíme

do jeho království. První, co ãlo-
vûk spatfií, je neuvûfiitelné mnoÏ-
ství nejrozmanitûj‰ích koleãek,
pfievodÛ, fietízkÛ a krabiãek, ve
kter˘ch najdete snad úplnû
v‰echno, co hodináfi potfiebuje.
Tu a tam visí na stûnách ‰ablony
ruãek vûÏních hodin, támhle za-
se ciferníky a tu jsou barvy,

a kam se jen ãlovûk podívá, sa-
mé hodiny, hodinky, cibule,
pendlovky, kukaãky, stolní i ná-
stûnné hodiny. Na nûkolika sto-
lech nejrÛznûj‰í pinzety, lupy,
kle‰tiãky a bÛhvíjaké náfiadí.
Zakázky pfiijímá Daniel Macháã
i ze vzdálenûj‰ích koutÛ na‰í re-
publiky, ze Slovenska, Nûmecka
a z Rakouska. „Tady ty hodiny
jsem opravoval pro jednoho zá-
kazníka z Vídnû. A tady mám ne-
zbytné vybavení pro slaÀování
po stûnû, jak jsme o tom hovofiili
v kostelní vûÏi,“ rozbaluje hodi-
náfi svou horolezeckou v˘bavu
s karabinami, kladkami a nejrÛz-
nûj‰ími úchyty a sponami. Na
polici leÏí horolezecké lano, kte-
ré má úctyhodn˘ch dvû stû met-
rÛ a bylo vyrobeno na zakázku.
Inu, zji‰Èuji, Ïe profese hodináfie
v sobû zahrnuje celou fiadu dal-
‰ích fiemesel, bez kter˘ch se
Daniel Macháã neobejde, napfií-
klad soustruÏníka, elektrikáfie,
pasífie, horolezce, natûraãe, ale

i zdravotníka. Proã zdravotníka?
„Tu a tam dojde i pfii nejvût‰í
opatrnosti pfiece jen k nûjakému
tomu drobnûj‰ímu poranûní a je
tfieba umût si to o‰etfiit,“ dodává
s úsmûvem hodináfi.
A jak vidí Daniel Macháã bu-
doucnost svého povolání? „Vi-
dím ji pfiedev‰ím ve spolupráci

s vût‰ími firmami, zakázek pfiib˘-
vá a v jednom ãlovûku se práce
nûkdy nedafií stihnout podle
pfiedstav. Chybí zázemí, manage-
ment, kter˘ by byl schopn˘ v‰e
organizovat. Podnikání dnes ne-
ní o tom, kdo práci udûlá, ale
o tom, kde seÏenete zakázku
a zda jste schopen ji prodat,“ fií-
ká starostlivû mÛj dne‰ní prÛ-
vodce a dodává, Ïe svût si Ïádá
„blázny“, ktefií jsou posedlí vá‰-
ní, a pokud je nûkdo pro vûc za-
pálen˘ a dûlá ji s láskou, je to je-
nom dobfie.
Bylo by je‰tû dlouho o ãem hovo-
fiit, ale ãas, kter˘ nám obûma od-
mûfiuje hned nûkolik nástûnn˘ch
a dal‰ích hodin, je neúprosn˘.
Nejde vrátit zpût, stejnû jako dne‰-
ní reportáÏ, ve které se prost˘ ãlo-
vûk dovûdûl mnoho zajímavého
z profese hodináfiÛ. Tak aÈ vám to
tiká, klape a odbíjí, jak má, mistfie!
(Dûkuji panu Danielu Machá-
ãovi za to, Ïe mohla tato reportáÏ
vzniknout.) JiKo
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Studentsk˘ klub

Jazzclub

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu vyhla‰ují
Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské 2008

v kategoriích:    • poezie    • próza    • ilustrace

poezie

Lednem 2008 zapoãal druh˘ roãník literární
a v˘tvarné soutûÏe, kterou na pamûÈ na‰í v˘-
znamné krajanky, naivní malífiky a básnífiky
Marie Kodovské, vyhla‰uje ãtrnáctideník
R˘mafiovsk˘ horizont spoleãnû se Student-
sk˘m klubem SVâ R˘mafiov.
Jako v pfiedchozích roãnících - nultém 2004
a prvním 2006 - mohou amatér‰tí básníci, pro-
zaici a v˘tvarníci zasílat na e-mailovou adresu
redakce rymhor@seznam.cz nebo na po‰tovní
adresu R˘mafiovsk˘ horizont, Stfiedisko volné-
ho ãasu, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, své do-
sud nepublikované pfiíspûvky - básnû, povídky
a fejetony, kresby a fotografie, z nichÏ budeme

bûhem roku vybírat ty nejzajímavûj‰í k oti‰tû-
ní na stránkách na‰eho periodika. Zasláním
pfiíspûvku do soutûÏe autofii automaticky vy-
jadfiují souhlas s jeho pfiípadnou gramatickou
úpravou a zvefiejnûním. Nutnou podmínkou je
opatfiení kaÏdého pfiíspûvku jménem autora
a kontaktem.
Po zku‰enostech z pfiedchozích roãníkÛ
a v souladu s potfiebami ãernobílého tisku spe-
cifikujeme pravidla soutûÏe takto: v kategorii
poezie pfiijímáme básnû a básnické cykly
v rozsahu max. 20 stran, v kategorii próza pfii-
jímáme texty v rozsahu max. 10 stran, které
mohou b˘t v pfiípadû potfieby rozdûleny na po-

kraãování, v kategorii ilustrace pfiijímáme ãer-
nobílé kresby, koláÏe a fotografie (barevné
pouze s vûdomím autorÛ, Ïe se jejich charakter
ãernobílou reprodukcí zmûní). Vûková ani dal-
‰í omezení se nekladou. Neãitelné rukopisné
texty a jinde publikované práce budou ze sou-
tûÏe vyfiazeny.
SoutûÏ bude otevfiena do srpna leto‰ního roku,
bûhem záfií a fiíjna budou zaslané práce vyhod-
noceny. Vítûzové v‰ech tfií kategorií budou vy-
hlá‰eni bûhem literárního veãera spojeného
s v˘stavou v˘tvarn˘ch prací na konci tohoto
roku. Ze soutûÏních pfiíspûvkÛ bude redakce
ãerpat i v následujícím roce 2009. ZN

Vladimír J. Kodovsk˘
Ty moje uplakané mûsto...

C e s t o
vydfiená de‰tûm

vytluãená kroupami
vyr˘Ïovaná do posledního zrnka písku

O p r ˘ s k a n é z d i
v zeleni pod vámi

Ïlutû svítí mochna husí
bílé kopretiny

a - ãervené cihly zbouraného domu

K o ‰ a t á  l í p o !
Nikdo netrhá tvÛj vzácn˘ kvût

Elektrikáfii
nûkdy pfiijdou s pilou
a ufieÏou pozornû nûkolik vûtví
aby nepfiekáÏely

T r á v n í k u
rozsekan˘ na pásy
Jako otevfiené rány
leÏí v tobû
hroby domÛ

Mûsto  ã e r n é bfiidlice
(05. 07. 60)

Stafiena

V tûch mûstech kde kámen je v‰ecko
kde kámen je v‰e v tûch star˘ch mûstech
kde shofiet nemÛÏe nic
leda by kámen hofiel
leda by lidé hofieli, v tûch jsem Ïila

Bylo mi souzeno dívat se
na ten kámen nepfiedstavitelnû dlouho
tak dlouho
aÏ se mi nadûje zkrátila
na malou my‰
aÏ se mi víra ztratila

A najednou
se v‰echno mûnilo
Má nadûje se zvût‰ila
Ne v koãku nebo psa
ale v ãlovûka
Má víra to nemohla pochopit
protoÏe jí nebylo
a já jsem z toho zemfiela

Radostí zemfiela

chápete
r a d o s t í...

Dvojkoncert v kapli: meditace a spirituály
Nastalo jarnû-letní období, kdy
se proslulá barokní kaple Na-
v‰tívení Panny Marie, známá
spí‰e jako kaple V Lipkách, stá-
vá nejen dûji‰tûm bohosluÏeb,
ale i koncertÛ, pochopitelnû pfie-
dev‰ím duchovnû zamûfiené váÏ-
né ãi alternativní hudby. Bûhem
posledních let se tu vedle nûkoli-
ka pozoruhodn˘ch pfiedstavení

neobarokních oper konala také
vystoupení kytaristÛ Jifiího Tau-
fera, Pavla Johanãíka ãi sólo-
v˘ pûveck˘ recitál Ireny Bud-
weiserové, ãlenky slavného
Spirituál kvintetu, kter˘ si v ka-
pli V Lipkách zahrál hned nû-
kolikrát. Naposledy v sobotu 
7. ãervna v rámci dvojkoncertu,
kter˘ v pátek 6. ãervna zahá-

jil Oldfiich Janota.
ByÈ se Oldfiich Janota i Spirituál
kvintet dají velmi zhruba zafiadit
k témuÏ hudebnímu proudu, je-
jich tvorba je naprosto svébytná,
v ãeském hudebním prostfiedí
v˘jimeãná a stejnû osobitá byla
i atmosféra obou koncertÛ.
Páteãní JanotÛv se odehrával
v komorním ovzdu‰í pfied nepo-

ãetn˘m, kontemplativnû naladû-
n˘m publikem, zatímco sobotní
vystoupení Spirituál kvintetu
charakterizoval spí‰e duch ko-
lektivního souznûní, v nûmÏ
pfied pohrouÏením do hlubin
vlastní mysli mûla pfiednost vzá-
jemná komunikace.
Oldfiich Janota se na hudební
scénû pohybuje takfika stejnû
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dlouho jako Spirituál kvintet, je-
ho jméno je pfiesto mnoh˘m ne-
známé. MÛÏe za to nejen nepfií-
zeÀ pfiedlistopadového reÏimu
vÛãi nestandardním hudebníkÛm
v‰eho druhu, ale i skuteãnost, Ïe
Janota vÏdycky vyhledával mi-
noritní vnímavé posluchaãe, 
ochotné chápat hudbu jako nûco
víc neÏ pouhou odpoãinkovou
záleÏitost. A tak i pfiesto, Ïe byl
a dosud je nezfiídka pfiifiazován
k písniãkáfiÛm ãi folkafiÛm, pfied-
stava Oldfiicha Janoty pfied tisíci-
hlav˘m obecenstvem je grotesk-
ní. K jeho pfiíznivcÛm se fiadí
spí‰e jednotlivci, ktefií se k jeho
hudbû dostali tfiebas i náhodou
a zÛstali jí natrvalo uhranutí.
Popsat JanotÛv hudební projev,
jeho kytarovou hru, zpûv a pfie-
dev‰ím kfiehce poetické texty, je
velmi tûÏké, je to zkrátka jeden
z tûch hudebních úkazÛ, které se
racionálním definicím vzpírají.
Hudební publicisté se o to pfiesto
neustále pokou‰ejí a shodují se
na pfiipodobnûní Janotovy hudby
k rituálu a meditaci. Minimalis-
tická kytarová hra obmûÀující

jednoduché rytmické sekvence
a hlubok˘ hlas pohybující se na
pomezí zpûvu a melodizované
fieãi skuteãnû posluchaãe uvádí
do stavu podobného transu.
Nemáte potfiebu si podupávat,
tûlo pfiirozenû ustrne a mysl se
odpoutává, uná‰ena zvukem
hudby i zvukem slov. Básnické
texty Janotov˘ch písní charakte-
rizuje prostota a spontánní hra-
vost, která je v‰ak v˘sledkem pro-
my‰lené práce s mnohov˘znamo-
vostí slov a jejich spojení. Ne ná-
hodou oznaãuje Petr Tomá‰ek ve
studii o písÀov˘ch textech (ãaso-
pis Tvar 16, 2005, ã. 11) Oldfiicha
Janotu za ojedinûlého reprezen-
tanta orální poezie v rámci ãeské
literatury. Jeho tvorbu popisuje ja-
ko snahu o poznání a vystiÏení ne-
uchopitelného.
Sobotní koncert Spirituál kvinte-
tu pfiilákal do kaple o poznání
vût‰í publikum a zmûnila se i cel-
ková atmosféra. Rozjímavé pfiít-
mí vystfiídala záfi lustrÛ, skupinku
ztichl˘ch posluchaãÛ zaplnûné
multigeneraãní hledi‰tû, vÏdy po-
hotové tleskat a luskat do rytmu,

jak je zvykem v prostfiedí ãerno‰-
sk˘ch kostelÛ, z nûjÏ spirituály
a gospely pocházejí.
Spirituál kvintet za dva roky 
oslaví padesát let existence, ale
na svûÏesti mu to absolutnû neu-
bírá. Frontman kapely Jifií
Tichota, poslední ze zakládají-
cích ãlenÛ, je Ïiv˘m dokladem to-
ho, Ïe muzikant z oblasti populár-
ní hudby mÛÏe cel˘ Ïivot tvofiit,
hrát i zpívat, aniÏ by s pfiib˘vají-
cími lety musel mûnit styl ãi dûlat
jiné ústupky módním trendÛm.
O nadãasové a nadstylové kvalitû
tvorby Spirituál kvintetu svûdãí
i fakt, Ïe za bezmála pÛlstoletí tr-
vání skupina nezmûnila jméno
ani Ïánr a pfiitom se nestala fosí-
lií, slouÏící leda k nostalgick˘m
vzpomínkám urãité generace.
DÛvodem, Ïe „nejstar‰í ãeská
folková kapela“ stále oslovuje
v‰echny vûkové kategorie, je
snad i to, Ïe neÏije ze za‰lé slávy,
n˘brÏ stále tvofií. Novû pfievzaté,
ãesky otextované ãi zcela autor-
ské spirituály a gospely se obje-
vují na repertoáru skupiny vedle
dnes uÏ klasick˘ch hitÛ (z tûch si

r˘mafiovské publikum ve finále
leto‰ního koncertu vyslechlo
Ml˘ny). Nespornou pfiitaÏlivost
nabízí i samotn˘ Ïánr, na ãeské
scénû nejv˘raznûji reprezentova-
n˘ právû tvorbou Spirituál kvin-
tetu, kter˘ v nûm dokázal zúroãit
hlasové kvality sv˘ch ãlenÛ i v˘-
znamov˘ pfiesah zpívan˘ch
modliteb utlaãovan˘ch americ-
k˘ch ãernochÛ do ãasÛ komunis-
tického reÏimu a dokonce i do
souãasnosti, v níÏ ãlovûka depta-
jí jiné formy nesvobody.
âervnov˘ dvojkoncert v kapli,
na jehoÏ uspofiádání se podílel
Jazzclub SVâ, ZU· R˘mafiov
a Martin âermák, nabídl dvû
ménû tradiãní podoby duchovní
hudby, která do nádhern˘ch pro-
stor r˘mafiovské kaple V Lip-
kách pfiilákala desítky lidí, ktefií
tuto unikátní památku jinak zna-
jí pouze zvenãí. Kaple, jejíÏ ná-
v‰tûva je sama o sobû kulturním
záÏitkem, se díky tomu stala
místem klidné meditace i proÏit-
ku vzájemnosti, místem, jak˘m
jsou kostely a kaple v na‰ich
konãinách uÏ jen zfiídka. ZN

Kam  na v˘let

Ze Sobotína do Rudoltic
Na v˘let ze Sobotína do Rudoltic,
které jsou jeho místní ãástí, nepÛ-
jdeme ani nepojedeme po silnici
ã. 11 ani po místních komunika-
cích souvislou zástavbou obce
nahoru k Rudolticím kolem
Klepáãovského potoka. Nevydá-
me se tam ani po nové nauãné
mineralogické stezce, vytyãené
na svazích Smrãiny a Havraního
vrchu. V Sobotínû se v‰ak mÛÏe-
me zastavit u kostela sv. Vavfiince
s ohradní zdí, v nûmÏ v r. 1678
do‰lo k událostem, které vyvolaly
následnou hrÛzu ãarodûjnick˘ch

procesÛ. ZároveÀ mÛÏeme také
nahlédnout k nedalekému parku
s mauzoleem rodiny KleinÛ na 
opaãné stranû státní silnice.
Na túru nebo spí‰e pohodlnou vy-
cházku pÛjdeme zdej‰í pûknou
pfiírodou lesa Trousnice, kter˘m
vedou Ïlutû a zelenû znaãené tu-
ristické trasy. Les Trousnice
z vût‰í ãásti pokr˘vá meziúdolní
hfibet Hrabû‰ické hornatiny.
Tento hfibet tvofií nejsevernûj‰í
Farsk˘ vrch (609 m) nad
Sobotínem, ve stfiední ãásti
Petrovsk˘ vrch (778 m), nejvy‰‰í

Foto: Martin âermák

Fota: zdroj www.sobotin.cz
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Léto, 2004

Objektivem ZdeÀka Habra

ze tfií zdej‰ích rozsochat˘ch vr-
chÛ, a nejjiÏnûj‰í Prostfiední skála
(719 m). Tento hfibet vymezují na
severozápadû vody fieky Merty,
která se u Petrova nad Desnou
vlévá do fieky Desné, na severo-
v˘chodû Klepáãovsk˘ potok, vlé-
vající se v Sobotínû do Merty,
a na jihu potok Hrabû‰ick˘.
Na‰i cestu zaãneme v dolní ãásti

obce Sobotína, poblíÏ Domova
dÛchodcÛ, nedaleko nádraÏí âD,
kde jsou turistické ukazatele a od-
kud nás povede nahoru k Rudol-
ticím po úboãích Farského
a Petrovského vrchu zelená turis-
tická znaãka.
Odedávna byl Sobotín s okolím
znám˘ pfiedev‰ím jako nalezi‰tû
mnoha minerálÛ. V 19. století

v‰ak proslul sv˘mi Ïelezárnami,
které zpracovávaly Ïeleznou ru-
du tûÏenou v okolních horách.
Dnes se ani nechce vûfiit, Ïe tu
pracovaly hutû s d˘majícími ko-
míny, slévárna, válcovny - pfie-
dev‰ím kolejnic - a také mostár-
na. Pfiedev‰ím kvÛli nim sem by-
la vybudována Ïelezniãní traÈ.
V souãasnosti je Sobotín znám˘
spí‰e v˘robou jízdních kol a také
jako zajímavá rekreaãní oblast.
ZapomeÀme v‰ak na minulost
a vydejme se ze silnice v údolí
nahoru k Farskému vrchu po ze-
leném znaãení lesní pû‰inou, kte-
rá nás pfiivede k pohodlné lesní
cestû s v˘hledy na hlavní jesenic-
k˘ hfieben. V lese mÛÏeme mimo
lesní plody nalézt také zajímavé
minerály, napfi. staurolit, fuchsit
nebo, máme-li ‰tûstí, také zelen˘,
nejspí‰e celistv˘ epidot. Znaãená
cesta pokraãuje k turistickému
rozcestníku Nad Hrabû‰icemi,
kde se potká se Ïlutou znaãkou.
My od tohoto rozcestníku pÛjde-
me po ní a ona nás dovede k mís-
tu b˘valé chaty, zvanému stále
TraÈovka. Od TraÈovky sejdeme

po neznaãené silniãce dolÛ do
Rudoltic k budovû b˘valé rychty,
kde je autobusová zastávka. Zde
mÛÏeme konec na‰í vycházky
spojit s obãerstvením ve vedlej‰í
Rybáfiské ba‰tû.
(Informace: Turistick˘ prÛvodce
Jeseníky, mapa KâT Hrub˘
Jeseník, www.sobotin.cz)

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

Mauzoleum rodiny KleinÛ, Sobotín Fota: zdroj www.znatemapu.cz
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Servis sluÏeb

DIAKONIE âCE, ST¤EDISKO V R¯MA¤OVù
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK kaÏdé liché

úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48
v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy ve 13.30. Ukonãení
kavárniãky 15.30-16.00. Kdo není schopen dojít 

do kavárniãky, mÛÏe vyuÏít odvoz
v den kavárniãky v 13.30 od hotelu Pradûd.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 
které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.
Termíny I. pololetí roku 2008:

24. 6.
Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v ãervnu

Pondûlí 14.00 - 19.00 Úter˘ 14.00 - 17.00
Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 17.00
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 R˘mafiov
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 v roce 2008: 16. 7., 20. 8., záfií - z technick˘ch dÛvodÛ za-
vfieno, 15. 10., 19. 11., 17. 12. 2008.
Naturistické plavání je urãeno pouze pro rodiny s dûtmi, smí‰en˘m
párÛm a Ïenám.
Jednou mûsíãnû se koná Aquapárty s pfiíjemn˘mi masáÏemi - me-
dovou, ostruÏinovou a dal‰ími.

Láznû Karlova Studánka, tel. recepce 554 798 111

Letní láznû, pokladny:
ãasování a prodej procedur, tel. 554 798 314

bazénová pokladna, tel. 554 798 820

www.k.studanka.cc, e-mail: lazne@k.studanka.cz
Tel. ústfiedna: 554 798 111, ãasování procedur: 554 798 208

Pfiijímací a ubytovací kanceláfi, tel: 554 798 262, fax: 554 772 026

Solná jeskynû:
Informace a rezervace:

tel.: 554 798 208, 554 798 889, Po - Pá 7.00 - 14.00
554 798 314, Po - Pá 16.30 - 20.30, So 14.00 - 18.30
casovani@k.studanka.cz, rehabilitace@k.studanka.cz

STÁTNÍ LÉâEBNÉ LÁZNù
K A R L O VA S T U D Á N K A , s . p .

Bazénov˘ komplex v Letních lázních
v Karlovû Studánce

Provozní doba:
Letní láznû

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí - pátek: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,
sobota: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, nedûle: 13.00 - 16.00

CEKA - cestovní agentura

Národní 5, 795 01 R˘mafiov
Tel./fax: 554 211 525

Po - Pá 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.00
kvûten - záfií otevfieno i v So 8.00 - 11.00

sobota 21. ãervna 19.30

O rodiãích a dûtech
Komedie (âR 2007)

Pfiíbûh filmu vychází ze zdánlivû banální situace. Syn jde na pro-
cházku se sv˘m otcem. Syn je zral˘ ãtyfiicátník a Ïije spokojenû se
svou pfiítelkyní. Otci je pfies sedmdesát. Zdánlivû jediné, co tyto dva
muÏe spojuje, je to, Ïe se jdou jednou za mûsíc spoleãnû projít
Prahou... ReÏie: V. Michálek; hrají: J. Somr, D. Novotn˘, M. Krof-
tová. MládeÏi pfiístupn˘

V sobotu 28. ãervna kino
z technick˘ch dÛvodÛ nehraje!

O svátcích 5. a 6. ãervence kino nepromítá!

Mûstské muzeum R˘mafiov
a Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov

v rámci akce ASIE vyhla‰uje soutûÏ
pro v‰echny malé i velké dûti

O nejlep‰í asijsk˘ kost˘m
➢ Pfiihlá‰ky pfiijímá gej‰a Hana Vystrãilová 26. 6. 2008 mezi

15. a 17. hodinou v prostorách mûstského muzea na námûstí
Míru 6 v R˘mafiovû

➢ SoutûÏ vãetnû vyhlá‰ení v˘sledkÛ probûhne téhoÏ dne 
od 17 do 18 hodin pfied muzeem

➢ SoutûÏ je vyhlá‰ena ve dvou kategoriích: 4 - 10 let a 11 - 18 let
➢ Na vítûze ãekají hezké ceny, pro ostatní soutûÏící malá cena

útûchy



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Ze v‰ech hor se nejhÛfi pfiekonává vlastní práh. 
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Známá i neznámá v˘roãí
21. 6. Svátek hudby, mezinárodnû se slaví z podnûtu fran-

couzského ministra kultury a informací Jacka
Langa od roku 1985, v âR od roku 1990

21. 6. 1908 zemfi. Nikolaj Rimskij-Korsakov, rusk˘ skladatel (nar.
18. 3. 1844) - 100. v˘roãí úmrtí

22. 6. 1898 nar. Erich Maria Remarque, vl. jm. Erich Paul Re-
mark, nûmeck˘ spisovatel (zemfi. 25. 9. 1970) - 110. v˘-
roãí narození

25. 6. 1903 nar. George Orwell, vl. jm. Eric Arthur Blair, anglick˘
spisovatel (zemfi. 21. 1. 1950) - 105. v˘roãí narození

26. 6. Mezinárodní den boje proti zneuÏívání drog a jejich
nezákonnému roz‰ifiování, od roku 1988 (OSN)

27. 6. V˘znamn˘ den âR - Den památky obûtí komunistic-
kého reÏimu (v˘roãí popravy Milady Horákové v ro-
ce 1950)

27. 6. 1968 Literární listy, Mladá fronta, Práce a Zemûdûlské novi-
ny zvefiejnily prohlá‰ení Dva tisíce slov, které poÏado-
valo zmûnu pomûrÛ v âeskoslovensku - 40. v˘roãí

29. 6. 1793 nar. Josef Ressel, lesník, vynálezce lodního - Archi-
médova ‰roubu (zemfi. 10. 10. 1857) - 215. v˘roãí naro-
zení

1. 7. Svûtov˘ den architektury, vyhlá‰en Mezinárodním
svazem architektÛ

1. 7. 1923 nar. Vladimír RáÏ, herec (zemfi. 4. 7. 2000) - 85. v˘ro-
ãí narození

2. 7. 1778 zemfi. Jean-Jacques Rousseau, francouzsk˘ filozof
a romanopisec (nar. 28. 6. 1712) - 230. v˘roãí úmrtí

2. 7. 1983 zemfi. Vladimír Neff, spisovatel, scenárista a pfieklada-
tel (nar. 13. 6. 1909) - 25. v˘roãí úmrtí

3. 7. 1883 nar. Franz Kafka, praÏsk˘ nûmeck˘ spisovatel Ïidov-
ského pÛvodu (zemfi. 3. 6. 1924) - 125. v˘roãí narození

3. 7. 1943 zemfi. Emil Kolben, ãesk˘ vynálezce a podnikatel (nar.
1. 11. 1862) - 65. v˘roãí úmrtí

Narodili se noví obãánci
Veronika RoÏÀáková ....................................................... R˘mafiov
Rozálie Svobodová ......................................................... Nové Pole

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
·arlota Zifãáková - R˘mafiov ................................................ 80 let
Jifiina Musilová - R˘mafiov ................................................... 81 let
Marie Cenková - R˘mafiov .................................................... 87 let
Adolf Strako‰ - R˘mafiov ...................................................... 87 let
Josef ·vejcar - R˘mafiov ....................................................... 90 let

Jubilanti
V nedûli 8. ãervna 2008 oslavil

své krásné 90. narozeniny ná‰ tatínek a dûdeãek

pan Josef ·vejcar.

Cel˘ Ïivot proÏil zde, v na‰em mûstû, v poctivé
práci. Za v‰echnu obûtavost a lásku dûkují

a hodnû sil, radosti a hlavnû zdraví pfiejí dûti, 
devût vnouãat, tfiináct pravnouãat a prapravnuãka. 

Novému devadesátníkovi, ãipernému spoluobãanu
Josefu ·vejcarovi blahopfieje rovnûÏ ze srdce

BoÏena Filipová a Kvûta Sicová za komisi pro obãanské záleÏitosti.

Rozlouãili jsme se
Jaroslav ·alena - R˘mafiov .................................................... 1945
Milan KoleÀák - Îìársk˘ Potok ............................................ 1944
Miroslav Ptáãek - R˘mafiov ................................................... 1948
Richard Krejãí - R˘mafiov ..................................................... 1929
Radomír Pov˘‰il - R˘mafiov .................................................. 1947

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

ČERVEN 2008
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Neila znamená ‰tûstí
Je‰tû ráno pfied odjezdem na ná-
rodní kolo soutûÏe ve skupino-
vém orientálním tanci do Uher-
ského Ostrohu jsme mûly jednu
zkou‰ku. Dát totiÏ dohromady
dûvãata v dobû v˘letÛ a najít vol-
né místo v sále SVâ v pfieplnû-
ném rozvrhu bylo dost tûÏké.

Dûvãata se scházela nezvykle
rozpaãitû. V devût, kdy byl pláno-
ván odjezd, bylo jasné, Ïe nebu-
deme v plné sestavû. Jedna na v˘-
letû - s tím jsme poãítaly, druhá
nemocná - volá maminka, a dal‰í
dvû se také necítily dobfie. Padla
dokonce vûta: Máme vÛbec od-

jet? Ale kdyÏ uÏ jsme si vybojo-
valy postup, pojedeme aspoÀ na
zku‰enou. Rychlá úprava choreo-
grafie, dvakrát si to zkusit a jede-
me. Na místû jsme byly úderem
poledne. Proslunûné nádvofií
zámku, kde se soutûÏ konala,
v‰ak vydrÏelo jen na prostorové
zkou‰ky. Ani poãasí nám nepfiálo.
Pfii prvním vystoupení zaãalo pr-
‰et. SoutûÏ se stûhovala do malé-
ho koncertního sálu. Pak uÏ v‰e
bûÏelo jako na drátku. Své taneã-
ní umûní pfiedvádûly holãiãky, dí-
venky, sleãny i zralé Ïeny.
Poslední soutûÏní vystoupení:
Neila SVâ R˘mafiov. Poslední 
aplaus. A ten byl! Mûly jsme sko-
ro slziãky na krajíãku - tedy my,
dospûlaãky. Názor divákÛ v‰ak
nemusí b˘t vÏdy shodn˘ s názo-
rem poroty. S napûtím jsme ãeka-
ly na rozhodnutí tfií orientálních
taneãníkÛ a dvou zástupcÛ TV

(Nova a Prima). Vyhla‰ování v˘-
sledkÛ od nejmlad‰í kategorie.
Poslední vyhla‰ovan˘ - vítûz tfietí
kategorie: Neila SVâ R˘mafiov.
Tak pfiece! DivákÛm i porotû se
nejvíc líbil stejn˘ tanec - ‰panûl-
sko-arabsk˘ s vûjífiem v podání
na‰ich dorostenek Vlaìky, Regí-
ny, Lucky, Adriany a Jitky. Ranní
rozhodnutí, Ïe pojedeme, pfiesto-
Ïe nejsme v plném poãtu a v nej-
lep‰í formû, se vyplatilo. Neila
zkrátka znamená ‰tûstí.
Blahopfiání a podûkování za ús-
pû‰nou reprezentaci patfií nejen
tûmto pûti dívkám, ale i Nele
a Markétû, které moc mrzelo, Ïe
nemohly b˘t s námi. A pochopi-
telnû Dá‰i Gajdo‰ové, vedoucí 
orientálních tancÛ. Dík patfií i ro-
diãÛm za dopravu na krajskou
i národní soutûÏ a Ale‰i Polákovi,
firmû Karde, za sponzorsk˘ pfiís-
pûvek. Helena Tesafiová

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
zve na

Taneãní kurzy
pro ‰kolní rok 2008/09

Pfiedtaneãní pro 8. a 9. tfiídy
zahájení 26. záfií, cena 500 Kã

lektofii: Veronika Kainzová, Libor Sobek

Spoleãensk˘ tanec pro S·
zahájení 26. záfií, cena 500 Kã

lektofii: Veronika Kainzová, Libor Sobek

Spoleãensk˘ tanec pro dospûlé
zahájení 3. fiíjna, cena 500 Kã

lektofii: Veronika Kainzová, Libor Sobek

Pfiihlá‰ky pfiijímá do 19. záfií 2008 Eva Kudláková v SVâ

Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Z dÛvodu revize knihovního fondu bude Mûstská
knihovna R˘mafiov od 30. 6. do 13. 7. 2008 uzavfiena

PÒJâOVNÍ DOBA
od 14. 7. do 31. 8. 2008

PO 9.00 - 16.00
Út 9.00 - 16.00
St z a v fi e n o
ât 9.00 - 16.00
Pá 9.00 - 16.00
So z a v fi e n o

Povoleno MûÚ R˘mafiov

Kamila Opletalová: v˘stava obrazÛ 31. 5. - 22. 6. 2008
Îena z Kaménky

Galerie Octopus pfii mûstském muzeu pfiipra-
vila na dobu od 31. kvûtna do 22. ãervna zãás-
ti prodejní v˘stavu osobité brnûnské v˘tvarni-
ce Kamily Opletalové, jeÏ je autorkou velmi 
originálních a silnû emotivních obrazÛ, jak to
vypl˘vá z jejího pfietûÏkého Ïivotního údûlu.
Autorka je vázána od sv˘ch studií na Brno.
Absolvovala zde umûleckoprÛmyslovou ‰kolu
a vystudovala na Pedagogické fakultû Masa-
rykovy univerzity obor âesk˘ jazyk a v˘tvar-
ná v˘chova. Od poãátkÛ své umûlecké dráhy
Ïije v brnûnském Montmartru, Kamenné kolo-
nii, kterou byste nalezli spí‰e pod dÛvûrnûj‰ím
názvem Kaménka. Na malém prostoru skrom-
né a staré ãtvrti, o níÏ se malífika zmiÀuje jako
o vesnici ve mûstû, Ïije fiada malífiÛ, grafikÛ,
sochafiÛ, hercÛ a muzikantÛ, ba na‰li byste
i dal‰í profese, jeÏ nejsou pfiíli‰ vzdáleny umû-

lecké praxi. V‰ichni tvofií zvlá‰tní, témûfi ro-
dinnou, aã rÛznorodou spoleãnost i neopako-
vatelnou atmosféru místa plného diskusí, set-
kávání i v˘stav ãi osobit˘ch hudebních pro-
dukcí.
V‰e se zdálo po léta naprosto samozfiejmé.
Kter˘ mlad˘ ãlovûk myslí na rizika kfiehkého
Ïivota, kdyÏ jej uÏívá pln˘mi dou‰ky? Îena pl-
ná temperamentu, se závidûníhodnou vitalitou
a stále úspû‰nûj‰í autorka se vûnovala jemn˘m
detailÛm grafiky a malovala. JiÏ sv˘m niter-
n˘m zamûfiením nemohla odolat ani vyjádfiení
my‰lenek a pocitÛ lyrick˘mi ver‰i. Osobní
vztahy se zdály natolik silné, Ïe bylo tûÏko po-
chybovat o jejich nemûnnosti. ·Èastné manÏel-
ství. Po narození první dcery, po nedlouhé
tvÛrãí pauze, obohatila ‰kálu sv˘ch témat o vy-
fiezávání lupenkovou pilkou, nespornû ovliv-

nûné matefistvím. Skfiítci, divadélko a dal‰í po-
staviãky, ba poznala téÏ úÏasnou vÛni, mûk-
kost a poddajnost lipového dfieva, jeÏ ji plnû
zaujalo.
Pak pfii‰el tragick˘ zlom, rozchod s muÏem,
kterého si vysnila a jemuÏ bezmeznû dÛvûfio-
vala. JenÏe, jak to b˘vá, nezÛstává u jedné tra-
gédie. Právû v tom nejhor‰ím období zklamá-
ní, stresu, sebezpytování a ãern˘ch my‰lenek
jako by se zl˘ osud je‰tû nenasytil. Pfii‰la i zá-
kefiná, dosud nevyléãitelná choroba. První
trauma nastartovalo druhé. Vyvstaly nepozna-
né a nezvládnutelné pfiekáÏky. V pouh˘ch ‰est-
atfiiceti skonãilo období aÏ chaotického tvofie-
ní a euforie ze ‰kály nápadÛ. Konec Ïivelného
období. Zmûnila se pohyblivost a jistota ru-
kou. Paní Kamila musela náhle rezignovat na
finesy grafiky, kresba tu‰í se stala nedostup-

Foto: archiv SVâ R˘mafiov
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nou, ztratila se pevná linie tahÛ, ‰tûtec ztûÏkl
a pfiestal poslouchat. A nakonec invalidní vo-
zík. Mnohem silnûj‰í ãlovûk by se úplnû se-
sypal.
Av‰ak v nejãernûj‰í situaci se znásobily sym-
patie vûrn˘ch pfiátel z umûleckého svûta. 
V okamÏiku, kdy se zdálo, Ïe je konec s tvor-
bou, pfii‰la s úÏasn˘m impulsem pfiítelkynû.
Upozornila ji na ‰anci, na niÏ pfies svou odva-
hu zprvu nepomyslila - pfiinesla speciální
prstové barvy. Vnímavá v˘tvarnice plná emo-
cí se ukázala nesmírnû silná. Nevzdala se.

Maluje kouzelnû a odváÏnû dál - prsty a ruka-
ma, pfiesto jako bychom kdesi v podvûdomí cí-
tili dosud peãlivou grafiãku. Neopustila ani
ver‰e plné pochyb a postfiehÛ. Neustoupila ne-
moci, ba znásobila se hloubka a síla emoãního
proÏitku a radost z tvofiení získala nov˘ roz-
mûr, jeÏ jí bez nadsázky pomáhá Ïít. Tvofiení
má pevnûj‰í rámec, je klidnûj‰í, postupy roz-
my‰lenûj‰í a soustfiedûnûj‰í, neboÈ vycházejí
z momentálních moÏností a nedají se uspûchat.
Kolegové z branÏe s obûma dcerami pfiíjem-
nou a pracovitou Ïenu a maminku stále plnou

nápadÛ neopustili a vytváfií jí s lidmi z organi-
zace Domov pro mne pevné zázemí.
S Ïivotem a prací zápasí jemná a pfiem˘‰livá
Ïena s neuvûfiitelnou stateãností a houÏevna-
tostí. ZaslouÏí na‰i hlubokou úctu za svou 
otevfienost, nezlomnost, odvahu a neúnavnou
práci, kterou v tak ryzí formû stûÏí nalézt.
Pfiejeme jí hodnû dal‰ích nápadÛ a v‰echno
dobré, co mÛÏe pln˘ a moudr˘ Ïivot pfiinést.
DrÏíme palce, aby se znovu a co nejdfiíve opût
chopila barev a mohla dál rozdávat sváteãní
dny a radost ostatním. Mgr. Jifií Karel
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Pozvánka na pohádku

Královna Dupidupi a generál
Rapl chystají vojnu se soused-
ním královstvím. Hodila by se
jim kouzelná ãertí kÛÏe, o které
se dozvûdûli u ‰evce Klabánka.
Vojensk˘ buben potaÏen˘ touto
kÛÏí by zahnal kaÏdého protivní-

ka, a kam ‰lápnou boty z ní u‰i-
té, tam sedm let tráva neroste.
Ale kde kouzelnou kÛÏi vzít?
Zatímco na svûtû kují nekalé

pikle, ãerti v pekle pfiipravují
ãertovskou svatbu kamaráda
Kudrnáãe. Ten tráví tajnû ãas
v podobû ãerného kocoura na
oknû chaloupky ‰evcovy dcery
Madlenky, kterou má rád. Pfii pe-
kelné sluÏbû, v kolotoãi plném

zmatkÛ, pfiijde o svÛj koÏich.
Jak o nûj pfiijde a jak to v‰echno
dopadne, to se dozvíte v na‰í
rozpustilé pohádce, kterou vás

bude provázet roztomil˘ Ka‰-
párek a kterou vám sehrajeme
v pondûlí 23. ãervna v 17.00
v Mûstském divadle R˘mafiov.
Vstupenky zakoupíte u pokladny
divadla.

Autor pohádky Jaroslav Kolodûj
Ïil v Senici. Vystudoval Vy‰‰í
prÛmyslovou ‰kolu hutní a stroj-
ní. Nejprve klukovsk˘ zájem
o fiezbáfiství se ãasem zmûnil na
koníãka a mistrovskou tvorbu
loutek, marionet, které mohli ob-

divovat diváci nejen u nás, ale
i ve svûtû. Zájem o ochotnické
divadlo byl jeho druh˘m koníã-
kem, kter˘ dotvrdil autorstvím
nûkolika divadelních her, jak pro
dospûlé, tak pro dûti. V roce

2006 hrál r˘mafiovsk˘ Mahen jiÏ
jednu z jeho pohádek pod ná-
zvem Jak Ka‰párek zachránil
krále Honzu. Pan Kolodûj zem-
fiel poãátkem leto‰ního roku.

Do divadla zvou MaheÀáci

Fota: archiv Hany Vystrãilové, Mahen
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Z historie

Nûkolik slov o autorovi vût‰iny fresek v kapli Nav‰tívení Panny Marie
R˘mafiov patfiil a vzhlíÏel nejmé-
nû sedm set let k Olomouci, od-
kud kromû zboÏí, právních nauãe-
ní a cechÛ pfiicházely téÏ v˘znam-
né kulturní podnûty. Olomouc po-
skytovala R˘mafiovanÛm vysoké
vzdûlání a ochotnû pfiijímala
v‰echny, ktefií pfierostli úzké meze
na‰eho hornatého regionu. StûÏí
proto vûfiit, Ïe se spoluobãané
mnohdy sami pÛvodem z Hané
nechali tak snadno pfiesvûdãit,
kdyÏ bylo moÏno napravit starou
kfiivdu a vrátit se do ‰tûdré náruãe
hanácké metropole, a optovali ra-
dûji pro centrum pro nás ahistoric-
ké a vzdálené. V‰imnûme si tfieba,
Ïe nejv˘znamnûj‰í památky R˘-
mafiova jsou dílem olomouck˘ch
autorÛ nebo lidí, kter˘m Olomouc
poskytla, co zdej‰í oblast poskyt-
nout nemohla.
Jedním z uveden˘ch OlomouãanÛ
je téÏ autor naprosté vût‰iny fre-
sek v kapli V Lipkách, olomouc-
k˘ malífisk˘ mistr Ferdinand Na-
both. Pravda, jednalo se o natura-
lizovaného VídeÀana, ale co tehdy
znamenal etnick˘ pÛvod? Svá
dûtská léta proÏil v domû svého
otce Melchiora, kde se narodil nû-
kdy kolem roku 1664. Jeho první
kroky obklopily sv˘m neustál˘m
ruchem lidnaté ulice nádherného
mûsta na Dunaji, kde sídlili habs-
bur‰tí císafiové obrovské mnoho-
národní monarchie i pfiíslu‰níci
dvora z nejmocnûj‰ích rodÛ zemû
ve sv˘ch dokonal˘ch palácích ob-
klopen˘ch zahradami a kde kaÏd˘
chrám byl téÏ úÏasnou umûleckou
galerií ostatnû jako celá VídeÀ.
Kdy a s jak˘m vzdûláním ãi zku-
‰enostmi zakotvil v Olomouci,
aby se zde osamostatnil, není zce-
la jasné, ale zfiejmû to bylo nejmé-
nû nûkolik let pfied rokem 1691,
pokud jej mÛÏeme spojit s vcelku
nepfiíli‰ pfiíjemnou pfiíhodou jisté-
ho Ferdinanda. V záznamu jezuit-

ské koleje je zápis, Ïe malífie uve-
deného jména, kter˘ pracoval na
malbách kolejního kostela, pfied-
volali 1. bfiezna na radnici, aby
s ním projednali stíÏnost mistrÛ 
olomouckého malífiského cechu
kvÛli jeho nekalé konkurenci, fu-
‰érství, jak se tehdy fiíkalo bez
dne‰ního hanlivého v˘znamu, ne-
boÈ se vÛbec nemuselo jednat
o nekvalitní práci. StûÏí b˘t pfies-
nûj‰í, ale lze z toho vyvodit, Ïe za-
tím nebyl ãlenem olomouckého
cechu ani tovary‰em nûkteré díl-
ny, a tak vlastnû postupoval proti
cechovním regulím, podle nichÏ
mûlo mûsto stíhat jako nekalou
kaÏdou nepovolenou hospodáfi-
skou soutûÏ. VÛbec není z kauzy
jisté, Ïe uÏ pfiedtím nedosáhl v ji-
ném mûstû patfiiãného vzdûlání ãi
pfiíslu‰nosti k cechu, ale své kvali-
ty a právo musel prokázat mist-
rovskou zkou‰kou v Olomouci.
Asi to nemûl po udání lehké, ale

nûkteré normy se pfiece jen tro‰ku
obcházely, zvlá‰tû bylo-li dost
práce pro v‰echny, a proto jak 
uvidíme dál, skládal olomouckou
zkou‰ku neuvûfiitelnû pozdû.
V roce 1693 se uÏ ve mûstû pohy-
boval jako kvalitní a zral˘ umû-

lec. MÛÏeme tak soudit podle ná-
vrhu mûdirytiny, kter˘ pofiídil pro
univerzitní doktorské teze Josefa
Mladoty rytífie ze Solopysk. Mû-
dirytina mûla zároveÀ v rámci
„le‰tûní kliky“ oslavit i zemského
hejtmana Franti‰ka Karla Lib-
‰tejnského z Kolovrat, tehdy nej-

vy‰‰ího zástupce císafie v mark-
rabství. Snadno rozeznáme práci
Nabotha na malbách glóbu
hvûzdné oblohy z roku 1695, kte-
r˘ je uloÏen ve sbírkách Vlasti-
vûdného muzea v Olomouci.
Pravda nejednalo se nejspí‰e
o vlastní návrh, zfiejmû jen reali-
zoval malby podle rytiny od
Coronelliho, leã s tématem naloÏil
pomûrnû volnû, neboÈ vyuÏil své
práce a ukryl svÛj autoportrét me-
zi symboly hvûzd do postavy 
okfiídleného génia se ‰tûtci a pale-
tou, na niÏ namaloval svou signa-
turu.
30. bfiezna 1699 jej pfiijal malífi
¤ehofi Müller do své dílny jako
tovary‰e. Mistr nebyl jiÏ roku
1701 mezi Ïiv˘mi. Naboth v‰ak
legalizoval znovu své postavení
29. bfiezna roku 1704, kdyÏ pfied-

loÏil komisi sloÏené z nejváÏenûj-
‰ích mistrÛ vynikajícího olo-
mouckého cechu malífiského svÛj
mistrovsk˘ kus. Zfiejmû dosáhl
potfiebného úspûchu, zaplatil z na-
‰etfien˘ch ãi pÛjãen˘ch penûz vel-
kou hostinu a pfiísahal na cechov-
ní statuta. 10. dubna jej cech s vel-
kou slávou prohlásil za cechovní-
ho mistra olomouckého a jiÏ ne-
mladému muÏi se zfiejmû otevfiela
cesta k vlastní Ïivnosti. Musel
proto v Ïivotû je‰tû hodnû dohá-
nût, a tak následovala jiÏ 
4. kvûtna svatba s mladiãkou
Marií AlÏbûtou Hödrichovou,
dcerou klobouãníka Ferdinanda.
Nesporn˘ skok v kariéfie cítíme
po otevfiení Ïivnosti. Roku 1706
pfiijal dobfie honorovanou zakázku
na fresky ve stfiední kopuli olo-
mouckého chrámu sv. Michala,
kter˘mi pfiekryl star‰í práci. Na-
maloval zde ãtyfii církevní uãitele,
v pendativech (pfiechodech ze
ãtvercové do mnohoúhelníkové
podstavy kopule) pak ãtyfii evan-
gelisty. Na první dítû si v‰ak rodi-
ãe museli poãkat do roku 1710,
jak svûdãí zápis o kfitu z 25. fiíjna.
V roce 1711 navrhl Ferdinand
mûdirytinu, jeÏ mûla ozdobit titul-
ní stránku poÏárního fiádu, kter˘
mûsto vydalo po ohromném poÏá-
ru Olomouce 1709.
Poslední práce provádûl mistr
Ferdinand Naboth roku 1714.
Jeho dílna se úãastnila práce na
morovém sloupu v T˘neãku po-
blíÏ Olomouce a v témÏe roce bo-
huÏel jiÏ nedokonãil své Ïivotní
dílo, fresky v r˘mafiovské kapli
Nav‰tívení Panny Marie. Nabídku
pfiijal nejspí‰e jiÏ roku 1713 nebo
dfiíve asi od pana dûkana
Ratschkera. Nevíme v‰ak, jakou
cestou se jeho jméno dostalo ke
sluchu R˘mafiovanÛ. Mistr pak
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musel kapli zhlédnout, seznámit
se s plány, prostorem, kter˘ mûl
pokr˘t malbou, zpracovat návrh
k posouzení a v neposlední fiadû
téÏ vyhovût zadání. Tématem jeho
práce je ilustrace ver‰Û známé
a tehdy znaãnû frekventované
modlitby k Pannû Marii Salve re-
gina (Zdrávas, královno). RovnûÏ
není jasné, zda zadání dostal
z R˘mafiova nebo je jeho vlastní
licencí. V kaÏdém pfiípadû téma
je‰tû rozvinul o symboly králov-
sk˘ch titulÛ Matky BoÏí, ale téÏ
o medailony jednotliv˘ch svûtcÛ
s iniciálami místních dárcÛ.
VÛbec není divu, Ïe se mezi sva-
t˘mi objevuje celá galerie ochrán-
cÛ proti Ïiveln˘m pohromám, po-
ÏárÛm a moru, se svat˘m Rochem
téÏ olomoucká svatá Pavlína.
Naboth je zfiejmû také autorem
dekorativního rostlinného pásu
pod chórem kolem kaple. Návrh
zvládl témûfi cel˘, kromû místa
nad hlavním vchodem, a není jas-
né, jak dlouhou dobu v chladném
kostele leÏe ãi stoje na dfievûném
le‰ení fresky maloval. Jisté v‰ak
je, Ïe práce uÏ déle nemocnému
muÏi jistû pfiivodila nápadné zhor-
‰ení zdraví, a dílo tak musel na-
dobro pfieru‰it. Na poãátku listo-
padu jiÏ leÏel na smrtelné posteli
ve svém olomouckém domû a do-
konãení vrcholné práce bylo tûÏce
ohroÏeno.
Podobnû jako v antick˘ch tragédi-
ích se v nejhor‰í a zcela nefie‰itel-
né situaci objevil deus ex machi-
na. Na dvefie zaklepal sychravého
a studeného 12. listopadu 1714
dosud neznám˘ tovary‰ Johann
Christian Handke, kter˘ prostfiedí
R˘mafiovska dobfie znal, narodil
se totiÏ roku 1694 v Janovicích.
Churav˘ mistr jej okamÏitû pfiijal.

TûÏce nemocn˘ Naboth dotrpûl
o nûkolik dnÛ pozdûji, 20. 11.
1714. Nechme mluvit Handka,
i kdyÏ jak víme, m˘lil se v datu,
které uvedl ve svém Ïivotopise:
„Aãkoli jsem hledal zamûstnání
u v‰ech malífiÛ (v Olomouci),
...nakonec jsem poÏádal o zamûst-
nání Ferdinanda Nabotha, kter˘
leÏel na smrtelné posteli, a ten mû
ihned pfiijal. ProtoÏe práce u nûho
nebyla podle mého gusta, zam˘‰-
lel jsem odejít do Brna. Zatím ale
bylo nestálé poãasí s de‰tûm
a snûhem, takÏe nebylo moÏno ce-
stovat. Tfietího dne jsem u nûho
nastoupil a zaãal s prací. ...
Devátého dne po mém pfiíchodu
Ferdinand Naboth zemfiel a vdova
mû poÏádala, abych u ní v zamûst-
nání zÛstal, protoÏe její v Pánu ze-
snul˘ manÏel zaãal s malováním
kostela ãi kostelíka V Lipkách
u R˘mafiova.“
Mezitím nastal v R˘mafiovû zma-
tek a nebylo jasné, zda se nemoc-
n˘ mistr ke své práci vÛbec vrátí.
Jeho smrt zatím ukonãila ve‰ke-
rou nadûji. ManÏelka zesnulého,
která se nyní ocitla v tûÏké situaci,
potfiebovala zakázku nûjak do-
konãit, chtûla-li dílnu udrÏet a mít
prostfiedky k obÏivû. V novém to-
vary‰i, kter˘ jiÏ mûl zku‰enosti
s malbou al fresco, coÏ v jeho vû-
ku nebylo obvyklé, na‰la spásu.
Vdova nyní plná dÛvûry napsala
tedy na r˘mafiovskou faru dopis
s prosbou, aby jí dílo ponechali,
Ïe získala tovary‰e, kter˘ se
v malbû fresek vyzná. Ne‰Èastné-
mu dûkanu Ratschkerovi spadl
kámen ze srdce a Handke fiíká, Ïe
„pan dûkan mé paní odpovûdûl,
Ïe se na tuto práci mÛÏe spoleh-
nout, a pokud ãas dovolí, Ïe má
pfiijít nahoru (do JeseníkÛ) i s to-

vary‰em a malbu v kostelíku
V Lipkách dokonãit“. A tak 
1. kvûtna 1715 pfiicestoval Hand-
ke i s vdovou Nabothovou do
R˘mafiova „a malbu (postupnû)
provedl“, jak struãnû konstatuje.
Své práce se mistr i tovary‰ zhos-
tili skvûle. Budeme-li v‰ak bádat
sebevíc, nenajdeme jedinou stopu
po jiné ruce v pfievaÏující Nabot-
hovû práci, naopak jediná freska
naprosto odli‰ná stylem, barev-
ností i pojetím se nachází nad var-
hanami a jejím autorem je
Handke. Pokraãování uÏ znáte,
Handke se s velmi mladou vdo-
vou oÏenil roku 1724, stal se ma-
jitelem zavedené dílny, mistrem
olomouckého cechu malífiÛ a olo-
mouck˘m mû‰Èanem.
Snad jen struãnû na závûr vzpo-
menout zlolajné povûsti, která vy-
práví, Ïe star˘ mistr (Naboth) za-
krátko poznal, jak˘m skuteãn˘m
mistrem je jeho uãeÀ (Handke)
a jak ho pfievy‰uje. Zaãala ve sta-
rém zlotfiilci doutnat zprvu jen zá-
vist, která se rozhofiela v smrtel-
nou nenávist. Zufiící, zl˘ a krut˘
stafiík svou zá‰È dokázal skr˘vat
a dlouho trpûlivû ãekal na pfiíleÏi-

tost, jak se svého mladiãkého ma-
lífiského soka zbavit. Naskytla se.
Mladík maloval na vysokém Ïeb-
fiíku fresky nad hlavním oltáfiem
plnû zaujat svou prací. Tehdy se
star˘ tichounce pfiiplíÏil na sv˘ch
vratk˘ch noÏkách a Ïebfiík mu ne-
ãekanû podrazil. Nic netu‰ící
chlapec se s v˘kfiikem zfiítil a roz-
tfií‰til si hlavu o kamenné desky
podlahy. Nabothovu obûÈ pr˘ po-
tom pochovali pfied hlavním oltá-
fiem a leÏí tam dosud. Jen nápis
pr˘ setfiely ‰lépûje vûfiících. AÏ
povûst usly‰íte, vzpomeÀte na
skuteãnou verzi: Naboth v kapli
nikdy s Handkem nebyl, zemfiel
o ãtyfii mûsíce dfiíve, neÏ do jejích
zdí vstoupil jeho nadan˘ pokraão-
vatel. V hrobce neleÏí Handke, ale
dûkan Ferdinand Ratschker, kter˘
se o stavbu nejvíc zaslouÏil a na-
konec ji roku 1716 vysvûtil.
Av‰ak pravda by mohla b˘t pi-
kantnûj‰í, neÏ se na prv˘ pohled
zdá. Pokud nûkdo nûkoho potfie-
boval odstranit, nebyl to star˘
mistr, ale spí‰e jeho tovary‰.
Sledujte, Handke si mistrovu mla-
dou vdovu nakonec vzal a s ní mu
spadly do klína i Ïivnost, dÛm
a statut olomouckého mû‰Èana.
Tím vÛbec nic nechceme ani ne-
mÛÏeme naznaãovat - leã soudce
by se tázal „cui prodest“.

Mgr. Jifií Karel
Literatura: Mlãák, J.: Fresky
Ferdinanda Nabotha v kapli
„V lipkách“ u R˘mafiova, Stfiední
Morava sv. 1/I., Olomouc 1995;
Jan Kry‰tof Handke: Vlastní Ïivo-
topis 1694/1774, Olomouc 1994;
Karel, J.: Kaple Nav‰tívení Panny
Marie, interní tisk, poslední opr.
vydání, R˘mafiov 2005; Springer,
J.: Chronik der Stadt Römerstadt
und Umgebung, R˘mafiov 1908;
Tutsch, F.: Römerstadt und das
Römerstadter Ländchen, Wolf-
ratshausen 1964; Toman, Prokop:
Nov˘ slovník ãeskoslovensk˘ch
v˘tvarn˘ch umûlcÛ II. L-Î, Praha
1947 ad.
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Úsmûvnû

Organizace a spolky

To jsme ale frajefii!
âeské pivo, praÏská ‰unka, olomoucké tva-
rÛÏky, pardubick˘ perník, ‰tramberské u‰i,
lázeÀské oplatky, hofiické trubiãky, pohofie-
lick˘ kapr... a taky kfii‰Èál, ãesk˘ granát, bi-
Ïuterie, hudební nástroje. Jedineãné panora-
ma Hradãan, sídla králÛ i církve, to je unikát,
fotografovan˘, obdivovan˘. Jen aÈ se, probo-
ha, dohodne stát s Vlkem v rou‰e beránãím.
Pfied rokem zvefiejnil server aktuálnû.cz v˘-
sledky ankety Top 100 ãesk˘ch NEJ. A v˘-
sledky byly zajímavé. Bodoval kladrubsk˘
kÛÀ, tfieboÀské rybníky, polka ·koda lásky,
svatá AneÏka âeská, ãeské sklo, hokejové
puky, bylinn˘ likér Becherovka. S Polskem
a Slovenskem se pfieme o ‰pekáãky. A coÏ
takhle v˘teãná ãeská svíãková? Tedy kvalit-
ní hovûzí na smetanû. Nebo vepfiová peãenû?
TûÏkou dobu zaÏívají tyto klasické pokrmy.
Na frak jim dává uspûchaná doba, kdy je pro
mnoho lidí jednodu‰‰í hodit maso na pánev,
do friÈáku hranolky a dát pfiednost minutce
pfied pfiípravou omáãky.
Co vás je‰tû napadá? Jistû spousta vûcí. Zlaté
ãeské ruãiãky, hokejisté, fotbalisté, vynález-
ci, umûlci... ¤íkalo se: Co âech, to muzikant.

Dnes by to spí‰ znûlo: Co âech, to MP3 pfie-
hrávaã.

Mezi Ïivé a jinde ve svûtû nevídané ãeské fe-
nomény patfií taneãní hodiny. Mladí se oble-
ãou do spoleãenského a jakoby z donucení
jdou, uãí se tanãit i etiketû. Pozdûji individu-
ální disco tance konãí jen máváním rukama
a nohama na zakoufieném parketu.
Poslední specialitou, o které se chci zmínit, je
ochotnické divadlo. Správnû nad‰ené skupiny
lidí, ktefií toto umûní zkou‰í, a nemají pro to
odbornou pfiípravu a ani se jím nechtûjí Ïivit,
se scházejí, nacviãují a své nejlep‰í síly dávají
do prchav˘ch okamÏikÛ premiéry a nûkolika
repríz. Divadlo je Ïivé umûní v dne‰ním glo-
bálním pfietechnizovaném svûtû. V̆ sledkem je
potlesk a spokojenost divákÛ, pár fotografií,
vzpomínek a shovívavé pero kritika.
U nás se py‰níme dvûma, vlastnû dokonce
tfiemi soubory! UkaÏte mi nûjaké desetitisí-
cové mûsto, které by mûlo obdobu Mahena,
Pradivadla a souboru mlad˘ch a nadan˘ch
ÏákÛ na‰í ZU·. Asi bychom tûÏko hledali.
MoÏná je na‰e mûsto opravdovou v˘jimkou.
Divadelníci, drÏíme vám pûsti, neb je to pr˘
‰tûstí.
A pak Ïe nejsme frajefii. Si

Stfiedisko v R˘mafiovû
O·ET¤OVATELSKÁ PÉâE

Domácí o‰etfiovatelská péãe je forma péãe
poskytované klientovi v jeho domácím pro-
stfiedí. Dle platn˘ch zákonn˘ch norem je
zvlá‰tní formou ambulantní péãe, která je
poskytována na podkladû indikace praktic-
kého lékafie nebo o‰etfiujícího lékafie v ne-
mocnici; tuto odbornou péãi poskytují v na‰í
agentufie trvale odbornû vzdûlávané zdravot-
ní sestry. Poskytována je dle potfieby klienta
v nepfietrÏitém provozu.
Adresa: Diakonie âCE - stfiedisko v R˘ma-
fiovû, tfiída HrdinÛ 48, 795 01 R˘mafiov
U Potoka 34, 792 01 Bruntál
Telefon: 554 230 500-5
Mobil: 736 430 633
E-mail:diakoniedos@iol.cz
Web: www.diakonierymarov.cz
Cílová skupina:
Lidé v‰ech vûkov˘ch kategorií v r˘mafiov-
ském a bruntálském regionu, lidé po hospita-
lizaci, dlouhodobû a chronicky nemocní, lidé
v terminálním stadiu Ïivota.
Dle doporuãení o‰etfiujícího lékafie mÛÏeme
poskytnout tuto péãi:

Základní zdravotní péãe - osobní hygiena,
prevence a o‰etfiení proleÏenin, podání teku-
tin a stravy, zábaly, obklady.
Odborná zdravotní péãe - sledování vitálních
funkcí, hodnocení aktuálního zdravotního
stavu, odbûry krve a biologického materiálu,
podávání lékÛ, pfievazy a o‰etfiení ran, apli-
kace injekcí a infúzí, péãe o stomie, o‰etfio-
vatelská rehabilitace, kontinuální podávání
analgetik a jin˘ch úãinn˘ch lékÛ pomocí pfie-
nosné infuzní pumpy.
Úhrada domácí péãe:
Zdravotní péãe je hrazena zdravotními poji‰-

Èovnami, je-li indikována registrujícím prak-
tick˘m lékafiem nebo o‰etfiujícím lékafiem
v nemocnici, v pfiípadû poskytování péãe,
kterou nehradí zdravotní poji‰Èovna, posky-
tujeme tuto péãi za pfiímou úhradu.
PomÛcky pro domácí o‰etfiovatelskou péãi:
tonometry, glukometry, EKG, infuzní pum-
pa, koupací sety, biolampa, antidekubitní po-
mÛcky, irigátory, permanentní katétry, ses-
terské kuffiíky s bûÏn˘m vybavením (teplo-
mûry, nÛÏky, pinzety, obvazov˘ materiál,
atd.).

Zdravotní sestra k pfiesunu ke klientovi vyu-
Ïívá vozidlo, které je speciálnû vyhrazeno
pro o‰etfiovatelskou péãi.
Kompenzaãní pomÛcky a moÏnost jejich za-
pÛjãení:
Zprostfiedkujeme zapÛjãení nûkter˘ch zdra-
votnick˘ch pomÛcek, zejména polohovacích
postelí, antidekubitních podloÏek, invalid-
ních vozíkÛ, chodítek apod., které usnadní
péãi o va‰e blízké v domácím prostfiedí. 

Pfiipravila Ilona Krupová

Stfiedisko Diakonie R˘mafiov pofiádá opékání bufitÛ
Kdy? v úter˘ 24. 6. 2008 v 13.30

Kde? na zahradû stfiediska Diakonie, tfi.  HrdinÛ 48

Ve 13.30 bude odvoz od Komerãní banky
Srdeãnû vás zvou zamûstnanci stfiediska Diakonie.

Foto: archiv Diakonie
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Bernardini na festivale v Nechanicích Vajglovské kácení máje
Ve dnech 24. - 25. kvûtna se zú-
ãastnil ná‰ chrámov˘ sbor tradiã-
ního festivalu v Nechanicích. Po
úvodních slovech pfiedstavitele
obce se kaÏd˘ sbor pfiedstavil
jednou skladbou a na závûr zahá-
jení v‰ech 11 sborÛ spoleãnû zaz-
pívalo Canticorum iubilo. Pak se
sbory pfiesunuly na tfii rÛzná mís-
ta, kde probíhaly koncerty. Ná‰
sbor spolu se tfiemi dal‰ími úãin-
koval v kostele v Nechanicích.

Od 19 hodin pak probíhal v Kul-
turním domû v Nechanicích gala-
koncert v‰ech sborÛ a po nûm ná-
sledoval raut.
V nedûli dopoledne jsme se pfie-
sunuli na zámek Hrádek, kde
probíhalo zámecké sborové mati-
né. Po obûdû jsme se vydali zpût
s dobr˘m pocitem, Ïe jsme v‰e
zvládli, protoÏe festivaly jsou pro
sbor dÛleÏitou motivací k pokra-
ãování v nastoupené cestû.

Dal‰í akcí v okolí Bfiidliãné bylo tradiãní kácení máje ve Vajglovû
u hospÛdky U âarodûjnic. Místo osvûdãené kapely Tuty Fruty pfii‰la
zahrát a zazpívat skupina Al Club z Bfiidliãné. Kácení máje se nako-
nec protáhlo, pr˘ z dÛvodu tupé sekery a kmene, kter˘ hodnû pruÏil.
Nakonec se v‰e povedlo ke spokojenosti pfiítomn˘ch.

Dûti na Eli‰ce
V sobotu 31. kvûtna se v prosto-
rách penzionu Eli‰ka v Bfiidliãné
uskuteãnila akce tentokráte pro
dûti k Mezinárodnímu dni dûtí.
Spolupofiadatelem byl místní
sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ, kter˘
se svého úkolu zhostil ke spoko-
jenosti v‰ech. Pro dûti byly pfii-

praveny soutûÏe o ceny, ukázky
hasiãské v˘stroje, ukázka ha‰ení
plamenÛ, dále prolézaãky a dal‰í
zajímavosti. Veãer pak hlavnû
pro dospûlé hrálo k tanci a posle-
chu Wolné sdruÏení a k obãer-
stvení byly pfiipraveny makrely
a grilovaná krkoviãka.

Televize Nova v Bfiidliãné
Úter˘ 3. ãervna bylo pro Ïáky 
1. stupnû Z· v Bfiidliãné dnem,
kdy se spoleãnû se sv˘mi uãiteli
rozhodli pfiedvést dal‰í svoji 
akademii, tentokráte na téma
Televizní noviny. Cel˘m pofia-
dem provázeli moderátofii Tele-
vizních novin Lucie Borhyová 
alias Lenka Mihálová a Rey
Koranteng alias Luká‰ Urbánek,
oba Ïáci 5. roãníku. Nechybûla
ani moderátorka Sportovních
novin Jana Adamcová alias
Du‰an Hara‰ a na podiu se obje-

vila fiada dal‰ích moderátorÛ,
ktefií uvádûli Ïivé vstupy. V̆ bûr
tématu nebyl náhodn˘, vÏdyÈ
souãástí na‰eho ‰kolního vzdûlá-
vacího programu je i realizace
jednoho z prÛfiezov˘ch témat -
mediální v˘chovy, která by mûla
dûti uãit Ïít s médii. O potfieb-
nosti této kompetence snad pfie-
svûdãí pohled do kterékoliv tfií-
dy, kdy dûti esemeskují, chatují,
baví se o reklamách a filmech
a vypracovávají referáty stále ãas-
tûji s pomocí internetu neÏ knih,

Fota: autofii ãlánkÛ
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Z okolních obcí a mûst

kdy jim moÏná trochu chybí za-
my‰lení se nad dostupn˘mi in-
formacemi a vytváfiení si vlast-

ních názorÛ na nû.
A tak ve zcela zaplnûném Spole-
ãenském domû mohli diváci

zhlédnout ãerné divadlo (pfiílet
mimozem‰ÈanÛ, nabídku pejskÛ
od ZdeÀka Srstky), taneãní vy-

stoupení Bailando v pro-
vedení na‰ich nejmen-
‰ích, demonstraci pra-
covníkÛ Technick˘ch
sluÏeb, vystoupení klau-
nÛ i pfiedpovûì poãasí
a sport. Nechybûlo ta-
neãní vystoupení ze svû-
ta, z amerického Texa-
su, a ani o reklamy ne-
byla nouze. To a v‰e do-
sud nevyjmenované
tvofiilo jednotu, která
pfiedev‰ím ukázala, Ïe
i na‰i nejmen‰í se zvlád-
nou prezentovat pfied

poãetn˘m publikem.
Na‰e akademie byla velmi slav-
nostní. Souãástí Televiz-ních novin
byla i rubrika Borec na konec,
v níÏ se oceÀovali Ïáci, ktefií se po
cel˘ rok snaÏili pilnû reprezentovat
‰kolu v rÛzn˘ch pûveck˘ch, reci-
taãních, sportovních a jin˘ch sou-
tûÏích. Ceny pro nû vûnovala nada-
ce Nova a s na‰í paní fieditelkou je
spoleãnû pfiedával i moderátor tele-
vize Nova Jifií Vesel˘. Tímto by-
chom chtûli je‰tû jednou podûko-
vat televizi Nova a nadaci Nova za
pûkné dárky. Vûfite, Ïe na‰e dûti si
je za své v˘kony opravdu zaslouÏí.
Zvlá‰tní podûkování patfií paní uãi-
telce Hanû Dobrozemské za skvû-
lou organizaci celé nároãné akce.

ZlomeÀáci v Klimkovicích
Jednou z akcí, kter˘ch se pravi-
delnû zúãastÀuje skupina Zlo-
meÀáci z Bfiidliãné, je Klimko-
vické kytarobití. Pofiadatelé se
kaÏd˘ rok snaÏí naplnit pro-
gram ‰piãkov˘mi hudebníky,
pfiehlídkou vítûzÛ minul˘ch
roãníkÛ, profesionálními hosty,
ale také dávají ‰anci ukázat se
jedné zaãínající kapele nebo
písniãkáfii. Letos se na‰í skupi-
nû obzvlá‰È dafiilo, skonãila 

v oficiálním pofiadí na tfietím
místû, ale získala první místo
v cenû divákÛ jako nejoblíbenûj-
‰í skupina leto‰ního kytarobití,
coÏ ZlomeÀáci povaÏují za vel-
k˘ úspûch. Pro úplnost uvádíme
vítûze - skupinu B. G. Styl, dru-
há skonãila skupina Kareta. 

Pfiipravili: Daniel Mach,
Radek Poncza, Miroslav

Glacner, Hana Dobrozemská

Vesnice roku 2008: RyÏovi‰tû skonãilo tfietí

Znovuzrození kaple v KfiíÏovû
V sobotu 14. ãervna se oficiálnû
znovuotevfiela kaple sv. Fran-
ti‰ka Xaverského v KfiíÏovû,
ov‰em nikoliv k modlitbám.
Barokní stavba ze 17. - 18. stole-
tí, kterou nemÛÏe pfiehlédnout
nikdo, kdo KfiíÏovem projíÏdí,
byla dlouho opu‰tûná. Vnitfiní
vybavení postupnû mizelo, kaple
vlhla a ãekal ji podobn˘ osud ja-
ko jiné kostely a kaple na
Jifiíkovsku. Pfied nûkolika lety
v‰ak o odsvûcenou kapliãku pro-

jevil zájem v˘tvarník ·tefan
Bú‰, kter˘ se ji rozhodl zachránit
a pfiemûnit na galerii.
Jednasedmdesátilet˘ ·tefan Bú‰
pochází ze Slovenska. Tfiicet let
proÏil v Ostravû, a jak sám fiíká,
v dÛchodu potfieboval opustit
mûsto a pfiestûhovat se do pfiíro-
dy. ¤adu let jezdil na Sovinec,
kde na nádvofií hradu vystavoval
a prodával své obrázky. Ze
Sovince uÏ nebylo daleko do
KfiíÏova. Zde si s partnerkou za-

Cílem soutûÏe Vesnice roku je snaha vy-
zdvihnout aktivity obcí, jejich pfiedstavitelÛ
a obãanÛ, ktefií se snaÏí nejen zvelebovat
svÛj domov, ale rozvíjejí i místní tradice
a zapojují se do spoleãenského Ïivota v obci.
V úter˘ 4. bfiezna 2008 probûhlo vyhlá‰ení
14. roãníku soutûÏe Vesnice roku v Progra-
mu obnovy venkova. Vyhla‰ovateli soutûÏe
jsou Ministerstvo pro místní rozvoj âR,
Spolek pro obnovu venkova âR, Svaz mûst
a obcí âR a Ministerstvo zemûdûlství âR ve
spolupráci s ministerstvem Ïivotního pro-
stfiedí, ministerstvem kultury, Spoleãností
pro zahradní a krajináfiskou tvorbu, Svazem
knihovníkÛ a informaãních pracovníkÛ

a Folklórním sdruÏením âR.
Zástupci tûchto institucí nav‰tívili v‰echny ví-
tûzné obce krajsk˘ch kol a vybrali vítûznou 
obec Moravskoslezského kraje, kterou se sta-
ly Bolatice na Opavsku. Na druhém místû se
umístily Skotnice na Novojiãínsku a tfietí pfiíã-
ku získala obec RyÏovi‰tû na R˘mafiovsku.
Vítûzné obce také obdrÏí penûÏní odmûnu:
250 tisíc za první, 150 tisíc za druhé a 100 ti-
síc korun za tfietí místo. Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj navíc poskytne vítûzi a drÏitelÛm
stuh dotaci ve v˘‰i miliónu korun. Pro upfies-
nûní: Bílou stuhu za práci s dûtmi získal
Radkov na Opavsku a Modrou stuhu za spo-
leãensk˘ Ïivot získal Spálov na Novojiãínsku.

V soutûÏi se hodnotily koncepãní dokumenty
obcí, spoleãensk˘ Ïivot a aktivity obãanÛ,
podnikání, péãe o stavební fond a obraz ves-
nice, obãanská vybavenost, inÏen˘rské sítû
a úspora energií, péãe o vefiejná prostranství,
pfiírodní prvky a o krajinu. „ÚroveÀ v‰ech
pfiihlá‰en˘ch obcí byla vysoká a velmi vyrov-
naná, aÏ mû to pfiekvapilo. Obce v kraji se do
venkovské soutûÏe pfiíli‰ nehrnou, ve srovnání
s jin˘mi regiony b˘vá úãast malá. Letos se pfii-
hlásilo deset vesnic, ale vloni jen ãtyfii, takÏe
jsme na vzestupu,“ uvedl pfiedseda hodnotící
komise Martin Krupa, kter˘ je zároveÀ staro-
stou Mikolajic na Opavsku, jedné z pfiihlá‰e-
n˘ch obcí. JiKo
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koupili prázdn˘ domek, opravili jej
a v‰imli si také kaple.
„Kapli jsem získal od obce do pronájmu
za údrÏbu. Opravujeme, na co staãíme
s dÛchodem. Nejprve jsme kapli vyklidi-
li, to, co v ní zbylo, odvezli do jifiíkov-
ského kostela, zasklili okna, zavedli
elektfiinu a vymalovali,“ popisuje
·tefan Bú‰ tfiíletou renovaci kaple.
V plánu je je‰tû spousta jin˘ch oprav,
napfi. vysu‰ení základÛ stavby a v bu-
doucna snad i oprava vnûj‰í fasády.
·tefan Bú‰ také uvaÏuje o tom, Ïe do
vnitfiní omítky nechá památkáfii zavést
sondy, aby zjistili, zda není pod nûkoli-
ka vrstvami v˘malby fresková v˘zdoba.
Hlavním zámûrem, kter˘ ·tefana Bú‰e
pfiivedl k nápadu opravit kfiíÏovskou ka-
pli, bylo vytvofiení soukromé galerie.
Pfii vernisáÏi mohli náv‰tûvníci vidût
pfiedev‰ím jeho vlastní práce - kresby,
grafiky a oleje vesmûs s dekorativní te-
matikou, kvûtinová záti‰í, krajiny, nej-
rÛznûj‰í pohledy na hrad Sovinec i nû-
kolik fantazijních hradních zákoutí s ‰a-
chov˘mi figurami. KfiíÏovská galerie
ale nemá b˘t ryze autorskou, ·tefan Bú‰

ji hodlá nabídnout k v˘stavám i dal‰ím
regionálním v˘tvarníkÛm. Kromû
sv˘ch obrazÛ a batiky vystavil uÏ nyní
i keramiku ãi repliky historické zbroje
jin˘ch autorÛ. Jako souãást stálé expo-
zice by v kapli mûla b˘t umístûna také
informaãní tabule pojednávající o histo-
rii kfiíÏovské kaple.
KfiíÏovská kaple sv. Franti‰ka Xaver-
ského díky renovaci a nové funkci oÏi-
la. Stala se pomûrnû skromn˘m, ale ne-
pfiehlédnuteln˘m kulturním stánkem
a souãasnû místem, kde si mohou turisté
putující okolím Sovince odpoãinout
(k dispozici je posezení i obãerstvení).
Její pfiínos pro rozvoj turistiky v regio-
nu vyzdvihl bûhem vernisáÏe i jeden
z ãestn˘ch hostÛ, fiezbáfi Jifií Halouzka,
majitel známé galerie dfievofiezeb v ne-
dalekém Jifiíkovû a jifiíkovsk˘ zastupitel.
KfiíÏovská kaple svou funkci turistické
zajímavosti nepopírá, sezónû pfiizpÛso-
buje i otevírací dobu. Otevfiena je
v dubnu a fiíjnu o víkendu od 9 do 
18 hodin, od kvûtna do záfií dennû kro-
mû pondûlí od 9 do 18 hodin. 

ZN

Hrad Sovinec z jiného úhlu
S nadcházející turistickou sezó-
nou se náv‰tûvníkÛm otevírají
hrady, zámky a dal‰í historické
památky. Nejvût‰ím lákadlem
R˘mafiovska je bezesporu stfie-
dovûk˘ hrad Sovinec, nabízející
nejen klasické prohlídky, ale i te-
matické víkendové programy se
souboji rytífiÛ a divadlem nebo
v˘stavy souãasného umûní.
V bezprostfiední blízkosti hradu
stojí dal‰í, mlad‰í, ale nepfiehléd-
nutelná stavba - empírov˘ kostel
sv. Augustina. O jeho v˘stavbû
v letech 1842(4)-1845 na popud
arcivévody Maxmiliána Josefa,
velmistra fiádu nûmeck˘ch rytí-
fiÛ, tehdej‰ích majitelÛ Sovince,
o jeho slohov˘ch charakteristi-
kách i vnitfiní v˘zdobû, stejnû ja-
ko o pfiedchÛdcích nynûj‰ího so-

vineckého kostela jsme psali
v ãlánku Kostel sv. Augustina -
ve stínu hradu Sovince v RH 05-
2007. Tentokrát se ke klasicistní
památce vracíme, abychom nav-
‰tívili její vûÏ.
Na moÏnost nav‰tívit expozici
ve vûÏi kostela sv. Augustina
v Sovinci upozorÀuje návû‰tí na
prvním hradním nádvofií. Do
kostelní vûÏe se totiÏ vstupuje
odtud, monumentální zvonice je
s hradem spojena bytostnûji, neÏ
se na první pohled zdá. Jak se
mohli ãtenáfii doãíst ve zmínû-
ném ãlánku, je‰tû v první polovi-
nû 17. století bychom na jejím
místû nalezli osmibokou baterio-
vou vûÏ, pfiedsunutou souãást
hradního opevnûní, kterou ne-
chal u hradu postavit ve druhé

polovinû 16. století tehdej‰í ma-
jitel panství Vavfiinec Eder ze
·tiavnice. VûÏ plnila svou obran-
nou funkci aÏ do roku 1643, kdy
byla zniãena bûhem obléhání
hradu ‰védsk˘mi vojsky. Horní
ãást vûÏe se zfiítila, zatímco zby-
lá tfii spodní patra se o dvû stole-
tí pozdûji stala základem pro
zcela novou stavbu - zvonici
kostela.
Kostel sv. Augustina, vystavûn˘
na místû nûkdej‰ích pfiedhrad-
ních stráÏních domkÛ, se tak
prostfiednictvím vûÏe stal pfiivtû-
lenou souãástí hradu. Pfiechod
mezi vûÏí a presbyteriem kostela
v‰ak zÛstal patrn˘, stejnû jako
pfiedûl mezi pÛvodními patry
ba‰ty a její nadstavbou. Zvenãí
napojení obou ãástí prozradí od-

halené zdivo a fiímsa, uvnitfi za-
chované stfiílny.
VûÏ, která v minulosti slouÏila
k obranû hradu, jako vûzení
s hladomornou a posléze jako
kostelní zvonice, dnes ve svém
interiéru ukr˘vá soukromé mu-
zeum. Vzniklo pfied sedmi lety,
poté co byl kostel sv. Augustina
navrácen fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ,
úsilím zástupce fiádu Roberta
Ráce a stalo se jakousi platfor-
mou pro propagaci fiádu v místû
dfiívûj‰ího pÛsobi‰tû a zároveÀ
pro demonstraci jeho snah získat
zpátky majetek zkonfiskovan˘
nacistick˘m Nûmeckem a poslé-
ze i komunistick˘m âeskoslo-
venskem (nûmeck˘ fiád léta usi-
luje napfi. o navrácení hradu
Sovince ãi nedalekého Bouzo-
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vás zvou na

Kdy: sobota 5. ãervence

Kde: Arcticpark a jízdárna KfiíÏov, 800 m od hradu Sovince

V kolik: 9.00 - 17.00

- OBâERSTVENÍ
- vyhlá‰ení nejaktivnûj‰ího jezdce za mûsíc ãerven
- soutûÏ jednotlivcÛ - startovné 50,-
- soutûÏ dvojic - pûtiboj - startovné 150,-
- soutûÏ pûtiãlenn˘ch druÏstev - pûtiboj - startovné 300 Kã
- pfiihla‰ování do soutûÏí na místû i telefonicky (774 430 443)
- úspû‰ní vícebojafii budou po zásluze OCENùNI
- opiãí dráha
- stfielba z luku
- úprk ranûného
- bûÏecká ‰tafeta
- skákání v pytlích
- navigování slepce www.arcticpark.cz

va). Kromû dokladÛ o historii, 
osobnostech i souãasnosti fiádu
nûmeck˘ch rytífiÛ a o jeho pÛso-
bení na sovineckém panství mu-
zeum nabízí i zajímavé exponáty
vztahující se k hradu obecnû, byÈ
doklady související s fiádem jsou
stûÏejní.
V prvním patfie vûÏe ãeká na ná-
v‰tûvníky expozice zakladatelÛ
a dal‰ích majitelÛ hradu, jejich
rodokmenÛ a zvlá‰tû dokumenty
vztahující se k osobû Jana Star-
‰ího Kobylky z Kobylího, kter˘
v roce 1623 hrad Sovinec prodal
fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ. Najdeme
také mapky osídlení sovinecké-
ho panství pfied Bílou horou, za-
chycující fiadu zanikl˘ch obcí,
a nákresy stavebního v˘voje hra-
du od 14. do konce 16. století.
Expozici doplÀují dvû ukázky
rytífiské zbroje a pfiedev‰ím mo-
del hradu v podobû, jak by mûl
vypadat po celkové rekonstrukci
dle plánu, kter˘ byl v roce 1980
schválen Státním ústavem pro
rekonstrukce památkov˘ch mûst
a objektÛ Brno.
Ve druhém patfie tuto maketu vy-
stfiídá model hradu Sovince 
v 15. století, ve vitrínách jsou ke
zhlédnutí pfiedmûty a dokumenty
vztahující se k mûsteãku Sovin-
ci, napfi. doklady o stavbû nedo-
konãeného vodovodu. âást ex-
pozice je vûnována událostem
druhé svûtové války; obsahuje

vojenské pfiedmûty ãi fotografie
francouzsk˘ch zajatcÛ, ktefií byli
za druhé svûtové války na
Sovinci vûznûni, ale také snímky
vnitfiního vybavení hradu, jeÏ
bylo z velké ãásti zabaveno na-
cisty. Dal‰í vystavené exponáty
se t˘kají velmistrÛ fiádu.
Tfietí patro, poslední zaujímající
prostor pÛvodní bateriové vûÏe,
je vûnováno tfiicetileté válce,
pfiedev‰ím ‰védskému obléhání
hradu. Nalezneme podobizny
hlavních aktérÛ - místodrÏícího
Augustina Osvalda z Lichten-
steina, dobyvatele hradu Len-
narta Torstenssona a také ‰véd-
ského krále Gustava II. Adolfa.
Ve vitrínách jsou vystaveny zá-
pisy o událostech na hradû, dopl-
nûné stfiepinami ‰védsk˘ch gra-
nátÛ a min, nalezen˘ch v areálu
hradu. Ústfiední model zachycu-
jící v˘jev z tfiicetileté války je
pouze ilustraãní, bojovou situaci
pfiímo na Sovinci má zobrazit
model, kter˘ teprve vzniká.
âtvrté patro je cele vûnováno
historii fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ
bûhem 20. století, resp. od první
svûtové války do souãasnosti.
Exponáty pfiipomínají i podnika-
telské aktivity fiádu, viz v˘vûsní
cedule fiádového pivovaru v Brun-
tále ãi fiádové likérky. Velká ãást
expozice se t˘ká nynûj‰í ãinnos-
ti fiádu v peãovatelské a vzdûlá-
vací oblasti.

Páté patro nabízí v˘stavu vyzna-
menání, fiádÛ, heraldiky a fiádo-
v˘ch odûvÛ. Obsahuje také po-
dobiznu arcivévody EvÏena Ra-
kouského, velmistra fiádu v le-
tech 1894-1923. ·esté patro pak
zaujímá expozice vûÏních hodin
a hodinov˘ch strojÛ, z nichÏ tfii
vãetnû funkãního pocházejí 
z uniãovské dílny Rudolfa
Thondela a ãtvrt˘ stroj, kováfiská
práce z konce 18. století, byla
spolu s torzy hodinov˘ch ruãi-
ãek pfienesena do sovinecké vûÏe
ze zdevastovaného kostela v Al-
brechticích u R˘mafiova.
Poslední patro vûÏe tvofií samot-
ná zvonice se tfiemi zvony, z ni-
chÏ nejvût‰í zvon EvÏen byl ulit
a slavnostnû vysvûcen v roce
2005 u pfiíleÏitosti jubilea arcivé-

vody EvÏena Habsburského, po-
sledního pfiedstavitele rytífiské
tfiídy fiádu. Vedle zvonÛ jsou k vi-
dûní i fotografie hradu Sovince
po roce 1945. Zvonice nabízí ta-
ké v˘hled na hrad a okolí z jiné-
ho úhlu, neÏ jsou náv‰tûvníci
hradu zvyklí (totéÏ se dá fiíci
o muzejní expozici celkovû).
Pro náv‰tûvníky Sovince, ktefií
mají zájem roz‰ífiit si své povû-
domí o dûjinách hradu o dal‰í 
úhel pohledu, je soukromé mu-
zeum ve vûÏi otevfieno v dubnu
aÏ ãervnu a v záfií a fiíjnu o ví-
kendu od 10 do 15 hodin, v ãer-
venci a srpnu kaÏd˘ den kromû
pondûlí od 9 do 16 hodin. Mimo
otevírací dobu je moÏno si pro-
hlídku rezervovat na tel.
737 853 456. ZN

Arcticpark pofiádá
KfiiÏáck˘ víceboj

Arcticpark a jízdárna KfiíÏov pofiá-
dají 5. ãervence 2008 u pfiíleÏitos-
ti vyhlá‰ení nejaktivnûj‰ího jezdce
na koni za mûsíc ãerven KfiiÏáck˘
víceboj v KfiíÏovû. Atmosféru
dávnovûk˘ch soutûÏí vám pfiiblíÏí
klání jednotlivcÛ, závody dvojic
i pûtiãlenn˘ch druÏstev. A rozhod-
nû bude o co bojovat!
V‰ichni zájemci se mohou pfiihlá-
sit na místû a vyzkou‰et si, jak ne-
lehké bylo pfiesnû stfiílet z luku ãi
ku‰e, jak nároãné bylo utíkat ra-
nûn˘ z bitvy, ãi kolik sil stála po-
moc kamarádovi v ohroÏení Ïivo-
ta, jak rychle se muselo bûhat, aby
byly doruãeny v‰echny zprávy
tam, kam bylo potfieba, a kolik od-
vahy stojí zaãít bezmeznû vûfiit
pfiíteli po boku... A nejen to, ale
i mnohem více na vás ãeká
v Arcticparku KfiíÏov.
Neváhejte tedy, vraÈte se s námi
o nûkolik století zpût a vyzkou‰ej-
te si, zda byste v oné tûÏké dobû
obstáli! Zuzana Vacková
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Znáte na‰i ‰kolu?
Jsme Ïáci Z· ve Staré Vsi a v hodinû slohu
jsme se rozhodli pod vedením na‰í paní uãi-
telky seznámit vás s ãinností na‰í ‰koly.
Na‰e ‰kola je dvoutfiídní. V tomto ‰kolním
roce 2007/08 jsme spojeni s 1. tfiídou a zji‰-
Èujeme, Ïe si prvÀáãci ãasto hrají na koberci,
povídají, zpívají, kreslí, a pfiesto se uãí. To
jim nûkdy závidíme, protoÏe my se uãíme
trochu jinak, i kdyÏ se nám to také líbí. Ale
pátrali jsme a dozvûdûli se, Ïe se od 1. tfiídy
Ïáci uãí podle nového ‰kolního vzdûlávacího
programu, na na‰í ‰kole pod názvem
Harmonická ‰kola.
Ve ‰kole máme v kaÏdé tfiídû poãítaãe, video,
CD a DVD pfiehrávaãe. V‰echno nám slouÏí
ve vyuãování, ale i ve voln˘ch chvílích.
KdyÏ potfiebujeme, mÛÏeme si potfiebné po-
mÛcky vytisknout a na kopírce zkopírovat.
A co dûláme o pfiestávkách? MÛÏeme si hrát
v odpoãinkovém koutku na chodbû, na hra-
cím koberci nebo za dozoru v tûlocviãnû.

KdyÏ v‰ak svítí sluníãko, vybûhneme na
‰kolní zahradu, kde máme prÛlezky, houpaã-
ku a pingpongov˘ stÛl.
V odpoledních hodinách jsme v leto‰ním ro-
ce chodili do zájmov˘ch krouÏkÛ a také do
‰kolní druÏiny, kde jsme si mohli podle zá-
jmu vybrat sportování v tûlocviãnû nebo na
hfii‰ti, na poãítaãích hrát hry, vyrábût rÛzné
v˘robky, kreslit a hrát spoleãenské hry.
Nûktefií si také psali domácí úkoly.
Nejvíce jsme se ale tû‰ili na pfienocování ve
‰kolní druÏinû s noãním putováním po ‰kole.
VÛbec jsme se nebáli, protoÏe máme rychlé
nohy a vÏdycky jsme pfied nûjak˘m stra‰i-
d˘lkem staãili utéct.
Îe máme rádi také sport, jsme dokázali
v R˘mafiovû na závodech v pfiespolním bûhu
a lehké atletice. V silné konkurenci jsme se
umístili na dobr˘ch místech. SnaÏili jsme se
také zpívat a pfiedná‰et, jak jste mohli sly‰et
pfii rozsvûcení vánoãního stromu.

Nejvíce jsme se v‰ak pobavili na akcích, kte-
ré pro nás pofiádalo SdruÏení rodiãÛ a pfiátel
‰koly (SRP·). Byla to mikulá‰ská besídka,
karneval a Den dûtí, pfii nichÏ jsme soutûÏili
a dostávali za to sladkosti a rÛzné odmûny.
SRP· také uspofiádalo Silvestra a z vydûla-
n˘ch penûz nám koupilo vybavení do tûloc-
viãny (míãe, trampolínu). A je‰tû jsme od
nich dostali DVD, pingpongov˘ stÛl a také
nám zaplatili autobus do divadla, pfiispûli na
v˘let a plavání. Za to jim moc dûkujeme.
ProtoÏe se pfiiblíÏil konec ‰kolního roku,
moc jsme se tû‰ili na v˘let. Ten jsme si sami
vybrali. A aby se nám pfii prázdninovém do-
vádûní nic nestalo, pfii‰li s námi udûlat bese-
du policisté.
Byli jsme také pracovití a pomáhali pfii v˘-
zdobû na‰í malé ‰koliãky. Tfiídili jsme odpad,
sbírali star˘ papír, starali se o kvûtiny pfied
‰kolou a udrÏovali pofiádek na zahradû.

Îáci Z· Stará Ves

Nevûfiíte? Pfiijìte se k nám podívat: Kdy? No pfiece
v Den otevfien˘ch dvefií 24. ãervna 2008 od 13 do 18 hodin.

A co nás ãeká v pfií‰tím ‰kolním roce 2008/09?
1. V pfií‰tím ‰kolním roce pokraãuje ve 2. tfiídû ‰kolní vzdûlávací

program.
2. I nadále budeme zaji‰Èovat ÏákÛm mléãné svaãiny.
3. Po dohodû se zfiizovatelem budou mít Ïáci na‰í ‰koly obûdy zdarma.

4. Ani v pfií‰tím roce nepfiestaneme tfiídit odpad a sbírat star˘ papír.
5. NaváÏeme kontakt s rodiãi pfies e-mailové adresy (omluvenky, in-

formace o Ïáku...)
6. Podpofiíme zfiízení matefiské ‰koly ve Staré Vsi.

Mgr. Libu‰e Va‰tíková, fieditelka ‰koly

Tvrdkov oÏil Dnem dûtí
V sobotu 31. kvûtna cel˘ Tvrdkov opût oÏil.
Tentokrát se Tvrdkovské ãarodûjky pfiedved-
ly v rolích indiánek a dûtsk˘ den se odehrá-
val v indiánském duchu.
Dûti dostaly indiánské obleãky a jejich první
úkol byl si ‰atiãky pûknû pomalovat.
Sluníãko se na malé indiány usmívalo a po-
ãasí bylo opravdu jako na prérii. MrÀatÛm
s malováním pomohli dospûláci, ale vût‰ina
dûtí malovala s takovou dokonalostí, Ïe indi-

ánky tvrdkovského kmene nestaãily koukat.
Po vyzdobení ‰atiãek indiánky nasadily dû-
tem indiánské ãelenky a dal‰í indiánské sou-
tûÏení mohlo zaãít. Za kaÏd˘ splnûn˘ úkol
dostávaly dûti sladkosti a maliãkosti.
Dokonce mezi nás zavítali koníãci a indiáni
mohli zkusit, jaké to je sedût na hfibetû konû.
Za toto zpestfiení dûkujeme jezdeckému od-
dílu ve Skalách.
Po ukonãení akcí pro dûti odstartovala akce

pro v‰echny zúãastnûné. Kolo ‰tûstí, opéka-
né makrely, selátko i hudba zpfiíjemnily od-
poledne a ãekání na dal‰í velkou akci - káce-
ní májky.
I kácení májky se nám podafiilo, a tak jsme
v‰ichni spoleãnû proÏili zase jeden velmi vy-
dafien˘ den. Podûkování si zaslouÏí v‰ichni,
ktefií se na pfiípravû i prÛbûhu indiánského
dne ve Tvrdkovû podíleli. 

Alena âiklová

Osadní v˘bory informují

Celebrity v Ondfiejovû
Poslední kvûtnová sobota byla jako kaÏd˘ rok v Ondfiejovû
ve znamení oslavy Dne dûtí, kácení máje a bujarého vese-
lí. Ondfiejov‰tí v rolích nejvût‰ích hvûzd ãeského ‰oubyz-
nysu si pro místní pfiipravili koncert pod ‰ir˘m nebem. Po
nûm, po ãtvrté hodinû odpolední, padla májka k zemi.
Sluníãko pálilo cel˘ den, proto bylo potfieba neustále dopl-
Àovat tekutiny. Obrovsk˘ dík patfií pofiadatelÛm, ktefií se
zhostili i funkcí v˘ãepních a barmanÛ, za to, Ïe byli pofiád
v pohotovosti a vydrÏeli aÏ do pozdních noãních hodin,
neÏ se celá se‰lost roze‰la do sv˘ch domovÛ. Na hudbu
z produkce pana Mokrá‰e tanãili v‰ichni bez rozdílu vûku
a stejnû tak se v‰ichni bavili pfii dovádûní na skákacím na-
fukovacím hradû.
Podûkování v neposlední fiadû patfií samozfiejmû i v‰em
sponzorÛm, bez kter˘ch by nemohla b˘t souãástí odpoled-
ne i bohatá tombola.
Snad nám bude poãasí pfiát i v srpnu pfii tradiãním pojídá-
ní knedlíkÛ a v‰ichni se je‰tû v hojnûj‰ím poãtu opût se-
jdeme. Katefiina Továrková

Foto: autorka ãlánku
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Akce hradu Sovince

Noc hrÛzy na Sovinci s legendární skupinou DG 307
Symfonie hrÛzy v podání legendární
undergroundové skupiny DG 307 dé-
monického Pavla Zajíãka, hudební
doprovod ke slavnému nûmému fil-
mu Upír Nosferatu, se odehraje
v autentickém prostfiedí gotického
hradu Sovince 21. ãervna 2008
v rámci 3. roãníku Noci filmÛ.
Friedrich W. Murnau, klasick˘
nûmeck˘ reÏisér, pfies osmdesát

let od vzniku svého filmového
Upíra Nosferatu, kter˘m poloÏil
základní kámen hororového Ïán-
ru, dodnes ‰okuje a dûsí. Jeden
z nejlep‰ích hororÛ, na nûmÏ má
lví podíl skvûl˘ stfiih, kamera
a pfiedev‰ím hereck˘ v˘kon
Maxe Schrecka, patfií do zlatého
fondu svûtové kinematografie.
Dílo natoãil Murnau podle Sto-

kerova románu Dracula. Snímku
nechybí Ïádn˘ z prvkÛ tvofiících
dodnes pilífie tohoto Ïánru.
Atmosféra je vytváfiena mistrnû
budovan˘m napûtím, neobvy-
kl˘mi zábûry, hrou svûtel a stínÛ.
Nosferatu ovládá barvit˘ svût
pfiírodních sil a pohrom. Dílo ne-
smírnû inspirativní a ko‰até je
stále obrovskou v˘zvou pro Ïiv˘
hudební doprovod (dfiíve napfi.
slavní Art Zoyd a Faust). Na
Sovinci zhlédneme souãasnou
promûnnou sestavu DG 307, kte-
rá skvûle kopíruje dûj filmu, dra-
maticky vypjaté momenty stfiídá
s uvolnûnûj‰ími pasáÏemi a hud-
ba ani na okamÏik neztrácí nic ze
své emocionality a pfiesvûdãi-
vosti. Hudba i dûj filmu bude do-
plnûn improvizovan˘m textem
Pavla Zajíãka. Jde o naprosto 
unikátní pfiedstavení, kdy horo-
rov˘ pfiíbûh filmu podtrÏen˘
skvûlou muzikou bude zasazen
do prostfiedí umocÀujícího noãní
aÏ dûsivou náladu kamenn˘ch

stfiedovûk˘ch zdí hradu. âirá
symfonie hrÛzy!
NeÏ tato 65minutová „koupel stra-
chu“ ve 20.30 zapoãne, zahájí v 19
hodin krat‰ím koncertem skupina
Sibérija cel˘ program a po vystou-
pení DG 307 bude promítnut kul-
tovní film z konce 60. let.
Organizátofii veãera na hradû
Sovinci doufají, Ïe si hosté a ná-
v‰tûvníci odnesou neopakovatel-
n˘ záÏitek. Obãerstvení bude za-
ji‰tûno a vstupné pouh˘ch 
120 Kã bude drobnou satisfakcí
za úchvatn˘ sobotní veãer.
Veliké podûkování za finanãní
podporu zaslouÏí pfiedev‰ím
Muzeum v Bruntále a sponzofii:
firma Promaris Duo, s. r. o. - 
M. Maãuda z R˘mafiova, firma
FARRAO a J. Karel - Praha,
DKS Praha, A. ·imko z R˘ma-
fiova, Profis R˘mafiov, s. r. o. - 
Z. Bartoník, Eurointermetall, 
s. r. o., D. Kamensk˘, KSI, s. r. o,
A. Heinisch, J. Vavrou‰ek.

R. Kubík, R. Karel

28. a 29. ãervna 2008

Stfievíc bílé paní
Netradiãní prohlídky hradních zákoutí a sklepÛ s bílou paní a dal‰ími pohádkov˘mi bytostmi.

Hrad otevfien: sobota 10 - 19 hod., nedûle 10 - 17 hod.
Prohlídky v délce cca 65 minut budou probíhat kaÏd˘ch 15 minut.

Akci pfiipravilo obãanské sdruÏení Dûdictví ve spolupráci s Muzeem v Bruntále.
BliÏ‰í informace na tel. ã. 777 205 029, e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz

Dobr˘ den pfiátelé,
posílám fotografii k zamy‰lení na‰im spoluobãanÛm, tady jde o domácí
automechaniky - servisy, jestli tohle je nutné v dne‰ní dobû udûlat!
Vyvézt binec po úklidu v dílnû na jednu z nejpûknûj‰ích alejí nad
R˘mafiovem, konkrétnû spojovací alej Nové Pole - Skály. Petr Matula

Foto: Petr Matula



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT12/2008

30

Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ: Informace Místní skupiny ââK - První pomoc pfii úrazech

17. Tonutí
Tonutí vzniká v dÛsledku vniknutí vody do
d˘chacích cest a do plic. Dítû se dusí, trpí 
akutnû nedostatkem kyslíku, ztrácí vûdomí
a dochází k zástavû krevního obûhu.
Pfiíãinou tonutí mal˘ch dûtí je jejich zvûda-
vost, neopatrnost a neschopnost rozpoznat
nebezpeãí. Dítû, které neumí plavat, mÛÏe 
utonout i v mûlké vodû zahradního bazénku
na vodní kvûtiny. âasté jsou nezpozorované
pády dûtí do bazénu u rodinného domu.
Uklouznutí ve vanû, zvlá‰tû pokud následuje
úder do hlavy a omráãení, mÛÏe b˘t pro dítû
smrtelnû nebezpeãn˘m úrazem. U vût‰ích dû-
tí a pfiedev‰ím dospívajících vzniká tonutí
ãasto v dÛsledku nerozváÏnosti - pfii skocích
po hlavû do vody v neznámém terénu (rybní-
ky, pfiírodní koupali‰tû) s následn˘m úrazem
hlavy, nebezpeãn˘ je vstup na tenk˘ led a je-
ho prolomení. Po skoku do chladné vody
v rozehfiátém stavu dochází nezfiídka k reflex-
ní zástavû srdeãní. Fatální pfiíhodou mÛÏe b˘t
i pfiecenûní vlastních sil nezku‰eného plavce,
které vede k jeho podchlazení, vyãerpání
a nástupu kfieãí daleko od bfiehu.
Celkové podchlazení, které doprovází tonutí
ve studené vodû, zpomaluje látkovou v˘mû-
nu a sniÏuje spotfiebu kyslíku v jednotliv˘ch
tkáních vãetnû mozku. Proto mívá následná

resuscitace vût‰í nadûji na úspûch neÏ v ji-
n˘ch pfiípadech a celkové vyhlídky na zota-
vení jsou relativnû dobré.
První pomoc pfii tonutí:
- Dítû co nejrychleji vytáhnûte z vody, po do-
pravení na bfieh je uloÏte s horní ãástí tûla
mírnû sklonûnou a s hlavou otoãenou ke stra-
nû. Minimalizujete tak riziko aspirace, voda
z velk˘ch d˘chacích cest mÛÏe vytéci.
Neztrácejte ale ãas déletrvajícím „vylévá-
ním“ vody z dítûte. Zkontrolujte volné d˘-
chací cesty, vûnujte pozornost Ïivotnû dÛleÏi-
t˘m funkcím, v pfiípadû potfieby zaãnûte pro-
vádût resuscitaci.
- Je-li jasné, Ïe dítû ned˘chá a trpí náhl˘m ne-
dostatkem kyslíku, zahajte umûlé d˘chání
je‰tû ve vodû nebo v místû, kde jiÏ máte opo-
ru (pokud to lze a vÏdy s ohledem na vlastní
bezpeãnost). Zkrátíte tak celkovou dobu od-
kysliãení organismu, zlep‰í se vyhlídky nejen
na úspû‰nou resuscitaci, ale i na celkov˘ dal-
‰í stav dítûte.
- Má-li dítû základní Ïivotní funkce v pofiád-
ku nebo dojde-li k jejich obnovû po resuscita-
ci, uloÏte je do stabilizované polohy, nadále
kontrolujte základní Ïivotní funkce pro riziko
obnovení jejich zástavy.
- Dítûti svléknûte mokr˘ odûv, pfiikryjte ho

a snaÏte se zabránit dal‰ím ztrátám tûlesné
teploty.
- Pokud zachraÀujete vût‰í dítû ve volné vo-
dû, je vhodné mít u sebe pevn˘ pfiedmût, kte-
rého se tonoucí reflexivnû zachytí, nedojde
tak k ohroÏení zachránce a jeho staÏení pod
vodu. S ohledem na vlastní bezpeãnost pfii-
plavte k tonoucímu zezadu, otoãte ho na zá-
da, uchopte podhmatem za bradu a pokuste se
ho dopravit do míst, kde budete mít oporu.
- K dítûti, které se topilo, a to i v pfiípadû, Ïe
je dobfie o‰etfiené a Ïe dojde k jeho rychlému
zotavení, je vhodné pfiivolat ZZS vzhledem
k moÏn˘m komplikacím, které mohou stav
po tonutí i s odstupem ãasu provázet.
Jak pfiedcházet utonutí dítûte?
- Minimálnû do 3 let nenechávejte malé dítû
samotné ve vanû, pouÏívejte ve vanû gumo-
vou protiskluzovou podloÏku.
- Bazény, zahradní jímky a jiné vodní nádrÏe
zabezpeãte proti spadnutí dítûte do vody, ni-
kdy nenechávejte v jejich blízkosti dítû bez
dozoru.
- Pokud je dítû neplavec, vÏdy je pfied vstu-
pem do hlub‰í vody vybavte patfiiãn˘mi pla-
veck˘mi pomÛckami k nadná‰ení, nikdy na
nû ale stoprocentnû nespoléhejte.

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)

Chcete pÛjãit?

Zavolejte a dozvíte se více
tel.: 724 129 137, 733 519 935, 733 220 892

☎ 844 430 430
www.provident.cz

PROVIDENT
Víc neÏ jen pÛjãka

• rychle a na cokoliv
• jiÏ od 3 000 Kã
• s jasn˘mi pravidly

• bez ruãitele
• bez velkého papírování
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Sport

L˘die ·védíková se probojovala mezi pût nejlep‰ích profi lektorek
Závodnice SK Studio Sport a zdraví Micha-
ela Mezihoráková, Zuzana Buãková, L˘die
·védíková, Terezka Krywdová a ·árka
Zapletalová bojovaly v nedûli 25. kvûtna
v Praze o tituly mistryÀ âR v aerobiku.

Postup na finále MâR si vybojovaly jiÏ
v bfieznu v krajské postupové soutûÏi
v Ostravû, kdy z kaÏdého kraje postoupilo na
MâR 15 finalistek v kaÏdé kategorii. V praÏ-
ském finále bojovalo o medaile více neÏ 
100 nejlep‰ích závodnic z celé âR v kaÏdé
vûkové kategorii.
Na‰e dûvãata se drÏí jiÏ nûkolik
let na ‰pici ãeského aerobiku.
Také na leto‰ním mistrovství
pfiedvedly v˘born˘ sportovní
v˘kon, pfiesto se jim letos nepo-
dafiilo dosáhnout na medailová
umístûní.
L˘die ·védíková soutûÏila v no-
vé závodní disciplínû Individual
Trophy - soutûÏi profesionál-
ních lektorek. Jako vÏdy pfied-
vedla vynikající sportovní v˘-
kon a probojovala se mezi pût
finalistek MâR. Závûreãn˘ fi-
nálov˘ boj o medaile jí
v‰ak pfiekazila kfieã stehenního
svalu, takÏe se nakonec umístila
na 5. místû - v˘borném 5. místû!
Dûkujeme v‰em úãastnicím
MâR za v˘bornou reprezentaci
SK Studio Sport a zdraví a mûs-
ta R˘mafiova, umístûn˘m dûv-
ãatÛm gratulujeme.

Umístûní na‰ich závodnic:
L˘die ·védíková - kategorie
Professional - 5. místo
Zuzka Buãková - kategorie

nad 18 let - finálové umístûní
Terezka Krywdová - kategorie 11 - 13 let -
probojovala se do semifinále
·árka Zapletalová - kategorie 8 - 10 let -
probojovala se do semifinále
Více najdete na www.studiosportazdravi.cz. 

L˘die ·védíková st., pfiedsedkynû SK

Gratulace od Francouze Stephane Barthe-le-
miho, pfiedsedy mezinárodní organizace FISAF
a autora nové soutûÏe v aerobiku Individual
Trophy Fota: SK Studio Sport a zdraví

Taneãní klub Jes vybojoval titul 1. vicemistra republiky
V prostûjovském Sportcentru se 30. kvûtna
konalo taneãní mistrovství âeské republiky
v dûtské vûkové kategorii. Vyhla‰ovatelem

této prestiÏní soutûÏe byla âeská taneãní or-
ganizace, pofiadatelskou taktovku pfievzal
Kulturní dÛm Duha v Prostûjovû. Od brz-

k˘ch ranních hodin se do místa konání sjíÏ-
dûly soubory, které postoupily z mistrovství
Moravy a âech. Jesáci pfiijeli s choreografií
Spoutaní (modern dance I. art) a ÎolíkÛv sen
(show dance formace) bojovat o co nejlep‰í
umístûní. O veliké konkurenci na této soutû-
Ïi není tfieba pochybovat. Na‰e Karty ukáza-
ly svoji odvahu i bojovnost a tím si u poroty
zajistily postup do kola finálového (12 cho-
reografií). Zde se umístily na pûkném 6. mís-
tû. Spoutaní pfiedvedli divákÛm i porotû krás-
n˘ v˘razov˘ tanec, kter˘ byl ocenûn 2. mís-
tem a titulem 1. vicemistra âeské republiky!
Moc a moc pro mû tyto úspûchy znamenají.
Ptáte se proã? V této taneãní sezónû do‰lo ke
slouãení dvou svazÛ, Taneãní unie a âesko-
moravské taneãní organizace, a vznikla vel-
mi silná âeská taneãní organizace. Tím, Ïe
jsme dosáhli takov˘ch úspûchÛ, patfiíme me-
zi opravdu v˘bornû tanãící kluby.
Dûkuji z celého srdce v‰em taneãníkÛm za
to, Ïe vytrvali aÏ do konce této sezóny, Ïe mi
neustále dokazovali, jak úÏasné dûti v soubo-
ru mám a Ïe jsou to právû ony, které si za-
slouÏí obdiv nás v‰ech. 

Alena Tome‰ková,
vedoucí a choreografka TK Jes

Foto: archiv TK Jes
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Taneãní skupina Move2you soutûÏila v Lovosicích
Pokraãování taneãní skupiny
Move2you v Ïebfiíãkové soutûÏi
probíhalo v Lovosicích. Vzhle-
dem k tomu, Ïe místo konání by-
lo aÏ v âechách, museli taneãní-
ci vyrazit ve velice brzk˘ch ran-
ních hodinách a domÛ dorazili
taktéÏ brzy ráno. SoutûÏ byla pro
v‰echny taneãníky velice nároã-
ná. Únava musí jít ale v tuto
chvíli stranou, je potfieba podat ty
nejlep‰í v˘kony.
SoutûÏ zaãala sóly, dûtskou vûko-
vou kategorií, v níÏ úplnû poprvé
soutûÏila Aneta ·mehlíková, která
skonãila na krásném 9. místû,
Blanka Mervová vytancovala 
8. místo a Tereza ·vehlová finálo-
vou pozici. Tereza ·vehlová
s Blankou Mervovou se s duetem
probojovaly rovnûÏ do finále, od-
kud si zaslouÏenû a s úsmûvem
odváÏí 5. místo.
SoutûÏ pokraãovala juniorskou
vûkovou kategorií tfiídy C, v níÏ
se do finále protancovaly pfieváÏ-
nû taneãnice z M2U a chlubit se
mohou tûmito v˘sledky: Anna
Stachová 7. místo, Lucie Horke-
lová 6. místo, Petra Prá‰ková 
5. místo, Adéla KomÛrková 
4. místo a zlatou medaili na krku

si z Lovosic odváÏí Katefiina
Klíãníková. V juniorech tfiídy
B neuvûfiitelnû vyãerpávající v˘-
kony, které porota také tak ohod-
notila, pfiedvedly r˘mafiovské hip-
hoperky Lucie Kistanová, která
získala medaili stfiíbrnou, a Mirka
Rapouchová s medailí zlatou!
S duetem Lucka s Mirkou zazáfii-
ly a opût stály na bednû za 2. mís-
to. Katefiina Klíãníková s Adélou
Köhlerovou získaly místo páté
a Lucie Horkelová s Adélou
KomÛrkovou místo sedmé. Juni-
orská malá skupina s názvem
Smile si z finále odvezla ‰esté
místo.
Nakonec pfii‰la na fiadu hlavní vû-
ková kategorie, v níÏ soutûÏila
Lucie La‰tÛvková, která si svojí
improvizací a nasazením vytanco-
vala 2. místo. V duetu s Monikou
Diváckou taneãnice získaly finá-
lové 6. místo.
I druhá Ïebfiíãková soutûÏ pro ta-
neãníky z Move2you skonãila ve-
lice úspû‰nû. Do R˘mafiova pfiijeli
s pûti medailemi. V‰ichni si za-
slouÏí pochvalu a gratulaci.
Touto cestou bych chtûla moc po-
dûkovat za sponzorství, o které se
postarali Dagmar Monincová

a Autocolor Design, a. s., Ko-
mÛrkovi. Cel˘ soubor za finanãní
podporu dûkuje.

O pokraãování Ïebfiíãkové soutû-
Ïe se podûlíme opût pfií‰tû. 

Petra âechová

Show ICQ taneãníkÛ Move2you
nena‰la konkurenci

·árka Zapletalová se probojovala
do finále Miss aerobik 2008

·árãin postup v soutûÏi Miss aerobik 2008Ve Zlínû se 25. ãervna konala soutûÏ O Zlat˘ klobouãek. Na tuto sou-
tûÏ nás r˘mafiov‰tí hiphopefii ze Stfiediska volného ãasu a taneãní sku-
piny Move2you pfiijeli reprezentovat v hlavní vûkové kategorii se
skladbami ICQ a Na poslední chvíli. Druhá zmiÀovaná skladba zís-
kala ocenûní za taneãní projev a v˘bornou choreografii. Show ICQ
ani na této soutûÏi nena‰la konkurenci, a tak si odváÏí hlavní cenu
a 1. místo. Petra âechová

Z Aerobik tour v ·umperku 19. 4.
2008 postoupila do základního
kola Miss aerobik 2008 v Praze,
v základním kole 10. kvûtna 2008
v Praze bojovala se stovkou zá-
vodnic z 12 kol Aerobik tour 2008
z celé âR - probojovala se do tfii-
cetiãlenného semifinále Miss ae-
robik 2008, v nedûli 1. 6. 2008 od-
jela znovu do Prahy soutûÏit se 
30 semifinalistkami o postup do
finále Miss aerobik 2008. Postup
mezi pût finalistek Miss aerobik

2008 zaslouÏenû vybojovala!
Finálov˘ boj v Praze 3. 10. 2008
rozhodne, kdo bude MiniMiss 
aerobik 2008.
GRATULUJEME ·ÁRCE A DR-
ÎÍME JÍ PùSTI DO DAL·ÍHO
BOJE!
V fiíjnu 2008 uvidíte ·árku
Zapletalovou v televizi - v pfiímém
pfienosu volby Miss aerobik 2008!
Více najdete na www.studiospor-
tazdravi.cz. L˘die ·védíková,

pfiedsedkynû SK SSaZ

Foto: archiv Move2you

Foto: archiv Move2you Foto: archiv SK Studio Sport a zdraví
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• fiidiãe pro mezinárodní kamionovou dopravu

POÎADUJEME:
- 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
- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

• fiidiãe pro vozidlo do 12 tun
POÎADUJEME:
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C
- vûk min. 21 let
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav
NABÍZÍME:
- pfiidûlení vozidla
- po zauãení umoÏníme
roz‰ífiení pro skupinu E

- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme

Nástup moÏn˘ po dohodû ihned, pro bliÏ‰í informace kontaktujte:
Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460 (v dobû od 7 do 16 hodin).

PPPP NNNN EEEE UUUU SSSS EEEE RRRR VVVV IIII SSSS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

VVVV ÁÁÁÁ MMMM NNNN AAAA BBBB ÍÍÍÍ ZZZZ ÍÍÍÍ
MIMO JIÎ KLASICKY POSKYTOVAN¯CH SLUÎEB

I NOVù PLNùNÍ A âI·TùNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
tfiída HrdinÛ 45, R˘mafiov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

V naléhav˘ch situacích se lze na telefonu 774 950 041
dohodnout i jinak.

- Momentálnû dále nabízí slevu
na skladové zásoby

osobních pneumatik
zn. Barum

ve v˘‰i 35 %
(platí do

vyprodání
zásob)

MARPI Trading, s. r. o.,
nabízí:

- pronájem podkrovního bytu 1+1 v Janovicích 
u R˘mafiova na Opavské ulici.
Velikost bytu: 27 m2, el. topení, obchod
a zastávka autobusu v místû

- pfiepravu sklápûãem M25 (2 m3, 2 tuny).
Informace na tel.: 731 614 077

731 614 088

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo
RÝMAŘOVSKÉHO

HORIZONTU

bude v prodeji
od 4. 7. 2008

Uzávûrka pro vydání
je ve ãtvrtek 26. 6. 2008 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

13/2008

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE
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XII. roãník ãasovky R˘mafiov - Skfiítek má své vítûze
Leto‰ní roãník se opût vrátil k tra-
diãnímu jarnímu termínu, kter˘ je
pro tuto ãasovku zaÏit˘. Na 
122 cyklistÛ a cyklistek ãekala
stfiednû nároãná traÈ se stoupáním
na sedlo Skfiítek. Závodu se zú-
ãastnili handbikefii, kategorie
benjamínkÛ i zamûstnanci skupi-
ny âEZ. âasovka byla zafiazena
do âeského poháru handbikerÛ,
XIV. Roãníku Jesenického ‰neka,

domácího II. roãníku Cykloligy
AutoDûdoch, zamûstnanci skupi-
ny âEZ sbírali body do soutûÏe
Top âEZ sport.
První závodníci se vydali na traÈ
je‰tû pfied oficiálním startem, pro-
toÏe se jednalo o rodinné t˘my,
které dojely do cíle i se sv˘mi ra-
tolestmi. Startovní listina letos by-
la naplnûna nejen pravideln˘mi 
úãastníky tohoto závodu, ale i t˘-

my, jako jsou napfi. Siln˘ team
Uniãov, Spartak Tfiebíã, Mapei
Cyklo KaÀkovsk˘, CK Vala‰ské
království, Dekhome Cannonda-
le, Sundance TJ Opava, SC Ra-
jeãko. Tyto t˘my doplnili jiÏ pra-
videlní úãastníci - Buldoci Rapo-
tín, pofiádající klub CK Stará Ves,
ASPV Vápenná, Veloservis Brun-
tál, SOK R˘mafiov, HaF Opava
a Duko R˘mafiov.

Nejlep‰ích ãasÛ dosahovali zá-
vodníci na hranici 23 minut, tak-
Ïe letit˘ VlãkÛv rekord 21:20 mi-
nut opût nebyl ohroÏen. Dnes uÏ
v‰ak nemáme zaznamenáno, jest-
li tenkrát nefoukal cyklistÛm do
zad aÏ pfiíli‰ siln˘ vítr.

V jednotliv˘ch kategoriích má
leto‰ní ãasovka na Skfiítek tyto
vítûze:

Kategorie A: Kategorie B:
1. Petr Lukosz YOGI Ostrava 1. Jan Strapek ASPV Vápenná B
2. Jan Hynek Dekhome Cannondale 2. Milan Král Siln˘ team Uniãov B
3. Tomá‰ Satke Sundance TJ Opava 3. Miroslav ·vab SC Rajeãko B

Kategorie C: Kategorie D:
1. ·tefan Luka‰ák Onroad Olomouc 1. Rostislav Kuzník HAF Opava
2. Petr Kucharik Siln˘ team Uniãov 2. Lubomír Vychodil
3. Pavel Klime‰ SC Rajeãko Siln˘ team Uniãov

3. Pavel Pode‰va Duko
Kategorie H:
4. Robert Kautz RD R˘mafiov Kategorie Handbiker:
8. JanKeclík RD R˘mafiov 1. Marcel Pipek Handbike âR
9. Patrik ·rutka RD R˘mafiov 2. Daniel Kukºa
10. Luká‰ Matzke RD R˘mafiov Peges Renata Handlová
11. Patrik Matzke RD R˘mafiov 3. Stanislav Bíza Handbike âR

Kategorie M: Kategorie A-âEZ:
1. Dominik Buksa 1. Radan Pazderka âEZ

Dekhome Cannondale
2. Lubomír Orság CK Stará Ves Kategorie B-âEZ:
3. Dominik Brand˘s Onroad Olomouc 1. VíÈa Vontroba âEZ

Kategorie C-âEZ:
1. Pavel Gruber âEZ Kategorie D-âEZ:
2. Jifií Dobe‰ TJ Spartak Tfiebíã 1. Josef Eliá‰ Víno Karabina ·umperk
3. Karel StrÏínek CK Stará Ves 2. Milan Musil âEZ, a. s., EDû

3. Jan ZháÀal TJ Spartak Tfiebíã
Kategorie Benjamínci - âEZ:
Adéla StrÏínková CK Stará Ves Kategorie Î-âEZ:
Olga Vontrobová âEZ 1. Markéta Olejáková
Vanda Vontrobová âEZ X-AIR Ostrava
Ema Vontrobová âEZ 2. Anna Jasníková âEZ

3. Petra StrÏínková CK Stará Ves

âasovka R˘mafiov - Skfiítek 2008

29. ãervna se uskuteãní na R˘mafiovsku Cykloliga AutoDûdoch a Jesenick˘ ‰nek bude pokraãovat dal‰í soutûÏí, tentokrát silniãním závodem
jednotlivcÛ - závodem Jedenáctka o Putovní pohár starosty obce Stará Ves. Informace o tomto závodû a o celém seriálu závodÛ Jesenického
‰neku a Cykloligy AutoDûdoch se dozvíte na www.jesenickysnek.com. Karel StrÏínek

Policie âR R˘mafiov
zve

na 12. roãník
turnaje v kopané o pohár OOP âR R˘mafiov

v sobotu 28. 6. 2008 od 9.30 na hfii‰ti TJ Sokol Stará Ves

Úãastníci turnaje:
Stafií páni R˘mafiov, Tatran Janovice, Policie R˘mafiov a hosté

Fota: Jakub Vala
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Opel Frontera 2.2DTi Sport, RS, r. v.
1999, rádio, posil. fiíz., z. stûraã, 
uzáv. difer., 2x airbag, imob., el. ok-
na a zrc., centrál. Cena: 189 900 Kã.

Od nás s prázdnou
neodejdete:

K úvûru/leasingu
bonusy:

 • satelitní navigace
• DVD pfiehrávaã
• CCS aÏ za 10 000 Kã
• Construct nebo 

Defenlock
• 4x nové pneu
• plná nádrÏ PHM

Ford Focus II,1.4-16V, r. v. 2005, ABS,
rádio, posil. fiíz., PC, multif. volant, el.
v˘bava, tepl., temp., z. stûraã, imob.,
centrál, CD airbag. Cena: 269 900 Kã.

Peugeot 206 1.4 HDi, r. v. 2005, rá-
dio, imob., el. okna, posil. fiíz., dû-
lená z. sedadla, z. stûraã, centrál,
ABS, 2x airbag. Cena: 154 900 Kã.

· - Fabia 1.4, 44 kW, r. v. 2002, air-
bag, imob., z. stûraã, rádio, pfiíprava
pro telefon. 
Cena: 88 900 Kã.

Ford Fiesta 1.3, r. v. 1995, 2x
airbag, rádio, posil. fiíz., dûlená
zadní sedadla, manuální pfievo-
dovka. Cena: 29 900 Kã.

Audi A3 1.6, Attraction, 74kW, r. v.
1998, CD, rádio, imob., posil. fiíz., el.
zrc., z. stûraã, el. okna, centrál, alarm,
ABS, 2x airbag. Cena: 119 900 Kã.

·koda Fabia kombi, 1.2 HTP, r. v.
2003, 2x airbag, rádio, centrál, po-
sil. fiíz., zámek fiad. páky, z. stûraã, 
imob., el. okna. Cena: 159 900 Kã.

DIGI KLIMA
Citroen Xsara Picasso 2.0HDi, r. v.
2003, ABS, rádio, posil. fiíz., PC, tepl., 
z. stûraã, imob., el. okna a zrcátka, cent-
rál, CD, 4x airbag. Cena: 199 900 Kã.

• Prodej ojet˘ch vozÛ v‰ech znaãek
• Dennû v nabídce aÏ 150 vozÛ
• V˘kup za hotové – peníze ihned na ruku

• Vykupujeme vozidla i v úvûru/leasingu
• Protiúãet va‰ím vozem samozfiejmostí
• Slevy na vybrané vozy 5 000 - 30 000 Kã

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

·etfiíme
va‰e peníze

• neplaÈte poplatek za smlouvu
• lustrace vozidel ZDARMA
• nemûnná v˘‰e splátek

·koda Octavia 1.9TDi, r. v. 1999,
rádio, PC, teplomûr, mlhovky, imob.,
el. zrcátka a okna, centrál, CD, ABS,
2x airbag. Cena: 169 900 Kã.

Renault Espace 2.2DCi, r. v. 2004, ABS,
ESP, ASR, xenony, rádio, el. v˘bava,
PC, indik. park., senzory, centrál, CD,
8x airbag. Cena: 234 900 Kã bez DPH.

·koda - Fabia 1.4i,50 kW, 
r. v. 2001, ABS, airbag, z. stû-
raã, rádio, centrál, imobilizér.
Cena: 129 800 Kã.

· - Fabia 1.4, 44 kW

splátka jiÏ

od 1121 Kã/mûs.

·koda Octavia TDi, r. v. 2003, ABS,
rádio, imob., el. okna, PC, taÏné, vy-
hfiívaná el. zrcátka, z. stûraã, centrál,
CD, 2x airbag. Cena: 239 900 Kã.

·koda Octavia TDi, r. v. 2002, ASR,
ABS, vyhfi. zrcátka, z. stûraã, senzor brzd,
rádio, PC, imob., el. okna, el. zrc., cent-
rál, CD, 2x airbag. Cena: 219 900 Kã.

·koda Octavia 2.0 TDI, r. v. 2006, ABS,
ESP, ASR, el. v˘b.,  temp., z. stûraã, senz.,
navi, 4x airbag, kÛÏe, CD, rádio, PC, cent-
rál, 6 rychl. a dal‰í. Cena: 374 900 Kã.

DIGI KLIMA DIGI KLIMA
103 kW

KLIMA

·koda Octavia kombi, II,TDI, 4x4, r. v.
2005, ABS, 4x airb., ESP, ASR, CD, el.
v˘b., taÏné, temp., senz., rádio, PC, indik.
park., centrál, 6 rychl. Cena: 424 900 Kã.

1. MAJITEL

1. MAJITEL

1. MAJITEL

1. MAJITEL

TDi
KLIMA

Vyzkou‰ená vozidla 
·koda

Koupená  v CZ

Po prvním majiteli

S kompletní
dokumentací

Vãetnû
servisní knihy

·koda Octavia kombi TDi, 77 kW, r. v.
2005, ASR, ABS, rádio, imob., el. okna, PC,
vyhfi. el. zrcátka, tepl., z. stûraã, centrál,
CD, 4x airbag a dal‰í. Cena: 324 900 Kã.

1. MAJITEL

CZ

CZ

CZ

CZ

KLIMA

·koda Octavia II, 1.6i, 75 kW,r. v. 2005,
ASR, rádio, imob., el. vyhfi. okna, el.
zrc., PC, teplom., senzory, centrál, CD,
4x airbag a dal‰í. Cena: 289 900 Kã.

4X4

KLIMA4X4

SERVIS. KNIHA

SERVIS. KNIHA KLIMA CZ

CZ

CZ

SERVIS. KNIHA
1. MAJITEL

1. MAJITEL

KLIMA CZSERVIS. KNIHA
1. MAJITEL

KLIMA CZSERVIS. KNIHA

KLIMA

·koda Octavia II, TDi, r. v. 2004, ASR,
rádio, imob., el. vyhfi. okna, el. zrc., PC,
teplom., senz. svûtel, el. kufr, centrál,
ABS, 4x airbag. Cena: 274 900 Kã.

CZ
DIGI KLIMA SERVIS. KNIHA

N1

Vyberte si

DVD nebo navigaci
ke kaÏdému vozu

ELEGANCE
1. MAJITEL

AKCE S VOZY 

s GE Money Auto
- úvûr od r. v. 1998
- akontace od 0%

- splátky aÏ na 72 mûsícÛ
 vyfiízení smlouvy do 30 min.

- v˘hodné poji‰tûní
- v˘mûna oleje v autoriz. servisu

ZDARMA

110 kWDIESEL 6 KVALT

AUTOLA·ÁK R¯MA¤OV


