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Aktuálnû z mûsta

Poslední zasedání rady mûsta v roce 2003

Nájemníci budou pfii pfiidûlování bytu
zohlednûni v pofiadníku a o byt budou losovat

O bytov˘ dÛm na tfiídû HrdinÛ 22a, kter˘ byl pouÏit jako zástava podnikatelské-

mu subjektu, mûsto R˘mafiov pfii‰lo v nedobrovolné draÏbû. Problém nájemníkÛ

spoãívá v souãasnosti v tom, Ïe nov˘ majitel chce byty a cel˘ dÛm rozprodat do

vlastnictví nájemníkÛ a navíc za nepfiimûfienû vysoké ceny. Nabízená cena pfiesa-

huje ceny v místû obvyklé o 40 - 50 % a ãást nájemníkÛ poÏadovan˘mi obnosy

nedisponuje. Jejich poÏadavek je získat do nájmu mûstsk˘ byt a stávající uvolnit

pro movitûj‰í zájemce. Starosta mûsta slíbil projednání v radû a zastupitelstvu

mûsta. V pfiípadû schválení by byli tito nájemníci - zájemci o byt - v pofiadníku

upfiednostnûni. V souãasné dobû je v‰ak problém 

uspokojit byÈ i nepatrnou ãást zájemcÛ a bude se jed-

nat o dlouhodobûj‰í záleÏitost. Starosta kromû toho

pfiislíbil, Ïe pokud si zájemci o mûstsk˘ byt najdou

kupce, kter˘ bydlí v souãasné dobû v mûstském bytû,

podpofií na jednání rady mûsta smûnu bytÛ. Rada vza-

la situaci nájemníkÛ na tfiídû HrdinÛ 22a na vûdomí

a zohlední ji pfii pfiidûlování bytÛ; radní schválili, Ïe

v pfiípadû více zájemcÛ o jeden byt rozhodne los.

Rada mûsta se se‰la k poslednímu jednání 15. prosince loÀského roku. Pfiijala celkem dvacet usnesení, z nichÏ pfieváÏná ãást mûla charakter majetkov˘ch a by-

tov˘ch záleÏitostí.

Radní rozhodli o spolufinancování
vysílání Panoramy na âT 2

Na jednání SdruÏení obcí R˘mafiovska se zástupci dotãen˘ch obcí dohodli,

Ïe finanãnû podpofií vysílání Panoramy. Za spoluúãast nabízí provozovatel

pan Figura napfi. vyuÏití vysílání pro reklamu mûsta, pofiádání mûstsk˘ch

akcí apod. Rada mûsta schválila pfiíspûvek na vysílání pofiadu Panorama

prostfiednictvím SdruÏení obcí R˘mafiovska ve v˘‰i 5 tis. korun.

Mûsto uzavfielo smlouvu
o nájmu plynárensk˘ch zafiízení

Mûsto dokonãilo v roce 2003 v˘-

stavbu nízkotlakého plynovodu na 

ulicích Palackého a Kvûtná v délce

125 m a dvou pfiípojek ke dvûma ro-

dinn˘m domkÛm. Pro zaji‰tûní do-

dávky plynu je nutno uãinit poslední

krok, a to podepsat smlouvu o uza-

vfiení budoucí smlouvy o nájmu ply-

nárensk˘ch a plynov˘ch zafiízení se

SMP, a. s. Plynovod smí provozovat

jen organizace vlastnící pfiíslu‰nou

licenci. SMP, a. s., se ve smlouvû za-

vazuje k fiádné péãi o zafiízení do do-

by ukonãení v˘stavby a kolaudace

stavby. Radní uzavfiení smlouvy

o budoucí smlouvû schválili. JiKo

Se starostou nad úkoly a v˘znamn˘mi akcemi roku 2004
Stalo se jiÏ pravidlem, Ïe s prvním vydáním R˘mafiovského horizontu v novém kalendáfiním roce hovofiíme o dÛleÏit˘ch nebo aktuálních úkolech, které stojí

pfied obãany a pfiedstaviteli mûsta R˘mafiov. Nejinak je tomu na prahu roku 2004. Starosty mûsta Ing. Petra Kloudy jsme se zeptali na nejoÏehavûj‰í témata,

která se stanou v prÛbûhu roku pracovní náplní rady nebo zastupitelstva mûsta.

Jaké hlavní cíle a úkoly bude radni-
ce fie‰it v leto‰ním roce?
Mûsto ãeká v leto‰ním roce jednak fie-

‰ení standardních úkolÛ - rozpoãtu na

rok 2004 a zabezpeãení chodu úfiadu -

a také fie‰ení fiady chronick˘ch pro-

blémÛ, jako napfi. Nemocnice

R˘mafiov, s. r. o., na kterou stále více

dopadá stav ãeského zdravotnictví,

a fie‰ení situace ve VaKu Bruntál.

V r˘mafiovské nemocnici letos v kvût-

nu konãí funkãní období fieditele

a jednatelÛ a bude nezbytné se spolu-

majiteli dohodnout dal‰í postup.

V pfiípadû VaKu se bude jednat o vy-

jasnûní problematiky správy vodovo-

dÛ a kanalizací v okrese a nastolení

nov˘ch vztahÛ. Nechci to zakfiiknout,

ale myslím, Ïe se schyluje ke koneã-

né dohodû mezi obcemi. Dohody by

mûly b˘t uzavfieny do konce února.

Obce pfiistoupí k variantû, kdy „nevy-

hraje“ ani jedna ze stran. Jinak fieãe-

no, kaÏdá ze stran nûco sleví ze sv˘ch

poÏadavkÛ. V koneãném fie‰ení si bu-

dou obce rozhodovat o správû sv˘ch

vodovodních sítí samy bez vmû‰ová-

ní soukrom˘ch osob a firem. Rádi by-

chom dále uzavfieli problém loni vy-

koupen˘ch zástav, které mûsto v mi-

nulosti poskytlo panu Cimerovi.

Chceme získat odpovídající náhradu

za ‰kody, které mûstu pfiinesly, a to

nedobrovolnou draÏbou objektu na

nám. Míru ã. 29. V leto‰ním roce bu-

de také mûsto ve spolupráci

s Moravskoslezsk˘m krajem fie‰it re-

formu ‰kolství ve mûstû. Je to záleÏi-

tost nová, pfiitom nesmírnû dÛleÏitá

nejen pro na‰e mûsto, ale i pro cel˘

r˘mafiovsk˘ region. Momentálnû ve-

deme sloÏitá jednání o pfií‰tí podobû

stfiedního a uãÀovského ‰kolství ve

mûstû.

MÛÏete b˘t, pane starosto, konkrét-
nûj‰í v problematice stfiedního a uã-
Àovského ‰kolství?
Krajsk˘ úfiad pfiipravil koncepãní fie-

‰ení stfiedního a uãÀovského ‰kolství

pro území kraje. Je totiÏ zfiizovatelem

tûchto ‰kol a také je financuje. S ohle-

dem na blíÏící se situaci, kdy se niÏ‰í

poãet ÏákÛ, zpÛsoben˘ nepfiízniv˘m

demografick˘m v˘vojem posledních

dvanácti let, promítne do stavu stu-

dentÛ a uãÀÛ, chce krajské zastupitel-

stvo slouãit celou fiadu stfiedních ‰kol

a uãili‰È a chce zru‰it men‰í ‰koly

a nákladné provozy nûkter˘ch ‰kol.

Hlavním motivem je úspora nákladÛ

a zabezpeãení co nejlacinûj‰í pfiípravy

studentÛ a uãÀÛ. Îe jde pro vût‰inu

‰kol a obcí, které budou slouãením

nebo zru‰ením postiÏeny, o velmi cit-

livou záleÏitost, snad nemusím ani

zdÛrazÀovat. V komisi utvofiené pro

okres Bruntál fie‰íme nûkolik tako-

v˘chto návrhÛ. Konkrétnû pro mûsto

R˘mafiov návrh kraje znûl: slouãit 

k 1. 9. 2004 gymnázium a SOU a OU,

pfiitom zru‰it obor opraváfi zemûdûl-

sk˘ch strojÛ a pfievést jej do Mûsta

Albrechtic. Pfiitom r˘mafiovské SOU

a OU kriteria kraje pro zachování

‰koly plní, gymnázium bohuÏel ne.

Návrh pfiirozenû nevyhovoval Ïádné

z pfiedstavitelek obou ‰kol. ·kolská

komise na‰eho mûsta situaci mnoho-

kráte projednávala a vûdoma si toho,

Ïe mÛÏe vybírat jen z men‰ích ãi vût-

‰ích zel, na toto fie‰ení pfiistoupila

s tím, Ïe ve mûstû bude zachován 

opravárensk˘ obor. Za hor‰í fie‰ení to-

tiÏ povaÏovala budoucí moÏné pfiipo-

jení SOU a OU k bruntálskému nebo

albrechtickému uãili‰ti, protoÏe po-

tom hrozí zru‰ení uãili‰tû uÏ jen jako

organizaãní jednotky budoucí ‰koly

pfii poklesu poãtu uãÀÛ, pfiitom gym-

názium by s budoucím pravdûpodob-

n˘m poãtem studentÛ velmi obtíÏnû

obhajovalo svoji existenci. V okresní

komisi se nám podafiilo prosadit ná-

vrh, kter˘ zní: slouãit gymnázium

s SOU a OU k 1. 9. 2008, zachovat 

opravárensk˘ obor, novû zafiadit do

Stfiední odborné ‰koly technické lyce-

um se zamûfiením na informatiku.

Pfiitom komise ve svém písemném

stanovisku postup kraje celkovû od-

mítla jako neobjektivní, málo citliv˘

vÛãi na‰í oblasti a nevhodnû naãaso-

van˘. Pfiijaté usnesení je asi maxi-

mem, které bylo moÏno v dané situa-

ci vyjednat, a dává prostor a ãas bu-

doucím fieditelÛm obou r˘mafiov-

sk˘ch ‰kol na profilaci ‰kol a zaji‰tû-

ní poãtu studentÛ a uãÀÛ. Nyní je na-

‰ím úkolem zajistit schválení pfiijaté-

ho usnesení okresní komise v krajské

radû a zastupitelstvu.

Kter˘ z v˘‰e uveden˘ch úkolÛ je pro
mûsto prioritní?
V̆ znam v‰ech jmenovan˘ch úkolÛ je

vyrovnan˘ a zastupitelstvo je fie‰í se

stejn˘m dÛrazem. Mûsto R˘mafiov je

totiÏ velmi jemn˘ a zraniteln˘ orga-

nismus, kde jedno nemÛÏe existovat

bez druhého. V situaci uÏ zmiÀované-

ho nepfiíznivého demografického v˘-

voje a úbytku obyvatel, vysoké neza-

mûstnanosti, nízk˘ch mezd, odlouãe-

nosti a ‰patné dostupnosti regionu

a pfii vysoké zadluÏenosti mûsta za-

stupitelstvo ãasto pfiipomíná hasiãe

hasícího neustále vyskakující plamín-

ky. Potom ale koncepãní fie‰ení ãasto

bere za své nebo se na nûj nedostáva-

jí peníze. Mûsto má k 31. 12. 2003 asi

nejvy‰‰í dluh ve své historii. Je to pfii-

bliÏnû 42 mil. korun, a to pfiedev‰ím

díky novému zadluÏení, zpÛsobené-

mu v˘stavbou kanalizace (20 mil. ko-

run), a také vynucenému fie‰ení zástav

poskytnut˘ch v minulosti podnikatel-

sk˘m subjektÛm na jejich nevydafiené

podnikatelské zámûry. V souãasné

dobû dluh kulminuje a v leto‰ním ro-

ce bychom mûli splatit 11 mil. korun.

Zastupitelé neplánují pfiijetí dal‰ích

pÛjãek, to ve svém dÛsledku znamená

redukci investiãní aktivity mûsta.

Jedinou v˘znamnou leto‰ní investicí

bude v˘stavba pÛdních vestaveb na

ul. Bartákova a Divadelní a drobné 

opravy bytového fondu. Pfiitom prio-

ritou zÛstávají komunikace, na které

byla vyãlenûna pomûrnû vysoká ãást-

ka 5,5 mil. korun. Co se t˘ãe hospo-

dafiení mûsta, byl loÀsk˘ rok pfies

v‰echny peripetie ekonomicky o nûco

málo úspû‰nûj‰í, neÏ jsme pÛvodnû

oãekávali. Rozpoãet mûsta na leto‰ní

rok má dvû varianty. První varianta

poãítá s prodejem Hotelu a pivovaru

Excelent a druhá ne. Pfiitom obû vari-

anty pfiedstavují redukci investic.

Schválení rozpoãtu pfiipravujeme na
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zasedání zastupitelstva mûsta dne 

29. 1. 2004.

Pokud by se uskuteãnil prodej hotelu
a pivovaru Excelent, jakou formou
by se prodával?
Prodej by se uskuteãnil asi prostfied-

nictvím realitních kanceláfií nebo in-

zercí v tisku.

Zahrnovala by smlouva o prodeji
Excelentu podmínku zachování stá-
vajících sluÏeb, to znamená jak hote-
lu, tak i pivovaru?
Nemohu pfiedpovídat usnesení zastu-

pitelstva v této záleÏitosti. Pfiitom je

jasné, Ïe kladení podmínek do smlou-

vy budoucímu kupci znamená zpravi-

dla i pokles ceny nemovitosti.

V souãasné dobû je potfieba vyfie‰it
i nûkolik úkolÛ z minulosti. Jedná se
pfiedev‰ím o nedostavûn˘ objekt na
Husovû ulici, kolem kterého je nyní
plno nejasností a momentálnû je na
nûm umístûna cedule „Na prodej“,
nebo déle trvající stíÏnosti obãanÛ na
recyklaãní dvÛr ãi nefie‰en˘ projekt
obnovy panelového sídli‰tû vãetnû
zateplení termofasádami. MÛÏete fií-
ci, jak se mûsto postaví k tûmto pro-
blémÛm?
Problém nedostavûného objektu na

Husovû ulici mÛÏe mûsto fie‰it pouze

tím, Ïe upozorÀuje majitele na nebez-

peãí vypl˘vající z havarijního stavu

stavby a na nutnost tento stav fie‰it.

Mûsto nemá ‰anci jinak podstatnû za-

sáhnout, objekt totiÏ mûstu nepatfií

a nikdy nepatfiil. PÛvodní majitel za-

stavil objekt u banky, a protoÏe ne-

splácel úvûr, tak objekt bance propa-

dl. Ta jej dala do draÏby a nov˘ vlast-

ník, kter˘ jej vydraÏil, jevil zpoãátku

zájem o dokonãení stavby v pÛvod-

ním rozsahu. Nyní jej prodává, a tak

se pfiikláním k názoru, Ïe ‰lo ze stra-

ny vydraÏitele spí‰e o spekulaci na no-

v˘, v˘hodnûj‰í prodej. V prostfiedí

R˘mafiova a místních cen za nemovi-

tosti se ale mÛÏe kaÏd˘ velmi m˘lit,

zvlá‰tû kdyÏ porovnává ceny s Prahou

nebo krajsk˘mi mûsty. Spekulace ne-

musí vyjít. ¤e‰ení je tedy opût v nedo-

hlednu, a jak jsem jiÏ fiekl, mûsto ne-

má v této vûci Ïádnou pravomoc, kro-

mû toho, Ïe bude vlastníka upozorÀo-

vat, aby provedl taková opatfiení, aby

objekt nebyl nebezpeãn˘.

Recyklaãní dvÛr doznal fiadu opatfie-

ní. Byla provedena v˘sadba Ïivého

plotu, provozní doba byla prodlouÏe-

na o sobotní pfiíjem, pfiijali jsme no-

vou Obecnû závaznou vyhlá‰ku mûs-

ta R˘mafiova ã. 07/2003 o komunál-

ních odpadech, která fie‰í nakládání

s odpadem a zároveÀ vymezuje, jak˘

odpad kam patfií. Navíc kontrolu do-

drÏování této vyhlá‰ky provádí u re-

cyklaãního dvora Mûstská policie

R˘mafiov. Funkce recyklaãního dvora

je velmi Ïádaná sluÏba a mûsto recyk-

laãní dvÛr nemÛÏe ani zru‰it, ani pfie-

místit, protoÏe nemáme k dispozici

vhodnûj‰í lokalitu s objekty.

Je pravda, Ïe odpad z kontejneru
umístûného za oplocením recyklaã-
ního dvora, do kterého je moÏné dá-
vat odpad v dobû nepfiítomnosti obs-
luhy, se netfiídí, ale rovnou se vyváÏí

na skládku?
Úãelem recyklaãního dvora a zájmem

mûsta je umoÏnit obãanÛm zbavit se

nebezpeãného, objemného nebo dále

vyuÏitelného odpadu. Mûstské sluÏby

pak s tímto odpadem dále nakládají

podle jeho charakteru. Povinností

kaÏdého obãana a podnikatele je pfiijít

s odpadem v prÛbûhu provozní doby

a za pfiítomnosti a pomoci pracovníka

sluÏeb ho fiádnû vytfiídit. Toto fiada

obãanÛ a podnikatelÛ nedodrÏuje.

Smyslem recyklace a ani v silách or-

ganizace není pfiehrabovat se v bez-

hlavû naházeném odpadu, kter˘ tam

v noci pfiivezl podnikatel, aby u‰etfiil,

nebo obãan, kter˘ se pfiihlásil za stej-

ného dÛvodu k mûsíãnímu svozu od-

padu a pak mu popelnice nestaãí.

Z takto „odloÏeného“ odpadu lze je‰-

tû vybrat napfiíklad televizor, skfiíÀ ne-

bo lednici, ale uÏ ne tfieba papír nebo

tkaniny, protoÏe jsou vlhkostí a ostat-

ním odpadem pro dal‰í zpracování

znehodnoceny. KaÏd˘ obãan nebo fir-

ma vyuÏívající recyklaãního dvora

jsou povinni se fiídit novou Obecnû

závaznou vyhlá‰kou mûsta R˘mafiova

ã. 07/2003 o komunálních odpadech,

kterou jste otiskli v posledním vydá-

ní R˘mafiovského horizontu (ã.
22/2003, pozn. redakce). Ostrahu

dvora mûstskou policií nelze zajistit

nonstop.

VraÈme se je‰tû k poslednímu z restÛ,
a tím je opomíjená obnova panelové-
ho sídli‰tû. Jak bude postupovat mûs-
to pfii fie‰ení tohoto problému?
Obnova panelového sídli‰tû nebyla

„na pofiadu dne“ vzhledem k tomu, Ïe

neexistoval Ïádn˘ dotaãní titul a mûs-

to nebylo schopno vlastními finanãní-

mi prostfiedky tuto znaãnou investici

zvládnout samo. Nyní mám ãerstvé

informace, Ïe Ministerstvo pro místní

rozvoj program vyhlásilo, a tak bude-

me Ïádat o dotaci na obnovu panelo-

vého sídli‰tû Pfiíkopy - Revoluãní.

Projekt je pfiipraven, jeho hlavní sou-

ãástí je roz‰ífiení parkovacích ploch

a hfii‰È a celkové „polid‰tûní“ prostfie-

dí. Akce pfiijde na více neÏ 6 mil. Kã,

spoluúãast mûsta je 30 % a nezbytnou

podmínkou realizace je pfiedev‰ím

získání dotace. Tento projekt je sou-

ãástí ãtyfileté koncepce zastupitelstva

mûsta.

Jak pokraãuje v˘stavba vodovodu
v Jamarticích?
Vodovod v Jamarticích je hotov˘. Je

to typick˘ pfiíklad investice mûsta, pfii

níÏ byla poskytnuta dotace Mini-

sterstvem zemûdûlství ve v˘‰i 60 %

a zbytek pokryla spoluúãast mûsta.

Pitná voda je rozvedena hlavním ve-

dením po Jamarticích. Pfiejeme si, aby

si majitelé nemovitostí vybudovali

pfiípojky, abychom mohli v pfií‰tím

roce provést opravy komunikací po

pfiekopech.

Co se t˘ãe zadluÏenosti mûsta, je si-
tuace zcela bûÏná - standardní, nebo
úvûry pfiekraãují prÛmûrn˘ rámec?
Jak jsem jiÏ fiekl, zadluÏení mûsta kul-

minuje díky nutnosti vyfie‰it zástavy

a také kvÛli kanalizaci, v jejímÏ pfií-

padû jsme museli vyãerpat dvacetimi-

lionov˘ úvûr. Hrubá zadluÏenost mûs-

ta je 42 mil. korun, kdybychom ode-

ãetli pohledávky vÛãi mûstu, zadluÏe-

nost by se sníÏila asi o 10 mil. korun.

R˘mafiov není Rokytnicí v Jizersk˘ch

horách, ale dluhy pfiiná‰í dal‰í nemalé

v˘daje - úroky. Zastupitelstvo dává

stop dal‰ímu zadluÏování.

Kdy se koneãnû obãané doãkají zkva-
litnûní signálu na televizní program
Primy?
Od firmy BTV, a. s., Klimkovice, kte-

rá cel˘ projekt realizuje, mám novou,

nepfiíli‰ radostnou zprávu, Ïe polská

strana nepfiipomínkovala v fiádném

termínu ná‰ potfiebn˘ kmitoãtov˘ roz-

sah, a tak ji vyz˘vají k nápravû stavu.

Tato záleÏitost má trvat maximálnû tfii

t˘dny a pak by Rada pro rozhlasové

a televizní vysílání mohla koneãnû

rozhodnout, pfiitom její lhÛty nejsou

známy. Do té doby nám nezb˘vá neÏ

ãekat. Pfiedpokládám, Ïe to nebude 

otázka t˘dnÛ.

V souãasné dobû je velmi aktuální
vãasn˘ a dobfie proveden˘ zimní
úklid mûsta. Je situace se zimní ú-
drÏbou podle va‰eho názoru v nor-
mû, nebo by se tu a tam na‰ly rezer-
vy na jeho zkvalitnûní, zejména ve
schÛdnosti pro obãany mûsta?
Rezervy se v úklidu snûhu najdou

vÏdy. Není nikdy tak dobfie a vãas

uklizeno, aby nemohlo b˘t je‰tû lépe

nebo jak by si mnozí pfiáli. Je to otáz-

ka penûz a techniky. Existuje ãasov˘

harmonogram a pofiadí dÛleÏitosti,

podle kterého musí b˘t komunikace

a chodníky od snûhu uklizeny.

Osádky s technikou vyjíÏdí podle po-

tfieby ve 04.00 ráno a slouÏí do 16.00.

Do té doby by mûly b˘t za pfiízniv˘ch

klimatick˘ch podmínek v‰echny ko-

munikace sjízdné. Pokud ov‰em na-

stane situace, kdy se klimatické pod-

mínky znaãnû zhor‰í, napfiíklad vli-

vem nárazového vûtru nebo silného

neustávajícího snûÏení, pak se pocho-

pitelnû doba na udrÏování sjízdnosti

prodluÏuje. Hodnû také záleÏí na jed-

notlivé obsluze techniky, s jakou do-

konalostí a svûdomitostí úklid prove-

de. Zda sníh neopatrnû nahrnut˘ plu-

hem do kfiiÏovatky opûtovnû odhrne

a podobnû. Ov‰em z vlastní zku‰e-

nosti vím, Ïe problém zimní údrÏby

je vÏdy citlivá záleÏitost a témûfi vÏdy

na ni budou stíÏnosti. Lidé se také

zlobí, Ïe pluh jim nahrne sníh z ko-

munikace pfied vchod do domku ãi

pfied vjezd do garáÏe. Snad kaÏd˘

musí pochopit, Ïe fiidiã mechanismu

nemÛÏe kaÏd˘ch deset metrÛ zastavit

a lopatou odházet to, co dotyãnému

pfied vrata nahrnul. Kdysi se chodní-

ky i na sídli‰tích uklízely ruãnû, ale

na to uÏ mnoho lidí zapomnûlo. Sem

tam se objeví pamûtník, kter˘ poctivû

pfied sv˘m domem uklidí. Je také vel-

mi dÛleÏité rozli‰it, které komunika-

ce náleÏí mûstu, které státu, ãí je

chodník, zda mûsta, fyzické osoby

nebo podnikatelského subjektu.

Mûsto musí udrÏovat i komunikace,

které jsou ãasto sjízdné jen s nejvût-

‰ím nasazením v‰ech dostupn˘ch

prostfiedkÛ, jako je napfiíklad komu-

nikace z Harrachova do R˘mafiova.

A nûkdy se bohuÏel nedafií ani to.

Mnozí stûÏovatelé z fiad turistÛ zapo-

mínají na to, Ïe jsou na horách, a ne

tfieba v Opavû.

Jak hodnotíte dosavadní prÛbûh zi-
my?
Spí‰ nepfiíznivû. Snûhové pfiívaly

v posledních dnech situaci podstatnû

zhor‰ily. Domnívám se, Ïe zamûst-

nanci mûstsk˘ch sluÏeb celkovû tuto

nepfiízeÀ poãasí zvládají. Celou fiadu

problémÛ pÛsobí neodpovûdní fiidiãi,

ktefií parkují svá vozidla tam, kde by

nemûli. NedodrÏují vyhlá‰ku napfií-

klad tím, Ïe neponechají prÛjezdní

pruh v potfiebné ‰ífice.

Jak jste proÏil, pane starosto, vánoã-
ní a novoroãní svátky?
Nikdy jsem se netû‰il na volno jako

tentokrát. Byl jsem ke konci roku

hodnû unaven˘, a tak jsem si tûch ãtr-

náct dnÛ chtûl odpoãinout. Vyjel jsem

si na bûÏkách, vûnoval se sv˘m ko-

níãkÛm, rodinû. Naãerpal jsem hodnû

sil a energie a od zaãátku roku se mi

pracuje v˘bornû.

Mnozí vás mohli v poslední dobû vi-
dût se zarÛstajícím plnovousem. VáÏe
se to k nûjakému novoroãnímu pfied-
sevzetí?
Ano, bylo to pfiedsevzetí o hubnutí.

Dal jsem si slib, Ïe se oholím, aÏ

zhubnu na stanovená kila, chtûl jsem

tak posílit motivaci k hubnutí.

ProtoÏe se ale cel˘ zámûr minul úãin-

kem a hrozily pfiíli‰ dlouhé vousy, tak

jsem se oholil. Uvidíme pfií‰tí rok.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo
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První r˘mafiovsk˘ obãánek roku 2004 se jmenuje Alexander Tadeá‰

V r˘mafiovské nemocnici funguje dûtská ordinace
K poslednímu prosinci minulého

roku do‰lo k uzavfiení dûtského od-

dûlení nemocnice v R˘mafiovû, ze-

jména z dÛvodu nemoÏnosti splnit

nároky kladené lékafiskou komo-

rou na odborné obsazení oddûlení

(dva lékafii s druhou atestací) a ta-

ké z dÛvodu malého poãtu pacien-

tÛ. PfiestoÏe v souãasné dobû asi

nebylo jiné fie‰ení moÏné, rodiãe

dûtí vnímají tuto skuteãnost jako

znaãnû nepfiíznivou, zejména pro-

to, Ïe se nepodafiilo udrÏet ani lé-

kafiskou pohotovost pro dûti

v R˘mafiovû a nejbliÏ‰í dûtská od-

dûlení jsou aÏ v nemocnicích

v Krnovû a ve ·ternberku, tedy

v místech znaãnû vzdálen˘ch

a v zimním období ãasto velmi

‰patnû dostupn˘ch.

Nedávno v‰ak byla v r˘mafiovské ne-

mocnici zfiízena dûtská ordinace.

PoloÏili jsme proto MUDr. Tatianû

Gvozdiakové, která provoz této am-

bulance zaji‰Èuje, nûkolik otázek t˘-

kajících se souãasné situace.

Paní doktorko, ambulance funguje
i po zru‰ení ãinnosti dûtského oddû-
lení nemocnice?
Ano, jde o dvû na sobû nezávislé

záleÏitosti. Nemocnice poÏádala

o moÏnost zfiízení ambulance pro

dûti a dorost jiÏ v dubnu 2003 a na

základû v˘sledku v˘bûrového fiíze-

ní a provûfiení vûcné a personální

zpÛsobilosti krajsk˘ úfiad

Moravskoslezského kraje udûlil li-

cenci na provoz této ambulance od

1. fiíjna roku 2003. Ambulance je

samostatn˘m zafiízením, nezávis-

l˘m na ãinnosti dûtského oddûlení.

Jde tedy o klasickou pediatrickou

ordinaci, která slouÏí jako kaÏdá

ordinace praktického lékafie k vy-

‰etfiení a o‰etfiení dûtsk˘ch pacien-

tÛ mimo pfiípady vyÏadující zásah

záchranné sluÏby. Ambulance je 

umístûna ve vstupní budovû ne-

mocnice a je otevfiena kaÏd˘ v‰ed-

ní den s tím, Ïe na‰í snahou je or-

dinaãní hodiny co nejvíce pfiiblíÏit

potfiebám rodiãÛ. V souãasné dobû

máme stanovenu tuto ordinaãní

dobu:

Pondûlí 09.00 - 11.00

Úter˘    10.00 - 11.00  13.00 - 16.00

Stfieda  09.00 - 11.00  12.00 - 14.00  

(prevence)

âtvrtek 08.00 - 10.00  10.30 - 11.30

Pátek    08.00 - 11.00

V ãem vidíte hlavní moÏnosti ambu-
lance, která je pfiece jen ponûkud
„na kraji mûsta“?
Hlavní a nejdÛleÏitûj‰í skuteãností

je, Ïe jde o „nemocniãní“ ambulanci,

v jejímÏ bezprostfiedním dosahu jsou

v‰echny lékafiské odbornosti a ãin-

nosti, které v na‰em mûstû existují.

Jde o laboratofi, tedy oddûlení klinic-

ké biochemie a hematologie, v nûmÏ

je moÏné prakticky „na poãkání“

provést ve‰kerá vy‰etfiení nezbytná

k objektivnímu posouzení onemoc-

nûní, jeho závaÏnosti apod., radiodi-

agnostické oddûlení, kde je moÏné

zajistit ve‰kerá rentgenologická

a ultrazvuková vy‰etfiení kostí

a vnitfiních orgánÛ, interní oddûlení

s dal‰ími instrumentálními metoda-

mi vy‰etfiení, moÏnost odborn˘ch

konzultací s lékafii chirurgického od-

dûlení, alergologické a ORL ambu-

lance nemocnice apod. Lékafi v dût-

ské ambulanci tak má moÏnost sku-

teãnû ve velmi krátké dobû získat

ve‰keré potfiebné informace a na je-

jich základû kvalifikovanû rozhodo-

vat o dal‰ím postupu, zahájit léãbu

nebo zajistit léãení na pfiíslu‰ném od-

borném nebo specializovaném pra-

covi‰ti. To zároveÀ vytváfií v˘znam-

n˘ prostor pro zvy‰ování odborné 

úrovnû nemocniãní ambulance, tak-

Ïe by se postupnû mohla stát konzili-

árním pracovi‰tûm pro potfieby prak-

tick˘ch dûtsk˘ch lékafiÛ celého spá-

dového území.

Jak je ãinnost ambulance zaji‰tûna
personálnû (odbornû)?
Zfiízení a ãinnost nemocniãní ambu-

lance jsou spojeny pfiedev‰ím s m˘m

jménem. Pediatrie, obor, kter˘ jsem

si zvolila, mne velice zajímá a chci

se mu plnû vûnovat, vãetnû zvy‰ová-

ní kvalifikace. Mám zájem zÛstat

v R˘mafiovû, ãinnosti ambulance

chci vûnovat podobné úsilí, jaké

jsem vûnovala dûtskému oddûlení

a v provozování ambulance vidím

moÏnost, jak do znaãné míry kom-

penzovat ztrátu, kterou utrpûli r˘ma-

fiov‰tí rodiãe a jejich dûti uzavfiením

dûtského oddûlení. OceÀuji a velmi

si váÏím pomoci, kterou mi poskytu-

je MUDr. Tome‰-Podkujko, jak po

odborné stránce, tak také pfii zaji‰Èo-

vání chodu ambulance.

Budete nadále pokraãovat v ãinnos-
ti dûtského klubu Sluníãko, ve kte-
rém mûly moÏnost maminky a ostat-
ní zájemci získávat základní infor-
mace o zdravotní péãi o dûti a ne-
formálnû si popovídat o vûcech, kte-
ré je zajímají?
Dûtsk˘ klub Sluníãko bude fungovat

i nadále. Zpoãátku jsem nevûfiila

v úspûch, ale opak se ukázal prav-

dou. Máme jiÏ stálou klientelu ma-

minek a snaÏíme se vycházet vstfiíc

jejich poÏadavkÛm a reagovat na je-

jich dotazy. Mohou si samy volit rÛz-

ná témata t˘kající se pediatrie.

Scházíme se jedenkrát mûsíãnû,

v pfiípadû vût‰ího zájmu bychom ãin-

nost Sluníãka roz‰ífiili na dvakrát do

mûsíce. Setkání je neformální a sna-

Ïím se reagovat ve sv˘ch pfiedná‰-

kách na nejãastûj‰í dotazy. V bfieznu

plánuji pozvat do dûtského klubu

Sluníãko MUDr. Tomá‰e Rybnikára

z krãní ambulance, kter˘ by mûl ho-

vofiit o infekcích horních cest d˘cha-

cích, ale více budeme hovofiit

o správném d˘chání nosem nebo 

o uÏívání nosních kapek. PÛjde spí‰

o praktické rady maminkám, jak

správnû dítûti ãistit nos, jak mají dû-

ti správnû smrkat, aby se v koneã-

ném dÛsledku zamezilo pozdûj‰ímu

v˘skytu ãast˘ch r˘m nebo ucpan˘ch

nosÛ.

O dûtském klubu Sluníãko jsme jiÏ

psali dfiíve pfii jeho vzniku.
Zopakujme si v‰ak, pro koho je klub
urãen a zda je nûjak˘m zpÛsobem
vûková kategorie dûtí omezena?
Vûková kategorie dûtí není omezena.

Klub slouÏí v‰em maminkám, tatín-

kÛm, pfiípadnû prarodiãÛm, je v pod-

statû úplnû jedno, kdo k nám pfiijde.

Rodiãe mohou s sebou vzít i dítû -

vût‰í nebo men‰í, tady se vûk neroz-

li‰uje. Jak jsem fiekla, posezení je vel-

mi neformální, uvafiíme si kávu nebo

ãaj a povídáme si. Jde nám vyloÏenû

o to, aby rodiãe byli více informová-

ni. Témata jsou rÛzná. Zaãínali jsme

horeãkou, jak ji správnû sníÏit.

Nûkdy se dovídáme, Ïe nûkteré do-

mácnosti nemají ani teplomûr.

Dal‰ím tématem bylo kojení, respek-

tive se jednalo o podávání pfiíkrmÛ

pro maminky s tûmi nejmen‰ími dût-

mi. Dal‰í velmi vdûãné a aktuální té-

ma z pohledu rodiãÛ byly prÛjmy.

NejbliÏ‰í téma budou febrilní kfieãe,

pak správné d˘chání, jak jsem jiÏ

fiekla, a plánujeme mnoho velmi zají-

mav˘ch a pouãn˘ch témat, kter˘ch je

pochopitelnû nepfieberné mnoÏství.

Kam se zájemci o klub Sluníãko
mohou dostavit? Kde se scházíte?
Dfiíve jsme se scházeli v nemocniãní

kapli, potom jsme byli na dûtském

oddûlení, kdyÏ je‰tû fungovalo,

a v souãasné dobû jsme se rozhodli,

Ïe se budeme scházet v dûtské ambu-

lanci.

Jak˘ je na základû va‰ich dosavad-
ních poznatkÛ zdravotní stav dûtí
v R˘mafiovû a v okolí a co povaÏuje-
te za hlavní problémy nebo nedo-

Prvního ledna 2004 pûtadvacet minut po

osmé hodinû ranní se v porodnici ve

·ternberku narodil manÏelÛm Janû

a Davidovi Piterkov˘m syn Alexander

Tadeá‰, kter˘ je prvním r˘mafiovsk˘m

obãánkem roku 2004. Tadeá‰ váÏil 3,50

kg a mûfiil rovn˘ch 50 cm. Na malého

Alexandra Tadeá‰ka ãekal doma jeho

2,5let˘ brá‰ka Dominik Samuel.

„Jméno jsme vybírali s manÏelem jednak
podle kalendáfie, ale také podle knihy
jmen z matriky mûstského úfiadu,“ pro-

zradila nám maminka Jana Piterková,

která pfied nástupem na matefiskou dovo-

lenou pracovala jako provozní vedoucí

v jedné r˘mafiovské firmû.

„·ternberskou porodnici jsme si vybrali
na doporuãení na‰ich znám˘ch, ktefií s ní
jiÏ mûli dobré zku‰enosti. Zdravotní per-
sonál poskytuje velmi kvalitní sluÏby. Byli
jsme moc spokojeni,“ prohlásil tatínek

David Piterka, kter˘ pracuje v ‰umperské

firmû jako zedník.

Na narození prvního obãánka mûsta

R˘mafiova roku 2004 nezapomnûli ani zá-

stupci radnice. S velkou kyticí a dárkem

pfii‰la blahopfiát manÏelÛm Piterkov˘m

k narození prvního R˘mafiovana pfiedsed-

kynû komise pro spoleãenské a kulturní

záleÏitosti Mgr. Kvûtoslava Sicová. ·tûstí

a zdraví pfiejeme pochopitelnû i v‰em dal-

‰ím leto‰ním novorozencÛm. JiKo

Neformální atmosféra Sluníãka. Vpravo MUDr. Gvozdiaková.

Foto: Ing. Miloslav Marek
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statky v péãi o zdraví dûtí?
Co se t˘ãe zdravotního stavu dûtí na

R˘mafiovsku, tak ten nemohu posou-

dit u v‰ech. V ambulanci mám re-

gistrovan˘ch asi sto dûtí. Nejvût‰í

nedostatek z hlediska jejich zdravot-

ního stavu spatfiuji ve ‰patné preven-

ci, tzn. znalosti, jak nemocem pfied-

cházet. Z toho vypl˘vá potfieba více

hovofiit s maminkami, poskytnout

jim dostatek informací a ty pak sro-

zumitelnû a vûcnû umût sjednotit.

Doba internetu, desítek ãasopisÛ, od-

born˘ch publikací ãi nauãn˘ch filmÛ

poskytuje nepfieberné mnoÏství in-

formací a rodina má z toho v‰eho

ãasto v hlavû tak akorát pofiádn˘

zmatek. Kupfiíkladu pfii oãkování je

potfieba, aby maminka vûdûla, proã

je dítû oãkováno, proti ãemu, co mu

to pfiinese v budoucnu, jak se oãko-

vání provádí, zda se musí vÛbec oã-

kovat, ãi nemusí a proã. V zájmu ro-

diny by mûl b˘t hlad po informacích,

které by rodiãe mûli vyÏadovat

u svého dûtského o‰etfiujícího lékafie.

Ve stfiedu máte dobu od 12.00 do
14.00 vyhrazenu pro prevenci.
Jedná se o záleÏitosti, o kter˘ch
jsme si teì spolu povídali?
Ano, jedná se nejen o oãkování, ale

také o konzultace. V pfiípadû zájmu

se mÛÏeme v rámci ordinaãních ho-

din domluvit s maminkou na konzul-

taci i mimo ãasov˘ rámec vyhrazen˘

prevenci.

Pfiiná‰í zdej‰í horské klima dûtem
urãité druhy onemocnûní?
Nefiekla bych, Ïe zdej‰í klimatické

podmínky mohou vytváfiet podmín-

ky pro vznik nûkterého z onemocnû-

ní. Jistû i tady jsou nemocné dûti,

kter˘m zdej‰í podnebí nemusí vyho-

vovat. Ale nedomnívám se, Ïe je to

pouze klimatem. Hodnû záleÏí na

tom, jaké má ãlovûk bydlení. Zda je

suché, pfietopené nebo s nûjakou

plísní. U alergikÛ nebo astmatikÛ

hodnû záleÏí na genetickém základu.

Pokud dítû pob˘vá v místnosti, kde

se koufií, zajisté bude mít daleko vût-

‰í sklon k astmatu neÏ dítû vyrÛstají-

cí ve zdravém prostfiedí.

Je nûco, co byste ráda vzkázala ro-
diãÛm dûtí na R˘mafiovsku?
Nebát se ptát. Jsou to va‰e dûti.

Pfiedev‰ím rodiãe by mûli mít zájem

na tom dovûdût se nûco víc, a pokud

zájem mají, tak se nesmí bát ho pro-

jevit. Nemûli by se nechat odb˘t.

Stane se, Ïe i lékafi nemusí znát na

urãitou specifickou otázku odpovûì.

Ov‰em mnû osobnû by to nedalo, a-

bych si odpovûì nûkde nezjistila

a mamince dítûte tak nepfiinesla cen-

nou informaci nebo radu.

Paní doktorko, dûkujeme za rozho-
vor a pfiejeme vám hodnû úspûchÛ
a spokojenosti pfii péãi o na‰e malé
pacienty. M. Marek a J. Koneãn˘

·kolství

Program kvalita 2004 pro v‰echny ‰koly v kraji
Jedním z dlouhodob˘ch zámûrÛ Moravskoslezského

kraje v oblasti ‰kolství je najít zpÛsob, jak zaji‰Èovat

kvalitu vzdûlání na stfiedních i základních ‰kolách

a standardizovat pfiechody z jednoho typu ‰kol na dru-

h˘. Proto kraj vyhlásil program KVALITA 2004 jako

zahájení realizace stfiednûdobého cíle „Monitorování

kvality a zkvalitnûní pfiijímacího fiízení“, na kter˘ v le-

to‰ním roce vyãlenil 250 000 Kã, v rozpoãtu na rok

2004 je navrÏena ãástka 1 140 000 Kã.

„Hledisko fiízení kvality by mûlo b˘t uplatÀováno sys-
tematicky ve v‰ech vzdûlávacích institucích v kraji
a mûlo by se stát novou strategickou filosofií fiízení
‰kol,“ uvedl vedoucí odboru ‰kolství, mládeÏe a spor-

tu krajského úfiadu Tomá‰ Bouda. Jedním z nástrojÛ

zlep‰ování kvality vzdûlávání je pravidelné a syste-

matické mûfiení jeho v˘sledkÛ pfii vstupu ÏákÛ na 

2. stupeÀ základní ‰koly a pfii v˘stupu ze základní

‰koly. „Chceme tak základním ‰kolám poskytovat sta-

tisticky mûfiitelná data, která jim pomohou srovnávat
jejich v˘sledky s jin˘mi obdobn˘mi ‰kolami a nastavit
vhodné cíle ke zlep‰ení,“ konstatovala Jaroslava

Wenigerová, námûstkynû hejtmana.

Prostfiedky pro sbûr potfiebn˘ch dat a údajÛ budou jed-

nak testy pro pfiijímací zkou‰ky na stfiední ‰koly a tes-

ty pro Ïáky devát˘ch tfiíd základních ‰kol, jednak do-

tazníky pro fieditele, uãitele, Ïáky a uchazeãe.

Poskytovatelem testÛ pro pfiijímací zkou‰ky na stfied-

ní ‰koly v Moravskoslezském kraji a souãasnû reali-

zátorem testování se stala obecnû prospû‰ná spoleã-

nost Scio.

První testování ÏákÛ devát˘ch tfiíd základních ‰kol se

uskuteãnilo 8. ledna 2004. Probíhalo podobnû jako

pfiijímací zkou‰ky na stfiední ‰koly, Ïáci se tak mohli

seznámit s organizací testování a s typem testÛ, které

budou pouÏity u samotn˘ch pfiijímacích zkou‰ek.

Termín pro první kolo pfiijímacích zkou‰ek do stfied-

ních ‰kol je pak stanoven na 19. dubna 2004.

ZpÛsob prezentace závûreãn˘ch zpráv pro ‰koly bude

Moravskoslezsk˘m krajem upfiesnûn v závislosti na

poãtu zúãastnûn˘ch ‰kol. KaÏd˘ testovan˘ Ïák 

a uchazeã obdrÏí písemné hodnocení dosaÏen˘ch v˘-

sledkÛ. Na jejich základû mohou rodiãe se sv˘mi dût-

mi korigovat volbu stfiední ‰koly pro dal‰í studium.

Pro Moravskoslezsk˘ kraj zpracuje Scio závûreãnou

anal˘zu vãetnû doporuãení pro stanovení cílÛ rozvoje

v˘chovnû vzdûlávací soustavy v kraji.

Do 28. listopadu 2003 se k testování pfiihlásilo 74%

stfiedních ‰kol zfiizovan˘ch Moravskoslezsk˘m kra-

jem, 25% soukrom˘ch stfiedních ‰kol a 180 základ-

ních ‰kol v na‰em kraji, r˘mafiovské ‰koly nevyjíma-

je. Testování v lednu 2004 probûhlo minimálnû ve

337 devát˘ch tfiídách, coÏ pfiedstavuje více neÏ 60%

v‰ech devát˘ch tfiíd v kraji.

Katherini Koláãková, tisková mluvãí

Ukázky ze zku‰ebních testÛ Scio pro Ïáky 9. tfiíd základní ‰koly
âesk˘ jazyk
1. Do jaké skupiny jazykÛ patfií angliãtina?
(A) do románsk˘ch jazykÛ

(B) do germánsk˘ch jazykÛ

(C) do anglikánsk˘ch jazykÛ

(D) do seversk˘ch jazykÛ

2. Urãete pomûr mezi ãleny nûkolikanásobného
vûtného ãlenu ve vûtû:
Byla to práce nejen dobrá, n˘brÏ i zásluÏná.
(A) sluãovací

(B) odporovací

(C) pfiíãinn˘

(D) stupÀovací

3. Jan Neruda prosazoval v ãesk˘ch novinách
jeden literární Ïánr. Kter˘?
(A) inzerát

(B) epigram

(C) sportovní reportáÏ

(D) fejeton

Matematika
1. Na jablkové fiezy se pouÏije mouka, cukr
a máslo v pomûru 10 : 3 : 2. Kolik cukru
a másla je tfieba pouÏít na 600 g mouky?
(A) 120 g cukru, 80 g másla

(B) 180 g cukru, 120 g másla

(C) 200 g cukru, 140 g másla

(D) 300 g cukru, 120 g másla

2. âemu se rovná v˘raz x2 + x3 + x5?
(A) 3x2

(B) 3x5

(C) x10

(D) Îádn˘ z pfiedchozích v˘sledkÛ není správn˘.

3. Máme tfii obdélníky. První má rozmûry
5 cm a 12 cm, druh˘ 3 cm a 15 cm, tfietí 6 cm
a 9 cm. Jejich obsahy oznaãíme P1, P2, P3 a obvo-
dy oznaãíme o1, o2, o3. Které nerovnosti obsahÛ
a obvodÛ tûchto obdélníkÛ platí?
(A) P1 > P3 > P2 a zároveÀ o1 > o2 > o3

(B) P1 > P3 > P2 a zároveÀ o2 > o1 > o3

(C) P3 > P1 > P2 a zároveÀ o1 > o2 > o3

(D) P3 > P1 > P2 a zároveÀ o2 > o3 > o1

Obecné studijní pfiedpoklady
1. Z nabídnut˘ch moÏností vyberte dvojici
slov, která jsou spolu v co nejpodobnûj‰ím
vztahu jako dvojice slov v zadání (dvojice za-
psaná velk˘mi písmeny).
VÍTR : VICH¤ICE
(A) potok : rybník

(B) chÛze : procházka

(C) boufika : dé‰È

(D) chlad : teplo

(E) bûh : úprk

2. Na pfiedvánoãním bûhu dobûhli Kája,
Milan, Vojta a Tomá‰ takto:
• Milan dobûhl pfied Vojtou.
• Kája dobûhl pfied Tomá‰em.
• Vojta dobûhl za Kájou.
• Milan dobûhl za Tomá‰em.
Které z následujících moÏn˘ch pofiadí vyhovu-
je uveden˘m podmínkám?
(A) 1. Milan, 2. Kája, 3. Vojta, 4. Tomá‰

(B) 1. Kája, 2. Tomá‰, 3, Milan, 4. Vojta

(C) 1. Vojta, 2. Kája, 3, Milan, 4. Tomá‰

(D) 1. Tomá‰, 2. Vojta, 3. Kája, 4. Milan

(E) 1. Kája, 2. Milan, 3. Tomá‰, 4. Vojta

3. Vyberte, která z písmen patfií na místa otaz-
níkÛ v fiade:
A Z C Y ? X G ?
(A) D, U

(B) E, H

(C) F, V

(D) E, W

(E) X, F
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Pfiihlá‰ky ke studiu si vyzvednûte u v˘chovného

poradce Z·, vyplnûnou ji odevzdejte fiediteli Z·

do konce února k podpisu. Va‰e ‰kola ode‰le pfii-

hlá‰ku na gymnázium do 15. 3. 2004.

Pfiihlá‰ka nemusí b˘t potvrzena lékafiem.

Pozvánku na pfiijímací zkou‰ky obdrÏíte od gym-

názia 14 dní pfied termínem pfiijímacích zkou‰ek.

1. kolo pfiijímacích zkou‰ek probûhne 19. 4. 2004

v 8.00 hodin na Gymnáziu R˘mafiov.

Zkou‰ek se zúãastní Ïáci 5. tfiíd a 9. tfiíd.

V̆ sledky zkou‰ek budete znát ve stejn˘ den

a rozhodnutí o pfiijetí obdrÏíte do tfií dnÛ.

2. kolo pfiijímacích zkou‰ek probûhne 20. 5. 2004

v 8.00 hodin pro Ïáky 9. tfiíd.

Îáci obou studijních oborÛ budou konat pfiijíma-

cí zkou‰ku z jazyka ãeského, matematiky a obec-

n˘ch studijních pfiedpokladÛ formou testÛ spo-

leãnosti Scio.

Pfiípravu na testy Scio na‰e gymnázium zahájilo

jiÏ v listopadu cviãn˘mi testy na Dni otevfien˘ch

dvefií, rozdalo cviãné testy na Z· rodiãÛm ÏákÛ,

od ledna pravidelnû kaÏd˘ ãtvrtek ve 14.30 pro-

bíhá na gymnáziu pfiíprava na testy z matemati-

ky.

Brána gymnázia otevfiená
Ve ãtvrtek 15. ledna byly dvefie

Gymnázia R˘mafiov po cel˘ den 

otevfieny vefiejnosti. V‰ichni zájemci

o gymnaziální studium se mohli pfiijít

podívat do interiéru ‰koly, projít její

tfiídy a laboratofie, seznámit se s vy-

bavením odborn˘ch uãeben, s for-

mou v˘uky a také se sv˘mi budoucí-

mi profesory. Hlavním a samozfiejmû

nejpfiitaÏlivûj‰ím lákadlem pro Ïáky

základních ‰kol byla pfiíleÏitost vy-

zkou‰et si naneãisto pfiijímací testy

Scio z ãe‰tiny, matematiky a obec-

n˘ch studijních pfiedpokladÛ, které

byly k dispozici v multimediální u-

ãebnû. V‰ichni tak mûli moÏnost o-

kusit trochu zkou‰kové nervozity

a pfiedev‰ím poznat pfiibliÏnou podo-

bu pfiijímacích testÛ, jejich rozsah

a formulaci otázek.

R˘mafiovské gymnázium, instituce se

stoletou tradicí, dává nejen touto akcí

najevo, Ïe v‰echny pochybnosti o je-

ho existenci, které v poslední dobû

probûhly místními tamtamy, jsou na-

prosto zbyteãné. ·kola se neustále

rozvíjí, zkvalitÀuje podmínky pro

studium, její studenti se úãastní mno-

h˘ch celostátních soutûÏí, olympiád,

debatních lig a v posledních letech ta-

ké mezinárodních projektÛ, její ab-

solventi b˘vají úspû‰n˘mi uchazeãi

o dal‰í studium na vysok˘ch a vy‰-

‰ích odborn˘ch ‰kolách. Jedin˘m,

v podstatû formálním nedostatkem je

poãet studentÛ mírnû pod stanovenou

hranicí, kter˘ souvisí s celkov˘m 

úbytkem mladé populace na

R˘mafiovsku.

Plán optimalizace stfiedního ‰kolství,

kter˘ vze‰el z iniciativy Morav-

skoslezského kraje, navrhuje fie‰ení

této situace v nûkolika variantách.

Jedna z nich uvaÏuje o slouãení gym-

názia a stfiedního odborného a odbor-

ného uãili‰tû pod jedno fieditelství,

pfiiãemÏ oba gymnaziální obory, tedy

osmileté a ãtyfileté studium, by zÛsta-

ly zachovány v nezmûnûné podobû.

Nicménû pro pfií‰tí rok zatím zÛstá-

vají obû ‰koly samostatn˘mi subjek-

ty. Dal‰í návrh bere v úvahu moÏnost

roz‰ífiit gymnázium o odbornû zamû-

fiené lyceální studium v˘poãetní tech-

niky. Urãité zlep‰ení situace by rov-

nûÏ mohla pfiinést integrace obou r˘-

mafiovsk˘ch základních ‰kol, jeÏ by

uvolnila jist˘ potenciál pfiípadn˘ch

studentÛ víceletého gymnázia. V kaÏ-

dém pfiípadû r˘mafiovské gymnázium

zÛstává zachováno ve své nynûj‰í po-

dobû, která by ani po pfiípadn˘ch re-

organizaãních zmûnách nemûla b˘t

jakkoliv naru‰ena. ZN

BlíÏí se uzávûrka termínu pro podání pfiihlá‰ek na

stfiední ‰koly a uãili‰tû. ¤ada rodiãÛ proÏívá nyní

nároãné období, kdy se snaÏí najít vhodnou ‰kolu

ãi uãili‰tû pro dal‰í vzdûlávání sv˘ch dûtí. ZvaÏují

pfiitom mnoho otázek: prospûch, talent pro urãitou

ãinnost, zájem o obor a v neposlední fiadû i finanã-

ní stránku a s ní související náklady na dopravu 

a ubytování.

Abychom vám pomohli pfii rozhodování, povaÏuje-

me za vhodné poskytnout vám (rodiãÛm i budou-

cím studentÛm) aktuální informace o na‰í ‰kole

Stfiedním odborném uãili‰ti a Odborném uãili‰-
ti v R˘mafiovû.
Vût‰ina z vás jistû zaznamenala, Ïe na‰e ‰kolství

prochází v souãasné dobû fiadou zmûn. Tyto zmûny

se budou t˘kat i R˘mafiova a tedy i na‰eho SOU

a OU. Jednání, která se t˘kají moÏnosti vytvofiit

v R˘mafiovû jednu, tzv. integrovanou stfiední ‰kolu,

stále je‰tû probíhají. JiÏ dnes vám ale mÛÏeme sdû-

lit, Ïe na‰e uãili‰tû bude pokraãovat ve v˘uce

i v pfií‰tím ‰kolním roce (aÈ uÏ samostatnû nebo

v rámci jiÏ zmínûné integrované ‰koly). Rozhodli

jsme se proto pfiedstavit vám práci na‰í ‰koly ponû-

kud podrobnûji.

V leto‰ním ‰kolním roce zahájilo v˘uku 262 stu-

dentÛ v oborech: kuchafi-ãí‰ník pro pohostinství

(Kâ), kuchafiské práce (KP), opraváfi zemûdûl-

sk˘ch strojÛ (OZS) a opraváfiské práce (OP).

Pod vedením jedenácti uãitelÛ se studenti sezna-

mují s teorií odborn˘ch pfiedmûtÛ a pokraãují v dal-

‰ím vzdûlávání ve v‰eobecn˘ch pfiedmûtech (ãesk˘

jazyk, matematika, angliãtina nebo nûmãina, ob-

ãanská nauka a tûlesná v˘chova).

V hodinách v˘poãetní techniky si studenti roz‰ifiu-

jí své základní znalosti práce s poãítaãem, vãetnû

práce na internetu.

Kromû teoretické v˘uky probíhá na na‰í ‰kole

i praktick˘ v˘cvik. Pro studenty OZS a OP v díl-

nách v Jamarticích pod vedením deseti mistrÛ od-

borného v˘cviku. Pro studenty Kâ a KP ve ‰kolní

jídelnû pfii Z· 1. máje, v jídelnû nemocnice

v R˘mafiovû, v jídelnû závodu RD R˘mafiov, na

smluvních pracovi‰tích restauraãních provozÛ a ve

‰kolní jídelnû SOU a OU pod vedením mistrov˘ch

odborného v˘cviku.

Na‰e ‰kola se mÛÏe pochlubit i pomûrnû bohatou

mimo‰kolní ãinností:

- v oblasti tûlesné v˘chovy je to úãast v fiadû soutû-

Ïí, kde na‰i studenti dosahují tradiãnû velmi do-

br˘ch v˘sledkÛ. V leto‰ním ‰kolním roce to bylo

napfi.: 5. místo v atletické soutûÏi druÏstev

v Krnovû, 3. místo v odbíjené (ho‰i) v rámci b˘va-

lého okresu Bruntál nebo 2. místo ve florbalovém

turnaji v R˘mafiovû;

- pod vedením uãitelÛ ãeského jazyka se studenti zú-

ãastÀují soutûÏí na témata negativních jevÛ ve spo-

leãnosti, a to jak ve ‰kolním, tak i v oblastním kole;

- moÏná si vzpomenete na tradiãní soutûÏ „Vánoãní

stoly“, která se uskuteãnila také v leto‰ním roce

v prostorách SVâ R˘mafiov. SoutûÏe se zúãastnili

Kam po základní ‰kole?

Sokolovská 34, R˘mafiov 795 01

Státní víceleté gymnázium otevírá ve ‰kolním roce 2004/2005 tyto studijní obory:

Studijní obor: Gymnázium 7941K001
forma studia: - ãtyfileté 7941K401 (pro Ïáky 9. roã. Z·)

- osmileté 7941K801 (pro Ïáky 5. roã. Z·)
(vÏdy jednu tfiídu po 30 Ïácích)

Najdete nás na internetov˘ch stránkách: www.gymnaziumrymarov.cz
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studenti 1. a 2. roãníku oboru kuchafi-ãí‰ník a jejich

pûkné vánoãní stoly jistû mnohé z vás inspirovaly

pfii vánoãním stolování.

V souãasné dobû pfiipravují studenti kulturnû-tûlo-

v˘chovnou akademii, na kterou vás jistû pozvou.

A co v˘hled do budoucna?
Ve ‰kolním roce 2004/2005 otevíráme pro v‰echny

zájemce následující obory: kuchafi-ãí‰ník pro po-

hostinství (Kâ), kuchafiské práce (KP), opraváfi ze-

mûdûlsk˘ch strojÛ (OZS) a opraváfiské práce (OP).

V rámci studia OZS mohou na‰i studenti získat fii-

diãsk˘ prÛkaz skupiny B a bezplatnû skupiny

C (nákladní automobily). V rámci praktického v˘-

cviku mohou sloÏit zkou‰ky ze svafiování (el. ob-

louk a plyn) a získat tak zdarma i sváfieãsk˘ prÛkaz.

V rámci studia Kâ se studenti nauãí nejen zhoto-

vovat pokrmy, ale i aranÏovat stoly pro nejrÛznûj‰í

pfiíleÏitosti (bankety, svatby, promoce, recepce...).

Kurz studené kuchynû a barmansk˘ kurz je také

pfiínosem pro uplatnûní studentÛ na trhu práce.

Zájemci o dal‰í vzdûlávání (z oboru OZS a Kâ)

mají moÏnost pokraãovat v nástavbovém studiu, 

ukonãeném maturitou.

Doufáme, Ïe se nám v˘‰e uveden˘mi fiádky poda-

fiilo pfiiblíÏit studium i práci na na‰em uãili‰ti. Dal‰í

podrobné informace budou k dispozici na na‰ich

www stránkách, které právû dokonãujeme. V sou-

ãasnosti je k dispozici na‰e e-mailová adresa:

sou.rymarov@tiscali.cz.

Pfiejeme v‰em budoucím absolventÛm základních

‰kol, aby se správnû rozhodli pfii v˘bûru svého dal-

‰ího vzdûlávání, a tû‰íme se, Ïe fiadu z nich pfiivítá-

me v pfií‰tím ‰kolním roce u nás na SOU a OU

v R˘mafiovû. Vedení SOU a OU R˘mafiov

Evropské informaãní stfiedisko Co najdete ve Studentském informaãním centru ?
BlíÏí se vstup do Evropské unie. Obãané mûsta R˘mafiova a okolí mají moÏnost do-

vûdût se co nejvíce informací díky Evropskému informaãnímu stfiedisku. Zájemci

zde mohou obdrÏet písemné materiály na následující témata:

- Co je to EU

- Projektová pfiíprava EU

- Prostor bez vnitfiních hranic EU

- Diskuse o budoucí podobû EU

- Desatero EU

- ·ance dÛchodcÛ v EU

- Panorama EU

- Evropská strategie zamûstnanosti a âeská republika v EU

- Dokumenty EU

- Vzdûlávací program Socrates

- Kde hledat informace o EU

- Co nám pfiinese ãlenství v EU

- Jak na tom budeme po vstupu do EU

- Evropská dobrovolná sluÏba

- Evropská rodina

- Evropská politika zamûstnanosti a sociální politika...

EIS je stále otevfieno v budovû SSO· Prima, Sokolovská 29 v R˘mafiovû od pon-

dûlí do ãtvrtka v 09.00 - 11.30, 12.30 - 16.00, v pátek v 09.00 - 11.30, 12.30 - 14.00.

V budovû SSO· Prima, Sokolovská 29, 795 01 R˘mafiov, je kanceláfi SIC 

otevfiena dennû v pondûlí aÏ ãtvrtek v 09.00-11.30, 12.30-16.00 a v pátek

v 09.00-11.30, 12.30-14.00 a mÛÏete zde najít:

- informace o v‰ech regionech v âR a svûtov˘ cestovní ruch;

- seznam veletrhÛ, muzeí a v˘stav v âR a zahraniãí;

- ubytování a stravování v R˘mafiovû a na R˘mafiovsku (pro jednotlivce i ko-

lektivy - vãetnû zaji‰tûní);

- informace o zajímavostech R˘mafiovska, putovních trasách.;

- sluÏby ve mûstû a okolí;

- informace o hradech a zámcích v âR;

- programy divadel v Praze, Ostravû, Opavû a Olomouci a pfiehled muzikálo-

v˘ch pfiedstavení (vãetnû zaji‰tûní vstupenek a dopravy);

- moÏnosti pû‰í turistiky, v˘lety na kole (cyklotrasy);

- moÏnosti AU PAIR v celé Evropû;

- nahlédnutí do turistick˘ch ãasopisÛ (COT business, Sirius, V‰udybyl,

Zpravodaj Newsletter...);

- informace o Vala‰ském království a Zemi dûda Pradûda;

- mapy âR ke koupi;

- dal‰í sluÏby na poÏádání pro studenty, obãany mûsta i náv‰tûvníky.

Hana âoupková, vedoucí SIC

Nejlep‰í v˘‰kafii se se‰li pod Vánoãní laÈkou
Ani tentokrát v pfiedvánoãním ãase nechybûla soutûÏ

mlad˘ch sportovcÛ ve skoku vysokém Vánoãní laÈka,

kterou 18. prosince 2003 uspofiádalo Stfiedisko vol-

ného ãasu spolu se Základní ‰kolou Jelínkova v tû-

locviãnû na Národní ulici. SoutûÏ, které se úãastnili

Ïáci obou r˘mafiovsk˘ch základních ‰kol a jejich vrs-

tevníci z Bfiidliãné, probíhala v osmi kategoriích.

V kategorii dûvãat z 6. tfiíd si nejvy‰‰ím skokem

133 cm, jímÏ pfiedstihla i stejnû staré chlapecké ú-

ãastníky sportovního zápolení, vyslouÏila první

místo Eva Tomovová ze Základní ‰koly Jelínkova.

V kategorii chlapcÛ z 6. tfiíd pak na první pfiíãku

vystoupal Michal Valá‰ek z téÏe ‰koly, kter˘ pfie-

konal v˘‰ku 130 cm.

V kategorii dûvãat ze 7. tfiíd na prvních tfiech mís-

tech se shodn˘m v˘sledkem 125 cm skonãily

Nikola Morávková ze Základní ‰koly Jelínkova,

Martina Kobolková ze Základní ‰koly 1. máje

a Marie Lamaãová ze Základní ‰koly Bfiidliãná.

Podobnû dopadla soutûÏ v kategorii chlapecké,

v níÏ v‰ichni tfii medailisté Tomá‰ Forcek (Z·

Bfiidliãná), Jifií Furik a Luká‰ Hnát (oba Z·

Jelínkova) zdolali v˘‰ku 140 cm.

135 cm jako jediná pfieskoãila v kategorii dûvãat z 8.

tfiíd Veronika Machátová z Bfiidliãné a stala se tak jas-

nou vítûzkou. Ani mezi chlapci tentokrát nebylo po-

chyb o naprostém vítûzi - nejv˘‰e, na úroveÀ 155 cm,

si laÈku nechal zavûsit Tomá‰ Valá‰ek (Z· Jelínkova).

V poslední kategorii nejstar‰ích dûvãat dosáhla na

zlatou pozici Barbora Krajãová ze Základní ‰koly 

1. máje s v˘konem 138 cm. A koneãnû nejvy‰‰ím

skokem mezi chlapci z 9. tfiíd a zároveÀ nejvy‰‰ím

skokem celkovû se na první stupínek v˘‰kafiÛ probo-

joval Adam Válek ze Základní ‰koly Jelínkova, kter˘

pfiekonal 160 cm, o cel˘ch 10 cm více neÏ druh˘ 

umístûn˘ Petr Bräutigam. Helena Tesafiová

Z okolních obcí

XXI. roãník silvestrovského bûhu „Moravická desítka“
Poslední den kalendáfiního roku 2003 uspofiádala Tûlov˘chovná jednota Sokol Dolní Moravice ve spolupráci s obecním úfiadem tradiãní XXI. roãník silvest-

rovského bûhu s názvem Moravická desítka. Po prezentaci se na start závodu postupnû pfiipravilo v jednotliv˘ch kategoriích celkem 126 závodníkÛ. V 10.00

hodin vybûhli bûÏci na traÈ od obecního úfiadu v Dolní Moravici.

Tradiãní silvestrovsk˘ bûh Moravická desítka je nároãn˘ krosov˘ závod, kter˘ se bûÏí s v˘‰kov˘m pfiev˘‰ením od 620 m do 827 m v hlavní kategorii.

A kdo vyhrál? V‰ichni, kdo si chtûli dokázat, Ïe ve zdravém tûle je zdrav˘ duch. Pfiední pozice jednotliv˘ch kategorií uvádí tabulka.

Vítûzové jednotliv˘ch kategorií:

Generálním sponzorem Moravické desítky byla firma K+K v˘roba nábytku Kopeãek Pavel a Kopeãek David z Dolní Moravice.  Ladislav Velebn˘, starosta obce

MuÏi do 40 let - 10600 m
1. Tomá‰ Zahrádka, ãas: 44,55 (Vrbno pod Prad.)

2. Milo‰ Holu‰a, ãas: 44,56 (Ondrá‰ovka Team)

3. Roman Moskva, ãas: 50,06 (Zlaté Hory)

MuÏi nad 40 let - 10600 m
1. Jifií Zítka, Bruntál

2. Petr ¤eháãek, Bruntál

3. Rudolf Koláfi, Bruntál

MuÏi nad 50 let - 10600 m
1. Jifií Dubec, Zlaté Hory

2. Ivo Holek, R˘mafiov

3. Ivan Sovi‰, R˘mafiov

Îeny - 2000 m
1. Míla ·ívrová, Olomouc

2. Berenika Viãanová, Bruntál

3. Eva Najdeková, Ostrava

Dorostenci 14-16 let - 3000 m
1. René Kubját, Dolní Moravice

2. Pavel Babãák, Dolní Moravice

3. Michal Vala, Dolní Moravice

Dorostenky 14-16 let - 3000 m
1. Klára Bubelová, Bruntál

Dûti 12-14 let - 2000 m
1. Michael Viãan, Bruntál

2. Rudolf Koláfi, Bruntál

3. Lenka Zítková, Bruntál

Dûti 10-12 let - 1000 m
1. Pavel Stfiádala, R˘mafiov

2. Lucie Holu‰ová, Branka

3. Tereza Bla‰tíková, Brno

Dûti 8-10 let - 500 m
1. Matou‰ Dostal, Jihlava

2. Dominik Viãan, Bruntál

3. Radka Dobe‰ová, Dolní Moravice

Dûti do 8 let - 300 m
1. Josef Tomeãek, Dolní Moravice

2. Ivana Kubjátová, Dolní Moravice

3. Jakub Kubját, Olomouc



Opil˘ muÏ ‰krtil
svou manÏelku

V noci z 20. na 21. prosince vyjeli po-

licisté v Bfiidliãné k zásahu poté, co

jim na lince 158 oznámil devatenácti-

let˘ mladík, Ïe jeho podnapil˘ otec fy-

zicky napadl matku. MuÏ se i po pfií-

jezdu policejní hlídky choval agresiv-

nû a uráÏel svou manÏelku. Policisté

zjistili, Ïe opilec pfiedtím Ïenu ‰krtil,

a protoÏe jí ani pfies jejich v˘zvy a va-

rování nepfiestal vyhroÏovat, byla mu

nasazena sluÏební pouta. Násilník byl

pfiedveden na sluÏebnu v Bfiidliãné,

kde se mûl podrobit dechové zkou‰ce;

tu v‰ak nebyl schopen provést.

Následnû byl pfievezen k lékafiskému

vy‰etfiení a na doporuãení lékafie es-

kortován sluÏebním vozidlem do

Protialkoholní záchytné stanice

v Opavû.

Za pokus
o sebepo‰kozování skonãil

v psychiatrické léãebnû
Policisté museli v Bfiidliãné zasáhnout

i 26. prosince krátce po pÛlnoci.

Hlídka byla vyslána do rodinného do-

mu ‰estadvacetiletého muÏe, kter˘ pod

vlivem alkoholu rozbíjel svÛj nábytek.

Kromû jmenovaného muÏe byl v tu

dobu v domû i jeho otec a tfiiatfiicetile-

t˘ kamarád z Rakouska. Právû hádka

s pfiítelem patrnû stála za zkratov˘m

jednáním majitele domu. Pfii rozbíjení

vûcí si nepfiíãetn˘ muÏ zpÛsobil zranû-

ní na levé ruce. Policisté, ktefií na mís-

to dorazili, se jej pokusili uklidnit, 

av‰ak on se je‰tû pfii jejich odchodu

pokusil zranit ‰roubovákem do bfiicha.

Hlídka jej okamÏitû zadrÏela a pfievez-

la k lékafiskému o‰etfiení. Po se‰ití fiez-

né rány na prstu byl na doporuãení 

o‰etfiujícího lékafie hospitalizován

v psychiatrické léãebnû, kde mu bylo na

namûfieno 1,19 promile alkoholu v krvi.

Poveden˘ úãetní
spáchal podvod

za více neÏ milion korun
Stíhán na svobodû je od 23. prosince

dvaaãtyfiicetilet˘ muÏ z R˘mafiova pro

trestné ãiny zkreslování údajÛ o stavu

hospodafiení a jmûní a po‰kozování vû-

fiitele. SkutkÛ se mûl dopustit na pod-

zim roku 2000, kdyÏ jako jednatel r˘-

mafiovské spoleãnosti s r. o. vedl úãet-

nictví firmy v rozporu s platn˘mi úãet-

ními zákony a zkresloval jeho v˘sled-

ky. Kromû toho z úãtu firmy vybral

ãástku témûfi 330 000 Kã, ãímÏ ãásteã-

nû zmafiil uspokojení vûfiitelÛ. Celková

‰koda, kterou sv˘m jednáním zpÛso-

bil, ãiní pfies 1 360 000 Kã.

DÛchodce skonal
pfiímo na ulici

V sobotu 27. prosince kolem desáté

hodiny dopoledne na‰ly r˘mafiovské

dûti na chodníku u kfiiÏovatky tfiídy

HrdinÛ a NádraÏní ulice leÏet star‰ího

muÏe. Pozdûji se ukázalo, Ïe ‰lo o jed-

nasedmdesátiletého obãana Bfiidliãné.

DÛchodci na místû poskytl první po-

moc osmaãtyfiicetilet˘ kolemjdoucí,

kter˘ také pfiivolal Rychlou záchran-

nou sluÏbu. Lékafika, která vzápûtí do-

razila, provedla sice okamÏitou resus-

citaci, av‰ak neúspû‰nû. V 10.20 kon-

statovala smrt bez cizího zavinûní.

Viníci tragické nehody
trestnû stíháni

V listopadu loÀského roku do‰lo na

Bruntálské ulici v Bfiidliãné k havárii,

jejímÏ následkem zemfiela ‰estatfiiceti-

letá Ïena. Bruntálsk˘ policejní rada za-

hájil ve dnech 30. a 31. prosince trest-

ní stíhání obou muÏÛ, ktefií tuto tragic-

kou nehodu zpÛsobili. Osmapade-

sátilet˘ fiidiã Favoritu ze Starého

Mûsta a pûtatfiicetilet˘ obãan Bfiidliãné

byli obvinûni z trestného ãinu ublíÏení

na zdraví s následkem smrti. ¤idiã

proto, Ïe pfii prÛjezdu noãní

Bfiidliãnou nepfiizpÛsobil rychlost jíz-

dy vozidla sv˘m schopnostem a jin˘m

okolnostem a pfii vyh˘bání se protije-

doucímu automobilu pfiehlédl mlad‰í-

ho obvinûného, kter˘ v tu chvíli po

cestû tlaãil neosvûtlen˘ vozík, v nûmÏ

vezl zmínûnou Ïenu. MuÏ byl v inkri-

minovanou dobu podnapil˘ a navíc

‰el po nesprávné stranû vozovky.

Shodou v‰ech tûchto okolností do‰lo

ke stfietu Favoritu a ruãního vozíku,

kter˘ byl nárazem odmr‰tûn. Îena by-

la smrtelnû zranûna a lehké zranûní u-

trpûl i její prÛvodce.

Pfiípad vydûraãe
mûl rychl˘ konec

Hned druh˘ den po ãinu skonãil

v cele osmatfiicetilet˘ muÏ

z R˘mafiova, kter˘ 6. ledna v podve-

ãer napadl na autobusovém nádraÏí

Ïenu z Horního Mûsta. Pod pohrÛÏ-

kou násilí ji donutil, aby s ním ‰la do

bytu jeho sestry, kde ji surovû zbil,

vzal jí penûÏenku a propustil ji tepr-

ve kolem jedné hodiny po pÛlnoci.

Lehké zranûní hlavy a podlitiny

v obliãeji si Ïena nechala téhoÏ dne

o‰etfiit v nemocnici v R˘mafiovû, kde

zÛstala hospitalizována na pozoro-

vání. MuÏ byl vzápûtí zadrÏen a ob-

vinûn z trestn˘ch ãinÛ loupeÏe a vy-

dírání. Jako dÛvod napadení obvinû-

n˘ uvedl penûÏní rozpory, které po-

‰kozená Ïena mûla s jeho otcem.

Srna pfiekazila v˘let
celé rodinû

Mezi obcemi Malá ·táhle a Dolní

Moravice do‰lo 9. ledna k dopravní

nehodû, kterou údajnû zapfiíãinila srna.

Vbûhla do cesty fiidiãi Octavie z Brna,

kter˘ tudy projíÏdûl se svou rodinou.

¤idiã se lekl a zaãal brzdit, naãeÏ do-

stal smyk a narazil bokem do stromu.

ZpÛsobená ‰koda na autû ãiní 210 000

Kã. Nehoda se bohuÏel neobe‰la bez

zranûní, jeÏ utrpûla celá rodina, vãetnû

dvou chlapcÛ ve vûku 6 a 10 let.

ZapÛjãil si lyÏe na kraden˘
obãansk˘ prÛkaz

Nepfiíjemné pfiekvapení pfiinesl maji-

telce pÛjãovny lyÏí z Malé Morávky

9. leden. Neznám˘ pachatel si toho

dne v její provozovnû zapÛjãil pár car-

vingov˘ch sjezdov˘ch lyÏí velikost

170-175 cm vãetnû vázání a lyÏafi-

sk˘ch bot. Pfiitom pfiedloÏil obãansk˘

prÛkaz na jméno ãtyfiiadvacetiletého

muÏe z Olomouce. V̆ bavu mûl vrátit

do pûti hodin odpoledne. ProtoÏe v‰ak

lyÏafiské vybavení ve stanoveném ter-

mínu nevrátil, uãinila Ïena na polici

oznámení o podezfiení z krádeÏe.

Policisté ov‰em zjistili, Ïe obãansk˘

prÛkaz, na kter˘ byla v˘stroj zapÛjãe-

na, je kraden˘. Pachatel zpÛsobil cel-

kovou ‰kodu za 8 500 Kã. Po‰kozená

Ïena poskytla jeho popis. Podezfiel˘

muÏ byl ve vûku kolem 23 let, spor-

tovní typ, minimálnû 180 cm vysok˘,

‰tíhlé postavy, tmav˘ch krat‰ích vlasÛ,

bez vousÛ a br˘lí. Na sobû mûl ãernou

‰usÈákovou zimní bundu do pasu

a ãerné ‰usÈákové lyÏafiské kalhoty.

Na Pradûdu
zmizel mlad˘ muÏ

Bruntál‰tí a vrben‰tí policisté a pra-

covníci Horské záchranné sluÏby pát-

rají po osmadvacetiletém Pavlu

Vavfiinovi z Jeseníku (narozen 12. 8.

1975), kter˘ byl od prosince zamûst-

nán jako ãí‰ník na chatû Barborka na

Pradûdu. V nedûli 11. ledna odpoled-

ne se po práci zdrÏoval v restauraci

na vûÏi na vrcholu Pradûdu, která je

od Barborky vzdálena asi 2 km po

cestû. Kolem sedmé hodiny v podve-

ãer vzal bûÏky a restauraci opustil.

Od té doby nebyl spatfien. V pondûlí

12. ledna v poledne ãí‰ník nenastou-

pil sluÏbu a spolupracovníci kolem

druhé hodiny téhoÏ dne oznámili, Ïe

jej pohfie‰ují.

V dobû, kdy byl vidûn naposledy, mûl

na sobû ãernou bundu, zelené kalhoty,

ãerného kulicha a boty na bûÏky.

Pohfie‰ovan˘ je 165 cm vysok˘, hube-

n˘, má nahrbené drÏení tûla, krátké

ãerné vlasy na jeÏka a ãernou bradku.

Horská záchranná sluÏba nasadila

v pátrání snûÏné skútry. O spolupráci

Ïádáme i vefiejnost, jakékoli informace

k pohybu muÏe pfiijme kaÏdá policejní

sluÏebna nebo linka 158.

Zlodûj si vyhlédl
DVD pfiehrávaã

V noci ze 13. na 14. ledna se neznám˘

pachatel vloupal sklenûnou v˘lohou

do prodejny elektro v R˘mafiovû a od-

cizil z ní DVD stfiíbrné barvy v cenû 

8 500 Kã. Pfii manipulaci také po‰kodil

obrazovku televizoru, kter˘ byl vysta-

ven ve v˘loze vedle odcizeného DVD,

a po‰kodil v˘lohu, ãímÏ vznikla dal‰í

‰koda celkovû za 17 000 Kã.

Z podkladÛ tiskové mluvãí Policie âR
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové

a ppor. Ing. Ivany Kfii‰tofové
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PoÏár ãinÏovního domu v Bfiidliãné
Veãer 17. ledna do‰lo na Hfibitovní ulici v Bfiidliãné k poÏáru stfiechy ãinÏov-

ního domu. OheÀ spoleãnû likvidovaly hasiãské záchranné sbory z R˘mafiova

a Bruntálu a také dobrovolní hasiãi z Bfiidliãné, R˘mafiova a Lomnice.

Plameny se jim podafiilo uhasit teprve pfied pÛlnocí. Vy‰etfiovatel zatím neurãil

pfiesnou pfiíãinu vzniku poÏáru, nevylouãil ani závadu na elektroinstalaci, kte-

rou by mûl potvrdit, nebo vylouãit expert. Z domu bylo evakuováno ‰est osob,

jeden z nájemníkÛ se nad˘chal zplodin z koufie a byl pfievezen záchrannou

sluÏbou do nemocnice k pozorování. Hmotná ‰koda vzniklá pfii poÏáru ãiní 400

Foto: archiv HZS Bruntál
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Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Moravskoslezsk˘ kraj chce zfiídit
integrované bezpeãnostní centrum

Ná‰ kraj se pfiedstavil
na Regiontouru 2004

Po mnoha jednáních, která trvala dva roky,

schválila ve ãtvrtek 15. ledna 2004 rada

kraje Memorandum o v˘stavbû a provozo-

vání Integrovaného bezpeãnostního centra

v Ostravû. Moravskoslezsk˘ kraj chce zfiídit

Krajské centrum tísÀového volání - jednot-

né dispeãerské pracovi‰tû základních sloÏek

Integrovaného záchranného systému MSK -

a ve spolupráci se statutárním mûstem

Ostrava a ministerstvem vnitra vybudovat

Integrované bezpeãnostní centrum (IBC).

To by zahrnovalo dispeãersk˘ sál KCTV, 

operaãní stfiedisko Hasiãského záchranného

sboru kraje a Územního stfiediska záchran-

né sluÏby kraje, pracovi‰tû Policie âR

a Armády âR pro spolupráci pfii fie‰ení mi-

mofiádn˘ch situací, krizov˘ ‰táb

Moravskoslezského kraje, krizov˘ ‰táb sta-

tutárního mûsta Ostravy, fieditelství, sluÏeb-

nu a oddíl ‰kolení a v˘cviku Mûstské poli-

cie Ostrava, v˘jezdová stanovi‰tû rychlé

zdravotnické pomoci a rychlé lékafiské po-

moci ÚSZS kraje, technologické a sociální

zázemí pro v‰echny v˘‰e uvedené prostory

a pracovi‰tû. K memorandu se musí pfiipojit

je‰tû statutární mûsto Ostrava a minister-

stvo vnitra.

Celkové náklady na vybudování jsou vyãís-

leny na 180 milionÛ korun. IBC by do pro-

vozu mohlo b˘t uvedeno v roce 2007.

Vláda âeské republiky vyjádfiila koncepci

budování Krajského centra tísÀového volá-

ní Moravskoslezského kraje jako souãásti

Integrovaného bezpeãnostního centra kraje

maximální podporu. 

Katherini Koláãková, tisková mluvãí

Mezinárodní veletrh turistick˘ch moÏností Regiontour 2004 se ko-

nal ve dnech 8. aÏ 11. ledna na v˘stavi‰ti v Brnû. Ve spoleãné expo-

zici se prezentovaly Statutární mûsto Ostrava, Regionální sdruÏení

pro ãesko-polskou spolupráci Tû‰ínského Slezska, Region Poodfií,

Mûsto Fren‰tát pod Radho‰tûm spolu s Vala‰sk˘m královstvím,

Beskydy-Vala‰sko - regionální agentura cestovního ruchu,

Euroregion Silesia - CZ, Euroregion Pradûd. Sponzorství se ujaly

spoleãnosti Sepetná, v. o. s., a Pivovary Staropramen, a. s. Stánek

o rozloze 240 m2 zhotovilo studio Galerie Janãík, Ing. arch. Jaromír

Janãík a paní Dagmar Hlubuãková, se sídlem v Opavû. Expozice lá-

kala náv‰tûvníky vÏdy od 10.00 do 18.00 hodin, v nedûli pouze do

16.00 hodin.

V rámci veletrhu se uskuteãnila ve ãtvrtek 8. ledna 2004 v 15.00

hodin v Press Centru tisková konference s následujícím progra-

mem: Destinaãní management, nabídka turistick˘ch produktÛ,

pfiedstavení dotaãních programÛ, Mistrovství svûta v hokeji 2004 -

Statutární mûsto Ostrava a kfiest CD „Nav‰tivte turistick˘ region

Severní Morava a Slezsko“. Katherini Koláãková, tisková mluvãí

Turistick˘ prÛvodce na CD láká k náv‰tûvû severní Moravy a Slezska
Turistického prÛvodce na CD-

ROMu „Nav‰tivte turistick˘ region

Severní Morava a Slezsko“ pokfitili

8. ledna 2004 na veletrhu Regiontour

hejtman Moravskoslezského kraje

EvÏen To‰enovsk˘ a jeho námûstek

Josef JalÛvka.

„Turistick˘ prÛvodce láká k náv‰tûvû
turistického regionu Severní Morava
a Slezsko, regionu kontrastÛ a pfiíle-
Ïitostí. Naleznete zde ucelené infor-
mace o atraktivitách a zajímavostech
regionu, o moÏnostech strávení pfií-
jemné dovolené na severní Moravû
a ve Slezsku i podrobn˘ informaãní

servis zahrnující napfiíklad nabídku
ubytování, stravování apod.,“ pfied-

stavila CD Katherini Koláãková, tis-

ková mluvãí Moravskoslezského

kraje.

Sekce „Udûlejte si pfiedstavu“ vás

zavede k historick˘m, kulturním

i technick˘m památkám, pfiedstaví

hrady, zámky, muzea i zajímavosti

jednotliv˘ch mûst, seznámí s lidovou

architekturou, tradicemi, festivaly

i osobnostmi, pozve k ochutnávce

krajov˘ch specialit. Také poodkryje

krásy pfiírody JeseníkÛ, Beskyd

a Vala‰ska, Poodfií, ale i Opavska

a Krnovska, Ostravska a Karvinska.

Turistick˘ prÛvodce mÛÏe b˘t po-

mocníkem pfii rozhodování, jak a kde

strávit dovolenou. V sekci „Vyberte

si dovolenou“ mÛÏete volit podle ak-

tivit (napfi. sjíÏdûní fiek, golf, cyklo-

turistika, láznû atd.) nebo podle regi-

onu. SíÈ informaãních center, oãeká-

vané v˘znamné akce a události, na-

bídku ubytování, stravování, doprav-

ní dostupnost a dal‰í zastfie‰uje

„Informaãní servis“.

Elektronického prÛvodce na CD-

ROMu vydal Moravskoslezsk˘ kraj

v nákladu 4 000 kusÛ ve ãtyfiech ja-

zykov˘ch mutacích - ãe‰tina, angliã-

tina, nûmãina a pol‰tina (vÏdy 

po 1 000 ks). Na nákladech se

Moravskoslezsk˘ kraj podílel ãást-

kou 500 tis. korun, Ministerstvo pro

místní rozvoj pfiispûlo v rámci

„Státního programu podpory cestov-

ního ruchu pro rok 2003“ témûfi 450

tis. korunami. CD bude slouÏit k pro-

pagaci Moravskoslezského kraje na-

pfi. na veletrzích a v˘stavách ãi jako

prezentaãní pfiedmût. Informace 

elektronického turistického prÛvod-

ce budou také zvefiejnûny na webo-

v˘ch stránkách kraje. Redakce RH

Neprohrnuté chodníky R˘mafiovsk˘ recyklaãní dvÛr na webov˘ch stránkách
Opût bych chtûl informovat nejen obãany

R˘mafiova o situaci kolem recyklaãního dvora

(smeti‰tû) v R˘mafiovû. JelikoÏ moÏnosti tisku,

vãetnû R˘mafiovského horizontu, jsou omeze-

ny mnoÏstvím stránek, vytvofiil jsem interneto-

vou stránku, na níÏ jsou uvefiejnûny vyãerpáva-

jící informace o kauze recyklaãního dvora

(smeti‰tû) v R˘mafiovû. Na stránkách

www.smeti.pc.cz najdete v‰e vãetnû kompletní

fotogalerie pofiízené z mého pozemku, a také

doslovn˘ pfiepis protokolÛ od âeské inspekce

Ïivotního prostfiedí, které jsem doposud obdr-

Ïel. Kromû toho byla k celému pfiípadu odvysí-

lána reportáÏ dne 8. ledna 2004 na programu

âT1 v 18.00 v pofiadu Report.

Dle vyjádfiení RNDr. âermáka je v‰e, vãetnû 

umístûní tohoto dvora, v pofiádku, ale na v˘‰e 

uvedené internetové stránce se mÛÏete v sekci

Protokoly pfiesvûdãit o opaku. Také recyklace pl-

n˘ch kontejnerÛ za sníÏen˘m plotem je pr˘ v po-

fiádku, ale opak je samozfiejmû pravdou. Nikdy

nebylo nic z kontejneru za sníÏen˘m plotem re-

cyklováno, v‰e, jak je, se odváÏí brzo ráno, aby

to nikdo nevidûl, na smeti‰tû v Malé ·táhli, jak je

patrno z fotografií. Je vidût, Ïe ani zástupci mûs-

ta R˘mafiov zfiejmû nemluví pravdu.

Internetovou stránku budu pravidelnû aktualizo-

vat a informace o této kauze se objeví kromû

R˘mafiovského horizontu rovnûÏ v jiném tisku. 

Radoslav Vrobel

Bydlím na OkruÏní ulici, kde Ïijí pfieváÏnû star‰í obãané.

Nedávno mûsto obnovilo chodník pod zídkou. BohuÏel

není v zimû udrÏovan˘. Do dne‰ního dne (13. 1.) na nûm

nebyl odhrnut sníh. KdyÏ nájemníci vyjdou z domu a jdou

do mûsta, musí jít po silnici, kde to klouÏe. Nechci ani po-

myslet, co by se mohlo stát, kdyby nûkterá babiãka na le-

dovce upadla a zrovna jelo kolem nûjaké auto. NejbliÏ‰í

chodník je aÏ na druhé stranû silnice ve smûru k poliklini-

ce a chodec se na nûj dostane jen pfies v˘jezd autobusÛ.

V tomto místû je ov‰em obrovská halda snûhu, takÏe cho-

dec ani autobus nevidí. Stejnû tak osvûtlení na autobuso-

vém nádraÏí není dostateãné, svítí jen jedna pÛlka oblou-

kÛ, a u domu ãíslo 5 dokonce Ïádná. Dokud nenapadl

sníh, nebylo vidût na schody. Myslím, Ïe mûsto by mohlo

najít ãas a prostfiedky na zaji‰tûní bezpeãné chÛze. 

Za nájemníky Ludmila Sigmundová, domovní dÛvûrnice
Zahrádkáfii!

Zúãastnûte se v˘roãních schÛzí sv˘ch osad!
Osada Datum Hodina Místo konání
Pofiadník 27. 1. 2004 17.00 KD
Edrovice 28. 1. 2004 17.00 KD
StráÀ III. 10. 2. 2004 17.00 KD
Lom II. 11. 2. 2004 17.00 KD
Hfibitov II. 24. 2. 2004 17.00 KD
Hfibitov I. 25. 2. 2004 17.00 U ChlachulÛ
âD I. 24. 2. 2004 17.00 U ChlachulÛ
âD II. 26. 2. 2004 17.00 U ChlachulÛ
Lom I. 27. 2. 2004 17.00 U ChlachulÛ

Sv˘mi pfiipomínkami zlep‰íte ãinnost osad!
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Studentsk˘ klub

LUBO· HLAVIENKA: Zpovûì (3. ãást)
Dlouhé t˘dny jsem pak pr˘ blouznil v horeãkách, na

tenkém rozhraní mezi Ïivotem a smrtí, a byl-li by ke

mû osud spravedliv˘, vydechl bych v tûch dalek˘ch

konãinách naposled. M˘m údûlem v‰ak bylo pfieÏít

a pít svÛj bezedn˘ kalich hofikosti dál. KdyÏ o tom

nûkdy ve skrytu stalet˘ch krypt pfiem˘‰lím, nab˘-

vám dojmu, Ïe cel˘ mÛj Ïivot je jen krutou, zvrhlou

hrou, jiÏ se mnou osud hraje jen pro svou zábavu.

Ale jak jsem jiÏ fiekl, po tûch dlouh˘ch t˘dnech ba-

lancování nad propastí smrti, se má du‰e opût vráti-

la zpût do mého tûla a já mohl znovu pohlédnout na

blankytnû modrou oblohu. Nikdy jsem pfii pohledu

na ni nebyl ‰Èastnûj‰í, budila ve mnû dojem, Ïe ta zlá

noãní mÛra je jiÏ dávno pryã a já se teì mÛÏu vrátit

zpût ke své Isabele a dál si s ní pln˘mi dou‰ky uÏí-

vat Ïivota. Ach BoÏe, jak jsem se tenkrát m˘lil, jak

krutû jsem se m˘lil.

Cesta zpátky domÛ se nekoneãnû táhla, místa, na

nûÏ jsme cestou tam potfiebovali hodiny, si nyní vy-

Ïádala celé dny. Vûtry, jeÏ nám byly pfiedtím tak

pfiíznivé, se nyní otoãily proti nám, jako by nám vÛ-

bec nechtûly dovolit vrátit se. Boufie a mlha se staly

na‰imi vûrn˘mi spoleãníky, a tak jsme se museli ne-

zasvûcen˘m pozorovatelÛm jevit spí‰e jako loìstvo

zatracencÛ, odsouzen˘ch navûky brázdit ‰iré oceá-

ny, neÏ jako armáda vracející se z vítûzné plavby

zpût ke sv˘m rodinám.

Mûl jsem tak mnoho, moÏná aÏ pfiespfiíli‰ mnoho

ãasu na pfiem˘‰lení. Stále jsem se musel ve sv˘ch

vzpomínkách vracet na palubu té galéry, pofiád se

mi pfied oãima r˘sovala tváfi toho svalovce, pofiád

a pofiád jsem mûl pfied sebou jeho oãi. Nevím proã,

ale vybavoval jsem si jen jeho. AÈ jsem chtûl sebe-

víc, nevzpomenul jsem si na Ïádného dal‰ího, jehoÏ

krev by potfiísnila mé ostfií. Jen ten svalovec se na

mne pofiád díval sv˘ma nehybn˘ma oãima, do nichÏ

byla jasn˘mi písmeny vepsána obÏaloba v‰eho toho

‰ílenství kolem nás. A snad proto, Ïe on byl tím prv-

ním v mém dlouhém prokletém Ïivotû, dokáÏu si je-

ho tváfi vybavit i dnes. VÏdyÈ nepamatuje si snad

ãlovûk svou prvou lásku, nevybavíme si snad svÛj

první polibek...?

Jak jsem tedy jiÏ fiekl, pluli jsme t˘dny, moÏná celé

mûsíce, ãas jako by se zredukoval jen na obligátní

dny a noci. AÏ nakonec po nesãetn˘ch útrapách

a desítkách probdûl˘ch nocích jsem v dálce spatfiil

pfiímo z vln vystupující, Ïivotem kypící Valencii.

Bylo to jako sen, koneãnû jsme mohli opustit stís-

nûné prostory galér, plné v‰emoÏn˘ch pachÛ, jeÏ se

staly ke konci plavby nesnesitelné, a pln˘mi dou‰-

ky jsme nasávali onen vlah˘, ãerstv˘ vzduch, po

nûmÏ jsme v‰ichni tolik touÏili.

Trvalo to ov‰em je‰tû nûkolik dní, neÏ jsme mohli

dát na‰im galérám a Valencii sbohem navÏdy.

Nûkolik nekoneãn˘ch dní, jeÏ jsme v‰ichni svornû

zasvûtili oslavám tûch, jiÏ pfieÏili, a tichému holdu

tûm, ktefií takové ‰tûstí nemûli. Pili jsme, moc jsme

pili, ne pro poÏitek z pití, ale pro ten pocit, Ïe Ïije-

me. V tûch nûkolika málo dnech bylo prolito více

vína, neÏ kolik krve se rozpustilo v blankytnû mod-

r˘ch vodách Lepantské úÏiny. Jedno delirium bylo

záhy vystfiídáno dal‰ím. A tak to ‰lo den za dnem,

alkohol obru‰oval hrany na‰ich vzpomínek a to zlé

z nich zapuzoval pofiád hloubûji a hloubûji do na‰e-

ho podvûdomí, aÏ se ty vzpomínky jednou ztratily

nadobro. Ov‰em v tomto svûtû není nadobro nic,

a tak se jednou zaãaly vracet v podobû dûsivû reál-

n˘ch noãních mÛr, jeÏ souÏily tûlo i mysl.

Ty ale pfii‰ly aÏ mnohem pozdûji, teì jsme se zatím

dojatû louãili se sv˘mi pfiáteli, slibovali si nehynou-

cí pfiátelství, jeÏ nezkalí nic na svûtû, a popíjeli to

nejlep‰í, co mohly místní sklepy nabídnout. Já se

pfiesto v‰ak uÏ nemohl doãkat chvíle, kdy dám

Valencii sbohem a tryskem se rozletím vstfiíc své

Andalusii, svému domovu a hlavnû své Isabele.

Pak koneãnû nade‰el ten dlouho oãekávan˘ den a uÏ

nebylo síly, která by mû mohla ve Valencii zadrÏet.

¤ítil jsem se cestami jako pominut˘, a protoÏe byl

konec léta a stezky byly pra‰né, stal se mi zvífien˘

prach za patami vûrn˘m prÛvodcem. Nûkolikrát

jsem sice musel na noc zastavit, protoÏe já i kÛÀ

jsme byli uÏ znaãnû vyãerpaní a potfiebovali jsme

oba nabrat sílu na dal‰í cestu, ale pfiesto netrvalo

mnoho dní a pfiede mnou se rozevfiel pohled na kra-

jinu mého mládí, na mÛj sladk˘ domov.

Opravdu jen ten, kdo se po dlouhé dobû vrací zpût,

mÛÏe vûdût, jak opojn˘ pocit mne tenkrát prostou-

pil. Jen ten mÛÏe znát tu radost, kterou rozdávají

i sebemen‰í maliãkosti, o nûÏ pfiedtím ani oko neza-

vadilo, ptaãí ‰vitofiení ve vûtvích stromÛ, vzdálené

pokfiikování past˘fiÛ, vedoucích své stádo z pastvy

domÛ, stará opr˘skaná kapliãka za mûstem. Byl

jsem ‰Èastn˘, ale je‰tû vût‰í ‰tûstí na mne ãekalo

v mém domû na kopci. UÏ jsem nespûchal, vychut-

nával jsem si kaÏd˘ okamÏik, o nûmÏ jsem v neú-

tû‰ném podpalubí tolikrát sníval. Díval jsem se na

krajinu, na domy, na lidi, v‰echno bylo stejné, a pfie-

ce jiné neÏ pfied témûfi dvûma lety, kdy jsem tento

kraj opou‰tûl.

Av‰ak v‰echno nebylo tak dokonalé, jak bych si

sám b˘val pfiál. âím blíÏe jsem byl svému domu,

tím více sálal z lidí, jeÏ jsem potkával, neklid a roz-

ru‰ení. Nedokázal jsem pochopit, o co jde, proã mû

nevítají, proã se jejich pohledy odklánûjí od mého?

Pomalu jsem projíÏdûl uliãkami mûsta a snaÏil se

nalézt nûkoho, kdo by se pfiede mnou neschovával

do stínu svého domova, jako bych byl nûjak˘ pfií-

zrak z pekel. Pak jsem ale spatfiil Armanda, mého

správce a hlavnû dobrého pfiítele, jak se svou shrbe-

nou chÛzí sune kfiivolakou ulicí.

„Armande!“ kfiiãel jsem na nûho radostnû uÏ z dál-

ky. KdyÏ se neotáãel, zakfiiãel jsem podruhé, ale to

uÏ jsem stál kousek za jeho zády. Otoãil se a na je-

ho staré, dlouh˘mi stfiíbrn˘mi vlasy ohraniãené tvá-

fii se zraãilo pfiekvapení. Chtûl nûco fiíct, ale místo

toho ze sebe vydal jen nesrozumitelné zavrãení.

„Armande,“ spustil jsem na nûj znovu, „vrátil jsem

se po tak dlouhé dobû, a ty mne ani nepfiivítá‰?“

Nedokázal jsem se pfiitom ubránit lehce vyãítavé-

mu tónu.

Namísto odpovûdi zalapal po dechu a pfiekvapení

v jeho tváfii nahradil v˘raz, kter˘ mohl dost dobfie

znamenat takfika cokoliv.

„Armande, co je, co se stalo?“ vyptával jsem se uÏ

trochu nejist˘m hlasem.

Teprve teì se jeho pohled stfietl s m˘m. Koneãnû

jsem vidûl jeho oãi, ty dfiíve tak radostné zelené oãi

plné Ïivota a veselí, jeÏ v‰ak nyní bylo to tam.

Místo nich jsem teì vidûl dvû prázdné skofiápky, ze

kter˘ch na mû vyzafioval jen smutek a bolest. Z je-

ho úst v‰ak neunikl ani hlásek.

„Pro v‰echno svaté mluv!“ naléhal jsem na nûj stá-

le nervóznûji v pfiedtu‰e nûãeho stra‰ného.

„Armande, co se stalo? Tak promluv uÏ!“ Ta slova

jsem málem vykfiikl, ústa mého pfiítele v‰ak zÛstala

dál nûmá.

Hbitû jsem seskoãil s konû, chytil ho za svû‰ená ra-

mena a chystal se s ním zatfiást, abych dodal sv˘m

otázkám na váze, kdyÏ tu stafiec koneãnû otevfiel ús-

ta. Ale místo oãekávan˘ch slov se z nich vyvalil 

opût jen ten hrdelní zvuk.

Opatrnû jsem se pustil jeho ramen a pevnû jej objal,

jako pfiítel pfiítele. Neptal jsem se dále, stejnû tak

bych se mohl ptát dubu a odpovûì by byla pokaÏdé

stejná, vÏdy by jen následovalo stejné hrobové ti-

cho. UÏ jsem totiÏ pochopil, proã mi není schopen

fiíct byÈ jen jediné slovo. KdyÏ totiÏ otevfiel ústa a já

do nich pohlédl, místo jazyka se na mne ‰klebila jen

nesmírná prázdnota.

KdyÏ jsem se mu opût podíval do oãí, byly zvlhãe-

ny pfiílivy slz, deroucími se na povrch. Díval jsem

se na nûj a alespoÀ trochu se snaÏil pochopit, kdo

mohl b˘t takové krutosti schopen.

Je‰tû chvíli jsme tam stáli a dívali se jeden na dru-

hého, kdyÏ se najednou - jako pfielud - k m˘m u‰ím

donesl znám˘ hlas. Ani na okamÏik jsem nezapo-

chyboval, ten sladk˘, rozko‰n˘ hlásek bych poznal

kdykoliv. OkamÏitû jsem se otoãil a pohled na jem-

né rysy její tváfie mû vrátil o nûkolik let zpût. Jako

socha Venu‰e se pfiede mnou objevila postava zlato-

hlavé Malicie, Armandovy dcery a mé dûtské lásky.

Rozebûhla se ke mnû, a neÏ jsem staãil jakkoliv za-

reagovat, vrhla se mi kolem krku a dala se do pláãe.

„Co se stalo, Malicie, co se stalo tvému otci, proã na

mû lidé hledí jako na zjevení?“

Dlouze se mi soucitnû zahledûla do tváfie, poté si

sv˘ma maliãk˘ma rukama otfiela slzy, vydala nûko-

lik srdcervoucích vzdechÛ a zaãala mi tenoulink˘m

hlasem popisovat ty stra‰né události, které se zde

staly v dobû mé nepfiítomnosti.  

(Pokraãování pfií‰tû)

Úsmûvnû

PromiÀte, to je omyl
Víte, co to je babinec? Îeny to ví jistû.

Sejde se neurãit˘ poãet Ïen - pfiítelkyÀ,

ãím víc tím líp, a prostû si nezávaznû

povídají o moÏném i nemoÏném. Na

stole voní kafíãko, nûjak˘ mls je taky

k dispozici a v‰em je pohodovû.

Sdûlená starost je nûjak men‰í a radost

se násobí.

Takové setkávání je mal˘m zastavením

v dne‰ním uspûchaném ãase.

Nedávno byl zase den D, den setkání

u jedné z na‰ich babincov˘ch pfiítelkyÀ.

UÏ nás jistû ãekají, jdu se svou kama-

rádkou, druÏnû se bavíme a neseme

i nûco dobrého v tekutém stavu. UÏ 

abychom tam byly!

Vcházíme v prvním poschodí do bytu

na‰í dne‰ní hostitelky. Zamãeno není,

oãekává nás. PfiedsíÀ. No tohle! To je

paráda! A jaké pfiekvapení! Vy máte

novou stûnu v pfiedsíni? Nov˘ vû‰ák!

Koberec! A vÛbec, vy se zmáháte!

Odkládáme si - a najednou se ve dve-

fiích objeví úplnû cizí Ïena a za ní - pán

domu! Pr˘ co si pfiejeme?

PromiÀte, nezlobte se, promiÀte!

Urychlenû se obouváme a zrychlen˘m

pfiesunem se dostáváme na chodbu, ven

a potom do vedlej‰ího vchodu. My jsme

si spletly vchod! Poschodí a umístûní

bytu souhlasilo. Zesláblé a vysílené smí-

chem jsme na správném místû.

SousedÛm jsme pfiedsíÀ hlasitû pochvá-

lily, ti to vzali s legrací, taky totiÏ oãeká-

vali náv‰tûvu a mûli odemãeno.

Babinec se konal a byl skvûl˘! Si

Avizovaná beseda MládeÏ a drogy s novináfiem Jifiím X. DoleÏalem se koná v úter˘ 27. ledna ve Studentském klubu SVâ. 
Beseda a s ní spojená v˘stava fotografií je pfiístupná v‰em zájemcÛm od 13.00 do 16.00 hod.
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1. 1. Den obnovy samostatného ãeského státu (novû od 29. ãer-
vna 2000)

1. 1. Svûtov˘ den míru (Mezinárodní den míru) - slaví se od roku
1968 z iniciativy papeÏe Pavla VI.

1. 1. 1564 nar. Kry‰tof Harant z PolÏic (není známo pfiesné datum), ãesk˘

renesanãní skladatel (zemfi. 21. 6. 1621) - 440. v˘r. nar.

3. 1. 1924 zemfi. Jifií Wolker, básník, (nar. 29. 3. 1900) - 80. v˘r. úmrtí

4. 1. 1874 nar. Josef Suk, skladatel pozdního romantismu, ãlen âeského 

kvarteta (zemfi. 29. 5. 1935) - 130. v˘r. nar.

5. 1. 1994 zemfi. Eli‰ka Junková-Khásová, automobilová závodnice 

(nar. 16. 11. 1900) - 10. v˘r. úmrtí

6. 1. 1904 nar. Milo‰ Václav Kratochvíl, spisovatel (zemfi. 9. 7. 1988) 

- 100. v˘r. nar.

6. 1. 1829 zemfi. Josef Dobrovsk˘, jazykovûdec a historik, vedoucí osobnost 

národního obrození (nar. 18. 8. 1753) - 175. v˘r. úmrtí

8. 1. 1899 v Praze se hrál první mezinárodní fotbalov˘ zápas S. K. Slavie

a muÏstva Berlína (0:0) - 105. v˘r.

19. 1. 1969 zemfi. Jan Palach, student, kter˘ se na protest proti srpnové 

okupaci âeskoslovenska v roce 1968 upálil (16. 1. 1969) 

- 35. v˘r. úmrtí

20. 1. 1969 ve ·tûtkovû ulici na Pankráci zahájena raÏba prvního tunelu
metra v Praze - 35. v˘r.

21. 1. 1904 premiéra opery Leo‰e Janáãka Její pastorkyÀa v Brnû 

- 100. v˘roãí (UNESCO)

21. 1. 1934 nar. Eva Olmerová, jazzová zpûvaãka (zemfi. 10. 8. 1993) 

- 70. v˘r. nar.

22. 1. 1929 nar. Petr Eben, soudob˘ skladatel - 75. v˘r. nar. 23. 1. 1969 

zemfi. Jaroslav Kfiiãka, hudební skladatel (nar. 27. 8. 1882) 

- 35. v˘r. úmrtí

23. 1. 1999 zemfi. Jaroslav Foglar, spisovatel (nar. 6. 7. 1907) - 5. v˘r. úmrtí 

24. 1. 1914 nar. Hana Vítová (vlastním jménem Hana La‰ková) hereãka 

(zemfi. 3. 3. 1987) - 90. v˘r. nar.

27. 1. 1999 zemfiel Franti‰ek Vláãil, filmov˘ reÏisér (nar. 19. 2. 1924) 

- 5. v˘r. úmrtí

28. 1. Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce - slaví se
od roku 1986

31. 1. Svûtov˘ den pomoci malomocn˘m
31. 1. 1984 v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze byla 

provedena první transplantace srdce u nás - 20. v˘r.

2. 2. Den zasvûcen˘ Bohu, vyhlá‰en papeÏem Janem Pavlem II.
- slaví se od roku 1997

2. 2. 1929 nar. Vûra Chytilová, filmová reÏisérka - 75. v˘r. nar.

4. 2. Svûtov˘ den boje proti rakovinû, 4. února 2002 více neÏ stovka
zástupcÛ vlád, sdruÏení na ochranu práv pacientÛ a organizací
zapojen˘ch do v˘zkumu rakoviny podepsala na pafiíÏské
radnici PafiíÏskou chartu práv onkologick˘ch pacientÛ,
slaví se od roku 2002

4. 2. 1719 Karel Franti‰ek Rosenmüller zaãal vydávat v Praze první
ãeské periodické noviny (vycházely dvakrát v t˘dnu) s názvem 

PraÏské po‰tovské noviny - 285. v˘r.

Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Kdyby nebe vysly‰elo dûtské modlitby, nezÛstal by naÏivu ani

jeden uãitel. (orientální pfiísloví)
Známá i neznámá v˘roãí

Pranostiky na mûsíc prosinec
• V lednu za pec si sednu.

• V lednu mráz - tû‰í nás; v lednu voda - vûãná ‰koda.

• Leden jasn˘, roãek krásn˘.

• Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

• Lep‰í vlka pod oknem vidût neÏ v lednu pluh na poli.

• KdyÏ v lednu vãely vyletují, to nedobr˘ rok ohla‰ují.

• KdyÏ v lednu de‰tû lijí, to má sedlák po nadûji.

• V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.

• KdyÏ není konec ledna studen˘, únor to dvakrát nahradí.

• Co leden snûhem poprá‰í, to únor s vichrem odná‰í.

• KdyÏ zaãátek ledna krásnû, budou na jafie boufiky ãasnû.

• Lednové mlhy vû‰tí mokré jaro.

• Leden studen˘, duben zelen˘.

• V lednu siln˘ led, v kvûtnu bujn˘ med.

• KdyÏ krtek ryje v lednu, konãí zima v kvûtnu.

• Mnoho snûhÛ v lednu, mnoho hfiibÛ v srpnu.

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - LEDEN - ÚNOR 2004

PLESOVÁ SEZÓNA 2004
ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov

23. 1. Ples Diakonie âCE
30. 1. Ples SSO· PRIMA
7. 2. Dûtsk˘ ma‰karní karneval

13. 2. Muzikantsk˘ ples
12. 3. Ples Z· Jelínkova 1
20. 3. Ples BFAA Oldies

24. - 25. 1. SVâ Soustfiedûní TS Freeze Dance

26. 1. 18.00 SVâ Koncert Taliánky

28. 1. 13.30 SVâ Entent˘ny - 1. kolo soutûÏí 5. tfiíd

30. 1. 20.00 SVâ Ples SSO· Prima

31. 1. 14.00-17.00 SVâ Tai-ãi s Marcelem Adamcem

Cena 140 Kã, studenti 70 Kã

7. 2. 15.00 SVâ Dûtsk˘ ma‰karní karneval

9. - 15. 2. SVâ Jarní pfiímûstsk˘ tábor 

13. 2. 19.30 SVâ Muzikantsk˘ ples

Pondûlí 15.00 - 18.00 hodin

Úter˘ 14.00 - 17.00 hodin

Stfieda 14.00 - 19.00 hodin

âtvrtek 14.00 - 18.00 hodin

Pátek 14.00 - 20.00 hodin

Sobota 13.00 - 19.00 hodin

Nedûle 13.00 - 19.00 hodin

Ve dnech 29. 1. 2004 aÏ 5. 2. 2004
bude kryt˘ bazén v Bfiidliãné uzavfien

z dÛvodu pravidelné odstávky!

Vstup pouze s koupacími ãepicemi!

Zmûna provozní doby vyhrazena

Pozor zmûna vstupného!
(Vstupné dospûlí - 35 Kã/1 hod., dûti - 18 Kã/1 hod.)

Teplota bazénu - 30°C (mal˘), 26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C
Vedení bazénu v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v lednu

Bazén v Bfiidliãné
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Dámsk˘ klub pfii SVâ
Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov pfiipravilo pro Ïeny,
které rády vytváfiejí doplÀky z textilu, tuto nabídku:

KaÏdou stfiedu probíhá v SVâ kurz paliãkování, 
vÏdy od 10.00 do 12.00 hodin

Lektorka: Jana JankÛ

âtyfii lekce kurzu vy‰ívání

Technika: Richelieu a dal‰í klasické techniky

S sebou: plátno veba 50 x 50 cm, bílá perlovka, bílá ‰kolní pfiíze, 

jehla malá a velká, malé ostré zahnuté manikúrky, men‰í bubínek 

na vy‰ívání, 100 Kã

Zahájení: 19. února v 10.00 nebo 17.00 hodin

Lektorka: Anna Haniãincová

Pfiihlá‰ky: Eva Kudláková, SVâ, tel. 554 211 410

P¤IPRAVUJEME:

Malování kraslic - 18. bfiezna

Lektorka: Monika Málková

Malování na hedvábí (obrázek) - 22. dubna v 10.00 nebo

17.00 hodin

Batikování - kvûten

DIVADLO JÁRY CIMRMANA

vystoupí v na‰í obci s divadelním kusem

VraÏda v salonním coupé
Sepsali

pp. Cimrman, Smoljak, Svûrák

Pfiedstavení se uskuteãní dne 3. února 2004
v sále Mûstského kina R˘mafiov

od 19.30 hodin

Pfiedprodej: knihkupectví p. La‰tuvky, Radniãní 13,
R˘mafiov

Vstupné: 220, 180, 140 Kã

Úãinkují:
Petr Brukner, MiloÀ âepelka, Ladislav Smoljak,

Zdenûk Svûrák, Jaroslav Weigel ad.

Souãástí divadelního pfiedstavení je i beseda
o Cimrmanovû Ïivotû a díle

(platící diváci zdarma)

Polomytická postava Járy Cimrmana,

v‰estranného vûdce, vynálezce, mysli-

tele a umûlce, ve‰la ve známost vefiej-

nosti v prosinci roku 1966 prostfiednic-

tvím rozhlasové stanice Praha, kdyÏ by-

la v pofiadu Nealkoholická vinárna

U pavouka ohlá‰ena bombastická zprá-

va o nálezu jeho rukopisné pozÛstalosti.

V roce 1967 byla zaloÏena netradiãní

divadelní spoleãnost nesoucí jeho jmé-

no, jejíÏ ãlenové Jifií ·ebánek, MiloÀ

âepelka, Ladislav Smoljak a Zdenûk

Svûrák se rozhodli, byÈ bez hereckého

vzdûlání, ‰ífiit slávu Cimrmanova génia

a seznamovat ãesk˘ národ nejen s jeho

poutav˘m a ne-

vyãerpateln˘m

osudem, ale pfie-

dev‰ím s jeho di-

vadelním odka-

zem.

Tomuto nároã-

nému pfiedse-

vzetí pfiizpÛsobi-

li herci Divadla

Járy Cimrmana i skladbu jednotliv˘ch

pfiedstavení - první polovinu zasvûtili

pfiednesu vûdeck˘ch pojednání o zají-

mav˘ch problémech Cimrmanova Ïi-

vota a díla a teprve po pfiestávce pfiistu-

pují k vlastní realizaci nûkteré z diva-

delních her, pfiiãemÏ obû poloviny ve-

ãera spolu tvofií tematick˘ celek.

To ov‰em není jediná zvlá‰tnost, kte-

rou se Divadlo Járy Cimrmana odli‰u-

je od bûÏn˘ch hereck˘ch spoleãností.

Pfiedstavení mají svou osobitou v˘ra-

zovou poetiku, neboÈ úãinkující (v˘-

hradnû muÏ‰tí, a to i v Ïensk˘ch úlo-

hách) balancují mezi herectvím, naiv-

ním ochotniãením a neherectvím,

podporujíce tak atmosféru lehce ab-

surdního humoru.

Divadlo Járy Cimrmana za témûfi ãty-

fiicet let své existence uvedlo celou fia-

du znám˘ch kusÛ, napfiíklad hry Akt,

Vy‰etfiování ztráty tfiídní knihy,

Hospoda na m˘tince, Nûm˘ Bobe‰,

Dlouh˘, ·irok˘ a Krátkozrak˘, Posel

z Liptákova, Dobytí severního pólu,

Záskok, ·vestka nebo v poslední dobû

novû „rekonstruovanou“ Cimrmanovu

hru Afrika (prem. 2002). R˘mafiov‰tí

diváci mají nyní jedineãnou pfiíleÏitost

shlédnout na Ïivo jednu z nejoblíbe-

nûj‰ích her autorského tria Cimrman-

Smoljak-Svûrák VraÏda v salónním

coupé, která mûla premiéru 14. kvûtna

1970 v Malostranské besedû v Praze,

hrála se dlouhá léta na mnoh˘ch jevi‰-

tích a s níÏ Divadlo Járy Cimrmana za-

vítá na zaãátku února i do na‰ich kon-

ãin (moÏná uÏ naposled).

V luxusnû zafiízeném salonním coupé

mezinárodního

rychlíku cestují

tfii pasaÏéfii:

slavn˘ ãesk˘

policejní in-

spektor Václav

Trachta, prÛmy-

slník Meyer,

kter˘ vyrábí

v‰echno pro za-

hfiátí (koÏichy, rum, ‰amotové cihly),

a továrník Bierhanzel, v˘robce masti

pro houstnutí vlasÛ. Ve stanici Istanbul

pfiibude k této trojici inspektorÛv Ïák,

policejní praktikant Jindfiich Hlaváãek,

dokonãující svou diplomovou práci

o vlakové kriminalistice. Cesta probí-

há klidnû aÏ do chvíle, kdy továrníka

Bierhanzela rozbolí zub. Vlakov˘ ste-

ward - jak˘si konduktér pro boháãe -

pfiispûchá se ‰lapací vrtaãkou a továr-

ník se po zákroku cítí mnohem lépe.

Záhy bolest pomine úplnû, neboÈ

Bierhanzel zemfie. Takto efektnû otev-

fiel Jára Cimrman svou detektivní hru

„VraÏda v salonním coupé“, v níÏ zú-

roãil své zku‰enosti z policejní sluÏby

na vídeÀské „ãtyfice“. O jeho kriminál-

ní a kriminalistické kariéfie nás pouãí

série fundovan˘ch pfiedná‰ek, polemi-

zujících s rakousk˘m stfiedo‰kolsk˘m

profesorem E. Fiedlerem.

(ZN, zdroj:
internetov˘ CimrmanÛv zpravodaj)

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Pavel Pastyfiík .............................................................................. Janovice
Nikola Kubûnová ......................................................................... R˘mafiov
Adam âermák .............................................................................. R˘mafiov
Eli‰ka Ma‰ková ........................................................................... R˘mafiov
Katefiina Podu‰elová .................................................................... R˘mafiov
Aneta Harenãáková ...................................................................... Dobfieãov
Erik Gruss .................................................................................... Janovice
Adam Kappel ............................................................................... R˘mafiov
Anna Chlachulová ........................................................................ R˘mafiov
Alexander Tadeá‰ Piterka ............................................................ R˘mafiov

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

Radoslav Musil - R˘mafiov ................................................................ 80 let
Vladislav Andr˘sek - R˘mafiov .......................................................... 80 let
Erna La‰tÛvková - R˘mafiov ............................................................... 80 let
Kristina KubáÀová - R˘mafiov ........................................................... 81 let
·tûpánka Jufienová - Jamartice ........................................................... 82 let
Eli‰ka Weinerová - R˘mafiov ............................................................. 82 let
Marie Durnová - R˘mafiov ................................................................. 83 let
Marie Samková - R˘mafiov ................................................................ 83 let
Richard Kopãil - R˘mafiov ................................................................. 83 let
·tûpán Brenkus - R˘mafiov ................................................................ 84 let
Barbora Olbrechtová - R˘mafiov ........................................................ 84 let
Franti‰ek Labounek - Janovice .......................................................... 84 let
Josefa Jurãová - Janovice .................................................................. 87 let
Cecilie Koldová - Edrovice ............................................................... 87 let
Ludmila Václavková - R˘mafiov ........................................................ 91 let

Rozlouãili jsme se
Rostislav Ognar - R˘mafiov ................................................................. 1954
Miloslava Rosendorfová - Stará Ves .................................................... 1922
Marie Mrázková - R˘mafiov ................................................................ 1937
Otakar Strougal - Dolní Moravice ....................................................... 1929

Matrika MûÚ R˘mafiov

PRAÎSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA
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pátek 23. 1. 18.00

Zufiící b˘k
Drama

(USA 1980)
Biografie ‰ampióna stfiední váhy Jakea La Motty, kter˘ cel˘ Ïivot bojuje se

soupefii v ringu, aniÏ by si uvûdomil, Ïe sv˘m nejvût‰ím soupefiem je on sám.

âernobíl˘ snímek o ãlovûku, kter˘ si niãí Ïivot. V hlavní roli Robert de Niro.

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 24. 1. - nedûle 25. 1. 19.30

Underworld
Akãní horor
(USA 2003)

Po staletí ob˘vají Zemi dvû rasy, které nepatfií do lidského rodu. Aristokratiãtí

Vamp˘fii (upífii) a jejich zavilí nepfiátelé, brutální Lyfiané (vlkodlaci). Lidé na

jejich existenci nevûfií, ale oni jsou zde a vedou odvûk˘ boj o nadvládu nad tû-

mi druh˘mi. Pfiístupn˘ od 15 let

pátek 30. 1. 18.00

Annie Hallová
komedie

(USA 1977)
Film, kter˘ rozbíjí v‰echna pravidla a podsouvá divákovi pocit, Ïe se mÛÏe

stát cokoli. Na pozadí jednoduchého a prostého pfiíbûhu rozehrává Woody

Allen sérii poÈouchl˘ch vtipÛ a postfiehÛ ze Ïivota. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 31. 1. 19.30

Good Bye Lenin!
Komedie

(Nûmecko 2003)
NDR na vûãné ãasy - na 79 m2. Wolfgangova matka, zapálená komunistka, 

upadne do kómatu je‰tû za socialismu, ale probudí se aÏ po sjednocení

Nûmecka. Aby zabránil ‰oku, rozehrává pro ni Wolfgang obrovskou mystifi-

kaci. MládeÏi pfiístupn˘

pátek 6. 2. 18.00

Spalovaã mrtvol
Psychologick˘ horor

(âSSR 1968)

Konec 30. let minulého století. Pan Karel Kopfrkingl je vzorn˘ manÏel, otec

a stejnû vzorn˘ zamûstnanec krematoria. V atmosféfie strachu zaãíná spolu-

pracovat s nacisty a s obludnou samozfiejmostí se zbavuje v‰eho nebezpeãné-

ho, vãetnû vlastní rodiny. Jeho velká kariéra zaãíná. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 7. 2. - nedûle 8. 2. 19.30

BoÏsk˘ Bruce
Komedie

(USA 2003)
Kariéra reportéra Bruce Nolana se díky okolnostem mûní v katastrofu, jeÏ na

sebe váÏe jednu pohromu za druhou. Jeho stíÏnosti smûrem k Bohu jsou v‰ak

vysly‰eny a Bruce dostává pfiímo od Boha zajímavou nabídku. Dokázat, Ïe je-

ho úlohu zvládne lépe. MládeÏi pfiístupn˘

Mûstské muzeum a galerie Octopus

V mûsíci lednu je muzeum uzavfieno
z dÛvodu oprav a údrÏby!! !!

Co chcete vûdût o historii mûsta?
Mûstská knihovna a Mûstské muze-

um pfiipravily v loÀském roce nûko-

lik pfiedná‰ek o historii regionu,

a protoÏe byl o nû velk˘ zájem, roz-

hodly se obû instituce i letos spojit

své síly a pfiipravit cyklus pravidel-

n˘ch besed. Budou se konat vÏdy

první úter˘ v mûsíci v 17.00 v pro-

storách Mûstské knihovny a kaÏd˘

zájemce si bude moci vybrat téma,

které ho nejvíce zajímá ãi osloví.

První beseda z tohoto cyklu, která

se zaobírala znám˘mi i ménû zná-

m˘mi hrady a hrádky na

R˘mafiovsku, probûhla v úter˘ 13.

ledna v Mûstské knihovnû za hojné

úãasti vefiejnosti. PfiestoÏe se Mgr.

Jifií Karel snaÏil prezentovat jen ty

nejdÛleÏitûj‰í informace, zajíma-

vostí o opevnûn˘ch sídlech na‰ich

pfiedkÛ je nesmírné mnoÏství. âetné

dotazy úãastníkÛ v‰ak prokázaly, Ïe

je toto téma skuteãnû atraktivní,

proto se Mgr. Karel rozhodl vûnovat

se hradÛm a hrádkÛm i pfií‰tû, tedy

3. února.

V bfieznu bychom se mûli dozvûdût,

co vypovídají o R˘mafiovû archeolo-

gické vykopávky. Tématem dubnové

besedy bude stfiedovûké mûsto a je-

ho opevnûní a mûstsk˘ hrad, mûli

bychom nav‰tívit Hrádek a projít se

historick˘m areálem mûsta. V kvût-

nu se budeme vûnovat geologii

Jesenicka a zájemci pak budou moci

nav‰tívit v˘stavu Krása zakletá v ka-

meni, která bude souãasnû probíhat

v Mûstském muzeu. V ãervnu by-

chom mûli zajít ke kapli Nav‰tívení

Panny Marie (V Lipkách) a dozvû-

dût se zajímavosti nejen o v˘tvarní-

cích, ktefií pracovali na v˘zdobû ka-

ple. Po prázdninové pfiestávce se

v záfií sejdeme, abychom se zamys-

leli nad tím, co pfiinesl R˘mafiovsku

rok 1945. V fiíjnu, pokud to poãasí

dovolí, nav‰tívíme janovick˘ zámek

a zjistíme, co v‰echno nám o nûm

mohou povûdût archeologické nále-

zy. V listopadu pfiijde na fiadu moÏná

ponûkud stra‰idelná beseda o upí-

rech, ãarodûjnicích a o tfiicetileté

válce. V prosinci si budeme povídat

o nejstar‰í historii mûsta R˘mafiova

a jeho okolí aÏ do 15. století.

Program na cel˘ leto‰ní rok je boha-

t˘ a kaÏd˘ se bude moci dozvûdût

v‰echno, co vûdût chce. Mûstská

knihovna a Mûstské muzeum

v R˘mafiovû proto v‰echny srdeãnû

zvou na setkání s historií na‰eho

mûsta a rádi vám o tomto projektu

poskytnou podrobnûj‰í informace.

Pro úplnost dodáváme, Ïe vstup na

v‰echny besedy je bezplatn˘. 

Mûstské muzeum

a Filmového klubu

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
zve zájemce o tradiãní ãínská cviãení pro zdraví,

sebeobranu, rozvoj osobnosti a dlouh˘ vûk

v sobotu 31. ledna 2004
od 14 do 17 hodin do malého sálu SVâ

Tai-či

Informace a pfiihlá‰ky: Helena Tesafiová, tel. 554 211 410

co vás ãeká:
• základy pohybu 

tchaj-Èi-âchüan

• spojení pohybu 

a aplikací

• základy bojového 

umûní

vede:
Marcel Adamec

cena:
140 Kã, studenti 70 Kã

pfiihlá‰ky
se zálohou 100

(studenti 50) Kã

do 27. 1. 2004
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Do R˘mafiova mífií filmová pfiehlídka Projekt 100
Od zaãátku roku 2004 je v r˘mafiov-

ském kinû novû otevfien Filmov˘

klub, kter˘ nabízí nejen nároãnému

divákovi moÏnost shlédnout fiadu

snímkÛ, jeÏ nepatfií do obvyklého re-

pertoáru mûstsk˘ch kin a jen zfiídka

se objevují v televizi ãi ve videopÛj-

ãovnách. Mnohem spí‰e se s podob-

n˘mi filmy setkáme na festivalech

a právû ve filmov˘ch klubech. Ten

r˘mafiovsk˘ nyní uvádí do na‰eho ki-

na Projekt 100.

R˘mafiovské filmové (nikoliv televiz-

ní) publikum není zrovna poãetné.

Zdej‰í obãan si vÏdy snadno najde

dÛvod, proã to které pfiedstavení ne-

nav‰tívit, ãi dokonce proã povaÏovat

náv‰tûvu kina za zhola zbyteãnou.

Nûkomu se zdá pfiíli‰ vysoká cena

vstupného, druh˘ argumentuje tím,

Ïe „stejnû nedávají nic zajímavého“.

Îivot v malém horském mûsteãku,

které na jednu stranu suÏuje vysoká

míra nezamûstnanosti a na stranû

druhé odtrÏenost od kulturních center

republiky, charakterizuje urãitá apa-

tie ke kultufie v‰eobecnû. Ve vefiej-

ném povûdomí pfievládá dojem, Ïe

R˘mafiov nemá z tohoto hlediska co

nabídnout. Dokladem toho, Ïe je toto

mínûní naprosto mylné, mÛÏe b˘t

i nabídka Filmového klubu. Pro pfied-

stavu zrekapitulujeme, co jste jiÏ

mohli ve Filmovém klubu shlédnout.

První dva lednové pátky patfiily

snímkÛm z distribuce CinemArtu,

kter˘ se v R˘mafiovû nedávno pre-

zentoval skvûlou Kuku‰kou reÏiséra

proslul˘ch svérázn˘ch (rybo)lovÛ

Alexandra RogoÏkina nebo filmem

z drsného Islandu Albín jménem Nói
Dagura Káriho. Prvním filmem, kte-

r˘ se ve Filmovém klubu promítal 

2. ledna, byl maìarsk˘ ·kyt. Snímek

Györgye Pálfiho, kombinující prvky

ãerné komedie a pfiírodovûdného do-

kumentu, ne nepodobného slavnému

Mikrokosmu, svûdãí o tom, Ïe ãesk˘

divák má v maìarské kinematografii

co objevovat. Pfiíbûh jedné obyãejné

vesnice, kterou spoleãnû s lidmi ob˘-

vají i rÛzní domácí a volnû Ïijící Ïi-

voãichové, je vyprávûn pouze pro-

stfiednictvím obrazu a pfiírodních

zvukÛ beze slova komentáfie.

Zpoãátku nechápeme, oã vlastnû

v fietûzci banálních scén jde, ale udá-

losti na sebe volnû navazují a ãím dál

jasnûji z nich vypl˘vá, Ïe v nevinnû

se tváfiící vsi se odehrává tajemné

drama. V anonymní komunitû sta-

rousedlíkÛ se bûhem dûje vyr˘sují

dva protipóly - zahálãiví a despotiãtí

muÏi a mlãenlivé, pracovité a na prv-

ní pohled podfiízené Ïeny, které tvo-

fiíc jakési tajné spoleãenství vlastnû

rozhodují o bytí ãi nebytí v‰ech ne-

potfiebn˘ch (vÏdy muÏsk˘ch) ãlenÛ

vesnice (zásadní roli hraje bíl˘ lek-

tvar, po kapkách pfiidávan˘ do jídla).

Bizarní návod, jak se bezpeãnû zba-

vit neÏádoucí rodinné pfiítûÏe, ov‰em

nemá ryze sexistick˘ podtext.

Rafinované prostfiihy do svûta zvífiat,

v nûmÏ je boj o pfieÏití denním chle-

bem, osvûtluje cel˘ pfiíbûh a vyma-

Àuje jej ze spárÛ zjednodu‰en˘ch fe-

minis-

t i c -

k ˘ c h

v ˘ -

kladÛ.

A sta-

fi í k

Cseklik

( s n a d

Osud?),

jehoÏ vûã-

né ‰kytání

tvofií rámec dû-

je a urãuje i jeho rytmus, se

na ten skryt˘ souboj dívá oãima

smífiliv˘ma, pln˘ma moudrého poro-

zumûní.

Následující pátek se ve Filmovém

klubu promítal hran˘ debut rakouské-

ho dokumentaristy Ulricha Seidla Psí
dny. Zahalenou krutost maìarského

snímku v nûm vystfiídala krutost zce-

la zjevná, ba do naha vysvleãená.

Také Psí dny jsou vybudovány na zá-

kladû banálních dûjÛ, které proÏívají

obyãejní lidé. Neskuteãné vedro letní-

ho víkendu uãinilo z pfiedmûstí Vídnû

obrovsk˘ roÏeÀ, na nûmÏ se pomalu

opékají tisíce masit˘ch tûl. Horko ne-

jenÏe nutí odhalit fyzické nedostatky,

stupÀuje také lidskou agresivitu, ãasto

aÏ k hranici zvífieckosti. Voyeurské

oko kamery zachycuje v‰echno, co je

skryto za zdmi úhledn˘ch domkÛ 

uprostfied zahrad s dokonale zastfiiÏe-

n˘m trávníkem, a ukazuje lidi takové,

jací jsou, kdyÏ se nikdo nedívá - pu-

doví, oplzlí, slabo‰‰tí, groteskní,

smû‰ní. Také Seidl uãinil spojnicí nû-

kolika samostatn˘ch pfiíbûhÛ jednu

postavu, bláznivou stopafiku, která se

nechává vozit pfiedmûstím od super-

marketu k supermarketu jen proto,

aby mohla neomalenû (tak jako sám

reÏisér) vstupovat lidem do soukromí.

S dûtskou rozverností, jejíÏ v˘fieãnost

se napájí z reklamních sloganÛ, se ptá

na to, o ãem se nemluví, co je tabu, co

daleko pfiesahuje hranice neosobní

konverzace. Supluje svûdomí lidské

pfiízemnosti, které by lidé radûji uml-

ãeli. SeidlÛv deziluzivní pohled na Ïi-

vot velkomûstské periferie díky ní ne-

postrádá ani dávku humoru (byÈ po-

nûkud ãerného) a v závûru i jistou ka-

tarzi, stejnû oãi‰Èující jako prudká let-

ní boufika.

Poãínaje pátkem 16. ledna pfiichází

do R˘mafiova putovní pfiehlídka

Projekt 100, která letos vstoupila do

desátého roãníku. O její velké oblibû

nejlépe svûdãí ãísla - v prvním roãní-

ku se jí úãastnilo jednadvacet kin, le-

tos uÏ sto ãtyfiicet, mezi nimi i kino

r˘mafiovské.

Projekt 100

nabízí fil-

m o v é m u

publiku

promí-

t á n í

k u l -

t o v -

n í c h

f i l -

m Û ,

zvlá‰tû tûch,

které jsou bûÏnû málo pfiístupné.

PÛvodní zámûr znûl pfiivést do kin

sedmdesát zahraniãních a tfiicet do-

mácích snímkÛ, ov‰em tento pomûr

se postupnû zmûnil ve prospûch za-

hraniãní kinematografie. Jedin˘m

hlediskem pfii v˘bûru zÛstává kvalita

filmÛ, dal‰í mûfiítka neexistují.

Projektem pro‰la díla tak rozdílná ja-

ko Riderova Bezstarostná jízda,

Formanovy Lásky jedné plavovlásky,

italsko-francouzská Velká Ïranice,

montypythonovsk˘ Îivot Briana ãi

ChaplinÛv Diktátor.

Leto‰ní jubilejní roãník, jehoÏ se

prostfiednictvím Filmového klubu

mÛÏeme koneãnû úãastnit i my, nabí-

zí opût rozmanité filmové menu. Od

Polaƒského hororu Rosemary má dû-
Èátko pfies klasick˘ Pfiíbûh z Tokia aÏ

k proslulému Bergmanovu snímku

Fanny a Alexandr. Souãástí promítá-

ní Spalovaãe mrtvol Juraje Herze bu-

de i osmiminutov˘ dokument Jan
69, zachycující pohfieb Jana Palacha.

Podrobnûj‰í informace o tom leto‰-

ním i v‰ech pfiede‰l˘ch roãnících fil-

mové pfiehlídky se mohou diváci do-

ãíst ve Filmov˘ch listech, které jsou

zdarma k dispozici v kinû i na jin˘ch

místech. Na okolnosti promítání

Projektu 100 v r˘mafiovském

Filmovém klubu jsme se zeptali jeho

vedoucího Jana Pfiikryla:

Proã ses rozhodl zaloÏit v R˘mafiovû
Filmov˘ klub a jakou podobu by
mûl mít?
Filmov˘ klub vznikl z potfieby roz‰í-

fiit nabídku kulturního vyÏití ve mûs-

tû. Mûl by nabídnout filmuchtiv˘m

divákÛm kvalitní artové snímky jak

souãasné, tak klasické kinematogra-

fie, které by mûly doplnit bûÏn˘ re-

pertoár kina o filmy, jeÏ nebyly tvo-

fieny jen pro komerãní úspûch.

Proã sis vybral zrovna Projekt 100?
Projekt 100 povaÏuji za prestiÏní zá-

leÏitost, která je souãástí projekce

vût‰ích kin v republice. R˘mafiovsk˘

divák by mûl mít moÏnost tuto pfie-

hlídku shlédnout. Je to spí‰e pfiehlíd-

ka kultovních neÏ artov˘ch filmÛ,

a je tedy urãena v‰em, nejen nároã-

n˘m divákÛm. Vedle Spalovaãe mrt-

vol mÛÏeme vidût i slavnou Annie

Hall Woodyho Allena ãi Lynchova

Sloního muÏe.

Myslí‰, Ïe takové filmy koneãnû pfiilá-
kají r˘mafiovské diváky do kina? Jak
chce‰ pfied plátno dostat ty, ktefií radû-
ji tráví veãery u televize nebo u piva?
Nejde o lidi, ktefií sedí radûji u piva

nebo u televize. Filmov˘ klub by mûl

oslovit spí‰e ty, ktefií tak tráví veãery

z nedostatku jiné pfiíleÏitosti. Kino

od nynûj‰ka nabízí jak filmy, které

vedou Ïebfiíãky sledovanosti, tak

zmínûné snímky artové. Nic víc uÏ

se nabídnout nedá. Znám˘m problé-

mem kina je nevyhovující vybavení,

o rekonstrukci se v˘hledovû uvaÏuje,

takÏe i po této stránce spûjeme ke

zv˘‰ení kvality.

¤ada lidí namítá, Ïe vstupenka do
kina je pfiíli‰ drahá.
Minimální cena vstupenky je dána

distributorem, k tomu se pfiipoãítává

1 Kã z kaÏdého lístku na Fond ãeské

kinematografie. R˘mafiovské kino si

k této cenû jiÏ nepfiiráÏí nic navíc,

takÏe hrajeme za nejniÏ‰í moÏné

vstupné.

Dûkuji za rozhovor. ZN

Pfiehled páteãních veãerÛ
s Projektem 100 v R˘mafiovû:

(Zaãátek vysílání je vÏdy v 18.00)

23. ledna - Zufiící b˘k (1980, reÏie Martin Scorsese)

30. ledna - Annie Hall (1977, reÏie Woody Allen)

6. února - Spalovaã mrtvol (1968, reÏie Juraj Herz)

13. února - Fanny a Alexandr (1982, reÏie Ingmar Bergman)

20. února - Rosemary má dûÈátko (1968, reÏie Roman Polaƒski)

27. února - Invaze barbarÛ (2003, reÏie Denys Arcand)

5. bfiezna - Pfiíbûh z Tokia (1953, reÏie JasudÏiro Ozu)

13. bfiezna - Návrat (2003, Andrej Zvjagincev)

19. bfiezna - Sloní muÏ (1980, David Lynch)

!!!Ve‰keré své dotazy zasílejte na adresu
kino.rymarov@seznam.cz!!!

Mûstská knihovna

Otevírací doba knihovny
Po, Út, ât, Pá - 9.00 - 17.00 hodin

So - 8.00 - 11.00 hodin
Ve stfiedu je knihovna zavfiená.



KdyÏ podle závûti pfievzal nov˘ pán

otcovu zástavu, nastaly mu kru‰né

chvíle. Smrtí otce Jana Víta totiÏ

vypr‰ela zástavní lhÛta, kterou zís-

kal dûdeãek rab‰tejnské panství na

dva Ïivoty. Aãkoli se nejen on, ale

i jeho syn, otec VavfiincÛv, pokou-

‰eli zvrátit panovníkovo rozhodnutí

a prodlouÏit zástavu, snaha naráÏe-

la na odmítání panovníka.

Vavfiincovi se zdafiilo nalomit vÛli

císafie Maxmiliána, jehoÏ pokladni-

ce v dobû tureck˘ch válek ãasto pfii-

pomínala ãernou díru, tím, Ïe 

urychlenû splatil smluvenou zástav-

ní sumu 8000 zlat˘ch, a tak naãas

majetek zachoval. Císafi mu v‰ak

pfiesto nov˘ zástavní revers uÏ ne-

vystavil. Mezitím se Maxmilián ro-

ku 1576 odebral ke sv˘m vzdále-

n˘m pfiemyslovsk˘m pfiedkÛm

ve svatovítské kryptû a na trÛn na-

stoupil Rudolf, umûnímilovn˘

princ vychovan˘ v rigidnû katolic-

kém duchu na ‰panûlském dvofie.

PfiestoÏe nelze pochybovat o velké

toleranci obou panovníkÛ k jinovûr-

cÛm, nelze vylouãit jistou averzi

k protestantÛm, jeÏ zdomácnûla na

praÏském císafiském dvofie. MoÏná

i zde lze hledat poãátek neúspûchu

horlivého luterána Vavfiince Edera.

V kaÏdém pfiípadû znamenala zmû-

na panovníka i v˘mûnu dvorsk˘ch

úfiedníkÛ, ztraceny i neãetné star‰í

konexe a zmizeli pfiímluvci. Císafi

Rudolf dal pofiídit správní registra

rab‰tejnského panství, coÏ provedl

moravsk˘ podkomofií, jeden ze

správcÛ komorních, tj. královsk˘ch

statkÛ na Moravû, rytífi Mikulá‰

z Hrádku, a o dva roky pozdûji na-

fiídil panovník rozsáhlou revizi pan-

ství. Obû kontroly byly neklamn˘m

znamením, Ïe zástavu hodlá zemû-

pán podle práva ukonãit. Vavfiinec,

jiÏ dokonale sÏit˘ s prostfiedím

Jesenicka, musel kapitulovat a v tu-

‰ení konce své správy Rab‰tejnska

vyuÏil jiÏ roku 1575 hospodáfiské

potíÏe BoskovicÛ a pfiikoupil do dû-

diãného drÏení od Jana

z Boskovic a âerné hory téÏ

jejich dal‰í panství sovine-

cké. Jan Bosko-vick˘ si

v‰ak nadále ponechal

v˘nosné rudské doly,

jeÏ byly zatím z kupní

smlouvy vyÀaty.

Potfiebnou sumu na

Sovinecko, vût‰í ãást

R˘mafiovska, poskytl

Ederovi jednak v˘sle-

dek moudrého hospo-

dafiení na zástavním

panství, jednak suma,

kterou obdrÏel za prodej

panství Trnávka nám jiÏ

známému ‰lechtici

Erazimu Weiczinge-

rovi z Weiczingau, synu

Markovu. Na pouh˘ch osm let spo-

jil obû panství R˘mafiovska, jeÏ

k sobû vÏdy nedílnû patfiila, ale tepr-

ve v letech 1868-1960 se tak opût

podafiilo, bohuÏel jen na necel˘ch

sto let, vznikem politického okresu.

Ke kladÛm Edera nutno pfiipoãíst, Ïe

pfies jistotu brzké ztráty uÏ‰ího

R˘mafiovska nijak na janovické pan-

ství nezanevfiel a poctivû se snaÏil

dostát sv˘m povinnostem i zde.

Podle smlouvy s Boskovicem zís-

kal nyní mûsteãka Sovinec se zám-

kem, Brunzejf (RyÏovi‰tû)

a Fr˘dlant (Bfiidliãnou), ze vsí pak

Karlov, KfiíÏov, Moravici, zboÏí

v Louãce, Arnultice (Arnoltice),

Veiglov (Vajglov), Lomnici,

Helvíkov (Albrechtice), Stránsko

(Stránské), Malou ·táhli, Velkou

·táhli, Plinkout, Kfiivou a pusté 

osady Val‰ov, Mí‰kov (Mni‰kov),

Ptejlov (Tylov) „i jiné pustiny

s lidmi osedlejmi i neosedlejmi“.

Jan Boskovick˘ si ponechal kromû

v˘nosné Rudy i Nûmeckou

Húzovou (Huzovou) a pustou ves

Mutkov. Zatímco hranice jano-

vického panství zÛstávala

stabilní a nezpochybnitel-

ná, nelze to fiíci o hranici

s panstvím bruntál-

sk˘ch pánÛ z Vrbna,

jeÏ byla pramenem

stál˘ch stfietÛ. 1580

pohnal Vavfiince

Edera Bernard star‰í

Bruntálsk˘ z Vrbna

k zemskému soudu

a poÏadoval s tfiíle-

t˘m, a proto podiv-

n˘m zpoÏdûním

ohromnou a silnû nad-

sazenou ãástku 5000 zla-

t˘ch, Ïe sovineãtí hajní

„sekali dfiíví leÏící pfies

Moravici na gruntu náleÏitém

k Horním VelkrubÛm (horní ãásti

Václavova), kdyÏ poddaní ... Jan

Mal˘ a Pavel Baã na kuny (pasti)

stavûli“. Zanedlouho Ïaloval

Vavfiince znovu a Ïádal kompenza-

ci ve v˘‰i 100 hfiiven, Ïe „v pátek

pfied památkou sv. Katefiiny léta

Pánû 1577 dopustil svému úfiedníku

Jáchymu Pivcovi na svobodné cestû

v mûsteãku Fr˘dlantû 2 vûdra vína

... (Vrb-

novu) poddanému Martinu ·ulcovi

z pfiedmûstí bruntálského vzíti a na

Sovinec vézti“.

Své sídlo Vavfiinec Eder ze

·tiavnice pfienesl 1578 na repre-

zentativní Sovinec, kdyÏ se ujal za-

koupeného zboÏí. Brzy potom na-

vázal na pfiedchozí stavební práce,

jeÏ v duchu renesance zapoãali

Boskovicové, stavebníci portálu

boskovického sálu, pÛvodnû dvou-

poschoìového jiÏního paláce,

zbrojno‰ského sálu pfiemûnûného

na kapli a v II. poschodí obytn˘ch,

tzv. kníÏecích sálÛ, jimiÏ se asi ná-

leÏitû zadluÏili. Vavfiinec Eder po-

kraãoval pfiestavbami a vybavová-

ním interiérÛ. Postavil také nové

hospodáfiské kfiídlo s dvûma krás-

n˘mi branami z maletínského pís-

kovce. Zvlá‰tû tfietí brána je oprav-

du unikátní a svûdãí o vybraném

vkusu architekta i jeho zamûstna-

vatele. Ukonãuje ji lví hlava s leto-

poãtem 1583 a vlevo elegantní erb

EderÛ z roku 1585. ZároveÀ si v‰ak

Eder zÛstal vûdom ceny sídla jako

v˘znamné pevnosti a nechal opra-

vit, zmodernizovat a znaãnû roz‰í-

fiit i fortifikaci. Peníze na nákladné

vybavení nové sídelní rezidence

získal prodejem panství Cimburk

Annû Bánfy z Dolní Litvy.

1580 pov˘‰il Rudolf II. Hank‰tejn

s hornickou osadou na kopci nad

ním na „Keiserlich freie Perchstadt

Hangenstein“, tedy císafiské svo-

bodné Horní Mûsto Hank‰tejn, coÏ

ov‰em mÛÏeme ãíst téÏ jako císafi-

ské svobodné horní mûsto

Hank‰tejn (Skály), jak praví text

stfiíbrného peãetidla, bohuÏel vel-

k˘mi písmeny. Peãetidlo b˘vá po-

vaÏováno za dÛkaz pov˘‰ení osady

kovkopÛ na královské horní mûsto

a stejn˘ letopoãet nese téÏ jeho

dne‰ní znak. Je v‰ak pravdûpodob-

nûj‰í, Ïe k tomu do‰lo uÏ o nûkolik

desítek let dfiíve za Ferdinanda I.

pfied rokem 1542 (nûkdy se uvádí

1537), kdy zde sídlil horní hejt-

man. Roku 1566 zde jiÏ dokonce

pÛsobil mûstsk˘ písafi Adam

Hoppauf z âeské Libiny, b˘val˘

krnovsk˘ student. Rudolf II. vy-

znamenal své mûsto pfiízní i pozdû-

ji, kdyÏ mu daroval ãtyfii pohfiební

závûsné ‰títy pro pohfiební hornic-

ké bratrstvo. Mgr. Jifií Karel

Vavfiinec - poslední muÏ rodu

Z historie
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Ohlédnutí za vánoãními a novoroãními svátky roku 2003

V domû s peãovatelskou sluÏbou bylo vánoãnû a útulno
V pátek 19. prosince pfiipravila ve-

doucí peãovatelské sluÏby Ingrid

Sná‰elová spolu s dal‰ími peãovatel-

kami pfiíjemné pfiedvánoãní odpoled-

ne pro nájemníky nedávno otevfiené-

ho Domu s peãovatelskou sluÏbou na

Revoluãní ulici ãíslo 30. K pfiíjemné

atmosféfie pfiispûly také dûti z matefi-

ské ‰koly, která sousedí s útuln˘m

domovem babiãek a dûdeãkÛ. Za hu-

debního doprovodu paní uãitelky

Milady Suché zazpívaly koledy, za-

tancovaly a pfiednesly nûkolik vá-

noãních ver‰Û a v závûru svého vy-

stoupení pfiedaly seniorÛm malou

pozornost - vánoãní pfiáníãka, která

dûti samy vyrobily. Ve tváfiích vdûã-

n˘ch posluchaãÛ se zraãila spokoje-

nost a úsmûv. Atmosféra Vánoc byla

znát na v‰ech pfiítomn˘ch a vût‰ina si

s dûtmi zanotovala i nûjakou tu kole-

du u rozsvíceného vánoãního stro-

meãku, u kterého byla i spousta dob-

rot a nechybûl pochopitelnû ani bet-

lém. Vytvofiit pfiíjemné prostfiedí

a teplo domova, to chce opravdovou

lásku, trpûlivost a ochotu pomáhat

druh˘m. Tyto vlastnosti v Ïádném

pfiípadû nechybí personálu r˘mafiov-

sk˘ch domÛ s peãovatelskou sluÏ-

bou. Za jejich úsilí, snahu a odhodlá-

ní pomáhat druh˘m budiÏ jim vyslo-

ven velk˘ dík.

Kdo bydlí v „peãovateláku“?

PfiipomeÀme, Ïe pfiestavbou dvou pa-

vilónÛ matefiské ‰koly na Revoluãní

ulici v R˘mafiovû a kolaudací osmi

bytov˘ch jednotek byl vloni ukonãen

projekt Domu s peãovatelskou sluÏ-

bou (DPS). Jeho byty byly pfiedány

nov˘m nájemníkÛm do uÏívání v so-

botu 15. února minulého roku na zá-

kladû smlouvy o nájmu. DPS je zafií-

zení urãené pro staré a zdravotnû po-

stiÏené obãany, ktefií vzhledem

ke svému vûku a zdravotnímu stavu

potfiebují zaji‰tûní osobních potfieb

a sluÏeb jinou osobou. Domy s peão-

vatelskou sluÏbou nejsou zafiízením

sociálního zabezpeãení.

V souãasné dobû bydlí v DPS na

Revoluãní ulici 30 A a B devût ná-

jemníkÛ, z toho jedna manÏelská

dvojice. Cel˘ objekt je bezbariérov˘

a vût‰inou jej vyuÏívají imobilní se-

niofii nebo osoby se sníÏenou pohyb-

livostí. Dvû bytové jednotky jsou na-

víc upraveny pfiímo pro vozíãkáfie, to

znamená, Ïe pfiídavné pomÛcky -

madla, úchyty apod. - jim pomáhají

pfii pohybu v místnosti.

Îádosti o pfiidûlení bytové jednotky

v DPS jsou evidovány odborem soci-

álních vûcí a zdravotnictví podle data

podání. Îádost podává obãan, kter˘

splÀuje základní kritérium dle odboru

sociálních vûcí a zdravotnictví a má

trvalé bydli‰tû v R˘mafiovû nebo v re-

gionu spravovaném mûstem

R˘mafiov. O pfiidûlení bytové jednot-

ky rozhoduje komise sociálních vûcí

a zdravotnictví a Ïádosti jsou v komi-

si projednávány podle pofiadníku.

DÛleÏit˘m faktorem pro pfiidûlení by-

tové jednotky je zdravotní stav, sobû-

staãnost a sociální pomûry Ïadatele.

Bytovou jednotku nelze pfiidûlit oso-

bû trvale upoutané na lÛÏko, postiÏe-

né psychózami a jin˘mi psychick˘mi

poruchami, pod jejichÏ vlivem do-

tyãn˘ ohroÏuje sebe a okolí, a dále 

osobám, které by pro závaÏné osobní

nedostatky naru‰ovaly souÏití oby-

vatel v DPS.

Byt nemÛÏe uÏívat jiná osoba a do

bytu nelze pfiihlásit dal‰ího nájemní-

ka bez souhlasu komise sociálních

vûcí a zdravotnictví. Spoleãné pro-

story a spoleãenská místnost jsou

pfiístupné pro náv‰tûvy pouze v do-

provodu obyvatele DPS. Tolik struã-

ná charakteristika Domu s peãovatel-

skou sluÏbou v R˘mafiovû na ulici

Revoluãní 30.

Je zcela evidentní, Ïe kapacity domÛ

s peãovatelskou sluÏbou v r˘mafiov-

ském regionu jsou znaãnû nedosta-

ãující vzhledem k velmi rychlému

stárnutí na‰í populace. Bude zapotfie-

bí vybudovat urychlenû dal‰í místa,

aby lidé mohli proÏívat dÛstojnû

podzim svého Ïivota. JiKo

Hudební Vánoce ve Stránském
Zajímavou kulturní a spoleãenskou akci uspofiáda-

la v sobotu 20. prosince skupina Keltgrass Band

pro stálé obyvatele a chalupáfie vesniãky Stránské,

kde má skupina své domovské pÛsobi‰tû a fanklub

v místní hospÛdce.

Sobotní veãer byl tentokrát urãen pfiedev‰ím rodi-

nám s dûtmi, které od pofiadatelÛ obdrÏely dárko-

vé balíãky s vánoãním cukrovím.

Cel˘ veãer se hrály irské, country a bluegrassové

skladby, proloÏené tradiãními zvyky, jako pÛlení

jablek, vypou‰tûní ofiechov˘ch lodiãek se svíãkou

a podobnû. Ozdobou veãera pak byla malá Eli‰ka

Koláfiová, která na klávesy zahrála nûkolik pûk-

n˘ch vánoãních koled.

Hlavní atrakcí byla soutûÏ o nejchutnûj‰í kolekci

domácího vánoãního cukroví. Odborná porota po

nároãné degustaci udûlila I. místo Martinû

Rakytové, II. místo Martinû Sabové a III. místo

Janû Vrbeníkové. âestnou cenu pak získal Zdenûk

Pospí‰il za specialitu - tvarÛÏky v ãokoládû.

Za krásnû vánoãnû vyzdobenou hospÛdku a po-

moc pfii akci pofiadatelé dûkují sousedÛm

BeránkÛm, KfienkÛm a VrbeníkÛm.

Jaromír Loun a pofiadatelé akce

Skupina Keltgrass Band Stránské, zleva: Jana
Lounová, Jaromír Loun, Petr Schäfer, Lucie
Paceltová a na housle hraje a v této chvíli foto-
grafuje MUDr. Tomá‰ Kura‰. Eli‰ka Koláfiová pfii produkci vánoãních koled.

Lucie Paceltová pfiedává paní Janû Vrbeníkové ce-
nu za III. místo v soutûÏi o nejchutnûj‰í vánoãní
cukroví.
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Sám sobû doprovod
O posledním pfiedvánoãním víkendu

mohli v‰ichni milovníci hudby

Vladimíra Václavka nav‰tívit jeho

koncert, kter˘ se konal v sobotu 20.

prosince uÏ tradiãnû v restauraci

U Hrozna. Aãkoliv r˘mafiovsk˘ ro-

dák a znám˘ hudebník tentokrát

pfiedstavil svÛj sólov˘ projekt, nepfii-

jel do R˘mafiova sám.

Jako první zahrála pomalu se plnící-

mu sálu neobvyklá dvojice Brix Bar

Band, kterou tvofií pouze hráã na 

elektrickou kytaru a saxofonista, coÏ

je na první pohled jaksi neúplná se-

stava. Nedejme se v‰ak m˘lit, ãleno-

vé Brix Bar Bandu se nesnaÏí na

sv˘ch instrumentech nahradit chybû-

jící ãlánky základní sestavy, n˘brÏ

vyluzují z nich v podstatû klasick˘,

chvílemi takfika monotónní zvuk, za-

tímco rytmus bicích a basovou linku

jednodu‰e reprodukují z poãítaãe.

Hrají tak de facto na poloviãní play-

back, sami sobû doprovod. PfiestoÏe

v˘sledek není zdaleka nezajímav˘

a hudba, bez ohledu na to, kdo ji in-

terpretuje, zda ãlovûk nebo stroj, si

pro svou kvalitu zajisté nachází své

pfiíznivce, vizuální dojem vystoupení

je pfiinejmen‰ím statick˘. Oko hu-

debního fanou‰ka, uvyklé na soubûÏ-

nost rytmu a pohybu, postrádá dva

podstatné fyzické elementy - bubení-

ka (toho pfiedev‰ím) a baskytaristu,

ktefiíÏto ãlenové kapely jsou na pó-

diu obvykle nejaktivnûj‰í (pomine-

me-li pfiípadn˘ dal‰í prvek - poska-

kujícího zpûváka, ov‰em ten se u-

platÀuje ve zcela odli‰n˘ch stylech).

V pofiadí druhá

vystoupila r˘-

mafiovská Si-

bérija, kapela,

která v na‰ich

zemûpisn˘ch

‰ífikách a na-

d m o fi s k ˘ c h

v˘‰kách osobi-

tû reprezentuje

styl neagresiv-

ní, melodické

a nápadité alter-

nativní hudby,

jejíÏ charakte-

ristick˘ zvuk

tvofií kytara,

klarinet a akor-

deon. PfiestoÏe

pro nemoc klarinetistky i v jejich

produkci jeden ãlánek chybûl, pfied-

vedli koncert, kter˘ si vyslouÏil moc-

né ovace publika. Není divu, Ïe

Sibérija jiÏ dávno pfiekroãila hranice

provinãního regionu a zamífiila na

pódia mnohem vût‰ích mûst, mimo

jiné do Brna. A své dosavadní úspû-

chy také koneãnû korunovala prvním

CD, které na pfiedvánoãním koncertû

ohlásila.

Hvûzdou veãera mûl b˘t podle v‰ech

pfiedpokladÛ Vladimír Václavek, kte-

r˘ pfiijel do R˘mafiova pokfitít své no-

vé sólové album Písnû-nepísnû. I on

se pfii koncertû doprovázel sám (aÏ

na jednu akordeonickou v˘jimku),

ov‰em v tom nejlep‰ím slova smys-

lu. TfiebaÏe také vyuÏíval vymoÏe-

ností moderních technologií, se v‰í

stfiídmostí, takÏe reprodukovan˘

zvuk nepÛsobil nikterak cizorodû.

Václavkovo vystoupení pfiedstavova-

lo urãité zklidnûní, zintimnûní celé-

ho koncertu, ov‰em také asi nejmen-

‰í pfiekvapení.

Naopak naprosto neãekan˘m do-

jmem zapÛsobilo hudební uskupení,

které na vyv˘‰ené pódium v Hroznu

vystoupilo na závûr. ·árek Band ve

sloÏení tfii saxofony (rÛzn˘ch veli-

kostí) a jedno violoncello pfiedvedl

originální mix klasické hudby a al-

ternativního rocku, kter˘ místy zavá-

nûl aÏ mysliveckou recesí. Kvarteto,

které se podle vlastních slov nesetká-

vá s velk˘m pochopením seriózních

hudebních posluchaãÛ a bûÏnému

náv‰tûvníkovi klubov˘ch koncertÛ

pfiipadá ponûkud zvlá‰tní, se mohlo,

pokud by zahrálo v atraktivnûj‰ím

ãase, stát skuteãn˘m zlat˘m hfiebem

koncertu. ·koda Ïe mohli potû‰it

pouze nûkolik vytrvalcÛ, o to vût‰í,

Ïe se do na‰ich konãin patrnû jen tak

brzo nevrátí. ZN

Vánoce v rytmu bigbeatu
JiÏ tradiãnû se 25. prosince sjely do r˘mafiovského

Stfiediska volného ãasu kapely ponûkud tvrd‰ího

raÏení, aby naru‰ily poklidn˘ bûh vánoãních svát-

kÛ, coÏ s vdûkem uvítalo nemálo hudebních fa-

nou‰kÛ. Prostory SVâ se pomalu, ale jistû zaplÀo-

valy náv‰tûvníky a v‰e nasvûdãovalo úspû‰nému

prÛbûhu celé akce.

Jako první vystoupila r˘mafiovská kapela The

Hero, která jiÏ patfií ke stálicím zdej‰í malé scény.

Jejich blok bezpochyby potû‰il zejména rockovû

orientované fanou‰ky, ktefií jistû vûdûli, co mohou

od The Hero oãekávat, a myslím si, Ïe v tomto 

ohledu kapela nezklamala a podala svÛj standard-

ní v˘kon.

Jako druhá vystoupila Hechitera, sv˘m pÛvodem

taktéÏ z R˘mafiova, která rovnûÏ není místnímu

publiku úplnû neznámá. Podle reakcí publika by se

v˘kon kapely dal ohodnotit jako jeden z tûch lep-

‰ích, které zatím Hechitera v R˘mafiovû pfiedvedla.

Ov‰em místní pódium zdá b˘ti se pro tuto kapelu

zaklet˘m, a tudíÏ se vystoupení neobe‰lo bez rÛz-

n˘ch men‰ích ãi vût‰ích problémÛ, které moÏná

oku diváka zÛstaly skryty, ale díky nimÏ nemohlo

b˘t vystoupení kapely úplnû stoprocentní.

Následovali The Korf, ktefií na první pohled pfie-

kvapili sv˘m zevnûj‰kem, pfiece jenom basák v suk-

ni a kytarista obleãen˘ jen v tren˘rkách, to se jen tak

nevidí. Pokud se v‰ak divák spí‰e zamûfiil na vní-

mání muziky, zjistil, Ïe tato kapela rozhodnû nevsá-

zí jen na svou image. The Korf pfievedli kus solidní

tvrdé muziky, která rozhodnû nezÛstala bez ohlasu.

Místo avizované Sheeva Yogy vystoupili ãtvrtí

v pofiadí Deaf 99 a neby-

lo vÛbec ãeho litovat.

Jejich nekompromisní

hard core byl pro v‰ech-

ny pfiítomné mil˘m pfie-

kvapením a urãitû patfiil

k vrcholÛm veãera.

Poslední kapelou na pó-

diu byl Crashpoint.

Oãividnû si jiÏ jeho ãle-

nové za dobu svého

k o n c e r t o v á n í

v R˘mafiovû vytvofiili

poãetnou skupinu fa-

nou‰kÛ, a tudíÏ jejich

vystoupení sklidilo asi

nejvût‰í ohlas, i kdyÏ ná-

zory se rÛznily od na-

prostého nad‰ení po po-

nûkud kritiãtûj‰í.

Rozhodnû se v‰ak cel-

kovû akce velmi poved-

la a snad nikdo neodcházel zklaman˘, za coÏ patfií

dík pofiadatelÛm a zúãastnûn˘m kapelám.

Doufejme jen, Ïe zájem o podobné akce

v R˘mafiovû poroste a bude je moÏné pofiádat ãas-

tûji neÏ dosud. Martin Lo‰Èák

Fota: Jaromír Kubelka
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Skauti pomáhali, ale také se bavili
Stali se tradiãními posly betlémského svûtla

V sobotu 20. prosince pfievzalo na nád-

raÏí ve Val‰ovû dvaadvacet r˘mafiov-

sk˘ch skautÛ od sv˘ch kolegÛ projíÏ-

dûjících vlakem z Olomouce smûrem

na Opavu betlémské svûtlo, které t˘Ï

den pfiedali duchovním v kostele sv.

Michaela. Na ·tûdr˘ den pak v tfiesku-

t˘ch mrazech rozdávali skauti od 7.00

do 11.00 hodin betlémské svûtlo lidem

na r˘mafiovské trÏnici. Od nedûle 

21. prosince svût˘lko nadûje záfiilo

v kostele po m‰i svaté a v pondûlí 

22. prosince u vánoãního betlému.

R˘mafiov‰tí skauti neplnili jen své pra-

covní povinnosti, ale mysleli také tro-

chu na sebe. V sobotním odpoledni se

se‰li v junácké chatû Na Stráni, aby si

zazpívali, zasoutûÏili a zavzpomínali.

V úvodu pfiedvánoãního setkání shléd-

li divadelní pohádku Princ Bajaja, kte-

rou si pro své kamarády pfiipravily

druÏiny Lasiãek a Vãelek. Za precizní

nastudování jim patfií velk˘ obdiv.

VÏdyÈ pfiedstavitelé hereck˘ch rolí by

mohli klidnû konkurovat ochotníkÛm

z mûstského hereckého spolku Mahen.

SoutûÏ ve zpûvu vánoãních písních do-

padla na jedniãku. KaÏdá z druÏin si

pfiipravila originální pûvecké vystou-

pení. Porota, která byla sloÏená z pfií-

chozích hostÛ, hodnotila jednotlivé pû-

vecké v˘stupy. Nejlep‰í v˘kon podala

druÏina svûtlu‰ek Beru‰ek s písní

Rampouch a Pfiedvánoãní, na druhém

místû se umístila druÏina skautek

Lasiãek s písnûmi Zelená se louka

a Irei Adonai a jako tfietí se skonãily

skautky Vãelky s písnûmi Hejno vran

a Den pfieslavn˘ nastal. Porota udûlila

dvû ãtvrtá místa, a sice druÏinû vlãat,

která si pfiipravila minimuzikál JoÏin

z baÏin a komponovan˘ pofiad zakon-

ãila vánoãním ·tûdrej veãer, a dále nej-

star‰ím skautÛm - roverÛm a rangers.

Ti zazpívali Grónskou píseÀ a stejnû

jako jejich kamarádi ·tûdrej veãer. Na

pátém místû skonãila druÏina skautÛ

s písnûmi Nezacházej slunko, a jelikoÏ

·tûdr˘ veãer opravdu klepal na dvefie,

i oni zapûli píseÀ ·tûdrej veãer.

Pûvecká soutûÏ zavr‰ila oficiální ãást

odpoledne a vzhledem k tomu, Ïe za

okny klubovny se zaãalo pomalu sm-

rákat, nastal slavnostní ãas nadûlování.

DruÏiny se obdarovaly praktick˘mi

a uÏiteãn˘mi dárky vlastní v˘roby, a to

nejen pro skautsk˘ a táborov˘ Ïivot,

ale také pro Ïivot tvoreãkÛ v pfiírodû,

napfiíklad v podobû velmi vkusného

ptaãího krmítka.

Skautská setkání mûla v minulosti

zvlá‰tní kouzlo a duch pfiátelství, ka-

marádství a smysl pro ãest zÛstal ve

skautingu do dne‰ních dnÛ, coÏ ostatnû

potvrdilo i vánoãní setkání 2003 ve

skautské chatû Na Stráni. JiKo

Závodilo se na saních a bobech Vánoãní hopsání s TK JES
V sobotu 10. ledna se na ãtyfiicet dûtí

nejrÛznûj‰ích vûkov˘ch kategorií se-

‰lo k vefiejn˘m závodÛm ve sjezdu na

saních a bobech na kopci Na Stráni.

Snûhové podmínky, traÈ i poãasí byly

ideální, odhodlání a touha závodníkÛ

po vítûzství byla znát.

SoutûÏe probûhly dvoukolovû, v kate-

goriích dle vûku. Dûti obdrÏely jako

odmûnu diplomy a úãastnické listy

a kaÏd˘ si odnesl i nûjakou tu sladkost.

Organizátofii akce, r˘mafiov‰tí skauti,

dûkují provozovateli lyÏafiského vleku

firmû Easy Control Morava za úpravu

tratû rolbou a tû‰í se na dal‰í roãník zá-

vodÛ. Alois ·imko - Loy

V sobotu 13. prosince 2003 probûhlo

v tûlocviãnû na Národní ulici 15

„Vánoãní hopsání“. Ptáte se, co to by-

lo? Dûvãata z taneãního krouÏku JES,

kter˘ pracuje pfii Základní ‰kole

Jelínkova 1 v R˘mafiovû, si pfiipravila

ukázku toho, co umí a zvládají.

Program se skládal ze tfií ãástí: skoko-

v˘ch technik, v nichÏ dominovaly rÛz-

né taneãní skoky, akrobacie, která za-

ãínala kotouly a konãila pfiemety vpfied

i vzad, a nakonec choreografické ãásti,

v níÏ diváci shlédli nûkolik taneãních

vystoupení. Tanãila dûvãata od prv-

ních tfiíd aÏ po juniorky. Ten, kdo ne-

zaváhal a pfii‰el, jistû nelitoval. Pfies ‰e-

desát divákÛ hodnotilo v˘kony boufili-

v˘m potleskem.

Dûkuji v‰em rodiãÛm, sponzorÛm a ta-

neãním nad‰encÛm za pomoc a podpo-

ru a pfieji v‰em mnoho zdraví a ‰tûstí

v novém roce. Alena Tome‰ková

V˘sledky :

Boby - nejmlad‰í : Boby - mlad‰í:
1. Luká‰ Sopkuliak 1. Marian Ptáãek

2. Tomá‰ DoleÏel 2. Hanka Kitschuchová

3. Luká‰ Kitschuch 3. Marek Rechtorik

Boby - star‰í: Sanû - star‰í:
1. Martina Kobolková 1. Martin Pavela

2. Jirka ·vec 2. Jakub KlvaÀ

3. Bára Svobodová 3. Veronika ZeÈáková

V˘sledky vánoãní soutûÏe Stfiílí celá rodina
26. prosince 2003 se ve Stfiedisku

volného ãasu konala rodinná soutûÏ

Stfiílí celá rodina, které se tentokrát ú-

ãastnilo tfiináct tfiíãlenn˘ch druÏstev.

Organizátofii pfiipravili kromû stfielby

navíc dvû doplÀující soutûÏní discip-

líny, v nichÏ mohli ãekající hráãi pro-

kázat i své kombinaãní schopnosti

a logické uvaÏování. Pfiitom vy‰lo

najevo, Ïe tûm, kter˘m se ve sportov-

ní disciplínû pfiíli‰ nedafiilo, ve vûdo-

mostních soutûÏích excelovali. Na

závûr se tedy nevyhla‰ovaly v˘sled-

ky jediné, ale hned trojí.

Na první místo hlavní soutûÏe se pro-

stfiílela rodina Vlãkov˘ch v ãele s ka-

pitánkou Romanou a 248 získan˘mi

body. Druhé místo obsadili Buãkovi

s kapitánem Ale‰em, ktefií získali

o deset bodÛ ménû, a koneãnû tfietí

skonãila trojice pod vedením Jana

Ry‰ánka s 231 body. V doplÀující

soutûÏi skládání puzzle se na ‰piãku

Ïebfiíãku vy‰plhali Danielovi a v fie-

‰ení hlavolamÛ se jako nejlep‰í a nej-

rychlej‰í ukázali Niklovi. V‰ichni 

úãastníci získali drobné dary, vítûzné

stfielecké druÏstvo vûnovalo vûcnou

cenu, kopací míã, Dûtskému domovu

Janovice. Helena Tesafiová

Sanû - dorost: 1. Jana ·kreková Foto: archiv TK JES

Fota: Alois ·imko (Loy)



¤e‰ení vánoãního kvízu

1) Co znamená latinské slovo ad-
vent?
- pfiíchod;

2) Kdy advent zaãíná a jak dlouho
trvá?
- ãtvrtou nedûli pfied ·tûdr˘m dnem, 

4 t˘dny;

3) Proã se na svátek sv. Barbory no-
sívala do stavení vûtviãka z ovocné-
ho stromu?
- aby dûvãata vyvû‰tila, zda se pfií‰tí

rok vdají - podle toho, zda vûtviãka

vykvetla;

4) Proã se vûfiilo, Ïe hospodynû ne-
smí vstát od ‰tûdroveãerního stolu?
- aby nikdo z rodiny neumfiel;

5) Proã se dfiíve dávaly ve stavení do
oken svíãky?
- aby trefily zpátky ke stolu du‰e zem-

fiel˘ch pfiedkÛ, dokonce se pro nû

i prostíralo ke stolu;

6) Jak˘m skutkem získal sv.
Mikulá‰ povûst o své dobrotivosti?
- sv˘mi penûzi vykoupil tfii dcery jed-

noho kupce (nûkdy se uvádí ‰lechtiã-

ny) z nevûstince;

7) Ze které zemû pochází zvyk zavû-
‰ování vûtviãky jmelí v místnosti?
- z Anglie; dodnes mnoho rodin vûfií

v jeho kouzelnou moc a málokde chy-

bí o Vánocích zavû‰ená vûtviãka. âím

více bíl˘ch bobulek jmelí má, tím více

‰tûstí na vás pr˘ v novém roce ãeká.

Ke snÛm o jmelí patfií i fiada v˘kladÛ...

8) Kde vlastnû jmelí roste?
- v korunách jehliãnat˘ch a listnat˘ch

stromÛ, i v na‰í pfiírodû je moÏné jme-

lí nalézt;

9) Z jak˘ch dob se do dne‰ních dnÛ
dochovala víra, pÛvodnû staré po-
hanské rituály, vezlaté prasátko,
magii jmelí, pálení purpury a pfií-
pravu obfiadního peãiva?
- z dob KeltÛ;

10) V jaké pfiírodní události vlastnû
tkví prastará podstata oslav vánoã-
ních svátkÛ? 
- v zimním slunovratu; symbolizuje

ho svûtlo a zapalování svíãek;

11) Ve kterém praÏském kostele
byste hledali znám˘ voÀav˘ perní-
kov˘ betlém, ke kterému kaÏdoroã-
nû pfiib˘vají dal‰í figurky?
- v kostele sv. Matûje v Dejvicích.

Perníkové jesliãky si mÛÏete pro-

hlédnout od 2. 12. do 2. 1., pfiístup-

né jsou v nedûli a ve svátek ve 13-16

hodin, ve v‰ední dny ve 14-16 ho-

din; známé jsou také zastoupením

v‰ech ãesk˘ch a moravsk˘ch lido-

v˘ch krojÛ na figurkách muÏÛ, Ïen

i dûtí;

12) Z ãeho se skládal tradiãní ãesk˘
vánoãní pokrm muzika?
- z kouskÛ su‰en˘ch ‰vestek, jablek,

hru‰ek a merunûk, které se rozvafiily

a okofienily, pfiecedily pfies pláténko,

pfiidala se lÏíce povidel, hrozinky,

vla‰ské ofiechy a nastrouhan˘ perník...

v‰e se povafiilo a muzika se podávala

horká na dfievûn˘ch miskách; je‰tû na

poãátku 20. století nechybûla na Ïád-

ném ‰tûdroveãerním stole;

13) Co bylo hlavní sloÏkou puãálky
- oblíbeného pokrmu z pohansk˘ch
dob?
- hrách; nabobtnal˘ se nechal 2 aÏ 3

dny klíãit - puãet, pak se opraÏil na 

omastku nebo na sucho a podával se

slazen˘ medem, cukrem nebo osolen˘

a opepfien˘; o Vánocích a Velikono-

cích (velikonoãní praÏmo) prodávaly

puãálku v Praze v Kotcích tzv. baby

puãálnice;

14) Proã se fiíká starému ãeskému
vánoãnímu jídlu ãern˘ kuba?
- podle hfiibÛ modrákÛ, které se do ku-

by pfiidávají a zbarvují pokrm doãer-

na;

15) Co byste hledali marnû v anglic-
kém Christmas pudding - vánoãním
pudingu?
- ãokoládové bonbóny;

16) Se kterou domácí ãinností byly
spojeny bíle odûné obchÛzkové by-
tosti lucie?
- pfiedení lnu; v den jejich obchÛzky se

nesmûlo pfiíst vlákno, neposlu‰n˘m

hospodyním lucie rozmetaly napfiede-

né nitû po místnosti;

17) Jak je naz˘ván mal˘ pfienosn˘
betlém, se kter˘m obcházely dûti
stavení?
- skfiíÀkov˘;

18) Jakou událost symbolizuje den
28. 12. naz˘van˘ Mláìátka?
- malé chlapce ve vûku do dvou let po-

bité na HerodÛv pfiíkaz v Jeruzalémû,

ktefií se stali prvními obûtmi kfiesÈan-

ské víry; král Herodes, patfiil k nejbez-

ohlednûj‰ím a nejkrvavûj‰ím posta-

vám svûtov˘ch dûjin; známá

Betlémská kaple v Praze byla zasvûce-

na právû MláìátkÛm betlémsk˘m;

19) Jak se jmenovali tfii králové?
- Ka‰par, Melichar, Baltazar; po jejich

náv‰tûvû, pfii které kadidlem obfiadnû

vykoufiili prostory stavení, zÛstávala

na dvefiích tfii písmena napsaná svûce-

nou kfiídou: K + M + B. Existuje v‰ak

i jin˘ v˘klad této zkratky - Christus

mansionem benedictat (Kristus aÈ po-

Ïehná pfiíbytku: C + M + B).

20) Kdy a kde se v Praze údajnû po-
prvé objevil nazdoben˘ vánoãní
stromeãek?
- 1812, u reÏiséra Leibicha v Libni;

21) Co je to myrha, kterou pfiinesli
tfii králové JeÏí‰kovi?
- su‰ená vonná pryskyfiice z myrhov-

níku;

22) Se kter˘m mûstem je spojen

osud Jana Jakuba Ryby, autora
âeské m‰e vánoãní?
- RoÏmitál pod Tfiem‰ínem; Jakub Jan

Ryba Ïil v letech 1765 - 1815. Rybova

m‰e je obdobou jesliãkové hry pfiene-

sené na strukturu m‰e a zasazené do

prostfiedí ãeského venkova - a co více

- v ãeském jazyce! Brzy po svém

vzniku vzbudila velk˘ ohlas a stala se

symbolem ãesk˘ch Vánoc. RybÛv Ïi-

vot byl prav˘m opakem této radostné

a krásné skladby - po cel˘ Ïivot nará-

Ïel na neporozumûní vrchnosti, ve své

uãitelské práci mûl dlouhé spory

s místním faráfiem. Také ho muãila

krutá nemoc. Ten osudn˘ den byl zfiej-

mû nevyhnuteln˘... neodolal slovÛm

svého oblíbeného Seneky: abych dob-

fie umfiel, musím umfiít rád... a na 

okraji lesa nedaleko RoÏmitálu si pod-

fiezal Ïíly. Zbylo po nûm sedm dûtí

a manÏelka Anna.

23) Ve které zemi nosí dárky trpas-
liãí dûdeãek Jultombe spolu s trpas-
líãky Julnissar?
- ve ·védsku; obãas v‰ak na sebe vá-

noãní skfiítek bere podobu kozla, pod-

le legendy o starém lakomém kozlovi,

kter˘ odmítl darovat JeÏí‰kovi chlup

na teplou pfiikr˘vku. Vánoce ve

·védsku jsou oslavami Ïivého svûtla,

elektrické Ïároviãky se nepouÏívají,

v kaÏdé domácnosti hofií mnoho sví-

ãek.

24) âemu se dfiíve fiíkalo calta, ‰tûd-
rovka nebo húska?
- vánoãce; vánoãky patfií mezi nejstar-

‰í ãeské obfiadní peãivo, kousek se dá-

val dobytku, dal‰í kousek se házel do

studny, aby mûla dobrou vodu, a kou-

sek musel dostat i dobr˘ sluÏebník, ale

‰patn˘ pán - oheÀ. ChOli
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Byli jste úspû‰ní ve vánoãních soutûÏích?
O Vánocích pfiipravila na‰e redakce pro v‰echny ãtenáfie R˘mafiovského ho-

rizontu mal˘ dárek. Pro ty, kdo si rádi hrají, lu‰tí, hádají, zkrátka soutûÏí,

byla pfiipravena vánoãní soutûÏ ve ãtyfiech disciplínách - kvíz, mal˘ vánoã-

ní test, pfiesmyãky a ‰védská kfiíÏovka. Pro úspû‰né tfii vylosované fie‰itele

byly pfiichystány lákavé dárky: 1. cena: bezdrátov˘ telefon Philips Xalio
300, 2. cena: dobíjecí kupon na mobilní telefon, komponent k PC a dár-

ková sada, 3. cena: kniha, hudební CD a dárková sada.
Do uzávûrky soutûÏe, která byla 15. ledna ve 12.00 hodin, redakce obdrÏe-

la kupodivu jen tfii správné odpovûdi (???). Zástupce vydavatele

R˘mafiovského horizontu, fieditelka Stfiediska volného ãasu Marcela

Pavlová, urãila losem toto pofiadí: 1. místo Josef Vlach, R˘mafiov, 2. místo

Irena Fukalová, R˘mafiov, 3. místo Libu‰e Langová, R˘mafiov.

Jak znûly správné odpovûdi jednotliv˘ch soutûÏních zadání?

Mal˘ vánoãní test Vánoãní pfiesmyãky

Kdo rozná‰í dárky?
1.   Finsko D. Ukko

2.   Norsko I. Nisse

3.   Rusko G. dûda Mráz

4.   ·védsko J. Jultombe

5.   ·v˘carsko C. Monsignor 

Chaland

6.   USA A. Santa Claus

7.   âeská

republika F. JeÏí‰ek

8.   Dánsko B. Vánoãní posel

9.   Francie H. Papa Nöel

10. Nizozemí E. Sinter Klaas

V následujících pfiesmyãkách jste
na‰li tyto skryté symboly Vánoc:
1. ãert komes stromeãek
2. sánû hluk snûhulák
3. krã oliny rolniãky
4. co ví kur cukroví
5. ãáry kde dáreãky
6. kalí den andílek
7. u rapu pr purpura
8. ãok nezve zvoneãek
9. zvûd hakiã hvûzdiãka
10. u koz látej jezulátko

Tajenka velké vánoãní kfiíÏovky:
Pfiejeme vám prima svátky, spousty dárkÛ, Ïádné zmatky.
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãná

·kolství
V úter˘ 16. prosince, v pfiedvánoãním t˘dnu, moh-

lo nûkolik stovek dûtí a mnoho desítek dospûl˘ch

shlédnout velmi zdafiilou akci ÏákÛ Základní ‰koly

v Bfiidliãné. Podle vzoru televizní pûvecké soutûÏe

„Doremi“ byla uspofiádána soutûÏ zpûvákÛ této

‰koly. Desítky dívek i chlapcÛ soutûÏily se sv˘mi

písnûmi za doprovodu uãitelky Mgr. Broni

Györgyové a pana Mirka Dohnala. Mnoho krás-

n˘ch melodií, nûkteré i z klasick˘ch ãesk˘ch po-

hádek, zaznûlo ve velkém sále Kulturního domu

v Bfiidliãné. Velk˘ potlesk a uznání byly odmûnou

v‰em soutûÏícím. Snad i pfiedvánoãní ãas mûl zá-

sluhu na tom, Ïe mnozí dospûlí pod dojmem pfie-

krásn˘ch písní zamáãkli tak trochu potají i nûjakou

tu slzu, deroucí se do oãí. Pûknou akci konferova-

la uãitelka Mgr. P. Schneiderová, která velmi vtip-

nû oslovila kaÏdého úãinkujícího. Vystoupení, jeÏ

se bûhem úterního dopoledne a pozdního odpoled-

ne opakovalo celkem tfiikrát, bylo ukonãeno pfie-

dáváním cen z rukou fieditelky ‰koly Mgr. Ivany

Václavíkové. Nejvy‰‰í ocenûní získala Ïákynû tfií-

dy VIII. C Lucie Valá‰ková.

Dva dny pfied ·tûdr˘m dnem

byla uspofiádána dal‰í úspû‰ná

akce. V pondûlí 22. prosince se

uskuteãnil velk˘ vánoãní tur-

naj ve stolním tenise O pohár

fieditelky ‰koly. Za úãasti nû-

kolika desítek hráãÛ

z Bfiidliãné i R˘mafiova probí-

halo mnoho zajímav˘ch zápa-

sÛ v sále tûlocviãny ‰koly na

ãtyfiech stolech. Celou akci pfii-

pravil a organizoval vynikající

hráã stolního tenisu poloviny

20. století, pedagog ‰koly Mgr.

Antonín Zaìa Zavadil. Za po-

moci uãitelky Lídy Glacnerové

pfiipravil pro mladé závodníky

prostfiedí témûfi malého mist-

rovství republiky. Vítûzem

a drÏitelem poháru, kter˘ pfie-

vzal z rukou fieditelky ‰koly

Mgr. Ivany Václavíkové, byl

Ïák IX. A ze

‰ k o l y

Bfiidliãná Jifií

Janeãek. 

R. Mûfiínsk˘

Máte i vy srdíãko?
Ze sportu

V úter˘ 11. listopadu jsme na bazénû pfiivítali plavce na‰eho okresu. Po

del‰í odmlce nám byla svûfiena organizace okresního pfieboru v plavání,

pfiiãemÏ fieditelem soutûÏe byl p. Glacner. Samozfiejmû jsme rádi pfied-

vedli také na‰e borce, a tak nastoupila dvû druÏstva Z· v Bfiidliãné.

Dívky: M. Cicková, V. Machátová, L. Kosíková, J. Dobroviãová, 

A. Luptáková a B. Kováãová.

Ho‰i: J. Chud˘, L. Lancz, L. ·ãudla, L. Korytar, T. Nûmec, Z. Zelen˘

a M. HolodÀák.

V˘born˘ch v˘sledkÛ jsme dosáhli v disciplínách:
25 m mot˘lek - Cicková, HolodÀák - 3. místo

50 m kraul - Nûmec - 3. místo

50 m znak - Chud˘ - 2. místo

‰tafeta 4x25 m a 6x50 m - obû druÏstva - 3. místo.

Velká pochvala patfií E. Musilové, která nastoupila k závodu, pfiestoÏe

nebyla v základní soupisce. Je úÏasné vidût sportovní chování a partu,

která se nám na ‰kole utváfií.

Velk˘ podíl na zdárném prÛbûhu soutûÏe mûli také fieditelka ‰koly Iva

Václavíková a pan uãitel Karel Kreãmer.

V‰em dûkuji a blahopfieji!!!

Mikulá‰ská laÈka
Ve ãtvrtek 4. prosince se mûly moÏnost dûti otestovat ve skoku vysokém. Mezi se-

dmadvaceti závodníky se objevily nové talenty.

Bára Nûmcová (125 cm), Majka Lamaãová (120 cm), obû ze 7. C, vytvofiily osobní

rekord. To se podafiilo rovnûÏ i Veronice Machátové z 8. C (135 cm). Mezi mlad‰í-

mi hochy se dafiilo PeÈovi Machátovi (130 cm) a Ondfieji Hulovi (125 cm), oba 7. C.

SoutûÏ star‰ích hochÛ byla velmi vyrovnaná, spí‰e ‰lo o to, „kdo s koho“. Zadafiilo

se Tomá‰i Nûmcovi, kter˘ jedin˘ zdolal 143 cm, coÏ mu vyneslo zlato. Za ním 140

cm zdolal nejlépe Luká‰ ·ãudla z 8. A a Michal HolodÀák z 9. C. Jmenovaní ‰kolu

reprezentovali také na Vánoãní laÈce 18. prosince v R˘mafiovû. L. Glacnerová

V mûsíci prosinci probûhla na na‰í ‰kole velmi pûkná akce Îivot dûtem.

KaÏd˘, kdo chtûl, si koupil barevné srdíãko a pomohl tak dûtem trpícím leuké-

mií. Celkem jsme vybrali a odeslali ãástku 4 000 Kã.
Peníze budou pouÏity na nákup pfiístrojÛ, které urãitû pfiispûjí k lep‰í léãbû zá-

kefiné nemoci.

Ráda bych je‰tû jednou podûkovala v‰em, kdo mi pomohli sbírku zorganizo-

vat. Krásná srdíãka na nástûnce nám budou pfiipomínat, Ïe jsme nezÛstali lho-

stejní k osudu jin˘ch lidí. Karla Havlíková

Fota: archiv Z· Bfiidliãná
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Sport

V pondûlí 29. prosince 2003 probû-

hla 4. disciplína R˘mafiovského de-

setiboje - kuÏelky. Hrálo se na 60

hodÛ sdruÏen˘ch v kuÏelnû TJ Jiskra

R˘mafiov. Celá akce mûla hladk˘

prÛbûh a byla provázena v˘bornou

atmosférou na drahách i v hledi‰ti.

Objevily se v˘kony velmi dobré

i slab‰í. Jde o technickou disciplínu,

a tak je logické, Ïe ti, ktefií se setka-

li s tímto sportem poprvé ãi podru-

hé, mûli „dûr a buzarÛ“ na své stra-

nû opravdu poÏehnanû. Vûfiíme v‰ak,

Ïe se tímto ani následn˘m namoÏe-

ním nûkter˘ch svalÛ nenechají prop-

fií‰tû od tohoto nádherného sportu

odradit.

V kuÏelnû se se‰lo cel-

kem sedma‰edesát spor-

tovcÛ a diváci a pfiíznivci

mohli vidût devatenáct

dvoustovkov˘ch ãísel

a dva rekordy v podání

Vlastíka Barana

a Jany ·indláfiové.

Jejich v˘kony 262,

resp. 240 shozen˘ch

kuÏelek svûdãí o tom,

Ïe jim forma gradova-

la v prav˘ ãas.

Za hladk˘ prÛbûh akce

patfií podûkování v‰em,

ktefií pomohli s její organizací. Do

leto‰ního desetiboje je zapsáno ‰est-

asedmdesát sportovních nad‰encÛ,

coÏ je více neÏ loni. Ze zku‰enosti

z minul˘ch roãníkÛ se dá oãekávat,

Ïe pfii dal‰í disciplínû,

kterou je plavání,

se v plném poãtu

v‰ichni spor-

tovci nese-

jdou. Pfied ro-

kem se s vo-

dou pot˘kalo

‰ e s t a t fi i c e t

plavcÛ, bude

jich letos více...?

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné je pro tyto

úãely pronajat˘ 24. ledna od 11.00

do 12.00 hodin. Plave se na 50

m voln˘m zpÛsobem, muÏi katego-

rie C na 25 m voln˘m zpÛsobem. Je

nutné pfiijít vãas! Neváhejte! Pokud

vám nehrozí pfiímo utopení, pfiijìte

si zaplavat.

Po plavání bude následovat dal‰í

disciplína - bûh na lyÏích.

PfiedbûÏn˘ termín je stanoven na so-

botu 14. února 2004 v 10.00 hodin

v zahradû Hedvy. Tak tedy: Sportu

zdar a R˘mafiovskému desetiboji

zvlá‰È! 

Pofiadatelé R˘mafiovského desetiboje

Celkové pofiadí po ãtyfiech disciplínách
(Turistika, skok do dálky, stfielba ze vzduchovky a kuÏelky)

Kategorie Ïeny: Kategorie muÏi A:
1. ·indláfiová Jana (240 b.) 1. Baran Vlastimil (262 b.)

2. Pitorová Jana (219 b.) 2. Krykorka Stanislav (247 b.)

3. Míãková Markéta (219 b.) 3. Kuãera Jan (247 b.)

Kategorie muÏi B: Kategorie muÏi C:
1. Hofman Jaroslav (233 b.) 1. Horáãek Jan (228 b.)

2. Holou‰ Jaroslav (230 b.) 2. Koneãn˘ Antonín (223 b.)

3. Hrdina Vojtûch (196 b.) 3. Orlík Václav (213 b.)

Kategorie Ïeny: Kategorie muÏi A:
1. Míãková Markéta 1. Rektofiík Bronislav

2. DoleÏelová Dana 2. Koneãn˘ Petr

3. Jurá‰ová Alena 3. Krykorka Stanislav

Kategorie muÏi B: Kategorie muÏi C:
1. Sovi‰ Ivan 1. KoÀafiík Jan

2. Hrdina Vojtûch 2. Orlík Václav

3. Svedoník Josef 3. Koneãn˘ Antonín

Îáci pokraãují ve vítûzném taÏení Hodnocení podzimní sezóny 2003
mlad‰ích ÏákÛ TJ Jiskry R˘mafiovR˘mafiov - V závûru roku 2003 se uskuteãnil v kategorii mlad‰í Ïáci (roãník

1991) 10. roãník mezinárodního halového turnaje „O putovní pohár mûsta

Bílovec“. Turnaje se zúãastnilo 16 druÏstev rozdûlen˘ch do dvou skupin. Ve

„skupinû A“ startovala druÏstva S·K Bílovec, FK Levice (SR), TJ Jiskra

R˘mafiov, FK Zlín, RuÏomberok (SR), SFC Opava, Tfiinec a Elseremo Brumov,

ve „skupinû B“ FC Baník Ostrava, SK Sigma Olomouc, Lokomotiva Trnava

(SK), Fr˘dek-Místek, NH Ostrava, Kiertz (PL), FC Hluãín a FC Vsetín. První

dva dny probíhala utkání ve skupinách, pfiiãemÏ do semifinálov˘ch bojÛ postou-

pila první dvû druÏstva z obou skupin, kter˘mi se staly RuÏomberok (SK), TJ

Jiskra R˘mafiov, SK Sigma Olomouc a FC Hluãín. Utkání o koneãné umístûní

probûhla tfietí den konání turnaje. V prvním zápase o finálovou úãast, v nûmÏ na-

stoupili proti sobû hráãi SK Sigmy Olomouc a TJ Jiskry R˘mafiov, R˘mafiov‰tí

dosáhli zaslouÏeného vítûzství 2:1. Ve druhém semifinálovém utkání zvítûzili

hráãi slovenského RuÏomberka nad druÏstvem FC Hluãín 5:2. Ve finále se tak po

zásluze utkaly t˘my RuÏomberka a Jiskry R˘mafiov. Zápas po dramatickém prÛ-

bûhu skonãil vítûzstvím slovenského t˘mu 6:4, kdyÏ R˘mafiov‰tí v utkání dva-

krát vedli, a to 2:1 a 4:3. Nejlep‰ím hráãem zdafiilého turnaje se stal hráã TJ

Jiskry R˘mafiov Jirka Furik, nejlep‰ím stfielcem hráã RuÏomberka Juraj Oravec

s neuvûfiiteln˘mi 32 brankami z devíti zápasÛ.

Zajímavostí turnaje, jakoÏ i odmûnou pro hráãe za pfiedvedené v˘kony, bylo be-

nefiãní utkání reprezentantÛ âR a Slovenska, spojené s autogramiádou. V̆ tûÏek

akce byl vûnován na nákup lékÛ pro bíloveckou nemocnici.

Koneãné pofiadí: 1. RuÏomberok (SK), 2. TJ Jiskra R˘mafiov, 3. SK Sigma

Olomouc, 4. FC Hluãín, 5. Kiertz (PL), 6. S·K Bílovec, 7. FK Levice (SR), 

8. NH Ostrava, 9. FC Baník Ostrava, 10. FK Zlín, 11. SFC Opava, 12. FC Vsetín,

13. Tfiinec, 14. Lokomotiva Trnava (SK), 15. Elseremo Brumov, 16. Fr˘dek-

Místek. Jifií Furik

Fotbalisté mlad‰ích ÏákÛ TJ Jiskry

R˘mafiov potvrdili, Ïe loÀské 4. mís-

to nováãka v krajském pfieboru

Moravskoslezského kraje nebylo

náhodné. V podzimní ãásti roãní-

ku 2003-2004 prokázali svou

stoupající v˘konnost, kdyÏ na

podzim 2003 ve sv˘ch dva-

nácti zápasech neokusili

hofikost poráÏky. K deseti

vítûzstvím si pfiipsali dvû

remízy a tím prodlouÏili

neporazitelnost v mist-

rovsk˘ch zápasech na

devatenáct v fiadû. Po

podzimní ãásti jsou

v ãele tabulky se 40

vstfielen˘mi branka-

mi a pouze 4 obdr-

Ïen˘mi, coÏ je

nejménû ze

v ‰ e c h

d r u Ï -

s t e v .

Druh˘

Baník

O s t r a v a

B ztrácí na Jiskru R˘mafiov se sv˘mi

29 body 3 body, tfietí SFC Opava B 7

bodÛ. Prvenství mlad‰ích ÏákÛ patfií

i v soutûÏi slu‰nosti, protoÏe v utká-

ních odehran˘ch v prÛbûhu podzim-

ní sezóny nasbírali pouze dvû Ïluté

karty.

Podzimní sezónu odehrálo cel-

kem ‰estnáct hráãÛ. Do sesta-

vy t˘mu byli zafiazeni:

Radoslav Urban (720 odehra-

n˘ch minut), Jifií Furik (720),

Vladimír MaÀák (620), Daniel

Hrabec (694), Radim Keclík

(682), Jifií

Homola (700),

Josef La‰tÛvka

(582), Pavel

Kuãera (672),

Michal Valá‰ek

(581), Michal

Furik (694),

Tomá‰ Sitafi (706),

David JavÛrek (143),

Václav Svoboda (99),

P e t r

Strouhal

( 2 0 0 ) ,

M i c h a l

Doãkálek

( 4 3 )

a Franti‰ek ·kuta

(64). Nejlep‰ím stfiel-

cem se stal Pavel Kuãera s 15 vstfie-

len˘mi brankami.   

Trenér Milan Furik

Turnaj v líném tenisu
Dal‰ím vánoãním poãinem sdruÏení BFAA Oldies bylo organizování turnaje

v líném tenisu dvojic, jenÏ se uskuteãnil 26. 12. Jedná se o tradiãní akci, kte-

rá se jako vÏdy odehrála v tûlocviãnû Z· na ulici 1. máje. Do turnaje se pfii-

hlásilo osm dvojic, které se utkaly ve dvou skupinách, z nichÏ pak vze‰li sou-

pefii pro vyfiazovací boj. Nejúspû‰nûji si poãínala dvojice Pavel Zavadil -

Tomá‰ Köhler. Za BFAA Oldies R˘mafiov Pavel Vraspír

V˘sledky v kuÏelkách

R˘mafiovsk˘ desetiboj pokraãoval dal‰í disciplínou

Fota: archiv TJ Jiskra R˘mafiov
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Skonãil 3. roãník r˘mafiovské florbalové ligy
V sobotu 27. 12. 2003 skonãil finálov˘mi boji jiÏ 3. tfietí roãník RFbL. Nutno

poznamenat, Ïe tyto souboje se odehrály uÏ s pouÏitím nové svûtelné tabule,

kterou na své náklady zakoupilo a v tûlocviãnû gymnázia instalovalo obãanské

sdruÏení BFAA Oldies. Jak jsme vás informovali v minulém ãísle novin, t˘my

se po základní ãásti rozdûlily na dvû poloviny, z nichÏ první hrála play-off o ví-

tûzství a druhá se utkala o páté místo. Vítûzství v turnaji si zaslouÏenû vybojo-

val San Team, kdyÏ v prÛbûhu celé ligy nepoznal poráÏku a ve finále zdolal

Men in black 7:2. Tfietí místo pak získalo druÏstvo Oldies II, jeÏ po dramatic-

ké pfiestfielce porazilo Rebels 7:6. Zde jsou v˘sledky v‰ech zápasÛ play-off:

Semifinále
M.I.B. - Rebels 

10:9 (2:1, 4:3, 3:5, 1:0) 

po samostatn˘ch nájezdech 

San Team - Oldies II 

6:3 (0:2,5:0,1:1)

O 3. místo
Rebels - Oldies II 6:7 (5:2, 0:2, 1:3)

Finále
San Team - M.I.B. 7:2 (1:1, 4:1, 2:0)

Skupina o 5. - 8. místo:

Oldies I - Future 6:4 (1:1, 4:0, 1:3)

Panters - Kaãefii 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

O 7. místo
Panters - Future 8:9 (4:3, 3:5, 1:1)

O 5. místo
Oldies I - Kaãefii 8:2 (1:1, 2:0, 5:1)

Koneãné pofiadí druÏstev tedy vypa-

dá následovnû:

1. San Team

2. Men in black

3. Oldies II

4. Rebels

5. Oldies I

6. Kaãefii

7. Future

8. Panters

Stejnû jako oba pfiedchozí i tento roãník ligy lze oznaãit za vydafien˘. Pfiispûli

k tomu i nûktefií hráãi z fiad registrovan˘ch svou ochotou fiídit vût‰inu zápasÛ.

Touto cestou jim dûkujeme za spolupráci a vûfiíme, Ïe i letos bude florbal vypl-

Àovat podzimní sobotní odpoledne mnoha sportovcÛ a sportovních pfiíznivcÛ. 

Za BFAA Oldies R˘mafiov Pavel Vraspír

Krajská soutûÏ v aerobiku má za sebou uÏ druh˘ roãník
Druh˘ roãník R˘mafiovského novoroãního ae-

robiku probûhl v sobotu 17. ledna ve velkém

sále Stfiediska volného ãasu. SoutûÏe, kterou

pofiádalo SVâ spoleãnû s SK Studio sport

a zdraví R˘mafiov, se ve ãtyfiech vûkov˘ch ka-

tegoriích zúãastnilo celkem 110 závodnic ze

sportovních klubÛ z celé severní Moravy.

Jednotliv˘m soutûÏním skupinám pfiedcvião-

valy profesionální instruktorky aerobiku,

Pavlína Radiãová z Prostûjova, Ivana

KoÏmínová z Havífiova a L˘die ·védíková

z R˘mafiova, a úroveÀ závodu byla zaji‰tûna

také pfiítomností kvalifikovan˘ch rozhodãích.

Pfiekvapivû vysok˘ poãet úãastnic svûdãil

o tom, Ïe R˘mafiovsk˘ novoroãní aerobik se za

krátkou dobu své existence jiÏ stal prestiÏní

soutûÏí, pfiesto zaznamenali pofiadatelé pomûr-

nû mal˘ zájem závodnic z r˘mafiovsk˘ch spor-

tovních klubÛ. Není tedy divu, Ïe se na meda-

ilové pozice skrze velkou konkurenci probojo-

vali pfiedev‰ím hosté.

Z r˘mafiovsk˘ch úãastnic soutûÏe se na nejlépe dafiilo Renatû ·védíkové, kte-

rá závodila ve IV. kategorii a obsadila 5. místo. Skvûl˘ v˘kon podala rovnûÏ

Zuzana Buãková ve III. kategorii.

Závod v aerobiku, jejÏ pfii‰el jako divák podpofiit i starosta mûsta Petr Klouda,

mohl probûhnout na skuteãnû profesionální úrovni také díky sponzorÛm, jme-

novitû firmám Ferdinand ·opík - stavební stroje a doprava, Klempífiství Pipa,

Sofiko R˘mafiov, Gatro R˘mafiov a Marcel Mihál - autoopravna, jimÏ touto

cestou dûkujeme. Helena Tesafiová

I. kategorie (8-10 let):

1.Katefiina Miturová (Ostrava)

2.Denisa Venosová (·umperk)

3.Krist˘na MuÏíková (·umperk)

II. kategorie (14-17 let):

1.Zuzana KoÏmínová (Havífiov)

2.Michaela Klime‰ová (·umperk)

3.Denisa V‰etiãková (·umperk)

II. kategorie (11-13 let):

1.Markéta Trojková (Havífiov)

2.Katefiina Pastuchová (Havífiov)

3.Petra Burianová (Havífiov)

IV. kategorie (18-99 let)

1.Iva Sohrová (·umperk)

2.Ingrid Îupníková (Havífiov)

3.Katefiina Podhorská (·umperk)

Dûti do 5 let zdarma, zajímavé slevy pro skupiny a pro dûti do 12 let.
Doprava lux. busem: 2.200,- Kã ze Svitav.

Pfii min. poãtu 10 klientÛ zaji‰tûn svoz z R˘mafiova.

Katalogy zdarma a bliÏ‰í informace získáte u prodejce zájezdÛ

v R˘mafiovû - paní Misafiová - tel. 554 212 994, 605 421 676

(po - pá po 19. hodinû)

Hradec Králové tel.: 495 521 595, 495 530 006

Litomy‰l 461 618 788

www.skalla.cz

DOVOLENÁ 2004
Cestovní kanceláfi Skalla CZ s. r. o.

se sídlem v Hradci Králové

nabízí 10denní pobytové zájezdy:

Chorvatsko - Omi‰
Penzion, plná penze, delegát, poji‰tûní CK

Cena od 4.490,- Kã

Chorvatsko - Makarská
Penzion, polopenze, delegát, poji‰tûní CK

Cena od 4.790,- Kã

Chorvatsko - Ba‰ka Voda
Stany, polopenze, delegát, poji‰tûní CK

Cena od 3.290,- Kã

Itálie - Palmová riviéra
Stany, karavany, plná penze, 

delegát, poji‰tûní CK

Cena od 3.590,- Kã

Itálie - Riccione
Stany, karavany, plná penze, delegát, poji‰tûní CK

Cena od 3.390,- Kã

Finálová skupina:
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Pfiívaly snûhu opût komplikují v‰ední Ïivot ve mûstû

Hornomûstská ulice Autobusové nádraÏí

námûstí Míru tfiída HrdinÛ

Socha Panny Marie z r. 1683 Radniãní ulice Národní ulice

OdstraÀování nebezpeãného ledu ze stfiech

KfiiÏovatka ulic OkruÏní a tfiídy HrdinÛ OkruÏní ulice



Chcete

auto?
AUTOPRODEJNA BRUNTÁL

Pavel Ry‰av˘
Krnovská 16, Bruntál

Jediné kryté a vyhfiívané prodejní místo ojet˘ch vozÛ v regionuBenzín za 2.000,- ke kaÏdé smlouvû

Nabídnûte své auto na protiúãetDal‰í vozy v nabídce... a zbytek doplatíte ve splátkách

Sněhuláky???

U nás 

neprodáváme!!!
Sněhuláky???

U nás 

neprodáváme!!!

stačí v
ám pouze 

1.600,-stačí v
ám pouze 

1.600,-

stačí v
ám pouze 

2.600,-stačí v
ám pouze 

2.600,-

stačí v
ám pouze 

3.600,-stačí v
ám pouze 

3.600,-

stačí v
ám pouze 

2.400,-stačí v
ám pouze 

2.400,-

stačí v
ám pouze 

2.700,-stačí v
ám pouze 

2.700,-

LEASING ZDARMA - NÍZKÉ SPLÁTKY

AUTA NA SPLÁTKY

www.autoprodejna.cz

r.v. 1998r.v. 1998

r.v. 1999r.v. 1995

r.v. 1995

134.900,- 

119.900,- 129.900,- 

79.900,- 179.900,- 

Volejte zdarma zelenou telefonní linku i z mobilu 800 130 800

Makléfiská poji‰Èovací kanceláfi Ujfalu‰i
námûstí Míru 29, 795 01 R˘mafiov, Tel. a fax: 554 212 267, mobil: 777 888 033

VV˘̆hhooddyy pprrooggrraammuu GGEENNEERRAALLII LLiiffee
✔ poji‰tûní s ãist˘m ggaarraannttoovvaann˘̆mm zzhhooddnnoocceenníímm kapitálové hodnoty 22,,2255 %% pp..aa.. ppoo cceelloouu ddoobbuu trvání poji‰tûní
✔ mmooÏÏnnoosstt vvoollbbyy mmeezzii zzhhooddnnooccoovváánníímm vloÏen˘ch ffiinnaannããnníícchh pprroossttfifieeddkkÛÛ nebo vyuÏitím mmaaxxiimmáállnníí moÏné ppoojjiissttnnéé oocchhrraa--
nnyy
✔ v ppfifiííppaaddûû ssmmrrttii hhllaavvnníí ppoojjii‰‰ttûûnnéé oossoobbyy vv˘̆ppllaattaa ppoojjiissttnnéé ããáássttkkyy a navíc kkaappiittáálloovvéé hhooddnnoottyy vvããeettnnûû ggaarraannttoovvaannééhhoo zzhhoodd--
nnoocceenníí
✔ vvyyssookkáá fflleexxiibbiilliittaa - moÏnost zmûny rozsahu a v˘‰e pojistné ochrany v prÛbûhu doby trvání poji‰tûní
✔ ppoojjii‰‰ttûûnníí pprroo kkaaÏÏddééhhoo - jjiiÏÏ zzaa 330000 KKãã mmûûssííããnnûû
✔ lze iinnvveessttoovvaatt nneepprraavviiddeellnnûû mimofiádné finanãní prostfiedky, podle finanãní situace klienta
✔ mmooÏÏnnoosstt ããeerrppáánníí finanãních pprroossttfifieeddkkÛÛ vv pprrÛÛbbûûhhuu trvání smlouvy
✔ mmooÏÏnnoosstt ppfifieerruu‰‰eenníí ppllaacceenníí pojistného dle potfieb klienta bez sankcí vvããeettnnûû zzaacchhoovváánníí vv‰‰eecchh ppoojjii‰‰ttûûnn˘̆cchh rriizziikk
✔ moÏnost vvyyuuÏÏiittíí ddaaÀÀoovvééhhoo zzvv˘̆hhooddnnûûnníí a tím navíc u‰etfiit!
✔ mmooÏÏnnoosstt ppfifiííssppûûvvkkÛÛ oodd zzaammûûssttnnaavvaatteellee
✔ v zzáákkllaaddnníí vvaarriiaannttûû lze pojistit hlavní dospûlou osobu aa ddvvûû ddûûttii v jedné pojistné smlouvû

✔ v rroozz‰‰íífifieennéé vvaarriiaannttûû moÏnost ppoojjii‰‰ttûûnníí cceellkkeemm 66 oossoobb na rÛzná rizika a pojistné ãástky na rÛzná rizika a pojistné ãástky

RRoozz‰‰íífifieennáá vvaarriiaannttaa GGEENNEERRAALLII LLiiffee pplluuss nnaabbíízzíí::

✔ ppoojjii‰‰ttûûnníí hhllaavvnníí oossoobbyy na riziko smrti s mmiinn.. PPââ 22 000000 KKãã jiÏ za pojistné 330000 KKãã mmûûssííããnnûû (bez zkoumání zdravotního stavu)
✔ ppoojjii‰‰ttûûnníí ssppoolluuppoojjii‰‰ttûûnnéé oossoobbyy na rrÛÛzznnáá rriizziikkaa aa rrÛÛzznnéé PPââ nneeÏÏ hhllaavvnníí ppoojjii‰‰ttûûnnáá oossoobbaa,, mmiinn.. 5500..000000 KKãã..
Pojistnou ochranu hhllaavvnníí aa ssppoolluuppoojjii‰‰ttûûnnéé oossoobbyy lze roz‰ífiit - ÏÏiivvoottnníímm ddooppllÀÀkkoovv˘̆mm ppoojjii‰‰ttûûnníímm

NNOOVVÉÉ PPOOJJII··TTùùNNÍÍ RROODDIINNYY UU PPOOJJII··ËËOOVVNNYY GGEENNEERRAALLII

NNAA JJEEDDNNUU PPOOJJIISSTTNNOOUU SSMMLLOOUUVVUU

JJEE MMOOÎÎNNOO PPOOJJIISSTTIITT

CCEELLOOUU RROODDIINNUU

(AAÏÏ 66 oossoobb nnaa rrÛÛzznnáá rriizziikkaa)

VV rráámmccii  zzkkvvaalliittnnûûnníí

ppoosskkyyttoovváánníí  

ppoojjii‰‰ÈÈoovvaaccííhhoo  sseerrvviissuu

se roz‰ifiují sluÏby 

o dal‰í poji‰Èovny:

ââEESSKKÁÁ  PPOOJJII··ËËOOVVNNAA

ALLIANZ POJI·ËOVNA

KOOPERATIVA

âSOB POJI·ËOVNA

âESKÁ PODNIKATELSKÁ POJI·ËOVNA

GENERALI POJI·ËOVNA

POJI·ËOVNA âESKÉ SPO¤ITELNY

NABÍDKA:

Sjednávají se v‰echny druhy poji‰tûní

Poji‰tûní prÛmyslov˘ch rizik

Poji‰tûní majetku

Îivotní poji‰tûní

Havarijní poji‰tûní

Povinné poji‰tûní motorov˘ch vozidel

Cestovní poji‰tûní

Poji‰tûní profesní odpovûdnosti



Nové jízdní fiády



RÝMAŘOVSKÝ
HORIZONT

Pfiímé spoje:

R˘mafiov - Bruntál

Odj.: 05:42, 09:38, 12:32, 14:02,

15:30, 18:44, )22:01;

Pfiíj.: 06:17, 10:13, 13:05, 14:39,

16:09, 19:17, )22:35;

Bruntál - R˘mafiov

Odj.: 06:48, 10:24, 13:20, 14:47,

16:20, 19:30, 23:01;

Pfiíj.: 07:28, 11:01, 13:55, 15:24,

17:02, 20:05, 23:41;

Val‰ov - Olomouc - Brno hl. n.

Odj.: 19:21 (jede v   , nejede 24. -

26.XII., 1.I., 11.IV., 1., 8.V., 4.,

5.VII., 26.IX., 28.X., 17.XI.; D; K )

Pfiíj.: 22:18

Brno hl. n. - Olomouc - Val‰ov

Odj.: 12:55 (jede v 5  a 23. XII.,

27.X., nejede 26.XII., 29.X., ; D; 

K )

Pfiíj.: 16:01 (jede do Krnova)


