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Dfievafiské, lesnické a myslivecké dny 2008

Za nález psa a kozy odmûna dvacet tisíc
I dfievafiské dny mohou mít své stinné

stránky. Pfiesvûdãil se o tom fiezbáfi Jifií

Halouzka z Jifiíkova, kter˘ v programu

pfiedvádûl své fiezbáfiské umûní. Poté, co

zakonãil nároãn˘ den, ulehl do svého kara-

vanu v areálu zahrady Hedvy. Probuzení

v‰ak nebylo pfiíjemné. Zjistil totiÏ, Ïe ne-

znám˘ poberta mu v noci odcizil dfievûnou

sochu sedícího psa vysokou asi 90 cm a so-

chu kozy o rozmûrech 1,10 m x 1 m. Obû

sochy mûly svûtle hnûdou barvu. 

„Vyznavaãe umûní mám rád, ale ne ty, co
mi kradou sochy. Netu‰il jsem, Ïe kromû
Michelangela pÛjdou zlodûji také po

Halouzkovi,“ komentuje s hofik˘m úsmû-

vem celou záleÏitost jifiíkovsk˘ fiezbáfi.

Nicménû se nevzdává nadûje na objevení

obou odcizen˘ch dûl a vyhla‰uje odmûnu

20 tisíc korun za podání zásadní informace

k dopadení pachatele. „Sochy mi byly odci-
zeny za denního svûtla na námûstích v Brnû
i v Olomouci, ale Ïe zmizí i tady v na‰em
poklidném horském mûsteãku, to je mi po-
divné,“ kroutí nevûfiícnû hlavou fiezbáfi

Halouzka. Inu, ta na‰e povaha ãeská: proã

by se na v˘tvory mûlo koukat mofie lidí,

kdyÏ je mohu mít jen sám pro sebe nûkde

na zahrádce u chaloupky ãi vilky. Snad ale

mezi námi chodí stále dost poctiv˘ch lidí

a sochy se vrátí ke svému tvÛrci. JiKo

Dfievo: Îivitel r˘mafiovského regionu
Sobota 6. záfií se v r˘mafiovské

zahradû Hedvy nesla ve znamení

Dfievafisk˘ch, lesnick˘ch a mys-

liveck˘ch dnÛ, které se ob rok

pofiádají s v˘jimkou desetiletého

pfieru‰ení uÏ od roku 1967.

Tradiãnû je zahájili na r˘mafiov-

ském námûstí u radnice trubaãi -

studenti Stfiední lesnické ‰koly

z Hranic na Moravû.

„Cílem tûchto dnÛ bylo a je

upevnit povûdomí obyvatel a ná-
v‰tûvníkÛ R˘mafiovska o dÛleÏi-
tosti lesa a dal‰ího zpracování
suroviny z nûj v tomto regionu.
ZároveÀ je cílem v‰echny ubez-
peãit, Ïe les je obhospodafiován
trvale udrÏiteln˘m zpÛsobem,
a je tedy jistotou obÏivy pro ná-
sledující generace. Berme tyto
dny jako formu podûkování lesu
- na‰emu Ïiviteli,“ pronesl pfii

zahájení dfievafisk˘ch dnÛ v za-

hradû Hedvy pfiedseda pfiedsta-

venstva firmy Katr, a. s., Ing.

Franti‰ek Pfiíkask˘. PfiipomeÀ-

me, Ïe firmû Katr, a. s., hlavní-

mu sponzoru a organizátoru dnÛ,

se koupí firmy zab˘vající se v˘-

robou dfievûn˘ch montovan˘ch

domkÛ na klíã RD R˘mafiov, 

s. r. o., podafiilo uzavfiít fietûzec

spotfieby dfieva na R˘mafiovsku.

Její plán do budoucna urãuje

v maximální moÏné mífie zv˘‰it

produkci domkÛ a tím posílit v˘-

znam lesa pro tuto oblast.

Jak jiÏ bylo zmínûno, v letech

1967 aÏ 1987 se Dfievafiské, les-

nické a myslivecké dny pofiádaly

témûfi pravidelnû kaÏdé dva ro-

ky. Revoluãní období, politická

situace a rozpad státních podni-

kÛ, které tyto dny organizovaly,

pfieru‰ily tradici na cel˘ch deset

let. S cílem obnovit a udrÏet ji se

v roce 1998 uskuteãnil nult˘ roã-

ník dfievafisk˘ch dnÛ.

„V rámci obnovení dvouletého
cyklu se dnes scházíme na 5. no-
vém roãníku pofiádání tûchto
dnÛ. Pokud se ale zafiadíme do
historické posloupnosti r˘ma-
fiovské tradice, mohu vás srdeã-
nû pfiivítat na jiÏ ‰estnáct˘ch
Dfievafisk˘ch, lesnick˘ch a mysli-
veck˘ch dnech. Pfieji tomuto roã-
níku, aby probûhl a zapsal se

v pamûti vás v‰ech tak, aby se
mohl zafiadit za roãníky minulé
a zpeãetit na‰i snahu o udrÏení
této v˘jimeãné tradice,“ uvedl

na závûr slavnostního proslovu

Franti‰ek Pfiíkask˘.

Leto‰ní dfievafiské dny byly pod-

pofieny z rozpoãtu kraje pro-

stfiednictvím projektu SdruÏení

obcí R˘mafiovska „Posílení tra-

dic mikroregionu R˘mafiovsko“.

V teplém záfiijovém dnu se pfie-

svûdãilo nûkolik stovek náv‰tûv-

níkÛ, ktefií zavítali na dopolední

soutûÏe, pfiehlídku lesní techniky

nebo na bohat˘ odpolední pro-

gram, Ïe organizátofii nepone-

chali nic náhodû. O tom, Ïe les-

níci se dokáÏí o les postarat

s fiádn˘m fortelem, svûdãila sou-

tûÏ profesionálních dfievorubcÛ,

jichÏ se pfiihlásilo do leto‰ního
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roãníku tfiináct. Nechybûli mezi

nimi ani pol‰tí dfievorubci z part-

nerského Ozimku. V‰ichni zmû-

fiili síly v rychlosti v˘mûny fietû-

zu na motorové pile, pfiesnosti

a hloubce fiezu, v simulovaném

kácení stromu ãi v odvûtvování

kmenu motorovou pilou. V le-

to‰ním roãníku si nejlépe vedl

Franti‰ek Vitásek z Javorníku

(1379 bodÛ), druhé místo si zaji-

stil loÀsk˘ vítûz Josef Wezden-

ko, Ïivnostník z Bedfiichova

(1273 bodÛ), a bronzov˘ stupí-

nek obsadil Marek Knopp z dru-

Ïebního Ozimku (1184 bodÛ).

O soutûÏní zápolení nepfii‰li ani

amatér‰tí dfievorubci z fiad ná-

v‰tûvníkÛ. ·estadvacet pfiihlá‰e-

n˘ch si vyzkou‰elo, jaké to je

pofiezat poleno rámovou pilou na

ãas, rejpalové zjistili, Ïe není tak

jednoduché zatnout sekeru tfii-

krát po sobû do stejného místa

s milimetrovou pfiesností, hodit

do dálky metrovou, více jak 

50 kg váÏící bukovou kulatinou

ãi vrhnout velkou sekeru do nû-

kolik metrÛ vzdáleného terãe.

Ceny pro v‰echny soutûÏící vû-

novala firma Katr. (V˘sledky
soutûÏe jsou uvedeny tabulce.)
Dopolední program byl zavr‰en

vyhlá‰ením v˘sledkÛ profesio-

nálních dfievorubcÛ a pfiedáním

hodnotn˘ch cen. A pak na dospû-

lé náv‰tûvníky i dûti ãekal boha-

t˘ kulturní program. UÏ dopo-

ledne se mohli v‰ichni zájemci

o v˘tvory témûfi zapomenut˘ch

fiemesel pokochat ve stáncích

nabídkou kováfiÛ, fiezbáfiÛ, tkalcÛ

nebo malífiÛ na hedvábí. Oku se

tu nabízelo nádobí, zvonky, ko-

berce, ‰átky, kravaty i ‰perky,

mlsn˘m jazykÛm zase perníky

a v˘robky z medu. Jak se z kusu

dfieva rodí krokod˘l, pfiedvedl ji-

fiíkovsk˘ fiezbáfi Jifií Halouzka.

Rozmanit˘ program byl pfiipra-

ven pro dûti, které si mohly vy-

zkou‰et lanovou dráhu, horole-

zeckou stûnu, skákací hrad, ale

i projíÏìku na koni nebo na ma-

lém zahradním traktoru. V pod-

veãer se poãetnému publiku

pfiedvedli sokolníci se sv˘mi 

opefien˘mi svûfienci.

To uÏ vrcholil odpolední kultur-

ní program, kter˘ letos nabídl

nejednu lahÛdku. Zahájila jej de-

chová kapela Podolanka, tradiã-

nû úãinkující na dfievafisk˘ch

dnech. Tu po krátkém vystoupe-

ní vystfiídalo asi nejvût‰í pfiekva-

pení programu, „tlupa neurva-

l˘ch muzikantÛ z Polabské níÏi-

ny do svûta vyráÏející, hfimot

a roztodivné zvuky vyluzující“,

jak sama sebe charakterizuje

skupina Gnomus. âtvefiice hu-

debníkÛ, která se vûnuje inter-

pretaci stfiedovûké hudby, si oka-

mÏitû získala publikum latin-

sk˘m zpûvem uhranãiv˘ch písní,

precizní hrou na staré nástroje

(dudy, pí‰Èaly, ‰almaje, cistru

a nejrÛznûj‰í perkuse), ale i sv˘-

mi kost˘my.

Dal‰í minuty pfied zraky obecen-

stva patfiily vítûzÛm v˘tvarné

soutûÏe, kterou u pfiíleÏitosti dfie-

vafisk˘ch dnÛ pravidelnû vyhla-

‰uje Stfiedisko volného ãasu.

Leto‰ní téma znûlo Les je místo

pro pohádky, pro víly a pro stra-

‰áky. Porota hodnotila nûkolik

desítek v˘tvarn˘ch prací v sedmi

vûkov˘ch kategoriích a za ty nej-

lep‰í pfiedali v sobotu fieditelka

SVâ Marcela Pavlová, starosta

Petr Klouda a místostarosta

Jaroslav Kala vítûzÛm pûkné ce-

ny. Nejzajímavûj‰í práce byly po

cel˘ den k vidûní pfiímo v zahra-

dû Hedvy.

Dal‰í vystoupení si pro diváky

pfiipravil folklórní soubor Krom-

pa‰an, host z partnerského slo-

venského mûsta. Za doprovodu

smyãcové kapely pfiedvedli kro-

jovaní taneãníci pásmo lidov˘ch

zpûvÛ a tancÛ. Jejich divok˘ rej

posléze vystfiídali trubaãi z Les-

nické ‰koly v Hranicích na

Moravû a po nich hlavní hvûzda

podveãera. Dan Bárta s kapelou

Illustratosphere pfiijeli na dfievafi-

ské dny na pozvání jazzového

klubu SVâ, a byÈ tematicky pfií-

li‰ nezapadli („Nejsme lesníci,
dfievafii ani myslivci,“ pfiedstavil

frontman svou kapelu), dodali

celé akci na úrovni. Na koncertû

zaznûly skladby z alb Illustra-

tosphere, Entropicture a také

z nového Animage. Jedineãn˘

koncert byl nejen poÏitkem pro

pfiíznivce kvalitní hudby, ale

i jedním z neãetn˘ch dokladÛ

faktu, Ïe v˘voj kariéry v oblasti

popmusic nemusí nutnû vést

k trapnému rozmûlÀování líbi-

v˘ch melodií a povrchních v˘ro-

kÛ o lásce, ale i k jazzovému ex-

perimentování v tom nejlep‰ím

slova smyslu.

Koncert Dana Bárty uzavfiel pro-

gram na hlavní scénû. Publikum

se poté odebralo k men‰ímu pó-

diu v horní ãásti zahrady ke sle-

dování ménû sofistikovan˘ch fo-

rem zábavy. Pro milovníky husar-

sk˘ch kouskÛ tu pfiedvedl své

svaly silák Ali Moroviã, kter˘ si

nechal o krk oh˘bat Ïelezné pru-

ty, na hlavû i hrudníku rozbíjet

betonové patníky a vestoje na ru-

kou v zubech odtáhl plnû obsaze-

né osobní auto. Pro zájemce o ta-

nec se poté rozpoutala noãní ta-

neãní zábava s kapelou Rotor,

která vytrvalce provázela aÏ do

ãasn˘ch ranních hodin. JiKo, ZN

Sekání na pfiesnost
1. Petra Pavlíková 1,55 cm

2. Josef Duhonsk˘ 2,51 cm

3. Jan Stolarik 3,66 cm

¤ezání ruãní pilou
na ãas
1. Marek Balá‰ 1,23 min

2. Jan ·ulek 1,35 min

3. Jifií Camfrla 1,39 min

Hod metrov˘m bukov˘m
polenem
1. Jifií Halouzka 4,09 m

2. Jifií Beránek 3,82 m

3. Josef Duhonsk˘ 3,78 m

Hod házecí sekerou do terãe
1. Franti‰ek Vitásek 40 bodÛ

2. Michal ·uba 36 bodÛ

3. Petr Calábek 34 bodÛ

V˘sledky divácké soutûÏe zruãnosti
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Aktuálnû z mûsta

Místo Tesca Lidl?
V R˘mafiovském horizontu 

ã. 12/2008 informoval na stranû 6

starosta mûsta Petr Klouda v rub-

rice Jedna paní povídala ãtenáfie

o tom, Ïe trvá ‰ance na v˘stavbu

marketu Tesco v prostoru b˘valé

vajíãkárny na OkruÏní ulici a Ïe

cel˘ zámûr bude na konci prázd-

nin projednán v praÏské a lond˘n-

ské centrále obchodního fietûzce,

kde se rozhodne. Zámûr byl ome-

zen poÏadavkem Národního pa-

mátkového úfiadu v Ostravû na

posunutí marketu smûrem k silni-

ci nebo zmen‰ení prodejní plochy

a otoãení stavby o 90°.

„Jednání dopadlo podle tvrzení
zástupcÛ developera, spoleãnosti
Lewerenc, s. r. o., nepfiíznivû
a Tesco se rozhodlo v R˘mafiovû
svÛj zámûr nerealizovat. Zástupci
developera jednali s jin˘m ob-
chodním fietûzcem - Lidl - a ten
chce v˘stavbu marketu ve jmeno-
vané lokalitû realizovat s tím, Ïe
vyhoví poÏadavkÛm památkového
úfiadu a celou stavbu posune smû-
rem k silnici. Zachová si tak moÏ-
nost velikosti prodejní plochy
o rozmûrech nejménû 850 m2 a po-
ãet parkovacích míst bude 51.
Zásobování pak bude probíhat od
spojky ulice OkruÏní - Husova,“
sdûlil starosta Petr Klouda a do-

dal, Ïe fietûzec Lidl se po prvních

jednáních zavázal dodrÏet základ-

ní poÏadavky mûsta, tj. zlikvido-

vat a zapracovat do zámûru areál

vajíãkárny, postavit ‰ikmou stfie-

chu marketu, umoÏnit vyuÏití par-

kovacích míst pro ostatní parkují-

cí vozidla (mimo prodejní dobu)

a dal‰í poÏadavky. Investor s rea-

lizací spûchá, a pokud zastupitelé

záleÏitost na svém zasedání dne

25. záfií projednají a schválí, pak

bude podle harmonogramu stavby

provoz marketu zahájen nejpo-

zdûji 1. ledna 2010.

„Sám nemám takové informace
ani zku‰enosti, abych mohl zmûnu
fietûzce co do kvality nebo ceno-
v˘ch relací a strategie komento-
vat. Vím jen, Ïe poãet fietûzcÛ se
ãasto mûní, vzájemnû fúzují a ne-
bo své prodejny prodávají jin˘m
fietûzcÛm ãi existují pod pÛvodní
znaãkou, ale ve vlastnictví nûkoho
jiného,“ dodal k v˘stavbû marke-

tu starosta. JiKo

Janovick˘ zámek niãí vlhkost a soudní spory
Janovickému zámku se vûnovalo

na stránkách R˘mafiovského hori-

zontu tolik místa jako málokteré

jiné památce tohoto kraje. Svûdãí

to o jeho dÛleÏitosti pro region,

paradoxnû v‰ak více pozornosti

neÏ historická hodnota zámku

pfiitahuje zájem vefiejnosti jeho

stav. Prázdn˘, vlhnoucí, chátrající

a vandaly i zlodûji nav‰tûvovan˘

zámek je ãast˘m tématem rozhofi-

ãen˘ch hovorÛ, které Ïiví i vûdo-

mí, Ïe situace památky je v sou-

ãasnosti témûfi nefie‰itelná.

Památkáfii oznaãují stav zámku

Janovice za havarijní, a proto jej

zafiadili mezi nejohroÏenûj‰í kul-

turní památky v republice. Akutní

je zejména stav stfiechy, která je

na nûkolika místech po‰kozená,

coÏ zpÛsobuje vlhnutí dfievûn˘ch

trámÛ a v nûkter˘ch místech i za-

tékání do interiéru zámku. Loni

v listopadu památkáfii objevili

nad renesanãním kfiídlem plodni-

ce dfievomorky. Stav zámku se

stal alarmujícím.

Zámek Janovice se jako konfiskát

stal po roce 1945 majetkem státu.

V souãasnosti jej spravuje servis-

ní organizace Zafiízení sluÏeb pro

Ministerstvo vnitra. Do roku

2001 v nûm sídlil státní archiv. JiÏ

v 80. letech zaãalo malou ãást

zámku vyuÏívat mûsto R˘mafiov

jako obfiadní síÀ. Zbytek zÛstává

prázdn˘.

Místní obyvatelé o zámek pfiesto

neztrácejí zájem (na první vefiej-

nou prohlídku zámku letos v ãer-

venci pfii‰lo témûfi dvû stû lidí).

Na jafie 2006 se konala akce pro

dûti Bambiriáda, pofiádaná Ma-

tefiskou ‰kolou Janovice, pfiímo

v zámeckém parku mimo jiné ja-

ko upozornûní na skuteãnost, Ïe

zámek a jeho okolí nejsou vyuÏí-

vány. Vloni se r˘mafiovské kul-

turní instituce (muzeum, ZU· 

a SVâ) zapojily do pfiípravy pro-

gramu kulturního léta na janovic-

kém zámku, kter˘ mûl se souhla-

sem vlastníka památku zpfiístup-

nit vefiejnosti. Plán uspofiádat

v létû 2008 na zámku v˘stavu, sé-

rii koncertÛ a prohlídek v‰ak ne-

do‰el naplnûní, podle názoru ini-

ciátora této aktivity Ondfieje

Baãíka kvÛli nezájmu mûstsk˘ch

úfiedníkÛ, podle slov ZdeÀka

Kudláka, vedoucího odboru

vnitfiních vûcí MûÚ R˘mafiov,

kter˘ se podílel na zabezpeãení

programu, bylo dÛvodÛ nûkolik:

„Kulturní program byl ve stádiu,
kdy byla naplánována muzejní
v˘stava, koncerty váÏné hudby
v zámku i v parku a prohlídky
zámku. Vlastník vydal pfiedbûÏn˘

souhlas s vyuÏitím urãit˘ch pro-
stor. Bylo nutné zajistit vyjádfiení
a souhlas statika, poÏární pre-
vence a hygienika. Pro zabezpe-
ãení muzejní v˘stavy bylo pfied-
bûÏnû zaji‰tûno mobilní zabezpe-
ãovací zafiízení. Na akci byl zpra-
cován finanãní rozpoãet. Zájem
potenciálních organizátorÛ ale
zaãal opadat a pak se objevil zá-
sadní problém - dfievomorka.“
Dfievokazná houba napadla trá-

moví nad renesanãním kfiídlem

zámku. OhroÏen byl prostor nad

obfiadní síní, kde se mûla konat

muzejní v˘stava. Památkáfii spo-

leãnû se stavebním úfiadem zahá-

jili s vlastníkem fiízení o nápravû

tohoto stavu. Vlastník, kter˘ má

ze zákona povinnost se o kulturní

památku starat, najal odbornou

Zámek nav‰tûvují vandalové, bezdomovci a zlodûji kovÛ, v dubnu 
z tohoto místa ukradli zámecké hodiny

Kontrola trámÛ po sanaci dfievomorky

Takto moÏná bude vypadat r˘mafiovsk˘ Lidl 
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firmu a ta v ãervnu dfievomorku

pomocí mikrovlnné technologie

vyhubila.

Ondfiej Baãík v‰ak tento zásah

povaÏuje za nedostateãn˘. Upo-

zorÀuje, Ïe po‰kozená je i stfiecha

nad západním kfiídlem. Má v‰ak

za to, Ïe tato ãást zámku nikoho

nezajímá. „Mûstu záleÏí jen na
ãásti, v níÏ je obfiadní síÀ, ale po-
kud spadne zbytek zámku, zÛsta-
ne vedle obfiadní sínû ruina?“
Tvrdí, Ïe mûsto R˘mafiov by pfii-

tom mohlo pro záchranu zámku

udûlat víc a odvolává se na zákon

o památkové péãi, kter˘ umoÏÀu-

je obecnímu úfiadu obce s roz‰ífie-

nou pÛsobností po vyjádfiení od-

borníkÛ ze státní památkové péãe

vyzvat vlastníka, aby plnil své zá-

konné povinnosti.

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov se proti

tvrzení Ondfieje Baãíka, Ïe v této

vûci nic nepodniká, brání. „S ma-
jitelem o stavu zámku jednáme uÏ
více neÏ rok,“ oponuje Leona

Pleská, vedoucí odboru kultury

a ‰kolství. A Zdenûk Kudlák ji

doplÀuje: „Mûsto má pronajatu
jen ãást zámku, ale pravidelnû
kontrolujeme stav celého zámku.
Tím, Ïe jsme uÏ nûkolikrát necha-
li zasklít rozbitá okna nebo vymû-
nit zámky u v‰ech vstupních dve-
fií, dûláme víc, neÏ musíme.“
Poukazuje i na to, Ïe mûsto ne-

chalo na vlastní náklady opravit

omítku a schodi‰tû u renesanãní

ãásti zámku, kde je obfiadní síÀ,

aby zde mohly dÛstojnû probíhat

svatební obfiady, kromû toho ale

nechalo také opravit vylomenou

mfiíÏ chránící okna do zámecké

kaple nebo uschovalo vandaly po-

‰kozenou sochu Panny Marie, kte-

rá stála na zámeckém nádvofií. 

Z iniciativy mûsta se také dvakrát

vyspravovala stfiecha. Poslední

velk˘ zásah, kvÛli nûmuÏ mûsto

komunikovalo s majitelem zám-

ku, se t˘kal vyhubení dfievomorky.

Stav trámoví po sanaci houby pfii-

jeli v úter˘ 9. záfií zkontrolovat

statici z firmy Delta Tfiinec, s. r. o.

Na janovick˘ zámek se dostavil

také Zdenûk Závorka ze Zafiízení

sluÏeb pro Ministerstvo vnitra

a Václav Hájek z Národního pa-

mátkového ústavu. Spoleãnû se

ZdeÀkem Kudlákem pro‰li nejen

podkroví renesanãního kfiídla, ale

cel˘ pÛdní prostor zámku. Václav

Hájek pfiitom zdokumentoval dal-

‰í místa, pfiedev‰ím v blízkosti vi-

k˘fiÛ, kudy proniká vlhkost a kte-

rá by se mohla vbrzku stát Ïivnou

pÛdou pro dfievokaznou houbu

a jiné ‰kÛdce. V‰echny tyto záva-

dy by podle nûj mûly b˘t oprave-

ny do zimy, aby se zasaÏení trá-

moví a niÏ‰ích podlaÏí pronikají-

cí vlhkostí nezhor‰ovalo.

Pfii prohlídce interiéru zámku

Mgr. Hájek zjistil vliv pronikání

vlhkosti na stropy a stûny místno-

stí. Zateãená voda se podepsala

nejen na Parohovém sále, na nûjÏ

upozornil Ondfiej Baãík, ale i na

dal‰ích místnostech. V jednom

z pokojÛ s kazetov˘m stropem se

jiÏ objevila plíseÀ. Zámeck˘ in-

teriér nepfiíznivû ovlivÀuje nejen

voda zatékající poru‰enou stfie-

chou, ale také vnitfiní vlhkost

zpÛsobená dlouhodob˘m nevût-

ráním a nevytápûním. Zvlá‰tû

v místnostech orientovan˘ch na

nesluneãnou stranu je cítit syrovi-

na, na stûnách i na dfievûném ob-

loÏení stûn jsou mapy, v chodbû

je zvlnûná parketová podlaha.

V jedné z místností západního

kfiídla se propadá strop.

Ze zji‰tûní Václava Hájka a stati-

kÛ vznikne zpráva a návrh fie‰ení,

kter˘ by mûl b˘t pro vlastníka

zámku závazn˘. V pfiípadû, Ïe

majitel památky splní v‰echny

poÏadavky odborníkÛ a závady

odstraní, budou zaÏehnány neja-

kutnûj‰í problémy. PÛjde v‰ak

spí‰e o zalepení nejhor‰ích ran,

celkov˘ stav zámku se tím pfiíli‰

nezmûní.

Ideální by bylo, kdyby zámek

nûkdo získal a opravil, není v‰ak

jasné, kdo by se toho mûl

ujmout. Mûsto R˘mafiov nemá

podle slov sv˘ch pfiedstavitelÛ

tolik prostfiedkÛ, aby mohlo do

zámku investovat, a o jeho zís-

kání tedy neusiluje. V minul˘ch

letech se objevilo hned nûkolik

zájemcÛ o odkoupení zámku,

ktefií v nûm chtûli vybudovat ho-

tel s restaurací, sanatorium, ãi

dokonce kliniku plastické chi-

rurgie. Podle slov Leony Pleské

Ïádn˘ ze zájemcÛ pfiitom nevy-

luãoval moÏnost, aby mûsto mû-

lo stále pronajatu obfiadní síÀ pro

konání svateb a také dal‰í pro-

story zam˘‰lené jako stálá expo-

zice muzea. Jednání s potenciál-

ními kupci v‰ak skonãila na tom,

Ïe janovick˘ zámek je pfiedmû-

tem restituãního sporu, a tudíÏ

zatím neprodejn˘.

O dal‰ím osudu zámku se rozho-

dovalo i jinde. Pfiede dvûma lety

uvaÏovalo o moÏnosti ujmout se

chátrající památky Ministerstvo

kultury, zájem údajnû projevil

i kraj. Tato iniciativa v‰ak k Ïád-

nému v˘sledku nevedla a zámek

zÛstává majetkem Ministerstva

vnitra. Z hlediska nynûj‰ího

vlastníka je zámek Janovice ne-

potfiebn˘m a nevyuÏívan˘m ma-

jetkem, do nûjÏ nehodlá investo-

vat víc, neÏ bude nezbytnû nutné,

a kterého by se v pfiípadû 

uzavfiení restituãního sporu zba-

vil, tedy nabídl jej k prodeji.

Tento zámûr v‰ak brzdí letit˘

soudní spor, v nûmÏ dûdic posled-

ních ‰lechtick˘ch majitelÛ zámku

Mikulá‰ hrabû Rosty-Forgách Ïa-

luje stát a dal‰í subjekty nejen

o zámek, ale také o dal‰í majetek

a pozemky na R˘mafiovsku. Jeho

poslední Ïalobu fie‰í Okresní soud

v Bruntále od srpna 2005, zatím

bez v˘sledku.

I v pfiípadû, Ïe by se restituãní

spor vyfie‰il a zámek Janovice

na‰el nového vlastníka, aÈ hrabû-

te Rosty-Forgáche ãi nûkoho ji-

ného, bude záchrana zámku otáz-

kou penûz. Náklady na jeho 

opravu se odhadují v fiádech de-

sítek ãi spí‰e stovek milionÛ ko-

run. Jistou nadûji sk˘tá moÏnost

Ïádat o dotaci z programÛ urãe-

n˘ch pro nejohroÏenûj‰í památ-

ky. Václav Hájek zmínil napfi.

Havarijní program Ministerstva

kultury ãi Program záchrany 

architektonického dûdictví. Pfii-

pomnûl v‰ak, Ïe ‰ance získat pro-

stfiedky z tûchto programÛ není

vzhledem k poãtu podobnû po-

tfiebn˘ch staveb velká a vÏdy vy-

Ïaduje v˘raznou spoluúãast ma-

jitele stavby. To je také jeden

z dÛvodÛ, proã o tyto dotace sou-

ãasn˘ vlastník zatím neusiloval. 

ZNZdenûk Závorka a Václav Hájek pfii prohlídce stfiechy

Propadl˘ strop v západním kfiídle

Zámecká kaple



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT16/2008

6

Odbory MûÚ informují

Jedna paní povídala ...

Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví

odpovûì

Sociální dávky budou vypláceny formou penûÏních poukázek
S úãinností od fiíjna 2008 bude zaveden nov˘

zpÛsob v˘platy dávek pomoci v hmotné nou-

zi, pfiíspûvku na Ïivobytí. Dávky hmotné

nouze, které mají slouÏit jako podpora rodin

k pfieklenutí nepfiízniv˘ch Ïivotních situací,

ãást lidí vyuÏívá neoprávnûn˘m zpÛsobem.

Pobírá sociální dávky a v fiadû pfiípadÛ získá-

vá nelegální vedlej‰í pfiíjem prací naãerno.

Dále ãást lidí nevyuÏívá tyto prostfiedky pro

zaji‰tûní potravin a dal‰ího zboÏí, které jsou

nezbytné pro zabezpeãení základních Ïivot-

ních potfieb osob v hmotné nouzi. Tím po-

‰kozují nejen stát, ale na nezodpovûdné cho-

vání nûkter˘ch rodiãÛ doplácejí jejich nej-

bliÏ‰í, hlavnû dûti. Osoby pobírající dávky

zároveÀ nejsou dostateãnû motivovány, aby

více sami usilovaly o zmûnu své Ïivotní situ-

ace a snaÏily se uplatnit na trhu práce.

Jedním ze zpÛsobÛ, jak tento stav napravit, je

zavedení vûcného plnûní sociálních dávek.

Pfiíspûvek bude vyplácen jednak ve formû

penûÏní, ale také formou vûcné pomoci - tzv.

penûÏních poukázek, ve smyslu § 43 odst. 4

zákona ã. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné

nouzi. Poukázka je urãena k nákupu základ-

ního zboÏí - potravin a potfieb osobní hygie-

ny.

Mûsto R˘mafiov jiÏ uzavfielo smlouvu s fir-

mou Accor services, která se zab˘vá distri-

bucí poukázek. Tato firma jiÏ má také uza-

vfieny smlouvy s místními provozovateli pro-

dejen. V R˘mafiovû se jedná o prodejny

CaVa, R˘mafiovanka, Pre-Gel (bufet) a fiez-

nictví paní Buxbaumové na námûstí Míru.

Dále byly uzavfieny smlouvy s prodejnami

v Horním Mûstû, Bfiidliãné a Jifiíkovû.

Poukázky budou vydávány v‰em pfiíjemcÛm

pfiíspûvku na Ïivobytí, ktefií pobírají tento

pfiíspûvek déle neÏ 1 rok a nemají Ïádn˘ z ní-

Ïe uveden˘ch pfiíjmÛ:

- z pracovního pomûru,

- ze samostatné v˘dûleãné ãinnosti,

- z dÛchodov˘ch a nemocensk˘ch dávek,

- z rodiãovského pfiíspûvku.

PenûÏní poukázky budou vydávány ve v˘‰i

50 % pfiiznané ãástky, v hodnotách 100, 50

a 30 Kã.

Prostfiednictvím poukázek lze nakupovat

zboÏí na základní Ïivotní potfieby. Jde o po-

traviny, nealkoholické nápoje, hygienické

potfieby, v nûkter˘ch prodejnách je moÏné za

poukázky nakoupit také ‰kolní potfieby.

Mûsto R˘mafiov tímto dûkuje provozovate-

lÛm za spolupráci pfii jednání o uzavfiení

smluv a umoÏnûní zavedení nového systému

v˘platy dávek.

Iveta Podzemná, vedoucí odboru

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

podle sv˘ch mluvãích nedostateãnû fie‰eny. Rubrika by mûla slouÏit

tomu, aby byly problémy obãanÛ, které nejsou docenûny, znovu ote-

vírány.

Nebudeme se bránit ani anonymním podnûtÛm, ov‰em za dodrÏení ji-

st˘ch pravidel. Budeme pracovat pouze s anonymy, které budou slu‰-

né, neuráÏející, nevulgární, nebudou poru‰ovat tiskov˘ zákon a bu-

dou v souladu se ctí, morálkou a dÛstojností.

âtenáfiské pfiíspûvky budeme postupnû zpracovávat a fie‰it s pfiíslu‰-

n˘mi kompetentními a povûfien˘mi osobami, zejména se starostou

mûsta. Pfiíspûvky mohou b˘t redakci zasílány prostfiednictvím e-mai-

lu: rymhor@seznam.cz nebo na adresu redakce OkruÏní 10, 795 01

R˘mafiov, pfiípadnû mohou b˘t vhozeny do schránky redakce u vcho-

du do Stfiediska volného ãasu.

Dal‰í pfiíspûvek v na‰í rubrice má název:

Budeme se za lékafiskou péãí stûhovat jinam?
V posledních letech v R˘mafiovû rapidnû klesl poãet dûtsk˘ch léka-
fiek. Souãasn˘ stav je naprosto kritick˘. Právû konãí ordinace
MUDr. Brunové, není jasné, jak dlouho bude uzavfiena ordinace
MUDr. KfiíÏkové, takÏe zb˘vá jediná stálá ordinace MUDr. Rychlé.
Pfii stoupajícím poãtu dûtí v R˘mafiovû je existence jediné pediatric-

ké ordinace nedostaãující. Je v silách mûsta zabezpeãit základní lé-
kafiskou péãi pro dûti, nebo zÛstane na‰í jedinou moÏností dojíÏdût
nebo se pfiímo odstûhovat do jiného mûsta?

Za r˘mafiovské maminky Jarmila Tomá‰ková
a Bohdana Ludvarová

Jde nespornû, stejnû jako v pfiípadû jin˘ch praktick˘ch lékafiÛ a zdra-

votnictví ve mûstû vÛbec, o velmi váÏnou vûc, o které mûsto bohuÏel

nerozhoduje a nemá v ní úãinné pravomoci a kompetence. ZáleÏitost

projednám se zastupiteli v pfiíslu‰n˘ch komisích zastupitelstva mûsta,

se zástupci poji‰Èoven a nejbliÏ‰ích nemocnic a budu ãtenáfie v pfií‰tím

ãísle o v˘sledku informovat. Nebylo by nyní ode mne správné zvefiej-

Àovat moje osobní dohady, spekulace nebo v˘mluvy. ZastupitelÛm

mûsta velmi záleÏí na tom, aby zdravotní sluÏby ve mûstû obãanÛm

vyhovovaly sv˘m sortimentem i kapacitou. ZáleÏitost ale vyÏaduje ví-

ce ãasu na jednání. Petr Klouda, starosta mûsta

Pozvánka na
vefiejné projednání komunitního plánu sociálních sluÏeb

dne 30. záfií 2008 v 16.00 v sále SVâ (dfiíve ZU·) na Divadelní ul. v R˘mafiovû

Informace o prÛbûhu komunitního plánování sociálních sluÏeb mÛÏete získat na tel. 554 254 222, podnûty a pfiipomínky obãanÛ ke ko-

munitnímu plánu je moÏné vyjádfiit prostfiednictvím formuláfie, kter˘ bude k dispozici na podatelnû MûÚ R˘mafiov, nám. Míru 1. Text

pracovní verze komunitního plánu sociálních sluÏeb bude k dispozici od 8. záfií 2008 na odboru sociálních vûcí MûÚ R˘mafiov a na in-

ternetov˘ch stránkách mûsta. Pfiipomínkování komunitního plánu bude probíhat do 31. fiíjna 2008.

Program: - zahájení

- vefiejné projednání 1. návrhu komunitního plánu

sociálních sluÏeb

- prezentace priorit komunitního plánování garanty

pracovních skupin

- pfiipomínky obãanÛ

- diskuse

- závûr
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Zájemci si prohlédli nové byty
V pondûlí 8. a ve stfiedu 10. záfií zpfiístupnili pracov-

níci Bytermu R˘mafiov nové byty na Hornomûstské,

Bartákovû a Národní ulici pro pfiípadné zájemce,

ktefií jsou registrováni v bytovém pofiadníku. Jedná

se o novû vybudované byty v pÛdní vestavbû na

Hornomûstské ulici ã. 57 a 59, na Národní ulici ã. 13

a ve zrekonstruovaném domû na Bartákovû ulici 

ã. 24. K dispozici je celkem 19 bytÛ od velikosti

1+kk do 3+1. Byty byly postaveny s finanãní po-

mocí Státního fondu rozvoje bydlení a jsou urãeny

pro pfiíjmovû vymezené osoby. Rada mûsta rozhod-

la na svém fiádném jednání, Ïe byty budou nabídnu-

ty uchazeãÛm podle v˘znamu a potfieby práce ucha-

zeãe pro mûsto a dále vÏdy prvním deseti uchaze-

ãÛm v pofiadníku a) a b), ktefií splÀují podmínky do-

taãního titulu. Nájemníci v pÛdních vestavbách bu-

dou platit nájemné 25 Kã/m2, na Bartákovû ulici pak

30 Kã/m2. Pokud proces pfiidûlování bytÛ probûhne

hladce, mohli by se první nájemníci nastûhovat jiÏ

v fiíjnu tohoto roku. JiKo

Osmnáct pozemkÛ ãeká na nové domky
V pondûlí 1. záfií 2008 pfiedstavi-

telé mûsta R˘mafiova pfiestfiihli

stuhu pfii vjezdu do novû dokon-

ãeného areálu s tfiinácti pozemky

pro individuální v˘stavbu rodin-

n˘ch domÛ v Edrovicích. Parce-

ly jsou vybaveny komplexní

technickou infrastrukturou, ro-

dinné domky lze napojit na vo-

dovod, kanalizaci, rozvody níz-

kého napûtí a plynu, je zde pfií-

jezdová komunikace, de‰Èová

kanalizace a vefiejné osvûtlení.

Pro tuto lokalitu jsou zpracová-

ny podmínky pro umístûní, tvar

a barevné provedení jednotli-

v˘ch rodinn˘ch domÛ. Dotaci na

inÏen˘rské sítû poskytlo Mini-

sterstvo pro místní rozvoj a ãini-

la 1,040 mil. Kã. Podíl mûsta byl

5,747 mil. Kã.

Novû vzniklá ulice se nachází

nedaleko edrovického rybníka.

Pokud její název schválí zastu-

pitelstvo, bude se jmenovat

podle objevitele barevné foto-

grafie Karla Schinzela, kter˘ se

v Edrovicích narodil. Aktuální

v˘mûry parcel se pohybují od

519 m2 do 1460 m2. Cena pfied-

mûtn˘ch pozemkÛ ãiní dle plat-

né cenové mapy 200,- Kã/m2 +

podíl na vybudovan˘ch inÏe-

n˘rsk˘ch sítích + náklady spo-

jené s pfievodem. V pfiípadû vût-

‰ího poãtu zájemcÛ bude v sou-

ladu s usnesením Rady mûsta

R˘mafiova ã. 384/6/07 ze dne

16. 4. 2007 mezi Ïadateli prove-

den v˘bûr formou obálkové me-

tody, kdy rozhodujícím kritéri-

em bude v˘‰e nabídnuté základ-

ní ceny. Dal‰ích pût pozemkÛ se

nachází v lokalitû Na Stráni, ty-

to rovnûÏ disponují v‰emi inÏe-

n˘rsk˘mi sítûmi a pfiipravují se

k prodeji. 

Hana Pavlásková

Matefiská ‰kola zÛstává nadále mimo provoz
¤editelka Matefiské ‰koly na Revoluãní ulici ã. 30 (naproti hasiãské

zbrojnici) oznamuje, Ïe v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.,

o pfied‰kolním, základním, stfiedním, vy‰‰ím odborném a jiném vzdû-

lávání (‰kolsk˘ zákon), bude matefiská ‰kola i nadále uzavfiena.

DÛvodem je probíhající rekonstrukce budovy. Provoz v M· Revoluãní

30 bude zahájen v pondûlí 29. záfií 2008.  Vûra Straková, fieditelka M·

·kolství

·koláci se koneãnû doãkali: Zaãal nov˘ ‰kolní rok
Po t˘denním odkladu zahájení nového ‰kol-

ního roku z dÛvodu dokonãení rekonstrukce

na budovách Základní ‰koly R˘mafiov na

Národní a Jelínkovû ulici mohly dûti v pon-

dûlí 8. záfií koneãnû zasednout do lavic

i v R˘mafiovû.

Nejvíce se asi tû‰ili prvÀáci. Ti se spoleãnû

s rodiãi vypravili na osmou hodinu ranní do

sálu základní umûlecké ‰koly, kde si pro nû

jejich star‰í spoluÏáci a vedení základní ‰ko-

ly s pozvan˘mi hosty pfiipravilo slavnostní 

uvítání. Na osm desítek klukÛ a holãiãek,

ktefií letos nastoupí do tfií prvních tfiíd, si vy-

slechlo krátké klavírní skladby, nûkolik ver-

‰Û a zhlédlo taneãní vystoupení v podání Ïá-

kÛ 2. a 5. tfiídy. PrvÀáky pfii‰li pozdravit také

starosta mûsta Petr Klouda a pfiedseda rady

‰koly Rostislav Mezihorák, ktefií dûtem po-

pfiáli hodnû úspûchÛ, ve ‰kole samé jedniãky

a aby se jim ve ‰kole líbilo.

„PrvÀáãky ãeká tûÏká práce a vás rodiãe ta-
ké, znám to z vlastní zku‰enosti. Budou po-
tfiebovat va‰i pomoc a pevnû vûfiím, Ïe to

s va‰í pomocí zvládnou a prÛbûh ‰kolního
roku bude pro v‰echny pfiíjemn˘. Pomáhat
vám budou paní uãitelky, kter˘m pfieji, aby
mûly dostatek trpûlivosti, a vûfiím, Ïe v‰echny
úkoly spoleãn˘mi silami zvládneme. Pfieji
vám, aby tento ‰kolní rok a vstup do ‰koly byl
pro vás úspû‰n˘ a ‰Èastn˘. Hodnû ‰tûstí,“ za-

znûlo na adresu mal˘ch prvÀákÛ, rodiãÛ

i prarodiãÛ z úst fieditele ‰koly Miloslava

Horkého.

Po slavnostním pfiivítání se malí ‰koláci vy-

pravili s rodiãi do sv˘ch tfiíd v budovû na

Národní ulici, kde si v prvních dnech budou

formou hry postupnû zvykat na ‰kolní povin-

nosti. V upomínku na první slavnostní den

pfiedaly dûtem jejich uãitelky se zástupcem

fieditele Jifiím Gajdo‰em upomínkovou kera-

mickou medaili, kterou pro nû vyrobily dûti

z pát˘ch tfiíd v hodinách v˘tvarné v˘chovy. 

JiKo

Foto: www.rymarov.cz
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V kÛÏi ... strojvÛdce

aneb Kde zaãíná Ïeleznice
V fiíjnu (15. 10.) oslaví Ïelezniãní traÈ

R˘mafiov - Val‰ov 130 let od svého zaloÏení.

Tato reportáÏ je jakousi pfiedzvûstí ãlánku

o této dráÏní historii, kter˘ uvefiejníme v pfií‰-

tím vydání. Jakou profesí nejlépe vystihnout

práci ÏelezniãáfiÛ? Îelezniãáfisk˘ch profesí je

mnoho, kaÏdá z nich má své osobité kouzlo

a kaÏdá si zaslouÏí pozornost: v˘pravãí, pfied-

nosta stanice, prÛvodãí, v˘hybkáfi, posunovaã,

pochÛzkáfi, hradlafi, brzdafi, traÈov˘ dispeãer

a dal‰í. Ale bez koho by se vlaková souprava

nepohnula z místa, bleskne mi hlavou, pfiece

bez strojvÛdce, chcete-li strojvedoucího - oba

v˘razy jsou pfiípustné. A tak se vydávám s re-

dakãním diktafonem na r˘mafiovské vlakové

nádraÏí, abych o profesi strojvÛdce pfiipravil

reportáÏ.

„Fífii“ prej to ‰patn˘ nemají. Jezdí si po svû-
tû, hongají nohama a pfiedstavte si, ani fiídit
nemusí, protoÏe je vedou koleje, a je‰tû jim za
to platí. Ano, jistû i takové mohou b˘t názory

lidí na ma‰infíry. Je málo povolání, která jsou

v˘hradnû muÏskou nebo Ïenskou záleÏitostí.

Povolání strojvÛdce patfií k tûm v˘hradnû

muÏsk˘m, dokonce „chlapsk˘m“ povoláním.

Asi tu rozhoduje hmotnost lokomotivy, síla 

energie, která se skr˘vá v rozjetém vlaku. Je

to i vÛnû dobrodruÏství a také trocha nebezpe-

ãí, v˘zva poprat se s hmotou a zkrotit obrov-

ské síly v ní ukryté. Îeleznice, lokomotivy, to

byl vÏdy symbol pokroku, optimismu, spojení

lidí, nad‰ená oslava svobody zachycená

v Novosvûtské symfonii Antonína Dvofiáka.

Povolání strojvedoucího se od poãátkÛ Ïelez-

nice tû‰ilo znaãné spoleãenské váÏnosti a také

prestiÏi mezi Ïelezniãáfii samotn˘mi. Kolik

mal˘ch klukÛ jiÏ chtûlo b˘t strojvedoucím,

„aÏ bude velk˘“. Dfiíve narození si pamatují

strojvedoucího, jak v uma‰tûné ãepici starost-

livû obchází s olejniãkou v ruce svÛj stroj,

parní lokomotivu, s níÏ jako by srostl v jeden

Ïiv˘ celek. Kontroloval loÏiska, pístnice, tá-

hla. K lokomotivû mûl vztah jako k lidské by-

tosti. Hezky tohoto strojvedoucího ztvárnil

Jaroslav Marvan ve filmu Îelezn˘ dûdek. Ten,

aby zachránil svoji ma‰inku „MáÀu“, riskoval

i Ïivot. Strojvedoucí vede vlak, ovládá hmotu

fiítící se po kolejích. Je to povolání velice zod-

povûdné, které klade znaãné poÏadavky nejen

na znalosti, na zku‰enost strojvedoucího, ale

i na jeho vlastnosti osobní.

reportáÏ
Malé kamenné nádraÏí, které uÏ

nûco pamatuje a jejímÏ vestibu-

lem pro‰la za 130 let pûkná fiád-

ka pasaÏérÛ. Na kolejích stojí

nûkolik nákladních vagónÛ

a mal˘ motoráãek, kter˘ pendlu-

je tam a zpût mezi R˘mafiovem

a Val‰ovem, pfiípadnû Bruntá-

lem. MÛj prÛvodce, strojvedoucí

vlaku Jaroslav DoleÏel, uÏ mû

ãeká. Zpod k‰iltovky s logem

âesk˘ch drah se ‰ibalsky usmí-

vají veselé oãi. V 9.22 zaãíná je-

ho smûna, vyjíÏdí s motoráãkem

do Bruntálu. Krátké pfiivítání,

nezapomenout koupit jízdenku

a jdeme do vlaku.

Ma‰infíra usedá na své stanovi‰-

tû. „Musím si nastavit ve‰keré
údaje pro pfiístroj, kter˘ oznaãu-
je jízdenky ve vlaku,“ komentuje

své poãínání Jaroslav DoleÏel,

kter˘ je zároveÀ i prÛvodãím -

prodává totiÏ pfies malé okénko

jízdenky. Pohled na hodinky,

pfiesnû 9.22. Je‰tû se dívá do

zpûtn˘ch zrcátek, zda nûkdo ne-

nastupuje, zapíná tlaãítko uza-

vfiení dvefií, oz˘vá se signalizace

„ííííííí“, dvefie se uzavírají a vy-

ráÏíme.

Bedlivû sleduji, která z nejrÛz-

nûj‰ích páãek a knoflíkÛ pfiijde

na fiadu jako první. OdbrÏdûno,

pfiidáváme plyn a ma‰ina s ozna-

ãením 809596.0 váÏící 24 tun se

zaãíná pomalu sunout kupfiedu.

Míjíme první návûst, kde je ãíslo

50. Dovídám se, Ïe traÈ R˘mafiov

- Val‰ov je vedlej‰í a maximální

rychlost je zde stanovena na 50

km/hod. RozjíÏdíme to na pade-

sátku a vzápûtí se ozve pískot

brzd. Dovídám se, Ïe nejdÛleÏi-

tûj‰ím ovládacím prvkem stroj-

vedoucího je brzda. Ma‰ina má

dvû brzdy - pfiímoãinnou a vla-

kovou. Pfiímoãinná se pouÏívá,

kdyÏ vlak není extrémnû zatíÏen

a jede napfiíklad sólo bez vagó-

nÛ, vlaková se pouÏívá s vagóny.

Pfii vzniku mazlavého filmu na

kolejích, kter˘ vytvofiilo spadané

listí, se mÛÏe pouÏít pískování

ke zv˘‰ení adheze. Po vyjetí ze

stanice je bezpodmíneãnû nutné

vyzkou‰et úãinek brzd sníÏením

rychlosti o 10 km/hod. „Tento
úkon je zaznamenán na rychlo-
mûrn˘ krouÏek a pravidelnû je
kontrolován,“ informuje mû

strojvÛdce, kter˘ v nepravidel-

n˘ch intervalech maãká ãerné

tlaãítko. MÛj zájem roste. „To je
tlaãítko s oznaãením KBS - kon-
trola bdûlosti strojvedoucího.
Pokud bych jej do deseti vtefiin
po zaznûní klaksonu nezmáãk-
nul, tak se vlak automaticky za-
staví. Je to pro pfiípad, kdyby se
mi udûlalo ‰patnû nebo se coko-
liv pfiihodilo,“ komentuje své

poãínání strojvÛdce.

BlíÏíme se k první zastávce

Jamartice. „Tady je zastávka na
znamení, pfied ní zmáãknu tlaãít-
ko a cestujícím se rozsvítí nápis
Zastávka na znamení. Pokud by
chtûl nûkdo vystoupit, musí zase
zmáãknout tlaãítko a já vím, Ïe
bude vystupovat,“ upfiesÀuje

Jaroslav DoleÏel a poodhrnutím

záclonky a letm˘m pohledem do

vozu kontroluje, zda nûkdo tento

úkon neopomnûl uãinit: „Jede-
me dál, nezastavujeme, ni-
kdo nevystupuje.“ Pfiijde mi to 

úsmûvné, jako ve filmu Slunce,

seno a pár facek: „Nezastavuje-
me, máme zpoÏdûní!“ Najednou

se ozve pronikavé houkání - blí-

Ïíme se k nechránûnému pfiejez-

du. „Tady musím houkat a ne
jednou, ale opakovanû, to je
pfiedpis. Pfied pfiejezdem b˘vá
umístûno ãervenobílé pruhované
návûstidlo, které upozorÀuje, Ïe

bude následovat pfiejezd,“ dopl-

Àuje strojvedoucí a já si uvûdo-

muji, Ïe kolem „nûãeho“ pruho-

vaného jsme opravdu pfied chvíli

projeli.

V prÛbûhu dvanáctihodinové

denní smûny to ma‰ínfíra otoãí

do Val‰ova celkem osmkrát,

z toho pûtkrát do Bruntálu. Na

noãní smûnû jede do Val‰ova

pûtkrát, z toho tfiikrát do Bruntá-

lu. Míjíme pfiedvûst s ãíslem 3,

které udává strojvÛdci, Ïe má 

oãekávat sníÏení rychlosti na 30

km/hod. Zji‰Èuji, Ïe ma‰inka má

automatickou hydraulickou tfií-

rychlostní pfievodovku. Brzdí-

me, dal‰í zastávka. Témûfi nikdo

na perónû. „Teì máme mimo-
fiádnû pln˘ vlak, studenti jedou
do Prahy, ale vût‰inou jezdíme
poloprázdní, protoÏe soubûÏnû
s námi jezdí také autobusy.
NádraÏí je od centra dál a lidé
jsou pohodlní, sebûhnou radûji
na autobusák a volí cestu auto-
busem,“ posteskne si „fíra“

a v zrcátku zkontroluje, zda uÏ

v‰ichni cestující vystoupili a na-

stoupili.

Pokraãujeme dál. Dal‰í návûstid-

la, která informují o sníÏení

rychlosti nebo blíÏícím se pfie-

jezdu. Za chvíli se opût oz˘vá

pískání brzd a my zastavujeme

ve stanici Bfiidliãná. MÛj prÛ-

vodce pfiebírá dráÏní zásilky,

kontrola zrcátek, tlaãítko zavírá-

ní dvefií: „Ííííííí,“ a jedeme dál.

ProjíÏdíme s velk˘m skfiípotem

po mostû vedoucím pfies

Moravici. TraÈ je tady hodnû kli-

katá a kola ma‰iny s velk˘m od-

porem pfiekonávají znaãná zakfii-

vení. Podél trati kráãí postaviãka
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v oranÏové vestû, krátké zahou-

kání, muÏ zastavuje na okraji

náspu a zdraví svého kolegu.

„To byl pochÛzkáfi. Kontroluje
Ïelezniãní svr‰ek, koleje, matice
a jestli není nûco po‰kozeno,“
dovídám se od strojvedoucího,

no, vida, dal‰í Ïelezniãáfiská pro-

fese.

„Tiktiktiktiktik,“ urãuje si své

tempo hlasit˘m cvakáním indi-

kaãní rychlomûr po jeho levé ru-

ce. „Na druhé stranû ma‰iny,
v opaãném smûru, je na stano-
vi‰ti strojvedoucího rychlomûr
registraãní, kter˘ zaznamenává
rychlost na rychlomûrn˘ pásek.
Ten se pak vyhodnocuje,“ kon-

statuje Jaroslav DoleÏel. Pfii roz-

hovoru jsem si ani neuvûdomil,

Ïe se blíÏíme k Val‰ovu. Jedna

v˘hybka, druhá, tfietí a vjíÏdíme

kolem hradláfiské budovy do

nádraÏí. Zastavujeme a z na‰eho

vlaku vysedá vût‰ina cestujících.

Pfiesedají na rychlík, kter˘ se

vzápûtí objevuje na horizontu,

pfiijíÏdí z Krnova a mífií do

Olomouce. V̆ pravãí dal rychlí-

ku zelenou a my mÛÏeme vyrazit

teì jiÏ na hlavní traÈ smûrem do

Bruntálu. „Na hlavní trati uÏ
mÛÏeme jet sedmdesátkou,“ do-

vídám se o pohybu na‰eho vlaku

a rychlomûr prozpûvuje své ti-

ktiktiktik v rytmu Letu ãmeláka

Rimského-Korsakova.

Právû projíÏdíme pod kamen-

n˘m obloukov˘m podjezdem.

Sleduji se zájmem v‰echny ty

páãky, knoflíky a ruãky pfiístro-

jÛ, které strojvedoucí ovládá se

samozfiejmou rutinou. Zajímá

mû, k ãemu slouÏí ty zb˘vající,

o kter˘ch je‰tû nebyla fieã. „Tady
je budík, kter˘ zobrazuje teplotu
a tlak v hydraulické pfievodovce,
dal‰í ukazuje teplotu a mnoÏství
oleje v motoru, tady ten budík
ukazuje otáãky motoru a tady ty
poslední dva pfiístroje ukazují

tlak vzduchu v hlavním potrubí
a tlak vzduchu v jímce pro brzdy,
dal‰í tlaãítka jsou pro spu‰tûní
klaksonu, rozsvícení reflektoru
a tady je tlaãítko pro sypání pís-
ku na koleje - pískování,“ doví-

dám se z úst Jaroslava DoleÏela

nepfieberné mnoÏství informací.

Témûfi mám pocit, Ïe se ze mne

stává ma‰infíra. Ale to je pouhé

zdání.

Z pfiem˘‰lení nad dal‰í otázkou

mû vytrhne pískot brzd a my

vjíÏdíme do stanice Bruntál. Za

devût minut bychom mûli jet

zpátky. Nesmím si zapomenout

oznaãit jízdenku pro zpáteãní ce-

stu. „Tak tady budeme asi o pÛl
hodiny déle, rychlík z Olomouce
má totiÏ zpoÏdûní,“ dovídám se

od svého prÛvodce. âas vyuÏí-

vám k dal‰ím otázkám. A kdy se

tedy z ãlovûka stává strojvedou-

cí? „To vám nikdo neprozradí.
Cel˘ Ïivot se musíte nûãemu uãit.
Stále musíte mít oãi na stopkách,
aby se to nezvoralo ani náho-

dou,“ fiíká skromnû.

Dále se dovídám, Ïe kandidáti na

strojvedoucí jsou peãlivû vybírá-

ni nejen po zdravotní stránce, ale

podrobují se i nároãnému psy-

chologickému vy‰etfiení. Jsou to

vesmûs absolventi stfiedních od-

born˘ch technick˘ch ‰kol a je

mezi nimi i fiada vysoko‰kolákÛ.

Prochází sloÏit˘m v˘cvikem, po

jehoÏ absolvování skládají zkou-

‰ky pfied státní autorizaãní komi-

sí. Na jejich spolehlivém v˘konu

práce závisí Ïivoty a zdraví ces-

tujících a téÏ znaãné materiální

hodnoty!

Z kandidáta se stává vûãn˘ stu-

dent, jen tûch dopravních pfiedpi-

sÛ je na patnáct kilo a dal‰ích 

aspoÀ deset kilo kníÏek a sché-

mat lokomotiv. „KdyÏ to do sebe
koneãnû nasoukáte, pohybujete
se zpravidla jako druh˘ strojve-
doucí v zácviku, pfiiãichnete ke
‰trece a zaãínáte tu‰it, o ãem bu-
de mít vá‰ Ïivot fieã. A kdyÏ máte
v˘kaz o zkou‰kách zaplnûn jak
úãet od vrchního po ‰íleném flá-
mu, fieknou vám koneãnû: ‘Jste
strojvedoucí’,“ fiíká s úsmûvem

Jaroslav DoleÏel.

Rychlík od Olomouce se pfiihnal

na bruntálské nástupi‰tû, lidé

pfiesedají, zelená, rychlík odjíÏ-

dí, minuty letí, v˘pravãí zvedá

plácaãku a my se mÛÏeme po-

hnout z místa zpût do R˘mafiova.

A zase ta samá návûstidla, ty sa-

mé pfiejezdy a v‰ude kolem ro-

mantická krajina. Ná‰ hovor po-

kraãuje a uÏ mi ani nevadí to

vûãné bzuãení klaksonu kvákvá-
kvá kontroly bdûlosti strojve-

doucího, kter˘ zní jako postfiele-

ná kachna. Nûjak jsem si zvykl.

A co dál, po v‰ech tûch ‰koleních,

kurzech a dlouhé praxi? „Najed-
nou je tu va‰e první ‰treka. A zrov-
na zaãíná drobnû pr‰et, kdyÏ veze-
te svÛj první vlak. Pfiem˘‰líte, ale
uÏ jste na první zastávce a brzdíte
a ono to udûlá ss‰‰‰ a vezete se na
tom blátíãku jak na saních..., pfií‰-
tû musím brzdit opatrnûji a jem-
nûji, a taky to udûláte, pfiizpÛsobí-
te rychlost stavu kolejnic a na dal-
‰í zastávce zji‰Èujete, Ïe jste na-
brali dvû minuty navíc, Ïe máte
zkrátka zpoÏdûní.
Teì si myslíte, Ïe uÏ se nov˘
strojvedoucí narodil. Ale to je
omyl. UÏ víte, co to je, kdyÏ vstá-
vá den, poznal jste i tmu, kdy ne-
ní vidût vÛbec nic, jen ty hvûzdy
svítí nûjak jasnûji a vy si radûji
zase rozsvítíte reflektor, abyste
neskonãili nûkde v lese. UÏ také
víte, kolik je tam tfieba dát stup-
ÀÛ, kde leÏí ta va‰e parketa pro
brÏdûní, zastavujete skoro na me-
tr pfiesnû. Práce jaksi zev‰ední
a stává se normální a bûÏnou,
i kdyÏ je tfieba mlha a není vidût
ani na pfiední nárazníky. I to se
stává a pak se jezdí podle rozhle-
dov˘ch pomûrÛ, ale jízdní dobu
se snaÏím dodrÏet. Kolikrát máte
ãervené oãi z toho noãního Ïivo-
ta, prosíte i svého andûla stráÏ-
ného, jestli uÏ ho taky nezru‰ili,
aspoÀ na minutku zavfiít oãi,
a ono to nejde ani na vtefiinku.
V nedûli se nedá jet jen tak k vo-
dû jako ostatní normální lidi, pak
ty noci, a nejhor‰í je to snad
o Vánocích, kdy stromeãku ako-
rát zamáváte,“ pfiiblíÏil svou prá-

ci Jaroslav DoleÏel.
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Proã jsem si ho vybral:
NoÏífie Filipa Ondru‰ku (Hejkala) jsem si vy-

bral proto, Ïe si myslím, Ïe je jako osoba do-

stateãnû velk˘ originál, aby kvalitnû obohatil

tuto rubriku. ZároveÀ je v kruhu zájemcÛ

o autorsky vyrábûné noÏe známou veliãinou.

R˘mafiovsko dosud ãeká na jeho objevení.

Hned z kraje se tû zeptám, co tû pfiivedlo
z Prostûjova zrovna sem na Sovinec?
Ty uÏ si to nepamatuje‰? Pfiece jsi mû sem

pfiitáhl jako prÛvodce na hrad! Ale odjakÏiva

jsem tento kraj mûl moc rád, je svérázn˘, od-

lehl˘, je tady spousta prostoru pro fantazii

a vym˘‰lení pfiíbûhÛ, které tady kdysi nûkdo

mohl proÏít nebo proÏil. Mám pocit, Ïe díky

odlehlosti a vût‰ímu prostoru jsou zde vztahy

mezi lidmi intenzivnûj‰í, aÈ uÏ v dobrém ne-

bo ve zlém. A to naplÀuje mÛj smysl pro

dramatické situace.

Tak dej nûco veselého z prohlídek k lep‰í-
mu...
Nûkdy mají náv‰tûvníci aÏ pfiíli‰ velkou víru

ve vûdomosti prÛvodcÛ. Jednou se jedna pa-

ní vrátila z prohlídky vûÏe a s dÛvûrou se na

mû obrátila: „Prosím vás, z vûÏe jsme vidûli
letadlo, NEVÍTE NÁHODOU, KAM LETù-
LO?“ Nebo jsem jim sdûlil, Ïe hrad Sovinec

v roce 1945 vyhofiel. Po dramatickém líãení

tohoto poÏáru si jedna paní povzdechla: „Já
vÛbec nechápu, jak to tady mohlo hofiet... TO
KAMENÍ.“ A jednou jsem byl uÏ tro‰ku pfie-

pracovan˘, tak jsem náv‰tûvníkÛm na závûr

prohlídky fiekl, Ïe aÏ si prohlédnou expozice,

tak je pustím ven OKNEM.

Vím, Ïe chodí‰ rád do lesÛ na R˘mafiovsku,
ale nejen pro jejich krásu a na houby, ale Ïe
si nosí‰ domÛ i spoustu „pokladÛ“?
Ona totiÏ taková správnû ohnilá kost nejen Ïe

inspiruje, ale zároveÀ nahradí a mnohdy

pfiedãí velmi drahé a luxusní materiály.

Navíc se v okolních lesích dá najít spousta

starého sváfikového Ïeleza na ãepele, popfi.

krásnû vybarvená dfieva na rukojeti. Díky to-

mu mám pocit, Ïe ctitelé mojí práce cítí

v tûchto noÏích ducha zdej‰í krajiny, a i pro-

to je vyhledávají.

Co umí‰ a je ti to k niãemu?
Kydat hnÛj a na‰ívat knoflíky. To jsou vûci,

které dûlám ze v‰eho nejmíÀ rád, pfiestoÏe na

nû na obû mám maturitu - ze zemûdûlské 

i odûvní ‰koly. ·kola mû prostû nauãila to, Ïe

vím, co nechci dûlat.

A nûco hodnû osobního: pije‰?
Piju hodnû, piju rád, s pitn˘m reÏimem ne-

mám problémy. Je fakt, Ïe ãistá voda mi aÏ

tak nechutná, proto pfiiznávám - ze v‰ech ob-

líben˘ch ãajÛ mám nejradûji ty zelené.

A o tom, Ïe zelen˘ ãaj patfií k nejzdravûj‰ím,

svûdãí hlavnû to, Ïe jsem ve sv˘ch tfiiceti le-

tech stále naÏivu.

Pfií‰tû: Filip Ondru‰ka se bude ptát umûlec-

kého kováfie Tomá‰e Holíãka ze Sovince.

·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.

Pavel Zástûra se ptá Filipa Ondru‰ky

Mezi tím, co si povídáme o prá-

ci strojvedoucího, objevuje se

biologick˘ rybník a zahrádky,

pfiedzvûst, Ïe vjíÏdíme do mûs-

teãka, kde zaãíná dráha na

v‰echny svûtové strany. A jak

dlouho je Jaroslav DoleÏel u drá-

hy? Tfiicet let, paneãku. Zaãal

prÛmyslovkou, pracoval na drá-

ze v Olomouci, pak odjel do

Prahy, kde byl pomocníkem

strojvedoucího na pantografech,

v tfiiaosmdesátém se vrátil

z Prahy na dráhu do R˘mafiova

a o ‰est let pozdûji uÏ sedí za

kniplem ma‰in, které krouÏí, jak

on sám fiíká, „kolem komína“.

Ale nestûÏuje si. Práce ho baví.

Má Ïelezniãáfiské fiemeslo v ro-

dinû? „Dá se to tak fiíci, i kdyÏ se
nedûdí z otce na syna, protoÏe
táta byl zedník, ale dûda jezdil
s párou, dûlal topiãe, brácha a já
jsme strojvedoucí, ‰vagrová pro-
dává lístky a provozuje nákladní
pokladnu a moje Ïena je v˘prav-
ãí,“ dodává s úsmûvem dnes jiÏ

zku‰en˘ ma‰infíra.

Ani dnes, v dobû, kdy jsou parní

lokomotivy jiÏ jen nostalgickou

záleÏitostí a po na‰ich tratích se

prohánûjí moderní elektrické

a motorové lokomotivy, není po-

volání strojvedoucího prosto

hlubokého vztahu strojvedou-

cích ke sv˘m strojÛm. Je v nich

ukryta síla, se kterou se ztotoÏ-

Àují. NaplÀují tu odvûkou touhu

ãlovûka pohnout svûtem kupfie-

du. Je to trocha umûní rozjet ply-

nule ty stovky tun, které máte za

sebou. A také potom bezpeãnû

zabrzdit tak, aby „nepadaly kuf-

ry“! Je pravda, Ïe moderní loko-

motivy jsou vybaveny techni-

kou, která zabezpeãuje, aby

strojvedoucí pfiedem vûdûl, jaká

návûstidla jej oãekávají na trati,

aby mûl spojení s v˘pravãími ve

stanicích a aby se vlak samoãin-

nû zastavil v pfiípadû nûjaké po-

ruchy. Co naplat: Na svém stroji

je ale sám, musí si poradit s mi-

mofiádnostmi, pfiemáhat spánek

a únavu, sledovat traÈ, návûstid-

la, pfiístroje v kabinû, jízdní roz-

kazy, jízdní fiády...

Pak se fiekne, Ïe se strojvedoucí

má, sedí si v teple, hongá noha-

ma, koleje ho vedou, a je‰tû mu

za to platí. Zkuste se nûkdy za-

stavit na perónû, kdyÏ pfiijíÏdí

vlak, a vûfite, je‰tû nikdo z lidí

nepfii‰el a nevlepil takovému

„mistrovi“ pûtku na ãelo a nefie-

kl: „Dûkujeme pûknû, jsme tady

vãas a ani to moc nehrkalo.“ Já

bych to dnes rád napravil...

AÏ pfií‰tû pojedete vlakem, podí-

vejte se, kdo sedí v kabinû loko-

motivy va‰eho vlaku, kdo vás

veze. Neuvidíte strojvedoucího

v proma‰tûné ãepici a montér-

kách. Uvidíte profesionála v nej-

lep‰ím slova smyslu, pro kterého

je jeho povolání zároveÀ koníã-

kem a vût‰inou i nejvût‰í Ïivotní

láskou. A takov˘m dojmem na

mû zapÛsobil i strojvedoucí

Jaroslav DoleÏel z R˘mafiova.

(Dûkuji Jaroslavu DoleÏelovi za
to, Ïe mohla tato reportáÏ vznik-
nout.)

JiKo
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Odjel na kole
s bombou

V Tvrdkovû se na pfielomu srpna

a záfií odehrála hned dvû vloupá-

ní do rekreaãních chat. K první-

mu do‰lo mezi 29. a 31. srpnem.

Zlodûj vypáãil dvefie chaty a ze

sklepa odcizil pánské kolo

Author a 10kilogramovou pro-

panbutanovou láhev. ZpÛsobená

‰koda ãiní 25 tisíc Kã.

Ke druhému vloupání do‰lo me-

zi 31. srpnem a 5. záfiím.

Pachatel vnikl do chaty rozbit˘m

oknem. Odcizil odtud kfiovino-

fiez a dal‰í vûci a zpÛsobil ‰kodu

za takfika 36 tisíc Kã.

VyhroÏoval manÏelce
zabitím

47let˘ muÏ z RyÏovi‰tû byl 10. zá-

fií obvinûn z toho, Ïe dlouhodobû

t˘ral svou manÏelku. ManÏelé se

v únoru 2008 rozvedli, ale stále

ob˘vali spoleãn˘ dÛm. MuÏ mûl

pfiitom Ïenu vyhazovat z domu,

nadávat jí, a nûkolikrát dokonce

vyhroÏovat zabitím. V srpnu si-

tuace vyvrcholila tím, Ïe b˘va-

lou manÏelku odmítal pustit do

domu a fyzicky ji napadal.

V jednom pfiípadû v silnû podna-

pilém stavu rozsekal sekerou

dvefie do jejího pokoje a vyhro-

Ïoval, Ïe ji zabije. Po‰kozená se

ze strachu o svÛj Ïivot z domku

odstûhovala. MuÏi hrozí trest od-

nûtí svobody aÏ na osm let.

Na zahrádce
pûstoval marihuanu

V tûchto dnech zahájil policejní

komisafi SKPV trestní stíhání

34letého muÏe pro trestn˘ ãin

nedovolené v˘roby a drÏení 

omamn˘ch a psychotropních lá-

tek a jedÛ. Toho se mûl dopustit,

kdyÏ bûhem ãervna na zahradû

svého domu na ulici Palackého

v R˘mafiovû vypûstoval osm

rostlin marihuany. MuÏi za to

hrozí jeden rok aÏ pût let odnûtí

svobody.

S motocyklem
narazil do traktoru

V úter˘ 9. záfií do‰lo mezi obcemi

Rudná pod Pradûdem a Malá

Morávka k váÏné dopravní neho-

dû. Sedmnáctilet˘ mladík jel na

motorce ve smûru od Malé

Morávky a po prÛjezdu zatáãkou,

za kterou je Ïelezniãní pfiejezd,

z nezji‰tûn˘ch pfiíãin vyjel do

protismûru a boãnû narazil do

traktoru, kter˘ se právû rozjíÏdûl.

Mlad˘ motorkáfi se tûÏce zranil

a musel b˘t letecky transportován

do nemocnice v Ostravû. ZpÛso-

bená ‰koda ãiní 20 tisíc Kã.

Vnikl do bytu
a napadl majitele

Z trestn˘ch ãinÛ poru‰ování do-

movní svobody a ublíÏení na

zdraví byl 9. záfií obvinûn 50let˘

muÏ z R˘mafiova. Bude se zodpo-

vídat z toho, Ïe letos v ãervnu ne-

oprávnûnû vnikl do bytu 45letého

muÏe v Jamarticích a fyzicky jej

napadl. Udefiil ho pûstí do hlavy

a poté sklenicí do ãela. ZpÛsobil

mu otfies mozku, frakturu lebeãní

kosti a trÏnou ránu na ãele.

Policie dopadla lupiãe
Bruntálsk˘ policejní komisafi za-

hájil 11. záfií trestní stíhání 51le-

tého muÏe za krádeÏ a poru‰ová-

ní domovní svobody. MuÏ je ob-

vinûn, Ïe se letos v srpnu vloupal

do rodinného domu v Jifiíkovû.

Pokusil se ukrást potraviny, byl

v‰ak pfiistiÏen majitelkou domu.

Kromû tohoto nezdafieného vlou-

pání má muÏ na svûdomí i vnik-

nutí do rekreaãní chalupy v Jifií-

kovû z pfielomu ãervence a srpna.

Zlodûj se mûl do chalupy vloupat

hned nûkolikrát. Celkovû si odtud

odnesl potraviny, alkohol a ciga-

rety za 8 tisíc Kã.

Opil˘ cyklista
upadl a zranil se

Ve ãtvrtek 11. záfií projíÏdûl po

Opavské ulici v R˘mafiovû 51le-

t˘ muÏ na jízdním kole. Cyklista

pod vlivem podnapilosti nezvlá-

dl fiízení ve chvíli, kdy kolem nûj

projíÏdûlo nákladní vozidlo, 

a upadl na vozovku. Ke stfietu

s nákladním vozidlem nedo‰lo.

Pfii nehodû cyklista utrpûl lehké

zranûní. Policisté u nûj provedli

dechovou zkou‰ku a namûfiili

mu 1,73 promile alkoholu v de-

chu.  

Zpracováno z podkladÛ
tiskové mluvãí PâR Bruntál

Zebra se za tebe nerozhlédne
Dopravní policie v okrese Brun-

tál se na poãátku nového ‰kolní-

ho roku zamûfiila na správné pfie-

cházení pfies vozovku. S touto

akcí, která má název Zebra se za

tebe nerozhlédne, pfiichází Poli-

cie âeské republiky ve spoluprá-

ci se Zdravotní poji‰Èovnou

Ministerstva vnitra âR a âeskou

radou dûtí a mládeÏe jiÏ druh˘m

rokem.

„I letos jsme vûnovali zv˘‰enou
pozornost ‰kolákÛm, ktefií po
skonãení prázdnin dennû vyráÏí
ze sv˘ch domovÛ do ‰koly pfies
cesty a pfiechody. Ptali jsme se
hlavnû dûtí, kolikrát se rozhléd-
nou pfied vstupem do vozovky.
Více jak polovina z nich odpovû-
dûla, Ïe pouze dvakrát, a to není
dostaãující. Nejen dûti, ale i nûk-
tefií z rodiãÛ tato pravidla dobfie
neznají,“ konstatovala policejní

tisková mluvãí Pavla Munclin-

gerová. Správné pfiecházení vo-

zovky by mûl znát kaÏd˘, a pro-

to policie upozorÀovala na ‰pat-

né pfiecházení a zároveÀ rozdá-

vala upomínkové pfiedmûty s tû-

mito pravidly:

I. Vozovku pfiecházej na pfiehled-

ném místû. Pokud je v blízkosti

pfiechod pro chodce, pouÏij ho.

II. Do vozovky smí‰ vstoupit po

bezpeãném rozhlédnutí. Pravidlo

zní: tfiikrát se rozhlédni - vlevo,

vpravo, vlevo - a rychle pfiejdi.

III. VÏdy si poãínej tak, aby fiidiã

mûl ‰anci vozidlo pfied pfiecho-

dem pro chodce zastavit.

IV. Do vozovky vstupuj, aÏ kdyÏ

vozidla bezpeãnû zastaví, nikdy

nevbíhej pfied jedoucí vozidla.

Pfiedev‰ím rodiãe by nemûli za-

pomínat, Ïe reflexní materiály

chrání zdraví jejich dûtí. I maliã-

kost, jako je reflexní samolep-

ka na aktovce, zv˘‰í bezpeãnost

dítûte v silniãním provozu.

Oslovení chodci od nás obdrÏeli

reflexní samolepky s vyobraze-

ním zebry, dûti navíc omalován-

ky a dal‰í upomínkové pfiedmû-

ty.

Ze statistik Policie âeské repub-

liky vypl˘vá, Ïe za rok 2007 by-

lo zaznamenáno 1447 nehod 

s úãastí chodce, z toho 33 chod-

cÛ bylo usmrceno. V Moravsko-

slezském kraji jde o 236 chodcÛ

a 10 usmrcen˘ch. JelikoÏ abso-

lutní pfiednost neplatí pro chodce

ani vozidla, musí v obou pfiípa-

dech fungovat vzájemná komu-

nikace. V loÀském roce bruntál-

‰tí policisté zaznamenali 156 do-

pravních nehod zpÛsoben˘ch ne-

dáním pfiednosti chodci, z toho

‰est chodcÛ bylo usmrceno. âeská

republika za rok 2007 zaznamena-

la 300 pfiípadÛ, pfii kter˘ch do‰lo

ke sráÏce s dítûtem. Z toho 191 dû-

tem nebyla dána pfiednost na pfie-

chodu a celkem 192 dûtí bylo zra-

nûno. Îádné z dûtí na‰tûstí nebylo

usmrceno. Tûmto nehodám a je-

jich následkÛm lze opatrností

a zodpovûdností chodcÛ i fiidiãÛ

pfiedcházet, a proto dbejte na svou

bezpeãnost, chraÀte si svÛj Ïivot

spolu s Ïivotem a zdravím jin˘ch

úãastníkÛ provozu. 

JiKo ve spolupráci
s PâR Bruntál

Foto: archiv PâR Bruntál
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Dne 31. ãervence 2008 byla

z prostfiedkÛ, které ze svého roz-

poãtu poskytlo mûsto R˘mafiov,

dokonãena oprava ondfiejovské

kaple sv. Anny. Kapliãka se 

opravovala po 45 letech. Byla

provedena oprava fasády, od-

vodnûní stavby, v˘malba interié-

ru a osazena replika puvodních

dvefií v hlavním vstupu. Oprava

celkovû stála 318 tisíc korun.

V sobotu 30. srpna v kapliãce ce-

lebroval P. Jindfiich ·vorãík m‰i

za zemfielé obce Ondfiejova se

souãasn˘m znovuvysvûcením

kaple. Na m‰i pfiijeli z ‰irokého

okolí i ãe‰tí ondfiejov‰tí rodáci.

Z Dolní Lhotky u Luhaãovic

s sebou pfiivezli putovní so‰ku

Panny Marie z Vatikánu. M‰e

probûhla velmi slavnostnû, po

m‰i se podávalo obãerstvení. Za

provedenou opravu kaple sv.

Anny dûkují obãané Ondfiejova

Mûstskému úfiadu R˘mafiov. 

AneÏka Továrková,
pfiedsedkynû osadního v˘boru
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Osadní v˘bory informují

Organizace a spolky

Ondfiejovská kaple byla znovu vysvûcena

Kouzelná bufiinka podûkuje koncertem
Denní centrum pro mentálnû po-

stiÏené Kouzelná bufiinka, které

v R˘mafiovû funguje od leto‰ní-

ho ledna, si buduje pevnou pozi-

ci mezi srovnateln˘mi zafiízení-

mi. NejenÏe získalo dÛvûru ro-

din mentálnû postiÏen˘ch a také

klientÛ samotn˘ch a znaãnû pfii-

spûlo ke zkvalitnûní jejich Ïivo-

ta, ale získalo i podporu mûsta

R˘mafiova, sponzorÛ a nadací.

Kouzelná bufiinka pfiesvûdãila

o smysluplnosti své ãinnosti

Moravskoslezsk˘ kraj, kter˘ jí

na jafie poskytl dotaci 50 tisíc Kã

na kurz muzikoterapie, nyní se

podepisuje smlouva o nadaãním

pfiíspûvku 80 tisíc Kã, které cent-

ru poskytne Nadace OKD. „Ten-
to pfiíspûvek je pfiímo urãen na

plat odborného pe-
dagoga, coÏ je pro
provoz centra ne-
zbytn˘ v˘daj, na
kter˘ se v‰ak pro-
stfiedky shánûjí po-
mûrnû tûÏko,“ vy-

svûtluje AneÏka

Pfiikrylová, pfied-

sedkynû r˘mafiov-

ské organizace Spo-

leãnosti pro podpo-

ru lidí s mentálním

postiÏením, která

Kouzelnou bufiinku

zaloÏila.

Centrum Kouzelná

bufiinka díky této

dotaci získalo ne-

jen finanãní rezer-

vu na pfií‰tí rok,

z níÏ bude ãerpat

plat pro odborného

pracovníka, ale

souãasnû splnilo

slib mûstu, Ïe se bude podílet na

získávání prostfiedkÛ na svÛj pro-

voz. Obû schválené dotace jsou

v˘sledkem systematického podá-

vání Ïádostí o granty z nejrÛznûj-

‰ích dotaãních programÛ. Dal‰í Ïá-

dosti byly zaslány napfi. Nadaci

TaÈány Kuchafiové - Krása pomoci,

sdruÏení âlovûk ãlovûku nebo na-

daci Zdraví pro Moravu. Poslednû

jmenovanou nadaci Ïádá centrum

o grant na projekt Hubneme

s Kouzelnou bufiinkou, kter˘ je za-

mûfien na boj proti nadváze a mûl

by klientÛm centra pfiinést pfiede-

v‰ím zdravotní prospûch.

Kouzelná bufiinka si podle slov

AneÏky Pfiikrylové cení kaÏdého

pfiíspûvku, kter˘ podpofií její ãin-

nost. Jako podûkování v‰em

sponzorÛm, mezi nimiÏ figurují

velké r˘mafiovské firmy i drobní

podnikatelé, chystají klienti

Kouzelné bufiinky hudební vy-

stoupení ve spolupráci s Ivo

Batou‰kem a jeho skupinou

Jumping Drums. Koncert, na

kterém se vedle r˘mafiovského

centra pfiedstaví i podobná zafií-

zení z Bruntálu, ·umperka ãi

Opavy, probûhne v listopadu

v R˘mafiovû. Polovina v˘tûÏku

ze vstupného bude vûnována na

provoz Kouzelné bufiinky. ZN

Fota: archiv OV Ondfiejov

Fota: Jakub Vala
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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.
Termín kavárniãek na II. pololetí roku 2008:

KaÏdé liché úter˘ v mûsíci:
23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12. a 16. 12.

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

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v záfií

KaÏdé pondûlí v lichém t˘dnu bude plavání pro vefiejnost
do 18 hod. Zmûna zaãíná platit od 22. 9. 2008.

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 - 20.00

Nedûle   13.00 - 20.00

KaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 18.00 do 19.00 se koná aerobik.

Teplota bazénu 28°C (mal˘), 26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C

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.cz, 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

sobota 20. záfií 19.30

...a bude hÛfi
Drama (âR 2007)

Filmov˘ pfiepis kultovní knihy Jana Pelce o mlad˘ch lidech, ktefií za

normalizace odmítli jít s hlavním proudem a radûji zvolili Ïivot na 

okraji spoleãnosti. Únik pfied dusnou realitou hledají v alkoholovém

opojení, drogách a volné lásce. Odpovûdí spoleãnosti jsou brutální

razie VB, kriminály a blázince. Po sezónû promítání v hospodách,

hudebních klubech a letních kinech se snímek dostal do ãesk˘ch kin. 

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 27. záfií 19.30

Kuliãky
Komedie (âR 2008)

Povídkov˘ film o tom, jak Ïeny manipulují s muÏi. O drobn˘ch vy-

díráních, o pláãi, o slzách, o schopnosti se obûtovat pro vysnûn˘ cíl,

o sexu ve sluÏbách, o tom, jak vyuÏít empatie. Zaãíná to uÏ v dûtství

na hfii‰ti a nekonãí ani po smrti. Postupem let se Ïensk˘ mechanismus

manipulace rozvíjí, formuje, zraje, aÏ dospûje k dokonalosti. 

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 4. fiíjna 19.30

Kurz negativního my‰lení
âerná komedie (Norsko 2006)

Geirrovi je tfiiatfiicet. Pfied dvûma lety mûl autonehodu, od té doby

nemÛÏe chodit a je impotentní. Jeho Ïena Ingvild, ve snaze zachránit

manÏelství v krizi, pozve na náv‰tûvu skupinu tûlesnû postiÏen˘ch,

které vede psycholoÏka Tori. Dosud sebedestruktivní milovník

Johnnyho Cashe a váleãn˘ch filmÛ se vzboufií proti nevítané invazi

„pozitivní“ energie a za pomoci místy aÏ brutální upfiímnosti se po-

kusí ovládnout situaci. Pfiístupn˘ od 12 let

Aquacentrum R˘mafiov
Záfií - z technick˘ch dÛvodÛ zavfieno

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: 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.



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Odvaha je strach, kter˘ se modlí. Paulo Coelho
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Známá i neznámá v˘roãí
18. 9. 1948 zemfi. Jan Eskymo Welzl, cestovatel, dobrodruh, polár-

ní lovec (nar. 15. 8. 1868) - 60. v˘roãí úmrtí

19. 9. 1908 nar. Mika Waltari, finsk˘ spisovatel (zemfi. 26. 8. 1979)

- 100. v˘roãí narození

21. 9. 1913 nar. Vûra Ferbasová, hereãka (zemfi. 4. 8. 1976) - 95. v˘-

roãí narození

23. 9. 1973 zemfi. Pablo Neruda, vl. jm. Neftali Ricardo Reyes

Basoalto, chilsk˘ básník, nositel Nobelovy ceny (nar.

12. 7. 1904) - 35. v˘roãí úmrtí

24. 9. 1583 nar. Albrecht z Vald‰tejna, ‰lechtic a vojevÛdce (za-

vraÏdûn 25. 2. 1634) - 425. v˘roãí narození

25. 9. Mezinárodní den nesly‰ících, slaví se od roku 1958
25. 9. 1868 nar. Jaroslav Kvapil, spisovatel a reÏisér (zemfi. 

10. 1. 1950) - 140. v˘roãí narození

26. 9. 1888 nar. Thomas Stearns Eliot, anglick˘ spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (zemfi. 4. 1. 1965) - 120. v˘roãí naroze-

ní

26. 9. 1898 nar. George Gershwin, americk˘ skladatel a klavírista

(zemfi. 11. 7. 1937) - 110. v˘roãí narození

27. 9. Svûtov˘ den cestovního ruchu, vyhlá‰en roku 1979
Svûtovou organizací cestovního ruchu

28. 9. Státní svátek âR - Den ãeské státnosti, v˘roãí za-
vraÏdûní sv. Václava v roce 929

30. 9. Mezinárodní den pfiekladatelÛ, slaví se na sv.
Jeron˘ma, patrona pfiekladatelÛ

30. 9. 1938 âeskoslovenská vláda pfiijala mnichovsk˘ diktát
- 70. v˘roãí

Narodili se noví obãánci

Eli‰ka Pavla Baìurová .................................................... R˘mafiov

Natálie Greplová ............................................................. R˘mafiov

Klára Kubíãková ............................................................. R˘mafiov

Alex Urban ...................................................................... R˘mafiov

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

Jarolím Ftáãek - R˘mafiov .................................................... 80 let

Ludmila Vagnerová - R˘mafiov ............................................ 80 let

Zdenûk âermák - R˘mafiov .................................................. 80 let

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

·arlota Jurá‰ová - R˘mafiov .................................................. 81 let

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

Josef Vlach - R˘mafiov ......................................................... 83 let

Vûra Holá - R˘mafiov ........................................................... 84 let

Václav Tlapal - R˘mafiov ...................................................... 86 let

Miroslav Sm˘kal - R˘mafiov ................................................ 87 let

Franti‰ek ·ac - R˘mafiov ....................................................... 87 let

Hilda ·enková - R˘mafiov .................................................... 87 let

Marie Polcarová - R˘mafiov ................................................. 90 let

Dne 21. záfií oslaví váÏená paní

Helena Marková
70. narozeniny.

Milé manÏelce, mamince a babiãce

pfiejeme pevné zdraví,

hodnû ‰tûstí, spokojenosti a úspûchÛ.

V dal‰ím Ïivotû aÈ ji provází láska

a pochopení blízk˘ch a nechÈ proÏívá

jen krásné a pfiíjemné chvíle.

ManÏel Miloslav,
dcera Helena s manÏelem Lubomírem

a vnuci Viktor a Lubomír

Blahopfiejeme paní

AneÏce Továrkové
k Ïivotnímu jubileu.

Hodnû pohody, sil, dobr˘ch lidí kolem sebe a samozfiejmû zdraví!

Ondfiejov‰tí obãané, rodina a za komisi pro obãanské záleÏitosti
Kvûta Sicová a BoÏena Filipová

Rozlouãili jsme se

Marie Supková - R˘mafiov ..................................................... 1930

Franti‰ek Citovsk˘ - R˘mafiov ............................................... 1928

Jan Pavlík - R˘mafiov ............................................................. 1924

Helena ·kraková - R˘mafiov .................................................. 1930

Jifií ·uba - R˘mafiov ............................................................... 1956

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT16/2008

16

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu R˘mafiov záfií 2008

Zájmové krouÏky Stfiediska volného ãasu R˘mafiov pro ‰k. rok 2008/09



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2008

17

Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Novinky v Mûstské knihovnû R˘mafiov - Seznam CD s mluven˘m slovem
1. Asterová, Jitka: Smû‰né lásky Jitky

Asterové

2. Bach, Richard: Jonathan Livingstone

Racek

3. Branald, Adolf: Dûdeãek automobil

4. Carroll, Lewis: Alenka v kraji divÛ

5. âapek, Karel: Povídky z jedné a druhé

kapsy

6. âervenka, Jaroslav: Nejlep‰í ãas Ïivota aj.

7. Deník Ostravaka

8. Doyle, Artur Conan: Sherlock Holmes

9. Dumas, Alexandr: Dáma s kaméliemi

10. Erben, Karel Jaromír: Kytice

11. Fulghum, Robert: To nejlep‰í z Fulghu-

ma

12. Ha‰ek, Jaroslav: Povídky

13. Henry, O.: Katedra filantromatematiky

14. Hlinomaz, Josef: Josef Hlinomaz vypráví

15. Horníãek, Miroslav: Chvála pohybu

16. Hrabal, Bohumil: Pábitelé

17. Hulpach, Vladimír: Rytífii krále Artu‰e

18. Hvoreck˘, Michal: Eskorta

19. Jerome, J. K.: Tfii muÏi ve ãlunu

20. Jirotka, Zdenûk: Saturnin

21. Kipling, Rudyard: Bajky a nebajky

22. Krampol, Jifií: - co jsem je‰tû nikdy nefiekl

23. Kraus, Ivan: Jan & Ivan Krausovi ãtou

24. Leke‰, Jan: Ukolébavky a pohádky

25. Leroux, Gaston: Fantom opery

26. MacDonald, Betty: Vejce a já

27. Mára, Jifií: Nov˘ Zéland, zemû protinoÏcÛ

28. Martinec, Jan: Potkal Kohn Rabínoviãe

29. Nepil, Franti‰ek: Ohlédnutí

30. Nepil, Franti‰ek: Vánoce s Franti‰kem

Nepilem

31. Neruda, Jan: Povídky malostranské

32. Nováková, Jindfii‰ka: Nejen rÛÏe

33. Pavel, Ota: Nejen o rybách

34. Peti‰ka, Eduard: Kouzelné pohádky

Jifiiny Bohdalové

35. Poe, Edgar Allan: Jáma a kyvadlo a jiné

povídky

36. Rudi‰, Jaroslav: Potichu

37. Saki: Léãba neklidem

38. Saroyan, William: Tracyho tygr

39. Sváteãní chvilky poezie

40. Svût pohádek

41. ·abach, Petr: Obãansk˘ prÛkaz

42. ·iktanc, Karel: Pohádky

43. ·kvoreck˘, Josef: Ze Ïivota lep‰í spoleã-

nosti

44. To nejlep‰í z ãeské povídky

45. Urban, Milo‰: Pole a palisáda

46. Vanãura, Vladislav: Rozmarné léto

47. Viewegh, Michal: Povídky o manÏelství

a sexu

48. White, E. B.: Krist˘nãina pavuãina

49. Wilde, Oskar: ·Èastn˘ princ a jiné pohád-

ky

50. Zweig, Stefan: Amok

1. - 30. záfií Richard Jaronûk (fotografie podmofiského svûta)
Martin Kuãa (mofiské pfiírodniny)
V˘stava dûtsk˘ch prací na téma podmofisk˘ svût

Cestovatel, potápûã, dobrodruh, fotograf ÏralokÛ a jiné mofiské havûti Richard Jaronûk pfiedstavuje svou tvorbu v Mûstském muzeu R˘mafiov

ve dnech 1. - 30. záfií 2008. SoubûÏnû vystavuje Martin Kuãa mofiské pfiírodniny ze své soukromé sbírky a také mÛÏete zhlédnout dûtské prá-

ce na téma Podmofisk˘ svût.
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Z historie

Vladimír Jettel, chemik a malífi
Lze fiíci, Ïe pro objevování zasuté

ãi zapomenuté historie je zatím

R˘mafiovsko zemí zaslíbenou

snad díky pfieru‰ení sídelní konti-

nuity. Leckde v regionu jsou je‰tû

lvi, hic sunt leones, jak psávali na

bíl˘ch místech map antiãtí a stfie-

dovûcí geografové, pokud se jed-

nalo o kraje neznámé a dosud ci-

vilizovanou nohou nenav‰tívené,

o nichÏ se nikdy nebo uÏ nevûdû-

lo zhola nic. Pak je‰tû hodnû za-

stfiel váleãn˘ rasismus, kter˘ se

snaÏil vymazat z povûdomí právû

ustanoven˘ch nadlidí jakoukoli

vzpomínku na vynikající jedince

z fiad Ïidovsk˘ch spoluobãanÛ ãi

antifa‰isty a podlidi obecnû, a ko-

munismus, kter˘ zas ‰krtal ty, co

se nehodili díky tfiídnímu pÛvodu,

díky postojÛm v roce 1948,

1968... Není tudíÏ vylouãeno, Ïe

moÏná (nejsme si zatím ov‰em

zcela jisti) rodinu JettelÛ z Janu-

‰ova postihlo organizované zapo-

menutí z rasov˘ch dÛvodÛ.

Koneãnû ãesk˘ ‰ovinismus se ta-

ké nemá zrovna ãím chlubit, co

bylo nûmecké nebo tak znûlo, by-

lo po válce ‰patné natolik, Ïe

pfiedmûty ve starém mûstském

muzeu „nebylo moÏno vystavo-

vati, neb jsou nûmecké“, s kama-

rády jsme chodili krást do sbûrny

surovin skladby velkého Dvofiáka

(autor totiÏ prodal vydavatelská

práva nûmeckému nakladateli,

noty mûly tedy nûmecké titulní

listy, coÏ jaksi nûktefií nepochopi-

li) a v prvních úfiedních dokumen-

tech po válce by jazykové puristy

vylekalo národní jméno NûmcÛ

psané s mal˘m n.

KoneckoncÛ do‰lo ke zmatkÛm

téÏ díky hloup˘m zmûnám, jeÏ

nespornû pfiipravily men‰í obce

o samosprávu jejich spojováním

(dodnes se k ní v‰ichni nevrátili).

Napfi. úfiedním spojením mal˘ch

a mlad‰ích Janovic (Janowitz)

s podstatnû vût‰ím a star‰ím Janu-

‰ovem (Johnsdorf) nepochopitel-

nû vznikly oficiální Janovice, ba

dnes uÏ místní ãást R˘mafiova,

takÏe v informacích (bohat˘ch

v Rakousku, Nûmecku, Anglii,

Itálii a dal‰ích západních zemích

a chud˘ch u nás) o rodi‰ti malífiÛ

JettelÛ se objevují tu Janovice, tu

Janu‰ov (i v Podje‰tûdí ãi na jiÏní

Moravû), tu R˘mafiov. Opût pûk-

n˘ zmatek. Nutno pfiiznat, Ïe

(‰patnû, ãi dobfie?) pfievládají

Janovice na severní Moravû.

Také s národností JettelÛ je to za-

peklité. Francouzi o Eugéne Jette-

lovi tvrdí, Ïe je ãesko-francouz-

sk˘ malífi, âe‰i (proã?) s Raku‰a-

ny jim odporují, Ïe jsou oba

Jettelové Raku‰ané. A Nûmci je

oba adoptovali mezi své osobnos-

ti, stejnû jako nositelku Nobelovy

ceny míru (1905), ãeskou hrabûn-

ku Bertu Kinskou ze starobylého

rodu Vchynsk˘ch z Vchynic,

a my ji za trest, feudálku jednu,

dosud povaÏujeme za Raku‰anku.

Velké osobnosti se vÏdycky hodí

v‰em... kromû nás. Vladimír Jettel

navíc zamotal sv˘m nenûmeck˘m

kfiestním jménem hlavu lidem

z jedné anglické galerie, a tak jej

zafiadili mezi Poláky, Slovan jako

Slovan. Nedávno jsem byl pou-

ãen, parafrázuji, Ïe R˘mafiov

vhodné vzdûlance nevygeneruje.

Ale vyplodí, ‰karohlídi, a stejnû

i Janovice ãi Janu‰ov. Jenom nám

tady jaksi nezÛstanou. Proã asi?

Star‰í z bratfií Wladimir (Vladi-

mír) Eugen Eduard se narodil 

18. ãervna 1843 v Janu‰ovû

(Johnsdorfu) v domû ã. 47, stejnû

jako mlad‰í bratr Richard Alfred

Eugen Jettel o dva roky pozdûji,

20. bfiezna 1845. První pfii‰el ze

‰esti dûtí na svût Otto v druhé pÛ-

li roku 1840, av‰ak zemfiel v pou-

h˘ch sedmi mûsících (28. 6.

1841). Star‰í sestrou obou malífiÛ

byla Emilie Sophie Elisabeta 

(* 6. 5. 1842), mlad‰ími sourozen-

ci Ottokar Gustav Wenzel (* 26. 9.

1846) a je‰tû nejmlad‰í Malaina

Bertha Elwira (* 12. 6. 1848).

Otec Ladislav Hugo Jettel (* 5. 8.

1816 Blansko) byl jistû movit˘

ãlovûk, neboÈ zastával v˘znamné

místo správce janu‰ovské Ïelezár-

ny HarrachÛ. V‰ichni pocházeli

z pomûrnû chudé rodiny, dûdeãek

totiÏ byl vesnick˘ kantor v Liblínû

na Rakovnicku, tedy pfiíslu‰ník

zamûstnání vÏdy nevalnû placené-

ho a mnohdy nepfiíli‰ uznávané-

ho. Jeho syn Václav Jan se v‰ak

propracoval do bohaté spoleãnos-

ti moravsk˘ch ÏelezáfiÛ v dobû 

uvolnûní po reformách Marie

Terezie a Josefa II. a jistû i vlastní

pílí. Vitální Václav Jan Jettel, dû-

deãek chlapcÛ (* 1780/1), se uvá-

dí roku 1845 jako fieditel Ïelezá-

ren v Janovicích a 1846 jiÏ jako

fieditel Ïelezáren ve Vídni. Podo-

t˘káme, Ïe se z dûdeãkova sÀatku

12. 6. 1843 dochoval zápis v fiím-

skokatolické oddací matrice v R˘-

mafiovû, kdyÏ si jako tfiia‰edesát-

ník bral za Ïenu Rosalii Marii,

dvaadvacetiletou dcerku Petra

Pelsy, kaprála 57. pû‰ího regi-

mentu. Kampak na nûj na‰i rozto-

milí VIP! Také matka dûtí Sofie 

(* 14. 3. 1816 Brno) vyrostla v ro-

dinû bohatého majitele hutí

Václava (Martina?) Buchty, kter˘

byl roku 1843 majitelem Ïelezá-

ren ve Vevefií (Eichhornu), dnes

brnûnské ãtvrti, a v Podolí (Ba-

doli), jeÏ leÏí v okrese Brno-ven-

kov. O dva roky pozdûji vlastnil

dal‰í Ïelezárny v Brnû a 1848 jej

pfiijali za brnûnského mû‰Èana.

Nadané dûti vyrÛstaly v podhor-

ském Janu‰ovû v pohodû dobfie si-

tuované rodiny jen krátce. Tra-

gicky rozbila klid pfiedãasná smrt

teprve dvaatfiicetileté matky. Paní

Sofie zesnula 1. 2. 1849 na obáva-

n˘ a ãasto smrteln˘ tyfus. Nezná-

me skuteãn˘ dÛvod, víme v‰ak, Ïe

otec sluÏbu u HarrachÛ ãasem 

opustil a odstûhoval se s dospíva-

jícími dûtmi do Vídnû, patrnû díky

rodinnému traumatu. Centrum

monarchie ov‰em nabízelo také

moÏnost nejlep‰ího vzdûlání, coÏ

mohlo b˘t rovnûÏ váÏn˘m dÛvo-

dem pro zmûnu pÛsobi‰tû. Mora-

va vÏdy tíhla spí‰e k Vídni a Ra-

ku‰ané k Moravû. I v umûní lze

vystopovat oboustrann˘ vliv.

Moudr˘ otec poskytl potfiebné

prostfiedky na vysoko‰kolské stu-

dium Vladimírovi, ba pfiekonal

obvykle znaãnou nechuÈ movi-

t˘ch mû‰ÈanÛ k umûlcÛm, moÏ-

nostem obÏivy na volné noze

a k jejich nûkdy ostentativnû vy-

stavovanému bohémství a finan-

coval umûlecká studia také

EvÏenovi.

Vladimír Jettel, prÛrazn˘, cílevû-

dom˘ a spoleãensk˘ ãlovûk, na-

rozdíl od mlad‰ího zakfiiknutého,

nerozhodného a váhavého EvÏe-

na, jehoÏ Maìafii povaÏují za me-

lancholického malífie, absolvoval

nároãná studia chemie na vídeÀ-

ské technice. O inÏen˘ry jeho 

oboru mûl tehdy ohromn˘ zájem

rozvíjející se nûmeck˘ prÛmysl,

a tak po nelehkém studiu uvítal

mlad˘ vysoko‰kolák v˘hodné

podmínky a ode‰el do Saska. Po

letech Ïivota v Plavnû ode‰el do

DráÏìan a v roce 1887 se usadil 

v Berlínû. Teprve devûtadvaceti-

let˘, av‰ak jiÏ úspû‰n˘ chemik za-

loÏil krátce po svém pfiíchodu do

zemû roku 1872 se skupinou dal-

‰ích podnikatelÛ Spoleãnost nû-

meck˘ch v˘robcÛ zápalek. O de-

set let pozdûji, v pouh˘ch devûtat-

fiiceti, se dokonce objevil v ãele

Spole-ãnosti ve funkci presidenta,

pro sirkafiské závody zaãal vydá-

vat moderní odborn˘ ãasopis

a stal se autorem fiady odborn˘ch

publikací, napfi. v˘znamné práce

Zápalky bez fosforu v teorii a pra-

xi (1903) na neobyãejnû v˘znam-

né téma, protoÏe star‰í sirky s fos-
Repro: archiv muzea



forem zpÛsobovaly nejen ãasté po-

Ïáry, protoÏe se snadno a mnohdy

samovolnû vznítily, ale nadto byly

jedovaté, pÛsobily nechtûné otravy

mal˘ch dûtí a pomohly zbavit se

Ïivota nejednomu sebevrahovi

z chud˘ch vrstev. Vladimír tedy

mûl nejen vysokou kvalifikaci, ale

téÏ osobní kvality odborné i orga-

nizaãní. Stal se znám˘m specialis-

tou ve v˘robû zápalek.

Podobnû jako jeho bratr mûl v‰ak

i Vladimír velké v˘tvarné nadání

a malbû vûnoval kaÏdou volnou

chvilku, proti EvÏenovi v‰ak zÛ-

stával diletantem. To se rázem

zmûnilo. Roku 1878 zaãal studo-

vat krajinomalbu na známé dráÏ-

ìanské umûlecké akademii v ate-

liéru uznávaného profesora Lud-

wiga Richtera. O devût let pozdû-

ji bychom ho jiÏ na‰li s malífiskou

paletou na cestách za krajinou

v Berlínû, ale téÏ v horském stfie-

disku Garmisch-Partenkirchenu.

Pohyblivého krajináfie zaujaly téÏ

v˘razné motivy z âeskosaského

·v˘carska, jemuÏ fiíkají na druhé

stranû hranic jen Saské, a neopo-

mnûl pfiedev‰ím velebnou krásu

bavorské ãásti Alp. Pfiitahovalo jej

boufilivé Severní mofie a na sv˘ch

plátnech dochoval i mnoho ze

svérázné krajiny a staveb pfiedre-

voluãního Ruska. Vûnoval pozor-

nost starobyl˘m pravoslavn˘m

klá‰terÛm je‰tû v dobû jejich vel-

ké slávy. Od roku 1887 se zaãaly

jeho oleje objevovat pravidelnû

na v˘stavách v DráÏìanech,

Plavnû i v berlínsk˘ch galeriích

a roku 1891 vystavoval se sv˘m

bratrem i v Praze. Îivotní pouÈ

malífie a podnikatele se uzavfiela

na jedné z ãetn˘ch malífisk˘ch v˘-

prav do alpské krajiny v okolí

Garmisch-Partenkirchenu 4. bfiez-

na 1909.

Velmi zajímav˘ Ïivot ménû zná-

mého autora dosud kunsthistoriky

pfiíli‰ nezaujal, a tak mÛÏeme

v rÛzn˘ch publikacích najít roz-

dílná data jeho úmrtí. Rok 1908

najdeme v maìarsk˘ch prame-

nech, nûmecké nûkdy uvádí téÏ

rok 1910. Pfiesto dodnes malífiova

díla plní fondy nejedné evropské

galerie i sbírky soukrom˘ch sbû-

ratelÛ a prodávají se na aukcích

zvlá‰tû v rakouské a bavorské ob-

lasti, tradiãnû zatíÏené na alpské

krajiny. V jeho práci dominuje 

akademická jemnost a tlumená

paleta mnohdy aÏ zlatav˘ch ba-

rev. StûÏí se zbavit dojmu, Ïe pfies

jist˘ v˘voj lze tu‰it vlivy star‰ího

romantismu.

V druhé polovinû 19. století patfii-

la témûfi povinnû do kaÏdé do-

mácnosti od Tyrol po V̆ chodní

Prusko záplava lacin˘ch módních

alpsk˘ch krajinek ãasto hor‰í neÏ

prÛmûrné barvotiskové kvality.

Nabízely rázovité dfievûnice s mír-

nû stoupajícími sedlov˘mi stfie-

chami, zatíÏen˘mi proti vûtru bal-

vany, pod ostr˘mi vrcholky vele-

hor. Pfiiná‰ely v˘jevy s ãervenolí-

cími horalkami a ‰tramáck˘mi

horaly v krátk˘ch koÏenkách

s mohutn˘mi kníry ãi kaiserbar-

tem (tj. císafisk˘m vousem Franze

Josefa I.), flintami a kamzíky.

Alpské krajiny autora se v‰ak dia-

metrálnû li‰í, leÏí vysoko nad prÛ-

mûrem nejen skvûlou technikou,

ale pfiedev‰ím váÏn˘m zájmem

a hlubok˘m pochopením a procí-

tûním velebnosti a krásy hor, hlu-

bok˘ch lesÛ a vodní hladiny hor-

sk˘ch ples. Pfiedev‰ím se nesna-

Ïil, aby byly jeho práce poplatné

módû ani cenám (bohat˘ podnika-

tel si to asi mohl dovolit), a do-

dnes patfií k tomu témûfi nejlep‰í-

mu, co mohlo dané téma i Ïánr

poskytnout, coÏ se t˘ká i ostatní

tvorby. Mgr. Jifií Karel
Literatura: Toman, P.: Nov˘ slov-
ník ãeskoslovensk˘ch v˘tvarn˘ch
umûlcÛ 1, A-L, Praha 1947, Ka-
talog UB Innsbruck (1500-1988),
Sturm, H.: Bibliographisches
Lexikon zu Geschichte der bömis-
chen Länder, Oldenbourg 1984,
Rodná matrika fiímskokatolické
fary R˘mafiov, ZA Opava, praco-
vi‰tû Olomouc, Oddací matrika
fiímskokatolické fary R˘mafiov, ZA
Opava, pracovi‰tû Olomouc,
Oddací matrika fiímskokatolické
fary Liblín, SOA PlzeÀ.
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Jazzclub

Úsmûvnû

Rychle zpomalíme
Berem to kalupem, valíme, kmitáme, ‰vihnem sebou, cváláme, klu-

‰eme, Ïeneme se jako Zátopek. Rychle, rychleji, je‰tû rychleji. Za

ãím se Ïeneme? Za pfiedstavou, Ïe jednou budeme mít na v‰echno

dost ãasu. Spûcháme, i kdyÏ se v prÛmûru doÏíváme vy‰‰ího vûku.

A nejménû volného ãasu pr˘ mají právû lidé v dÛchodu. Lidé stfied-

ního vûku v bûhu pracují, krmí se, nûkdy sportují, odpoãívají, pfiesu-

nují se z místa na místo, rychle získávají peníze a zrovna tak v tem-

pu jim ustfiihnou kfiidélka, kupují si záÏitkové dary a plodí dûti a cho-

dí na v˘stavy a do hypersupermarketÛ... Kdyby byli na místû

Pánaboha, stvofiili by svût uÏ do ãtvrtka. Sv˘m ratolestem ãtou po-

hádku pfied spaním a Snûhurce ubírají poãet trpaslíkÛ. ·ahrazádû zre-

dukují pohádky tisíce a jedné noci taky. Proã za devatero horami?

Ubereme. Razantnû.

V jedné chvíli, v ten prázdninov˘ den, se mi zdálo, Ïe jsme zvolnili.

Pfiijeli známí, jejich samohyb potfieboval doplnit nádrÏ. Benzín?

Není. Do‰el. Bûhem nûkolika hodin dorazí cisterna, stojí na ucpané

dálnici. To nic. Cestou se zastavují u bankomatu, není co vybrat, ka-

pacita není nekoneãná, v˘bûry byly ãastûj‰í a tuãnûj‰í, neÏ pfiijedou

ho‰i z Ostravy, aby bankomat naplnili, bude to chvíli trvat. Jdeme na

kafíãko. Chtûjí si - jako vÏdy - pfieãíst R˘mafiovsk˘ horizont. Není. Je

v˘luka, jsou dovolené. Chápou. Co ale vÛbec nechápou? -

Chirurgická ambulance zdej‰í andûlské ãili Agelské nemocnice má

zavfieno, to je vrchol, pavouci spfiádají sítû tam, kde se má pomáhat

od bolesti, je pfiece dovo-

lená! Neposedn˘ synek

potfiebuje tfii stehy na

rozbité koleno? Jeì si do

Bruntálu. Na to se neu-

mírá. Je pfiece sladk˘ ãas

prázdnin a volna.

Îe jsem se od spûchu

a rychlosti dostala jinam?

To je pravda. Vûzte, Ïe

spûch není zdrav˘. Vy-

jdûte v klidu ven, nadech-

nûte se, obejmûte oãima

zaãínající podzim v na-

‰ich Jeseníkách, pohlaìte

oãima jefiabiny a unave-

ného mot˘la, ãichejte ke

kvûtinám. Rychle. Si
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Studentsk˘ klub

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

v kategoriích:    • poezie    • próza    • ilustrace

próza

V srpnu 2008 se uzavfiel druh˘ roãník literár-

ní a v˘tvarné soutûÏe, kterou na pamûÈ na‰í

v˘znamné krajanky, naivistické malífiky

a básnífiky Marie Kodovské, vyhlásil ãtrnác-

tideník R˘mafiovsk˘ horizont spoleãnû se

Studentsk˘m klubem SVâ R˘mafiov. V záfií

a fiíjnu budou zaslané práce vyhodnoceny.

Vítûzové v‰ech tfií kategorií budou vyhlá‰eni

bûhem literárního veãera spojeného s v˘sta-

vou v˘tvarn˘ch prací na konci tohoto roku.

Ze soutûÏních pfiíspûvkÛ bude redakce ãerpat

i v následujícím roce 2009. ZN

ZdeÀka Kabelíková: Îivot pod Sluneãnou (1. ãást)
(pokraãování pfiíbûhu Dvakrát kfitûná za éry Gottwalda)

V nevelké místnosti, kde to je‰tû pfied chvílí ‰vi-

tofiilo dûtsk˘mi hlásky, zavládlo nezvyklé ticho.

Osifielé zástûrky na vû‰ácích, papuãky napûcho-

vané do plátûn˘ch pytlíkÛ a pár kalhot se zápla-

tou odevzdanû ãekalo, aÏ se drobotina opût vrh-

ne mezi nû.

Na laviãce sedûlo dûvãátko. Vedle nûj dfiepûla

Ïena a pevnû mu utahovala tkaniãky bot.

„Tak, Maru‰ko, uÏ jsme poslední. Zapni si bun-

du a poãkej na mû venku. Ale nechoì na silni-

ci,“ zpfiísnila. Je‰tû se jí snaÏila upravit tenkou

‰álu na krku. Hubená dívenka netrpûlivû poska-

kovala a o‰ívala se. UÏ uÏ aby byla ze dvefií.

„Jako pytel blech,“ staãila houknout Marie za

mizející dcerkou.

Pak zhluboka vydechla a mírnû se zachvûla.

Jako by chtûla rázem setfiást únavu celého t˘d-

ne. Ranní vstávání vystfiídalo kaÏdodenní ‰lapá-

ní nûkolika kilometrÛ do stfiedu vesnice. A od-

poledne zase zpût. NemÛÏe ale nikoho obviÀo-

vat, Ïe na její rodinu zbyl domek aÏ na samém

okraji. NeÏ se rozhodli s Karlem pfiestûhovat do

vysídleného pohraniãí, byly v‰echny ostatní do-

my a statky v dûdinû obsazeny lidmi ze v‰ech

koutÛ válkou zniãené zemû. Také ji suÏovaly

a unavovaly starosti o chod ‰kolky. I ti malí ca-

parti dají ãlovûku zabrat. Doma musela krotit

jednu divo‰ku a tady jich má na starosti cel˘ tu-

cet. Je‰tû Ïe je zítra nedûle...

Marie pro‰la chodbou do herny. DÛkladnû za-

vfiela v‰echna okna a rozhlédla se kolem. V jed-

noduch˘ch poliãkách se krãilo pár star‰ích ply-

‰ákÛ a gumov˘ch panenek. Vybavit ‰kolku v ta-

kovém vystrkovû nebylo jednoduché. Pomohl jí

fieditel ‰koly, obec sehnala nábytek a brigádníci

vybudovali um˘várnu. Její zásluhou si dûti mo-

hou hrát s nûkolika nov˘mi stavebnicemi

a kostkami, které se jí podafiilo sehnat v Brun-

tále. Teì bylo v‰echno narovnáno, uklizeno,

Ïidliãky peãlivû zasunuty ke stoleãkÛm.

UÏ druh˘ rok v tom zapadlém kraji krouÏí ko-

lem mrÀat nov˘ch osadníkÛ. Fandû se pfiece jen

podafiilo pfiesvûdãit svou mlad‰í sestru, aby ji

i s rodinou následovala. Je‰tû dnes provází

Marii dûs a hrÛza, kdyÏ si vzpomene na ty ne-

‰Èastné Maru‰ãiny kfitiny v Bystfiiãce. A to její

zázraãné uzdravení po mrazivé koupeli. Bylo

to, jako by pfii malé stáli v‰ichni svatí. Mûla po-

cit, Ïe ji osud vybízí, aby vymûnila Ïivot ve

mûstû, pfieplnûném lidmi a fabrikami, za louky

a lesy mezi pár chalupami. Tak silné bylo její

první setkání s drsnou pfiírodou pod Sluneãnou.

âekal tu na nû baráãek u silnice, nûkolik metrÛ

od sestfiina domu. Na dvorku jim zanechali od-

sunutí Nûmci chlévy a dvû men‰í stodoly.

V jedné se krãila hromádka posekaného dfieva,

v druhé byla kupa plesnivého sena a slámy.

Karel si hned pofiídil malé hospodáfiství.

Králíky, slepice a také kozu, aby mûla Maru‰ka

zdravé mléko. Po roce si sehnal i ãuníka. VÏdyÈ

mají ‰vagra fiezníka! Jenda chodí dûlat zabíjaã-

ky po celé vesnici a je Ïádan˘ i v okolí.

„To by bylo, abychom toho nevyuÏili. AspoÀ

Maru‰ku trochu vykrmíme na domácím,“ roz-

hodl Karel.

„KdyÏ má‰ ‘rodinku’, mohla bys uãit ve ‰kolce.

Otvíráme ve ‰kole jednu tfiídu pro tu nejmen‰í

drobotinu,“ zubil se tenkrát na ni pfiedseda v -̆

boru Souãek. „Dcerku si mÛÏe‰ brát s sebou,“

pfiidával v˘hody, „a vafiit pro dûti bude paní

Váchová. Je to vyuãená kuchafika.“

Souhlasila. Stejnû jí na v˘bûr moc nezb˘valo.

Obchod uÏ mûl svou prodavaãku, hospodu ob-

sadila také nûjaká rodina a na druÏstevní kance-

láfi ji nenapadlo ani pomyslet. VÏdyÈ to vidí, ko-

lik úsilí Jendu stojí, aby si udrÏel dobytek, pole

a louky, které si pfied nûkolika lety celkem laci-

no koupili. Je‰tû Ïe se podafiilo pfiemluvit stár-

noucí rodiãe, aby se také nastûhovali do vesni-

ce. Zdraví jim díkybohu donedávna slouÏilo

a za práci dokázali pofiádnû chytit. Ale v po-

slední dobû zaãal mít otec problémy. Pfiestal

chodit, pfiestal mít zájem o okolí. Stal se z nûj le-

Ïák a stafienka se kolem nûj mûla co otáãet.

I pfiesto se snaÏila nejstar‰í dcefii pomáhat, jak se

jen dalo. Dfiinu na statku Marie sestfie a ‰vagro-

vi ani trochu nezávidí. To radûji bude obskako-

vat malé brebentilky.

„Mamí, mamí,“ zaslechla rozjafiené v˘skání

dcerky. Rychl˘m trhnutím tûla se vrátila ze

vzpomínek. Nazula lodiãky, zapnula knoflíky

u vlnûného svetru a upravila si ‰ev na punão‰e.

Je‰tû bleskov˘ pohled do zrcadla. Prsty na-

ãechrala úães a lehce pfiibarvila rty. Zamkla bu-

dovu a zvûdavû upfiela oãi na divoce poskakují-

cí dceru.

„Mamíí, mamíí, strejda jede s vozem. UÏ tu bu-

de, svezeme se domÛ,“ povykovala Maru‰ka

pfied silnicí a vzru‰enû mávala ruãkami vstfiíc

zvonícím podkovám.

Marie pfiekvapenû zírala na Jendu. Moc ji to set-

kání netû‰ilo. Zrovna dnes by se ráda pro‰la aÏ

na konec dûdiny. Chtûla se bl˘sknout v nové

sukni sousedkám, které by cestou potkaly.

Modely pofiízen˘mi je‰tû ve Zlínû ãasto omra-

ãovala zdej‰í vesnické tetky a jejich Nanynky.

Ráda se líbila i muÏÛm, ráda s nimi koketovala.

Lichotilo jí, Ïe se místní chlapi za ní otáãejí, hl-

tají její ‰tíhlou postavu s pevn˘m poprsím a há-

zí úsmûvy k obliãeji vy‰perkovanému vlnit˘mi

vlasy. Nic si nevyãítala. Co je na tom ‰patného,

kdyÏ chce Ïenská vypadat trochu k svûtu? Ve

mûstû to bylo jiné kafe! Tam ji obletovalo ctite-

lÛ, Ïe je mohla metlou odhánût. Kolikrát muse-

la usmifiovat Ïárlivého Karla. Ale bylo to vÏdyc-

ky krásné usmifiování... Tady zatím Ïádného

krasavce nepotkala. Její milovan˘ byl nejvût‰í

hezoun v dûdinû. A pfiesto mûla jistotu, Ïe se tu

nezakouká do Ïádné suknû. Vût‰inu mlad˘ch

Ïensk˘ch bylo vidût na poli, sem tam nûjaká dû-

lala v lese nebo na pile a nûkteré obskakovaly

dobytek na statku. Pár jich sice pfii‰lo v napará-

dûném slováckém kroji v nedûli do kostela.

Byly to vût‰inou Chorvatky, které pfii‰ly s rodi-

nami z JiÏní Moravy. Ale ostatní osadnice na

svÛj vzhled pfiíli‰ nedbaly. Na‰la se jen jedna

v˘jimka - Eli‰ka Pavlíková z hájovny. Marie

hned vytu‰ila, Ïe si spolu budou rozumût. âasto

se nav‰tûvovaly a staly se z nich dÛvûrné kama-

rádky. Svûfiovaly si svá Ïenská tajemství, pfied-

vádûly si obleãení, které si koupily ve mûstû,

povídaly si o tom, jak˘ teì frãí úães, a prohlíÏe-

ly si módní ãasopisy, které Eli‰ce posílala tetiã-

ka z Rakouska. Bodr˘ Pavlík, se ‰irok˘mi ra-

meny a plav˘m fousem pod zahnut˘m orlím

nosem, málokdy naru‰il jejich d˘chánek. Buì

se nûkde v lese toulal mezi srnkami anebo ãíhal

na posedu. Pfiátelství s Eli‰kou se pro Marii sta-

lo oázou vzpomínek na ru‰n˘ Zlín a vzpruhou

k pfiekonání náhlé zmûny v Ïivotû.

„Kde se tu bere‰, Jendo?“ zeptala se rozpaãitû,

kdyÏ ‰vagr trhnutím opratí zastavil vÛz.

„No, nazdar, to je náhoda. Byl jsem s dodávka-

ma v RyÏovi‰ti. Odevzdával jsem obilí a nûja-

kou slámu.“

Marie zbrunátnûla. Ihned se jí vybavilo horké

slunce, zpocené tûlo a popíchané ruce od stébel.

A ten prach u mlátiãky, co ji ‰típal do oãí a do

nosu. Ale pomoc sestfie nemohla pfiece odmít-

nout.

„Tak maminko, vylez nahoru, aÈ uÏ jedeme!“

volala dcerka z kozlíku. Nedoãkavû pokukova-

la po strejdovû biãíku. Tfiímal jej v pravé ruce,

kde ãekal na znám˘ povel.

Nedalo se nic dûlat. Marie opatrnû, aby si ne-

zniãila podpatky, vysoukala tûlo na povoz.
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KdyÏ se rozjeli, ze zvyku stoãila pohled k obec-

nímu domu. Zpozornûla. Nad dvefimi boãního

vchodu se dmula cedule s nápisem: HOLIâ-

STVÍ A KADE¤NICTVÍ.

„Tak pfiedseda opravdu splnil slib,“ blesklo jí

hlavou a tûlem jí projel slastn˘ pocit. Co se jen

s Eli‰kou do nûj nahuãely, aby si uvûdomil, Ïe

Ïenské na vesnici chtûjí b˘t také krásné. Do

Bruntálu je to daleko a na v˘boru je místností

prázdn˘ch dost.

„Hned zítra musím vypátrat, kter˘ den je otev-

fieno! Zaãerstva to probereme s Eli‰kou,“ bre-

bentila si vzru‰enû.

„Pfií‰tí t˘den vyoráváme zemáky,“ zachraplal jí

JendÛv hlas v u‰ích. „Nachystejte pár pytlÛ, ko-

‰e a pfiipravte fortelné ruky. Pfiibereme stafienãi-

no a va‰e pole. A bude nám pomáhat ãert,

Marijánko, abysme se nepfiedfieli,“ dodal ‰ibal-

sky a v˘znamnû zakoulel oãima na dûvãátko.

Marie spiklenecky mrkla k ‰vagrovi a nenápad-

nû se uculila tak, aby to dcerka nepostfiehla.

„âert?“ vyhrkla zaraÏená holãiãka. „A nebude

zl˘?“ pokraãovala zjihle. Pfied oãi jí vyskoãilo

ãerné stvofiení s rohy, dlouh˘m jazykem a ra-

chotícím fietûzem. „Ale strejdo, ten pfiece chodí

s Mikulá‰em aÏ v zimû a strká neposluchy do

pytle.“

„Jen se neboj, na‰eho ãerta zapfiáhnu za Lízu

a uvidí‰, jak nám bude ãipernû vybírat kobzol-

ky. Namasíruj si pofiádnû prsty, aÈ tomu rara-

chovi staãí‰.“

Tajemné strejdovo popichování Maru‰ku vy-

vedlo trochu z míry. Radûji uÏ pfiestala vyzví-

dat, pfiitulila se k mámû a pevnû jí stiskla ruku.

Obû se rozhlédly po ubíhající krajinû. Rud˘ ko-

touã zvolna proplouval mezi ãervánky ke ‰piã-

kám vysok˘ch smrkÛ. V‰em dával najevo, Ïe

do podhÛfií JeseníkÛ brzy dorazí vítr. Chystal se

ãas papírov˘ch vla‰tovek a drakÛ. Nad protileh-

lou Sluneãnou se obraz zapadajícího slunce od-

ráÏel jako v zrcadle. Listí na stromech kolem

silnice kvetlo v‰emi barvami, vzduch byl na-

ãichl˘ podzimem.

„ToÏ poãítáme s váma, doufám, Ïe nebude pr-

‰et,“ chystal se k louãení Jenda pfied jejich cha-

lupou.

„A co Fanda, nebude mít zrovna sluÏbu?“

„Bude mít noãní. Trochu se prospí a pak se vrh-

neme do díla. Do veãera musíme mít brambory

pod stfiechou!“ plánoval Jenda. Pak se otoãil

k netefiince, která uÏ zase neposednû poskako-

vala na chodníku: „Maru‰ko, ty si za chvíli pfiijì

pro smetanu, Mirek s Ankou ti nechali v kon-

viãce.“

Pak se ozvalo prásknutí biãem a pobídka pro

konû: „Vijó, jeì malá.“

„ToÏ pozdravujte a zítra v kostele!“ zaslechly

je‰tû mezi klapotem podkov.

(Pokraãování pfií‰tû)

První vla‰tovka r˘mafiovské kinematografie
Doba: blízká budoucnost, krátce po skonãení

tfietí svûtové války, místo: va‰e nejbliÏ‰í okolí.

Îivotní prostor se snaÏí ovládnout dvû soupefií-

cí organizace, jedna pfiedstavuje oficiální vede-

ní, druhá se pohybuje v partyzánském podze-

mí. Mezi lidmi, netu‰ícími nic o tomto skrytém

boji, se pohybuje i hlavní hrdina Petr, kter˘ 

aniÏ to zatím ví, disponuje nadpfiirozen˘mi

schopnostmi. Do souboje „hodn˘ch“ a „zl˘ch“

se zaplete ve chvíli, kdy jeho nadání obû strany

odhalí a chtûjí vyuÏít ve svÛj prospûch.

Scénáfi jako vystfiiÏen˘ z katastrofické sci-fi li-

teratury, jeho hlavní my‰lenkou ale není jen

pfiedloÏení vize svûta po budoucí válce, jehoÏ

reálnost je podobnû iluzorní jako ve slavném

Matrixu, ale pfiedev‰ím nastolit otázku vprav-

dû filozofickou. „Film Vla‰tovka pojednává
o tom, Ïe dobro a zlo se dá jednodu‰e zamûnit,“
vystihuje téma svého filmu teprve sedmnáctile-

t˘ Marek âermák.

Student gymnázia, znám˘ spí‰e jako herec dra-

matického oboru ZU· a amatérského souboru

Pradivadlo, nezvolil pro svÛj tvÛrãí zámûr fil-

movou fieã náhodou. První pokus o natáãení in-

scenovan˘ch situací si vyzkou‰el v jedenácti

letech na ‰kolním v˘letû, ale vût‰í zájem v nûm

probudily teprve hodiny v˘tvarné v˘chovy, kde

se seznámil s technikou videoartu. Kamera mu

uãarovala a Vla‰tovka je tak v pofiadí uÏ se-

dm˘m filmem, kter˘ natoãil, i kdyÏ podle jeho

slov prvním „pofiádn˘m“. „Pfiedchozí filmy tr-
valy kolem deseti minut, tenhle je první del‰í.
Scénáfi k nûmu má dvacet stran. Chtûli jsme vy-
tvofiit nûco komplexnûj‰ího, nûco s posel-
stvím,“ vysvûtluje Marek âermák.

Natáãelo se bûhem srpna a pfiesnû po mûsíci

práce se konala soukromá premiéra. Na natáãe-

ní se podílela velká fiada lidí pfiedev‰ím z okru-

hu Markov˘ch pfiátel a znám˘ch, jen hercÛ na-

poãítáte jednadvacet. Vût‰ina z nich, s v˘jim-

kou Marka âermáka, Petry Míãkové a Evy

·védové, nemá hereckou prÛpravu, ale pro re-

Ïiséra snímku mûlo pfii v˘bûru hercÛ vût‰í váhu

jejich naladûní na stejnou frekvenci. Kromû

blízk˘ch pfiátel Marka âermáka si svou vtefii-

novou slávu ve Vla‰tovce uÏili napfi. jeho rodi-

ãe, fieditel ZU· Jifií Taufer nebo Jan Pfiikryl ze

Studentského klubu SVâ.

Zajímavost krátkého filmu Vla‰tovka spoãívá

nejen v tom, Ïe jej natoãili r˘mafiov‰tí studenti,

ale i v prostfiedí, v nûmÏ se natáãelo. V‰echny

interiéry i exteriéry pocházejí z R˘mafiova 

a okolí. A tak se akãní scény odehrávají v r˘-

mafiovsk˘ch ulicích, sídlem vlády je budova

Obecního úfiadu v Dolní Moravici, partyzáni

mají tajnou skr˘‰ v jedné z r˘mafiovsk˘ch ga-

ráÏí a scházejí se v DJ Stanley clubu 13. Tam se

mimochodem konala také premiéra filmu.

Pfiíbûh o relativitû dobra a zla, o nejednoznaã-

nosti Ïivotní reality, nespolehlivosti vzpomínek

a úsudkÛ, o hledání místa ve svûtû a také o tom,

Ïe tzv. vy‰‰í cíle se ãasto zneuÏívají k vyfiizo-

vání soukrom˘ch úãtÛ, podtrhuje hudba, kterou

autor ãerpal z repertoáru kapel P.R.S.T.,

Sheba’s band, ale i z vlastní kytarové tvorby.

DÛleÏitou roli ve snímku hrají i pomûrnû zdafii-

lé triky, umoÏÀující nahlédnout do obsahu cév

hlavního hrdiny nebo pozorovat let vystfielené

kulky. Uplatnûní obojího svûdãí o znaãné zku-

‰enosti s pravidly filmové fieãi. Naopak kámen

úrazu pfiedstavuje zvuková nevyrovnanost

snímku. Natáãení na domácí kameru bez pou-

Ïití vhodn˘ch mikrofonÛ zpÛsobuje, Ïe repliky

hercÛ pfiehlu‰ují okolní ruchy a sdûlení pod-

statná pro pochopení dûje jsou místy hÛfie sro-

zumitelná.

Pfies tento technick˘ nedostatek je krátk˘ film

Vla‰tovka pozoruhodn˘m poãinem, na kter˘

doufejme naváÏe brzy nûjak˘ dal‰í (tfiebas pro-

mítan˘ i pro vefiejnost). Nápad by podle Marka

âermáka uÏ byl a mûl by se t˘kat povûsti o r˘-

mafiovské vlãici. Zájemci o hereckou ãi jinou

spolupráci na tomto filmu mohou tvÛrce kon-

taktovat na emailu vgf@email.cz. To je zatím

nejbliÏ‰í amatérsk˘ projekt mladého filmafie,

ale dá se pfiedpokládat, Ïe budou následovat

i dal‰í, profesionálnûj‰í. Marek âermák se totiÏ

chce ucházet o studium reÏie na FAMU nebo

Filmové ‰kole ve Zlínû. ZN
Foto: Petra Míãková

Autorka loga: Iveta Kyjáková
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Ovãárna v Jeseníkách leÏí poblíÏ

hranice dvou krajÛ - Moravsko-

slezského a Olomouckého, kfiiÏují

se zde turistické, bûÏecké a cyklo-

turistické trasy a právû v tomto

srdci turismu Jesenicka se ve stfie-

du 10. záfií uskuteãnila tisková

konference neformálního sdruÏe-

ní mûst a obcí v Jeseníkách, které

zaãalo pracovat v kvûtnu roku

2007 a jehoÏ cílem je rozvíjet

Jeseníky napfiíã krajsk˘mi hrani-

cemi. âleny sdruÏení jsou mûsta

Jeseník, Krnov, Bruntál, R˘ma-

fiov, Horní Bene‰ov, Vrbno pod

Pradûdem, obce Horní Mûsto,

Louãná nad Desnou, místní akãní

skupiny Nízk˘ Jeseník a Jeseník,

R˘mafiovsko, o. p. s., Jesenická

rozvojová, o. p. s., reklamní a ko-

munikaãní agentura Artory, s. r. o.,

a poradenská spoleãnost v oblasti

dotaãní politiky Evropské unie

Artory-Consulting, s. r. o.

Prostfiedkem rozvoje má b˘t efek-

tivní spolupráce vefiejného a sou-

kromého sektoru na konkrétních

projektech. „Na‰ím cílem je reali-
zovat aktivity, které budou v ná-
sledujících letech generovat fi-
nanãní prostfiedky pro dal‰í rozvoj
JeseníkÛ. Nechceme jenom spolé-
hat na zdroje Evropské unie, které
jednoho dne vyschnou. Chceme
trvale udrÏiteln˘ rozvoj cestovní-
ho ruchu v Jeseníkách,“ fiekl v ú-

vodu setkání Petr Klouda, starosta

mûsta R˘mafiova.

Nejvût‰ím projektem v roce 2007

bylo vydání obrazového kalendá-

fie, kter˘ visí na stûnách nejenom

v âesku, ale také na Slovensku,

v Polsku, Nûmecku, USA,

Mexiku, Turecku a Spojen˘ch 

arabsk˘ch emirátech. Zisk z pro-

deje kalendáfiÛ jde zpût do roz-

vojov˘ch projektÛ v âeské re-

publice.

¤editel reklamní a komunikaãní

agentury Artory, s. r. o., Richard

Chytka pfiedstavil na setkání pre-

zentaci, která zahrnovala v˘sled-

ky ãinnosti za rok a pÛl spoleãné

práce, a poprvé také pfiedstavil

v˘jimeãnost kalendáfie Jeseníky

2009.

Aktivity sdruÏení zahrnují rovnûÏ

v˘mûnu informací mezi pracovní-

ky informaãních center, správci

webov˘ch stránek a redaktory 

obecních periodik. Cílem tûchto

aktivit je podpora vnímání desti-

nace JeseníkÛ jako uceleného re-

gionu obyvateli oblasti a nabídnu-

tí informací o geograficky blíz-

k˘ch místech. „Správní rozdûlení
âeska na kraje proÈalo Jeseníky
tlustou ãarou. Obyvatelé mûst
a obcí na Jesenicku ãasto nemají
informace o tom, co se dûje „za
kopcem“. Jednodu‰e proto, Ïe je to
jiÏ Moravskoslezk˘ kraj. My chce-
me tuto tlustou ãáru alespoÀ naru-
‰it tím, Ïe budeme lidem poskyto-
vat dost informací o dûní „za kop-
cem“. Vûfiíme, Ïe vnímání JeseníkÛ
jako celku to jenom pomÛÏe,“ fiekl

Petr Pecha, manaÏer Místní akãní

skupiny R˘mafiovsko.

Na webov˘ch stránkách v‰ech

partnerÛ je umístûn odkaz, kter˘

shrnuje informace o akcích pro

vefiejnost pofiádan˘ch v Jesení-

kách. Kalendáfi je pro pfiehlednost

ãlenûn na oblasti a informace do

nûj vkládají informaãní centra ze

v‰ech subregionÛ v Jeseníkách.

(Odkaz lze nalézt na webové ad-

rese: http://www.jesenicko.eu.)

„V̆ mûna informací o kulturních
akcích mÛÏe kaÏdému organizáto-
rovi akce jenom prospût. Chceme,
aby se místní lidé nebáli cestovat
za kulturou a spoleãensk˘mi záÏit-
ky, aby se vzájemnû poznávali
a seznamovali s jin˘mi mûsty
v Jeseníkách. Základem pro to
jsou kvalitní a fundované infor-
mace o aktuálním dûní ve v‰ech
oblastech JeseníkÛ. Kalendáfi
slouÏí také provozovatelÛm zafií-
zení v cestovním ruchu jako kva-
litní a aktuální zdroj informací
o nabídce pro jejich klienty,“ po-

znamenal Marcel ·os, projektov˘

manaÏer Jesenické rozvojové, 

o. p. s.

„Základem pro kvalitní sluÏby
v cestovním ruchu jsou vzdûlaní
pracovníci. Ti by mûli znát aktuál-
ní trendy a moÏnosti rozvoje turis-
tiky v dan˘ch lokalitách. Proto
pravidelnû pfiipravujeme materiá-
ly jak o v˘voji turismu v âesku,
Olomouckém a Moravskoslezkém
kraji, tak také o moÏnostech dal‰í-
ho vzdûlávání pracovníkÛ, e-lear-
ningov˘ch programech nebo moÏ-
nostech získání dotace napfiíklad
pro vytváfiení nov˘ch sluÏeb v ce-
stovním ruchu nebo pofiádání ak-
cí pro vefiejnost. Takto vzdûlaní li-
dé mohou pfiinést dal‰í inovace do
rozvoje JeseníkÛ jako celku,“ pfii-

pomenula Tereza Schreiberová

z Artory-Consulting, s. r. o.

Dal‰í dÛleÏitou aktivitou je akce

celorepublikového v˘znamu pod

názvem Dûti dûtem aneb

Pohádková zima v Jeseníkách.

„Dûtské soubory na základû námi
zaslan˘ch pohádek z JeseníkÛ vy-
pracovaly ve spolupráci s uãiteli
scénáfi a následnû jej nastudovaly
jako divadelní hru,“ upfiesnil fiedi-

tel reklamní a komunikaãní agen-

tury Artory, s. r. o., Richard

Chytka. Zá‰titu nad projektem

pfievzal europoslanec Jan Bfiezina,

kníÏe Karel Mornstein-Zierotin

a starostové Jeseníku, R˘mafiova,

Horního Mûsta i Krnova. Podsta-

tou projektu je netradiãní forma

propagace jesenicko-nysského re-

gionu formou dûtské hry, která by

probudila zájem o region u dûtí,

které v nûm Ïijí. Získáním vût‰ího

povûdomí o pováleãné historii

rozsáhlého území (zahrnujícího 

okresy Jeseník, ·umperk a Brun-

tál a gminy Glucholazy a Nysa)

a jeho nenásilnou propagací má

b˘t v dûtech posilována sounále-

Ïitost k tomuto území a pocit po-

tfieby rozvíjet a propagovat tento

kraj. Cílovou skupinu tvofií v‰ech-

ny matefiské a základní ‰koly, stej-

nû jako dûti z dûtsk˘ch domovÛ

a podobn˘ch institucí nacházejí-

cích se na tomto území. 

Na rok 2009 je pfiipraven druh˘

kalendáfi - Jeseníky 2009. Kalen-

dáfi je tematicky ãlenûn na turis-

tické oblasti - kaÏd˘ list kalendáfie

je vûnován jedné oblasti JeseníkÛ

(Zlatohorsku, Îulovsku, Jesenic-

ku, R˘mafiovsku, Vrbensku...).

Také tato edice obsahuje turistic-

ké informace v podobû nabídky 

atraktivit v dané lokalitû na zadní

stranû (popis, fotografie, zasazení

do mapy). Informace jsou pfiipra-

veny v pûti jazykov˘ch mutacích.

KaÏd˘ kalendáfi obsahuje dárek

v podobû Jesenického pexesa. To

lze hrát i on-line na www.kalen-

darjeseniky.cz v sekci zábava.

Dal‰ím z projektÛ v roce 2009 je

vybudování atraktivních odpoãin-

kov˘ch míst u silnic, cyklotras

a turistick˘ch tras. Tato odpoãin-

ková místa budou vybudována

tak, aby nabízela prostor pro sku-

teãnou relaxaci v pfiírodû a trávení

volného ãasu (piknik, herní prvky

pro dûti, petanque...). Dal‰í aktivi-

tou je vytvofiení konceptu podává-

ní turistick˘ch informací pfiímo na

autobusov˘ch zastávkách (forma

infocentra na zastávce) tak, aby

turista mûl dostatek informací

o aktuální nabídce v cestovním

ruchu ihned po pfiíjezdu do desti-

nace, pfiípadnû aby vyhledával do-

dateãné informace právû na auto-

busov˘ch zastávkách. Souãástí

zámûru není pouze roz‰ífiení stá-

vajících zastávek o informaãní

boxy, ale celková zmûna architek-

tonické koncepce zastávek.

Souãástí plánu v následujícím ro-

ce je také vytvofiení databáze tu-

ristick˘ch informaãních map a ce-

dulí a zpracování návrhu na jejich

doplnûní ãi aktualizaci.

Na tiskovce také zaznûlo, Ïe je

potfieba prohloubit spolupráci in-

formaãních center v Jeseníkách

a vytvofiit mechanismus jejich sí-

Èování. Dále pak propojit infor-

maãní centra v jesenicko-nys-

ském regionu na základû interne-

tov˘ch stránek a získávat aktuální

informace o kulturních a spole-

ãensk˘ch akcích a turistick˘ch za-

jímavostech obou regionÛ. Infor-

mace budou uvefiejÀovány v pol-

ském i ãeském jazyce. Obecní pe-

riodika budou roz‰ífiena o jednot-

nou rubriku Turistika, která na-

bídne aktuální informace o dûní

v Jeseníkách. Jedná se zejména

o nabídku kulturních, sportovních

a spoleãensk˘ch akcí, které jsou

zajímavé jak pro místní obyvate-

le, tak pro turisty jako forma do-

plÀkového programu pfii jejich

pobytu v Jeseníkách.

V závûru tiskové konference byl

dán prostor k diskusi a na‰e redak-

ce vznesla dotaz, jak˘m zpÛsobem

se promítne v aktivitách pfiipravo-

van˘ návrh Ministerstva Ïivotního

prostfiedí vyhlásit v centrální ãásti

JeseníkÛ Národní park Jeseníky.

(Informaci pfiinesl 8. 9. interneto-

v˘ Deník Aktuálnû cz.) „ProtoÏe
to mÛÏe mít na Ïivot v regionu

Víte, co se dûje za kopcem?
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a pro investiãní zámûry mûst a ob-
cí nesmírné dopady jak v kladném,
tak i záporném smûru, rozhodli
jsme se písemnû vyzvat ministra
Martina Bursíka, aby zástupce ob-
cí na‰eho regionu s projektem vy-
hlá‰ení parku blíÏe seznámil, vy-
svûtlil dopady vyhlá‰ení parku na

bûÏn˘ Ïivot obcí a celého regionu
a aby obce mohly podobu zámûru
pfiipomínkovat a ovlivÀovat.
SdruÏení obcí R˘mafiovska je
sdruÏením celkem ãtrnácti mûst
a obcí regionu ve stfiedové a jiÏní
ãásti JeseníkÛ a Ïije tu pfiibliÏnû 20
tisíc obyvatel. Z pfiíkladu jin˘ch

národních parkÛ, napfi. ·umava
a KRNAP víme, Ïe vyhlá‰ení par-
ku mÛÏe pro ve‰kerou zemûdûl-
skou a prÛmyslovou ãinnost, lesy
a dokonce i turismus znamenat
pohromu, postupné vylidnûní ob-
lasti a ztrátu jejího rÛstového po-
tenciálu. Pfiitom klady vyhlá‰ení

mohou b˘t velice sporné. Zástupci
obcí R˘mafiovska se proto domní-
vají, Ïe by ministerstvo mûlo svÛj
zámûr rozhodnû konzultovat i se
zástupci dotãeného území,“ odpo-

vûdûl na na‰i otázku starosta

R˘mafiova Petr Klouda. JiKo

Pfiipomínáme si

Jan Eskymo Welzl: Cimrman Zlatého severu
„Je za pût minut ãtvrt na dva-
náct. Vidíme, Ïe najednou teãe
oheÀ ze slunce. Vytéká rychleji
a rychleji, pojednou zaãne ‰lehat
na v‰ecky strany jakoby koruna
pfií‰ern˘ch ohniv˘ch jazykÛ, oh-
nivé chvosty tam sebou mrskají,
takÏe myslíme, Ïe pfiichází stra‰-
ná hodina smrti. Trvá to asi dva-
cet vtefiin. Za dvacet vtefiin v‰e-
cek oheÀ ze slunka vytekl a z ko-
touãe jindy tak oslepujícího ne-
zb˘vá nic neÏ tmav˘ kruh, ovûn-
ãen˘ jasn˘m prstenem. Slunce
vyhaslo. A uprostfied tmavého
slunce vidíme, nevûfiíce vlastním
oãím, vrchy, obrovské skály, sop-
ky, krátery, a z nich teãe láva na
v‰ecky strany. A kdyÏ se láva do-
stala aÏ na okraj slunce, pak se
teprve rozhofiela stra‰n˘m ãerve-
n˘m ohnûm, kter˘ sr‰el na v‰ec-
ky strany a plazil se, jako by se
obrov‰tí ãervení hadi vymr‰Èova-
li do vesmíru. Tfiásli jsme se,
pfiemoÏeni hrÛzou, a nikdo nedo-
vedl ze sebe vyrazit slova.
Hledíme na sebe, jsme v‰ichni
ãervení jako krev, stojíme na kr-
vavém ledû a kolem nás daleko
‰iroko ãní rudé ledovce, po je-
jichÏ ‰títech a hranách jako by
stékala krev.
Pomalu a pomalu zaãínal se
oheÀ vtlaãovat do slunce zpátky,
a opût jako by se tam ti hadi po-
valovali, nikdo na svûtû tomu ne-
uvûfií a nikdo na svûtû si to nedo-
vede pfiedstavit.

Za chvilku se oheÀ stáhl poma-
louãku do slunka. Chceme si od-
dechnout - kdyÏ tu najednou vi-
díme, Ïe stojíme vzhÛru nohama.
Obloha je pod námi. Nad námi,
tam, kde bylo dfiíve nebe, visí do-
lÛ pfievrácené ledovce, stra‰livé
‰títy, hrozící se utrhnout a spad-
nout na nás. Vidûli jsme na nebi
síÈ vodních kanálÛ a ledová jeze-
ra. Cel˘ svût byl naopak, jako by
nûkdo chytil zemûkouli a jedna
dvû ji pootoãil. Viseli jsme na
pfievrácené zemûkouli hlavou
dolÛ!“
Takto barvitû popisuje v slavné

knize Tfiicet let na Zlatém severu
zatmûní slunce za polárním kru-

hem Jan Eskymo Welzl (1868-

1948), dobrodruh, cestovatel,

vynálezce a vypravûã pábitel, je-

hoÏ kulaté v˘roãí narození 

i úmrtí si právû pfiipomínáme.

Jan Eskymo Welzl mûl toulavé

boty uÏ jaksi v krvi. Narodil se

15. srpna 1868 v Zábfiehu jako

druh˘ syn klobouãnického tova-

ry‰e Velcla. V té dobû bylo je‰tû

zvykem chodit do svûta na zku-

‰enou, a tak se na ni nejprve vy-

dal star‰í bratr Josef. Tulácká

krev jej zavedla aÏ do Austrálie,

kde zmizel. Poté pfii‰el na fiadu

mlad‰í Jan, v rodném mûstû zná-

m˘ jako Tvarohov˘ Hanes (pfie-

zdívku získal podle mlékafiské

Ïivnosti své matky). Vyuãen˘

zámeãníkem vydal se ‰estnácti-

let˘ Jan pûknû po sv˘ch nejprve

do Vídnû, pak do Itálie a nako-

nec pro‰el cel˘ Balkán.

DomÛ se vrátil, jen aby vykonal

vojenskou sluÏbu u pevnostního

dûlostfielectva v Brnû, ale za tfii

roky se vojenského kabátu zase

zbavil a vydal se na cestu.

Zamífiil do Hamburku. Welzl,

hnán touhou poznat svût a zvy-

kl˘ spoléhat se jen na své vytr-

valé nohy a silné ruce, se nechal

najmout na zámofisk˘ parník.

Dûlal doslova v‰echno - topiãe,

strojníka, nosiãe i pomocníka

v kuchyni. V pfií‰tích letech nû-

kolikrát objel zemûkouli a po-

znal v‰echna mofie i nesãetné ev-

ropské, americké a africké pfií-

stavy.

Osudovou se v‰ak stala jeho za-

stávka na v˘chodoãínském po-

bfieÏí. Nechal se zamûstnat v lo-

dûnicích v Port Arthuru, kde se

dozvûdûl o stavbû transsibifiské

magistrály. Za nûkolik mûsícÛ uÏ

dorazil do tábora u bfiehu

Bajkalu a nechal se najmout.

Stavûl mosty, pokládal koleje

a poslouchal pfiíbûhy ostatních

dûlníkÛ o daleké svobodné zemi

na mrazivém severu. Ta pfiedsta-

va mu uãarovala, a tak neváhal

a vydal se napfiíã Sibifií k Ledo-

vému oceánu. Bez mapy, kom-

pasu, zásob, bez vybavení. ¤ídil

se pouze sluncem a hvûzdami,

Ïivil se tím, co ulovil. Nejprve

s konûm a károu, poté se sobím

spfieÏením za nûkolik let dorazil

ke zmrzlému mofii. Za ním leÏe-

la Welzlova zemû zaslíbená -

Novosibirské ostrovy.

Na jeden z ostrovÛ jej pfievezla

ruská velrybáfiská loì, ale na po-

bfieÏí uÏ zÛstal sám napospas po-

lární zimû. Zabydlel se tedy

v jeskyni, zásobil dfievem a pfie-

Ïil aÏ do léta. Postupnû se sezná-

mil se sousedy - eskymáky a po-

lárníky, se zlatokopy z Alja‰ky -

a jako lovec a obchodník s koÏe-

‰inami projel celou Arktidu. Na

plachetnici dorazil i na Alja‰ku,

spfiátelil se s místními indiány

a na kánoi s nimi sjel zdej‰í di-

voké fieky. Brzy byl znám po ce-

lé oblasti. Polárníci mu pfiezdí-

vali Arctic Bismarck, eskymáci

Moojok Ojaak, neboli Pojídaã

medvûdÛ. Na jeho neuvûfiitel-

n˘ch v˘pravách mu slouÏila pfii-

rozená schopnost orientace, od-

vaha, fyzická síla, skálopevné

zdraví, ale téÏ pfiátelská a pocti-

vá povaha, díky níÏ si získal vel-

kou váÏnost mezi obyvateli drs-

ného severu. V roce 1903 byl do-

konce zvolen eskymáck˘m ná-

ãelníkem a nejvy‰‰ím soudcem

na Novosibirsk˘ch ostrovech.

Zní to jako ztfie‰tûná pohádka se

‰Èastn˘m koncem, ale sotva by-

chom se dech beroucími pfiíbûhy

Jana Welzla mohli bavit, kdyby

jej nepfiízeÀ osudu znovu neza-

vlála domÛ. V roce 1924, po le-

tech drsného, ale nespornû velmi

spokojeného Ïivota, potkala ob-

chodníka Eskymo Welzla neho-

da. V roce 1924 ztroskotal i s ná-

kladem koÏe‰in poblíÏ Alja‰ky.

Troseãník se sice zachránil, ale

bez dokladÛ a povolení, a tak jej

americké úfiady ‰upem poslaly

do Evropy. Pro Welzla to byl ná-

vrat do jiné doby. V Evropû bylo

po svûtové válce, rodná monar-

chie se rozpadla, takfika ‰edesáti-

let˘ muÏ se octl na pevninû bez

prostfiedkÛ. Vydûlával si jako

dûlník v hamburském pfiístavu,

ale peníze na návrat na Novosi-

birské ostrovy shánûl tûÏko.

Pak ov‰em vysvitla nadûje. Na

radu ãeskoslovenského konzula

Jan Welzl kontaktoval brnûn-

skou redakci Lidov˘ch novin

a zaãal jí zasílat dopisy se sv˘mi

pfiíbûhy, které redaktor Rudolf

Tûsnohlídek upravil a otiskl pod

názvem Eskimo Welzl. Za hono-

ráfi se vypravûã mohl vrátit do

Kanady, ale na Novou Sibifi se

nedostal. Opût se vrátil do Evro-

py a zamífiil do Prahy, kde uÏ byl

známou osobností se dvefimi 

otevfien˘mi kamkoliv. Seznámil

se s bratry âapkov˘mi, Pavlem

Eisnerem i Tomá‰em G. Masary-

kem. Nav‰tívil také rodn˘ Zá-

bfieh a v jeho okolí pofiádal pfied-

ná‰ky. Opût dostal pfiíleÏitost
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pfievést své vyprávûní do literár-

ní podoby, tentokrát s pomocí re-

daktorÛ Lidov˘ch novin Eduar-

da Valenty a Bedfiicha Golomb-

ka. Svûtlo svûta tak spatfiily jeho

proslulé knihy, mezi nimi nej-

známûj‰í Tfiicet let na Zlatém se-
veru.

Literární úspûch Welzla jistû tû-

‰il, aãkoliv jeho hlavním moti-

vem bylo získat prostfiedky na

cestu na Novosibirské ostrovy.

Nicménû sláva je pomíjivá a zá-

vist vûãná. Jan Welzl byl podle

oãit˘ch svûdkÛ vynikající vypra-

vûã, bezprostfiední a barvit˘.

Knihy s jeho pfiíbûhy se sice sta-

ly literární senzací, ale jejich ob-

sah byl tak neuvûfiiteln˘, Ïe byl

Welzl podezfiíván, Ïe si je vybás-

nil, ãemuÏ sám napomohl tím, Ïe

své pfiíhody rád pfiikrá‰loval.

Objevilo se i nafiãení, Ïe Ïádn˘

Jan Eskymo Welzl neexistuje

a v‰e je pouze v˘mysl Karla

âapka, autora pfiedmluvy k za-

hraniãnímu vydání knihy Tfiicet
let na Zlatém severu (âapek se

Welzlovou osobností mimocho-

dem inspiroval pfii psaní postavy

kapitána Van Tocha z románu

Válka s mloky). A podezírání, ba

pomluv se v souvislosti s Janem

Welzlem zaãalo rojit ãím dál víc,

objevily se i pochybnosti o tom,

Ïe je Nová Sibifi vÛbec osídlená.

Vyhlídka na tuãn˘ honoráfi se

vzdalovala a Welzl nakonec

v roce 1929 odjel do Kanady jen

s omezen˘mi prostfiedky. Na vy-

touÏené Novosibirské ostrovy se

pak uÏ nikdy nedostal.

Posledním místem jeho pobytu

bylo mûsteãko Dawson. Kolem

posledních let jeho Ïivota se

vzná‰í hustá mlha nejasností.

Jisté se zdá b˘t jen to, Ïe krátce

po pfiíjezdu do Dawsonu, kde se

nechal zamûstnat jako nakladaã

u Ïelezniãní a paroplavební spo-

leãnosti, utrpûl zranûní zad a zÛ-

stal odkázán na malou státní ren-

tu (byÈ kniha Tfiicet let na Zlatém
severu získala v té dobû v Ame-

rice prestiÏní ocenûní s finanãní

odmûnou 10 tisíc dolarÛ, Welzl

nedostal nic). Îil sám ve srubu,

psal dopisy pfiátelÛm a pokusil se

i o vlastní literární zpracování

sv˘ch záÏitkÛ. Nûkdy v polovinû

30. let se snad z nedostatku jiné

ãinnosti nebo ze snahy získat fi-

nance pustil do nového dobro-

druÏství - sestrojování perpetua

mobile. Na cimrmanovsk˘ vyná-

lez se dochovaly pouze vzpo-

mínky svûdkÛ, ktefií jej popisují

jako dfievûné monstrum postave-

né pfies cel˘ srub se systémem

vah a protivah, jímÏ Welzl pou-

‰tûl Ïeleznou kouli a sledoval,

dokud se nezastavila.

Také o datu úmrtí Jana Welzla

a místu jeho posledního odpo-

ãinku byly dlouho pochybnosti.

Nejprve se v tisku objevila zprá-

va Eduarda Valenty, Ïe Welzl

skonal v polovinû srpna 1951

a byl pohfiben na katolickém

hfibitovû v Dawsonu. Pozdûji se

v‰ak ukázalo, Ïe datum je mylné

a hrob není k nalezení. Podle

záznamÛ se nakonec zjistilo, Ïe

Jan Eskymo Welzl zemfiel jiÏ

v záfií 1948 a pohfiben byl na ve-

fiejném hfibitovû. Ov‰em ani zde

nebyl jeho hrob identifikován.

Ponûkud trpce skonãil pfiíbûh

o jednom nalezeném a poté na-

dobro ztraceném ráji, jímÏ pro

Jana Welzla navzdory obvykl˘m

pfiedstavám byly mrazivé Novo-

sibirské ostrovy. OÏívají v‰ak

znovu a znovu ve Welzlov˘ch

pfiíbûzích, které moÏná nejsou 

úplnû pfiesné, jsou místy nadsa-

zené a pfiehnané, ale skuteãnû se

staly.  ZN
(Literatura: Ctibor Lolek:
Îivotní cesta Jana Eskymo
Welzela, Alena Kennedy: Místo
posledního odpoãinku. In:
www.welzl.cz; Jan Welzl: Tfiicet
let na Zlatém severu. In:
www.astro.cz; Zbynûk Petráãek:
Jan Eskymo Welzl v tradici
Lidov˘ch novin. In: www.lidov-
ky.cz.)

Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ:
Informace Místní skupiny ââK - První pomoc pfii neúrazov˘ch stavech

21. Horeãka
Normální tûlesná teplota, mûfiená nejãastûji

v podpaÏdí, se pohybuje mezi 36,0 - 37,0 °C.

U mal˘ch dûtí - kojencÛ a nûkdy batolat -

mûfiíme teplotu tzv. rychlobûÏkou v koneãní-

ku. Od namûfiené hodnoty pak odeãítáme 

0,5 °C.

O zv˘‰ené teplotû hovofiíme, pokud se hod-

noty pohybují od 37,0 do 38,0 °C. Pokud je

teplota vy‰‰í, naz˘váme ji horeãkou.

Vysoká horeãka (tzv. hyperpyrexie) je tep-

lota nad 40,0 °C. Pokud trvá del‰í dobu, mÛ-

Ïe dítû celkovû ohrozit. Horeãka mÛÏe b˘t

prÛvodním pfiíznakem celé fiady onemocnû-

ní, u dûtí ji nejãastûji zpÛsobují infekce viro-

vé nebo bakteriální. Se vzestupem tûlesné

teploty se ale mÛÏeme setkat i pfii celkovém

pfiehfiátí, pfii úrazech hlavy, otravách.

Déletrvající teplota nad 38 °C jiÏ mÛÏe b˘t

pro dítû nebezpeãná. KaÏd˘ dal‰í stupeÀ zv˘-

‰ení tûlesné teploty nad 37 °C zvy‰uje celko-

vou denní potfiebu tekutin o 12 %, spotfiebu

tûlesné energie o 12 % a tûlesnou spotfiebu

kyslíku o 13 %. Dûti primárnû a dlouhodobû

nemocné (s onemocnûním srdce a d˘chacího

systému, mozku, dûti náchylné k tzv. febril-

ním kfieãím, chudokrevné, s poruchou meta-

bolismu, napfi. cukrovkou, s nedostateãn˘m

pfiíjmem potravy) jsou horeãkou obzvlá‰È

ohroÏeny.

Horeãka je projevem systémové obranné zá-

nûtlivé odpovûdi na vyvolávající pfiíãinu. Je

reakcí mozku, jeho centra hypotalamu, na 

uvolnûní látek, tzv. pyrogenÛ do krve.

Pyrogeny jsou nejãastûji tvofieny biologick˘-

mi ãástmi bakterií a virÛ, mohou to b˘t ale

i léky, chemikálie, jedy. Vlastní pyrogeny

tvofií i tûlo po styku s infekcí. Centrum v hy-

potalamu vy‰le tûlu signály pro zachování

stávající teploty (omezí prÛtok krve okrajo-

v˘mi ãástmi tûla - dítû má chladné konãetiny,

je zimomfiivé), zároveÀ dochází ke zv˘‰ení

tûlesné teploty vy‰‰í aktivitou bunûãného

metabolismu a zv˘‰ením svalové aktivity

(objevuje se tfiesavka, která pfiedchází prud-

kému vzestupu teploty).

Na vzestup tûlesné teploty u dítûte pom˘‰-
lejte, pokud dojde k nápadné zmûnû chování

- dítû do té doby vitální je nápadnû spavé, 

unavené nebo naopak podráÏdûné a neklid-

né. Zaãne si stûÏovat na bolesti hlavy, bfií‰ka,

rukou a nohou, kloubÛ. Nemá chuÈ k jídlu,

odmítá pití. Pfii prudkém vzestupu teploty se

mÛÏe objevit zvracení, zvlá‰tû pfii zmûnû po-

lohy (posazení). Horeãku mohou provázet

kfieãe.

I za normálních okolností tûlesná teplota ko-

lísá - nejniÏ‰í je po pÛlnoci, nejvy‰‰í b˘vá

kolem 17. hodiny odpoledne. Proto i pfii ho-

reãnatém onemocnûní mÛÏeme ãekat nejvy‰-

‰í vzestup teploty v odpoledních hodinách.

MUDr. Pavel Srnsk˘
(První pomoc u dûtí)

Fota: zdroj internet
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Zahájení ‰kolního roku u prvÀáãkÛ ZlomeÀáci mezi legendami
v Bûlé pod Bezdûzem

Populární skupina ZlomeÀáci z Bfiidliãné se vypravila aÏ do Bûlé pod

Bezdûzem na tradiãní Benátskou noc nazvanou Potlach na jezefie,

tentokráte ve stylu folk a country. Úãinkujícím nepfiálo poãasí, a tak

se ve‰keré dûní tohoto zajímavého festiválku muselo pfienést pod

stfiechu. Bylo velkou ‰kodou, Ïe se nemohl dostavit znám˘ písniãkáfi

Wabi Danûk, ale i bez nûj probûhl festival k plné spokojenosti jak 

úãinkujících, tak i pfiítomn˘ch divákÛ a nakonec i obûtav˘ch pofiada-

telÛ. Jako vrchol tohoto setkání písniãkáfiÛ a skupin zahráli Zelenáãi,

na které se v‰ichni tû‰ili a ktefií rozhodnû nezklamali.

Prázdniny utekly jako voda a ejhle, je tu prvního záfií a s tím spojen˘

nástup do ‰koly. Pro vût‰inu ÏákÛ rutinní záleÏitost, av‰ak pro nece-

lou ãtyfiicítku prvÀáãkÛ je to nûco nového, dosud nepoznaného. Spolu

se sv˘mi rodiãi, nûktefií i s prarodiãi, zaplnili plni oãekávání dvû tfií-

dy. Pfiivítat je pfii‰li zástupce ‰koly, pfiedstavitel mûsta a zástupci sbo-

ru pro obãanské záleÏitosti. Od prvÀáãkÛ se dozvûdûli, Ïe se vût‰ina

z nich do ‰koly tû‰ila, coÏ potû‰ilo hlavnû obû paní uãitelky. Ty také

dostaly od zástupcÛ mûsta a SPOZu kytiãky a prvÀáãci zase malé 

upomínky na tento slavnostní den.

V˘stava chovatelÛ s chutí zabíjaãky
Tradiãní v˘stava drobného hospodáfiského zvífiectva se konala v pro-

storách Na Poliãce. I kdyÏ poãasí tolik nepfiálo, zhlédlo tuto v˘stavu

nejvíce obãanÛ z Bfiidliãné i z ‰irokého okolí za poslední roky. KaÏd˘

si mohl vybrat, na co se podívat, co ochutnat z bohaté nabídky, zvlá‰-

tû ze zabijaãkov˘ch pochoutek. Náv‰tûvníci mohli také zakoupit lo-

sy a vyhrát nûkterou z hodnotn˘ch cen vãetnû selátka. Pofiadatelé dû-

kují v‰em, ktefií se na této úspû‰né v˘stavû podíleli.

âerná nedûle fotbalistÛ
Kovo B - Leskovec 2:3

Kovo A - Dolní Moravice 2:3

Prohry se stejn˘m v˘sledkem mrzí hlavnû

proto, Ïe byly naprosto zbyteãné. V pfiedzá-

pase bylo na‰e druhé muÏstvo po poãáteã-

ních tfiech v˘hrách se skórem 15:5 pasováno

na favorita, tuto roli ale nezvládlo a bojov-

nûj‰í hosté si odvezli v‰echny body.

První muÏstvo doplatilo na nepromûÀování

‰ancí, hlavnû ve druhé pÛli zatlaãili soupefie

pfied pokutové území, ale nûkolik stfiel minu-

lo opu‰tûnou branku jen o vlásek, kdyÏ uÏ se

zdálo, Ïe za nerozhodného stavu 2:2 míã po-

putuje do sítû, ale nastfielená tyãka byla pro-

ti. Z nevinného protiútoku tûsnû pfied kon-

cem byla nezaslouÏená poráÏka zpeãetûna.

·koda, za bojovnost ve druhé pÛli by si do-

mácí body zaslouÏili.

KuÏelkáfii zvítûzili vysoko
Kovo A - Sokol Chvalíkovice    12:4

- nejlep‰í z domácích âesÈa ¤epka (415 kolkÛ).

AlespoÀ jedna pozitivní zpráva pro sportovní fanou‰ky v Bfiidliãné.

V prvním mistrovském zápase po postupu do vy‰‰í soutûÏe - divize,

se na‰im hráãÛm podafiil v˘born˘ v˘sledek proti ambicióznímu muÏ-

stvu z Chvalíkovic. Vûfiíme, Ïe to nebude ojedinûl˘ úspûch v nové

soutûÏi, a proto do dal‰ích zápasÛ drÏíme palce.
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pozvánky

Mistrovství âR v biatlonu - pfiijìte A opût se bude hrát tenis
Velká událost pro Bfiidliãnou se

chystá na víkend 20. - 21. záfií

2008. V tomto termínu se usku-

teãní s pfiedstihem avizované

Mistrovství âR v letním biatlonu

Ïactva, které bylo svûfieno místní-

mu aktivnímu a velmi úspû‰nému

klubu biatlonu. Úãastníci mistrov-

ství se budou sjíÏdût jiÏ bûhem

pátku, kdy absolvují prezenci

v závodní kanceláfii a pak trénink

na tratích a na stfielnici.

Závody zaãínají v sobotu 20. záfií

v 8.00 poradou rozhodãích a ná-

stfielem v‰ech kategorií. Na 9.45

je naplánován start prvního zá-

vodníka. Odpoledne v 13.45 je na

programu nástfiel pro ‰tafetov˘

závod a za hodinku startuje první

skupina ‰tafet. V nedûli je na po-

fiadu závod s hromadn˘m startem,

kter˘ zaãne v 8.30 nástfielem

v‰ech kategorií a v 9.45 je start

prvního závodníka. Vyhlá‰ení v˘-

sledkÛ je naplánováno na 12.45.

Pfiedsedou organizaãního v˘boru

je Vítûzslav Volek a fieditelem zá-

vodu je Ing. Jaroslav Kováã.

V sobotu 20. záfií 2008 pofiádají

majitelé tenisov˘ch kurtÛ man-

Ïelé Motykovi dal‰í roãník zají-

mavého tenisového turnaje, ten-

tokrát pouze pro Ïeny a dívky.

Urãitû bude k vidûní nejen kva-

litní tenis, ale také pfiehlídka le-

p˘ch závodnic. O bohaté obãer-

stvení nebude nouze, proto

pfiijìte povzbudit své favoritky.

Spoleãnost PRO-SOLO Bfiidli-

ãná pofiádá 27. záfií na teniso-

v˘ch kurtech v Bfiidliãné turnaj

veteránÛ pod názvem Veteran

Hobby Cup ve ãtyfihfie hráãÛ nad

padesát let. Turnaj bude dobfie

dotován hodnotn˘mi cenami, dá-

le budou pfiipraveny grilované

speciality a dal‰í dobroty.

Organizaãní v˘bor v ãele s Ing.

Vladimírem Slámou a Mirosla-

vem Kladníãkem zve v‰echny

pfiíznivce dobrého tenisu a dob-

rého jídla na tenisové kurty a vû-

fií, Ïe se tento turnaj stane tradicí. 

Fota a text: Daniel Mach

Z okolních obcí a mûst

Germánské runy v Lomnici?
Objev kamene s písmem zva-

n˘m runy by mohl posunout mi-

nulost lomnické obce nûkam

mezi 3. aÏ 9. století na‰eho leto-

poãtu a byla by to senzace. Má

to ale „jenÏe“...

Není pochyb o tom, Ïe se staré

germánské kmeny na na‰em 

území pohybovaly a ãtenáfii loni

vydané kníÏky Kronika obce

Lomnice se hned na poãátku mo-

hou dokonce doãíst, Ïe tfieba ho-

ra Sluneãná byla starogermánské

kultovní místo k uctívání boha

slunce Votana (!), místo zvané

Vysok˘ kámen zase bylo staro-

germánsk˘m soudním a pohfieb-

ním místem atd. a tfieba na místû

zvaném údajnû Saal mûli mít

praobyvatelé Lomnice soudní

shromáÏdûní. Autofii v tom mají

jasno: údaje pocházejí ze

Zemsk˘ch desek v Brnû...

Není v‰ak nad prÛkaznû místní

dÛkaz a tím by zfiejmû mûla b˘t

kamenná deska nacházející se na

místû (pr˘) b˘valé osady Brun-

nau, kde lze pfii znaãném zjitfiení

fantazie najít dokonce obrysy

lidsk˘ch sídel - argument, Ïe jde

o tzv. agrární haldy kamení vy-

sbíraného na polích, pfied nimi

neobstojí. Bylo by to nápadnû

prozaické vysvûtlení, Ïe?

A právû tady, opodál b˘valé

‰achty, kde se pfied moÏná pÛlti-

síciletím lidé snaÏili najít loÏisko

mûdûné rudy, a to je doloÏeno

v knize Bergbuch, tedy poblíÏ

leÏí ten placat˘ kámen, na kte-

rém lze uvidût rÛzné r˘hy budící

zdání pravidelnosti. Tento ká-

men byl znám˘ jiÏ nûkdy v 90. le-

tech pfiedminulého století a lom-

nick˘ rodák, tehdej‰í knihovník

Technické univerzity ve Vídni

dr. J. Gaus, jej nechal ze v‰ech

stran peãlivû ofotografovat a sním-

ky pfiezkoumat vídeÀsk˘mi znal-

ci. Zkoumání nûjakou dobu trva-

lo a mezitím probûhla Lomnicí

vlna patriotického nad‰ení nad

objevem a zfiejmû tehdy se zrodi-

ly i ty fantaskní legendy citova-

né na zaãátku na‰eho ãlánku.

Díky známostem dr. Gause ve

vûdeck˘ch kruzích hlavního mû-

sta monarchie pro‰ly obrázky

„Lobnigen Runensteinu“ vûdec-

k˘mi pracovi‰ti a v˘sledek se dal

oãekávat: s nejvût‰í pravdûpo-

dobností se o germánské runové

písmo nejedná!

Slovutn˘ dr. Gaus neváhal o va-

kacích (prázdninách) 1910 pfii-

zvat do Lomnice dva odborníky,

aby „in sito“ kamenn˘ placák

zhlédli. Leã i zde byl v˘rok jed-

noznaãn˘ a uãení pánové dokon-

ce mûli podezfiení, Ïe „kámen

tento stopy mÛÏe nést po obru-

ãích parní oraãky neb jiného 

aparátu a r˘hy sice runovému

písmu podobny jsou, av‰ak jen

souhrem náhod“. No a dál bylo

okolo kamene ticho, sem tam nû-

jak˘ ãláneãek v regionálním tis-

ku a dál pûstovaná místní legen-

da. Ono to mûlo je‰tû dal‰í sou-

vislost v tom, Ïe nacionalistické

kruhy nejen v Lomnici vidûly

v runách „vûdeck˘“ dÛkaz toho,

Ïe zde Germáni byli odjakÏiva,

a pfiímo to spojovali s Nûmec-

kem, kdeÏto stafií patrioti byli

oddáni rakouskému soustátí

a monarchii. Ve své konzervativ-

nosti zarputile vytrvávali a vlna

vyznavaãÛ nacismu jim byla by-

tostnû cizí. âe‰tí hurávlastenci

se jim posmívali a henleinov‰tí

bojÛvkáfii je ‰ikanovali, ale tak

uÏ to chodívá.

Kámen s vrypy v podobû vûtvi-

ãek, háãkÛ, kfiíÏkÛ ãi ‰ipek leÏící

na poli v Lomnici je nepochybnû

zajímav˘ pfiírodní v˘tvor pozna-

menan˘ ostfiím pluhÛ, a ne deska

star˘ch GermánÛ s utajen˘m

sdûlením. Jinak by to totiÏ byla

senzace. Ale ona je to pouhá za-

jímavost. Pokud uÏ nezdobí nûãí

zahrádku, jak se to stalo s lich-

ten‰tejnsk˘mi hraniãními kame-

ny, co zde b˘valy.

Nûkomu úplnû staãí nav‰tívit

místo pÛvodního uloÏení kame-

ne. Jak je uÏ uvedeno, b˘val˘ dÛl

byl asi pramálo rentabilní a záhy

ho zasypali. Na odvalu vznikl

tzv. selsk˘ lesík staré lomnické

rodiny S. Rodina se silnû anga-

Ïovala mezi stoupenci Sudeto-

nûmecké strany a hlava rodiny

patfiila mezi ãleny nejoddanûj‰í.

V ãervnu 1945 se na statek do-

stavil nov˘ národní správce,

snad rotmistr âs. tankové brigá-

dy. NacistÛm vûfiící S. mûl na-

jednou svou víru v troskách.

Sebral rodinu, tedy manÏelku

a ãtyfii malé dûti, a ‰li ke svému

lesíku. Tam nejprve zastfielil své

dûti, aã tomu manÏelka bránila,

a kdyÏ chtûl zastfielit ji, tak mu

uskoãila a utekla. Spáchal tedy

sám sebevraÏdu. Na místû pak

v‰e vy‰etfioval ãetnick˘ stráÏ-

mistr M. T. a vylíãit jeho vzpo-

mínky by bylo ãtení jen pro vel-

mi otrlé.

Ostatnû podnes mají nûktefií

houbafii pocit ãehosi podivného

a znepokojivého v tûchto mís-

tech. A pokud ten „runov˘“ ká-

men nûkdo sebral, dá se pfiedpo-

kládat, Ïe mu mnoho uspokojení

nepfiinese. I kdyÏ je to jen bá-

chorka. 

Jaroslav Chytil
„Runov˘ kámen“ z Lomnice údajnû dokládající zaloÏení obce star˘-
mi germánsk˘mi kmeny Foto: archiv J. Chytila
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Sport

Na‰i maratonci byli úspû‰ní v Schottenu Zdolali Slamník se ctí
Mistrovství svûta v jakékoliv

disciplínû je v˘znamnou událos-

tí a vÏdy stojí za to se alespoÀ

podívat na nejlep‰í borce na svû-

tû. A je-li moÏnost zafiadit se do

startovního pole jako úãastník, je

to pfiíleÏitost poznat nezapome-

nutelnou atmosféru sportovního

boje i prostfiedí v opravdu svûto-

v˘ch podmínkách.

Do kopcÛ bûhali lidé odnepamû-

ti, ale oficiální mistrovství svûta

se pofiádá teprve v posledních

desetiletích. Samostatnû se pofiá-

dá pro veterány, tj. bûÏce star‰í

35 let. A letos se toto mistrovství

svûta uskuteãnilo doslova za

humny, na opaãném konci jese-

nického pohofií. V Dolní Moravû

u Hanu‰ovic se 6. záfií pofiadate-

lé z Iscarex âeská Tfiebová 

opravdu vyznamenali vzornou

organizací a perfektním zaji‰tû-

ním celého mistrovství. A jestli

stálo za to cestovat za touto udá-

lostí úãastníkÛm aÏ z Venezuely,

USA, Nového Zélandu, Kanady

a dal‰ích exotick˘ch zemí, byl

by hfiích nevyuÏít moÏnosti star-

tu pro domácí závodníky.

394 bûÏcÛ do 50 let absolvovalo

traÈ dlouhou 12 km z Dolní

Moravy na vrchol kopce Slam-

ník, 225 bûÏcÛ nad 50 let bûÏelo

„pouze“ 10 km. V‰ichni mûli

start v nadmofiské v˘‰ce 608 m

a cíl ve v˘‰ce 1254 m, museli te-

dy vybûhnout víc neÏ 650 m

stoupání, protoÏe v dolní ãásti se

traÈ vlnila. Pro diváky byly 

atraktivní zejména tfii úseky do

protisvahu sjezdov˘ch tratí, z to-

ho jedna je pro lyÏafie oznaãena

jako ãerná, tj. nejobtíÏnûj‰í. A vi-

dût sviÏné tempo i 80let˘ch bûÏ-

cÛ v tomto nároãném terénu 

opravdu stojí za to.

R˘mafiov‰tí bûÏci nastupovali

bez velk˘ch ambicí na pfiední 

umístûní - proti specialistÛm

s váhou kolem 60 kg byli se svou

hmotností v nev˘hodû. MoÏná

kdyby se pfiepoãítával v˘kon na

1 kg Ïivé váhy bûÏce, bylo by 

umístûní lichotivûj‰í, pfiesto se

v poãetném poli neztratili, ve 

své katagorii obsadil Ivo Volek 

29. místo a Ivan Sovi‰ 46. místo.

Cel˘ závod probíhal za velmi pûk-

ného poãasí a odmûnou pro zá-

vodníky v cíli byly nádherné v˘-

hledy na Jeseníky i Orlické hory.

Pokud kohokoliv láká vyzkou‰et

si zdolat nûkter˘ z vrcholÛ rych-

lej‰ím tempem, nabízí se velká

pfiíleÏitost 11. fiíjna, kdy seriál

ãesk˘ch závodÛ v bûhu do vrchu

pokraãuje závodem z Hvûzdy na

Pradûd, v nedûli 12. fiíjna se bûÏí

ze Staré Vsi na Alfrédku.

Zúãastnit se mÛÏe opravdu kaÏ-

d˘, staãí jen odvaha a chuÈ tro-

chu potrápit své pohodlné svaly. 

Ivan Sovi‰

Skupina r˘mafiovsk˘ch vytrvalcÛ se 22. srpna zúãastnila pÛlmaratonu

v nûmeckém Schottenu a pfiedvedla se ve v˘borném svûtle. Na jedna-

dvacetikilometrové trati kolem jezera Stausee byl nejv˘‰e vidût

Václav Sedláãek, kter˘ obsadil vynikající druhé místo v hlavní kate-

gorii muÏÛ do 35 let. V závodû, kterého se zúãastnilo témûfi 600 bûÏ-

cÛ, bodovali i dal‰í R˘mafiováci. V kategorii muÏÛ nad 60 let byl Ivo

Volek pát˘ (136. celkovû) a Ivan Sovi‰ devát˘ (197. celkovû).

·estadvacát˘ mezi muÏi nad 45 let dobûhl Pavel Koláfi (152. celkovû).

Obrovského úspûchu na poloviãní trati dosáhla Katefiina
Koláfiová, která v hlavní Ïenské kategorii zvítûzila. V‰em závod-

níkÛm gratulujeme a tû‰íme se na jejich dal‰í v˘borné mezinárodní

i domácí v˘sledky. ·tûpán Sedláãek

Hokejová pfiíprava je v plném proudu
JiÏ v srpnu leto‰ního roku zaãala

letní pfiíprava na hokejovou sezó-

nu druÏstev pfiípravky a mlad‰ích

ÏákÛ. DruÏstvo pfiípravky bude

v nadcházející sezónû hrát kraj-

skou soutûÏ v minihokeji a druÏ-

stvo mlad‰ích ÏákÛ okresní soutûÏ.

Spoleãná letní pfiíprava probíhá

v úter˘ a ãtvrtek od 17 hodin na

zimním stadionu v R˘mafiovû,

v nedûli pak pfiíprava na ledû

zimního stadionu v Uniãovû.

Kontakt na trenéra pfiípravky:

tel. 737 763 095. Jifií Slováãek

Fota: archiv K. Koláfiové

Foto: archiv I. Sovi‰eFoto: archiv oddílu ledního hokeje
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R˘mafiovsk˘ pohár dvojic v kuÏelkách
Oddíl kuÏelek TJ Jiskra R˘mafiov uspofiádal jako kaÏdoroãnû pro zá-

jemce z fiad amatérÛ R˘mafiovsk˘ pohár dvojic v kuÏelkách v kate-

goriích muÏi, Ïeny a smí‰ené dvojice. Zúãastnûní mohli odehrát pût

dílãích turnajÛ, z nichÏ se zapoãítávaly tfii nejlep‰í v˘kony pfied zá-

vûreãn˘m finále. To se uskuteãnilo v prvním záfiijovém t˘dnu.

Nejdfiíve ve stfiedu 3. záfií zmûfiily své síly smí‰ené dvojice. V roli fa-

voritÛ byli jednoznaãnû Pavel Míãek a Jana ·indláfiová, kter˘m zdat-

nû sekundovali Oldfiich Vaníãek a Monika Îárská. Ve finále v‰ak pfie-

kvapila dvojice Rudolf Heisig a Alena Jurá‰ová, která po vynikajícím

v˘konu zvítûzila v˘konem 1000 poraÏen˘ch kolkÛ, navíc si oba vy-

tvofiili své osobní rekordy na 120 hodÛ sdruÏen˘ch. Pofiadí ve finále

smí‰en˘ch dvojic:

1. Heisig Rudolf - Jurá‰ová Alena 1000 kolkÛ

2. Míãek Pavel - ·indláfiová Jana 941 kolkÛ

3. Vaníãek Oldfiich - Îárská Monika 930 kolkÛ

4. Chmela Zdenûk - Chmelová Helena 929 kolkÛ

5. Doãkálek Zdenûk - DoleÏelová Dana 919 kolkÛ

6. Ry‰av˘ Roman - Ociepková Lenka 847 kolkÛ

7. Grulich Franti‰ek - Grulichová TáÀa 832 kolkÛ

8. Továrek Ale‰ - Továrková Andrea 818 kolkÛ

V sobotu 6. záfií 2008 se uskuteãnilo finále dvojic Ïen a muÏÛ.

Tradiãnû byla nízká úãast v soutûÏi Ïen, takÏe ve finále platilo, kdo

pfii‰el, byl na bednû. Je to urãitû ‰koda, ponûvadÏ Ïeny se mnohdy ne-

dají zahanbit a podávají v˘kony, které jim i muÏi mohou závidût.

Pofiadí ve finále Ïen:

1. DoleÏelová Dana - Jurá‰ová Alena 917 kolkÛ

2. Îárská Monika - Grulichová TáÀa 841 kolkÛ

3. Ociepková Lenka - Továrková Andrea 827 kolkÛ

Vyvrcholením celé soutûÏe bylo klání muÏÛ, zvlá‰È boje o první tfii

místa. Finálov˘ souboj mezi dvojicemi Marek Zoth - Oldfiich

Vaníãek a Petr Stanûk - Jifií Lustig pfiipomínalo atmosférou ligové bo-

je. Obû dvojice spolu drÏely krok, skvûl˘m závûrem nakonec zvítû-

zila dvojice Zoth - Vaníãek.

Pofiadí ve finále muÏÛ:

1. Zoth Marek - Vaníãek Oldfiich 1008 kolkÛ

2. Stanûk Petr - Lustig Jifií 988 kolkÛ

3. Polá‰ek Jifií - Ptáãek Libor 951 kolkÛ

4. Chmela Zdenûk - Brada Miroslav 951 kolkÛ

5. Doãkálek Zdenûk - Doãkálek Michal 918 kolkÛ

6. Lisick˘ Jifií - Barto‰ Jaroslav 944 kolkÛ

7. Holub Pavel - Sovi‰ Ivo 908 kolkÛ

8. Heinisch Alfréd - Jaro‰ Jifií 891 kolkÛ

9. Stacho Libor - Daniel Marcel 876 kolkÛ

10. ·tûpaník Bedfiich - Schreiber Michal 891 kolkÛ

11. Lachnit Jaroslav - Sovi‰ Ivan 764 kolkÛ

Jak vypadalo celkové pofiadí R˘mafiovského poháru dvojic 2008?

Pofi. smí‰ené dvojice Ïeny muÏi

1. Míãek - ·indláfiová DoleÏelová - Jurá‰ová Zoth - Vaníãek

2. Vaníãek - Îárská Îárská - Grulichová Stanûk - Lustig

3. Heisig - Jurá‰ová Ociepková - Továrková Chmela - Brada

¤editelka turnaje Vûra Tomanová pfiedala prvním tfiem v jednotliv˘ch

kategoriích diplomy, medaile a vûcné ceny, které vûnovali sponzofii:

mûsto R˘mafiov, Jolana ·tyksová - Duha special, Edmund Casciani -

R˘mafiovanka, Josef Bernátek, Zdenûk Doãkálek, Marek Zoth. Velké

podûkování zaslouÏí i ãlenové oddílu kuÏelek za sluÏby pfii jednotli-

v˘ch zápasech. Tû‰íme se na shledanou pfii dal‰ím roãníku této sou-

tûÏe. Alena Jurá‰ová

33. roãník R˘mafiovského desetiboje odstartoval
Úvodní disciplínou - turistikou

odstartoval 33. roãník R˘mafiov-

ského desetiboje. V‰ichni, ktefií

se této soutûÏe zúãastÀují, vûdí,

kolik krásného se dá proÏít ve v˘-

borném kolektivu, s oãekáváním

kaÏdé dal‰í disciplíny, kdy se bo-

juje nejen silou, ale cel˘m srdcem

o dobré v˘sledky. Vítûzi v této

soutûÏi jsou v‰ichni, ktefií nezÛ-

stanou doma a prokáÏou svou vÛ-

li, odvahu, nezlomnost a houÏev-

natost ve sportovním zápolení.

Právû turistika patfií k nejoblíbe-

nûj‰ím disciplínám, pfii níÏ se po-

cit pfiíjemnû stráveného dne v pfií-

rodû buì pû‰ky nebo na kole

kloubí se ziskem prvních 40 bodÛ

do této soutûÏe. Tato disciplína se

uskuteãnila jiÏ tradiãnû v rámci

R˘mafiovské padesátky, ãímÏ de-

setibojafii tuto akci podpofiili. Na

start se postavilo 61 cyklistÛ 

a 6 pû‰ích. I pfies citelné ochlaze-

ní a siln˘ vítr si zúãastnûní akci

pochvalovali díky dobfie volen˘m

trasám, za coÏ patfií dík organizá-

torovi této disciplíny Jaroslavu

Lachnitovi i ostatním ãlenÛm

KâT.

Dal‰í disciplínou na programu je

bûh na 1000, resp. 600 m (kat.

muÏi C), kter˘ se uskuteãní v pá-

tek 3. fiíjna 2008 od 17 hodin na

hfii‰ti u kotelny na OkruÏní ulici.

Rádi mezi námi pfiivítáme pfiípad-

né dal‰í zájemce, ktefií se nebojí

zmûfiit síly v této ojedinûlé soutû-

Ïi. Do koneãného hodnocení se

zapoãítávají v˘sledky sedmi dis-

ciplín. Tak neváhejte a pfiijìte. 

Alena Jurá‰ová

Pfiijìte si zacviãit
TJ Jiskra R˘mafiov - Asociace

sport pro v‰echny zve v‰echny

zájemce o aktivní proÏití volné-

ho ãasu do tûlocviãny na

Hornomûstské ulici. Jako první

zahájil minul˘ t˘den své cviãení

aerobik. Tento t˘den pokraãuje-

me cviãením rodiãÛ s dûtmi a ka-

lanetikou. Pfiijìte si protáhnout

tûlo. Alena Jurá‰ová

Rozvrh hodin:

Pondûlí
18:00 - 19:00 aerobic

(StaÀka a Hela)

Úter˘
16:00 - 17:30 rodiãe a dûti

(Lenka a Iva)

18:00 - 19:30 kalanetika (Irena)

Stfieda
19:00 - 20:00 aerobic

(Petra a Marika)

âtvrtek
16:00 - 17:30 rodiãe a dûti

(Lenka a Iva)

18:00 - 19:30 kalanetika (Irena)

Foto: archiv A. Jurá‰ové
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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).

PPP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

VV ÁÁ MM NN AA BB ÍÍ ZZ ÍÍ
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:

Pronajmeme podkrovní byt 2,5 + 1
v Janovicích u R˘mafiova.

V místû autobusová zastávka, obchod.

Voln˘ od 1. 10. 2008.

- pfiepravu sklápûãem M25 (2 m3, 2 tuny).

Informace na tel.: 731 614 077

731 614 088
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Po úspû‰ném jarním turné mezinárodnû proslavené taneãní skupiny

Merlin, jejíÏ údern˘ step zhlédlo jen na pódiích divadel a spoleãensk˘ch

sálÛ nejrÛznûj‰ích kulturních zafiízení Moravskoslezského kraje okolo

dvaceti tisíc spokojen˘ch divákÛ, uãiní soubor pfii svém nadcházejícím

podzimním putování po evropsk˘ch mûstech také krátkou zastávku na se-

verní Moravû.

Dynamická a velmi pÛsobivá taneãní show, nazvaná Mystery of the

Dance, v níÏ oÏívá pfiíbûh staré keltské legendy o lásce ãlovûka a víly, bu-

de tentokrát k vidûní pouze na ãtyfiech místech Olomouckého

a Moravskoslezského kraje. Virtuozitu taneãníkÛ, strhující rytmus a úder-

nost irského stepu v kombinaci s pozoruhodnou jevi‰tní, svûtelnou

a kost˘movou v˘pravou si budou moci vychutnat náv‰tûvníci Tû‰ínského

divadla (30. záfií), Velkého sálu záloÏny v Litovli (1. fiíjna), Mûstského di-

vadla R˘mafiov (2. fiíjna) a Mûstského divadla v Krnovû (3. fiíjna).

Pfiedstavení ve v‰ech mûstech zaãínají v 19.30. Miroslav Sehnal

SSO· Prima, s. r. o., Sokolovská 29, R˘mafiov

nabízí k odprodeji
ze zru‰ené chaty velmi levnû:

- nafukovací matrace
- spací pytle
- lednice
- lyÏe na sjezd
- válendy
- noãní stolky, stoly,

Ïidle, stolní lampy...

Informace na tel.: 554 211 812 (paní DoleÏelová)

Placená inzerce

Irská taneãní show mífií na Moravu
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Mûstské divadlo R˘mafiov
2. fiíjna 2008 v 19.30

Dynamická a velmi pÛsobivá taneãní show, ve které oÏívá
pfiíbûh staré keltské legendy o lásce ãlovûka a víly. Virtuozita
taneãníkÛ, strhující rytmus a údernost irského stepu vytváfiejí
v kombinaci se svûtelnou a jevi‰tní v˘pravou jedineãn˘ záÏitek.

Pfiedprodej vstupenek: IC R˘mafiov, tel.: 554 212 381

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 3. 10. 2008
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 25. 9. 2008 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

17/2008

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE




