
Zastupitelé odvolali na řádném
zasedání Ing. Pavla Koláře
z funkce místostarosty.

S ředitelem městských slu-
žeb Ing. Martinem Valou
o zimní údržbě a schůdnosti.

V bruntálském hotelu Slezan převzali ocenění nejlep-
ší sportovci okresu. Nechyběli ani Rýmařováci.
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Aktuálnû z mûsta

Parkování na námûstí Míru
se bude fiídit nafiízením mûsta

Rada schválila pofiadník na byty

První jednání rady mûsta R˘mafiova v leto‰ním roce se uskuteãnilo v pondûlí 19. ledna.

Radní pfiijali celkem ‰estaãtyfiicet usnesení, z toho sedmnáct mûlo charakter doporuãe-

ní pro jednání zastupitelstva mûsta. Pfiijatá usnesení se t˘kala zejména majetkov˘ch

a bytov˘ch záleÏitostí.

Mûsto pfiistoupí k regulaci stání
na místních komunikacích

Ve mûstû R˘mafiovû je regulováno stání na

místních komunikacích Obecnû závaznou

vyhlá‰kou ã. 60/99, o placeném parkování.

K zaji‰tûní v˘konu této vyhlá‰ky byla uza-

vfiena smlouva s Mûstsk˘mi sluÏbami, jeÏ

dále uzavfiely smlouvu o provozování pla-

ceného parkování s JUDr. Jaroslavem

Hencem. Souãasn˘ stav se stal nevyhovují-

cím. Je tfieba zmûnit systém znaãení do-

pravními znaãkami a upravit prÛchodnost

místních komunikací (napfi. Husova ulice).

Proto bylo na odboru dopravy a silniãního

hospodáfiství zpracováno na základû vznik-

l˘ch poÏadavkÛ a potfieb mûsta R˘mafiova

nafiízení o placeném stání na místních ko-

munikacích. Vydání nafiízení spadá do ob-

lasti pfienesené pÛsobnosti mûsta a k jejímu

vydání je oprávnûna rada mûsta. Rada vy-

dala nafiízení mûsta R˘mafiova ã. 01/2004,

o placeném stání na místních komunika-

cích (nafiízení uvádí redakce v plném znûní
uvnitfi novin), schválila dohodu o ukonãení

smlouvy s Mûstsk˘mi sluÏbami R˘mafiov

o zaji‰tûní v˘konu OZV mûsta R˘mafiova

ã. 60/99 a povûfiila starostu mûsta k uzavfie-

ní této dohody.

EvÏenku bude i nadále uÏívat SdruÏení rodiãÛ
a pfiátel ‰koly gymnázia

Chatu EvÏenku mûlo na základû smlou-

vy ze dne 30. ãervna 1994 pronajatu

SdruÏení rodiãÛ a pfiátel ‰koly (SRP·)

Gymnázia R˘mafiov. SdruÏení vyuÏíva-

lo chatu pfiedev‰ím pro úãely organizo-

vání ‰kolních v˘letÛ, sportovnû bran-

n˘ch akcí, zimní a letní turistiky a ly-

Ïafisk˘ch v˘cvikov˘ch kurzÛ. SdruÏení

nemûlo v dobû uzavfiení smlouvy práv-

ní subjektivitu. Tato záleÏitost jiÏ v‰ak

byla vyfie‰ena, neboÈ 18. listopadu 2003

probûhla registrace subjektu. Nyní uÏí-

vá podle registrace zkrácenû název

SRP· pfii Gymnáziu v R˘mafiovû.

SdruÏení má o pronájem chaty i nadále

zájem. ZáleÏitost byla projednána v sa-

mosprávních orgánech mûsta a radní

zámûr pronájmu (popfi. zámûr v˘pÛjã-

ky) objektu chaty EvÏenka vãetnû po-

zemku schválili.

Rada schválila pofiadník pro pfii-

dûlení bytÛ na rok 2004 a schvá-

lila, aby Ïádosti uchazeãÛ, ktefií

zapomnûli nebo z nûjakého jiné-

ho dÛvodu nepodali Ïádost o za-

fiazení do pofiadníku na rok 2004

v termínu do 31. 12. 2003 a uãi-

nili tak v období od 1. 1. do 31.

1. 2004, byly zafiazeny do po-

fiadníku podle data podání na

poslední místa. Pofiadník pro

rok 2004 je rozdûlen do ãtyfi

skupin na uchazeãe o pfiidûlení

bytu o velikosti 1+0, 1+1 a vût-

‰í, na uchazeãe o pfiidûlení bytu

o velikosti 2+1, 3+1, na uchaze-

ãe, ktefií mají vyklidit byt na zá-

kladû rozhodnutí soudu, a na 

uchazeãe podle v˘znamu a po-

tfieby jejich práce pro mûsto.

Jednotlivé obce nav˘‰í pfiíspûvek
na SdruÏení obcí R˘mafiovska

âlenská schÛze SdruÏení obcí

R˘mafiovska (SOR) pfiijala 

9. prosince usnesení o nav˘‰e-

ní pfiíspûvku jednotliv˘ch obcí

na rok 2004 ze 3 Kã na obãana

na 4 Kã. Pro rozpoãet mûsta to

pfiedstavuje nárÛst pfiibliÏnû

o 9 200 Kã na celkov˘ch 

37 000 Kã. Pfiíspûvek na

Euroregion Pradûd zÛstává ve

v˘‰i 3 Kã na obãana a rok

a pfiedstavuje tedy zatíÏení asi

28 000 Kã.

Radní pfiíspûvek SdruÏení obcí

R˘mafiovska ve v˘‰i 4 Kã

a pfiíspûvek Euroregionu

Pradûd na rok 2004 ve v˘‰i 

3 Kã na obãana schválili.

Finanãní pfiíspûvek pro obãanské sdruÏení
Svazu NûmcÛ byl schválen

Komise pro kulturu, cestovní ruch a mezi-

národní vztahy projednala 12. ledna Ïá-

dost o poskytnutí finanãního pfiíspûvku ve

v˘‰i 5 000 Kã pro obãanské sdruÏení

Svazu NûmcÛ mûsta R˘mafiova na hro-

madná setkání nûmecké men‰iny s b˘va-

l˘mi r˘mafiovsk˘mi obãany nûmecké ná-

rodnosti. Pfiíspûvek je urãen na dopravu.

Na doporuãení komise rada schválila fi-

nanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 3 000 Kã.

Radní schválili zahraniãní sluÏební
cestu do Holandska

Studenti Gymnázia R˘mafiov se

pravidelnû úãastní tradiãního

mezinárodního projektu s ná-

zvem Svût pfiátel, kter˘ se v le-

to‰ním roce koná v holandském

mûstû Landgraaf. Projektu se zú-

ãastní Nûmecko, Francie,

Polsko, Litva, Holandsko,

Maìarsko, Itálie a dal‰í zemû.

Jedná se o prázdninov˘ pobyt

studentÛ stfiedních ‰kol, ktefií

spoleãnû pfiipravují projekt z ob-

lasti ekologie a Ïivotního pro-

stfiedí. Velk˘ v˘znam je kladen

na vzájemnou komunikaci mezi

studenty, navázání pfiátelství, po-

znávání zahraniãních mûst a rÛz-

n˘ch mezinárodních kultur.

Holandsko v leto‰ním roce orga-

nizuje jiÏ 10. roãník projektu

Svût pfiátel. Po nûm jsou na fiadû

Litva a âeská republika. Projekt

se skládá z pfiípravné pracovní

schÛzky v‰ech úãastníkÛ v únoru

a ze samotné realizace projektu

v ãervenci. Z dÛvodu blíÏící se

organizace zmínûného projektu

v R˘mafiovû je dÛleÏité zúãastnit

se pracovní schÛzky, která je

v termínu 7. - 8. února

v Landgraafu. Z R˘mafiova se

pfiípravné schÛzky zúãastní dva

uãitelé a dva zástupci mûstského

úfiadu. Rada mûsta zahraniãní

sluÏební cestu do holandského

mûsta Landgraaf schválila.  JiKo

Zastupitelé odvolali místostarostu Koláfie

Rozpoãet mûsta zastupitelé schválili
Pfii projednávání návrhu rozpoãtu v radû mûsta postup-

nû vykrystalizovaly dvû varianty - s prodejem pivova-

ru a hotelu Excelentu a bez prodeje. Obû znamenají pro

mûsto velmi úsporn˘ reÏim v˘dajÛ. Jak fiekl starosta

mûsta Ing. Klouda, i kdyÏ hospodafiení roku 2003 do-

padlo lépe, neÏ se pfiedpokládalo, dluh ke konci roku

dosáhl ãástky 42 mil. Kã a zvy‰ovat dále zadluÏení

mûsta je neÏádoucí a také neprÛchodné. ¤e‰it nedosta-

tek prostfiedkÛ lacin˘m v˘prodejem majetku - hotelu

Excelent, se pro ãleny rady mûsta jevilo jako neÏádou-

cí a doporuãili zastupitelÛm zámûr prodeje Excelentu

neschválit.

Zastupitelé schválili variantu rozpoãtu bez prodeje pivo-

varu Excelent, nicménû zastupitelstvo i nadále uvaÏuje

s moÏností prodeje pivovaru, schválilo zvefiejnûní zámû-

ru prodeje a v návaznosti na ekonomické úvahy vypl̆ -

vající z nabídek bude fie‰it konkrétní prodej a pfiípadné

vyuÏití finanãních prostfiedkÛ pro úpravy rozpoãtu.

Rozpoãet byl schválen jako vyrovnan  ̆s pfiíjmy a v˘da-

ji ve v˘‰i 174 mil. 10 tis. Kã. Starosta ve svém vystou-

pení upozornil na nûkolik rizik. Za nejvût‰í z nich pova-

Ïuje soudní spor o budovu na Radniãní ulici ã. 8 (lékár-

nu), budovu na námûstí Míru 24 (podnikatele pana

Cimera) a o ãástku 6,3 mil. Kã od Fondu Ïivotního pro-

stfiedí na vyúãtování kanalizace, pfiitom v˘sledek jedná-

ní s fondem je závisl  ̆na rychlosti v˘stavby pfiípojek,

vypracování vyhodnocení akce a na postupu fondu.

Ve v˘dajové ãásti rozpoãet pfiedpokládá investiãní ak-

ce s jiÏ pfiiznan˘mi dotacemi, jako napfi. vestavby bytÛ

na ulicích Divadelní a Bartákova. Kromû toho se v roz-

poãtu poãítá i s investiãními akcemi, pro které jsou po-

dány Ïádosti o dotace, napfi. byty na âapkovû ulici ne-

bo rekonstrukce ‰koly na ulici 1. máje.

Seznam o Ïádosti na dotace, jak fiekl starosta, mÛÏe b˘t

dále doplÀován podle mûnící se situace. Petr Klouda

dále fiekl, Ïe uvítá, kdyÏ zastupitelé prostfiednictvím

vlastních kontaktÛ zajistí úspûch Ïádostí.

Z nedotovan˘ch akcí bylo navrÏeno profinancovat

zlep‰ení signálu TV Prima, v˘stavbu garáÏí na ÎiÏkovû

ulici, kde se oãekává návratnost z prodeje stání, a pfií-

pravu vodního zdroje pro mûsto.

Do návrhu rozpoãtu nemohla b˘t pro napjatost finanã-

ních zdrojÛ zafiazena fiada dal‰ích navrhovan˘ch v˘da-

jÛ, jako napfi. zfiízení skateparku, umûlé ledové plochy

a mnoho dal‰ích.

Souãástí dne‰ního vydání je zkrácená podoba rozpoãtu

mûsta, kterou ãtenáfii najdou uprostfied novin jako vlo-

Ïenou pfiílohu. 

Hlavním bodem prvního leto‰ního jed-

nání zastupitelstva mûsta, které se ko-

nalo ve ãtvrtek 29. ledna v malém sále

Stfiediska volného ãasu, bylo schválení

rozpoãtu mûsta na rok 2004.

Zastupitelé schválili tvorbu a pouÏití

sociálního fondu mûsta na rok 2004

a rozpoãtov˘ v˘hled pfiíjmÛ a v˘dajÛ

na roky 2004 - 2007 a schválili zámûr

prodeje pivovaru Excelent.

Zastupitelstvo schválilo plán práce fi-

nanãního v˘boru pro rok 2004, vzalo

na vûdomí návrh hospodafiení pfiíspûv-

kové organizace Byterm R˘mafiov

s mûstsk˘m nemovit˘m majetkem

v roce 2004, zfiídilo osadní v˘bor

v Jamarticích a stanovilo poãet jeho

ãlenÛ na pût s tím, Ïe jeho pfiedsedkyní

byla zvolena Jifiina ·picerová.

Zastupitelé povûfiili starostu Ing. Petra

Kloudu zastupováním mûsta R˘mafiov

v pfiedstavenstvu VaKu Bruntál, a. s.,

a zastupitele Ing. Tomá‰e Köhlera po-

vûfiili zastupováním mûsta R˘mafiov

v dozorãí radû Nemocnice R˘mafiov, s.

r. o. Pfiedmûtem jednání zastupitelstva

byly dále záleÏitosti t˘kající se zámûrÛ

nebo vlastních prodejÛ nemovitostí.
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Mûsto R˘mafiov bude ruãit spoleãnosti
Brvos za závazky mûstsk˘ch institucí

Ve mûstû byly novû pojmenovány ulice
Nová v˘stavba rodinn˘ch domkÛ na úze-

mí mûsta R˘mafiova (Na Stráni, na ulici

Julia Fuãíka za Edrovick˘m rybníkem,

pod hfibitovem v Edrovicích, pod

Husovou ulicí a za Kvûtnou ulicí) je spo-

jená s nov˘m pojmenováním vznikl˘ch

ulic. Odbor vnitfiních vûcí rozeslal obãa-

nÛm bydlícím v tûchto lokalitách anketu

na pojmenování nov˘ch a pfiejmenování

stávajících ulic na území mûsta. Obãané

mûli moÏnost se vyjádfiit na anketních

lístcích, na nichÏ byly navrÏeny dva ná-

zvy dané ulice, a pokud tento název ob-

ãanovi nevyhovoval, mûl moÏnost uvést

svÛj návrh. V̆ sledky ankety byly projed-

nány 14. ledna v komisi vnitfiních vûcí,

která pfiedloÏila na jednání rady mûsta

následující návrhy.

Pro ulici vycházející z tfiídy HrdinÛ smû-

rem k ulici OkruÏní kolem lípy J. A.

Komenského byl navrÏen název Lipová.

Název Pod Svahem byl navrÏen pro uli-

ci, která vychází z tfiídy HrdinÛ smûrem

do svahu na stráÀ, dále pokraãuje novou

zástavbou podél tfiídy HrdinÛ a konãí na-

pojením na odboãku z OkruÏní ulice smû-

rem na ulici Na Stráni. V̆ stavba rodin-

n˘ch domÛ také probíhá na hranici 

k. ú. R˘mafiov a Edrovice za Kvûtnou 

ulicí. Tato novû budovaná ulice, která bu-

de vycházet z ulice Palackého pfies ulici

Kvûtnou a vrátí se na poãátek ulice

Palackého, ponese název Na Mokfiinách.

V místní ãásti Edrovice z ulice Julia

Fuãíka je zastavûná odboãka smûrem

k místnímu hfibitovu a vrací se zpût na 

ulici Julia Fuãíka. V této ulici je postave-

no deset domÛ a dal‰í tfii jsou rozestavûny.

Tato ulice se bude jmenovat Javorová.

Poslední lokalitou, kde byl dán návrh na

pfiejmenování ulice, byla ulice za

Edrovick˘m rybníkem, která vychází 

z ulice Julia Fuãíka. Obãané se vût‰inou

hlasÛ vyslovili pro zachování názvu ulice

Julia Fuãíka, a tento název se tedy mûnit

nebude. Zastupitelé pojmenování nov˘ch

ulic na území mûsta R˘mafiova dle pfied-

loÏeného návrhu schválili.

Bod RÛzné pfiinesl neãekan˘ zvrat
v jednání zastupitelÛ

V posledním bodu RÛzné seznámil starosta mûsta zastupitele s v˘sledky fie‰ení stfiední-

ho a uãÀovského ‰kolství ve mûstû. Konstatoval, Ïe po velmi sloÏit˘ch jednáních se na-

konec podafiilo nalézt v˘chodisko. Zúãastnûné strany dospûly pfii koneãném jednání na

krajském úfiadu k závûru, Ïe Gymnázium R˘mafiov a SOU a OU R˘mafiov budou od ro-

ku 2008 slouãeny s tím, Ïe do té doby budou tolerována pfiísná kritéria vydaná krajem.

Spoleãnost Brvos Bruntál, s. r. o., dodává pitnou vodu pfiedev‰ím do

bytov˘ch a provozních objektÛ ve vlastnictví mûsta, které spravují

organizace Byterm a Teplo R˘mafiov, s. r. o., tj. organizace, jeÏ plnû

vlastní mûsto. ¤editel spoleãnosti Brvos Ing. Cupák podmiÀuje uza-

vírání smluv s na‰imi organizacemi zárukou vlastníka nemovitostí

na pfievzetí finanãních závazkÛ  v pfiípadû, Ïe by organizace byly ne-

solventní a neplatily by za odbûr pitné vody sjednané úplaty. Je nut-

no fiíci, Ïe tento poÏadavek vze‰el v minulosti z valné hromady

Brvosu právû z vÛle spoleãníkÛ co nejlépe zajistit pfiíjmy spoleãnos-

ti. Obû spoleãnosti ve vlastnictví mûsta jsou solventní a své závazky

plní. Záruky mají podobu prohlá‰ení ruãitele na smlouvû o dodávce

vody a musí b˘t schváleny v zastupitelstvu mûsta. Zastupitelé ruãe-

ní za závazky Bytermu a Tepla vÛãi spoleãnosti Brvos schválili a po-

vûfiili starostu podepsáním pfiedmûtné smlouvy o dodávce vody za

mûsto jakoÏto ruãitele neuhrazen˘ch závazkÛ.

Diakonie nabídla sedm míst v Domovû
odpoãinku ve stáfií

V návrhu rozpoãtu mûsta na rok 2004 figuruje i navrhovaná ãástka

ve v˘‰i 300 tis. Kã jako pfiíspûvek na stavbu Domova odpoãinku ve

stáfií v Dolní Moravici. Jedná se o v˘stavbu domova dÛchodcÛ s ne-

pfietrÏitou ãtyfiiadvacetihodinovou péãí, tedy o zafiízení, které v na-

‰em regionu chybí. ¤editelka Diakonie Marcela StaÀková zaslala za-

stupitelstvu mûsta písemn˘ návrh, v nûmÏ nabízí mûstu zaji‰tûní se-

dmi míst pro obãany R˘mafiova. Diakonie je pfiipravena uzavfiít se

zástupci mûsta náleÏitou smlouvu. Mûsto R˘mafiov tím na druhé

stranû získá volné byty po lidech, ktefií budou péãi Domova odpo-

ãinku ve stáfií v Dolní Moravici potfiebovat. Zastupitelé povûfiili sta-

rostu uzavfiením smlouvy mezi mûstem R˘mafiov a Diakonií âCE

v R˘mafiovû o rezervaci sedmi míst pro obãany mûsta v novû budo-

vaném Domovû odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici.

Pavel Koláfi byl odvolán z funkce místostarosty
Témûfi pfied ukonãením zasedání zastupitelstva

mûsta vystoupil jeho ãlen MUDr. Bohumil Servus

a podal návrh na odvolání Ing. Pavla Koláfie

z funkce místostarosty. K tomuto bodu vznesl ná-

mitku ãlen zastupitelstva Ing. Milan Kropáã, kter˘

argumentoval tím, Ïe navrhovan˘ bod nebyl fiádnû

schválen pro jednání zastupitelstva. MUDr. Servus

v‰ak citoval doslovn˘ v˘klad jednacího fiádu za-

stupitelstva, kter˘ jak se ukázalo, tuto moÏnost ne-

zakazuje. Zastupitelé hlasovali o pfiijetí tohoto bo-

du do fiádného programu jednání a pomûrem hlasÛ

dvanáct pro, sedm proti a jeden se zdrÏel, byl bod

pfiijat. O slovo se pfiihlásil Ing. Pavel Koláfi

a v krátkém vystoupení se vyjádfiil k nûkter˘m 

okolnostem, které uvedl MUDr. Servus jako dÛvo-

dy k podání návrhu na odvolání. Následnû zastupi-

telé vedli diskusi o tom, jak˘m zpÛsobem bude

provedeno hlasování, zda vefiejnû, ãi tajnû.

Vût‰inou hlasÛ bylo podpofieno hlasování tajnou

formou.

V˘sledek hlasování dopadl následovnû: jedenáct

zastupitelÛ se vyslovilo pro odvolání Ing. Koláfie

z funkce místostarosty, osm bylo proti a jeden se

zdrÏel hlasování.

O krátké vyjádfiení jsme poÏádali navrhovatele od-

volání MUDr. Servuse a dnes jiÏ b˘valého místos-

tarostu Ing. Koláfie.

Pane doktore, vznesl jste v závûreã-
ném bodu RÛzné pro mnohé, fieknû-
me, pfiekvapiv˘ návrh na odvolání
Ing. Pavla Koláfie z funkce místosta-
rosty. Jaké vás k tomu vedly dÛvody?
Îádost o dotaci na kanalizaci pro

mûsto R˘mafiov byla pozastavena

v souvislosti s v˘mûnou ministrÛ Ïi-

votního prostfiedí. Îádost leÏela na

ministerstvu ladem od ãervence

2002, kdy ji nov˘ ministr pozastavil,

vzhledem k tomu, Ïe v˘‰e dotace

pfiedstavovala 80 % nákladÛ, coÏ je

urãitá v˘jimka ministerstva, a nov˘

ministr Ambrozek ãekal na podrobné

a specifické vyjádfiení zástupcÛ na‰e-

ho mûsta. Nikdo s tím v‰ak nic nedû-

lal, nikdo na ministerstvo nejel

a o Ïádost se nezajímal. Komunální

volby byly v listopadu, a to uÏ se 

o osud Ïádosti zajímal i nov˘ staros-

ta Ing. Klouda spolu s RNDr.

âermákem. Hrozilo totiÏ propadnutí

Ïádosti o dotaci na kanalizaci v dobû,

kdy bylo jiÏ v rámci kanalizace pro-

investováno 16 mil. korun bez jaké-

hokoliv finanãního krytí. Jedinû dfií-

vûj‰í starosta, kter˘ byl povûfien˘m

zástupcem mûsta, mûl pravomoc jed-

nat na ministerské úrovni, ale neudû-

lal nic. Nepochopím, proã ãtyfii mûsí-

ce nepodnikl nikdo sebemen‰í pokus

aktivovat dotaci. Jedinû díky aktivitû

Ing. Kloudy, a jak jsem jiÏ také kon-

statoval, díky nesmírné pracovitosti

Franti‰ka âermáka byla dotace dota-

Ïena do finále a finanãní katastrofa

tak byla zaÏehnána. Dotaci dále zpro-

stfiedkoval po stranické linii Ing. Kala

a nezaregistroval jsem, Ïe by se Ing.

Koláfi do této záleÏitosti nûjak aktiv-

nû zapojil. Spí‰ akceptoval, Ïe finan-

ce pfii‰ly.

Dal‰ím dÛvodem podání mého návr-

hu na odvolání Ing. Koláfie z funkce

místostarosty byly záleÏitosti se zá-

stavou na nemovitost podnikatele pa-

na Cimera. Zeptám se: Proã není do-

klad o jednání s bankou? Ten bychom

na radnici jen tûÏko hledali. Proã

v lednu pí‰e banka, Ïe s ní doposud

nikdo nejednal? Zkrácenû na vysvût-

lenou: Mûsto ruãilo za investice pana

Cimera, ten po nûjaké dobû pfiestal

splácet úvûr, banka jej vyzvala, aby

fiádnû platil, kdyÏ nereagoval, banka

se obrátila na ruãitele, tedy na mûsto

R˘mafiov, které v tom okamÏiku pfie-

bíralo finanãní povinnosti. Banka

mûsto vyzvala v dubnu a následnû

v ãervnu 2002, aby s ní ve‰lo v kon-

takt a probralo situaci. K Ïádnému

fundovanému kontaktu nedo‰lo.

V lednu 2003 sdûlila banka, Ïe dává

mûstu poslední ‰anci, jinak zástava

pfiejde na banku, na coÏ by mûla plné

právo. Tomu já fiíkám zanedbávání

povinností. Já jako lékafi bych si to

v Ïádném pfiípadû dovolit nemohl.

Tfietím dÛvodem byl obytn˘ dÛm na

tfiídû HrdinÛ 22a. V tomto pfiípadû se

jedná spí‰e o morální vztah. BohuÏel

o tento dÛm jiÏ mûsto pfii‰lo. ·lo o to,

zda byla moÏnost o‰etfiit nûjak˘m

zpÛsobem zájem obãanÛ, ktefií v nûm

bydlí. JestliÏe jednou zastupuji obãa-

ny mûsta, tak bych zkusil pro nû ales-

poÀ nûco udûlat. To se taky nestalo.

Pokud se mám vyjádfiit ke Spolku

pro mezinárodní partnerské vztahy,

kter˘ je sice dobrovolnou organizací

a nemá nic spoleãného s radnicí, jen

v pfiípadû, Ïe se napfiíklad jedná

o pfiímé vztahy se státy Evropské 

unie, ãiním tak vyloÏenû ze svého

pohledu a na základû mého osobního

názoru. Ptám se, zda je vhodné vy-

nakládat nûkteré prostfiedky jen na

cestování. Netvrdím také, Ïe to byla

extra suma, ale také netvrdím, Ïe by-

chom mûli pfiebytkov˘ rozpoãet. Ing.

SoÀa Kovafiíková je ãlenkou tohoto

spolku a tvrdí, Ïe se rok nese‰li.

Nikdy jsem také nefiekl, Ïe mám po-

chyby o ‰patném úãetnictví. 

Jedním z m˘ch dal‰ích dÛvodÛ bylo

konstatování minimální vlastní akti-

vity Ing. Koláfie, která se mimocho-

dem projevila v posledních letech.

Nejmarkantnûji byla zfietelná v po-

sledním roce, kdy se dá hovofiit o ja-

kési „snaze vydrÏet“.

Dûkuji vám za vyjádfiení.
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Kraj investuje v leto‰ním roce do rekonstrukcí silnic r˘mafiovského regionu nemalé prostfied-
Region R˘mafiovska je obecnû znám˘ tím, Ïe zdej‰í

komunikace II. a III. tfiídy jsou ve velmi ‰patném sta-

vu. Pro na‰ince není tato informace Ïádné novum.

Naopak, kaÏdá sebemen‰í zpráva o pozitivním fie‰e-

ní tohoto stavu je hojiv˘m balzámem pro v‰echny

dopravce, pfiípadné investory, turisty ãi náv‰tûvníky

na‰eho regionu. Je potû‰ující, Ïe mÛÏeme jako první

zpravodaj informovat o velkém zájmu kraje rekon-

struovat komunikace u nás. Aktuální informace pfii-

ná‰íme v krátkém rozhovoru se starostou mûsta Ing.

Petrem Kloudou.

Prosl˘chá se, Ïe Moravskoslezsk˘ kraj se rozhodl
investovat v porovnání s pfiedchozími léty znaãné
finanãní prostfiedky na dÛkladnou obnovu a re-
konstrukci komunikací II. a III. tfiídy. Co je na tom
pravdy?
Pfii rozhovoru s fieditelem Správy a údrÏby silnic

v Bruntále Antonínem Novákem jsem se dovûdûl, Ïe

kraj chce splnit slíbené dohody o opravách a rekon-

strukcích komunikací a investuje v leto‰ním roce

velké ãástky do na‰eho regionu. Z investiãních akcí

v roce 2004, které se budou bezprostfiednû t˘kat

R˘mafiovska, se jedná o rekonstrukci silnice

R˘mafiov - Edrovice, která bude opravena aÏ do

Janovic. Jedná se o investici v celkové v˘‰i 5 mil.

Kã. Dal‰ích 3,6 mil. Kã hodlá kraj investovat do cel-

kové opravy mostu u rybníka v Edrovicích.

Pro nás asi nejv˘znamnûj‰í akcí bude celková re-

konstrukce silnice R˘mafiov - Dlouhá Louãka, na niÏ

chce Moravskoslezsk˘ kraj vynaloÏit v nejbliÏ‰ích

tfiech letech 126 mil. korun. JiÏ v leto‰ním roce to

bude ãástka 40 mil. korun, která by mûla pokr˘t 

opravy nejhor‰ích úsekÛ, mostÛ a sanaci svahÛ.

V roce 2005 by se mûlo jednat o 60 mil. Kã a v roce

2006 o koneãn˘ch ‰estadvacet miliónÛ na dokonãe-

ní celého projektu. V asi patnáctikilometrovém úse-

ku silnice R˘mafiov - Dlouhá Louãka bude poloÏen

nov˘ povrch vozovky vãetnû podloÏí, budou odtûÏe-

ny bfiehy a narovnány nûkteré úseky. Jde o komuni-

kaci z hlediska rozvoje cestovního ruchu a dopravní

obsluÏnosti pro nás nejdÛleÏitûj‰í. PÛjde o investici,

o kterou mûsto R˘mafiov spolu s dal‰ími obcemi re-

gionu dlouhou dobu usiluje. Na olomoucké stranû

by rekonstrukce mûla navazovat na vybudování

dvou mostÛ ve Val‰ovském Dolu a na stranû

Moravskoslezského kraje jednoho mostu tak, aby se

prÛjezd touto obcí zjednodu‰il. Naposledy byl cel˘

úsek zrekonstruován v letech 1993 - 1995, kdy byl

obnoven pouze povrch vozovky, nikoliv dÛleÏité

podloÏí komunikace.

Osobnû povaÏuji informaci o plánovan˘ch rekon-

strukcích za velmi pfiíznivou. Úmysl kraje mi po te-

lefonickém rozhovoru potvrdil Ing. Zdislav

Wantula, námûstek hejtmana Moravskoslezského

kraje, a poÏádal mû o souãinnost a pomoc na‰ich ú-

fiadÛ v pfiípravû stavby. RozloÏení investice do tfií let

zdÛvodnil pfiedev‰ím pestr˘mi a stále nedofie‰en˘mi

vlastnick˘mi vztahy u pozemkÛ.

Mezi dal‰í plánované akce patfií oprava povrchu silni-

ce Horní Mûsto - Tvrdkov za cca 800 tis. korun, kte-

rá pfiechází z loÀského roku, rekonstrukce vozovky na

trase R˘mafiov - Skály v celém úseku kromû jiÏ zre-

konstruované ãásti v okolí Hornomûstské zatáãky a o-

prava komunikace mezi R˘mafiovem a Bfiidliãnou. Pfii

ní budou práce postupovat smûrem od mûsta

Bfiidliãné aÏ po kfiiÏovatku ve Velké ·táhli a v pfií‰tím

roce by se mûl úsek dokonãit aÏ k sídlu firmy RD

R˘mafiov na ulici 8. kvûtna. Dal‰ích 5 mil. korun kraj

v leto‰ním roce investuje do opravy komunikace 

v úseku Stará Ves - Îìársk˘ Potok. Také tato silnice

je ve znaãnû nevyhovujícím stavu a Ïádá si opravu.

Na v‰echny jmenované investiãní akce je zaÏádáno

o dotace ze strukturálních fondÛ Evropské unie.

DÛleÏité je rozli‰it, která komunikace patfií státu,

která kraji a kterou spravuje mûsto R˘mafiov. Jde

o zásadní rozdíl v tom, kdo má za úkol ji opravovat

a udrÏovat. Mnozí obãané vlastnictví komunikací

nerozli‰ují. Stát obhospodafiuje dálnice a státní silni-

ce I. tfiídy, u nás je to napfi. I/11 - ulice Opavská. Kraj

se stará o silnice II. a III. tfiídy. V na‰em mûstû jde

napfi. o ulice OkruÏní, Pivovarskou, Bartákovu,

Revoluãní,, Julia Fuãíka, Zámeckou, tfiídu HrdinÛ.

Mûsto spravuje ostatní mûstské komunikace a ko-

munikace v místních ãástech, mezi nûÏ patfií také sil-

niãka R˘mafiov - Harrachov.

Na rok 2005 a 2006 kraj plánuje rekonstruovat ulici

OkruÏní. Chtûli bychom zde letos dokonãit opravu

chodníkÛ a kraj by tak na nás mohl navázat.

Z plánovan˘ch akcí se letos uvaÏuje také o opravû

nûkter˘ch ãástí silnice Malá Morávka - Hvûzda a dá-

le nûkolika úsekÛ mezi Karlovou Studánkou

a Vrbnem pod Pradûdem a za Hvûzdou ve smûru na

Bruntál.

V‰ichni si urãitû moc pfiejeme, aby se plány kraje na-

plnily.

Dûkuji vám za cenné informace. JiKo

Celkem sedmnáct investiãních akcí je

v plánu mûsta pro leto‰ní rok, z hlediska

finanãních v˘dajÛ pÛjde o témûfi 6 milió-

nÛ korun. Nejnákladnûj‰í investici bude

pfiedstavovat celková rekonstrukce mostu

pfies Podolsk˘ potok na Národní ulici

(u R˘mafiovské pekárny), která „spo-

lkne“ 1,6 mil. Kã. Pfiitom bûÏn˘mi opra-

vami projdou i dal‰í mostní objekty ve

mûstû.

Nûktefií obãané a zcela urãitû dûti dojíÏ-

dûjící napfiíklad do Bruntálu pfiivítají pfie-

místûní autobusové zastávky z Opavské

ulice (nedaleko firmy Auto color Design)

na Revoluãní ulici do blízkosti autobaza-

ru. Tam budou také vybudovány autobu-

sové zálivy a nástupní plochy.

Pfiedpokládaná investice dosáhne v˘‰e

210 tis. Kã.

Chodníky se budou opravovat pfiedev‰ím

na OkruÏní ulici po obou stranách vozov-

ky. Dokonãit by se mûla oprava chodníku

na Bartákovû ulici. Zbrusu nov˘ chodník

chce mûsto vybudovat v Janovicích na

Opavské ulici. Na tfiídû HrdinÛ, u schodÛ

vedoucích na sídli‰tû Pfiíkopy (u droge-

rie), mûsto opraví zídku, která se v po-

sledních letech zaãala pováÏlivû naklánût

a hrozí její zborcení.

Dal‰í akcí, v˘znamnou pfiedev‰ím pro

motoristy, bude vybudování nového par-

kovi‰tû na ulici 1. máje ã. 5 - 7. JiÏ del‰í

dobu je parkovi‰tû provizorní - hlinûné

s mnoha v˘moly. Asfaltobetonovou smû-

sí (ABS) by mûlo b˘t dokonãeno také

parkovi‰tû na ulici Sokolovské u nového

obytného domu naproti areálu zahrady

Hedvy. Nov˘ podklad a povrch bude po-

loÏen na krátkém úseku ulice Julia

Sedláka. Mûsto odvodní komunikaci ve-

doucí k mûstskému hfibitovu kolem kaple

V Lipkách pomocí odvodÀovacích ÏlabÛ

a mûla by také pokraãovat oprava komu-

nikace z R˘mafiova do Harrachova. JiKo

Jamartiãtí obãané se budou moci koneãnû obrátit na osadní v˘bor
V pondûlí 26. ledna se uskuteãnila

v Jamarticích vefiejná schÛze obãanÛ,

jejímÏ úãelem byla volba osadního

v˘boru v Jamarticích. Osadní v˘bory

zfiizuje podle § 120 zák. ã. 128/2000

Sb., o obcích ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ, zastupitelstvo mûsta, které

také z fiad ãlenÛ osadního v˘boru vo-

lí jeho pfiedsedu. Zvoleni byli obãané

s trval˘m pobytem v Jamarticích:

Jifiina ·picerová, Marta Pachovská,

Helena Jufienová, Jan Sitora

a Roman Kolísek. âlenové osadního

v˘boru zastupitelÛm navrhli, aby by-

la pfiedsedkyní v˘boru zvolena paní

Jifiina ·picerová. Zastupitelé se vol-

bou osadního v˘boru v Jamar-

ticích rovnûÏ zab˘vali na svém prv-

ním leto‰ním zasedání ve ãtvrtek 

29. ledna. JiKo

Bylo podle va‰eho mínûní, pane inÏe-
n˘re, va‰e odvolání z funkce místos-
tarosty politick˘m komplotem, nebo
byl návrh zastupitele MUDr. Servuse
takfiíkajíc ránou z ãistého nebe?
Zakládají se uvádûné dÛvody podá-
vaného návrhu na va‰e odvolání na
pravdû, nebo jsou ryze úãelové a vy-
konstruované?
K tomu, co bylo vyfiãeno nebo napsá-

no o mnû, chci jen ve zkratce vyjádfiit

svÛj postoj. Poznávat pravdu, pocho-

pit pravdu a navíc ji i obhajovat vyÏa-

duje skuteãnû velmi silnou, svûdomi-

tou osobnost. Pokud chybí m˘m kriti-

kÛm vÛle po naplÀování tûchto cílÛ

a jejich hodnocení situace nebo lidí

vypl˘vá pfieváÏnû nebo v˘hradnû 

z osobní zá‰ti nebo jakési touhy po od-

vetû, která je navíc spjata s osobními

ãi velmi úzce vymezen˘mi skupino-

v˘mi zájmy, pak je v˘sledek zfiejm˘.

V takovém prostfiedí nelze obstát. Na

druhé stranû si uvûdomuji, Ïe i tako-

véto postoje jsou souãástí demokratic-

kého rozhodování, i kdyÏ demokracie

- natoÏ pravda - v tom pfiípadû pláãe.

Je pod moji dÛstojnost pou‰tût se na

stránkách novin do obhajoby proti nû-

ãemu, co bylo úãelovû a s velkou dáv-

kou nepfiesností vzneseno proti mnû.

Chci touto cestou upfiímnû podûkovat

v‰em lidem ve mûstû, ktefií mne po lé-

ta podporovali a i se znalostí v‰ech

m˘ch nedostatkÛ a lidsk˘ch moÏností

mi zÛstali vûrni. Dûkuji, obãané!

MÛÏete obãanÛm, ktefií vás, jak fiíká-
te, podporovali nebo stáli do poslední

chvíle na va‰í stranû, fiíci, jakou dal‰í
cestou se vydáte? Mám na mysli va‰e
dal‰í pÛsobení nebo zamûstnání, po-
kud se k tomu samozfiejmû chcete vy-
jádfiit.
Alternativy mého budoucího pÛsobení

existují, kterou cestou se v‰ak vydám,

na to nedokáÏu zatím odpovûdût.

Pochopitelnû si pfieji, aby se naplnilo

heslo, Ïe kdyÏ vás nûkdo kopne do

zadní ãásti tûla, musíte jít zákonitû

vpfied.

Dûkuji vám za vyjádfiení. JiKo

Opravy a údrÏbu komunikací plánuje v leto‰ním roce také mûsto R˘mafiov
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S fieditelem mûstsk˘ch sluÏeb o zimní údrÏbû
Po nûkolika posledních, dá se fiíci

prÛmûrn˘ch zimách je ta leto‰ní ví-

ce neÏ ‰tûdrá na snûhovou nadílku,

coÏ zpÛsobuje nemalé problémy

v zimní údrÏbû komunikací. Pfiesto

byla situace v na‰em mûstû z toho-

to hlediska vcelku dobrá. V‰echny

hlavní silnice se dafií udrÏovat sjízd-

né, problémy se sice vyskytují na

nûkter˘ch vedlej‰ích komunikacích,

ale i ty se snaÏí pracovníci mûst-

sk˘ch sluÏeb v rámci moÏností fie‰it.

Provádûní zimní údrÏby se fiídí

Obecnû závaznou vyhlá‰kou mûsta

R˘mafiova ã. 48/97, na jejímÏ zákla-

dû je ãást místních komunikací (pfie-

dev‰ím chodníkÛ, ale i vozovek,) ze

zimní údrÏby vyjmuta.

Celá situace je o to komplikovanûj-

‰í, Ïe ne v‰echny komunikace

a chod-níky na území R˘mafiova

jsou ve správû mûsta. Nûkteré z nich

spravuje stát neboli Správa a údrÏba

silnic Bruntál.

Co se t˘ãe chodníkÛ, jejich schÛd-

nost má zaji‰Èovat vlastník pfiilehlé

nemovitosti, pfiiãemÏ podle platné

legislativy nese pouze zodpovûd-

nost za pfiípadné ‰kody. Samotné za-

ji‰Èování schÛdnosti chodníkÛ jiÏ

dnes na vlastnících nemovitostí nel-

ze vymáhat, coÏ bohuÏel v praxi

znamená, Ïe chodníky ãasto zÛstá-

vají po celou zimu neo‰etfiené. Pro

mûsto zaji‰Èuje údrÏbu chodníkÛ

pfiiléhajících k nemovitostem v je-

jím vlastnictví organizace Mûstské

sluÏby R˘mafiov, s. r. o. Na podrob-

né informace jsme se zeptali jejího

fieditele Ing. Martina Valy.

Jak hodnotíte dosavadní prÛbûh zi-
my z hlediska zimní údrÏby, nasaze-
ní osádek a mechanismÛ?
Situaci se zimní údrÏbou v minul˘ch

letech nemohu posoudit, jelikoÏ jsem

nebyl ve funkci fieditele Mûstsk˘ch

sluÏeb. Pokud se v‰ak jedná o leto‰ní

rok, nasazení techniky a pracovníkÛ

bylo v prosinci men‰í, vzhledem k to-

mu, Ïe snûhové sráÏky nebyly inten-

zivní. Zato leden nám pfiipravil dale-

ko vût‰í zátûÏ. Snûhové sráÏky byly

pomûrnû dosti vydatné a navíc snûÏi-

lo za souãasného tání podkladu.

Odklízeli jsme tedy nov˘ sníh a záro-

veÀ tající podklad, kter˘ se pod tech-

nikou propadal. Situaci jsme se sna-

Ïili fie‰it v rámci priorit, které nám u-

kládá vyhlá‰ka mûsta. Celkovû se dá

fiíci, Ïe snad kromû posledních nûko-

lika t˘dnÛ zima nijak zvlá‰È z prÛmû-

ru nevyboãuje. Ale máme za sebou

teprve její první tfietinu.

Bude podle va‰ich odhadÛ ekono-
mická stránka zimní údrÏby proti
pfiedchozím letÛm pfiíznivûj‰í, nebo
spí‰e naopak?
To, co jsem fiekl, platí i o ekonomic-

ké stránce vûci. Nedomnívám se, Ïe

bychom proinvestovali více finanã-

ních prostfiedkÛ neÏ mí pfiedchÛdci

v minul˘ch zimních obdobích.

Kolik zamûstnancÛ se podílí na za-
bezpeãení zimní údrÏby a kolika me-
chanismy disponují?
Disponujeme vozidlem Liaz s radlicí,

moderním univerzálním vozidlem

s natáãecí radlicí vpfiedu a poãítaãem

fiízen˘m posypem vzadu a dále dvû-

ma traktory s pluhy. Pro zimní úklid

vût‰ího mnoÏství snûhu, napfiíklad

z námûstí nebo kolem okrajÛ vozo-

vek, pouÏíváme dvû rypadla typu

HON a men‰í stroj typu UNC, kter˘

se hodí k odklízení snûhu u kontejne-

rÛ apod. Dále pouÏíváme malotraktor

s radlicí a sypacím zafiízením na ú-

klid chodníkÛ. Kromû tûchto mecha-

nismÛ pouÏíváme na posypy chodní-

kÛ je‰tû multikáru.

Poãet zamûstnancÛ tvofií jednak obs-

luha tûchto strojÛ a jednak pracovní-

ci, ktefií provádûjí nakládku posypo-

vého materiálu a vypomáhají pfii 

úklidu a o‰etfiení tûÏce schÛdn˘ch

míst nebo pfii doãi‰Èování komunika-

cí po vût‰ích mechanismech. V sou-

ãasné dobû je do zimní údrÏby zapo-

jeno pfiibliÏnû dvacet pracovníkÛ.

Jak velkou oblast máte na starosti?
Staráme se o území mûsta R˘mafiova

a jeho místních ãástí. To znamená

Janovicemi poãínaje a Stránsk˘m

konãe. Je to zhruba ‰edesát kilometrÛ

vozovek. Na rovném úseku to silni-

ãáfii zvládnou docela rychle, ale vût-

‰ina na‰ich vozovek se nachází v ma-

l˘ch a krátk˘ch uliãkách.

MÛÏete uvést priority zimní údrÏby?
Pfiíroda má proti nám velmi silnou

zbraÀ. KdyÏ snûÏí, tak v celém námi

udrÏovaném regionu, zatímco my

mÛÏeme b˘t s technikou pouze na pû-

ti nebo ‰esti místech souãasnû. Za

pfiírodou tedy budeme vÏdy zaostá-

vat. Po dohodû s mûstem bylo proto

urãeno pofiadí, v jakém se bude pro-

vádût zimní údrÏba, a to podle dÛle-

Ïitosti. Priority jsou definovány ope-

rativním plánem zimní údrÏby.

Obãané by mûli pochopit, Ïe musí

b˘t provedena údrÏba nejprve tam,

kde je to, dalo by se fiíci, Ïivotnû dÛ-

leÏité. To znamená nemocnice, heli-

port, vlakové a autobusové nádraÏí,

zásobovací místa u potravinov˘ch

prodejen, nejdÛleÏitûj‰í prÛtahové

komunikace mûstem, které neudrÏuje

Správa silnic Moravskoslezského

kraje a které jsou zároveÀ spojnicemi

mezi státními komunikacemi. V na-

‰em pfiípadû se jedná hlavnû o propo-

jení komunikace I. tfiídy - státní silni-

ce ã. 11 - se silnicemi na Olomouc

a Horní Mûsto.

Mezi obãany ãasto vzniká mnoho

sporÛ kolem tûchto priorit, kdyÏ pou-

kazují na to, Ïe pluh jiÏ projel tamtou

ulicí, a u nich je‰tû nebyl. Nelze

zvládnout v‰echno najednou.

Musíme postupovat podle dan˘ch

pravidel. Pokud se nûkdo domnívá,

Ïe právû jeho ulice by mûla zmûnit

místo v pofiadí zimní údrÏby, musí se

obrátit na svého zastupitele, aby pro-

sadil tuto zmûnu pro pfií‰tí zimní ob-

dobí. Priority by mûly b˘t záleÏitostí

Ïivou a aktualizovanou dle skuteã-

nosti, vÏdyÈ na mnoha místech, kde

dfiíve nebyla zástavba nebo byla ne-

patrná, vznikají postupnû celé ulice

a naopak zanikají prÛmyslové provo-

zy. To je podle mne jeden z dÛvodÛ,

proã provést zmûnu v prioritách pro-

vádûní zimní údrÏby.

Prioritou ãíslo dvû jsou v‰echny úse-

ky, které zde nebyly jmenovány,

vãetnû parkovi‰È. BohuÏel druhou

prioritu mají i pfiilehlé ãasti

R˘mafiova - fiíkám bohuÏel, protoÏe

odtud se na na‰i hlavu obãas sná‰í

kritika. Operaãní plán zimní údrÏby

doporuãuje také ãasov˘ postup prací.

Závada ve sjízdnosti na komunika-

cích prvního pofiadí dÛleÏitosti by

mûla b˘t odstranûna do ãtyfi hodin po

vzniku události, jin˘mi slovy fieãeno,

poté, co pfiestalo snûÏit. U dal‰ích pri-

orit je to do ‰esti hodin a parkovi‰tû

mají dokonce osmaãtyfiicetihodinov˘

ãasov˘ limit. Nejsou to limity závaz-

né, protoÏe rozhodující je mnoÏství

odklízeného snûhu. O nasazení me-

chanismÛ rozhoduje dispeãer, kter˘

slouÏí od tfií hodin ráno. Pokud je si-

tuace velmi váÏná, mÛÏe povolat o-

sádky mechanismÛ jiÏ na ãtvrtou ho-

dinu ranní. Pokud by osádky pfii‰ly aÏ

na ‰estou, vût‰ina obãanÛ by se do

práce nedostala. Pamûtníci tvrdí, Ïe

byly zimy, kdy se napfiíklad do

Jamartic dostali teprve druh˘ nebo

tfietí den.

Na kterém místû figuruje úklid
chodníkÛ ve správû mûsta?
ÚdrÏbu chodníkÛ vymezuje Obecnû

závazná vyhlá‰ka mûsta R˘mafiova 

ã. 48/97 o odstraÀování závad ve

schÛdnosti místních komunikací

a o vymezení úsekÛ místních komu-

nikací, na kter˘ch se v zimním obdo-

bí nezaji‰Èuje sjízdnost a schÛdnost.

V zimním období se totiÏ nûkteré

chodníky neudrÏují. Vyhlá‰ka jmenu-

je chodníky, které jsou udrÏované

v plné ‰ífii. Jsou to napfiíklad chodní-

ky na námûstí Míru, na Radniãní uli-

ci nebo v ãásti Sokolovské ulice.

Potom jsou chodníky, které se mají u-

drÏovat v ‰ífice minimálnû jednoho

metru, a tûch je celá fiada. Pfiitom zá-
vada ve schÛdnosti chodníku musí
b˘t odstranûna bez prÛtahu nejpo-
zdûji do dvou hodin po vzniku závady.
Vznikne-li závada ve schÛdnosti
chodníku po 19. hodinû, musí b˘t od-
stranûna v pracovní dny nejpozdûji
do ‰esti hodin, v sobotu a v nedûli do
osmi hodin, pokud závada vznikne
dfiíve neÏ dvû hodiny pfied tûmito lhÛ-
tami. Tolik doslovná citace vyhlá‰ky.

V R˘mafiovû se chodníky podle vy-

hlá‰ky nesmí solit. Povinnost uklidit

chodník od snûhu ãi ledu má podle u-

váÏení majitel nemovitosti, kolem níÏ

chodník vede, s tím, Ïe nese ve‰kerá

rizika v pfiípadû, Ïe se na tomto chod-

níku nûkomu stane úraz. To pochopi-

telnû platí i pfii pádu snûhu, ledu nebo

rampouchÛ se stfiech.

Îádali jste jiÏ o pomoc pfii zimní
údrÏbû i jiné firmy, napfiíklad právû
v souvislosti s odstranûním nebez-
peãn˘ch ledov˘ch ploten se stfiech?
Disponujeme vysokozdviÏn˘mi plo-

‰inami a odstraÀování ledu provádí-

me automaticky u objektÛ mûsta. Na

Ïádost ostatních vlastníkÛ objektÛ ty-

to práce provedeme, ov‰em majitelé

si je musí zaplatit. Museli jsme v‰ak

poÏádat ve druhém lednovém t˘dnu

o pomoc Správu silnic, která vlastní

tûÏkou techniku, aby na autobuso-

vém nádraÏí, u kterého zaji‰Èujeme

zimní údrÏbu pouze pluÏením, od-

stranila obrovské rozjeÏdûné snûhové

muldy. Z podbûhÛ autobusÛ, které

pfiijedou ze státních, prosolen˘ch sil-

nic, padá na autobusovém nádraÏí

sÛl, která zpÛsobuje na snûhovém ne-

bo ledovém podloÏí velké díry a my

je s na‰í technikou nejsme schopni

odstranit nebo zarovnat.

Jak si poradíte s obrovsk˘mi hroma-
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dami snûhu, které mnohdy brání fii-
diãÛm v dostateãném v˘hledu do kfii-
Ïovatky?
Po zaji‰tûní sjízdnosti silnic odváÏí-

me hromady snûhu z míst, kde zuÏu-

jí prÛchod silnice, brání ve v˘hledu

do kfiiÏovatky nebo blokují chodník.

Typick˘m pfiíkladem je Havlíãkova

ulice nebo tfiída HrdinÛ, kde snûhové

bariéry dosáhly jiÏ úctyhodn˘ch roz-

mûrÛ, a proto musely b˘t odstranûny.

OdváÏíme sníh také z autobusov˘ch

zastávek, i kdyÏ se jedná o komuni-

kace ve Správû silnic Morav-

skoslezského kraje. A nakonec se do-

stanou na fiadu hromady snûhu kupfií-

kladu na námûstí, kde pfiedstavují

pouze estetickou závadu.

V ãem vám práci komplikují samot-
ní obãané mûsta?
Vlastní údrÏbu komplikují fiidiãi par-

kující svá auta na komunikaci.

Nefiíkám, Ïe ve v‰ech pfiípadech. Vím,

Ïe s parkováním jsou nûkdy potíÏe, ale

pro posádku je problematické odhr-

nout místa, kde jí pfiekáÏí parkující vo-

zidla. Nedá se fiíci, Ïe vozidla úplnû

blokují prÛjezd silnice, ale jízda s plu-

hem je obtíÏná, jeho fiidiã se vystavuje

riziku po‰kození osobního vozu a po-

tfiebuje pro bezpeãné projetí vût‰í pro-

stor, neÏ je ‰ífika jeho stroje.

Jinak se domnívám, Ïe nám obãané

na‰i práci nûjak v˘znamnû nekompli-

kují. Chtûl bych je jen poprosit o víc

tolerance. KdyÏ uÏ se stane, Ïe pluh

nahrne sníh pfied vjezd garáÏe, vchod

do domu nebo plot vzdálen˘ cca 

1 m od komunikace, mûli by vûdût, Ïe

to nedûláme schválnû. KaÏdá stíÏnost

obãanÛ nás mrzí, ale stûÏovatelé by

mûli pochopit, Ïe na‰e sluÏby jsou po-

skytovány deseti tisícÛm obãanÛ, ne

jen jednomu, byÈ by se mu jeho pro-

blém jevil jako nejdÛleÏitûj‰í - problé-

my mohou nastat i jinde a tfieba se t˘-

kají více lidí neÏ jen jednotlivce. My

máme nejen moÏnost, ale pfiímo po-

vinnost tyto situace posuzovat v rámci

celku a takto je i fie‰it, takÏe stûÏovatel

mÛÏe mít nûkdy dojem, Ïe jeho pro-

blém nefie‰íme tak, jak by si dle svého

mínûní zaslouÏil.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

Kauza recyklaãního dvora ztrácí na aktuálnosti
S fieditelem mûstsk˘ch sluÏeb Ing. Martinem Valou jsme nefie‰ili jen otázku zimní údrÏby, ale také jeden z dlouhodobûj‰ích problémÛ - kauzu recyklaãního dvo-

ra na Palackého ulici. Umístûní recyklaãního dvora poblíÏ rodinn˘ch domkÛ vzbudilo nevoli jejich majitelÛ, které obtûÏoval pfiedev‰ím odpad hromadící se na

ulici v dobû, kdy byl recyklaãní dvÛr uzavfien, zvlá‰tû o víkendech. Obãané se proto obrátili na zástupce mûsta se Ïádostí, aby byl tento problém vyfie‰en. Kauza

byla nejednou medializována v na‰em periodiku a nedávno se objevila i ve zpravodajství âeské televize.

Pane fiediteli, jste podrobnû obezná-
men s kauzou recyklaãního dvora?
Vzhledem k vyjádfiením dvou stran

sporu ohlednû recyklaãního dvora

v minulém ãísle R˘mafiovského hori-

zontu, a to mûsta R˘mafiova a stûÏova-

tele, se pokusím tuto situaci zhodnotit

ze strany provozovatele zafiízení, tedy

ze strany, která se v prÛbûhu sporu do-

stává mimo jeho podstatu, jíÏ je snaha

stûÏovatele o pfiemístûní recyklaãního

dvora do jiné lokality. Vyjádfiím se

pouze k tûm argumentÛm stûÏovatele,

ve kter˘ch jsme jako provozovatel fi-

gurovali. Ve struãnosti to byly argu-

menty typu, Ïe provoz recyklaãního

dvora s sebou nese jevy poru‰ující

platnou legislativu a tyto jsou nesluãi-

telné s jeho umístûním v obytné zá-

stavbû. Bylo poukazováno na hroma-

dûní odpadu pfied recyklaãním dvo-

rem mimo provozní dobu, netfiídûní

odpadÛ na recyklaãním dvofie na‰imi

zamûstnanci nebo nesplnûní legisla-

tivních podmínek pro provoz recyk-

laãního dvora. Z tohoto dÛvodu si

v loÀském roce kontroly provozu na

recyklaãním dvofie podávaly ruce.

Jako zástupce provozovatele jsem ar-

gumentoval tak, jak uÏ bylo publiko-

váno ve va‰ich novinách nûkdy

v kvûtnu loÀského roku, Ïe problema-

tika hromadûní odpadÛ pfied branou

recyklaãního dvora mimo jeho pro-

vozní dobu je nepfiíjemn˘ jev, kter˘

ale nesouvisí s dodrÏováním ãi nedo-

drÏováním provozního fiádu zafiízení,

a tudíÏ mu ze strany provozovatele

nelze ani úspû‰nû ãelit. Lze odstranit

dÛsledky jevu, tj. uklidit a vyvézt od-

pad odloÏen˘ neukáznûn˘mi obãany,

coÏ taky provádíme. Abychom mini-

malizovali dobu, po kterou zde odlo-

Ïen˘ odpad leÏí a obtûÏuje okolí, zaji-

stili jsme i nedûlní úklid a v˘voz (vÏdy

v 8 hodin ráno). Nicménû ani to neza-

brání tomu, Ïe o nûkter˘ch víkendech

zde odpad leÏí v nedûli veãer znovu

a ãasto ve znaãném mnoÏství. ProtoÏe

jsem toho názoru, Ïe jde o hrubou ne-

kázeÀ a poru‰ování platné legislativy

ze strany obãanÛ, ktefií mohou vedle

recyklaãního dvora s nadstandardní

provozní dobou vyuÏívat i mûstem or-

ganizované a námi zaji‰Èované svozy

odpadÛ, poÏádal jsem uÏ vloni v sou-

ãinnosti s mûstsk˘m úfiadem o pomoc

represivní sloÏku - mûstskou policii.

Je pravda, Ïe se odpad v kontejneru
za plotem netfiídí?
Skuteãnû se u ãásti odpadu tfiídûní ne-

provádí, ale v tom pfiípadû jde o sloÏ-

ku odpadu, která není urãena k recyk-

laci, a tudíÏ ani k odloÏení na recyk-

laãní dvÛr, a konãí zde pouze kvÛli

nekázni obãanÛ. Mám na mysli zbyt-

kov˘ domovní odpad, kter˘ patfií do

popelnice, poté do svozového vozidla

a koneãnû na skládku. Tato sloÏka od-

padu se na dvofie hromadí jen v dobû

nepfiítomnosti obsluhy, protoÏe obslu-

ha by to nepfiipustila, takÏe obãané zde

odkládají tento odpad zámûrnû mimo

provozní dobu - nejdfiív do kontejneru

a po jeho zaplnûní na zem pfied bránu.

Motiv tohoto pfiestupku je ãistû eko-

nomick˘ - buì hfií‰níci neplatí, a tudíÏ

ani nemají popelnici a zde se odpadu

zbaví zdarma nebo si sjednali niÏ‰í

ãetnost v˘vozu, neÏ je jejich produkce

odpadu. âást problému by mûla fie‰it

nová vyhlá‰ka o likvidaci odpadÛ, kte-

rá ru‰í ménû ãasté v˘vozy a stanoví

pouze t˘denní svoz. Zbytek problému

by mûla vyfie‰it dÛsledná kontrola, zda

se nûkdo nevyh˘bá poplatkÛm za po-

pelnici, a tudíÏ ji ani nemá. Pokud by

to nedostaãovalo, mûla by pfiijít ke slo-

vu represe ze strany mûstské policie

a orgánÛ majících k tomu pravomoc,

a teprve to, co se vymkne tûmto opat-

fiením, by mûl likvidovat provozovatel.

DÛslednû trvám na v˘‰e popsané po-

sloupnosti a mám za to, a praxe to po-

tvrdila, Ïe jakékoli snahy o zamûÀová-

ní krokÛ v posloupnosti ãi vynechání

nûkterého z nich situaci s neoprávnû-

n˘m odkládáním odpadu nevyfie‰í.

Plníte jako provozovatel legislativní
podmínky pro provoz recyklaãního
dvora?
Ze strany zákona má urãité povinnos-

ti majitel zafiízení a urãité jeho provo-

zovatel. My jsme provozovatelem za-

fiízení, proto se vyjádfiím jen k povin-

nostem provozovatele. Recyklaãní

dvÛr provozujeme v prostorách k to-

mu vlastníkem, tj. mûstem, urãen˘ch,

dle vyjádfiení mûsta pro tento úãel vy-

budovan˘ch a fiádnû zkolaudovan˘ch.

Jako provozovatel zodpovídáme za to,

Ïe vlastníme pfiíslu‰ná Ïivnostenská 

oprávnûní pro provozovanou ãinnost,

vlastníme a dodrÏujeme krajsk˘m úfia-

dem schválen˘ a platn˘ provozní fiád

vãetnû souhlasu k provozování zafiíze-

ní. Toto jsou nezbytné doklady pro

provoz takového zafiízení. Vedle toho,

jak se zákony mûní a aktualizují,

k tûmto základním dokladÛm pfiib˘va-

jí ãi naopak ztrácejí platnost dal‰í - na-

zval bych je podpÛrné doklady, jejichÏ

v˘ãet by v‰ak byl nad rámec tohoto

rozhovoru.

Co tedy odhalily kontrolní orgány
a jaké vyvodily závûry?
âeská inspekce Ïivotního prostfiedí

(âIÎP) - odpady se ztotoÏnila s mou ar-

gumentací ohlednû nepofiádku okolo

recyklaãního dvora a ve vlastním zafií-

zení nedostatky neshledala. Nebylo

s námi zahájeno Ïádné fiízení. âeská in-

spekce Ïivotního prostfiedí - odbor vo-

dy provedla nûkolikanásobnou kontro-

lu a podala podnût krajskému úfiadu

k odejmutí souhlasu s provozováním

recyklaãního dvora. Ten jej shledal ne-

odÛvodnûn˘m a souhlas s provozem

ponechal v platnosti. âIÎP dále zaháji-

la a vede s námi správní fiízení 

o udûlení pokuty pro nepovolené na-

kládání se závadn˘mi látkami spoãíva-

jící v tom, Ïe jsme neuãinili opatfiení,

aby tyto látky nevnikly do povrcho-

v˘ch ãi podzemních vod, a shledala ab-

senci souhlasu vodoprávního úfiadu

s provozem recyklaãního dvora. Proti

pokutû (celkem ve v˘‰i 60 tis. Kã) jsem

se odvolal, protoÏe nebyl prokázán prÛ-

nik závadn˘ch látek do podzemních ãi

povrchov˘ch vod ani jejich pfiímé

ohroÏení. UloÏení pokuty se zakládá na

urãité interpretaci zákona a na závûrech

‰etfiení kontrolním orgánem, se kter˘mi

se my neztotoÏÀujeme. Prozatím neby-

lo rozhodnuto. Ministerstvo Ïivotního
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prostfiedí ani hygiena nevynesly vÛãi

provozovateli Ïádnou represi.

Jak ãasto se u vás provádí kontroly
odpovûdn˘ch institucí?
Kontroly âIÎP u nás probíhají i bez

pfiispûní stûÏovatele minimálnû jed-

nou roãnû, nyní se pouze zv˘‰ila je-

jich ãetnost. Jiné orgány provedly

kontrolu na popud stûÏovatele, kter˘

u nich hledal pomoc s pfiemístûním

recyklaãního dvora, k ãemuÏ ale, jak

obû instituce shodnû konstatovaly, ne-

mají mandát.

Jak se domníváte, Ïe cel˘ spor do-
padne?
Vzhledem k tomu, Ïe ve sporu uÏ byla

vyãerpána ve‰kerá vûcná argumenta-

ce, povaÏoval bych tento ãlánek za své

koneãné stanovisko. Pochybuji, uÏ pro

znaãnû dlouhou dobu trvání sporu, Ïe

by mohl nastat nûjak˘ podstatn˘ zvrat

v argumentaci tûch, ktefií byli sporem

nûjak dotãeni. Z prÛbûhu sporu jsem

nabyl dojmu, Ïe mé názory a moÏnos-

ti se s poÏadavky stûÏovatele míjejí.

M˘m zájmem je obhospodafiovat pro-

voz v souladu s platn˘mi pravidly

a pfiedpisy, coÏ jsou oprávnûny posu-

zovat orgány, které zde uÏ ‰etfiení pro-

vedly s v˘‰e uveden˘mi závûry, nao-

pak cílem stûÏovatele je provozu zafií-

zení zamezit, pfiiãemÏ ve‰keré nedo-

statky vãetnû tûch, které nemají s pro-

vozovatelem nic spoleãného, vítá a ne-

má zájem na jejich odstranûní, protoÏe

je pouÏívá jako argument pro dosaÏení

svého cíle. K dosaÏení tohoto cíle mu

ale jako provozovatel zafiízení pomoci

nemÛÏeme. Uãinili jsme sice nûkterá

opatfiení ke zkulturnûní prostfiedí,

i kdyÏ nám je Ïádn˘ zákon neukládá

a jsou pro nás nákladem navíc (v˘sad-

ba Ïivého plotu mezi recyklaãní dvÛr

a zástavbu, zavedení nedûlních úklidÛ

kolem recyklaãního dvora, roz‰ífiení

provozní doby i na sobotu), ale jde 

o opatfiení, se kter˘mi se stûÏovatelé

nespokojí a ve sporu zvrat nepfiinesou,

neboÈ nefie‰í jejich poÏadavek.

Na druhou stranu snahu stûÏovatelÛ

ãásteãnû chápu. Tak jako nikdo není

nad‰en z bydli‰tû vedle atomové elekt-

rárny ãi hlavního silniãního tahu, tak

nûkomu nemusí b˘t pfiíjemné bydlet

poblíÏ recyklaãního dvora. Rozhodnutí

o umístûní tûchto staveb jsou v‰ak roz-

hodnutími politick˘mi (byÈ na rÛzné 

úrovni dle v˘znamu stavby) a snahu

o jejich zru‰ení ãi zvrácení je tfieba 

uplatnit tam, kde jsou vydávána. Mûlo

by se pfiitom postupovat zpÛsobem

bûÏn˘m v demokratické spoleãnosti, tj.

pfiesvûdãit pfiíslu‰né orgány svou v˘-

fieãností a argumentací o tom, Ïe pfie-

místûní recyklaãního dvora by bylo

v zájmu vût‰iny, a dosáhnout tak svého.

Jste tedy pfiesvûdãen, Ïe recyklaãní
dvÛr má v na‰em mûstû budoucnost,
i kdyÏ jeho umístûní je pro nûkteré
obãany znaãnû nevyhovující?
Existenci recyklaãního dvora povaÏu-

ji i pfies v˘‰e uvedené negativní do-

provodné jevy za pfiínos pro Ïivotní

prostfiedí ve mûstû, neboÈ si nedûlám i-

luze, Ïe pfii jeho zru‰ení ãi pfiemístûní

mimo mûsto by odpad zde ukládan˘,

vãetnû toho pfied branou, konãil na le-

gální placené skládce. Naopak by se

roz‰ífiilo mnoÏství ãern˘ch skládek ve

mûstû a jeho nejbliÏ‰ím okolí. Toto je

také názor vût‰iny zainteresovan˘ch

stran sporu.

Dûkuji vám, pane fiediteli, za rozho-
vor. JiKo

V koncertním sále Základní umûlecké

‰koly v R˘mafiovû se ve ãtvrtek 22.

ledna uskuteãnilo setkání zástupcÛ

mûsta s asi tfiemi desítkami r˘mafiov-

sk˘ch podnikatelÛ. Jednalo se jiÏ

o tfietí neformální schÛzku v pofiadí,

kterou inicioval starosta Petr Klouda.

Ten v úvodu setkání zdÛraznil potfie-

bu úzkého kontaktu podnikatelské ve-

fiejnosti s mûstem R˘mafiov. Za tím ú-

ãelem se v minulém roce vytvofiila

z fiady ÏivnostníkÛ tfiináctiãlenná pod-

nikatelská rada, která se pravidelnû

schází, zastupuje r˘mafiovskou podni-

katelskou vefiejnost a vzájemnû si se

starostou mûsta vymûÀuje informace

a fie‰í nejtíÏivûj‰í problémy, které se

dále prezentují v radû mûsta a zastu-

pitelstvu. „Vy, podnikatelé, získáváte
naopak informace o investiãních plá-
nech radnice, o problémech s rozpo-
ãtem a mÛÏete je pak dále zuÏitkovat
ve sv˘ch podnikatelsk˘ch zámûrech,“
konstatoval starosta a poznamenal, Ïe

setkání podnikatelské rady plní z jeho

pohledu svÛj úãel a je nezastupitelné.

Vyzdvihl potfiebu zadávání zakázek

na‰im domácím firmám a vyjádfiil

pfiesvûdãení, Ïe proti dfiívûj‰ím letÛm

se situace znaãnû zmûnila k lep‰ímu.

Starosta zdÛraznil, Ïe Mûsto

R˘mafiov je v oblasti jedním z nejvût-

‰ích investorÛ.

„Pozval jsem vás proto, abych vám za
va‰i práci podûkoval a ocenil ji. Velmi
si váÏím toho, Ïe pfiiná‰íte do mûsta
nebo regionu zamûstnanost a domní-
vám se, Ïe mohu hovofiit i za ostatní
ãleny zastupitelstva,“ fiekl v závûru

starosta Petr Klouda a popfiál pfiítom-

n˘m mnoho zdraví a spokojenosti

v podnikatelské ãinnosti. Na slavnost-

ním podveãeru vystoupily také dûti

a uãitelé základní umûlecké ‰koly

s kulturním programem. Prezentoval

se zde kytarov˘ orchestr, klavíristi

a pûveck˘ sbor. O velmi chutné ob-

ãerstvení se postarali Ïáci Stfiedního

odborného uãili‰tû a Odborného uãi-

li‰tû R˘mafiov obor kuchafi-ãí‰ník pod

vedením mistrové Jany Egidové.

Reforma vefiejn˘ch financí pfiinese

podle prognóz mnoh˘m podnikate-

lÛm fiadu problémÛ. Statistiky hovo-

fií dokonce o tom, Ïe do konce kalen-

dáfiního roku 2004 by mûlo svou Ïiv-

nost ukonãit kolem jednoho sta tisíc

podnikatelÛ. Prvního kvûtna vstoupí

na‰e republika do Evropské unie. Co

mohou oãekávat stfiední a vût‰í firmy

v souvislosti s uveden˘mi skuteã-

nostmi, na to jsme se zeptali gene-

rálního fieditele Rodinn˘ch dom-

kÛ R˘mafiov, s. r. o., Ing. Jifiího

Pohloudka.

Pfiinese vstup âeské republiky do
Evropské unie nûjakou zmûnu pro
va‰i firmu?
Na‰e firma, fieãeno obraznû, uÏ v EU

je. ZÛstává v‰ak otázkou, jak ve

„velké“ Evropû na „velkém“ trhu

a s „velk˘mi hráãi“ uspûje. A úspûch

lze oãekávat jedinû v pfiípadû, pokud

budeme evropsk˘m hráãem. V sou-

ãasné dobû patfiíme mezi tfiicet nej-

v˘znamnûj‰ích a nejvût‰ích staveb-

ních firem v âeské republice.

Budete se snaÏit vyuÏívat strukturál-
ní fondy Evropské unie?
Jsme pfiíli‰ velkou firmou, abychom

mohli ãerpat z tûchto fondÛ. Tyto

fondy jsou urãeny jen pro malé

a stfiední firmy. Dfiíve jsme vyuÏívali

programy na podporu podnikání pro-

stfiednictvím na‰ich dcefiin˘ch spo-

leãností Karde a Kasard, které vznik-

ly v podstatû díky podpofie programu

Start, ale v souãasné dobû nemáme

‰anci v tûchto programech uspût.

Máte pfiedstavu o exportu v leto‰-
ním roce ? Údajnû vám pr˘ zakázek
ubylo?

· e d e s á t

procent za-

kázek je

jiÏ naplá-

novan˘ch

a velice in-

t e n z i v n û

pfiipravuje-

me strate-

gii na rok

2005. LoÀsk˘ rok zcela jasnû ukázal

jak na tom firma RD R˘mafiov je,

i z pohledu zamûstnanosti a odmûÀo-

vání ve firmû, která stojí na trhu velice

pevnû. Bylo potfieba pfiehodnotit také

strategie na exportních trzích, kde

v souãasnosti mírnû stagnujeme,

ov‰em v‰e se pfiipravuje pro to, aby fir-

ma RD R˘mafiov v roce 2005 v˘raznû

expandovala k vy‰‰ím v˘sledkÛm.

Dûkuji vám za krátk˘ rozhovor.
JiKo

Zakázky se budou zadávat domácím firmám
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·kolství

Kontakty na ‰kolská a kulturní zafiízení

Je‰tû je ãas poslat pfiihlá‰ku
Soukromá stfiední odborná ‰kola Prima, s. r. o., R˘mafiov

Sokolovská 29, 795 01 R˘mafiov, http://sweb.cz/ssosprima.rymarov

nositelka certifikátu kvality

otevírá ve ‰kolním roce 2004/2005 studijní obory s maturitou:

64-42-M/43 Management, turismus a cestovní ruch
68-43-M/001 Vefiejnosprávní ãinnost

68-43-M/001 Vefiejnosprávní ãinnost, dálkové studium pûtileté
·kola nepofiádá pfiijímací zkou‰ky, pouze pfiijímací pohovory, 

které se uskuteãní v sobotu 10. dubna 2004 v dobû od 8 - 11 hod. v budovû ‰koly.

Prima otevírá obor pro „dálkafie“
Soukromá stfiední odborná ‰kola Prima, s. r. o., Sokolovská 29, 795 01 R˘mafiov, otevírá od 1. záfií 2004 

první roãník dálkového studia pfii zamûstnání - studijní obor: Vefiejnosprávní ãinnost. Informace na tel.: 554 211 812.

Vedení SSO· Prima, s. r. o.

Ohlédnutí za vánoãní nadílkou v Dûtském domovû Janovice
Aãkoliv jiÏ nyní v‰ichni proÏíváme jiné radosti

a starosti neÏ ty vánoãní, chtûla bych i já prostfied-

nictvím R˘mafiovského horizontu podûkovat sv˘m

ÏákÛm z druhého roãníku Stfiedního odborného 

uãili‰tû, budoucím kuchafiÛm a ãí‰níkÛm, za pûk-

nou vánoãní nadílku, kterou pfiipravili pro dûti

z Dûtského domova v Janovicích.

ÎákÛm se podafiilo vybrat mezi sebou ãástku 1 100

Kã, za kterou pro dûti v domovû nakoupili lepore-

la, ply‰ové hraãky a panenku. Z marcipánu vytvo-

fiili zvífiátka, upekli krásn˘ dort a cukroví, ale hlav-

nû si s dûtmi zazpívali, pohráli si, pomazlili se.

Pfiedvánoãní atmosféra byla skvûlá, úsmûv a záfií-

cí oãi mal˘ch capartÛ nás dojímaly v‰echny.

Víme, Ïe o dûti je velmi dobfie postaráno, mají své

tety, které se jim vûnují a mají je rády, ale v‰ichni

v tu chvíli cítili, jak tûm mal˘m chybí pohlazení

vlastních rodiãÛ. Moc si pfiejeme, aby v‰echny dû-

ti na‰ly co nejdfiíve ‰tûstí a lásku v nov˘ch, ná-

hradních rodinách.

Anna Kratochvílová, tfiídní uãitelka

V reakci na ãlánek z minulého ãísla R˘mafiovského horizontu, ve kterém starosta mûsta hovofií o problematice stfiedního ‰kolství ve mûstû, prohla‰ujeme, 

Ïe krajsk˘ úfiad nemá s Primou Ïádné zámûry a ‰kola chystá otevfiení nového studijního oboru pro ‰kolní rok 2005/2006. 

·kolská zafiízení v pÛsobnosti samosprávy:

M· R˘mafiov, Revoluãní 24, fieditelka BoÏena Jaro‰ová 554 212 322

M· R˘mafiov, 1. máje 11, fieditelka EvÏenie Resnerová 554 211 324

M· R˘mafiov, Revoluãní 30, fieditelka Vlasta Vicenová 554 212 330

M· Janovice, Zámeck˘ park 6, fieditelka Iva Valová 554 283 087

Z· R˘mafiov, 1. máje 32, fieditel Mgr. Miloslav Hork˘ 554 721 152

* zástupce fieditele, Mgr. Jifií Gajdo‰ 554 721 153

* hospodáfika a adm. prac. Marcela Kováfiová 554 721 160

* ‰kolní jídelna, 1. máje 30, Jana ·alenová 554 721 162

* ‰kolní druÏina, 1. máje 30, Jaroslava Rusková 554 721 158

* v˘chovn˘ poradce, Mgr. Dagmar Galandrová 554 721 150

* odbory - Mgr. Petr Brulík 554 721 157

* pfiedseda rady ‰koly, Ladislav Îilka 723 047 041

Z· R˘mafiov, Jelínkova 1, fieditel Václav Orlík 554 211 339

* zástupci fieditele, Mgr. Vlastimil Baran, Mgr. Jan Kuãera 554 211 339

* hospodáfika a adm. prac. Gabriela Chudziková 554 211 257

* v˘chovn˘ poradce, Mgr. Miroslava Lounová

* Národní 15 - 1. stupeÀ 554 211 829

* ‰kolní druÏina, Jelínkova 3, NadûÏda Valová 554 212 158

* pfiedseda rady ‰koly, Zdenûk Kudlák 554 254 140

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10, fieditelka Marcela Pavlová

* fieditelství, OkruÏní 10 554 211 410

* kino - divadlo, Divadelní 13 554 212 522

Speciální ‰koly

Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov, âapkova 6, Mgr. Jifií Taufer 554 230 167

* odlouãené pracovi‰tû Divadelní 10 554 211 388

* hospodáfika a adm. prac. Marie Va‰iãková 554 211 818

Zvlá‰tní ‰kola R˘mafiov, ·kolní nám. 1, Mgr. Hana Mûráková 554 212 377

* zástupkynû fieditelky, Mgr. Alena Ichová

* odlouãené pracovi‰tû - tfiída v ZU·, âapkova 6 554 211 818

Stfiední ‰koly

Gymnázium R˘mafiov, Sokolovská 34, PhDr. Emílie Zavadilová 554 212 134

* zástupkynû fieditelky, Mgr. Zdena Kovafiíková

* hospodáfika a adm. prac. Jifiina Ducháãová

* odlouãené pracovi‰tû, Julia Sedláka 18 554 111 300

* odlouãené pracovi‰tû, tûlocviãna na Sokolovské ulici 554 211 517

SOU a OU R˘mafiov, Julia Sedláka 16, Ing. SoÀa Kovafiíková 554 212 541

* odlouãené pracovi‰tû - DM, Divadelní 14, Ludmila Calábková 554 211 340

* odlouãené pracovi‰tû - dílny ul. 8. kvûtna 554 211 864

SSO· Prima, s.r.o., R˘mafiov, Sokolovská 29, Mgr. Pavel Nehera 554 212 467

* zfiizovatel ‰koly, Miloslav Nehera 554 211 812

* zástupkynû fieditele, Mgr. Jarmila Labounková

* odlouãené pracovi‰tû - DM Bartákova 21, Ludmila Axmanová

·kolská zafiízení v pfienesené pÛsobnosti

Z· Bfiidliãná, Komenského 360, 793 51, Mgr. Ivana Václavíková 554 286 104

* zástupce fieditele, Mgr. Richard Soldán

* v˘chovn˘ poradce, Mgr. Jifií Sitafi

Z· Dolní Moravice 7, 795 01, Mgr. Helena Rewajová 554 273 310

Z· Horní Mûsto, ·kolní 231, 793 44, Mgr. David Náhlík 554 281 156

* v˘chovn˘ poradce, Mgr. Dagmar Kinclová

Z· Huzová 256, Mgr. Ivona Vláãilová 554 275 050

Z· Malá Morávka 89, 793 36, Jaroslava Holubová 554 273 040

Z· RyÏovi‰tû, R˘mafiovská 282, 793 51, Mgr. Ivana Kapitánová 554 286 037

Z· Stará Ves, Dlouhá 24, 793 43, Marie Adamová 554 283 002

* v˘chovn˘ poradce, Mgr. Franti‰ek Stanûk

* ‰kolní jídelna a ‰kolní druÏina Janovice, ·kolní 16, 793 42 554 283 153

M· Bfiidliãná, Hfibitovní 439, 793 51, Jana Krãová 554 286 392

M· Bfiidliãná, Komenského 319, 793 51, Vladislava PetruÀová 554 286 336

M· Horní Mûsto 222, 793 44, Anna Kfiápková 554 281 130

M· Huzová 325, 793 51, Ludoslava Vlãková 554 275 044

M· Malá Morávka 52, 793 36, Iveta Vlãková 554 273 105

M· Velká ·táhle 126, 793 51, Vûra Jurá‰ová 554 286 087

Kulturní zafiízení

Mûstská knihovna R˘mafiov, Sokolovská 25, Lenka Îmolíková 554 212 566

Mûstské muzeum R˘mafiov, nám. Míru 6, Bc. Leona Pleská 554 211 770

* souãástí je v˘stavní galerie Octopus

Zpracoval odbor ‰kolství a kultury, Jaroslava RÛÏiãková
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Co mÛÏeme vyãíst z policejní statistiky
Rok 2003 byl kromû v‰eho jiného Rokem ochrany nemotorizovan˘ch úãast-

níkÛ silniãního provozu. Cílem tohoto programu, jejÏ vyhlásil policejní prezi-

dent, bylo monitorovat chování fiidiãÛ motorov˘ch vozidel na silnicích, ale t˘-

kal se také cyklistÛ a chodcÛ, ktefií byli jakoÏto nejohroÏenûj‰í skupina tento-

krát v samém centru pozornosti.

Z dlouhodob˘ch statistik vypl˘vá, Ïe poãet dopravních nehod na území b˘va-

lého okresu Bruntál má od roku 2001 stoupající tendenci (viz graf). Vzrostl

u nás i poãet nehod s chodci, v porovnání s rokem 2002 celkovû o devût pfií-

padÛ, mírnû stoupl poãet zranûní, naopak pfiípadÛ, kdy byl pfii sráÏce chodec

usmrcen, se loni událo ménû (pouze dva), nepatrnû men‰í byl také poãet pfií-

padÛ, kdy chodci nehodu zavinili.

Zpravidla nejzávaÏnûj‰í jsou dopravní nehody na vyznaãeném pfiechodu pro

chodce. Jak je patrné ze statistiky, poãet tûchto nehod celkovû v˘raznû stoupl.

Jejich nejãastûj‰í pfiíãinou je nedání pfiednosti chodci na pfiechodu. V této ka-

tegorii policisté zaznamenali cca 100% nárÛst pfiípadÛ (ze sedmi v roce 2002

na ãtrnáct).

Mezi takzvané nemotorizované úãastníky silniãního provozu patfií vedle chod-

cÛ cyklisté. Dopravní nehody cyklistÛ zaznamenaly bûhem loÀského roku kle-

sající trend. V b˘valém bruntálském okrese do‰lo k celkem dvaatfiiceti doprav-

ním nehodám cyklistÛ, coÏ je o témûfi 60 % ménû neÏ v roce 2002 (viz graf).

Policisté se loni soustfiedili nejen na kontrolu motoristÛ. Zamûfiovali se také

na dodrÏování pfiedpisÛ u cyklistÛ a chodcÛ, jejichÏ bezpeãí závisí nejen na fii-

diãích aut, ale pfiedev‰ím na nich samotn˘ch. V rámci b˘valého bruntálského 

okresu bylo za loÀsk˘ rok zji‰tûno celkem 141 pfiestupkÛ u chodcÛ a 424 u cyk-

listÛ (není bez zajímavosti, Ïe bezkonkurenãnû nejvy‰‰í poãet byl zaznamenán

na Krnovsku). R˘mafiov‰tí policisté potrestali pokutou pût chodcÛ a ãtrnáct

cyklistÛ, v Bfiidliãné museli zaplatit ãtyfii chodci a devût jezdcÛ na kole.

Policie se neomezila jen na monitorování, kontroly a sestavování statistik, ale

vyhlásila také fiadu preventivních akcí. Intenzivní program vûnovan˘ mládeÏi

pfiipravila Preventivnû informaãní skupina Okresního fieditelství Policie

âeské republiky Bruntál, která uspofiádala v˘tvarnou soutûÏ, brann˘ závod

s tematiku bezpeãnosti silniãního provozu pro dûti a mládeÏ, besedy a pfied-

ná‰ky ve ‰kolách ãi dopravnû bezpeãnostní akci Jablko nebo citrón.

Velká pozornost byla zejména v ranních hodinách vûnována frekventovan˘m

pfiechodÛm pro chodce. Na nû se zamûfiily i dopravnû bezpeãnostní akce spo-

jené s ukonãením a zaãátkem ‰kolního roku. Dopravní inÏen˘r okresního fie-

ditelství navrhl, aby zvlá‰tû frekventované pfiechody v Krnovû, Bruntále

a R˘mafiovû byly opatfieny svítidly pro pfiípad sníÏené viditelnosti. Tato opat-

fiení byla schválena, ov‰em vzhledem k nedostatku financí byla jejich realiza-

ce pfiesunuta do budoucna.

V prÛbûhu celého roku 2003 a zvlá‰tû pfii realizaci celorepublikov˘ch, kraj-

sk˘ch ãi okresních dopravnû bezpeãnostních akcí byla zv˘‰ená pozornost sou-

stfiedûna na nemotorizované úãastníky silniãního provozu tak, aby se co moÏ-

ná nejvíce zv˘‰ila jejich bezpeãnost. I pfies uãinûná opatfiení je ale nehodovost

tûchto úãastníkÛ pomûrnû vysoká a problematice dopravy bude vûnována stej-

ná pozornost i v tomto roce.

Zlodûje lákají státní
poznávací znaãky

KaÏd˘ mûsíc zmizí v na‰em okrese ze

zaparkovan˘ch vozidel nûkolik tabu-

lek státních poznávacích ãi registraã-

ních znaãek. Poslední pfiípady byly za-

znamenány v Bruntále a R˘mafiovû.

V noci ze 17. na 18. ledna odcizil ne-

znám˘ pachatel na parkovi‰ti ulice

ObráncÛ míru v Bruntále zadní SPZ

BKC 31-89 z osobního vozidla VAZ

a hned pfií‰tí noc na Bartákovû ulici

v R˘mafiovû zmizela zadní registraãní

znaãka 1T1 6886 z vozidla Chrysler

Grand Voyager. Po obou znaãkách ny-

ní policie pátrá.

Na zledovatûl˘ch silnicích
hrozí smyk

21. ledna brzy ráno do‰lo k dopravní

nehodû mezi Vajglovem

a Albrechticemi u R˘mafiova. ¤idiã

Volkswagenu Golf dostal pfii prÛjezdu

zatáãkou smyk na zledovatûlém nepo-

sypaném povrchu komunikace a vjel

do protismûru, kde se stfietl s Re-

naultem. Pfii nehodû vznikla na

Volkswagenu ‰koda za 15 000 Kã, na

Renaultu je‰tû o deset tisíc vy‰‰í.

KrádeÏ staroÏitn˘ch hodin
v RyÏovi‰ti

Dne 22. ledna kolem poledne se ne-

znám˘ pachatel vloupal do chalupy na

ulici Na Kopci v RyÏovi‰ti. Skrz okno

vnikl na verandu a odcizil z ní staroÏit-

né nástûnné hodiny v hodnotû bezmá-

la 55 000 Kã. Po pachateli nyní pátrají

policisté z Bfiidliãné.

Îivil své auto
z firemních penûz

V úter˘ 20. ledna bylo zahájeno trestní

stíhání jednatfiicetiletého muÏe z Brna,

kter˘ pÛsobil jistou dobu jako fieditel

jedné val‰ovské spoleãnosti. V této do-

bû nechal z úãtu spoleãnosti bez vûdo-

mí jejího majitele hradit leasingové

splátky svého osobního vozidla ·koda

Fabia, ãímÏ zpÛsobil firmû ‰kodu té-

mûfi 50 000 Kã. Dále je obvinûn z to-

ho, Ïe v období od 16. do 23. prosince

2002 postupnû vybral z pokladny ãást-

ku pfies 55 000 Kã, kterou uÏil k úhra-

dû oprav na svém autû. Kromû toho si

obvinûn˘ muÏ do vlastního mzdového

listu neoprávnûnû pfiipsal prémie v cel-

kové v˘‰i 22 000 Kã a zpronevûfiil tak

celkovû skoro 130 000 Kã.

Pedofil se pokusil zneuÏít
svou sedmiletou netefi

Ve ãtvrtek 22. ledna bylo zahájeno

trestní stíhání pûtatfiicetiletého muÏe

z Olomoucka pro trestn˘ ãin pohlavní-

ho zneuÏívání, jehoÏ se mûl dopustit

15. prosince loÀského roku v dobû,

kdy byl na náv‰tûvû u svého bratra na

R˘mafiovsku. Hostitel patrnû netu‰il,

Ïe jeho host trpí sexuální deviací zva-

nou pedofilie - tento fakt vy‰el najevo,

teprve kdyÏ „hodn˘ str˘ãek“ zaãal po-

tají osahávat svou sedmiletou netefi. Pfii

pokusu o pohlavní styk byl na‰tûstí vy-

ru‰en bratrem nezletilé, takÏe ke zranû-

ní dívky nedo‰lo.

23. ledna byl obvinûn˘ muÏ pfievezen

k psychiatrickému vy‰etfiení, po nûmÏ

lékafi rozhodl o jeho umístûní do psy-

chiatrické léãebny. Jeho pfiípad nyní

fie‰í bruntálská policie.

Psi pod koly aut
V sobotu 24. ledna se na Opavské uli-

ci v Janovicích stala dopravní nehoda,

kterou zpÛsobil pes. Fenka kníraãe se

vysmekla svému majiteli z ruky, kdyÏ

pfiecházel vozovku, a vbûhla pfiímo

pfied pfiijíÏdûjící Volkswagen. Stfiet

s autem fenka nepfieÏila. ·koda na vo-

zidle byla vyãíslena asi na 8 000 Kã.

O nûkolik dnÛ pozdûji do‰lo ke dvûma

dal‰ím nehodám, jejichÏ pfiíãinou byl

volnû pobíhající pes. V prvním pfiípadû

z místa nehody utekl, v následujícím

se s vozidlem srazil a uhynul.

Ve ãtvrtek 29. ledna na Opavské ulici

vbûhl na volno pu‰tûn˘ nûmeck˘ ov-

ãák do cesty projíÏdûjícímu Fordu.

¤idiã nemohl pro krátkou vzdálenost

stfietu se zvífietem zabránit a do psa na-

razil. Na autû vznikla ‰koda za 1 000

Kã, cenu psa jeho majitel vyãíslil na 

20 000 Kã. Z podkladÛ
tiskové mluvãí,

npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové

Graf ã. 2 - dopravní nehody cyklistÛ

Graf ã. 1 - celkov˘ poãet dopravních nehod v rámci okresu Bruntál
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Moravskoslezsk˘ kraj informuje
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje vyhlásilo pro leto‰ní rok tyto dotaãní programy:

1. Program podpory aktivit v oblastech sportu, vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe a prevence
sociálnû patologick˘ch jevÛ u dûtí a mládeÏe na rok 2004
Vyhlá‰ené programy v jednotliv˘ch oblastech:
Sport:

•  Podpora sportu pro v‰echny (akce pro ‰irokou vefiejnost), zejména dûtí, mládeÏe a handicapovan˘ch.

•  Podpora v˘znamn˘ch krajsk˘ch, celostátních a mezinárodních akcí.

•  Podpora oprav a údrÏby vefiejnû pfiístupn˘ch hfii‰È.

VyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe:
•  Volnoãasové aktivity krajského, celostátního a mezinárodního charakteru, se zamûfiením na dûti 

a mládeÏ.

•  Podpora talentovan˘ch dûtí a mládeÏe, zejména neorganizovan˘ch dûtí.

•  Podpora materiální a technické základny pro mimo‰kolní volnoãasové aktivity.

•  Vzdûlávání pracovníkÛ pÛsobících v oblasti volného ãasu.

Prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ u dûtí a mládeÏe:
Zabezpeãení v˘cvikÛ a semináfiÛ k omezení v˘skytu sociálnû patologick˘ch jevÛ u dûtí a mládeÏe na ‰ko-
lách a ve ‰kolsk˘ch zafiízeních:

•  vzdûlávání pedagogÛ a pedagogick˘ch sborÛ v oblasti primární prevence;

•  zvy‰ování odbornosti ‰kolních metodikÛ prevence v oblasti sociálnû patologick˘ch jevÛ.

Zkvalitnûní a roz‰ífiení Preventivních programÛ na ‰kolách a ve ‰kolsk˘ch zafiízeních a podpora dal‰ích
aktivit ‰kol v oblasti primární prevence.

V rámci schváleného rozpoãtu Moravskoslezského kraje na rok 2004 je pro udûlení krajsk˘ch dotací

pfiidûlená ãástka pro oblast:

•  sportu ve v˘‰i 3 000 000 Kã;

•  vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe ve v˘‰i 3 000 000 Kã;

•  prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ u dûtí a mládeÏe ve v˘‰i 1 300 000 Kã.

Îádosti je nutné doruãit nejpozdûji do 11. února 2004.
Kontaktní osoba: Ivana Jaworková, odbor ‰kolství, mládeÏe a sportu, tel.: 595 622 425, ivana.jaworko-

va@kr-moravskoslezsky.cz.

2. Program podpory aktivit v oblasti kultury
•  Hudební a scénické umûní

❍ Festivaly

❍ Pfiehlídky

❍ Recitály

❍ Koncerty

❍ V̆ jezdy souborÛ

•  Literatura a publicistika

❍ Podpora vydání dûl místních autorÛ

❍ Podpora vydání publikací o Moravskoslezském kraji

❍ Podpora vydání odborné a umûlecké literatury

❍ Podpora kulturních periodik

•  V̆ tvarné umûní, architektura a vlastivûda

❍ Podpora galerií

❍ V̆ stavní ãinnost

❍ Podpora zhotovení umûleck˘ch dûl

•  Audiovizuální tvorba

❍ Dokumentární díla vztahující se k Moravskoslezskému kraji

❍ Podpora regionálních studií audiovizuální tvorby

❍ PÛvodní tvorba

•  Kulturnû vzdûlávací ãinnost

❍ Odborné semináfie

❍ Konference

❍ Pfiedná‰ková ãinnost

❍ V̆ chovné koncerty

❍ Prezentace

❍ SoutûÏe

•  Ostatní kulturní aktivity

V rozpoãtu Moravskoslezského kraje na rok 2004 je pro udûlení tûchto dotací vyãlenûna ãástka 

4 500 000 Kã.

Uzávûrka pro podávání Ïádostí je 13. února 2004.
Kontaktní osoba: Lenka Ferãáková, odbor kultury a památkové péãe, tel.: 59 56 22 432, 

lenka.fercakova@kr-moravskoslezsky.cz.

3. Podpora rozvoje venkovsk˘ch oblastí Moravskoslezského kraje
•  Rozvoj infrastruktury a vybavenosti venkovsk˘ch obcí.

•  Implementace Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistického regionu severní 

Moravy a Slezska.

•  Podpora ubytování na venkovû.

V rámci schváleného rozpoãtu Moravskoslezského kraje na rok 2004 je pro udûlení dotací pfiidûlená 

pro jednotlivé dotaãní programy ãástka 15 859 000 Kã, z toho:

•  na 1. dotaãní program 5 000 000 Kã;

•  na 2. dotaãní program 9 000 000 Kã;

•  na 3. dotaãní program 1 859 000 Kã.

Îádosti je nutné doruãit do 13. února 2004 ve 14 hodin.
Kontaktní osoba: Jifií ·tûpán, odbor regionálního rozvoje, tel.: 595 622 319, 

jiri.stepan@kr-moravskoslezsky.cz.

4. Pfiíprava projektové dokumentace pro strukturální fondy Evropské unie a Interreg IIIA
•  Podpora rozvojov˘ch zámûrÛ obcí, svazkÛ obcí a neziskov˘ch subjektÛ prostfiednictvím posky-

tování úãelov˘ch dotací na vypracování projektové dokumentace v souladu s pravidly pro podá-

vání Ïádostí o dotace ze strukturálních fondÛ Evropské unie.

•  NaplÀování hlavního strategického cíle a hlavních priorit Programu rozvoje územního obvodu 

Moravskoslezského kraje na léta 2002 - 2004.

V rozpoãtu Moravskoslezského kraje na rok 2004 je pro udûlení tûchto dotací vyãlenûna ãástka 

8 000 000 Kã.

Îádosti je nutné doruãit do 13. února 2004 ve 14 hodin.
Kontaktní osoba: Ota Sobol, odbor regionálního rozvoje, tel.: 595 622 313, 

ota.sobol@kr-moravskoslezsky.cz.

5. Program podpory projektÛ v oblasti zdravotnictví
•  program podpory preventivní péãe (napfi. onemocnûní chrupu u dûtí, zdrav˘ Ïivotní styl, prevence

infekãních onemocnûní, onkologick˘ch onemocnûní ap.);

•  program podporující zkvalitnûní poskytované zdravotní péãe obãanÛm se zdravotním postiÏením 

(napfi. ãinnost kontaktních poradensk˘ch míst, stavební úpravy men‰ího rozsahu, podpora ãinností 

zaji‰Èujících sociální a pracovní rehabilitaci obãanÛ se zdravotním postiÏením ap.);

•  program podpory péãe pfiispívající ke zlep‰ení du‰evního zdraví (podpora sluÏeb poskytovan˘ch 

v rámci komunity, péãe o osoby s dlouhodob˘mi du‰evními poruchami, zlep‰ení a zv˘‰ení efekti-

vity psychiatrick˘ch sluÏeb ap.);

•  program podpory vzdûlávání pracovníkÛ ve zdravotnictví.

Rozpoãet Moravskoslezského kraje na rok 2004 poãítá pro udûlení tûchto dotací s ãástkou 7 000 000 Kã.

Îádosti je nutné doruãit na KÚ MSK nejpozdûji do 15. února 2004.
Kontaktní osoba: Karin Vráblová, odbor sociálních vûcí a zdravotnictví, tel.: 595 622 901, 

karin.vrablova@kr-moravskoslezsky.cz.

6. Program podpory projektÛ v oblasti sociální a oblasti protidrogové politiky kraje
Vyhlá‰ené programy v jednotliv˘ch oblastech:
Oblast sociální

•  Programy na podporu rozvoje sociálních sluÏeb

❍ program rozvoje sluÏeb osobní asistence

❍ program rozvoje sluÏeb respitní péãe (odlehãovací sluÏby, úlevová péãe)

❍ program rozvoje sluÏeb chránûného bydlení

❍ program rozvoje sítû obãansk˘ch poraden a sluÏeb pro obûti domácího násilí

❍ program rozvoje sluÏeb podporovaného zamûstnávání

❍ programy rozvoje specializovan˘ch rezidenãních sluÏeb - pro seniory nemocné psychó-

zou, alkoholovou závislostí

❍ programy rozvoje specializovan˘ch rezidenãních sluÏeb - pro klienty, ktefií potfiebují pfie-

váÏnû o‰etfiovatelsk˘ typ péãe

❍ program rozvoje sluÏeb zamûfien˘ch na prevenci a fie‰ení sociální exkluze 

•  Programy sociálnû právní ochrany dûtí

❍ programy podpory náhradní rodinné péãe v kraji, vãetnû zafiízení pro v˘kon pûstounské péãe

❍ program rozvoje asistence v sociálnû ohroÏen˘ch rodinách

•  Programy na podporu zv˘‰ení kvality v sociálních sluÏbách

❍ program podpory pfii zavádûní standardÛ kvality v sociálních sluÏbách

❍ program podpory vzdûlávání pracovníkÛ v sociálních sluÏbách

•  Programy podpory obcí v oblasti rozvoje sociálních sluÏeb

❍ program podpory zavádûní nov˘ch sluÏeb na území obcí

❍ program podpory zavádûní komunitního plánování obcí a realizace v˘stupÛ z komunit-

ního plánování

•  Program podpory vefiejnû úãeln˘ch aktivit obãansk˘ch sdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch

❍ program podpory vefiejnû úãeln˘ch aktivit obãansk˘ch sdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch

(vytváfiení a realizace ucelen˘ch plánÛ vyrovnávání pfiíleÏitostí pro obãany se zdravotním 

postiÏením a jejich monitorování, edukace vefiejnosti v oblasti problematiky zdravotního 

postiÏení)

Oblast protidrogové politiky
•  program podpory realizace sekundární protidrogové prevence 

•  program podpory realizace terciární protidrogové prevence 

V rámci schváleného rozpoãtu Moravskoslezského kraje na rok 2004 je pro udûlení krajsk˘ch dotací

pfiidûlená ãástka pro oblast:

•  sociální ve v˘‰i 10 000 000 Kã;

•  protidrogové politiky ve v˘‰i 3 500 000 Kã.

Îádosti je nutné doruãit na KÚ MSK nejpozdûji do 15. února 2004.
Kontaktní osoba: Karin Vráblová, odbor sociálních vûcí a zdravotnictví, tel.: 595 622 901, 

karin.vrablova@kr-moravskoslezsky.cz.

7. Podpora projektÛ realizovan˘ch v programu PHARE 2000 Fond rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ

Urãeno projektÛm, které jsou jiÏ realizovány v rámci programu PHARE 2000 FRLZ.

Cílem dotaãního programu je vyuÏít potenciálu investovan˘ch finanãních prostfiedkÛ (v rámci progra-

mu PHARE 2000 FRLZ bylo realizováno a dosud se realizuje 34 projektÛ v MSK, které byly financo-

vány z prostfiedkÛ Evropského sociálního fondu a Státního rozpoãtu âR) a zajistit pokraãování smyslu-

pln˘m projektÛm, které naplÀují Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje, pfiípad-

nû souvisí s operaãními programy strukturálních fondÛ Evropské unie. V̆ chodiskem je pfiedpoklad, 

Ïe provozní náklady a náklady nutné na rozjezd projektu byly jiÏ pokryty finanãními prostfiedky pro-

gramu PHARE 2000 FRLZ.

V rozpoãtu Moravskoslezského kraje na rok 2004 je na realizaci programu urãena ãástka 2 000 000 Kã.

Uzávûrka pfiíjmu Ïádostí dne 16. února 2004 v 15 hodin.
Kontaktní osoba: Jifií Hudec, odbor regionálního rozvoje, tel.: 595 622 320,

jiri.hudec@kr-moravskoslezsky.cz

8. Program obnovy kulturních památek a památkovû chránûn˘ch nemovitostí
Moravskoslezského kraje
Poskytování úãelovû urãen˘ch dotací slouÏí pfiedev‰ím k naplnûní tûchto priorit:

•  Záchrana kulturních památek a památkovû chránûn˘ch nemovitostí nacházejících se ve ‰patném

technickém stavu, pokud tento stav nebyl zavinûn vlastníkem kulturní památky nebo památkovû 

chránûné nemovitosti, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo památkovû

chránûné nemovitosti.

•  Obnova kulturních památek a památkovû chránûn˘ch nemovitostí vyuÏívan˘ch a zpfiístupnûn˘ch 

nebo vystaven˘ch vefiejnosti pro kulturnû vzdûlávací nebo náboÏenské úãely.

•  Obnova kulturních památek a památkovû chránûn˘ch nemovitostí nalézajících se v pohledovû v˘-

znamné poloze.

• Záchrana a obnova kulturních památek, které mají zásadní v˘znam pro charakter a prezentaci 

Moravskoslezského kraje.

•  Záchrana kulturních památek a památkovû chránûn˘ch nemovitostí, jejichÏ vlastník nemÛÏe uhra-

dit z vlastních prostfiedkÛ  náklady spojené s jejich zachováním nebo obnovou.

• Motivace vlastníkÛ kulturních památek a památkovû chránûn˘ch nemovitostí k jejich obnovû 

v souladu se zájmy státní památkové péãe.

Finanãní krytí tohoto dotaãního programu bude zaji‰tûno z dotace ze státního rozpoãtu, o konkrétním

urãení finanãních potfieb, na jejichÏ financování bude dotace pouÏita, rozhodne kraj ve své kompetenci

a v plné mífie bude zodpovídat za její hospodárné vyuÏití.

Termín podání pfiihlá‰ek je stanoven do 9. dubna 2004.

Kontaktní osoba: Petr Kaãmafiík, odbor kultury a památkové péãe, tel: 595 622 912, petr.kacmarik@kr-

moravskoslezsky.cz Katherini Koláãková, tisková mluvãí
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7. 2. 1869 nar. Jindfiich ·imon Baar, spisovatel (zemfi. 24. 10. 1925) 

- 135. v˘roãí narození

2. nedûle
v únoru Svûtov˘ den manÏelství, slaví se od roku 1983
9. 2. 1994 zemfi. Jarmila Novotná, operní pûvkynû, hereãka (nar. 23. 9. 1907) 

- 10. v˘roãí úmrtí

10. 2. 1929 nar. Franti‰ek Nepil, spisovatel (zemfi. 8. 9. 1995) - 75. v˘-

roãí narození

11. 2. Svûtov˘ den nemocn˘ch, vyhlásil papeÏ Jan Pavel II. v roce
1993 (na svátek Panny Marie Lurdské)

11. 2. 1979 zemfi. Václav Trégl, herec (nar. 10. 12. 1902) - 25. v˘roãí úmrtí

12. 2. 1784 ãtyfii praÏská mûsta (Staré Mûsto praÏské, Nové Mûsto praÏské,

Malá Strana, Hradãany) byla spojena v jeden správní celek 

se spoleãn˘m magistrátem - 220. v˘roãí

12. 2. 1799 zemfi. Franti‰ek Xaver Du‰ek, skladatel (nar. 8. 12. 1731) 

- 205. v˘roãí úmrtí

13. 2. 1999 zemfi. Zdenûk Galu‰ka, lidov˘ vypravûã, malífi a spisovatel

(nar. 11. 7. 1913) - 5. v˘roãí úmrtí

14. 2. Svátek zamilovan˘ch - sv. Valent˘n
14. 2. 1919 nar. Miroslav Zikmund, cestovatel, spisovatel, publicista 

- 85. v˘roãí narození

15. 2. 1924 nar. Jifií ·litr, skladatel a herec, (zemfi. 26. 12. 1969) - 80. v˘-

roãí narození

15. 2. 1774 zemfi. Franti‰ek Václav Míãa, barokní skladatel, autor první 

ãesky zpívané opery (nar. 5. 9. 1694) - 260. v˘roãí úmrtí

16. 2. 1684 nar. Bohuslav Matûj âernohorsk˘, barokní skladatel a varhaník

(zemfi. 1. 7. 1742) - 320. v˘roãí narození

17. 2. 1794 nar. Karel Bofiivoj Presl, botanik, kustod sbírek Národního 

muzea v Praze, spolutvÛrce ãeské pfiírodovûdecké termino-

logie (zemfi. 2. 10. 1852) - 210. v˘roãí narození

17. 2. 1914 nar. Franti‰ek Jiroudek, malífi, scénograf a ilustrátor (zemfi. 

15. 6. 1991) - 90. v˘roãí narození

19. 2. 1924 nar. zasl. umûlec Franti‰ek Vláãil, filmov˘ reÏisér (zemfi. 

27. 1. 1999) - 80. v˘roãí narození

Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: VÏdycky se najdou Eskymáci, ktefií vypracují pro obyvatele

Konga pokyny, co dûlat v dobû tropick˘ch veder.  Jerzy ¸ec
Známá i neznámá v˘roãí

Pranostiky na mûsíc únor
• Únor bíl˘ - pole sílí.

• Únorová voda - pro pole ‰koda.

• Kdyby mûl únor tu moc jako leden, nechal by v krávû zmrznout tele.

• KdyÏ únor vodu spustí, ledem ji bfiezen zahustí.

• LeÏí-li koãka v únoru na slunci, jistû v bfieznu poleze za kamna.

• V únoru kdyÏ skfiivan zpívá, velká zima potom b˘vá.

• Jestli únor honí mraky, staví bfiezen snûhuláky.

• V únoru prudk˘ severníãek - hojné úrody b˘vá poslíãek.

• KdyÏ vûtrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.

• V únoru sníh a led - v létû nanesou vãely med.

• Mnoho mlh v únoru pfiivodí mokré léto.

• Tepl˘ únor - studené jaro, teplé léto.

• Je-li v únoru zima a sucho, b˘vá pr˘ hork˘ srpen.

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - ÚNOR 2004

PLESOVÁ SEZÓNA 2004
ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov

13. 2. Muzikantsk˘ ples

12. 3. Ples Z· Jelínkova 1

27. 3. Ples BFAA Oldies

8. 2. SVâ 14.30-17.30 Ma‰karní karneval

9. 2. SVâ 8.30-11.30 Keramická dílna

- drátûné ozdoby, cena 60 Kã

10. 2. SVâ 8.30-11.30 V̆ tvarná dílna - batikovan˘ ‰átek

- malování na hedvábí

- cena 60 Kã

11. 2. SVâ 8.30-11.30 Malování na sklo, kouzelné vafiení

- cena 60 Kã

11. 2. SVâ 10.00-12.00 Kurz paliãkování

13. 2. SVâ 19.30 Muzikantsk˘ ples

14. 2. SVâ 10.00 Okresní pfiebor ve stolním tenisu

- SVâ R˘mafiov proti Mikulovice „C“

14.00 Okresní pfiebor ve stolním tenisu

- SVâ R˘mafiov proti Zlaté hory „B“

18. 2. SVâ 13.00 Vafiení v klubu

18. 2. SVâ 10.00-12.00 Kurz paliãkování

18. 2. SVâ 13.30 3. kolo soutûÏe 5. tfiíd

19. 2. SVâ 10.00,17.00 Kurz vy‰ívání - ãtyfii lekce Richelieu

21. 2. SVâ 9.00 V̆ prava za snûÏn˘m muÏem

23. 2. SVâ 18.00 Talianka - koncert

25. 2. SVâ 10.00-12.00 Kurz paliãkování

25. 2. SVâ 13.30 4. kolo soutûÏe 5. tfiíd

28. 2. SVâ 14.00-17.00 Tai-ãi s Marcelem Adamcem

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Tomá‰ Kawulok ............................................................................. Jamartice

Ondfiej Kreãmer ............................................................................. R˘mafiov

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

Ovãaãíková Jifiina - R˘mafiov ............................................................. 80 let

Baãíková Anna - R˘mafiov .................................................................. 81 let

Cábová Julie - R˘mafiov ...................................................................... 81 let

Zapletalová Ludmila - R˘mafiov ......................................................... 82 let

Tichá Josefa - R˘mafiov ...................................................................... 83 let

âerná Marie - R˘mafiov ...................................................................... 83 let

Drtilová Jifiina - R˘mafiov ................................................................... 84 let

Král Franti‰ek - Ondfiejov ................................................................... 90 let

Rozlouãili jsme se
Augustin ·i‰ka - Stfiíbrné Hory ............................................................ 1931

SoÀa Kutláková - R˘mafiov ................................................................... 1974

Marie Bálková - R˘mafiov .................................................................... 1928

Matrika MûÚ R˘mafiov

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.

KaÏdé první úter˘ v mûsíci se koná v mûstské knihovnû
ve spolupráci s muzeem pfiedná‰ka o historii R˘mafiovska.

Dne 6. února oslaví manÏelé
Julie a Pavel La‰ákovi

z R˘mafiova 55 let spoleãného
Ïivota. Tímto jim za jejich lás-

ku chci podûkovat a popfiát
do dal‰ích let pevné zdraví,

‰tûstí a hodnû Ïivotního elánu.
Pfieje dcera s rodinou
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Mûstské muzeum a galerie Octopus

31. 1. - 29. 2. 2004
V˘stava

pfiedního fotografa
Jindfiicha ·treita s názvem

Lidé mého kraje

Otevírací doba
Mûstského muzea R˘mafiov

Po: zavfieno
Út - So: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Ne: 13.00 - 16.00

Vavfiinec Eder se zde stejnû jako dûde-

ãek s otcem prozíravû zamûfiil na tûÏ-

bu Ïeleza, jeÏ vyvrcholila pozdûji

v 17. století. Ochotnû skupoval doly,

které jejich vlastníci po vyãerpání

sv˘ch finanãních moÏností prodávali.

Tfieba roku 1573 získal zadluÏen˘ dÛl

od Josefa Kuhna a jeho spoleãníka za

500 zlat˘ch a pfiidal jim je‰tû dal‰ích

deset zlat˘ch za vytûÏenou rudu.

V tomtéÏ roce zakoupil i dal‰í dílo od

Víta Flaischera. Roku 1583 po pfiedá-

ní zástavního panství do dûdiãného dr-

Ïení Ferdinandu Hoffmannovi

z Grünbüchlu prodal novému vlastní-

kovi své doly, jak se praví ve smlouvû,

která prokazuje, Ïe stejnû jako

Hoffmann i on mluvil dobfie ãesky.

K odkoupení nabídl i své (vlastní)

purkrechtní statky „i s doly, v kterejch

se ruda Ïelezná dobejvá, kteréÏ panu

Lorencovi (Vavfiincovi) Ederovi nále-

Ïely“. Stejnû prodal téÏ dal‰í soukro-

m˘ majetek „s tfiími hamry Ïelezne-

jmi, s d˘maãkami k tûm hamróm ná-

leÏejícími“, tj. Dvorsk˘ u janovického

panského dvora se dvûma d˘maãkami

(Ïelezn˘mi pecemi), Stfiíbrn˘ pod

R˘mafiovem a tfietí Vla‰sk˘ v jeho

blízkosti. Prodal téÏ pily v Janovicích,

Dolní nad janovickou rychtou a Horní

ve Staré Vsi.

Vavfiinec se nevzdal dolování Ïeleza

ani na Sovinecku, ale oproti pfiedkÛm

jej chladn˘m nenechaly ani rudy dra-

h˘ch kovÛ, jeÏ pfiilákaly do „lesa

Marková“ (místo zaniklé vsi stejného

jména) i olomoucké biskupy. Urbáfi

v roce 1582 zaznamenává u Sovince

stfiíbrnou huÈ, dal‰í zpráva z roku 1584

hovofií o hledání zlata, stfiíbra, mûdi

a cínu a v prodejní listinû Rudy se ho-

vofií o dolech na stfiíbro, zlato a Ïelezo.

Sama Ruda byla sice i dfiíve spravová-

na ze Sovince a tûÏafii byli povinni vy-

tûÏenou rudu prodat za solidní cenu

vrchnosti, ale v˘znamná práva podr-

Ïeli dfiíve téÏ Boskovicové. V zákupní

listinû z roku 1575 se prodává panství

i „s horami kovuov v‰elijak˘ch, ktefiíÏ

jsou na tûch gruntech vesnic napfiede-

psan˘ch, na t˘mÏ panství sovinsk˘ch

leÏících, aneb nalezeny budou“.

Vavfiinec se snaÏil udûlat v zamota-

n˘ch vztazích tûÏafiÛ pofiádek, i zde po-

dobnû jako jeho otec na Hank‰tejnû,

a proto vydal 30. 3. 1578 nov˘ horní

fiád pro sovineckou dÛlní oblast a pod-

fiídil dolování hornímu úfiadu v Rudû.

Do jeho ãela postavil perkmistra s pfií-

seÏn˘mi, jeÏ volili horníci a pletli

si tím na sebe biã nesmlouvavé

jurisdikce, rozhodující nejen

ve sporech o tûÏbu, ale i ve

vûcech obecnû trestních

a kriminálních. Byro-

kracie si rovnûÏ pfii‰la na

své. Podle fiádu si musel

horník, kter˘ chtûl tûÏit

rudu, opatfiit pfiedem

kutací povolení u horní-

ho úfiadu a nejpozdûji

do ãtrnácti dnÛ po zji‰-

tûní loÏiska vûc oznámit,

nechat si ‰achtu potvrdit,

pojmenovat ji, zapsat do

horních register, dodat úfia-

du ukázku rudy, aby se moh-

lo rozhodnout o její kvalitû,

a z naruban˘ch osmi fudrÛ (sudÛ)

odevzdat úfiadu jeden. Stejnû musel 

ohlásit, pokud narazil na novou Ïílu.

Pak teprve mohl dostat své kuti‰tû ke

skuteãnému uÏívání. Pfii poru‰ení pra-

videl se trestalo „na tûle i statku“ (ma-

jetku) a podvod znamenal odebrání tû-

Ïebního práva. Na uplatÀování práva

dohlíÏeli úfiedníci pan‰tí, které kontro-

loval sám Vavfiinec Eder. Korupce by-

la pfii ostrém dohledu témûfi nemoÏná.

Pfiesnost v úfiadování a objektivita

záznamÛ je pro nás dosud zajímav˘m

pramenem informací, nehledû k tomu,

Ïe pfiiná‰í i nûkteré dodnes ãi done-

dávna potfiebné údaje o loÏiscích ko-

vÛ. Horní kniha rudsk˘ch dolÛ (1578,

resp. 1560) stejnû jako zápisy plin-

koutské (1592) nás zpravují o drÏite-

lích dolÛ, v˘mûfie kuti‰È i mnoÏství vy-

tûÏené rudy. Zji‰Èujeme v nich, Ïe ved-

le dolÛ ederovsk˘ch byl siln˘m tûÏa-

fiem téÏ Jan ·embera z Boskovic, na

tûÏbû se v˘znamnû podílel i sovineck˘

hejtman Jáchym Pivec z Hradãan

s dÛchodním Vítkem Slab˘m, ba ani

lesník Vanûk, kter˘ tûÏil s Pivcem na

‰achtû sv. Merty a cechu sv. Víta, ne-

byl Ïádn˘ chudák, stejnû jako správce

hamrÛ a re‰ovsk˘ rychtáfi Václav Byna

z Karlova a z místních usedlíkÛ téÏ

Künzel, Jura Plániãka ãi Havel

Hluchej, plinkoutsk˘ fojt, bez ohledu

na jejich ãesk˘ ãi nûmeck˘ pÛvod.

Nûktefií byli tûÏafii neobyãejnû zku‰e-

n˘mi, jako perkmistr Martin Hoppauf

nebo Kry‰tof Kölbl.

Doly i hamry s hutûmi znaãnû od-

ãerpávaly lesní bohatství, 

av‰ak nemalou spotfiebu dfie-

va vykazovaly i ãetné pily.

Jmenujme alespoÀ Kan-

kovskou pilu pod So-

vincem, jeÏ tvofiila roz-

sáhl˘ komplex s Andr˘-

skov˘m ml˘nem. Podo-

bnû tomu bylo ve

Vajglovû i na pile dol-

nomoravické, jeÏ poÏa-

dovala oloupané kmeny

z okolí i od poddan˘ch

z Malé ·táhle. JiÏ v bos-

kovickém v˘nosu byli

1574 mlynáfii i pilafii zba-

veni v‰ech dávek, aby „Ïiv-

ností nese‰li“ na rozdíl od ny-

nûj‰ích ÏivnostníkÛ, z nichÏ mno-

zí pro nerozumnou v˘‰i daní republi-

kánské vlády jiÏ se‰li nebo je‰tû se-

jdou. Poddaní mohli nakupovat z pan-

sk˘ch lesÛ stavební i palivové dfievo

s pafiezy. Ov‰em na rozdíl od janovic-

k˘ch nebyly sovinecké lesy zdaleka

tak v˘znamné.

Mnohem dÛleÏitûj‰í zde zato bylo ryb-

níkáfiství, jeÏ v dobách ãast˘ch pÛstÛ

jen kvetlo, neboÈ ryba stejnû jako vej-

ce nebyly povaÏovány za maso.

Setkáme se tak s „dobr˘mi plodov˘mi

rybníãky“ u Jifiíkova a Brunáfiova

(KnûÏpole), s rybníkem ve

Val‰ovském Ïlebu a u Fr˘dlantu s na-

d˘maãem, kter˘ zásoboval vodou ná-

hon místního ml˘na a proslul mnoÏ-

stvím krásn˘ch pstruhÛ. âtyfii skuteã-

nû velké rybníky se v‰ak rozloÏily aÏ

v rovinû na dílu paseckém (Paseka)

a nejvût‰í z nic se naz˘val Tepliãn˘.

MnoÏství kvalitních ryb samozfiejmû

poskytovaly i vodní toky, které záro-

veÀ pohánûly ãetné hamry, pily a ml˘-

ny panské i poddanské s jedním i více

mouãn˘mi koly, jeÏ dodávaly kromû

mouky a krup téÏ slad pivovarÛm.

Potoky téÏ dávaly do pohybu obrov-

ská tûÏební zafiízení. Po jednom z nich

nejspí‰e zÛstaly masivní opracované

desky a kmeny, které se objevily dob-

fie zachovalé v hloubce 2 - 3 m pfii v˘-

kopu kanalizace na Dlouhé ulici

ve Staré Vsi. BohuÏel stejnû jako

v pfiípadû v˘kopu v janovickém zám-

ku, kde bylo zcela jistû zniãeno velké

mnoÏství vysoce cenn˘ch renesanã-

ních nálezÛ (plocha 21 x1 m, tj. 21 m2,

do hloubky 3 m), se nikdo z pfiíslu‰-

n˘ch lidí neobtûÏoval o zemních pra-

cích informovat muzeum. Díky zná-

m˘m jsme pfii‰li alespoÀ s kfiíÏkem po

funuse k údivu dûlníkÛ, ktefií si na

·umpersku jiÏ zvykli na pfiítomnost

archeologa.

Ov‰em na jih od JeseníkÛ je jin˘ svût.

Dlouholouãsk˘ pivovar zásoboval

v‰echny Ïíznivé krky celého panství.

Znaãné ãástky plynuly téÏ z hospoda-

fiení v pansk˘ch dvorech. Nejvût‰í byl

sovineck˘ a jen o málo men‰í

v Dlouhé Louãce, opomenout v‰ak

nelze ani brunáfiovsk˘, kfiíÏovsk˘

a dva dvory v Tylovû. Dodávaly po-

traviny nemalému vrchnostenskému

dvoru a nûco se prodalo na trhu. Na

polích se pûstovala od poãátku 15. sto-

letí pohanka, ale také hrách, fiepa, ci-

bule a samozfiejmû obilniny. Tradiãní

dobytkáfiství a rozsáhl˘ chov prasat,

jeÏ byla pasena na bukvicích v buãi-

nách, dodávaly sádlo, maso, tvaroh,

máslo, s˘ry a mléko, spotfiebovaly se

v‰ak i kÛÏe, rohovina ãi kosti. Dobfie

se daly zpenûÏit vedle vajíãek i drÛbe-

Ïí exkrementy, jeÏ skupovali sanytrní-

ci na v˘robu stfielného prachu.

Pochopitelnû ani tehdy nebylo riziko

‰patného poãasí v zemûdûlství nijak

nízké, ale sedláci se s ním nauãili

srovnat, jindy vrchnost poseãkala,

a tak se dalo pfieÏít bez velké újmy

i na‰e extrémní klima. Rozdíl v‰ak byl

v robotních povinnostech. Zatímco na

rozsáhlej‰ím Sovinecku s mnoha pan-

sk˘mi dvory se vût‰ina prací vykoná-

vala tvrd‰í formou poddansk˘ch ro-

bot, na janovickém zboÏí pfievaÏovala

námezdní práce za plat. Z obou pan-

ství se vyváÏel v 16. století Ïiv˘ skot

a konû, aãkoli ani zvífiecí epidemie re-

gion nemíjely, av‰ak málo vlny, ovcí

se totiÏ chovalo pfiekvapivû pomûrnû

málo. Pole janovického panství dáva-

la více lnu a ovsa, na sovineck˘ch

pfievaÏovalo Ïito, p‰enice i jeãmen. Po

odchodu EderÛ se objem pûstovaného 

obilí je‰tû zvût‰il. Mgr. Jifií Karel

Janovick˘ i sovineck˘ hospodáfi Vavfiinec Eder ze ·tiavnice

Z historie

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

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 únoru

Bazén v Bfiidliãné
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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˘

pátek 13. 2. 18.00
Fanny a Alexandr

Rodinná sága - (·védsko/Francie/NSR 1982)

Nejroztodivnûj‰í lidské osudy ãlenÛ Ekhdalova klanu - vidûny dûtsk˘ma oãi-

ma citlivého Alexandra - jsou ztlumeny, humorizovány nebo zapla‰eny ãaro-

dûjn˘mi kouzly Ïidovského staroÏitníka Izáka. ReÏie Ingmar Bergman. 

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 14. 2. - nedûle 15. 2. 19.30
Láska nebeská

Romantická komedie - (VB 2003)
V‰ude, kam se podíváte, zpÛsobuje láska chaos. Film nás zavede do sou-

ãasného pfiedvánoãního Lond˘na, kde se odehrává pfiíbûh, skládající se

z mnoha nádhern˘ch milostn˘ch historek, z nichÏ Ïádná nepostrádá svÛj o-

sobit˘ humor. Pfiístupn˘ od 12 let

pátek 20. 2. 18.00
Rosemary má dûÈátko

Drama - (USA 1968)

Drtivé a chmurné podobenství. Obraz svûta, v nûmÏ osudy jednotlivcÛ mohou

b˘t manipulovány tajemn˘mi a nepostiÏiteln˘mi silami, pfied kter˘mi marno

hledati únik. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 21. 2. - nedûle 22. 2. 19.30

Prci, prci, prciãky - Svatba
Akãní komedie - (USA 2003)

Vzru‰ující vyvrcholení prciãkové ságy. Jim a Michelle se musí vzít. A pfiesto, Ïe

studentská léta jsou jiÏ jen vzpomínkami, jsou v‰ichni jejich kamarádi okamÏi-

tû pfiipraveni si pfii této pfiíleÏitosti pofiádnû zafiádit. Pfiístupn˘ od 15 let
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a Filmového klubu

Mezi hororem a nostalgií
Na tfii nejbliÏ‰í únorové pátky nabízí r˘mafiovsk˘ Filmov˘ klub v rámci

Projektu 100 skuteãné lahÛdky. Jména jejich tvÛrcÛ jsou sama o sobû zárukou

skvûlé podívané a rovnûÏ promítané snímky patfií mezi to nejlep‰í, co vytvofiili.

TfiebaÏe jsou v‰echny star‰ího data, neztratily nic ze své magické pfiitaÏlivosti.

Spoleãn˘m jmenovatelem filmu Spalovaã mrtvol Juraje Herze, rodinné ságy

Ingmara Bergmana Fanny a Alexandr a snímku Rosemary má dûÈátko Romana

Polaƒského je tajemná atmosféra, kolísající mezi hororem a nostalgií.

Pátek 6. února bude patfiit ãeské kinematografii, která se pfiedstaví slavnou fil-

movou adaptací románu Ladislava Fukse Spalovaã mrtvol (1967), kterou ve

zlomovém roce osma‰edesátém natoãil Juraj Herz. Morbidní podobenství, jeÏ

vzniklo ve spolupráci podivínského spisovatele a excentrického reÏiséra, nás

zavede do âeskoslovenska konce tfiicát˘ch let, do doby rostoucího ohroÏení fa-

‰ismem a jeho samozvan˘m mesiá‰stvím, do ovzdu‰í tísnivého strachu, kter˘

provázel v‰echny totalitní reÏimy 20. století. Hlavní postavou groteskního pfií-

bûhu je zamûstnanec krematoria Karel Kopfrkingl, uhlazen˘ muÏ ve stfiedních

letech, jehoÏ Ïivotním krédem je vzornû vykonávat svou veledÛleÏitou práci

a laskavû opeãovávat rodinu. Za pokryteck˘m úsmûvem pánû Kopfrkingla (ve

skvûlém podání Rudolfa Hru‰ínského) a sladce úlisn˘mi slovy se v‰ak skr˘vá

sklon k sadismu a záliba ve zrÛdnosti v‰ech forem. Jeho perverzita, ukrytá pod

maskou vzorného mû‰Èáka, jej zákonitû dovede do náruãe stejnû zvrácené fa‰is-

tické ideologie. Kopfrkingl se postupnû vtûluje do role posla smrti a s dûsivou

samozfiejmostí a se stále t˘mÏ deviantním uspokojením ve tváfii likviduje kolem

sebe v‰e, co mu stojí v cestû, vãetnû sv˘ch nejbliÏ‰ích.

Nadãasová platnost bizarního podobenství o ideologické manipulaci s mal˘m

ãesk˘m ãlovûkem získala aktuální konkretizaci záhy po premiéfie filmu. Rok

1969 i následná léta normalizace, která dodala pfiíbûhu nové vyznûní, evoku-

je osmiminutov˘ dokumentární esej o pohfibu Jana Palacha Jan 69, jenÏ pro-

mítání Spalovaãe mrtvol doprovází.

Na pátek 13. února je pro náv‰tûvníky Filmového klubu pfiipraven snímek skan-

dinávské provenience, sága Fanny a Alexandr (1982) ‰védského „filosofa filmu“

Ingmara Bergmana. Bergman je ãeskému divákovi znám pfiedev‰ím jako autor

komorních pfiíbûhÛ, v nichÏ rozvíjí témata víry a tíÏivé pochybnosti, lásky a ne-

schopnosti porozumûní, hledání smyslu Ïivota, kter˘ se topí v absurditû (Sedmá
peãeÈ, Hosté veãefie Pánû, Mlãení). V̆ znamnou ãást Bergmanovy filmografie tvo-

fií psychologické anal˘zy rodinn˘ch vztahÛ, manÏelsk˘ch (Scény z manÏelského
Ïivota), sourozeneck˘ch (·epoty a v˘kfiiky) i rodiãovsk˘ch (Podzimní sonáta).

Jako syntézu své scenáristické i reÏijní poetiky a pÛvodnû také jako zavr‰ení

filmafiské dráhy natoãil Bergman v roce 1982 film Fanny a Alexandr, jehoÏ

titulními postavami uãinil sourozeneckou dvojici dûtí. Hlavním hrdinou pfií-

bûhu je desetilet˘ Alexandr, jenÏ doprovázen svou mlãenlivou sestrou Fanny 

uniká z traumatizujícího prostfiedí domova, po smrti otce ovládaného tyran-

sk˘m otãímem-biskupem, do kouzelného svûta obchodníka Izáka Jacobiho,

do jeho nepfiehledného bytu, v nûmÏ kaÏd˘ pfiedmût a kaÏd˘ kout ukr˘vá nû-

jaké, moÏná i dûsivé tajemství. JestliÏe Bergman chápal kaÏd˘ svÛj film jako

psychoanalytick˘ návrat do dûtství, pak pfiíbûh malého Alexandra a jeho hle-

dání v˘chodiska ze ‰krobené obfiadnosti patriarchálního klanu Ekdahlov˘ch je

vnímán jako skuteãn˘ otisk autorovy zku‰enosti dítûte z puritánské rodiny 

evangelického faráfie. TíÏivost osobní zpovûdi v‰ak ve filmu vyrovnává síla

dûtské pfiedstavivosti a snímek díky tomu ve srovnání s ostatními

Bergmanov˘mi filmy vyznívá jako harmonizující, byÈ nostalgická katarze.

Ani díla kontroverzního reÏiséra Romana Polaƒského není tfieba dlouze pfied-

stavovat. Tento evropsko-hollywoodsk˘ tvÛrce na sebe upozornil v roce 1965

thrillerem Hnus s Catherine Deneuve v hlavní roli psychicky vy‰inuté dívky

a navázal na svÛj úspûch i v fiadû následujících snímkÛ, v nichÏ osobitû napl-

Àoval Ïánry de facto pokleslé, jako horor, detektivka ãi komedie. Polaƒski rád

‰okuje, otevírá témata, která byla do jisté doby tabu. Do kategorie detabui-

zaãních filmÛ patfií i snímek Rosemary má dûÈátko, kter˘ se bude ve

Filmovém klubu promítat v pátek 20. února.

Satansk˘ horor Rosemary má dûÈátko vznikl v roce 1968, v dobû, kdy se ame-

rická kinematografie vzhledem k puritánství spoleãnosti vyh˘bala tématÛm zpo-

chybÀujícím svrchovanost Boha (proslul˘ Vym˘taã ìábla pfii‰el do kin aÏ v roce

1973). Zatímco dnes je více ãi ménû zdafiil˘ch snímkÛ tohoto druhu pfiehr‰el,

v polovinû 60. let, kdy vy‰la kniha Rosemary má dûÈátko Iry Levina, byl Ïánr

teprve v plenkách. To byla na jednu stranu okolnost svízelná, na stranu druhou

v‰ak sk˘tala schopnému filmovému tvÛrci vytvofiit dílo skuteãnû kultovní, ne-

postiÏené Ïánrovou zplo‰tûlostí. Polaƒski ztvárnil Levinovu pfiedlohu zcela své-

bytn˘m zpÛsobem. Jednoznaãnost jeho antim˘tu o zrození Syna ìáblova zamû-

nil relativizujícím subjektivním hlediskem hlavní postavy, tûhotné Rosemary,

která podobnû jako hrdinka Hnusu trpí psychózami a halucinacemi, takÏe nikdy

není jisté, zda dûsivé vize spojené s jejím matefistvím mÛÏeme pfiijmout jako re-

álné, nebo zda je povaÏovat za v˘plody její podráÏdûné pfiedstavivosti.

V̆ razn˘m motivem, kter˘ spojuje Polaƒského horor se Spalovaãem mrtvol i s pfií-

bûhem Bergmanova Alexandra, je tísniv˘ pocit ohroÏení ãlovûka mocnûj‰í, auto-

ritativní silou, aÈ uÏ má podobu fa‰istické nenávisti k ÎidÛm, tyranie nevlastního

otce nebo samotného Satana. KaÏd˘ z tûchto filmÛ má svou osobitou poetiku,

vlastní námût i vyústûní. V‰echny v‰ak naznaãují, Ïe s na‰ím Ïivotem ãasto ma-

nipulují iracionální pohnutky kohosi jiného, pfied k˘m se jen stûÏí bráníme. ZN
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Studentsk˘ klub

DoleÏal versus ·treit
Nikoliv, nejedná se o Ïádn˘ soudní

spor, ale o zvlá‰tní souhru náhod,

která zpÛsobila, Ïe v úter˘ 27. ledna

byly nezávisle na sobû zahájeny

v R˘mafiovû dvû v˘stavy fotografií.

První z nich pfiivezl z Prahy znám˘

reportér Jifií X. DoleÏal, druhá pre-

zentuje nov˘ cyklus Jindfiicha

·treita Lidé mého kraje. Taková ne-

úmyslná shoda okolností, pfiinej-

men‰ím ãasoprostorov˘ch, pfiímo

vybízí k men‰í konfrontaci.

Kolem jedné hodiny po poledni se

ve dvefiích Studentského klubu SVâ

objevila svérázná postava kontro-

verzního novináfie a fotografa Jifiího

X. DoleÏala. (Nutno hned v úvodu

podotknout, Ïe funkce fotografa je

v jeho pfiípadû skuteãnû aÏ na dru-

hém místû, on sám ji nepovaÏuje za

jedno ze sv˘ch povolání. Je zkrátka

samozfiejm˘m doplÀkem jeho repor-

térské profese.) V nûkolika pfií‰tích

okamÏicích je na stûny klubu ponû-

kud intuitivnû, bez sloÏitého vymû-

fiování rozvû‰en soubor Dole-

Ïalov˘ch fotografií. Zdá se, Ïe tento

zpÛsob instalace, postrádající ‰petku

aranÏovanosti, autorovi docela vy-

hovuje. Koresponduje ostatnû s tím,

co ãernobílé i barevné snímky zo-

brazují.

V̆ stava fotografií nebyla jedin˘m ú-

ãelem DoleÏalovy náv‰tûvy

v R˘mafiovû. Mûla spí‰e slouÏit 

k ilustraci jeho besedy na téma

MládeÏ a drogy, téma (bohuÏel) po-

fiád je‰tû aktuální. Jméno Jifiího X.

DoleÏala je s drogovou tematikou

spojováno uÏ automaticky, vzhledem

k jeho liberálnímu postoji k takzva-

n˘m mûkk˘m drogám. Psycholog

a novináfi DoleÏal se jim vûnoval -

teoreticky i prakticky - pûtadvacet

let, napsal nûkolik knih a stovky

ãlánkÛ, pfiedev‰ím do svého kmeno-

vého t˘deníku Reflex. Jejich pro-

stfiednictvím usiloval obhájit 

v oãích vefiejnosti postavení marihu-

any proti ostatním, aÈ legálním ãi ne-

legálním, mûkk˘m ãi tvrd˘m, dro-

gám, a to nikoliv jednostrannou pro-

pagací, ale pfiedev‰ím apelem na sa-

mostatné uvaÏování ãtenáfiÛ.

TfiebaÏe je právû proto DoleÏalovo

jméno pfiednostnû spojováno s deta-

buizací drogové problematiky, není

to jediné oÏehavé téma, jímÏ se

v posledních letech zab˘val (organi-

zovan˘ neonacismus atd.). Tato 

otázka je navíc z jeho pohledu rela-

tivnû uzavfiena, a beseda tak probû-

hla s jist˘m ãasov˘m odstupem od

doby, kdy patfiila drogová prevence

mezi DoleÏalova témata no. 1. 

To ov‰em neubírá nic na v˘povûdní

hodnotû jeho v˘stavy, která besedu

doprovázela a dosud je k vidûní ve

Studentském klubu.

Cyklus s názvem Bíl˘ prá‰ek tvofií

dvacet fotografií z let 1995-2001,

dokumentujících Ïivot uÏivatelÛ tvr-

d˘ch drog, zvlá‰tû pervitinu.

DoleÏal umoÏÀuje nahlédnout do

nejintimnûj‰ího svûta narkomanÛ,

do jejich neuspofiádan˘ch bytÛ, do

kuchyní, v nichÏ se „vafií“ nûco úpl-

nû jiného neÏ jídlo, do pokojíkÛ, kte-

ré ob˘vají mnohdy i dûti, narozené

s abstinenãními pfiíznaky. Jsou to

drsné, nemilosrdné pohledy na dno

lidské existence, dokumenty na-

prostého propadu. DoleÏal je vytvo-

fiil jako fotograf-reportér, usilující

zachytit realitu takovou, jaká je ve

sv˘ch nejtemnûj‰ích momentech.

Jeho cyklus postrádá prvotní estetic-

k˘ zámûr, je namnoze vûcn˘ aÏ od-

lid‰tûn˘. TûÏko bychom ve fotogra-

fiích hledali nadûji na pfiíbûh s do-

br˘m koncem, jsou to jen fragmenty,

které ukazují stále totéÏ - závislost,

z níÏ není návratu. Stejnû nekompro-

misní a kousav˘, jako je DoleÏal ve

sv˘ch ãláncích (a v Ïivé diskusi), je

i jeho objektiv. JestliÏe se autor jinak

vzdává jakékoliv didaxe a mohl by

snadno pÛsobit jako ãlovûk k uÏívá-

ní drog tolerantní, jeho snímky kaÏ-

dého rozumnû uvaÏujícího náv‰tûv-

níka v˘stavy pfiesvûdãí o opaku.

Krátce nato, co DoleÏal z R˘mafiova

odjel, zanechav po sobû smí‰ené po-

city a mnohé podnûty k uvaÏování,

mohli se zájemci o souãasnou foto-

grafii pfiesunout z improvizovaného

prostoru Studentského klubu, kter˘

v dobû besedy doslova praskal ve

‰vech, do míst zcela tradiãních, v˘-

stavám dokonale pfiizpÛsoben˘ch.

V mûstském muzeu se v podveãer

téhoÏ dne konala vernisáÏ nového

cyklu ãernobíl˘ch fotografií

Jindfiicha ·treita Lidé mého kraje.

Expozice ·treitov˘ch fotografií, za-

pÛjãená z bruntálského muzea, stej-

nû jako loni otevírá r˘mafiovskou v˘-

stavní sezónu. První leto‰ní vernisáÏ

provázela o poznání klidnûj‰í, ale ta-

ké formálnûj‰í atmosféra, neÏ tomu

bylo v pfiípadû DoleÏalovy besedy.

Jisté oÏivení vneslo do zahajovacího

rituálu temperamentní tango a ‰pa-

nûlské rondo ve skvûlém podání

dvou kytaristÛ, ZdeÀky âermákové

a Jifiího Taufera. ·treit ov‰em pfii

tvorbû svého nového cyklu nezamífiil

do rozpálen˘ch jiÏních krajin, n˘brÏ

do míst, která jsou nám dÛvûrnû zná-

má, do na‰eho nejbliÏ‰ího okolí.

Fotografie zachycují v˘jevy z okol-

ních vesnic, ale rovnûÏ z R˘mafiova,

kter˘ vidûn oãima tvÛrce nab˘vá po-

dobnû venkovsk˘ch rysÛ, kontrastÛ

mezi om‰elostí a melancholickou

krásou. Autor povy‰uje obyãejnost

v jejích nejv‰ednûj‰ích projevech na

m˘tus - m˘tus krajiny kdesi na kon-

ci svûta a lidí, ktefií zde Ïijí, pracují,

proÏívají své malé radosti, opíjejí se,

dospívají a stárnou. Je to svût drob-

n˘ch dûjÛ, za nimiÏ se skr˘vá v‰ech-

na lidská malost a vzne‰enost, bez-

moc i nadûje zároveÀ.

âtenáfi mÛÏe namítnout, Ïe ·treit ve

svém cyklu zpracovává úplnû jiné

téma neÏ Jifií X. DoleÏal, a není pro-

to jaksi na místû jejich fotografie

srovnávat. Pfiesto se zde nabízí fiada

pojítek (i ·treit se, a není to tak dáv-

no, problému drogové závislosti vû-

noval - ve svém proslulém cyklu

Cesta ke svobodû), a pohnutka ke

konfrontaci tedy nevypl˘vá pouze

z vnûj‰í okolnosti, Ïe oba autofii

svou v˘stavu zahájili v t˘Ï den.

I cykly na první pohled tak tematic-

ky vzdálené mají své styãné body -

vstupují do intimity lidí, jejichÏ Ïi-

vot plyne nûkde na okraji, odhalují

odvrácenou tváfi skuteãnosti, proti-

klad mezi její faktickou bûdností

a pozlátkem chvilkov˘ch proÏitkÛ,

aÈ uÏ zprostfiedkovan˘ch drogou, al-

koholem nebo stupidní telenovelou.

·treit v‰ak tento stav harmonizuje,

nahlíÏí jej s chápav˘m nadhledem

a naznaãuje v nûm mnoÏství variant

lidsk˘ch pfiíbûhÛ, v nichÏ nad ãer-

nou a bílou pfievaÏují nesãetné od-

stíny ‰edé. DoleÏal pfiedev‰ím ‰oku-

je a jakoukoliv nadûji na pokraãová-

ní tûch pfiíbûhÛ, které za fotografie-

mi snad opravdu jsou, pfiedem popí-

rá. Jeho postoj je burcující, nekom-

promisní a definitivní. Pfiedkládá

odstra‰ující pfiíklad, ne umûleckou

v˘povûì.

Stojí tak proti sobû fotograf-umûlec

a fotograf-reportér. KaÏd˘ z nich se

dívá na realitu jinak a nabízí nám

svou interpretaci. Je uÏ jen na nás,

kter˘ z postojÛ pfiijmeme za vlastní. 

ZN

Z okolních obcí

1.) Fotografická - do soutûÏe mÛÏete zasílat fotografie ãernobílé i barevné min. 13 x 18, max. 24 x 30 cm. Fotografie budou hodnoceny anonymnû, takÏe zá-

silka musí kromû fotografií obsahovat také druhou obálku se jménem a adresou, vûk autora uveìte na zadní stranû fotografie.

2.) V˘tvarná - pro dûti i dospûlé; malujte pfii vycházce do pfiírody, v‰e co se vám v Jeseníkách líbí i nelíbí, kytiãky, zvífiátka apod.

Uzávûrka soutûÏe 30. dubna 2004, vyhodnocení probûhne 29. kvûtna 2004 v Schindlerovû stodole v Malé Morávce. Z do‰l˘ch dûl pak bude pfiipravena v˘-

stava v Schindlerovû stodole, která bude otevfiena v mûsíci ãervnu o víkendech, o prázdninách pak kaÏd˘ den v odpoledních hodinách.

SdruÏení Zemû dûda Pradûda vyhla‰uje soutûÏ
P¤ÍRODA A LIDÉ JESENÍKÒ

27. 3. Karneval na snûhu s dûdem Pradûdem v Karlovû

29. 5. V̆ stava

14. 8. BorÛvkové hody

16. 10. Den Zemû dûda Pradûda

19. 12. Îiv˘ Betlém 

Ljuba Kielarová

Akce sdruÏení na rok 2004:
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LUBO· HLAVIENKA: Zpovûì (4. ãást)
„Ach boÏe, Migu,“ tak mi Malicie vÏdy ráda fiíká-

vala, „jsem tak ráda, Ïe tû vidím, ale nemûl jsi se

radûji ani vracet. Od té doby, co jsi odjel, se tu

v‰echno zmûnilo.“ Zadívala se zasnûnû nûkam do

dáli a po chvíli se znovu ztûÏka nadechla a pokra-

ãovala. „Pár t˘dnÛ po tvém odjezdu tady vzplálo

nûkolik domÛ, toho, kdo to udûlal, v‰ak nikdy ne-

na‰li. Brzy se na to sice zapomnûlo, ale pfií‰tí rok se

na polích nic neurodilo a koncem jara zvífiata zaãa-

la mfiít na nûjakou neznámou nemoc. Tenkrát se vy-

rojily první fieãi o ãarodûjnictví. A ... ví‰, Isabela

...“

„Co Isabela?“ jako na povel projelo m˘m tûlem

chvûní ve chvíli, kdy vyslovila její jméno.

„No ... Ona ...“

„Co ona? Tak mluv uÏ, prosím tû!“

„Znal jsi ji, ona na takové vûci, jako je ãarodûjnic-

tví, nikdy moc nevûfiila. JenÏe kdyÏ se to dozvûdûl

ten hlupák páter, okamÏitû si to vyloÏil jako kacífi-

ství a obvinil z toho v‰eho ji. V‰ichni ji opustili,

v‰em se zachtûlo jejího majetku, jen otec se za ni

bil. A pak ... pak ... Ach boÏe, Migu!“ padla mi o-

pût kolem krku a zaãala plakat, star˘ dobr˘

Armand ji objal kolem ramen a láskyplnû ji hladil

po jejích dlouh˘ch svûtl˘ch vlasech.

Chtûl jsem ji nechat, aÈ se vypláãe, má zvûdavost

v‰ak byla mnohem silnûj‰í neÏ já, a tak jsem ji od

sebe odtrhl a prosil ji, Ïadonil, nafiizoval, aÈ pokra-

ãuje dál.

Stále je‰tû plaãící se na mû podívala, slzy kutálejí-

cí se po její tváfii se ve svûtle skomírajícího slunce

leskly jako perly. Pak opût sklonila svÛj pohled do

prachu cesty a zaãala mluvit dál.

„On, páter, nechal svolat svat˘ soud, kter˘ mûl ce-

lou záleÏitost vyjasnit. O v˘sledku bylo uÏ ale roz-

hodnuto dávno pfiedtím, nic nepomohla otcova

plamenná obhajoba, v níÏ vyvracel jeden dÛkaz za

druh˘m. Nakonec jej obvinili, Ïe ho Isabela oãaro-

vala, a aby uÏ nemohl dále ‰ífiit kacífiské my‰lenky,

vytrhli mu jazyk.“ Lehce zavzlykala, hned ale po-

kraãovala dál. „A Isabelu ... Isabelu ...“

„Co Isabelu?!“ vykfiikl jsem z pln˘ch plic, aÏ se

nûktefií lidé vyklonili z oken, av‰ak vzápûtí podû-

‰enû zalezli zpût do lahodného stínu.

„Upálili ji! Jako ãarodûjnici ji upálili a její popel

pak rozházeli po polích!“ vykfiikla a s hlavou

v dlaních se zhroutila na pra‰nou cestu, kde se da-

la do usedavého pláãe.

Bylo to, jako by se mé tûlo vymklo ve‰keré kon-

trole, stál jsem tam vprostfied pra‰né cesty, lehou-

link˘ vûtfiík mi pískal do u‰í starou známou píseÀ,

má dûtská láska se choulila na cestû a zalévala vy-

prahlou zem sv˘mi slzami, její otec kleãel naproti

ní a lehce ji objímal kolem ramen, já jsem v‰ak ne-

byl s to vypravit ze sv˘ch onûmûl˘ch úst byÈ i jen

náznak slova. Chtûl jsem udûlat krok, zamrznul

jsem v‰ak na místû. MÛj svût se v tom okamÏiku,

kdy z Maliciin˘ch nûÏn˘ch úst vy‰el ten stra‰n˘

ortel, úplnû zhroutil, co zhroutil, byl rozerván, roz-

trhán na kusy a i ty byly hned pro jistotu spáleny

na popel. V‰e, pro co jsem posledních nûkolik let

Ïil, bylo pryã, spáleno v plamenech nenávisti

a hlouposti. To jediné, co jsem v celém svém Ïivo-

tû miloval víc neÏ sebe sama, mne navÏdy opusti-

lo a ponechalo úplnû samotného v nepfiátelském,

krutém svûtû.

Najednou, jako závan minulosti, se ke mû donesly

vzpomínky na ten krásn˘ ãas, kdy jsme se plni bla-

Ïené nevûdomosti s Isabelou projíÏdûli po hol˘ch

stráních, na její sladk˘ smích, na na‰e první polib-

ky. Na mocné bití zvonÛ v ten den, kdy se ona sta-

la mou a já jejím, na roztfiesen˘ hlas starého padre

Eugenia, fiíkajícího slova o tom, Ïe ãlovûk nemá

rozpojovat, co BÛh spojil. Obrazy se míhaly jeden

za druh˘m, ale v‰echny mûly jedno spoleãné, krás-

nou, záfiivou postavu té, kterou jsem tolik miloval.

Ach, BoÏe, v‰ichni jsou uÏ teì dávno mrtví, v‰ich-

ni, má Isabela, pfiítel Armando i jeho nádherná dce-

ra, star˘ dobr˘ padre Eugenio s vûãnû roztfiesen˘ma

rukama i Fernando, mÛj bratr a nejlep‰í pfiítel, ne-

milosrdn˘ ãas je v‰echny pohfibil do sv˘ch tajem-

n˘ch komnat a jen já, prokletá du‰e brouzdající sta-

letími, jsem posledním svûdkem jejich existence.

Ale dál. V ten smutn˘, tragick˘ podveãer, kdy

jsem stál vprostfied rozpálené ulice a jen s nejvût-

‰ími obtíÏemi se snaÏil utfiídit si zbytky svého svû-

ta, jenÏ byl tak náhle rozbit na kusy, se ve mnû nû-

co zlomilo. Cítil jsem, jak to prostupuje cel˘m

m˘m tûlem, mÛj Ïivot na‰el smysl stejnû rychle

a neãekanû, jako ho pozbyl. Mé srdce zaãalo bít

jen pro pomstu, stal jsem se zajatcem své vlastní

spalující nenávisti, posedl˘ jen tou jedinou spás-

nou my‰lenkou, oko za oko, zub za zub, Ïivot za

Ïivot. AÈ jsem pomyslel na cokoliv, vÏdy se z tem-

noty pfiede mnou vynofiila postava pfiekrásné

Isabely a z jejích rtÛ plynula pouze dvû slova:

„Pomsti mne.“

Naprosto zbaven jakékoliv soudnosti jsem nasko-

ãil na konû a tryskem zamífiil ke kostelu. âas jako

by se vrátil zpût a já si pfiipadal, Ïe jsem opût na

palubû lodi a v‰ude kolem mne bûsní krvelaãn˘

nepfiítel. Opût se mi zamlÏil obzor a více neÏ ãlo-

vûku jsem se podobal rozzufienému zvífieti. Zase se

mi stala smrt prÛvodcem a já byl jejím poslu‰n˘m

následovníkem. Tentokrát v‰ak uÏ nemûlo dojít na

klasické zabij, nebo buì zabit, ale na mnohem kru-

tûj‰í - zabij a raduj se ze zabití.

Koneãnû jsem stanul pfied majestátní siluetou

mnoha a mnoha generacemi stavûného a dostavo-

vaného kostela, r˘sujícího se nyní pfiede mnou

v záfii slábnoucího slunce. Ostré sluneãní paprsky

se lámaly o jeho bûlostné vûÏe, jeÏ se jako dva ti-

táni z dávn˘ch fieck˘ch bájí tyãily nad okolní kra-

jinou a oslÀovaly celé ‰iré okolí. Zajímavá vitrá-

Ïová okna se táhla po obou del‰ích zdech a chrliãi

ve tvaru drakÛ jen ãekali na okamÏik, kdy se odle-

pí od zdi kostela a oÏijí sv˘m vlastním Ïivotem.

Mé krví zalité oãi v‰ak nebyly schopny zaregistro-

vat Ïádnou z tûchto krás, místo toho jsem rychle

seskoãil s konû a rázn˘m krokem si to namífiil ro-

vnou ke dvefiím, takÏe i bohatû zdoben˘ portál,

nad nímÏ bdûla pfiekrásná mozaiková rozeta, mnou

zÛstal tentokrát nepov‰imnut.

Dvefie se za lehkého protestování pantÛ do‰iroka

rozevfiely a zevnitfi se na mne vyvalil typick˘ kos-

telní chlad. Av‰ak nic takového, jako byl studen˘

poryv vzduchu, mne nemohlo odvést od mého po-

slání. Vkroãil jsem opatrnû dovnitfi a rozhlédl se po

kostele. Nikde nikdo. Pomal˘mi kroky jsem do‰el

aÏ k oltáfii, míjel jsem úplnû prázdné kostelní lavi-

ce, z nichÏ je‰tû vyzafiovalo teplo tûch, ktefií na nich

pfied nedávnem sedûli, a za nimiÏ v postranních lo-

dích hofiely zapálené svícny, jeÏ alespoÀ trochu

prozafiovaly strnulou ctihodnost pfiíbytku Pánû.

Najednou jsem ho spatfiil, toho hada v lidské po-

dobû, toho bezcitného vraha skr˘vajícího se za

mni‰skou kutnu, toho zabednûného pámbíãkáfie

rochnícího se v pocitu své dÛleÏitosti, padre

Augustina, jak se znenadání zjevil v jednûch dve-

fiích a s cherubínsk˘m úsmûvem na tváfii se mi vy-

dal vstfiíc.

PromiÀte, otãe, Ïe odboãuji, ale nevím, jestli jsem

jen narazil na nesprávné lidi, nebo je to obecn˘

fakt. V‰iml jste si nûkdy, Ïe ti nejkrutûj‰í vrazi, li-

dé bez ‰petky soucitu v sobû, vás dokáÏí vÏdy osl-

nit tím nejzáfiivûj‰ím úsmûvem a ukonej‰it pfie-

krásnû soucitn˘mi slovy? A pfiitom ...

Postupme v‰ak dál v mém pfiíbûhu. Ten star˘ lháfi

se na mû díval sv˘ma praseãíma oãkama, jako

bych byl jeho dlouho ztracen˘ bratr, a uÏ mû chtûl

zavalit pfiílivem lítostiv˘ch slov, jako by to ani ne-

byl on, kdo Isabelu poslal na hranici, kdyÏ tu jsem

vypustil první ze sv˘ch nadávek.

Na okamÏik pfiekvapenû strnul a neschopen slova

mû probodával oãima, náhle v‰ak nabyl zpût ztra-

cenou rovnováhu a poãastoval mû záplavou nadá-

vek nejhor‰ího raÏení. V tu chvíli ve mnû ve‰kerá

nahromadûná bolest a nenávist, jeÏ jsem pociÈoval,

explodovaly a nenávratnû rozmetaly i to poslední,

co z mého Ïivota zbylo.

Skoãil jsem po nûm jako koãka po tuãné my‰i a za

neustálého kfiiãení „ty vrahu“ se mu mé prsty vpí-

jely ãím dál hloubûji do jeho vypaseného krku.

Ten tlust˘ bastard byl ale mnohem silnûj‰í, neÏ se

na první pohled mohlo zdát. Jako dva svûráky se-

vfiely jeho ruce mé paÏe a ocelov˘m stiskem se

snaÏily ulevit tûÏce zkou‰enému krku. MÛj stisk

uÏ pomalu zaãínal ochabovat a on se dostával do

protiútoku, kdyÏ se mu má noha zaryla hluboko do

podbfii‰ku. Zakviãel jako prase pfii poráÏce a odku-

lil se na chladnou kamennou podlahu, kde se sví-

jel podobnû jako ãerv, jemuÏ nûkdo odkryl kámen,

pod kter˘m se aÏ doteì choulil.

Staãil v‰ak jen zlomek vtefiiny mé nepozornosti,

aby mu ze záhybÛ jeho kutny vklouzlo do ruky

dlouhé bly‰tivé ostfií d˘ky. Se znatelnou námahou

se zaãal zvedat ze zemû, pfiiãemÏ d˘kou neustále

v˘hruÏnû mával pfied sebou. Bleskurychle jsem te-

dy také rukou nahmatal jílec své zbranû a vymr‰til

ji vpfied.  (Pokraãování pfií‰tû)
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Zachováme kolorit na‰í horské vesnice?
Tuto otázku si moÏná klade kaÏd˘, kdo má ales-

poÀ trochu zájem o historii na‰eho kraje a o za-

chování tradiãních architektonick˘ch prvkÛ, jeÏ

se podílí na jeho jedineãné tváfinosti. Jeseníky, to

nejsou jen zalesnûné hory s pÛvabn˘mi vyhlíd-

kami a honosn˘mi chatami, sjezdovkami a turis-

tick˘mi trasami, ale také mûsteãka a vesnice,

které dosud nesou stopy dfiívûj‰ího osídlení a je-

ho zpÛsobu Ïivota. Jsou to ov‰em uÏ skuteãnû

jen stopy, mnohdy pfiipomínající tím, jak rychle

mizí, ‰lépûje v písku.

UÏ celá léta se diskutuje o tom, jak˘m zpÛsobem

ochránit horskou pfiírodu, která je zvlá‰tû pro 

obyvatele JeseníkÛ velk˘m bohatstvím, jehoÏ lze

pfii rozumném zacházení vyuÏít k rozvoji turis-

tického ruchu a tím i k roz‰ífiení pracovních pfií-

leÏitostí, které právû v na‰í oblasti zfietelnû chy-

bí. Pfiitom si v‰ak málokdy uvûdomujeme, Ïe na-

‰i ochranu potfiebuje nejen pfiíroda, ale také v˘-

tvory lidské ruky, mimo jiné tradiãní chalupy

v podhorsk˘ch vesnicích. A nejde tu jen o jejich

rekonstrukce, vhodné a ‰etrné vyuÏití, tedy 

o uchování budov jako takov˘ch, ale i o jejich ne-

poru‰en˘ vzhled. Stará nûmecká chalupa ovûnãe-

ná barevn˘mi elektrick˘mi svíãkami na zpÛsob a-

merick˘ch seriálÛ, to vskutku jaksi neladí oku.

Vût‰ina z nás si na fakt, Ïe tradiãních prvkÛ v na-

‰em okolí stále ub˘vá, zvykla. Snad jsou tím vin-

na dlouhá léta panelákového bûsnûní, která uãi-

nila z na‰ich mûst i vesnic architektonick˘ pas-

kvil, v nûmÏ om‰elé domeãky stojí ve stínu po-

malu chátrajících sídli‰È. Najdou se v‰ak i tací,

ktefií tento stav nemíní jednodu‰e akceptovat

a chtûjí zachránit alespoÀ to, co je‰tû zbylo.

Taková my‰lenka se zrodila v hlavû Petra

Schäfera, zakladatele obecnû prospû‰né spoleã-

nosti Sovinecko a autora projektu Pradûdova za-

hrádka, a pfiivedla jej k iniciativû, jejíÏ podnûty

i zámûry nám sdûlil v krátkém rozhovoru.

Co vás pfiivedlo k my‰lence rozpoutat diskusi na
téma zachování koloritu jesenick˘ch vesnic, po-
taÏmo jejich tradiãní architektury?
Narodil jsem se ve mûstû, v Olomouci, kde je zi-

ma ‰edivá a sníh se za chvíli mûní v bfieãku. O to

víc na mû vÏdycky pÛsobila zimní romantika

horské pfiírody. S rodiãi jsme pûstovali turistiku

a i pozdûji jsem v‰echny víkendy a dovolené trá-

vil na horách - v Tatrách a Jeseníkách.

Nejkouzelnûj‰í pro mû bylo procházet v zimû

horsk˘mi vesnicemi a sledovat chaloupky oblo-

Ïené dfievem, mûkké svûtlo v jejich oknech

a koufi, kter˘ stoupá z komínÛ. To byla dokonalá

relaxace, zvlá‰È pro ãlovûka, kter˘ je dennû dr-

cen civilizaãní ma‰inérií.

Dnes, kdyÏ se mluví o rozvoji cestovního ruchu,

kter˘ by mohl vytvofiit fiadu nov˘ch pracovních

pfiíleÏitostí a zamezit tomu, aby se ná‰ kraj vy-

lidÀoval, bychom si mûli uvûdomit, Ïe pro turis-

mus tady musí b˘t pfiedev‰ím podmínky. S tím

souvisí i potfieba zachovat kouzlo prostfiedí.

Leto‰ní zimu jsem zaãal silnû vnímat, jak se na-

‰e horská vesnice postupnû pfietavuje do takzva-

né „americké“ vesnice. To, co jsme dfiív vidûli

jen v televizi, najednou vidíme kolem sebe.

Proã myslíte, Ïe k tomu dochází?
Myslím, Ïe lidé potom, co se otevfiely hranice na

Západ a oni mohli vycestovat, mají pocit, Ïe se

mÛÏeme pfiiblíÏit vyspûl˘m zemím, tím, Ïe pfie-

neseme jejich kolorit do na‰eho prostfiedí. S tím

souvisí i to, Ïe se u nás po revoluci zaãaly slavit

svátky, jako Halloween nebo Valent˘n, které ta-

dy nemají Ïádnou tradici. Tento trend nejspí‰

souvisí s globalizací. Nejsem proti tomu, aby-

chom se seznámili s cizími tradicemi. Ale záro-

veÀ se obávám, jestli nûkteré prvky nepo‰kodí

celkov˘ kolorit na‰í vesnice tak, Ïe ztratí svou 

originalitu. Jako ãlovûk, kter˘ se zab˘vá profesi-

onálnû cestovním ruchem, v tom cítím velké ne-

bezpeãí. Náv‰tûvník horské krajiny, kter˘ pfiijede

v zimû a uprostfied kouzelné vesnice najde dÛm

cel˘ ozdoben˘ blikajícími Ïároviãkami, spatfií

jednodu‰e to, na co je zvykl˘ z domova. A pokud

by se mûl takov˘ zpÛsob dekorace masovû roz‰í-

fiit, pak by na‰e vesnice nejspí‰ úplnû ztratila

svou pfiitaÏlivost. Jinak samozfiejmû ãlovûk vní-

má podobné vûci v mûstské zástavbû a jinak na

stavbách, které dosud dokládají pÛvodní archi-

tekturu.

Setkal jste se s takov˘mi pfiípady ve vlastním
okolí?
Ano. Pfiedev‰ím ve frekventovan˘ch turistick˘ch

zónách, a to dokonce na klasick˘ch dfievûnicích,

na kter˘ch pÛsobí taková dekorace pfiinejmen‰ím

k˘ãovitû. Je to samozfiejmû vûc vkusu. MoÏná

jde o nûjakou formu reklamy, která má upoutat

pozornost. Ale já jsem toho názoru, Ïe bychom

mûli v prvé fiadû poutat pozornost kvalitou slu-

Ïeb, a ne takovou formou reklamy, která mÛÏe

mít negativní dÛsledky pro celé území.

Ov‰em svûtelné efekty, které jsem zmínil, nejsou

to jediné, nad ãím je tfieba se pozastavit. Nûkteré

zásahy majitelÛ do tradiãních staveb uÏ nejsou

jen otázkou vkusu, ale patfií snad pfiímo do kom-

petence pfiíslu‰n˘ch úfiadÛ, napfiíklad kdyÏ nûkdo

pfii rekonstrukci staré dfievûnice pouÏije plastová

okna. To uÏ je zásah, kter˘ po‰kozuje celkov˘

ráz pÛvodní zástavby.

Ov‰em pokud jde o soukromé vlastnictví, tûÏko
mÛÏeme donutit majitele, aby takové úpravy ne-
provádûl a zachoval pÛvodní vzhled stavby.
Právû proto bych rád rozpoutal debatu o tûchto

otázkách. Nestaãí jen kritizovat, ale je tfieba se

projevit nûjak˘m ãinem. Z tohoto dÛvodu jsem 

inicioval aktivitu, jejímÏ v˘sledkem je projekt

Pradûdovy zahrádky. Na‰e obecnû prospû‰ná

spoleãnost Sovinecko, která sídlí ve Stránském,

usiluje modelovû pfiedstavit urãité území a o‰et-

fiit ho tak, aby splÀovalo poÏadavky turistického

ruchu. V souvislosti se zahájením projektu letos

mimo jiné vyhlásíme soutûÏ o nejkrásnûj‰í pÛ-

vodní chalupu Stránského, která by mohla b˘t

inspirací i pro ostatní majitele tradiãních chalup

a motivovat je, aby usilovali zachovat jejich pÛ-

vodní ráz.

SoutûÏ vyhodnotí skupina odborníkÛ z oboru

stavební architektury, zahradní architektury, pa-

mátkáfiství a ekologie, protoÏe nám jde nejen

o zachování tradiãního koloritu vesnice, ale také

o péãi o Ïivotní prostfiedí. Pfiedsedou komise bu-

de velk˘ znalec místní architektury Pavel Hron,

autor fiady publikací. Vítûz, kterého porota vy-

hlásí na konci ãervna, získá certifikát a pamûtní

desku s titulem Chalupa roku 2004. Chceme tím

upoutat pozornost vefiejnosti a od pfií‰tího roku

nabídnout spolupráci i ostatním zájemcÛm o tuto

problematiku, aby se tato aktivita roz‰ífiila i do

ostatních obcí. V˘sledkem mÛÏe b˘t v budoucnu

napfiíklad turistick˘ prÛvodce po ocenûn˘ch cha-

lupách, coÏ by mohlo znamenat dal‰í motivaci.

Na‰e krajina je z hlediska péãe o zachování tra-

diãního koloritu horské vesnice velmi vdûãn˘m

cílem chalupáfiÛ, které povaÏuji za nejvût‰í hyb-

nou sílu. Je to zvlá‰tní paradox, ale lidé, ktefií sem

utíkají z mûst, si na‰í krajiny ãasto váÏí víc neÏ

místní obyvatelé a také jejich vztah k tradiãním

stavbám je velmi pozitivní a pfiíkladn˘. Doufám

ov‰em, Ïe na‰e ãinnost osloví i starousedlíky.

Která z chalup ve Stránském zachovává podle
va‰eho názoru nejlépe tradiãní kolorit?
Domnívám se, Ïe zcela urãitû chalupa ã. p. 65

manÏelÛ Pospí‰ilov˘ch z Olomouce.

Myslíte si, Ïe touto i dal‰ími aktivitami, které
v rámci svého projektu plánujete, oÏivíte na
R˘mafiovsku staré tradice tak, aby zde opût za-
kofienily?
Mluvit u nás, v nûkdej‰ích Sudetech, o tradici, je

problém. Nikdo z nás není pÛvodním obyvate-

lem tohoto území. Ale myslím si, Ïe i pfiesto

k nûmu mÛÏeme mít hlubok˘ vztah a v místech,

kde jsme tradici nezdûdili, zaloÏit tradici novou.

Máme pro ni fiadu pfiedpokladÛ - zachovalou pfií-

rodu a lidové zvyky, které mÛÏeme znovu o‰etfiit

a oÏivit v takové mífie, jaká dosud existuje na

Vala‰sku a dal‰ích takzvan˘ch územích s tradicí.

Staãí jen dát dohromady t˘my lidí, ktefií se tím

budou hloubûji zab˘vat. A projekt Pradûdova za-

hrádka by mûl b˘t centrem tûchto snah.

Dûkuji za rozhovor. ZN
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Zima nepfiiná‰í jen problémy aneb Jak se dûti a dospûlí umí bavit
Ne vÏdy a ne v‰ude lidé na rozmary

zimního období nebo na neutû‰en˘

stav komunikací nadávají. I pfiesto,

Ïe je snûhová nadílka podle statisti-

ky, pamûtníkÛ, kronikáfiÛ ãi meteo-

rologÛ co se t˘ãe sráÏek a mnoÏství

snûhové pokr˘vky mírnû nadprÛ-

mûrná, a pro vût‰inu obãanÛ proto

znaãnû nepfiíjemná, pro vyznavaãe

bílé stopy, sjezdafie, sáÀkafie ãi

snowboardisty je to naopak prav˘

ráj. A nejen pro nû. Jsou mezi námi

i hraãiãkové, v tom dobrém slova

smyslu, ktefií neváhají a buìto s dût-

mi nebo jen tak pro své vlastní potû-

‰ení modelují z onoho, jak se fiíká,

„bílého nic“ pfiekrásné v˘tvory.

V na‰em mûstû mÛÏeme na rÛzn˘ch

místech obdivovat malé, velké, ba

dokonce obfií snûhuláky ãi tvory,

ktefií jako by se vrátili z pravûku -

dinosaury.

Vypravil jsem se za tvÛrci snûhov˘ch

originálÛ, abych se pfiesvûdãil, kolik

ãasu a námahy je potfieba k vytvofiení

podobn˘ch snûhov˘ch postaviãek.

Stojím pfied rodinn˘m domkem rodi-

ny Polãákov˘ch. Ze dvorku na mû zí-

rá obrovsk˘ snûhulák. Odhaduji, Ïe

mÛÏe dosahovat tak do v˘‰e ãtyfi

metrÛ. To je tedy opravdu monstróz-

ní dílo. Na hlavû má obfií ãervenou

ãepici, asi proto, aby mu sluníãko ne-

pálilo na hlavu. Kolem krku je omo-

taná dlouhá Ïlutá ‰ála. Jak se pozdûji

dovídám, je to práce babiãky

Polãákové, která se‰ila dohromady

nûkolik star˘ch závûsÛ, aby se v˘sle-

dek dal snûÏnému muÏi vÛbec omotat

kolem krku.

Zvoním u dvefií a ãekám, kdo pfiijde

otevfiít. Ve dvefiích se objevuje paní

Gertruda Polãáková - babiãka.

Dáváme se do druÏného hovoru a já

získávám první

informace o au-

torech snûÏného

obra. „To uÏ je

druh˘ snûhulák.

Jeden takov˘ ta-

dy uÏ stál,“ do-

vídám se. Je-

dnoho dne, kdyÏ

mrazy polevily

a sníh ztûÏknul,

se vnuci Petr

a Jirka Polãá-

kovi rozhodli

zaãít stavût. Pus-

tili se do díla.

První koule,

která sv˘mi

rozmûry pfie-

konala fyzic-

ké moÏnosti

chlapcÛ, mu-

sela zÛstat na

k fi i Ï o v a t c e

u mostu. Do-

dnes tam ãní

její torzo.

Druh˘ pokus

v‰ak vy‰el.

Základní pod-

stavec byl do-

praven na zá-

praÏí domu

Polãákov˘ch.

Do díla se za-

pojila i hlava

rodiny, tatí-

nek Jan

Polãák. K vy-

zdviÏení tru-

pu obra snû-

huláka museli

tvÛrci pouÏít rozum a fyzikální záko-

ny. V̆ bornû jim poslouÏil Ïebfiík, po

nûmÏ kouli dopravili na základní

podstavec. Zb˘vala uÏ jen hlava, kte-

rá sice nebyla tak robustní, ale zato ji

museli vynést pûknû vysoko.

Podafiilo se a snûhov˘ obr byl hotov.

Zb˘valo jen vytvofiit nezbytné detai-

ly, o které se postarala, jak jsem se jiÏ

zmínil, babiãka Polãáková.

„Snûhuláka jsme mûfiili. Po dokonãe-

ní mûl tfii metry a osmdesát centimet-

rÛ,“ chlubili se kluci. TakÏe jsem se

ve sv˘ch prvotních odhadech nem˘-

lil. „Teì uÏ se ale o nûkolik centimet-

rÛ zmen‰il, asi jak na nûj svítí slun-

ce,“ doplnili údaje Petr a Jirka. A já

pfii pohledu na snûhovou „obludu“

musím konstatovat, Ïe ji roztopí snad

aÏ kvûtnové sluníãko. JiKo

Pfiijedou k nám opût dobrovolníci?
V posledním fiádném prosincovém ãísle na‰ich no-

vin jsme vás informovali o pokroku, kter˘ zazna-

menal projekt Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní

Moravici, jenÏ by mûl b˘t vzhledem k prodlouÏe-

ní termínu pro vyãerpání státní dotace realizován

do konce tohoto roku. Pfii té pfiíleÏitosti byla vzpo-

menuta i nezi‰tná pomoc zahraniãních dobrovolní-

kÛ, ktefií pfiijeli v létû roku 2002, aby pfiiloÏili ruku

k dílu pfii opravách objektu b˘valé dolnomoravic-

ké fary. ·estiãlennou skupinu, tvofienou mlad˘mi

lidmi z Holandska a Rakouska, vyslala do âeské

republiky mezinárodní organizace IBO

(Internationaler Bauorden neboli Mezinárodní sta-

vební úfiad), která formou bezplatn˘ch brigád pod-

poruje fiadu humanitárních projektÛ po celém svû-

tû. BlíÏí se konec února, doba schvalování nov˘ch

projektÛ, a proto se IBO prostfiednictvím svého zá-

stupce Ing. arch. Martina Tome‰ka opût obrací na

ãeské subjekty s nabídkou spolupráce.

âinnost organizace IBO, kterou pfied více neÏ pa-

desáti lety zaloÏil vlámsk˘ knûz Werenfried van

Straaten, se soustfieìuje pfiedev‰ím na stavební

práce pfii humanitárních, sociálních a sakrálních

budovách. Cílem dobrovolníkÛ jsou nejãastûji

klá‰tery, církevní charity, ale také dûtské domovy,

domovy pro seniory ãi známé „domy na pÛl ces-

ty“, které usnadÀují lidem v obtíÏn˘ch Ïivotních

situacích vstup do bûÏné spoleãnosti. IBO, za‰títû-

ná organizací UNESCO, funguje v této oblasti ja-

ko koordinátor a zprostfiedkovatel, jednodu‰e fieãe-

no na jedné stranû hledá dobrovolnou pracovní sí-

lu pro neziskové projekty, na stranû druhé tyto pro-

jekty vybírá a schvaluje.

Je celkem pfiirozené, Ïe podobn˘ch brigád se zú-

ãastÀují hlavnû mladí lidé, které láká nejen moÏ-

nost nezi‰tné pomoci tam, kde je tfieba, ale také

pfiíleÏitost vycestovat do neznám˘ch míst, poznat

cizí zemi, její kulturu a obyvatele. Jednotlivé tur-

nusy obvykle probíhají v letních mûsících a trvají

zpravidla tfii t˘dny, takÏe mohou pfiedstavovat al-

ternativu, jak netradiãnû strávit prázdniny ãi dovo-

lenou.

TfiebaÏe jde o neplacenou práci dobrovolníkÛ, hos-

titelská organizace se tím nezbavuje ostatních po-

vinností. KaÏdá spoleãnost, jeÏ se rozhodne zamûst-

nat t˘m dobrovolníkÛ, se o nû musí samozfiejmû po-

starat - poskytnout jim zdarma ubytování vãetnû so-

ciálního zázemí, stravu a pfiedev‰ím v‰echny po-

tfiebné informace o daném projektu (o formû a úãe-

lu práce, moÏnostech spolupráce s místními aktivis-

ty, dopravû, kulturním a sportovním vyÏití v místû

atd.). Naprosto nezbytné je zaji‰tûní bezpeãnosti

pracovníkÛ, jejich smysluplného vedení a rovnûÏ

motivace, s níÏ souvisí dobrá pracovní atmosféra.

O tom, Ïe ãinnost dobrovolníkÛ má uÏ i u nás své

nezanedbatelné v˘sledky, svûdãí fiada realizova-

n˘ch projektÛ, mezi nûÏ patfií mimo jiné zmiÀova-

ná spolupráce s Diakonií âeskoslovenské církve 

evangelické. V‰ichni zájemci o tuto nabídku mo-

hou získat podrobnûj‰í informace na kontaktní ad-

rese: IBO-Deleg. CZ, Sokolská 517, 468 22

Îelezn˘ Brod, tel./fax: 00420 - 483 389 572, 

e-mail: arch.tomesek.zb.@iol.cz. ZN

Zdafiilá díla byla k vidûní také vedle Zvlá‰tní ‰koly v R˘mafiovû, kde pan uãitel Marek Hampl
s dûtmi vytvofiil snûhové struktury tváfií
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Úsmûvnû

MÛj mil˘ Mobile,
ty mi ale dává‰! Znáte to: píp! pfii‰la SMS zprá-

va. Zvûdavá se vrhám do kabelky, na br˘le není

ãas, ale chci vûdût, jaká zpráviãka pfii-

‰la. Gratuluje mi k doÏínkám (tak

fiíkám narozeninám) Lada. Hezky.

Mám radost.

Po nûkolika krocích ji náhodou

potkávám, takÏe jí mohu osobnû

potfiást rukou a podûkovat. Tváfií

se nûjak rozpaãitû. Víte proã? On

to byl totiÏ Laìa!!

Nedávno moji známí

ãekali kaÏd˘m dnem

narození nového svû-

toobãánka a byli

mnou instruováni

a také pfiislíbili, Ïe

budu mezi prvními,

kdo se doví, aÏ mimin-

ko poprvé zakfiiãí 

a ohlásí svÛj pfiíchod

na tento svût. Stalo

se. UÏ v pfiedsíni zí-

rám na displej.

Raduji se, protoÏe

vidím napsáno Si-

mona, míry, vá-

ha, mamin-

ka zdrvá.

Îhavím

d r á t y

a gra-

tuluji,

pfieji Simonce hodnû

zdraví a vítám ji na svût. Do vodopádu m˘ch

slov pronese novopeãená maminka: Ale my má-

me ·imona! Na radosti v‰ech se nic nemûní, ale

já si pevnû umiÀuji, Ïe si vÏdycky musím vzít

brejle, ãíst pofiádnû a provûfiovat. KdyÏ uÏ tam

nejsou ãárky a háãky. Si

Proã slavíme svátek svatého Valent˘na
Svátek sv. Valent˘na je roz‰ífien˘ po celém západ-

ním svûtû a v posledních letech se stále více slaví

i u nás. A není divu. VÏdyÈ kdo z nás by nechtûl 

oslavovat jednu z nejkrásnûj‰ích vûcí v Ïivotû - lás-

ku? Ale víte, proã zrovna 14. února? Proã ne tfieba

v kvûtnu? Máj je lásky ãas.

Sv. Valent˘n není v˘myslem dne‰ní doby, ale sku-

teãnou historickou osobností. Kdo sv. Valent˘n

vlastnû byl? Moc o nûm nevíme, z dokumentÛ lze

vyãíst jen to, Ïe zemfiel v roce 269 a byl prohlá‰en

svat˘m. Vykonával v ¤ímû knûÏsk˘ úfiad

v dobû panování císafie Claudia II.

Gothica (268-270) a vypráví se

o nûm spousta legend.

Zaãneme legendou ze

starého ¤íma, která

vypodobÀuje Valen-

t˘na jako velmi ct-

nostného, poãest-

ného a moudrého

ãlovûka. O jeho

moudrosti se do-

slechl dokonce

i císafi a povolal si

Valent˘na k sobû.

Ne‰etfiil chválou

a neskr˘val obdiv

k Valent˘novi, po-

steskl si také nad 

okolnostmi, pro nûÏ se

Valent˘n nemÛÏe stát pfiíte-

lem císafiov˘m. ProtoÏe

Valent˘n, aã tak moudr˘ a vzdûlan˘,

vûfií tûm povûrám (mûl na mysli kfiesÈanství).

JenÏe Valent˘n namítl, Ïe císafi je ten, kdo vûfií po-

vûrám.

Císafi poté nakázal mûstskému prefektu Astoriovi,

aby na sebevûdomého Valent˘na dohlíÏel. A aby byl

pod dÛslednou kontrolou, vzal si Astorius Valent˘na

do domu. Tam se svûtec setkal s velmi krásnou, ale

nevidomou dcerou prefekta. Astorius poÏádal

Valent˘na, aby se modlil za dcefiin zrak. Valent˘n

tak rád uãinil, protoÏe v sílu modliteb vûfiil a dívku

si zamiloval. Zázrak se opravdu stal a dívka opût

spatfiila svûtlo svûta. O zázraãném uzdravení si po-

vídal cel˘ ¤ím. Pohané v‰ak odmítli vûfiit v ten zá-

zrak a vtrhli do domu prefektova, Valent˘na odved-

li a za mûstem mu oddûlili meãem hlavu od tûla.

Navzdory trpkému osudu se stal sv. Valent˘n patro-

nem vûrn˘ch srdcí a ãisté, oddané lásky.

Také kfiesÈané pfiejali tuto starobylou legendu a spo-

jili ji se sv˘m svûtcem Valent˘nem, muãedníkem za

vlády císafie Claudia II. Du‰evnû nemoc-

n˘ císafi se pr˘ rozhodl zru‰it insti-

tuci manÏelství, neboÈ Ïenatí

muÏi podle nûj nebyli do-

br˘mi váleãníky. Knûz

Valent˘n v‰ak pfies cí-

safiÛv zákaz tajnû

dál oddával milen-

ce, za coÏ byl uvr-

Ïen do vûzení

a popraven.

Poslední vzkaz,

jejÏ Valent˘n po-

slal dcefii vûzeÀ-

ského dozorce

pfied svou smrtí,

zakonãil slovy:

„Od Tvého Valen-

t˘na.“ A tak si od té

doby v den jeho svátku

zamilovaní lidé posílají

a pfiedávají „valent˘nky“ s vy-

znáním lásky.

PÛvodnû pohansk˘ svátek svatého Valent˘na

doznal reinkarnace v kolébce spotfiebního Ïivota, ve

Spojen˘ch státech. Odtud se následnû roz‰ífiil do

zbytku západního svûta. Jeho popularita v âesku ne-

ní nikterak velká, ale pfiesto jen málokter˘ muÏ jej

dokáÏe stoprocentnû ignorovat. Pokusme se najít

stfiední cestu mezi americk˘m konzumem a ãesk˘m

buranstvím. Je na nás, zda tato cesta bude zlatá. 

S pomocí internetu pfiipravil JiKo

I to se stává Mají obãané právo na bezpeãnost?
R˘mafiovem, Janovicemi a obcí Stará Ves pro-

chází v˘znamná silnice 1. tfiídy ã. 11. Provoz

na silnici je rok od roku vy‰‰í a tím i mnohem

nebezpeãnûj‰í. Dal‰í, aÏ dvojnásobné zv˘‰ení

provozu se oãekává jiÏ od kvûtna v souvislos-

ti se vstupem na‰ím a sousedního Polska do

Evropské unie. V̆ stavby rychlostních komu-

nikací Olomouc - ·umperk, ·umperk -

Jeseník s tunelem pod âervenohorsk˘m sed-

lem i samotné dálnice do Ostravy, které mají

dopravû ulehãit, jsou stále v nedohlednu.

Rozhodnû nejhor‰ím, nejménû bezpeãn˘m mís-

tem v nûkolikametrovém prÛtahu silnice jsou

zb˘vající ãásti, kde je‰tû není dokonãen soubûÏ-

n˘ chodník. Zvlá‰tû nebezpeãn˘ a nepfiehledn˘

úsek se nachází v Janovicích tûsnû pfied kom-

plikovanou a úzkou kfiiÏovatkou s RÛÏovou uli-

cí. Silnici zde v zatáãce ve vrcholu stoupání na-

víc po obou stranách zuÏují pfiíkopy.

Janoviãtí obãané, aby v tomto úseku nemuse-

li chodit pfiímo po silnici, pouÏívali cestu pod

dvûma dvojdomky i navazující prÛchod ko-

lem „statku“, vedoucí aÏ k chodníku u hostin-

ce U Zámku. Nyní v‰ak pozemky, na nichÏ se

nachází cesta obãany dosud pokládaná za ve-

fiejnou, získali od pozemkového fondu majite-

lé dvojdomkÛ, ktefií pokládají za své soukro-

mé vlastnictví i samotnou cestu. PoÏadují 

okamÏit˘ zákaz pouÏívání cesty a mají v ú-

myslu v blízké dobû celou cestu je‰tû pfied vy-

budováním chodníku ãi alespoÀ náhradní ces-

ty kolem silnice zru‰it.

Prakticky se tak snaÏí vehnat obãany, z nich

velk˘ poãet dûtí, pfiímo do silnû frekvento-

vané silnice 1. tfiídy ã. 11 s mnoÏstvím pro-

jíÏdûjících kamionÛ, tahaãÛ klád a ostatních

tûÏk˘ch vozidel. Byly poÏádány orgány

místní samosprávy, aby ve smyslu § 3, odst.

2, obã. zák. samy nebo ve spolupráci s orgá-

ny statní správy ve smyslu § 4, 5, 6 obã. zák.

zabránily obecnému ohroÏení zdraví a bez-

peãnosti obãanÛ i poÏadavkÛm, které jsou

v rozporu s dobr˘mi mravy ve smyslu § 3

obã. zák.

Obãané potvrzují a jsou schopni dosvûdãit, Ïe

vefiejná komunikace je pouÏívána jiÏ nejménû

tfiicet let, i pfiedtím v tûchto místech vedla pol-

ní cesta vyuÏívaná zejména zemûdûlci. Zcela

jistû tak jiÏ dávno vzniklo obecné právo vûc-

ného bfiemene ve smyslu § 151, písm. a, o,

p obãan. zák. s pfiihlédnutím k § 134 obã. zák.

a ostatním pfiedpisÛm.

Celá záleÏitost je velmi citlivû vnímána mnoha

janovick˘mi obãany jako precedentní spor me-

zi vefiejn˘mi právy a zájmy obãanÛ a pfiedstava-

mi nûkter˘ch nov˘ch vlastníkÛ. Jifií Kukli‰

V‰ichni jsme zcela jistû na vlastní kÛÏi okusili rozmary le-

to‰ní zimy, která je dosti tuhá. âlovûk musí dávat velk˘ po-

zor na cestu, která je na mnoh˘ch místech jeden led, aÈ se

jedná o chodník nebo silnici. ·la jsem veãer domÛ, a proto-

Ïe mû bolelo koleno, dávala jsem velk˘ pozor na cestu a ej-

hle, setina vtefiiny a já byla na zemi. Byl to siln˘ pád

a v první chvíli jsem nemohla popadnout dech a pochopi-

telnû se nemohla postavit.

Projelo kolem jedno auto, pak druhé a nic. ¤idiã tfietího vo-

zu zastavil, naklonil se nade mnou a já sly‰ím: Paní, jdete
od ChlachulÛ, od ChlachulÛ? V bolesti jsem se pokusila

o úsmûv, ale fiidiã asi poznal, kdo jsem, pomohl mi do auta,

aniÏ by se zeptal, kde bydlím, pfiivezl mû pfied dÛm, staãila

jsem je‰tû fiíci dûkuji a ani nevím, jak jsem se dostala do by-

tu. Mûla jsem obavy, Ïe mám otfies mozku. Bylo mi hodnû

‰patnû. Asi tak po dvou hodinách zazvonil telefon a mil˘

hlas neznámého zachránce se zeptal, zda nûco nepotfiebuji

a jestli nemá zavolat sanitku. Podûkovala jsem s tím, Ïe le-

Ïím. Ani nevím, zda jsem se zeptala, kdo je onen obûtav˘

dÏentlmen. V‰echno se odehrálo velice rychle. Nebylo mi

dobfie ani dal‰í den, ale dalo se to vydrÏet.

¤idiãÛm, ktefií kolem mû projeli bez pov‰imnutí, bych chtû-

la jen vzkázat, Ïe nikdy nevûdí, kdy oni sami budou potfie-

bovat pomoc. Chtûla bych vyjádfiit je‰tû jednou srdeãné dí-

ky neznámému milému fiidiãi. Snad se uvidíme za pfiízni-

vûj‰ích okolností a moÏná i zajdeme do zmínûné vinárny

u ChlachulÛ.

A pak Ïe nemáme v na‰em mûstû dobré a obûtavé lidi. J. B.
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãná

Sportovnû zaloÏen˘ hasiã
Îe práce hasiãÛ je vefiejností veskrze

vnímána jako vysoce zásluÏná ãin-

nost v zájmu ochrany a bezpeãnosti

nás obãanÛ, není jistû potfieba zvlá‰È

zdÛrazÀovat. Jsou v‰ak také hasiãi,

ktefií se vedle tak nároãného povolá-

ní ãi poslání, jako je sluÏba v hasiã-

sk˘ch jednotkách, zapojují do dal-

‰ích aktivit, napfiíklad sportovních.

A právû jedním takov˘m hasiãem-

sportovcem je pan Jaromír Barcuch

z Bfiidliãné, kter˘ se je‰tû ve sv˘ch

jedenapadesáti letech aktivnû zúãast-

Àuje sportovních hasiãsk˘ch soutûÏí

doma i v zahraniãí.

V dne‰ní dobû se vedle více ãi ménû

znám˘ch sportovních disciplín a od-

vûtví rozvíjejí i sportovní hasiãské

soutûÏe, zamûfiené pfiedev‰ím na zvy-

‰ování fyzické, psychické a osob-

nostní odolnosti pfiíslu‰níkÛ hasiã-

sk˘ch jednotek. Mezi nejnároãnûj‰í

patfií soutûÏ TFA, neboli závod o pfie-

Ïití. SoutûÏ sestává ze silov˘ch a vy-

trvalostních disciplín s pouÏitím d˘-

chacích pfiístrojÛ a zásahového oble-

ku. Úãastníci pfii ní absolvují discip-

líny, jako bûh po schodech do v˘‰e aÏ

ãtyfiiadvacet pater, pfienos osmdesáti-

kilové figuríny, taÏení zavodnûn˘ch

hadic, posuv závaÏí kladivem a bûh

se zátûÏí, které simulují skuteãné ú-

kony hasiãÛ pfii zásahu u poÏáru.

Dal‰í soutûÏí jsou Svûtové hry hasi-

ãÛ, které se v loÀském roce konaly

ve ‰panûlské Barcelonû na olympij-

ském stadionu a jichÏ se v celkem

sedmdesáti disciplínách úãastnilo 10

000 soutûÏících z celého svûta.

Zajímavé a obtíÏné jsou i závody ha-

siãÛ na horsk˘ch kolech nebo soutûÏ

Iron Fireman neboli Îelezn˘ hasiã.

Tato soutûÏ, jedna z nejnároãnûj‰ích

ve stfiední Evropû, se v loÀském roce

konala v Praze.

Pan Jaromír Barcuch se jiÏ zúãastnil tfií

mistrovství svûta v jízdû na horsk˘ch

kolech hasiãÛ ve ·v˘carsku, Rakousku

a ·védsku, kde se vÏdy umístil ve stfie-

du v˘sledkové listiny. Na loÀsk˘ch

Svûtov˘ch hrách hasiãÛ v Barcelonû

skonãil jednou na 3. a jednou na 

6. místû. Na soutûÏi TFA konané

v Praze byl opût tfietí. Také v leto‰ním

roce se pfiipravuje k úãasti na v˘znam-

n˘ch sportovních kláních hasiãÛ.

Sportovec Jaromír Barcuch, obãan

Bfiidliãné, sv˘m úsilím a v˘kony na

závodním poli úspû‰nû reprezentuje

nejen sebe, ale také mûsto a samozfiej-

mû svÛj matefisk˘ podnik Al Invest

Bfiidliãná, a. s., jenÏ ho ve sportov-

ních aktivitách podporuje. Jaromír

Barcuch je tak pfiíkladem i mlad‰í ge-

neraci v tom, jak se ãinnû zapojit do

Ïivota v podmínkách malé obce, ja-

kou je Bfiidliãná v podhÛfií JeseníkÛ.

Sportovní úspûchy Jaromíra
Barcucha v loÀském roce zazname-
nal Miroslav Volek

Michaela Ondrová pfievzala ocenûní
z rukou starosty Bfiidliãné

V pondûlí 26. února se uskuteãnil v bruntálském hotelu Slezan 29. roãník slavnostního

vyhlá‰ení nejlep‰ích sportovních kolektivÛ, jednotlivcÛ a trenérÛ okresu Bruntál za rok

2003. Mûsto Bfiidliãná bylo v desítce nejúspû‰nûj‰ích sportovcÛ zastoupeno ‰achistkou

M i c h a e l o u

Ondrovou, která

získala na pfiebo-

ru âeské republi-

ky v rapid ‰achu

v Liberci ãtvrté

místo a kvalifiko-

vala se na

Mistrovství âR

2004 v klasickém

‰achu. Michaela

pfievzala ocenûní

z rukou starosty

mûsta Bfiidliãná

Miroslava Volka

a pfiedsedy sdru-

Ïení âSTV Brun-

tál Jifiího Plchota. 

JiKo

Diakonie peníze vracet nemusí
V pátek 23. ledna 2004 se uskuteãnil jiÏ tfietí spoleãensk˘ ples

stfiediska Diakonie âCE R˘mafiov. Zá‰titu nad jeho konáním 

opût pfievzal pan Jifií Hofman, námûstek ministra práce a sociál-

ních vûcí. Ten se plesu pochopitelnû zúãastnil i se svou manÏel-

kou a opomenut by nemûl b˘t ani fakt, Ïe vûnoval pût hodnot-

n˘ch cen do tomboly. Dûkujeme touto cestou i v‰em podnikate-

lÛm, ktefií do tomboly pfiispûli, dobrovolnicím, bez jejichÏ po-

moci by ples nemohl probûhnout, a také fiadov˘m zamûstnan-

cÛm stfiediska Diakonie âCE R˘mafiov.

K tanci i poslechu hrála skupina Alternativa, ples zpestfiilo vy-

stoupení maÏoretek, módní pfiehlídka, pfiedtanãení studentÛ ta-

neãního kurzu a ukázky latinskoamerick˘ch tancÛ. Je potû‰itel-

né, Ïe poãet náv‰tûvníkÛ plesu rok od roku roste a Ïe se tak ples

Diakonie zvolna stává tradicí.

V̆ tûÏek akce ãinil 29 520 Kã a bude cel˘ pouÏit k financování

v˘stavby Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici.

Radostnou novinou t˘kající se tohoto projektu je, Ïe finanãní

prostfiedky získané pro rok 2003 byly díky podpofie paní Ing.

Ludmily Müllerové, námûstkynû ministra práce a sociálních vû-

cí, pfievedeny do roku 2004. Patfií jí za to ná‰ velk˘ dík.

Marcela StaÀková, fieditelka stfiediska Diakonie âCE R˘mafiov

Fota: archiv mûsta Bfiidliãné
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Fotbalov˘ oddíl TJ Jiskra R˘mafiov bilancoval uplynul˘ rok na valné hromadû
V klubovnû na fotbalovém hfii‰ti TJ

Jiskra R˘mafiov se v pátek 23. ledna

uskuteãnila valná hromada fotbalové-

ho oddílu TJ Jiskra, které se zúãastnil

v˘bor fotbalového oddílu, starosta

Ing. Petr Klouda, místostarosta Ing.

Pavel Koláfi, trenéfii, hráãi a pozvaní

hosté. Po nezbytn˘ch zahajovacích

formalitách se pfiistoupilo k volbû ko-

misí a se zprávou o ãinnosti fotbalo-

vého oddílu seznámil pfiítomné jeho

pfiedseda Josef Ujfalu‰i.

Konstatoval, Ïe uplynul˘ rok 2003

byl velmi nároãn˘ nejen po stránce

organizaãní, ale také po stránce eko-

nomické. Uskuteãnily se nûkteré dÛ-

leÏité investiãní akce. Dokonãilo se

travnaté hfii‰tû - chodníky, ohrazení,

dorovnala se hrací plocha. To v‰e by

se pochopitelnû neobe‰lo bez spon-

zorské obûtavosti firem a jednotlivcÛ:

Katru, Ferdinanda a Vítûzslava

·opíka, Rymstavu, RD R˘mafiov,

Rojany, Stasu, ZdeÀka Prá‰ila

a Elektra Kotrla. Plánovan˘ rozpoãet

pfiijat˘ usnesením valné hromady

z minulého roku se nepodafiilo dodr-

Ïet, a to jak v pfiíjmov˘ch, tak i ve v˘-

dajov˘ch poloÏkách.

„MuÏstvo A dospûl˘ch zahájilo jarní
soutûÏe tradiãnû dvûma utkáními na
hfii‰ti ve Velké ·táhli. V jarní ãásti se
divizní soutûÏ vzhledem k boji o zá-
chranu velmi vyrovnala a druÏstvo
skonãilo na devátém místû s branko-
v˘m pomûrem 43:56 a s 39 body,“
konstatoval Josef Ujfalu‰i a dodal, Ïe

vedení druÏstva i v˘bor oddílu oãeká-

valy lep‰í v˘sledky. Poté pokraãoval

v hodnocení prÛbûhu v˘sledkÛ

A muÏstva, které skonãilo po podzim-

ní ãásti na 15. místû se skóre 17:35

a s 10 body. Pfiedseda se dále zab˘val

problematikou „béãka“ a uvedl, Ïe po

nûkolika jednáních v závûru jarní ãás-

ti soutûÏe v˘bor oddílu rozhodl pro

dal‰í roãník B druÏstvo do soutûÏí ne-

pfiihlásit. To vyvolalo velk˘ rozruch

nejen v druÏstvu, ale i u ãásti pfiízniv-

cÛ. „Zda to bylo rozhodnutí ‰patné, ãi
dobré, ukáÏe ãas,“ fiekl pfiedseda

Ujfalu‰i. Naopak vyzdvihl práci mlá-

deÏnick˘ch kolektivÛ, které dûlají od-

dílu kopané opravdu velkou radost.

Jedná se hlavnû o Ïákovské druÏstvo

pfiípravkou poãínaje a star‰ími Ïáky

konãe. U druÏstva dorostu se podle

Ujfalu‰iho dostavila velká krize, a to

nejen z hlediska kvality, ale i po strán-

ce kvantity. U dorostu dochází k vel-

ké migraci hráãÛ, protoÏe ho‰i odjíÏ-

dûjí na uãili‰tû a stfiední ‰koly a tím

pro nû fotbal konãí. Ti, ktefií vydrÏí,

jdou obvykle studovat na vysokou

‰kolu a pak je r˘mafiovsk˘ fotbal vût-

‰inou navÏdy ztrácí.

„Musím ov‰em fiíci, Ïe máme na vel-
mi dobré úrovni star‰í a hlavnû mlad-
‰í Ïáky. I zde musíme poãítat s tím, Ïe
ti nejlep‰í budou odcházet do vût‰ích
oddílÛ, jak je to zcela bûÏné. Pokud
bude mít ov‰em r˘mafiovsk˘ fotbal ‰i-
rokou základnu a najde se nûkdo, kdo
ji bude umût vychovávat na dobré
úrovni, mÛÏeme z toho jen tûÏit,“ fiekl

Josef Ujfalu‰i a dodal, Ïe náklady vy-

naloÏené na v˘chovu mládeÏe jsou

velké, ale nevyuÏité.

Podûkování zaznûlo také na adresu

rozhodãích, ktefií odpískali zápasy

v pfiípadû potfieby zdarma, to platilo

i v zápasech pfiípravek. Oddíl fotbalu

chce i v leto‰ním roce pokraãovat

v organizaci sportovního dne - RD

show, která se uskuteãnila v ãervnu

a pfiispívá ke kulturnû spoleãenské ak-

tivitû fotbalového oddílu.

Jedním z hlavních úkolÛ organizátor-

ské práce v˘boru fotbalového oddílu

je údrÏba a provoz areálu. Po skonãe-

ní jarních soutûÏí musela b˘t provede-

na rekonstrukce hrací plochy vzhle-

dem k tomu, Ïe po zimních mûsících

byla v katastrofálním stavu. Celou ak-

ci financovala ãástkou 65 tis. Kã fir-

ma Katr a 10 tis. Kã pfiispûla firma

Ferdinanda ·opíka. Dále byly vybu-

dovány chodníky mezi hfii‰ti, zabeto-

novány a svafieny laviãky, natfieno zá-

bradlí okolo hrací plochy, postaveny

síÈové zábrany za brankou a opraveny

stfiídaãky v hodnotû 80 tis. Kã.

Rekonstruovalo se sociální zafiízení

restaurace; z celkové ãástky 200 tis.

Kã poskytlo mûsto 150 tis. Kã.

Uskuteãnily se dal‰í, men‰í investice,

napfi. oprava stfiechy tribuny, vybudo-

vání chodníku za brankou atd.

„Leto‰ní rok poãítáme s vybudováním
automatického zavlaÏování hlavní
hrací plochy. PociÈujeme absenci
‰kvárového hfii‰tû, kde bychom tréno-
vali v pfiípadû nepfiíznivého poãasí,
abychom neniãili travnatou plochu,“
doplnil Josef Ujfalu‰i, kter˘ se vrátil

v krátkosti k ekonomické stránce

a k potfiebû nekompromisního dodr-

Ïování nákladÛ stanoven˘ch rozpo-

ãtem. Zejména zdÛraznil potfiebu ‰et-

fiení energií, cestovného, zafiízení are-

álu a sportovního vybavení klubu.

Konstatoval, Ïe v souãasné dobû má

ãlenská základna 251 ãlenÛ a celkov˘

majetek pfiedstavuje hodnotu témûfi 

5 mil. a 80 tis. Kã.

V závûru zprávy o ãinnosti fotbalové-

ho oddílu pfiipomenul Josef Ujfalu‰i

obûtavost a ochotu v‰ech dobrovolní-

kÛ, ktefií se podílí na jeho zdárném

chodu - vyjádfiil podûkování v‰em

ãlenÛm v˘boru, vedoucím a trenérÛm

druÏstev, obsluze v bufetu, pofiadate-

lÛm, pokladníkÛm, hlasatelÛm, spon-

zorÛm, mûstskému úfiadu, mûstsk˘m

sluÏbám, manÏelÛm Kopeãkov˘m,

pfiedsedovi TJ Franti‰ku Pohankovi,

hráãÛm a hlavnímu sponzoru RD

R˘mafiov. „Pevnû vûfiím, Ïe i nadále
budeme nacházet spoleãnou fieã
a ochotu k tomu, aby kopaná
v R˘mafiovû dosahovala minimálnû ta-
kové úrovnû, na jaké je v souãasnosti,“
ukonãil svou zprávu pfiedseda Ujfalu‰i.

Podrobnou zprávu o hospodafiení fot-

balového klubu pfiednesl pokladník

Zdenûk Kudlák, poté byl dán prostor

k diskusi. Starosta Petr Klouda vy-

jádfiil ve svém krátkém vystoupení

velk˘ dík za práci s mládeÏí a popfiál

v‰em ãlenÛm fotbalového oddílu

pevné zdraví a mnoho gólÛ v brance

protivníkÛ. JiKo

Mezi nejlep‰ími sportovci okresu Bruntál nechybûli R˘mafiováci
V pondûlí 26. ledna se uskuteãnilo v bruntálském

hotelu Slezan 29. slavnostní vyhlá‰ení nejlep‰ích

sportovních kolektivÛ, jednotlivcÛ a trenérÛ okre-

su Bruntál za rok 2003. Pofiadatelem bylo jiÏ tra-

diãnû Okresní sdruÏení âSTV Bruntál. Za pfiítom-

nosti starostek a starostÛ z Horního Mûsta,

Moravského Koãova, Vrbna pod Pradûdem,

R˘mafiova, Bfiidliãné, Mûsta Albrechtic, Horního

Bene‰ova, Krnova a Bruntálu pfiedstavil moderá-

tor, tajemník âSTV, Jan Urban, nejlep‰í sportovce

a trenéry uplynulého roku. Návrhy na ocenûní za-

sílaly jednotlivé sportovní kluby, tûlov˘chovné

jednoty, okresní svazy, ale i ãtenáfii a vefiejnost

v prÛbûhu prosince a poãátkem ledna. „Bylo velmi
tûÏké vybrat ty nejlep‰í z nejlep‰ích,“ fiekl v úvodu

Jan Urban. Pfiedseda okresního sdruÏení âSTV

Bruntál Ing. Jifií Plchot podûkoval sportovcÛm za

reprezentaci b˘valého okresu Bruntál na poli tûlo-

v˘chovy a sportu a popfiál jim mnoho dal‰ích ús-

pûchÛ nejen v rámci okresu Bruntál, ale i na mist-

rovstvích âeské republiky, pfiípadnû Evropy.

Do kategorie sportovních kolektivÛ byla nomi-

nována ãtyfii druÏstva. Prvním vyhlá‰en˘m nejlep-

‰ím sportovním kolektivem okresu Bruntál bylo

kuÏelkáfiské druÏstvo Ïen z TJ Jiskra R˘mafiov,

které obsadilo 1. místo ve II. lize. Podzim absol-

vovaly r˘mafiovské kuÏelkáfiky bez jediné poráÏky

s náskokem ãtyfi bodÛ. Cílem druÏstva je postup do

1. ligy. Nejlep‰í hráãky Mirka Paulerová a Ing.

Vûra Tomanová jsou na 1. a 2. místû v jednotliv-

cích. „V druÏstvu je nás osm od patnáctileté doro-

stenky a konãe mnou. Zahrnujeme v‰echny vûkové
kategorie - maminky i studentky. Mohu fiíci, Ïe
jsme velmi dobr˘ kolektiv,“ fiekla Vûra Tomanová.

Ocenûní sportovci jednotliv˘ch obcí a mûst obdr-

Ïeli od sportovních funkcionáfiÛ a starostÛ poháry,

vûcné ceny a zlaté destiãky - pfiívûsky, na kter˘ch

byl vyryt nápis Nejlep‰í sportovec nebo trenér za

rok 2003.

V kategorii tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ si

právem odnesl ocenûní kuÏelkáfi TJ Jiskry
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R˘mafiov Zdenûk Doãkálek, kter˘ jiÏ nûkolik let

reprezentuje mûsto R˘mafiov a TJ Jiskru a za po-

sledních sedm let nestál na jiném neÏ zlatém stup-

ni vítûzÛ. V roce 2003 se stal navíc mistrem âeské

republiky a vyhrál turnaj Grand Prix 2003.

Ocenûní pfievzal Zdenûk Doãkálek z rukou staro-

sty mûsta R˘mafiova Petra Kloudy a pfiedsedy

âSTV Bruntál Jifiího Plchota.

Do kategorie sportovních jednotlivcÛ bylo no-

minováno celkem tfiicet návrhÛ, které se dále zúÏi-

ly na ‰estnáct nominací a z tûch byla vybrána de-

sítka nejlep‰ích sportovcÛ okresu Bruntál za loÀ-

sk˘ rok.

Mezi desítkou nejlep‰ích se objevil také jeden

z na‰ich nejv˘znamnûj‰ích bûÏkafiÛ Jan
Vykoukal, kter˘ se slavnostního vyhlá‰ení nejlep-

‰ích sportovcÛ nemohl zúãastnit, protoÏe v souãas-

né dobû reprezentuje nejen mûsto R˘mafiov, ale

i celou âeskou republiku na závodech ve

Spojen˘ch státech americk˘ch. Honza je mistrem

âeské republiky ve sprintu dvojic a osm˘

z âeského poháru. V souãasnosti studuje Vysokou

‰kolu báÀskou v Ostravû obor ekonomie. LyÏuje

od ‰esti let a nyní je reprezentantem âeské repub-

liky v kategorii muÏÛ do 23 let. Je Akademick˘m

mistrem âR v bûhu na 10 km klasickou technikou,

získal 4. místo ve sprintu a byl úãastníkem svûto-

vé universiády v italském Tarvisiu. Ocenûní pro

Honzu Vykoukala pfievzal z rukou místopfiedsedy

okresního sdruÏení âSTV Bruntál a pfiedsedy TJ

Jiskry R˘mafiov Franti‰ka Pohanky starosta mûsta

R˘mafiova Petr Klouda.

Parkúrové skákání, konû a Horní Mûsto, to patfií

neodmyslitelnû k sobû. A kdyÏ se fiekne Josef
Kincl, mnoho pfiíznivcÛ tohoto sportu jiÏ ví, o ko-

ho se jedná. Stfiíbrná medaile na Mistrovství âeské

republiky v parkúrovém skákání, ãtvrtá pfiíãka

v âeském poháru ve skocích dospûl˘ch v jedenác-

ti závodech a postup mezi tfiicítku nejlep‰ích na

Mistrovství Evropy v Itálii, kde startovalo cel-

kem devadesát jezdcÛ. To je v˘ãet úspûchÛ teprve 

sedmnáctiletého Josefa Kincla. Ocenûní pfiedala

Pepíkovi starostka Horního Mûsta Eva Machová

spolu s Jifiím Plchotem. Starostka vyzdvihla velké

úsilí obou jezdcov˘ch rodiãÛ. Pepíkov˘m trené-

rem je tatínek, díky nûmuÏ se syn dostal za hrani-

ce na‰í republiky. „Dnes bych v‰ak chtûla podûko-
vat také mamince. Tato kytiãka je urãena jí, proto-
Ïe vím, Ïe kaÏd˘ sport je nejen o talentu, ale pfie-
dev‰ím o financích, a je to zásluha obou rodiãÛ,“
fiekla starostka Horního Mûsta Eva Machová.

Podle trenéra Josefa Kincla byla sezóna obzvlá‰È

vydafiená, protoÏe dostat se na Mistrovství Evropy

do Portugalska mezi tfiicet nejlep‰ích jezdcÛ se po-

dafiilo snad jen Ale‰i Opatrnému, v souãasné dobû

asi nejlep‰ímu jezdci âeské republiky.

Dal‰ím nadûjn˘m talentem a ocenûn˘m r˘ma-

fiovsk˘m sportovcem byl Ïák 9. tfiídy Základní

‰koly na Jelínkovû ulici, kuÏelkáfi TJ Jiskry
R˘mafiov a mistr âeské republiky ÏákÛ Honza
Sochor. Odmûnu pfiedával Honzovi Petr Klouda

spoleãnû s Jifiím Plchotem. O Honzovi je známo,

Ïe ke kuÏelkám jej pfiivedla rodinná tradice.

Rodiãe i prarodiãe hráli kuÏelky a dûdeãek

Honzu trénuje. A jaké jsou jeho cíle? „·kolu kvÛ-
li tréninkÛm nezanedbávám. Chtûl bych se vyuãit
stolafiem, udûlat maturitu. Uãit se budu
v Bruntále a kuÏelky zÛstanou i nadále mÛj velk˘
sportovní koníãek,“ prohlásil ãerstvû ocenûn˘

sportovec.

V závûru oficiální ãásti slavnostního odpoledne

se ujal slova starosta mûsta Bruntálu Stanislav

Navrátil: „Chvíle, jako je ta dne‰ní, je opravdu
‰Èastná. V této chvíli si mÛÏeme, my starostové,
sáhnout na va‰e úsilí, na vá‰ úspûch, na to, Ïe
dûláte radost sv˘m mûstÛm, starostÛm, rodiãÛm,
a my jsme vám za to velmi vdûãní. Je to pfiece
normální, Ïe se chceme chlubit a mÛÏeme-li se
chlubit tím, co vy dokáÏete, a vy nám to nemáte
za zlé, tak ten dar z va‰í strany je pro nás ne-
smírn˘. Chtûl bych vám popfiát, abyste tûchto da-
rÛ sdíleli spolu s námi co nejvíce. Aby se vám da-
fiilo, abyste byli úspû‰ní a aby ten moment, kdy
vystupujete na bednu a zazní R˘mafiov, Horní
Bene‰ov, Bfiidliãná, Svûtlá Hora, Koãov, Vrbno,
Mûsto Albrechtice mûl pro vás stejnû krásn˘ po-
cit, jako dnes v této slavnostní chvíli, kdy vás
mÛÏeme ocenit jako nejlep‰í sportovce okresu
Bruntál. Nemohu fiíci, Ïe se nám vÏdy dafií pro
vás udûlat to, co si zaslouÏíte. Pfiejme si, aby se
vám dafiilo vyhrávat, a nám, aby se dafiilo více
vám pomáhat. Pfieji vám hezk˘ veãer a dûkuji
vám.“
V neoficiální ãásti slavnostního podveãera se po-

dávala veãefie a uskuteãnila se neformální bese-

da. Akce mûla vysokou spoleãenskou úroveÀ

a velmi se vydafiila. JiKo

Zeptali jsme se ocenûn˘ch na jejich bezprostfiední dojmy
Jak jste se dovûdûli o tom, Ïe jste
byli nominováni na ocenûní nej-
lep‰ího sportovce okresu
Bruntál? A jak na vás zapÛsobila
atmosféra dne‰ního slavnostního
podveãera?

Zdenûk Doãkálek
O tom, Ïe jsem byl nominován jsem

se dovûdûl od pfiedsedy TJ Jiskry

R˘mafiov Franti‰ka Pohanky. Byl

jsem pfiekvapen˘. Je tady skvûlá at-

mosféra, nemá to chybu. Chtûl

bych po-

d û k o v a t

jednak pa-

nu Pohan-

kovi, ale

také panu

Dûdáãko-

vi, Ïe mÛ-

Ïu chodit

t r é n o v a t

na kuÏelnu TJ Jiskry R˘mafiov, a ta-

ké v‰em ostatním, ktefií mi v mém

sportovním zápolení pomáhají.

Jan Sochor
KdyÏ jsem se dovûdûl o nominaci

a následnû o umístûní, byla to pro

mû pocta,

Ïe mohu

b˘t mezi

d e s í t k o u

nejlep‰ích

sportovcÛ

o k r e s u

B r u n t á l .

Je to pro

mû nád-

hern˘ pocit z toho, Ïe tuto atmosfé-

ru mohu zaÏít. Jsem tady vlastnû

poprvé a slavnostní vyhlá‰ení nej-

lep‰ích sportovcÛ proÏívám ve vel-

mi dobré náladû. M˘m dal‰ím cí-

lem je udrÏet se v reprezentaci

âeské republiky a poté se pokusit

za dva roky dostat i do nejlep‰í re-

prezentaãní ‰estky âR a zúãastnit

se mistrovství svûta dorostencÛ.

Pochopitelnû bych chtûl obhájit ti-

tul mistra âR. Mistrovství se koná

ve Vala‰ském Mezifiíãí. JiKo



BûÏeck˘ areál v Hornomûstské zatáãce pfiivítal o víkendu 31. ledna a 1. února ly-

Ïafie z Moravy a Slezska. Na velmi kvalitní trati od 1 do 10 kilometrÛ bojovali

v deseti kategoriích Ïáci, dorostenci, juniofii, Ïeny a muÏi. Organizátofii

Tûlov˘chovné jednoty Jiskra R˘mafiov - oddílu lyÏování - si letos dali na pfiípra-

vû závodu opravdu záleÏet. Proti pfiedchozím roãníkÛm si pofiadatelé na nedo-

statek snûhu nemohli stûÏovat, podmínky byly naprosto ideální. Nic tedy nebrá-

nilo tomu, aby si sportovci zmûfiili síly a na základû fyzické pfiipravenosti po-

rovnali v˘sledné ãasy.

Sobotní, ale i nedûlní dopoledne se obzvlá‰È vydafiilo, bylo jasno, teplota se v so-

botu vy‰plhala na +8 stupÀÛ, v nedûli pak bylo chladnûji (-2), rozhodujícím fak-

torem úspûchu bylo tedy i správné namazání lyÏí.

V kategorii mlad‰ích Ïaãek hájila nejlépe barvy TJ Jiskry R˘mafiov na okruhu

dlouhém 2 km Hana Maãudová, která se umístila na desátém místû s v˘sledn˘m

ãasem 8:02.9, po nedûlním závodû skonãila na celkové 11. pfiíãce.

Na své svûfience mohl b˘t právem hrd˘ trenér mlad‰ích ÏákÛ Vlastimil Baran. Na

dvoukilometrovém okruhu se kluci podûlili o první tfii místa. (1. Michal Furik

s ãasem 6:57.9, 2. Jifií Macháãek - 7:01.8 a 3. Radim Keclík - 7:24.7).

Zeptali jsme se na první dojmy vítûzÛ v kategorii mlad‰ích ÏákÛ Michala Furika,

Jirky Macháãka a Radima Keclíka. Je s podivem, Ïe Michal Furik jel závod

vlastnû poprvé a pfiitom stanul na stupínku nejvy‰‰ím.

Jaká byla va‰e první reakce, kdyÏ jste zjistili, Ïe máte první tfii místa „v kapse“?
Michal: Bylo to pro mû velké pfiekvapení. Radim: ¤ekl bych Ïe jsem mûl stejn˘

pocit jako tady kamarád. Jirka: SnaÏím se sbírat v závodech medailová místa,

tak mû to ani nepfiekvapilo.

Co bylo v tomto závodû, kluci, pro vás nejtûÏ‰í?
Radim: Stoupání. Michal: Pro mû to bylo docela v pohodû. Jirka: Klouzaly lyÏe.

Jak ãasto trénujete?
V‰ichni shodnû: Asi tak 3 - 4x t˘dnû.

Máte pfiipravenu taktiku na nedûlní závod?
Opût v‰ichni shodnû: Zárukou úspûchu budou asi dlouhé skluzy a hlavnû dÛ-

kladné namazání lyÏí, pak to snad vyjde.

A Ïe to klukÛm vy‰lo, svûdãí v˘sledky z nedûlního závodu. V̆ sledn˘ ãas odsu-

nul Radima Keclíka na pûkné ‰esté místo, Jirka Macháãek si pfiijel pro zlato

a Michal Furik, kter˘ jel závod vÛbec poprvé, skonãil stfiíbrn˘. TJ Jiskra mûla po-

ãetnû zastoupenou kategorii star‰ích Ïaãek, kde se umístila na v˘borném 3. mís-

tû Miroslava Koufiilová s ãasem 13:08.3, celkovû pak skonãila po nedûlním zá-

vodû na v˘borném ãtvrtém místû. A. Heinischová, H. Koufiilová, E. Tomová se

v koneãném pofiadí umístily na 5. - 7. místû. Z tfiiatfiiceti závodníkÛ v kategorii

star‰ích ÏákÛ se dafiilo na trati dlouhé 4 km také Radku Vöró‰ovi, kter˘ vybojo-

val celkovû 5. pozici. V kategorii dorostenek mlad‰ích se umístila nejlépe

Martina Moslerová, která zabûhla 4 km s v˘sledn˘m ãasem 16:21.5 a umístila se

na 5. místû. Po nedûlním závodû si v‰ak v˘raznû zlep‰ila v˘sledn˘ ãas a celkovû

skonãila ãtvrtá. Dobfie se dafiilo i mlad‰ím dorostencÛm, ti bojovali na trati dlou-

hé 5 km a nejlépe se umístil Jifií Vykoukal s ãasem 17:10.2, tím si zajistil 3. mís-

to, které mu jiÏ zÛstalo i po nedûlním závodû. Michal Kautz v sobotu vybojoval

bramborovou medaili, jeho nedûlní v˘sledek v‰ak nestaãil na uhájení této pozi-

ce a skonãil nakonec pát˘ z celkového poãtu ãtyfiiadvaceti bûÏkafiÛ. Celkovû

‰esté místo vybojoval v kategorii dorostencÛ star‰ích Martin Kautz na 7 km tra-

ti a 7. pfiíãku uhájil i Radek Koláfi.

V kategorii juniorky a Ïeny nezklamala Katka Koláfiová, ta sice v sobotu zajela

ãtvrt˘ nejlep‰í ãas, ale v nedûlním závodû nasadila velmi dobré tempo a rázem si

celkovû zajistila bronzovou medaili.

Juniofii a muÏi se utkali na trati dlouhé 10 km. Z r˘mafiovsk˘ch se nejlépe dafiilo

Petru Zieglerovi, kter˘ skonãil na dvanáctém místû, a Luká‰i Janáãovi, kter˘

skonãil celkovû 16. z devûtadvaceti borcÛ.

Leto‰ní celkové umístûní na‰ich lyÏafiÛ na Jesenickém Ïupním pfieboru nemÛÏe

znamenat pro oddíl lyÏování TJ Jiskra zklamání. První tfii místa v kategorii mlad-

‰ích ÏákÛ a pfiední místa v kategoriích star‰ích Ïaãek i ÏákÛ, dorostenek a doro-

stencÛ mlad‰ích i star‰ích a tfietí pfiíãka v kategorii juniorky&Ïeny svûdãí o dob-

ré pfiipravenosti ãlenÛ r˘mfiovského lyÏafiského oddílu.

OrganizátorÛm TJ Jiskry R˘mafiov patfií právem velk˘ dík za kvalitnû pfiiprave-

né lyÏafiské tratû, ale i za vûcné a finanãní dary, na kter˘ch se spolupodílelo také

mûsto R˘mafiov. JiKo
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Mûsto R˘mafiov
Autoklub âeské republiky

Orion, domácí potfieby Litomy‰l
a Auto color Design

zvou na
Mistrovství âeské republiky

v motoskijöringu
Orion Cup 2004

Kde: R˘mafiov, zahrada Hedvy
Kdy: 8. února 2004
RozjíÏìky: 10.00
Start: 12.00

!!Mezi soutûÏícími se objeví také
populární zpûvák Janek Ledeck˘!!

Auto color Design

BûÏkafii zmûfiili síly v Hornomûstské zatáãce
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Podrobnûj‰í informace získáte u správce KP na adrese
Mgr. Hana Nová, advokátka
Dukelská 2, 792 01 Bruntál

tel/fax.: 554 711 294

Správce KP si vyhrazuje právo odmítnout v‰echny nabídky bez udání dÛvodÛ.

Správce konkurzní podstaty úpadce SOTIRA CZ spol. s r. o. 
se sídlem Horní Mûsto 189, Iâ 25853643 

nabízí k prodeji mimo draÏbu 
nákladní vozidlo ·KODA PICKUP LXI EFF673, 1.3,40 kW bílé barvy, 

za minimální kupní cenu ve v˘‰i 90 200,- Kã vã. DPH 
zájemci, kter˘ zaplatí cenu nejvy‰‰í.

Správce KP dále nabízí zájemcÛm, ktefií zaplatí cenu nejvy‰‰í:
• sestavu kanceláfiského nábytku za minimální kupní cenu ve v˘-

‰i 23 000,- Kã vã. DPH + konferenãní stÛl ováln˘ za minimální
kupní cenu ve v˘‰i 5 000,- Kã vã. DPH, v‰e v provedení svûtlá
d˘ha v kombinaci s modrozelenou barvou

• sestavu sektorového kuchyÀského nábytku v provedení svûtlá
d˘ha v kombinaci se zelenou barvou za minimální kupní cenu
ve v˘‰i 20 000,- Kã vã. DPH

• sestavu kanceláfiského nábytku ãerné barvy za minimální kup-
ní cenu ve v˘‰i 10 000,- Kã vã. DPH

• psací stÛl svûtlé barvy za minimální kupní cenu ve v˘‰i 500,-
Kã vã. DPH

• stojací vû‰ák ãerné barvy se zlat˘mi koulemi za minimální kup-
ní cenu ve v˘‰i 500,- Kã vã. DPH

• konferenãní stÛl ‰edé barvy ve tvaru pÛloblouku za minimální

kupní cenu ve v˘‰i 1 000,- Kã. vã. DPH
• 4ks kanceláfisk˘ch Ïidlí s ‰ed˘m polstrováním za minimální

kupní cenu ve v˘‰i 800,- Kã. vã. DPH
• 1ks kanceláfiské kfieslo se zelen˘m polstrováním za minimální

kupní cenu ve v˘‰i 500,- Kã. vã. DPH
• 3ks kanceláfisk˘ch Ïidlí s ãern˘m polstrováním za minimální

kupní cenu ve v˘‰i 600,- Kã. vã. DPH
• 1ks kanceláfiské kfieslo ãerná koÏenka za minimální kupní cenu

ve v˘‰i 500,- Kã. vã. DPH
• 1ks kulaté nástûnné hodiny za minimální kupní cenu ve v˘‰i

50,- Kã. vã. DPH
• 1ks kávovar za minimální kupní cenu ve v˘‰i 100,- Kã. vã. DPH
• 2ks obrazÛ s geometrick˘mi tvary za minimální kupní cenu ve

v˘‰i 700,- Kã. vã. DPH

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

BOB SPORT
Husova 3 R˘mafiov (1. patro)

Tel.: 777 121 919

Slev
a    

    
    

    
   n

a zi
mní z

boÏí

V˘prodej snowboardÛ - ceny od 799,- Kã

20%



Výše splátky po dobu leasingu je neměnná včetně pojištění. • K uzavření leasingu není potřeba potvrzení o přijmu.

KAÎD¯ T¯DEN NOVÁ NABÍDKA, V·ECHNA VOZIDLA PROVù¤ENA A VYZKOU·ENA

U NABÍDKY OZNAâENÉ SYMBOLEM „PRODÁNO“ MÒÎEME ZAJISTIT STEJN¯ TYP VOZIDLA

• Výkup za hotové: Váš automobil vám 
vykoupíme okamžitě po osobní domluvě.
• Komisní prodej: neúčtujeme parkovné,
rychlý prodej, vyřízení všech formalit 
samozřejmostí.

• Protiúčet: při koupi nového vozu můžete
platit vaším stávajícím vozidlem.
• GE Capital Leasing: akontace již 
od 10 % z ceny vozidla, výhodné havarijní
pojištění a povinné ručení. Na sjednání 

LEASINGU potřebujete dva platné doklady
totožnosti, bankovní spojení a cca 45 minut
času. U všech vozidel prověřen původ.
• AUTOCREDIT: půjčky do 300 000 Kč 
na vybraná vozidla (6 - 60 měsíců).

Autobazar Petr La‰ák, Revoluãní 26, 795 01 R˘mafiov
tel.: 554 211 577, 608 830 940

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

· Felicia kombi 1.6 Laurin
a Klement, r. v. 1995, 90 tis. km,
kÛÏe, taÏné, 2x airbag, ABS, cent-
rál, vyhfi. sedáky. Cena: 129 000 Kã

Seat Inka, r. v. 1996, 
alarm, rádio, posilovaã fiízení. 
Cena: 89 000 Kã + DPH.

· - Octavia 1.9 TDi SLX, r. v.
1999, 150 tis. km, klima, AL
kola, ABS, 2x airbag, rmg., el.
okna a ‰íbr. Cena: 273 000 Kã.

Fiat Brava 1.4, 12 V, r. v.
1998, centrál na D.O., med-
vûd blok, el. okna, rádio, 149
tis. km. Cena: 119 000 Kã.

Renault R19 1.8, r. v. 1990,
221 tis. km, rádio, centrál, el.
okna, tónovaná skla. 
Cena: 45 000 Kã.

Seat Toledo 1.6 GLX, r. v.
1995, 150 tis. km, rádio, 
imob., stfie‰ní okno. 
Cena: 79 000 Kã.

·koda Favorit 135 L, r.
v. 1991, 105 tis. km, rádio.
Cena: 28 000 Kã.

·koda Forman 135 L Prima,
r. v. 1992, 100 tis. km, rádio,
centrál, imob., stfie‰ní okno.
Cena: 39 900 Kã.

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

VW Transporter 1.9 TD, r. v.
1995, 128 tis. km, 6 míst,
taÏné, centrál, rmg., stfi. okno.
Cena: 249 000 Kã.

Fiat Brava 1.6 16 V, r. v. 1996,
71 tis km, AL kola, centrál,
rmg., mlhovky, el. okna a zrcát-
ka. Cena: 139 000 Kã.

Ke každé
smlouvě

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

Nisan Patrol 2.8 D, 1999, kou-
peno v CZ, 1. maj., aut. klima,
2 x airbag, ABS, kÛÏe, CD, 
imob., alrm, el. okna, 4 x 4, taÏ-
né, centrál. Cena: 599.000 Kã

·koda Felicia 1.3 LXI, 50 KW,
1999, 49 t. km, 1. maj., rádio,
imob., alrm, el. okna, stfi. okno,
pal. poã., Al kola, taÏné, centrál
a dal‰í. Cena: 149 900 Kã.

·koda Felicia kombi GLX
1.9D, 1998, 90 tis. km, nehav.,
2 x airbag, ABS, rádio, centrál,
imob., posil. fiízení, taÏné, el. zr-
cátka. Cena: 149 500 Kã.

Citroen Berlingo 1.4 16v, 
5místn˘, klima, r. v. 2001, 
61 tis. km, ex v˘bava, 2x air-
bag, imob., stfi. okno, nosiã
a dal‰í. Cena: 269 000 Kã.

Daewoo Nexia 1.5 MPI,  1997,
101 tis. km, rádio, imob., el.
okna, stfie‰. okno, taÏné, centrál
a dal‰í. Cena: 87 000 Kã.

Ford Mondeo 2.0 TDci-klima,
2002, 17 tis. km, super stav,
aut. klima, 8xairbag, ASR, ABS,
CD, el.v˘b., pal. poã., centrál
a dal‰í. Cena: 488 000 Kã.

Lancia Y 1.2 ie, r. v. 1996, 
53 tis. km, první majitel, air-
bag, kÛÏe, imob., el. okna
a zrcátka. Cena: 129 000 Kã.

Mercedes-Benz Vito 110, 2,3
TD, klima, 1998, 212 tis. km,
7místn˘ bus, 2 x airbag, ABS,
CD, el. okna, centrál. 
Cena: 368 000 Kã.

Opel Astra Caravan 1,4i, klima,
r. v. 1997, 148 tis. km, 2 x air-
bag, ABS, imob., alarm, el. ok-
na, stfi. okno, nosiã, centrál.
Cena: 155 000 Kã.

Peugeot 206 1.4 XR, r. v. 2000,
49 tis. km, 1. majitel, super stav,
airbag, imob., el. okna, nosiã,
taÏné zafiízení, centrál a dal‰í.
Cena: 199 500 Kã.

Peugeot Partner 2.0 HDi, kli-
ma, 5místn˘, 2001, 96 tis. km,
super stav, 2 x airbag, ABS,
CD, imob., el. okna, centrál,
Cena: 319 000 Kã.

Renault Clio 1.8 RSi, r. v.
1996, 144 tis. km, 2 x airbag,
rádio, imob., stfi. okno, posi-
lovaã fiízení, centrál. 
Cena: 119 000 Kã.

Renault Mégane Scenic 2.0i-
16v, 140ps, 2001, 25 tis. km,
sat. nav., aut. pfiev., 6 x air., ASR,
ABS, kÛÏe, CD, palub. poã., Al
kola. Cena: 335 000 Kã.

· Octavia ELEGANCE 1.9 TDI,
2002, 12 tis. km, super stav, 
4 x airbag, ASR, ABS, CD, pa-
lub. poã., Al kola, centrál, zasle-
pení zámkÛ. Cena: 419 000 Kã.


