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Aktuálnû z mûsta

Zastupitelé jednali o budoucí podobû peãovatelské sluÏby

Komerãní prostory poslouÏí muzeu
V pondûlí 8. listopadu se uskuteã-

nilo jednání rady mûsta, která pfii-

jala celkem osmasedmdesát usne-

sení, tfiicet z nich mûlo charakter

doporuãení pro jednání zastupi-

telstva mûsta. PfieváÏnou vût‰inu

usnesení tvofiily záleÏitosti majet-

kové a bytové. 

• Rada schválila v˘pÛjãku neby-

tov˘ch prostor v objektu na

Palackého ulici 11 (organizace

Byterm, s. r. o.) místnímu sdruÏe-

ní âeského ãerveného kfiíÏe

R˘mafiov pro ‰kolení vefiejnosti

v první pomoci a pro o‰acovací

stfiedisko. Nebytové prostory na

Sokolovské ulici ã. 32, které do-

sud ââK vyuÏíval, uvolnil pro

Stfiední odborné uãili‰tû a odbor-

né uãili‰tû R˘mafiov.

• V budovû na námûstí Míru 6,

kterou z pfieváÏné ãásti vyuÏívá

ke své ãinnosti mûstské muzeum,

se nyní uvolnily prostory, které

byly dosud v pronájmu firmy

Video Joal. Muzeum poÏádalo

o jejich pfiidûlení z dÛvodu nedo-

statku v˘stavních místností a pro-

storu pro ukládání sbírkov˘ch

pfiedmûtÛ. Vedení muzea v této

souvislosti pfiipravuje roz‰ífiení

geologické expozice a zfiízení ex-

pozice fiemesel R˘mafiovska.

Rada mûsta pfiidûlení dosavad-

ních komerãních prostor muzeu

schválila.

• Soukromá stfiední odborná ‰ko-

la Prima bude své Ïáky vyuãovat

v jedné z uãeben Základní umû-

lecké ‰koly v R˘mafiovû.

Rozhodli o tom radní poté, co ve-

dení ZU· na základû poÏadavku

SSO· Prima poÏádalo mûsto, ja-

koÏto vlastníka budovy, o souhlas

s pronájmem. Rada mûsta se vy-

jádfiila kladnû a souhlas vydala.

• Radní schválili na základû do-

poruãení komise sociálních vûcí

a zdravotnictví pfiidûlení dvou

bytov˘ch jednotek v Domû s pe-

ãovatelskou sluÏbou (DPS) na tfi.

HrdinÛ 20 v R˘mafiovû. K 18. fiíj-

nu 2004 evidoval odbor sociál-

ních vûcí a zdravotnictví celkem

jedenadvacet Ïádostí o pfiidûlení

bytÛ v DPS.

• Rada mûsta schválila poskyt-

nutí finanãního pfiíspûvku ve

v˘‰i 3000 Kã nakladatelství

Danal Olomouc na reedici kni-

hy „PrÛvodce po tajemn˘ch

místech Nízkého Jeseníku“. Se

Ïádostí o poskytnutí pfiíspûvku

se na mûsto obrátila paní Irena

·indláfiová, zastupující nakla-

datelství Danal a známá autor-

ka oblíben˘ch knih, napfiíklad

Soví král nebo Historie a sou-

ãasnost obce Ondfiejova, a také

organizátorka fiady besed s ob-

ãany v Mûstské knihovnû

R˘mafiov. JiKo

Zastupitelé dále vedli jednání o tom, jakou

podobu bude mít peãovatelská sluÏba pro

seniory na‰eho mûsta, tj. zda bude provozo-

vána v˘hradnû r˘mafiovskou Diakonií âCE,

nebo bude i nadále rozdûlena tak, jako je to-

mu doposud.

Ve zprávû Diakonie se hovofií o tom, Ïe mi-

nisterstvo práce a sociálních vûcí, které ãás-

teãnû financovalo peãovatelskou sluÏbu

Diakonie, se rozhodlo svou finanãní spoluú-

ãast zru‰it. Podle mínûní ministerstva mají pe-

ãovatelskou sluÏbu financovat povûfiené obce

a ãásteãnû krajsk˘ úfiad. Pro stfiedisko

Diakonie by to znamenalo nutnost Ïádat pfie-

váÏnou ãást dotace potfiebné pro provozování

peãovatelské sluÏby od mûsta R˘mafiov.

Vzhledem k finanãní situaci mûsta navrhuje

ve zprávû vedení Diakonie slouãit peãovatel-

skou sluÏbu provozovanou stfiediskem

Diakonie s peãovatelskou sluÏbou mûsta

R˘mafiova, pfiiãemÏ poskytovatelem této sluÏ-

by by se stala Diakonie âCE - stfiedisko

R˘mafiov. Zpráva dále uvádí ekonomické uka-

zatele a pfiedpokládanou úsporu nákladÛ mûs-

tu R˘mafiov, dále pak zdÛrazÀuje odbourání

duplicity v poskytování tûchto sluÏeb a v ne-

poslední fiadû prezentuje tvrzení o tom, Ïe

v Ïádném pfiípadû nedojde k poklesu kvality

v zaji‰Èování sluÏeb seniorÛm.

Ve zprávû odboru sociálních vûcí a zdravot-

nictví (SVaZ) Mûstského úfiadu R˘mafiov se

hovofií o tom, Ïe peãovatelská sluÏba mûsta

R˘mafiova má dlouholetou tradici a slouÏí ke

spokojenosti obãanÛ. Peãovatelé jsou s lidmi

v kaÏdodenním kontaktu a v mnoha pfiípadech

si zvlá‰tû stafií lidé vytvofiili k tûmto pracovní-

kÛm vfiel˘ citov˘ vztah. Je nutné vzít v úvahu

i to, Ïe poskytování této sluÏby se t˘ká nejuÏ-

‰ího lidského soukromí. Lidé by se proto mû-

li sami rozhodnout, kdo bude do jejich sou-

kromí zasahovat.

S pfiihlédnutím k demografickému v˘voji

a prodluÏujícímu se vûku obãanÛ je zfiejmé, Ïe

potfieba peãovatelské sluÏby bude narÛstat.

Slouãit mûstskou peãovatelskou sluÏbu

s Diakonií znamená de facto zru‰it mûstskou

peãovatelskou sluÏbu. Vedoucí SVaZ Marie

Cimbotová se domnívá, Ïe to není v zájmu

obãanÛ. Souãasn˘ stav umoÏÀuje obãanÛm

v˘bûr, kdo a za jak˘ch podmínek jim bude tu-

to sluÏbu poskytovat, a o tuto moÏnost by ne-

mûli b˘t pfiipraveni. V pfiípadû zru‰ení mûst-

ské peãovatelské sluÏby se navíc nabízí otáz-

ka, jak budou nadále provozovány stávající

domy s peãovatelskou sluÏbou, neboÈ mûsto

je zfiizovatelem tûchto zafiízení.

PrÛzkumem v regionu a dal‰ích blízk˘ch

mûstech bylo zji‰tûno, Ïe v‰echna mûsta za-

bezpeãují péãi o staré obãany mûstskou peão-

vatelskou sluÏbou a soubûÏnû s ní ve mûstech

pÛsobí i jiné subjekty. Napfiíklad v Bfiidliãné

je péãe zaji‰Èována mûstem a vedle toho také

Diakonií a agenturou paní Trnûné. Zpráva od-

boru sociálních vûcí a zdravotnictví dále uvá-

dí, Ïe v souãasné dobû je pfiipraven ke schvá-

lení vûcn˘ zámûr zákona o sociálních sluÏ-

bách, kter˘ pfiinese zásadní zmûny v poskyto-

vání sluÏeb obãanÛm s velk˘m dÛrazem na

terénní práci. Obãan by tedy mûl mít moÏnost

v˘bûru.

K problematice se na mimofiádném zasedání

zastupitelstva mûsta R˘mafiova vyjádfiily zá-

stupkynû obou zmínûn˘ch subjektÛ - Marie

Cimbotová (SVaZ) a Marcela StaÀková (stfie-

disko Diakonie âCE) - i nûktefií ze zastupite-

lÛ. Zastupitelstvo mûsta vzalo na vûdomí

zprávu a zhodnocení poskytování peãovatel-

ské sluÏby mûstem R˘mafiov, uloÏilo komi-

sím a radû mûsta projednat toto téma a v˘stup

pfiedloÏit do 16. 12. 2004 na zasedání zastu-

pitelstva.

Ve ãtvrtek 4. listopadu se v ma-

lém sále Stfiediska volného ãasu

uskuteãnilo mimofiádné zasedání

zastupitelstva mûsta R˘mafiova.

Zastu-pitelé projednávali tfii body

- návrh rozpoãtu pro rok 2005,

zprávu o poskytování peãovatel-

ské sluÏby mûstem R˘mafiov

a záleÏitosti t˘kající se nov˘ch

skuteãností v souvislosti s objek-

tem lékárny na Radniãní 8.

Starosta mûsta pfiedloÏil zastupi-

telstvu návrh rozpoãtu na rok
2005 s tím, Ïe je koncipován jako

vyrovnan˘ a poãítá s postupn˘m

oddluÏováním mûsta s dal‰í reali-

zací investiãních zámûrÛ ãtyfileté-

ho plánu i nûkter˘ch nov˘ch akcí.

Zastupitelé by mûli

rozpoãet schválit do

31. 12. 2004 jako

rozpoãtové provizo-

rium a koneãné pfiije-

tí rozpoãtu provést po

Novém roce se zna-

lostí koneãn˘ch v˘-

sledkÛ za rok 2004.

Návrh rozpoãtu na rok

2005 má podle slov starosty

i nûkolik rizikov˘ch míst. K do-

saÏení vyrovnanosti poãítá napfií-

klad s prodejem pivovaru

Excelent za 9 mil. Kã a také s ce-

l˘m pfiebytkem rozpoãtu za rok

2004 ve v˘‰i 11,121 mil. Kã.

Roz-poãet dále poãí-

tá s prodejem ‰esti

rekonstruovan˘ch

bytÛ na Bartákovû 

ulici 24. Pfiípadné 

úpravy ve smyslu

zv˘‰ení v˘dajÛ nebo

sníÏení pfiíjmÛ je nut-

né kompenzovat úvû-

rem. Starosta Petr

Klouda na jednání zastupitel-

stva zdÛraznil, Ïe stále platí, Ïe

pro bezproblémov˘ prÛbûh finan-

cování mûsta je nutno postupnû

vytvofiit finanãní pol‰táfi ve v˘‰i 

5 - 8 mil. korun na pfieklenutí ãa-

sového nesouladu mezi pfiíjmy

a v˘daji.

Rozpoãet vydává na investice

pfiibliÏnû 9 % celkov˘ch zdrojÛ

bez dotací, po odpoãtu splátek ú-

vûrÛ 12 %. Republikov˘ prÛmûr

je pfiitom necel˘ch 20 %.

V˘slednou podobu rozpoãtu 

ovlivní je‰tû dal‰í faktory a nemá

smysl pfiedjímat, jak bude vypa-

dat jeho koneãná podoba. Bude

uvefiejnûna, aÏ koneãnou verzi

rozpoãtu schválí zastupitelé po

Novém roce.

Návrh rozpoãtu na rok 2005
vzali zastupitelé na vûdomí.

Aktuálnû z mûsta
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V˘znamná náv‰tûva

R˘mafiov nav‰tívil pfiedseda poslanecké snûmovny Zaorálek
V rámci pracovní náv‰tûvy Moravskoslez-

ského kraje a na pozvání âeské strany sociál-

nû demokratické pfiijel v pondûlí 25. fiíjna do

R˘mafiova pfiedseda Poslanecké snûmovny

Parlamentu âeské republiky Lubomír

Zaorálek (âSSD). Spolu s ministrem zemû-

dûlství Jaroslavem Palasem (âSSD) se na r˘-

mafiovské radnici setkali ke krátké pracovní

schÛzce s pfiedstaviteli mûsta - starostou

Petrem Kloudou, místostarostou Jaroslavem

Kalou a kandidáty âSSD do krajského zastu-

pitelstva a senátu Ladislavem Velebn˘m, sta-

rostou obce Dolní Moravice, a Josefem

Hercigem, starostou mûsta Krnova.

Lubomír Zaorálek se zajímal o míru nezamûst-

nanosti na R˘mafiovsku, o rozvoj regionu v ob-

lasti turismu, vznesl dotaz na zájem investorÛ

o prÛmyslovou zónu a také na demografick˘

v˘voj regionu. Starosta Petr Klouda jej infor-

moval o nejpalãivûj‰ích problémech, které tíÏí

mûsto a jeho obyvatele. Pfiedev‰ím zdÛraznil

potfiebu lep‰í dopravní obsluÏnosti. S tím sou-

hlasil i sám Lubomír Zaorálek poté, co osobnû

zakusil prÛjezd po komunikaci od RyÏovi‰tû do

R˘mafiova. Starosta Klouda celkovû pfiiblíÏil

region z pohledu zamûstnanosti, fiekl, Ïe se zá-

nikem zemûdûlství byl region nucen se postup-

nû orientovat na jiná odvûtví v˘roby, zejména

na zpracování dfieva a rozvoj turismu. Vyzdvihl

také vût‰í firmy, které v na‰em mûstû nabízejí

pracovní pfiíleÏitosti, ale bylo fieãeno, Ïe i stfied-

ní a malí Ïivnostníci jsou velmi v˘znamn˘m

faktorem pfii sniÏování nezamûstnanosti. Petr

Klouda sdûlil, Ïe v tomto smûru má mûsto

R˘mafiov s podnikatelsk˘mi subjekty velmi

dobrou spolupráci. Vzpomenul dÛleÏitost

Obecnû prospû‰né spoleãnosti R˘mafiovsko,

která sdruÏuje obce a podnikatelské subjekty,

a potvrdil také fakt, Ïe mûsto je pfiipraveno po-

dávat projekty a ãerpat dotace z Evropské unie.

Po v˘mûnû dÛleÏit˘ch informací bylo oficiál-

ní setkání na r˘mafiovské radnici ukonãeno

a pfiedseda poslanecké snûmovny Lubomír

Zaorálek s doprovodem odcestoval do

Bfiidliãné k náv‰tûvû firmy Al Invest

Bfiidliãná, a. s., a na krátkou náv‰tûvu

Mûstského úfiadu v Bfiidliãné. JiKo

V O L B Y 2 0 0 4 -  R ¯ M A ¤ O V
Volby do senátu a krajsk˘ch za-

stupitelstev se uskuteãnily bez

vût‰ího zájmu obãanÛ. V R˘ma-

fiovû pfii‰lo k volebním urnám jen

22,68 % voliãÛ, coÏ je mírn˘ ce-

lorepublikov˘ podprÛmûr. V kraj-

sk˘ch volbách pfiesvûdãivû vy-

hrála ODS. V na‰em mûstû získa-

la 34,33 %, r˘mafiov‰tí voliãi jí

dali 538 hlasÛ. Na druhém místû

skonãila s 387 hlasy âSSD

(26,59 %) a na tfietím KSâM,

které dalo své hlasy 357 oprávnû-

n˘ch voliãÛ (22,82 %).

Následovala KDU-âSL s 6,32 %,

NEZÁVISLÍ s 2,17 %, SNK

s 1,66 %, Strana zelen˘ch s 1,59

% a Evrop‰tí demokraté s 1,40 %.

O post senátora se minul˘ pátek

a sobotu utkali ve druhém kole

senátních voleb Rostislav

Harazin (KSâM) ze Svûtlé Hory

a Jifií Îák (ODS) z Bruntálu.

Dosavadní senátor mûl pfied dru-

h˘m kolem senátor-

sk˘ch voleb mírn˘ ná-

skok pfied Jifiím

Îákem, ov‰em ve dru-

hém kole dali voliãi ví-

ce hlasÛ kandidátu

ODS Jifiímu Îákovi,

kter˘ se tak stal nov˘m

senátorem pro bruntál-

sk˘ okres. Druhého

kola senátních voleb se

zúãastnilo 18,31 % vo-

liãÛ v rámci âeské re-

publiky.

Z r˘mafiovsk˘ch kan-

didátÛ na se-

nátora si ve-

dl nejlépe

Jan Ziegler,

kter˘ získal 

31 %, tj. 475

hlasÛ. Voliãi

p o d p o fi i l i

i druhého r˘-

mafiovského

k a n d i d á t a

Josefa ·védu, ten obdrÏel témûfi

16 % hlasÛ.

Prezident Václav Klaus komen-

toval v˘sledky krajsk˘ch a prv-

ního kola senátních voleb takto:

„V˘sledky... jsou pro mne a pro
celou ãeskou vefiejnost mimofiád-
nû závaÏn˘m signálem. Vítûzství
parlamentní opozice je nutné
ãíst tak, Ïe obãané jsou vût‰inovû
pfiesvûdãeni, Ïe souãasná vláda
nevede zemi správn˘m smûrem,“
prohlásil prezident a ãestn˘

pfiedseda ODS Klaus. „Kdybych
to mûl trochu zjednodu‰it, volby
do Evropského parlamentu byly

vzkazem vefiejnosti o na‰em ev-
ropském smûfiování, tyto volby
pak o vnitfiní politice,“ uvedl dá-

le v prohlá‰ení prezident a dodal,

Ïe spoleãnost dala najevo, Ïe je

v pohybu, coÏ není moÏné igno-

rovat. Pozitivnû se vyjádfiil

o krajích, kde drtivû zvítûzila

ODS. Volby jsou podle nûj po-

tvrzením, Ïe krajská zastupitel-

stva „pfiesvûdãila voliãe, Ïe
v rámci sv˘ch moÏností udûlala
pro Ïivot ve sv˘ch regionech ma-
ximum moÏného, a Ïe si lidé pfie-
jí, aby ve své práci pokraãova-
la“. JiKo

Finanãní vyrovnání mûsta
R˘mafiova s RNDr. Karajannisem
bylo tfietím bodem, kter˘ se na

mimofiádném zasedání zastupitel-

stva projednával.

Podstatou poÏadavku RNDr.

Karajannise je rozdûlení zÛstatku

ve fondu oprav k datu pfievzetí

nemovitosti rovn˘m dílem mezi

b˘valé spolumajitele a naproti to-

mu náhrada ãásti nákladÛ vynalo-

Ïen˘ch na opravy nemovitosti za

dobu jejich spoluvlastnictví. 

Souãástí navrhované dohody me-

zi mûstem a RNDr. Karajanni-

sem je i ujednání o tom, Ïe vzá-

jemnou úhradou zaniká mûstu

povinnost hradit plnou polovinu

vynaloÏen˘ch nákladÛ, kterou

podle názoru RNDr. Karajannise

mûsto vlastnû má. Ve zprávû, kte-

rou pfiedloÏil zastupitelstvu sta-

rosta mûsta, se dále uvádí, Ïe

podle zji‰tûn˘ch informací Ïada-

tel zprávu o dal‰ím fie‰ení poÏa-

davku pfiedloÏeného v roce 2000

tehdy neobdrÏel. Pravdou také je,

Ïe jmenovan˘ neÏádal a ani ne-

dostal k opravám a investicím od

mûsta Ïádn˘ souhlas.

Zákon v pfiípadû spoluvlastnictví

nemovitosti ukládá spolumajite-

lÛm podílet se na úhradû oprav

spoleãn˘ch prostor podle procen-

tuálního podílu vlastnictví (tedy

50 %).

Zastupitelé mûli rozhodnout,

zda mûsto na dohodu pfiistoupí

a provede s RNDr. Kara-

jannisem finanãní vyrovnání

s tím, Ïe ze strany Ïadatele jde

o poslední poÏadavek na fi-

nanãní vyrovnání, nebo mûsto

dohodu neuzavfie a riskuje

soudní spor o náhradu poloviny

nákladÛ vãetnû soudních v˘da-

jÛ. Zastupitelstvo uloÏilo radû

mûsta zajistit novou dohodu

o mimosoudním vyrovnání

sporu RNDr. Karajannis - mûs-

to R˘mafiov do 16. 12. 2004. 

JiKo
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V˘sledky 1. kola voleb do Senátu Parlamentu âR - 2004 (R˘mafiov)

V˘sledky voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje - 2004 (R˘mafiov)

V˘sledky ve druhém kole senátních voleb
(12. - 13. 11. 2004) - Bruntál

Volební úãast: 17,03%

Jifií Îák (ODS)
Îenat˘ (45 let), má dvacetiletého syna, kter˘ v sou-

ãasnosti studuje na V· v Brnû. Do Bruntálu se pfii-

stûhoval s rodiãi v roce 1973 po nûkolikaletém po-

bytu v zahraniãí a zaãal zde studovat na gymnáziu.

Po maturitû pokraãoval ve studiu na Vysoké ‰kole

báÀské, studium v‰ak nedokonãil. Hovofií francouz-

sky a anglicky, je schopen domluvit se rusky a nû-

mecky. Od roku 1990 má vlastní firmu. Obchodnû

a technicky zastupuje v âeské a Slovenské republi-

ce nûmeckou firmu

Delta GmbH, japonsk˘

koncern PIAA a americ-

kou spoleãnost Mickey

Thompson.

Pûtkrát startoval v rally

PafiíÏ - Dakar jako pilot

i navigátor, v roce 1992

byl tfietí na mistrovství

svûta v maratónech v ka-

tegorii kamionÛ. 

(Propozice internet)
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·kolství

O sportovních tfiídách

Rychleji, s vût‰í chutí a ve vût‰ím poãtu - tak by se dali hodnotit Ïá-

ci sportovních tfiíd Z· Jelínkova pfii pohledu na v˘sledky podzimních

lyÏafisk˘ch bûhÛ. Celkem devût závodÛ provûfiilo pfiipravenost mla-

d˘ch sportovcÛ na blíÏící se zimní sezónu. Potû‰iteln˘ je jak poãet

závodníkÛ reprezentujících oddíl lyÏování Jiskry R˘mafiov, tak i v˘-

sledky mnoh˘ch z nich. Velk˘m pfiekvapením pro v‰echny organizá-

tory bûÏeck˘ch závodÛ byl vÏdy poãet závodníkÛ z R˘mafiova.

V rámci v‰ech kategorií startovalo kolem 50 dûtí. Z tûch, ktefií se fia-

dili k tûm nejlep‰ím ve sv˘ch kategoriích, mÛÏeme jmenovat:

pfiedÏáci a mlad‰í Ïáci - G. Hansliánová, L. Kistanová, M. Kautz, L.

Krywda, D. Kamensk˘;

star‰í Ïáci - M. Kunzová, M. Benãíková, L. Dokoupilová, R.

·vikruha, R. Vörö‰, A. Divi‰, F. Linhart, M. Furik;

mlad‰í dorostenci - J. La‰ák, A. Pecha, J. Kytlica.

BûÏky jsou pfiipraveny, zimní sezóna mÛÏe zaãít.

Díky prvenství v okresním kole se do krajského pfieboru základních

‰kol v pfiespolním bûhu probojovalo i druÏstvo ÏákÛ reprezentujících

na‰i ‰kolu ve sloÏení: M. Furik, R. Vörö‰, A. Divi‰, T. Sitafi, F. ·kuta 

a V. Svoboda. V kon-

kurenci bûÏcÛ z Opa-

vy, Ostravy, Fren‰tá-

tu pod Radho‰tûm

a dal‰ích mûst doká-

zali na‰i kluci opût

zvítûzit. Pochvalu za

vzornou reprezentaci

R˘mafiova zaslouÏí

v‰ichni, zvlá‰tû pak

Michal Furik a Ra-

dek Vörö‰ (2., resp. 

4. místo v jednotliv-

cích).

Vítûzství v krajském pfieboru

Kdo to se sportem myslí váÏnû, nemÛÏe si o letních prázdninách jen

uÏívat volna. Pro lyÏafie je léto ãasem zvy‰ování kondice a Ïáci si, kro-

mû pravideln˘ch tréninkÛ, zlep‰ovali kondiãku v rámci letního sou-

stfiedûní na Pastvinách. Kolo, kolobûÏky, bûh, plavání, lodû, hry v‰e-

ho druhu a jako relaxace sauna, to byla hlavní náplÀ kaÏdého dne. Své

pocity vyjádfiila Lucka Fofová, jedna z úãastnic: „Byla to dfiina, ale
pro toto soustfiedûní se najdou i jiná slova, jako zábava, která nás pro-
vázela celé dny, nebo pohoda, která vytváfiela skvûlou atmosféru.“

Zanedbatelné není ani ocenûní, které na adresu r˘mafiovsk˘ch dûtí

pronesl správce areálu. Aãkoliv se zdá, Ïe slu‰né chování, úcta k cizí-

mu majetku, kaÏdodenní pozdrav a slovíãka, jako dûkuji, uÏ dnes ne-

jsou bûÏnou záleÏitostí u v‰ech dûtí, mladí sportovci z R˘mafiova pr˘

budou na Pastvinách vÏdy vítáni.

Co nás v nejbliÏ‰í dobû ãeká
Leto‰ní zimní sezóna bude pro Ïáky sportovních tfiíd v˘jimeãná, dí-

ky v˘konÛm z loÀské zimy poprvé pojedeme na mistrovství republi-

ky ÏákÛ ve vût‰ím poãtu. Do té doby nás ãeká trénink a nûkolik zá-

vodÛ Jesenického poháru.

Souãasnû s pfiípravou ÏákÛ ze sportovních tfiíd pracujeme i s dûtmi

mlad‰ími. Vût‰ina leto‰ních ãtvrÈákÛ a páÈákÛ to s bûÏkami bude tepr-

ve zkou‰et, snad k nim získají opravdov˘ vztah, kter˘ ãlovûka u ly-

Ïování drÏí cel˘ Ïivot. Vlastimil Baran

Podzimní lyÏafiské bûhyLetní pfiíprava

Den otevfien˘ch dvefií na Gymnáziu R˘mafiov
Ve ãtvrtek 11. listopadu se

uskuteãnil na r˘mafiov-

ském gymnáziu tradiãní

Den otevfien˘ch dvefií. Od

10.00 do 17.00 hodin

mohli ‰kolu nav‰tívit ne-

jen zájemci o studium, ale

i zástupci jiÏ nestudující

generace, ktefií se chtûli

informovat o podmínkách

studia sv˘ch potomkÛ.

Ihned pfii vstupu do budo-

vy ‰koly byl kaÏd˘ ná-

v‰tûvník pfiivítán studen-

tem sexty, kter˘ jej prová-

dûl celou budovou, sezna-

moval jej s chodem ‰koly,

s jednotliv˘mi studijními

programy, popisoval u-

ãebny a jejich odborné

vybavení. Budoucí zájem-

ci o studium v osmiletém

i ãtyfiletém gymnáziu si

mohli také vyzkou‰et pfii-

jímací zkou‰ky naneãisto.

Ten, kdo prome‰kal ãtvr-

teãní termín otevfien˘ch

dvefií, nemusí „smutnit“,

protoÏe druh˘ termín vol-

ného pfiístupu do ‰koly

bude 12. ledna 2005 ve

stejném ãase. 

Jaroslava Slaviãínská,
Petr Kroutil

Fota: archiv Z· Jelínkova
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Studenti soutûÏili ve vûdomostech o Evropské unii
Ve ãtvrtek 11. listopadu probûhla na ‰kole

SSO· Prima, s. r. o., soutûÏ ve znalostech

o Evropské unii. Na pfiípravû soutûÏe se po-

díleli uãitelé ‰koly, ktefií pfiipravili otázky

v polské a ãeské verzi. SoutûÏe se zúãastnili

studenti partnerské ‰koly Zespo∏ Szko∏

w Ozimku pod vedením uãitelky Katarzyny

Cichocké. âeskou skupinu pfiipravovala Ing.

Ludvika Matzkeová.

Úãastníky soutûÏe pfiivítal v klubovnû Domova

mládeÏe SSO· Prima

fieditel ‰koly Mgr.

Pavel Nehera a slovo

dostal i jeho protûj‰ek

z partnerské ‰koly

Mgr. Dariusz Bigas.

Více neÏ hodinu zpra-

covávali studenti otáz-

ky o pravomocích par-

lamentu EU, mûli za ú-

kol vyjmenovat, které

z uveden˘ch zemí ne-

patfií mezi dosavadní

ãlenské státy, ve kte-

r˘ch zemích EU se ne-

pouÏívá euro nebo kdo

zastává funkci vysoké-

ho pfiedstavitele pro

spoleãnou zahraniãní a bezpeãnostní politiku

EU od roku 1999.

A jak dopadlo umístûní? První místo obsadila

studentka na‰í ‰koly Barbora Potyková, na

druhém místû skonãil polsk˘ student Dominik

Kobiera a tfietí se umístila polská studentka

Alexandra Machulak. Vítûzové obdrÏeli di-

plomy, vûcné ceny, úãastnické listy, zvlá‰È pak

byli ocenûni nejlep‰í student a studentka.

Podûkování patfií sponzorÛm: mûstu

R˘mafiov, firmû Elektro Josef Bernátek,

Penzionu Mary, PC servisu Michala Ihnáta

a Jana El‰íka, paní Weinerové a firmû Sklo -

porcelán Jarmily La‰tuvkové. Dûkujeme ta-

ké profesorce Jaroslavû Slaviãínské z r˘ma-

fiovského gymnázia za pfieklad testÛ do pol-

ského jazyka.  Mgr. Jarmila Labounková,
zástupkynû fieditele

Nenechte se napálit
ZdraÏení plynu i ostatních ener-

gií nepfiíjemnû zasahuje na‰i pe-

nûÏenku. KaÏd˘ hledá moÏnosti,

jak u‰etfiit. A vtom vám nûkdo

nabídne jednoduché zafiízení za

pfiijatelnou cenu, které mÛÏe 

u‰etfiit velkou ãást nákladÛ na to-

pení. Bûhem nûkolika mûsícÛ by

se vám investované peníze mûly

vrátit. Mnoho osloven˘ch ztrácí

schopnost logické úvahy a bez

váhání objednává zázraãné zafií-

zení. A na to právû „vychytralí“

obchodníci spoléhají.

V poslední dobû se objevuje ta-

kov˘ zázrak na komínech rodin-

n˘ch domkÛ i vût‰ích objektÛ.

Podle slibÛ prodejcÛ u‰etfií jed-

noduch˘ nástavec na komín 15 -

20 % nákladÛ na plyn. Pokud

vám nûkdo nûco takového nabíd-

ne, je vhodné si ovûfiit, jestli pro-

dejce má aspoÀ mlhavé pfiedsta-

vy o existenci fyzikálních záko-

nÛ. Pro va‰i sebeobranu je vhod-

né uvést nûkolik argumentÛ.

Vût‰ina bûÏn˘ch kotlÛ na zemní

plyn pracuje s úãinností 91 - 94 %.

To znamená, Ïe z energie uvolnû-

né spalováním zemního plynu ule-

tí komínem 6 - 9 % energie ve for-

mû tepla spalin. UÏ z toho je zfiej-

mé, Ïe kde se ztrácí 9 %, nedá se

zachránit 15 %. Tato energie se dá

zachránit jedinû tak, Ïe spalinám

odebereme teplo - Ïe je tudíÏ 

ochladíme. Ale pokud máte bûÏn˘

atmosférick˘ kotel, musíte se smí-

fiit s tím, Ïe nemÛÏete spaliny 

ochladit pod teplotu rosného bodu,

která je u spalin zemního plynu

pfiibliÏnû 58 °C. Pfii této teplotû

kondenzují vodní páry a z komína

vytéká voda. TakÏe pro úsporu 

20 % energie sníÏením komíno-

v˘ch ztrát by kotel musel hofiet 

s úãinností pod 50 % a tak mizern˘

kotel je nutné okamÏitû vyhodit.

Samotn˘ princip úspory komíno-

v˘m nástavcem je diskutabilní

a uvádûné v˘hody pfiiná‰ejí

spousty nev˘hod. Zv˘‰ení odpo-

ru spalinov˘ch cest zhor‰uje pro-

ces spalování, protoÏe star‰í kotle

s atmosférick˘m hofiákem jsou

konstruovány pro pfiedpokládan˘

tah komínu. Novûj‰í kotle mají

pfieru‰ovaã tahu, kter˘ eliminuje

rozdíly tahu, je‰tû modernûj‰í

kotle mají fiízené smû‰ování

a jsou na tahu komína témûfi ne-

závislé. Jedinou nepatrnou zdÛ-

vodnitelnou úsporu ve zpomale-

ném ochlazování po vypnutí ho-

fiáku je moÏné zajistit levnûj‰í ko-

mínovou klapkou - ta se v‰ak pro

nepatrn˘ efekt u mal˘ch zafiízení

nepouÏívá. Pokud vám nûkdo bu-

de tvrdit, Ïe opravdu po namonto-

vání tohoto zázraku ‰etfií, mûl jen

velmi ‰patnû sefiízen˘ kotel.

Jestli se vám zdá, Ïe platíte pfiíli‰

velké poplatky za spotfiebu zem-

ního plynu, je na místû hledat

moÏnosti úspor. V první fiadû si

nechte kotel zkontrolovat a sefií-

dit odbornou firmou - to by mû-

lo b˘t samozfiejmostí aspoÀ je-

denkrát za rok.

Nevûfite v‰emu, co se vám snaÏí

vnutit v˘fieãní obchodníci s ne-

patrn˘mi odborn˘mi znalostmi.

NeÏ vytáhnete penûÏenku na za-

koupení levného zázraku, zkuste

si vzpomenout na základní fyzi-

kální zákony, a kde va‰e znalosti

nestaãí, ovûfite si v‰e radûji z nû-

kolika nezávisl˘ch zdrojÛ. 

Ing. Ivan Sovi‰,
energetick˘ auditor

Podûkování
Hasiãi R˘mafiov touto cestou dûkují Okresnímu stavebnímu bytovému druÏstvu, zejména jeho ãlenu pfiedstavenstva Ing. Josefu ·védovi, za sponzorsk˘

dar. Jedná se o indikátor hofilav˘ch plynÛ a par znaãky GI - 03 M. Tento pfiístroj pomÛÏe hasiãÛm u technick˘ch zásahÛ pfii vyhledávání úniku plynu z po-

‰kozen˘ch plynov˘ch rozvodÛ. Jifií Danûk

Repro: I. S.

Foto: archiv SSO· Prima, s.r.o.
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Podnapil˘ fiídil
sluÏební vÛz - firma

o tom nevûdûla
PolicistÛm se podafiilo pfiekazit je-

den nepovolen˘ motoristick˘ v˘-

let. Pfii silniãní kontrole v pátek

15. fiíjna zastavili pûtadvacetileté-

ho zamûstnance r˘mafiovské pe-

kárny, kter˘ si „vypÛjãil“ bez vû-

domí zamûstnavatele firemní do-

dávku a ve svém volnu si udûlal

dvacetikilometrovou vyjíÏìku.

U fiidiãe byla navíc provedena de-

chová zkou‰ka na alkohol s pozi-

tivním v˘sledkem.

Stopafi okradl fiidiãe
Odpoledne 24. fiíjna vyuÏil nezná-

m˘ stopafi nepozornosti tfiiatfiiceti-

letého muÏe z Krnova a odcizil

mu bûhem jízdy mezi R˘mafiovem

a Bruntálem z odkládacího stfiedo-

vého panelu vozidla mobilní tele-

fon s vestavûn˘m fotoaparátem.

ZpÛsobená ‰koda ãiní 6 000 Kã.

Motocyklista
poru‰il zákaz fiídit

Policejní inspektor Skupiny krimi-

nální policie a vy‰etfiování

(SKPV) v Bruntále zahájil trestní

stíhání dvacetiletého mladíka

z R˘mafiova pro trestn˘ ãin mafie-

ní v˘konu úfiedního rozhodnutí

a trestn˘ ãin ohroÏení pod vlivem

návykové látky. V sobotu 25. záfií

fiídil v R˘mafiovû motocykl Jawa

350 pod vlivem alkoholu. Na zá-

kladû ‰etfiení bylo navíc zji‰tûno,

Ïe má od záfií 2004 zákaz fiízení

v‰ech motorov˘ch vozidel, a to na

dobu 6 mûsícÛ.

Spory fie‰ili
hospodskou rvaãkou

Policejní inspektor SKPV Bruntál

zahájil trestní stíhání osmadvaceti-

letého muÏe z Bfiidliãné pro trest-

né ãiny ublíÏení na zdraví a v˘trÏ-

nictví. Obvinûn˘ 21. srpna v baru

v Bfiidliãné napadl tfiiadvacetileté-

ho mladíka z Opavska a údery

pûstí do obliãeje mu zpÛsobil zlo-

meninu dolní ãelisti. Mladík se lé-

ãil ze svého zranûní témûfi mûsíc.

Rómové kradli
na r˘mafiovské benzínce

V úter˘ 26. fiíjna pfii‰el na benzí-

novou ãerpací stanici v R˘mafiovû

muÏ, kter˘ zaplatil drobn˘ nákup

a pak po pokladní poÏadoval smû-

nu bankovek. Do prodejny ve‰el

druh˘ muÏ (podle pokladní byli

oba rómské národnosti) a poÏádal

prodavaãku o návod na pouÏívání

chladicích smûsí, které se nachá-

zely na druhém konci prodejny.

Prodavaãka zavolala k pokladnû

svou kolegyni, aby jí pomohla

s pfiepoãítáním penûÏ. V‰e souhla-

silo. Peníze prodavaãky odloÏily

na pult. Druh˘ podezfiel˘ mezitím

z prodejny ode‰el. První muÏ po-

Ïadoval dal‰í smûnu penûz. V do-

bû, kdy se spolu prodavaãky do-

mlouvaly, vyuÏil nestfieÏeného

momentu a bankovky v hodnotû 

8 000 Kã odcizil a z prodejny ãer-

pací stanice utekl.

Popis podezfielého: Róm vysok˘

asi 170 cm s nagelovan˘mi krát-

k˘mi vlasy, obleãen˘ do modr˘ch

riflí a ãerné koÏené bundy, na 

oãích mûl sluneãní br˘le.

Policie upozorÀuje majitele prode-

jen, aby v pfiípadû sebemen‰ího

podezfiení byli pfii podobném jed-

nání velmi obezfietní.

Mladík je stíhán
pro podvod

SKPV v Bruntále zahájila trestní

stíhání jednadvacetiletého mladí-

ka z R˘mafiova pro trestn˘ ãin 

úvûrového podvodu. V ãervnu le-

to‰ního roku vzal bez vûdomí své

matky její obãansk˘ prÛkaz 

a uzavfiel na nûj s úvûrovou spo-

leãností smlouvu na ãástku 

115 000 Kã pro úãely zakoupení

osobního vozidla. Pfii uzavírání

smlouvy uvedl, Ïe matka pracuje

ve stavební firmû. Smlouvu dal

matce, která je ve skuteãnosti v in-

validním dÛchodu, podepsat a ta

tak uãinila, aniÏ by vûdûla, co po-

depisuje. Obvinûn˘ pfievzal osob-

ní vÛz, ale mûsíãní splátky ve v˘‰i

témûfi 5 000 Kã nesplácel.

Majitelka bytu
pfii‰la o úspory

Bez zjevn˘ch stop násilí se ne-

znám˘ pachatel dostal 1. listopa-

du, v dobû, kdy byla ‰edesátiletá

Ïena z R˘mafiova nakupovat, do

jejího domu a odcizil hotovost 

20 000 Kã. Na krádeÏ pfii‰la Ïena

po návratu domÛ ve chvíli, kdy

chtûla ãást úspor pÛjãit synovi.

Okolnosti pfiípadu nyní ‰etfií poli-

cisté r˘mafiovského oddûlení

Policie âR.

K otevfiení bytu pouÏil
klíãe ukryté v botníku

Policejní komisafi zahájil trestní

stíhání osmnáctiletého mladíka

z Bfiidliãné pro trestné ãiny kráde-

Ïe a poru‰ování domovní svobo-

dy. Mlad˘ zlodûj se vloupal do ci-

zího bytu poté, co nalezl klíãe ode

dvefií v botníku na spoleãné chod-

bû ãinÏovního domu. Byt prohle-

dal a odcizil hotovost 7 000 Kã.

Policie v této souvislosti dÛraznû

upozorÀuje na nevhodnost a rizi-

kovost ponechávání klíãÛ ve spo-

leãn˘ch ãi volnû pfiístupn˘ch pro-

storách (chodby, kvûtináãe, rohoÏ-

ky apod.).

Kradl ‰perky,
elektroniku a CD

K dal‰í vloupaãce do bytu do‰lo 

4. listopadu na ulici Pivovarské

v R˘mafiovû, kde neznám˘ pacha-

tel zpÛsobil ‰kodu za témûfi 

50 000 Kã. Do bytu se dostal nási-

lím a odcizil z nûj fotoaparát, vy-

sou‰eã vlasÛ, zlaté ‰perky a vût‰í

mnoÏství stfiíbrné biÏuterie. Jeho

pozornosti neunikly ani CD nosiãe

a penûÏenka, ve které bylo uloÏe-

no 500 euro. Pfiípadem se inten-

zivnû zab˘vá r˘mafiovské policej-

ní oddûlení.

PoÏár byl zfiejmû
zaloÏen úmyslnû

V pátek 5. listopadu zahájil brun-

tálsk˘ policejní komisafi trestní stí-

hání ‰estadvacetiletého muÏe

z Horního Mûsta pro trestné ãiny

krádeÏe, poru‰ování domovní svo-

body a po‰kozování cizí vûci.

V noci z 23. na 24. fiíjna se za pou-

Ïití odcizeného klíãe vloupal do

cukrárny v R˘mafiovû, kde odcizil

pokladnu s obnosem 7 000 Kã,

mobilní telefon, hi-fi vûÏ a dal‰í

klíãe. ZpÛsobil tím ‰kodu za témûfi

18 000 Kã.

V noci 2. listopadu se tent˘Ï muÏ

spoleãnû s devatenáctilet˘m spo-

lupachatelem vloupal do chaty

v obci Horní Mûsto - Skály, odkud

si odnesl rÛzné vybavení (potravi-

ny, nádobí, elektrospotfiebiãe, mo-

torovou pilu, televizor, lyÏe, stan

apod.). V̆ ‰e ‰kody dosáhla 30 000

Kã. Zfiejmû aby zahladil stopy po

vloupání, se star‰í pachatel vrátil

na místo ãinu a chatu na nûkolika

místech zapálil. PoÏár chatu zce-

la zniãil, ‰koda se vy‰plhala 

na 900 000 Kã.

Pachatel byl na‰tûstí dopaden

a ãást odcizen˘ch vûcí zaji‰tûna.

Nezamûstnan˘ muÏ, kter˘ si pá-

cháním trestné ãinnosti opatfioval

prostfiedky k obÏivû, byl v sobotu

6. listopadu vzat do vazby.

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

¤idiã zavadil o elektrické vedení
U matefiské ‰koly ve Staré Vsi zachytil projíÏdûjící fiidiã pracov-

ního stroje v pátek 29. fiíjna elektrické vedení sloupu a o kus dál

i telefonní vedení, které bylo v dÛsledku nehody pfieru‰eno.

·koda na vedení byla vyãíslena na 17 000 Kã. Proveden˘m mû-

fiením stroje a jeho nejvy‰‰í ãásti (pracovní ruky) byla zji‰tûna

v˘‰ka 4,55 m. ¤idiãi byla uloÏena pokuta.

Foto: Miroslav Dulaj
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Do Bfiidliãné zavítal pfiedseda poslanecké snûmovny

Obnova kostela Tfií králÛ v Bfiidliãné
ObyvatelÛm mûsta a také tûm, kdo pouze

projíÏdûjí, urãitû neuniklo, Ïe farní kostel

je vidût a vypadá trochu jinak. Celková

vnûj‰í obnova zaãala pfiede dvûma lety,

kdy byly vykáceny stromy kolem kostela.

DÛvodem bylo jejich stáfií i to, Ïe kofieny

naru‰ovaly ochrannou zeì kolem kostela.

V dal‰ím roce byla obnovena vûÏ kostela,

a to jak nosné trámy s krovy, tak i vnûj‰í

omítky. V tomto roce byly práce dokonãe-

ny odstranûním zbyl˘ch omítek a nanese-

ním nov˘ch. V‰echny práce byly provádû-

ny pod odborn˘m dohledem Památkového

ústavu v Ostravû s poboãkou v R˘mafiovû.

Stavební dozor zaji‰Èovalo Biskupství os-

travsko-opavské a vykonavatelem byla

stavební firma Ing. Karla Krajsy UNIST

z Bfiidliãné. Provedení bylo velice nároã-

né, protoÏe musely b˘t zachovány postupy

a zpÛsob práce, které odpovídaly povaze

kulturní památky. V˘sledkem je kostel

v podobû, jakou vidíme dnes - dÛstojná

dominanta mûsta viditelná ze v‰ech stran,

symbol toho, Ïe ná‰ Ïivot není upfien je-

nom k pozemsk˘m starostem, ale je po-

vznesen k nebi.

Jménem ¤ímskokatolické farnosti

Bfiidliãná bych chtûl podûkovat v‰em, ktefií

se jak˘mkoliv zpÛsobem zaslouÏili o obno-

vu kostela. Jsou to pfiedev‰ím: Mûstsk˘ 

úfiad Bfiidliãná spolu s radou a zastupitel-

stvem mûsta a Krajsk˘ úfiad Moravskoslez-

ského kraje, bez jejichÏ pfiíspûvkÛ by se 

oprava neuskuteãnila. Dûkuji také v‰em

dárcÛm men‰ím i vût‰ím, ktefií nûkdy i ze

svého nedostatku poskytli prostfiedky a po-

díleli se tak na ãásti nákladÛ, jejichÏ celko-

vá v˘‰e dosáhla skoro 2 milionÛ Kã. 

Podûkování za úsilí patfií panu starostovi

Miroslavu Volkovi, kter˘ se zasadil o to,

aby byl kostel osvûtlen, za profesionální

pfiístup Ing. Karlu Krajsovi a Ing. Pavlu

Jufiíãkovi, ktefií práce vedli, paní fieditelce

Ing. Goryczkové a Ing. Krãmáfiové, které

dohlíÏely na zachování historické podoby

kostela.

Jsem pfiesvûdãen, Ïe kostel není jenom zále-

Ïitost farníkÛ, ale v‰ech obãanÛ mûsta.

Kromû pravideln˘ch bohosluÏeb zde pofiádá-

me i kulturní akce, pfiedev‰ím koncerty pro

‰irokou vefiejnost, na kter˘ch se pfiedstavují

jak chrámov˘ sbor kostela, tak i hostující

soubory. Mgr. Jan Czudek,
dûkan bruntálsk˘

V pondûlí 25. fiíjna v rámci své ofi-
ciální náv‰tûvy Moravskoslezského
kraje nav‰tívil pfiedseda
Poslanecké snûmovny Parlamentu
âR Lubomír Zaorálek mûsto
Bfiidliãná. Delegaci dále tvofiili mi-
nistr zemûdûlství âR Jaroslav
Palas a kandidáti za âSSD do kraj-
ského zastupitelstva a senátu, sta-
rosta Dolní Moravice Ladislav
Velebn˘ a krnovsk˘ starosta Josef
Hercig.
Po pfiíjezdu do Bfiidliãné byla

delegace pfiijata v podniku Al

Invest Bfiidliãná, a. s., kter˘ je

nejvût‰ím v˘robcem produktÛ

a polotovarÛ z hliníku a jeho sli-

tin v âeské republice a jedním

z nejvût‰ích zamûstnavatelÛ

v b˘valém bruntálském okrese.

Pfiedseda pfiedstavenstva a v˘-

konn˘ fieditel Al Investu Ing.

Leo‰ Tomíãek ve svém úvodním

vystoupení seznámil ãleny dele-

gace s ãinností a v˘sledky pod-

niku od jeho pfievzetí spoleãnos-

tí Karbon Invest, a. s. Bylo kon-

statováno, Ïe se firma dostala

z problémÛ zpÛsoben˘ch vyhlá-

‰ením konkurzu a úspû‰nû se

rozvíjí ve smyslu zv˘‰ení pro-

dukce, její kvality, soumûfiitelné

s ostatními v˘robci obdobného

sortimentu ve svûtû, a v zabez-

peãení zamûstnanosti v oblasti

R˘mafiovska a ãásti Bruntálska.

Bylo poukázáno na pfietrvávající

potíÏe v souvislosti s nákupem

základní suroviny - hliníku - pro

zpracování, které jsou zpÛsobe-

ny neúmûrn˘m zatíÏením do-

vozním clem. Ve vzájemné dis-

kusi byla zmínûna dobrá a rozví-

jející se spolupráce podniku Al

Invest Bfiidliãná, a. s., s mûstem.

Souãástí náv‰tûvy byla i pro-

hlídka v˘robních provozÛ pod-

niku.

PfiestoÏe mûla delegace pfiedse-

dy poslanecké snûmovny ãaso-

vû nároãn˘ program, na‰la se

chvilka k náv‰tûvû Mûstského

úfiadu v Bfiidliãné, pfii které sta-

rosta mûsta Miroslav Volek

struãnû seznámil zúãastnûné

s mûstem Bfiidliãná a s podmín-

kami a potfiebami jeho dal‰ího

rozvoje. V souladu s vyjádfie-

ním Ing. Tomíãka byla potvrze-

na dobrá spolupráce mezi mûs-

tem a podnikem Al Invest, pro-

jevující se mimo jiné v oblasti

podpory sportovních aktivit 

obyvatel mûsta ze strany firmy.

Mûsto podporuje rozvoj podni-

katelsk˘ch aktivit Al Investu

Bfiidliãná, a. s., jako nejv˘-

znamnûj‰ího garanta zamûstna-

nosti, a tím i rozvoje Bfiidliãné

a celého okolí.

Pfii setkání byly pfiipomenuty

aktivity obcí a podnikatelsk˘ch

subjektÛ sdruÏen˘ch v Obecnû

prospû‰né spoleãnosti R˘ma-

fiovsko, v jejímÏ rámci byla

zpracována strategie rozvoje

R˘mafiovska a podána pfiihlá‰ka

na Státní zemûdûlsk˘ investiãní

fond do programu LEADER +

s cílem získat potfiebné finanãní

prostfiedky na rozvojové projek-

ty. Byla navázána úzká spolu-

práce s Ministerstvem zemûdûl-

ství âR, které program LEA-

DER + v âR zastfie‰uje.

Starosta mûsta poÏádal pfiedse-

du poslanecké snûmovny i zá-

stupce vlády âR o podporu pfii

zabezpeãení prostfiedkÛ potfieb-

n˘ch k realizaci opravy krytého

plaveckého bazénu v Bfiidliãné.

Oprava tohoto sportovního, re-

kreaãního a rehabilitaãního za-

fiízení je Ïádoucí s ohledem na

dal‰í rozvoj turismu v celé ob-

lasti R˘mafiovska. Poté byla his-

toricky první náv‰tûva pfiedsedy

Poslanecké snûmovny Parla-

mentu âeské republiky v Bfii-

dliãné ukonãena a delegace od-

cestovala do Bruntálu. 

Miroslav Volek
Fota: archiv MûÚ Bfiidliãná
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Uspávání brouãkÛ aneb
Rozlouãení s podzimem

Drakiáda
V pátek 23. fiíjna odpoledne pfii‰ly dûti a nûktefií rodiãe

na kopec nad stfielnicí, kde pro nû ãlenové obãanského

sdruÏení Mé mûsto, mÛj Ïivot pfiipravili Drakiádu, aby se

vyfiádily pfii jedné z nejstar‰ích a nejkrásnûj‰ích podzim-

ních radovánek, pfii pou‰tûní drakÛ. Poãasí se pfii tomto

louãení s podzimem náramnû vydafiilo, sluníãko je‰tû na-

posled hfiálo a pfiíroda kolem h˘fiila pestr˘mi barvami.

S vûtrem to bylo trochu problematické, moc nefoukal,

ale nikoho z pfiítomn˘ch to neodradilo. Stálo to trochu 

úsilí a bûhání, ale nakonec nad polem létala skoro desít-

ka drakÛ. Na nebi se objevily v˘tvory roztodivn˘ch tva-

rÛ a námûtÛ, pfií‰ery, ptáci ãi pohádkové postaviãky.

Pfiedev‰ím musíme ocenit ‰ikovnost ‰esÈáka Milana

Pasterného, kter˘ vyhrál medaili v soutûÏi o nejkrásnûj-

‰ího ruãnû vyrobeného draka. V soutûÏi o nejdéle létají-

cího draka zvítûzil suverénnû Luká‰ Komínek a nejv˘‰e

vyletûl drak Janû a Danû DoleÏalov˘m. Je‰tû jednou blahopfiejeme.

I pro dûti, které si draka nepfiinesly, byl pfiipraven program. Mohly si z ka‰tanÛ stavût zví-

fiátka, vyrobit si vlastní

vûtrníky nebo si vypÛjãit

jednoho z náhradních dra-

kÛ. Velké podûkování pat-

fií paní J. ·ãudlové a paní

E. Hauslerové, které jmé-

nem zastupitelstva pfiine-

sly dûtem sladké odmûny.

KaÏd˘, kdo se pfii‰el podí-

vat a pobavit, urãitû neli-

toval a proÏil velmi hezké

páteãní odpoledne. 

Pavla DoleÏelová

Dne 26. 10. 2004 pofiádala Z· Bfiidliãná zábav-

né odpoledne pro dûti a jejich rodiãe pod ná-

zvem „Uspávání brouãkÛ“. Úãastníci si bûhem

odpoledne mohli vyzkou‰et ãtrnáct soutûÏních

disciplín a procviãit tak svÛj postfieh, ‰ikovnost

a rychlost. Mezi nejoblíbenûj‰í disciplíny patfii-

la jízda zruãnosti,

hod na terã, sklá-

dání obrázkÛ a ma-

lování na tabuli. To

bylo krásn˘ch ob-

rázkÛ, jen vybrat

ten nejhezãí. Na

konci zábavného

odpoledne ãekala

na kaÏdého sladká

odmûna, dárek od

ÏákÛ Z· v podobû

krásného brouãka ze skofiápky a drobná vûcná

cena. Pro ty nej‰ikovnûj‰í byly pfiipraveny hod-

notné ceny od âSOB, KB Modrá pyramida,

VZP a Po‰tovní spofiitelny. V‰em sponzorÛm

dûkujeme. Dûtí a jejich rodiãÛ pfii‰lo opravdu

hodnû, pfiibliÏnû 120 bylo jen soutûÏících.

Vût‰ina úãastníkÛ, vãetnû tûch nejmen‰ích, se zú-

ãastnila i „posledního proletu brouãkÛ“ - lampió-

nového prÛvodu pfies Bfiidliãnou. Program za-

konãilo pfiedání brouãkÛ na MûÚ Bfiidliãná. Zde

nám je aÏ do jara pohlídají. Kvûta Dûrdová

Ohlédnutí za ãlánkem Od kopfiiv k supermarketu
V 18. ãísle RH se pan Jifií Karel zamyslel

nad budovou b˘valé jídelny Hedvy na

Opavské ulici, nad její historií, nad jejím

architektonick˘m v˘znamem a nad jejím

osudem, kter˘ by ji mûl potkat v souvislos-

ti s v˘stavbou supermarketu. Pokud chtûl

pan Karel sv˘m ãlánkem vyprovokovat na-

‰i mysl a nasmûrovat na‰i pozornost k pfii-

pravovan˘m stavebním akcím, tak se mu

to, urãitû v mém pfiípadû, podafiilo.

Nekladu si za cíl opakovat to, co bylo jiÏ

napsáno a s ãím souhlasím. Chci se jen pfii-

znat, Ïe popis i argumenty jím uvádûné mû

donutily zastavit se a vzhlédnout k budovû,

která se má stát pouze vzpomínkou.

Bydlím v tomto mûstû od narození, proÏil

jsem fiadu zmûn, které mûnily architekto-

nickou tváfi mûsta. Architektura a citliv˘

pfiístup k ní nás v posledních patnácti le-

tech vedl k tomu, aby mûsto získávalo kul-

tivovan˘ a harmonicky formovan˘ vzhled,

na nûmÏ bude ãasem znát profesionální ru-

kopis architekta mûsta. Myslím si, Ïe fiada

vûcí se dafiila. Jistû nejeden investor v na-

‰em mûstû si vzpomene na konzultace

s mûstsk˘m architektem, jeho doporuãení

a rÛzné návrhy, které musely b˘t vytváfieny

a pfiedkládány samosprávn˘m orgánÛm

mûsta pfii stavebním fiízení. Jsem rád, Ïe ta-

to praxe trvá.

Na druhé stranû také vím, Ïe legitimní moc

vefiejné správy v kaÏdé obci má své meze.

A je to tak správnû, zvlá‰tû pokud se jedná

o soukrom˘ majetek. To je i pfiípad pfiipra-

vované v˘stavby supermarketu na soukro-

mém pozemku Hedvy, a. s. Pfii takovéto

v˘stavbû, a platí to i obecnû, by v‰ak mûlo

b˘t ctí investora a jím povûfieného archi-

tekta, aby nová stavba byla nejen vhodnû

zakomponována do území, ale aby také ne-

niãila to, co jeví tfieba jen známky nûãeho

v˘znamného, charakteristického ãi speci-

fického. Prostû nûãeho, co bylo nebo je

dlouhá desetiletí a století spojováno s Ïivo-

tem místních obyvatel. Co vy na to, b˘valí

i souãasní zamûstnanci Hedvy?

Co v‰ak takováto dobová stavba pfiipomíná

lidem, ktefií nemají k mûstu Ïádn˘ vztah,

jak se mají fiídit v situaci, kdy zisk diktuje

podmínky? Neohrazuji se proti trendu, kte-

r˘ nese doba a jejÏ nelze zastavit. Apeluji

pouze na ty stavitele a majitele, ktefií by

chtûli obléknout na‰e mûsto do uniformy.

Takov˘m investorÛm nefandím a nepfieji si

je v na‰em mûstû. Kdyby investor super-

marketu chtûl posílit své dobré jméno a vy-

tvofiit na vefiejnosti svÛj dobr˘ obraz tím, Ïe

vzhled nového objektu odli‰í od konkuren-

ce, (cit. pana Karla) „mohl by budovu jí-
delny (rozumn˘m a nadále viditeln˘m zpÛ-
sobem) zahrnout do sv˘ch plánÛ jako celek
bez jejího zniãení“. Ing. Pavel Koláfi

Osadní v˘bory informují
Pozvánka na v˘stavu

Ve dnech 22. - 28. listopadu

bude v kanceláfii referenta osadního v˘boru
v Janovicích otevfiena pro vefiejnost

v˘stava

K vidûní bude vánoãní v˘zdoba, 

adventní vûneãky a kytice, v˘zdoba

vánoãního stolu, peãené cukroví

a marcipán, vy‰ívané ubrusy, deãky

a ozdoby. Neváhejte a pfiijìte 

se podívat! Urãitû nebudete 

zklamáni, pfiitom si odnesete 

mnoho nápadÛ na v˘zdobu 

svého domova v období 

adventu a vánoãních svátkÛ. 

Adventní vûneãky 

a háãkované ozdoby 

na vánoãní stromek 

budou prodejné. V̆ -

stava bude otevfiena 

od pondûlí 22. 

do nedûle 28. listopadu

od 8.00 

do 18.00 hodin

Srdeãnû zve
osadní v˘bor
Janovice

ADVENTNÍ âAS
P¤ICHÁZÍ
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Historická událost

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii
V roce 2000 poprvé oslavili obãa-

né âeské republiky nov˘ státní

svátek 17. listopad - Den boje za

svobodu a demokracii. Na tento

den letos pfiipadají dvû kulatá v˘-

roãí v˘znamn˘ch historick˘ch 

událostí: jednak 65 let od rozsáhlé

perzekuce ãesk˘ch studentÛ v roce

1939, jednak 15 let od sametové

revoluce.

Události roku 1939 byly odvetou

nûmeck˘ch okupantÛ za politické

demonstrace v den ãeskosloven-

ského státního svátku 28. fiíjna. Pfii

potlaãování demonstrací bylo po-

stfieleno devût osob, z nichÏ dvû

zemfiely. Pohfieb studenta Jana

Opletala se stal dal‰í mohutnou

demonstrací proti nacistÛm.

Z Hitlerova rozkazu následovalo

17. listopadu uzavfiení v‰ech ães-

k˘ch vysok˘ch ‰kol a konfiskace

jejich majetku na celou dobu oku-

pace. Bylo zatãeno pfies 1 000 stu-

dentÛ, mnoho jich bylo popraveno

a dal‰í vûznûni v koncentraãních

táborech.

Podruhé tekla studentská krev 

opût 17. listopadu, tentokrát v roce

1989, kdy se plánovan˘ vzpomín-

kov˘ prÛvod zmûnil v sice ukáz-

nûnou, ale protikomunistickou de-

monstraci, která se pfies zákaz vy-

dala do centra mûsta. Zde byla zá-

sahem pofiádkov˘ch sil tvrdû po-

tlaãena, pfiiãemÏ bylo zranûno té-

mûfi 600 osob. To se stalo signá-

lem ke stávce studentÛ, poté diva-

delní stávce a celé fiadû manifesta-

cí a demonstrací obãanÛ, k nimÏ

se pfies obavy z odvety komunis-

tické moci pfiidaly organizace

a závody v Praze a postupnû

i v dal‰ích mûstech. Bylo ustaveno

Obãanské forum jako orgán poli-

tické opozice, jehoÏ hlavním cí-

lem bylo zru‰ení vedoucí úlohy

komunistické strany, zakotvené

v ústavû, nastoupení cesty demo-

kratizace spoleãnosti a vypsání

svobodn˘ch voleb. Po ãetn˘ch na-

máhav˘ch jednáních byla nakonec

ustavena tzv. vláda národního po-

rozumûní, kde mûli komunisté po-

prvé od roku 1948 men‰inové za-

stoupení, odstoupil tehdej‰í prezi-

dent a 29. prosince byl zvolen no-

v˘m prezidentem Václav Havel.

Nastala nejobtíÏnûj‰í zkou‰ka - po

40 letech tuhé totality se nauãit

svobodnû a odpovûdnû Ïít v de-

mokracii.

V podloubí na Národní tfiídû 16,

u místa nejtvrd‰ího policejního zá-

sahu, byla na památku tragické u-

dálosti umístûna pamûtní deska:

bronzové dlanû s prsty zvednut˘-

mi do písmene V s datem 17. 11.

1989. V dobû v˘roãí sem lidé pfii-

ná‰ejí kvûtiny a zapalují svíãky.

Události 17. listopadu ovlivnily

dûní také v na‰em mûstû. V sobo-

tu 25. listopadu se v R˘mafiovû vy-

tvofiilo Obãanské fórum, které je‰-

tû t˘Ï den dalo o sobû vûdût vefiej-

nosti. Vypracovalo úvodní prohlá-

‰ení, v nûmÏ se plnû postavilo za

poÏadavky doby, vyslovilo podpo-

ru tomuto hnutí a odsoudilo rezo-

luci pfiedsednictva OV KSâ

v Bruntále, které vyjádfiilo souhlas

k zákroku Bezpeãnosti proti stu-

dentÛm v Praze. Obsah prohlá‰ení

byl jasn˘, forma vysloven˘ch po-

ÏadavkÛ a názorÛ klidná a velmi

korektní. Druh˘ den, to byla nedû-

le, pokraãovali ãlenové a pfiíznivci

OF v podpisové akci a v pondûlí

27. listopadu se i v r˘mafiovsk˘ch

závodech stávkovalo. Nelze fiíci,

Ïe by vedení tûchto zafiízení, tvo-

fiená pfiedev‰ím ãleny KSâ, 

k úãasti ve stávce vyz˘vala, spí‰e

bylo jejich snahou od ní pracující

odrazovat. Mnozí se ov‰em samo-

statnû rozhodli a do stávky se za-

pojili. T˘Ï den bylo Obãansk˘m

fórem svoláno shromáÏdûní oby-

vatel na prostranství pfied Domem

kultury. Poãasí nebylo zrovna

pfiíznivé. Byla znaãná zima a siln˘

mráz lákal spí‰e k posezení v tep-

lé místnosti, ale pfiesto sem pfii‰lo

asi tisíc obãanÛ, ktefií chtûli ales-

poÀ svou pfiítomností podpofiit po-

Ïadavky, o jejichÏ splnûní na‰e ve-

fiejnost usilovala. Nejdfiíve bylo

R˘mafiovanÛm oznámeno vytvo-

fiení Obãanského fóra a jména je-

ho mluvãích. Politické strany

vãetnû KSâ s OF nespolupracova-

ly, nûktefií z ãlenÛ se stáhli do ura-

Ïeného mlãení a oãekávali, jak bu-

de vypadat dal‰í v˘voj. Kola dûjin

se roztoãila na plné obrátky.

Objevila se pluralita názorÛ, aÏ

dosud velmi peãlivû stfieÏená, aby

snad nepropukla v plné ‰ífii a neu-

kázala, Ïe lidé si myslí nûco jiné-

ho, neÏ po nich oficiální pfiedstavi-

telé poÏadují. V‰echna tato ome-

zení, je‰tû v nedávné dobû témûfi

neotfiesitelná, bûhem nûkolika dnÛ

padla. JiKo

rohovor
O vzpomínku na události, které se odehrály v R˘mafiovû a pfiedcházely sametové revoluci v listopadu 1989, jsme poÏádali jednoho z mluv-

ãích tehdej‰ího Obãanského fóra pana Jifiího Karla.

KdyÏ se fiekne listopad 89, co se vám v první
chvíli vybaví?
Listopad 89 vznikl jako logické pokraãování

odporu proti reÏimu, zvlá‰tû od roku 1968,

tenkrát byl znásoben sovûtskou okupací, která

obzvlá‰È na R˘mafiovsko dolehla nepfiíjemnû

v souvislosti s umístûním sovûtsk˘ch vojsk

v bruntálsk˘ch kasárnách. Pamûtníci si urãitû

vzpomenou na prvomájové prÛvody, kde se

objevovali ru‰tí dÛstojníci, ktefií i tehdej‰ím

komunistÛm lezli na nervy. Ve druhé polovinû

sedmdesát˘ch let zaãali u nás ãím dál víc dá-

vat o sobû vûdût disidenti a to se pochopitelnû

odrazilo i u nás. První vla‰tovkou byla Charta

77, která se samozfiejmû v novinách tvrdû od-

suzovala, ale uÏ se nepsalo, co obsahuje. Text

se k nám pfiece jen z Prahy dostal a nûktefií mû-

li moÏnost si jej pfieãíst. V osmdesát˘ch letech

zaãaly události nabírat na obrátkách a dostáva-

ly se na povrch i dal‰í skuteãnosti. Postupnû

zaãal po domácnostech kolovat napfiíklad

Videojournal, dostával se k nám tajnû z Prahy,

nebo Listy, jeÏ mûly je‰tû sloÏitûj‰í cestu ze za-

hraniãí. Co t˘den mi pfiicházel náklad rÛzn˘ch

prohlá‰ení, fieãí, obhajob, dokumentÛ, v˘zev,

Havlovy projevy a stíÏnosti k OSN, obãas uÏ

hrozilo, Ïe si nûkdo podivn˘ch zásilek po-

v‰imne a vûc s radostí udá. Hodnû jsme dostá-

vali od lidí z Demokratické iniciativy, jediné

tehdej‰í ilegální strany, jejímiÏ pfiedstaviteli

byli tenkrát politolog DoleÏal nebo historik

Mandler. Se syny a ãetn˘mi pfiáteli jsme je pfie-

dávali dal‰ím, kter˘m jsme dÛvûfiovali, a ti je

zase posílali dál. Informovanost v R˘mafiovû

byla na dobré úrovni. Nikdo v té dobû ov‰em

nepomyslel do listopadu 89 na to, Ïe by se co-

koliv mohlo zmûnit.

Sedmnáct˘ listopad jsme zachytili témûfi nevû-

fiící vlastním oãím a sledovali nejen reakce

tûch, co by nejradûji vzpurné inteligenty „po-

stfiíleli“, i vût‰inu tûch, co jim bezmeznû fandi-

li. KdyÏ pak bylo v Praze zakládáno fórum, se-

‰la se skupina r˘mafiovsk˘ch mlad˘ch lidí,

ktefií obcházeli obãany a Ïádali je o podpisy na

podporu vytvofiení Obãanského fóra

v R˘mafiovû. Aãkoli získali vût‰inu, nûktefií je

vyhazovali ze dvefií, nadávali jim, ov‰em bû-

hem velmi krátké doby se pak mnozí z nich

objevili i v ‰ir‰ím fóru. Zpoãátku, dokud neby-

lo jisté, Ïe se za tuto ãinnost nebude „stavût ke

zdi“, tak se do OF mnozí moc nehrnuli. V so-

botu 25. 11. vzniklo Obãanské fórum a usídli-

lo se na námûstí, v polorozpadlém objektu

vedle drogerie, kter˘ byl záhy zbourán.

Pamatuji na nechuÈ v‰ech oficiálních stran ke

spolupráci s Obãansk˘m fórem, které pro nû

„nebylo partnerem!“. Zástupce rodicího se OF

nechtûli pustit tenkrát ani pfies vrátnici Hedvy

a lidem zakázali zúãastnit se pondûlní generál-

ní stávky (27. 11.) pod pohrÛÏkou, Ïe budou

vyhozeni z práce. Na radnici byl zástupce OF

tenkrát pfiehazován z kanceláfie do kanceláfie

jako hork˘ brambor, aÏ byl nakonec vyhozen.

Pamatuji se, Ïe na radnici tehdy v utajení pra-

coval jak˘si „záhadn˘ muÏ“, o kterém nikdo

z radnice nesmûl vûdût, jakou má vlastnû funk-

ci a co dûlá. Byl potom propu‰tûn. Patrnû to

úzce souviselo s hlídacími psy z StB. To bylo

takové to zlé období.

Na konci listopadu odstoupil prezident Husák

a pochopitelnû vût‰ina národa byla pro Havla.

Byli jsme tehdy s Franti‰kem Vychodilem

mluvãími, a jak se to dneska hezky ujalo.

Vzpomínám, Ïe za námi pfii‰el tehdej‰í náãel-

ník policejní stanice a Ïádal po OF, aby zasáh-

lo, protoÏe policie je nadále odposlouchávána

StB, která je‰tû ze setrvaãnosti sledovala jejich

ãinnost. A to se prosím jiÏ psal únor 1990.

Dnes bohuÏel není situace taková, jakou jsme

si pfiedstavovali. Vûdûli jsme, Ïe hospodáfiství

státu je v tûÏké situaci, ale tu‰ili jsme s mírn˘m

mrazením, Ïe morální ztráty byly daleko hor‰í

a je‰tû po celá desetiletí to nebude dobré. Dnes

je nespornû v mnoh˘ch ohledech lépe, i kdyÏ

ne tak, jak jsme si pfiedstavovali, ale lidská pa-

mûÈ je bohuÏel nespolehlivá. Napfiíklad heslo

„Nekrade‰-li, okrádá‰ vlastní rodinu“ se do-

dnes drÏí velmi urputnû stejnû jako pojem svo-

body, kter˘ si nûktefií vykládají po svém (za-

kládání ãern˘ch skládek, vandalismus, krimi-

nalita apod.), to je dÛsledek systému, kter˘ ná-

rod jako psa uvázal na fietûzu u boudy a najed-

nou jej pustil.

Na závûr snad jen dovûtek. Sametovost listo-

padové revoluce byla opravdu sametová.

Skuteãnû nikdo nechtûl nikomu ublíÏit.

Tenkrát platilo: Nejsme jako oni. MoÏná, Ïe

jsme mûli b˘t aspoÀ tro‰ku jako oni.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu 

se m˘lit. Mahátma Gándhí
Známá i neznámá v˘roãí

tfietí ãtvrtek Mezinárodní nekufiáck˘ den; slaví se z podnûtu Mezi-
v listopadu národní unie boje proti rakovinû, v âR se slaví od roku

1992; první Nekufiáck˘ den zorganizoval v roce 1974 Lynn
Smith v minnesotském Monticellu; na základû jeho nápadu
stanovuje roku 1977 American Cancer Society kaÏdoroãnû
na tfietí ãtvrtek v listopadu Great American Smokeout

17. 11. Mezinárodní den studentstva; podnûtem ke vzniku tohoto
svátku byly události 17. listopadu 1939, kdy nacistick˘ reÏim
brutálnû vystoupil proti ãeskému studentstvu; 17. listopadu
1941 se v Lond˘nû konala manifestace solidarity s ãesk˘m
studentstvem a uspofiádání Mezinárodního studentského
snûmu, na kterém bylo rozhodnuto, Ïe 17. listopad bude
slaven na památku ãesk˘chstudentÛ

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek âR
19. 11. Svûtov˘ den prevence t˘rání a zneuÏívání dûtí, vyhlá‰en

Nadací Ïenského svûtového summitu, která se zab˘vá ochra-
nou Ïensk˘ch a dûtsk˘ch práv; v âR se pfiipomíná od roku 2001

19. 11. 1989 zaloÏeno v Praze v âinoherním klubu Obãanské fórum
19. 11. 1924 nar. Jan Otãená‰ek, spisovatel (zemfi. 24. 2. 1979)
20. 11. 1989 první masová protikomunistická demonstrace na Václav-

ském námûstí za úãasti 150 000 lidí
20. 11. Svûtov˘ den dûtí; slaví se jako pfiipomínka pfiijetí

Deklarace práv dítûte Valn˘m shromáÏdûním OSN 20. listo-
padu 1959 a schválení Charty práv dítûte 21. listopadu 1989

21. 11. 1344 poloÏen základní kámen gotické katedrály sv. Víta v Praze
22. 11. 1709 nar. Franti‰ek Benda, skladatel raného hudebního klasicismu

(zemfi. 7. 3. 1786)
25. 11. Mezinárodní den proti násilí na Ïenách, vyhlásila OSN

v roce 1981 jako vzpomínku na zavraÏdûní sester Mirabe-
lov˘ch reÏimem dominikánského diktátora Rafaela Trujilla

29. 11. 1909 nar. Adolf Zábransk˘, malífi (zemfi. 9. 8. 1981)
konec listo- básník F. L. âelakovsk˘ vydal v Praze básnickou sbírku 
padu 1839 Ohlas písní ãesk˘ch

Spoleãenská kronika

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pofiádá

Burzu sportovních
a turistick˘ch potfieb

ãtvrtek 18. 11. 10.00 - 12.00 pfiíjem
16.00 - 17.30 pfiíjem

pátek 19. 11. 10.00 - 12.00 pfiíjem, prodej
13.00 - 17.00 pfiíjem, prodej

sobota 20. 11. 8.00 - 12.00 pfiíjem, prodej
pondûlí 22. 11. 14.30 - 17.00 pfiíjem, prodej
úter˘ 23. 11. 16.00 - 17.30 prodej, v˘dej
stfieda 24. 11. 13.00 - 17.00 prodej, v˘dej

Stfiedisko volného ãasu, OkruÏní 10, R˘mafiov

Pfiijímáme a nabízíme:
sportovní v˘zbroj a v˘stroj - lyÏe, hole, brusle,

boty, sánû, boby, hokejky, rukavice.

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pro vás pfiipravilo

Cviãení s míãem mal˘m i velk˘m
Chcete - se zbavit bolestí pátefie?

- se uvolnit?
- posilovat?
- se pobavit?

pfiijìte si s námi zacviãit
v sobotu 4. prosince od 14.00 do 16.00

do malého sálu SVâ
cena: 40 Kã

s sebou: sportovní obuv a obleãení
vlastní míãe nejsou podmínkou
pfiihlá‰ky: u Heleny Tesafiové, 

tel.: 554 211 410

Vzpomínka
Na v‰echno na svûtû najde se lék. Proti smrti léku není.

S pietou a láskou vzpomínáme v tûchto dnech
20. v˘roãí úmrtí paní

Ludmily K L E S N I L O V É.
Îije ve vzpomínkách nás v‰ech, kdo jsme ji mûli rádi.

Vzpomíná rodina

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - listopad - prosinec 2004

19. 11. SVâ 20.30 Taneãní lekce pro dospûlé

20. 11. SVâ 15.00 Sobotní keramická dílna 

pro dûti a rodiãe

22. 11. kino 9.20 âarování kolem malování

10.45 - M· + 1.-5. Z·

25. 11. SVâ 8.00 Keramická dílna pro Zv·

26. 11. SVâ 20.30 Taneãní lekce pro dospûlé

27. 11. SVâ Krajsk˘ pfiebor ve stolním tenise

10.00 SVâ R˘mafiov - EMPAX Mikulovice B

14.00 SVâ R˘mafiov - TJ Krnov B

29. 11. SVâ 18.00 Koncert Talianky

4. 12. SVâ 14.00 - 16.00 Cviãíme s míãem

mal˘ sál

6. 12. SVâ 16.15 Mikulá‰sk˘ turnaj ÏákÛ a dorostu 

mal˘ sál ve stolním tenise

Narodili se noví obãánci
·tûpán ·almík  ....................................................................  R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Bohumila Îváãková - R˘mafiov ............................................. 80 let
Marie âu‰ková - Stránské ...................................................... 80 let
Marie Vlachová - R˘mafiov .................................................... 81 let
Matylda Nováková - R˘mafiov ............................................... 81 let
RÛÏena Tlapalová - R˘mafiov ................................................. 82 let
Franti‰ka Spáãilová - R˘mafiov .............................................. 83 let
Ludmila RÛÏiãková - R˘mafiov .............................................. 83 let
Valerie Tomanová - R˘mafiov ................................................. 84 let
ZdeÀka Hudeãková - R˘mafiov ............................................... 85 let

Rozlouãili jsme se
Jifií Sitafi - Malá ·táhle ............................................................. 1948
Zdenûk Kozák - Dolní Moravice ............................................ 1935
Helena Veãefiová - R˘mafiov .................................................... 1952
Marie Pánková - Horní Mûsto - Skály .................................... 1922
Marie Jurková - Tvrdkov - Ruda ............................................ 1939
BoÏena Balcárková - R˘mafiov ............................................... 1935

Matrika MûÚ
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Pozvánka na koncert

Mûstské muzeum a galerie Octopus

Taneãníci Freeze Dance vstoupili do nové sezóny
Taneãní skupina Stfiediska volného ãa-

su Freeze Dance úspû‰nû vykroãila do

leto‰ní sezóny. UÏ v fiíjnu zmûfiila své

schopnosti na dvou soutûÏích. V první,

která nesla název O hanáck˘ koláãek

a konala se 16. fiíjna v Olomouci, získa-

li juniofii velmi pûkná místa. V sólo tan-

cích se na tfietí pozici umístila Michaela

VyslouÏilová a ãtvrté místo pfiivezl

Michal ZeÈák. V duo tancích pak oba

jmenovaní zaslouÏenû získali 1. místo.

V hlavní taneãní kategorii vybojovala

ãtvrtou pfiíãku Monika Divácká a pr-

venství obhájila vedoucí taneãní skupi-

ny Freeze Dance Petra âechová.

O t˘den pozdûji (24. fiíjna) se taneãníci

rozjeli na dal‰í taneãní maratón.

Uskuteãnil se v Králíkách a nesl název

Moravská extraliga. Zmûfiit síly si sem

pfiijelo na tfiicet nejlep‰ích taneãníkÛ

z Moravy. Mezi touto elitou vynikl opût

Michal ZeÈák, kter˘ v juniorské katego-

rii muÏÛ získal prvenství v sólo tancích.

Z tfiiceti duet zazáfiili rovnûÏ Michal

ZeÈák s Michaelou VyslouÏilovou a od-

vezli si krásné sedmé místo. Monika

Divácká získala v hlavní kategorii v só-

lech ‰esté místo a „tfipytiv˘“ bronz pfii-

vezla do R˘mafiova zku‰ená Petra

âechová. Taneãníci z Freeze Dance se

zúãastnili v Králíkách i soutûÏe v ma-

l˘ch formacích a skonãili na bednû

s druh˘m místem! Hodnû úspûchÛ

a ‰tûstí na dal‰ích soutûÏích. JiKo

Fleret s Jarmilou ·ulákovou
Stfiedisko volného ãasu zve vefiejnost ve

stfiedu 15. prosince 2004 v 19.30 do vel-

kého sálu na koncert skupiny Fleret, se

kterou vystoupí zpûvaãka Jarmila

·uláková, královna lidov˘ch písní. V je-

jich repertoáru se kromû vala‰sk˘ch li-

dovek i folku objevují písnû nadregio-

nální a publikum je vítá po celé republi-

ce. Skupina Fleret jiÏ témûfi dvacet let

brázdí vyprodané koncerty po celé

âeské republice, ale dokáÏe rozezpívat

a roztanãit i mnohatisícové publikum na

obfiích festivalech world music v soused-

ním Polsku nebo na Slovensku. Ke své-

mu hostování na World Tour 97 si vy-

brala kapelu Fleret i rocková legenda

Jethro Tull, jejíÏ hudba má obdobnou li-

dovou genezi. Lidov˘mi kofieny se ale

skupina Fleret neomezuje. Mísí je do-

hromady s rockem, s muzikou, kterou

ãlenové odmala sl˘chali vedle lidovky

na Ïivo pfii tancovaãkách. Muzikantská

Ïivoãi‰nost a bezmála dûtinská radost

z muzicírování vytváfií z folkrockové ka-

pely originální samorost na na‰í hudební

scénû. JiKo
(Vstupenky na koncert za 140 Kã budou
v pfiedprodeji v knihkupectví p. La‰tuvky.)

G E O L O G I E J E S E N I C K A
v úter˘ 7. 12. 2004 v 17.00 hodin v knihovnû

12. 11. - 30. 12. 2004 - Miroslav Dolák (sochy, plastiky)
Galerie Octopus pfii mûstském

muzeu pfiipravila na období od

12. listopadu do 30. prosince ko-

morní v˘stavu plastik mladého

nadaného v˘tvarníka z R˘ma-

fiova. S Miroslavem Dolákem se

u nás objevuje v podstatû první

sochafi celé historie r˘mafiovské

umûlecké obce, odeãteme-li nû-

kolik tradiãních fiezbáfisk˘ch dí-

len z 19. a první pÛle 20. století,

jeÏ v‰ak více inklinovaly k umû-

leckému fiemeslu nebo lidovému

umûní. Aãkoli v˘stava patfií k je-

ho prvním, jedná se o ãlovûka,

kter˘ získal od roku 1994 roz-

sáhlé ‰kolení na fiadû stfiedních

a vy‰‰ích umûleck˘ch ‰kol a ny-

ní studuje na katedfie v˘tvarné

v˘chovy Pedagogické fakulty

Ostravské univerzity. Jako kaÏ-

d˘ v˘tvarník musel projít dlou-

hodob˘m ‰kolením od realistic-

ké tvorby k rozvoji a hledání

svého originálního tvÛrãího

smûru. Pod vedením akademic-

kého sochafie Radima Hankeho

dospûl ke svobodnému moderní-

mu projevu. Na jeho tvorbû je

témûfi v‰e netradiãní. Pojetí,

v nûmÏ se objevuje figurální

zku‰enost vycházející z dokona-

lé transformace kfiesÈanského 

umûní, ale i zcela imaginární ro-

tující tvary, práce drobné i vût‰í,

nûkdy z materiálÛ, jeÏ bychom

spí‰e hledali ve stavebnictví.

Plastiky doplnil autor téÏ dvou-

rozmûrn˘mi skicami prací.

V˘stava upozorÀuje na skvûlé

schopnosti lidí Ïijících mezi ná-

mi, na odvahu, houÏevnatost,

rozlet a cílevûdomost mládí i na

vysokou hodnotu kvalitního

vzdûlání. Instalace zaujme kaÏ-

dého náv‰tûvníka a nespornû po-

tû‰í v‰echny pfiátele moderního

vyjádfiení. Mgr. Jifií Karel

MùSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA
V R¯MA¤OVù

vás zve na besedu



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 20/2004

13

pátek 19. listopadu 19.30
Monty Python: Îivot Briana

Satirická komedie (VB 1979)
Biblická fra‰ka o nedobrovolném Mesiá‰i. V̆ smûch náboÏenskému

fanatismu, radikálním politick˘m ideologiím a davové hysterii.

Prostû Monty Python ... Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 20. listopadu 19.30

Terminál
Komedie (USA 2004)

Viktor pfiistál na Kennedyho leti‰ti, aby zjistil, Ïe bûhem dlouhého le-

tu probûhl v jeho zemi vojensk˘ pfievrat. S pasem neexistující zemû

musí ãekat v leti‰tní hale, neÏ skonãí obãanská válka. V hlavní roli se

pfiedstaví Tom Hanks a C. Zeta-Jones. MládeÏi pfiístupn˘

nedûle 21. listopadu !!! 17.00 !!!
Spider-Man 2

DobrodruÏn˘ (USA 2004)

Spider-Man je opût tady! Tentokrát je mu protivníkem Dr. Octopus -

stvÛra se dvûma smrtícími chapadly. MládeÏi pfiístupn˘

pátek 26. listopadu 19.30
Brazil

Intelektuální groteska (VB 1985)
Pfiíbûh umístûn˘ do období kolem Vánoc, nûkdy ve 20. století.

ReÏisér Gilliam vytváfií ve filmu vizi budoucnosti jako rozkládající

se minulosti, kdy sice armáda úfiedníãkÛ striktnû dodrÏuje kanceláfi-

skou etiketu 30. let, ale na kaÏdém kroku je doprovází fantaskní pfií-

stroje moderní doby. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 27. listopadu 19.30
Holky to chtûj taky 2
Komedie (Nûmecko 2003)

Tfii nerozluãné kamarádky se fiítí sledem komick˘m peripetií s mla-

distv˘m pÛvabem a neodolateln˘m ‰armem. Podruhé je to totiÏ lep‰í

neÏ poprvé! Pfiístupn˘ od 12 let

pátek 3. prosince 19.30
Strach a hnus v Las Vegas

âerná komedie (USA 1999)
Po jednom ze sv˘ch Ïivotních pfiíbûhÛ, kter˘ proÏil sportovní novináfi

Raoul Duke v opojení drog po barech a kasinech Las Vegas, zji‰Èuje,

Ïe iluze Ïivotního stylu ‰edesát˘ch let se rozplynula. Zbyla „genera-

ce trval˘ch mrzákÛ a zklaman˘ch hledaãÛ“, zbûdovan˘ch LSD kul-

turou. Opou‰tí mûsto nenalezeného amerického snu a vrací se „ro-

vnou do ‰ílen˘ho zapomnûní, bezpeãí a anonymity“, kde z nûj bude

„jen dal‰í magor v království magorÛ“. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 4. prosince 19.30
ZrÛda

Skuteãn˘ pfiíbûh masové vraÏedkynû (USA 2003)
Milostn˘ pfiíbûh dvou ztracen˘ch existencí: b˘valé prostitutky Aileen

a Selby Wallové, kterou rodiãe po‰lou k tetû na Floridu, aby se „vyléãi-

la ze své homosexuality“. Zoufalá Aileen pom˘‰lí na sebevraÏdu. V ba-

ru pozná Selby a zamiluje se do ní. KvÛli ní pokraãuje v prostituci. To

v ní v‰ak Ïiví zufiivost, která vyvrcholí nûkolika brutálními vraÏdami.

Charlize Theronová, která ztvárnila hlavní roli ve filmu natoãeném

podle skuteãného pfiíbûhu masové vraÏedkynû Aileen Wuornsové,

obdrÏela v loÀském roce Oscara. Aileen Wuornsová byla v loÀském

roce popravena na Floridû. Pfiístupn˘ od 15 let

a Filmového klubu

Mûstská knihovna

MùSTSKÁ KNIHOVNA R¯MA¤OV ZVE NA V¯STAVU

VÁNOâNÍ INSPIRACE
2. 12. 2004 od 12 do 16 hodin.

• slamûn˘ch ozdob
• vizovického peãiva

• zdobení svíãek
• zdobení perníãkÛ

• paliãkování, drátkování aj. Srdeãnû zve vedení mûstské knihovny

MÛÏete shlédnout ukázky v˘roby:
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Kam na v˘let

V˘znamné v˘roãí

Krátkou vycházkou Novopolsk˘m okruhem
Mnozí z nás jen neradi koukají z oken sv˘ch

domovÛ na slotu, kterou pfiiná‰í pozdní pod-

zim, a rádi vyrazí i za velmi nepfiíznivého

a chladného poãasí na krátkou procházku. Pro

ty máme pfiipraven asi jiÏ poslední leto‰ní pû-

‰í v˘let s názvem Novopolsk˘ okruh.

Vycházka není nikterak nároãná a vede pfie-

váÏnû zpevnûnou, vût‰inou asfaltovou silniã-

kou. V̆ chozím bodem bude r˘mafiovské ná-

mûstí, ze kterého se vydáme kolem nemocni-

ce a za kfiiÏovatkou odboãíme první polní ces-

tou doprava. Velk˘m obloukem nás dovede aÏ

na silnici vedoucí ze Stfiíbrn˘ch Hor. Po ní se

vydáme dolÛ do Nového Pole, dále k janovic-

kému zámku a pfies Edrovice zpátky na ná-

mûstí do R˘mafiova.

Nové Pole spolu s Ferdinandovem, RÛÏovou

a Harrachovem zaloÏil v první polovinû 18.

století hrabû Ferdinand Harrach. Pfii cestû sto-

jí za to sejít s trasy a projít zámeck˘m parkem,

kter˘ sice uÏ není tím, co b˘val v minulosti,

ale na ty, ktefií mají pfiedstavivost, urãitû d˘ch-

ne alespoÀ mal˘ kousek historie. 

Zakladatelem janovického parku nebyl nikdo

jin˘ neÏ sám hrabû Harrach a jeho syn Arno‰t,

ti park vybudovali asi v 90. letech pfiedminu-

lého století. Jednalo se o pÛvodní severské ar-

boretum, jehoÏ v˘stavba byla ukonãena v ro-

ce 1910. Park má rozlohu 5,5 ha a pfievládaly

zde limby, bfiízy, dub ãerven˘, dub bahenní,

topol bíl˘, smrky, ka‰tany, ol‰e apod. Parku

velmi u‰kodila povodeÀ v roce 1960 a do

dne‰ního dne ãeká na dÛkladnou obnovu.

Do R˘mafiova nás zpût povede silnice klikatí-

cí se pfies Edrovice, které byly zaloÏeny pány

z EderÛ ze ·tiavnice krátce pfied rokem 1563,

ti také drÏeli panství rab‰tejnské v letech 

1552 - 1584. PfiipomeÀme si, Ïe v roce 1867

byly v Edrovicích hutû na drát se dvûma pe-

cemi a stály tam také dva hamry. Je‰tû za prv-

ní republiky dobfie prosperovala továrna na

‰pulky. V roce 1900 mûla obec 500 obyvatel

pfii tehdej‰ím územním ãlenûní. Dnes jich Ïije

v Edrovicích 277. Cestou mineme rodn˘ dÛm

Karla Schinzela (* 20. 12. 1886;    23. 11. 1951

VídeÀ). Vzhledem k nûmeckému pÛvodu

a narození v Edrovicích u R˘mafiova byl

Karel Schinzel neprávem opomíjen.

Vynálezce v oboru barevné fotografie (1905),

kter˘ vlastním pfiiãinûním pfii práci v chemic-

ké továrnû získal titul inÏen˘ra i doktora, pÛ-

sobil úspû‰nû v Rakousku, âeskoslovensku

a USA. Od roku 1938 Ïil v zahraniãí a zemfiel

ve Vídni. Cestou kolem Edrovického rybníka

se vrátíme zpût na r˘mafiovské námûstí. Tak aÈ

nám poãasí v pozdním podzimu alespoÀ tro-

chu pfieje. JiKo

Legendární hudba Pedagog slaví 45 let
Je docela moÏné, Ïe nûktefií ãte-

náfii tohoto ãlánku si budou mys-

let, Ïe se jedná o pfieklep.

Nikoliv! Jak je v‰em známo,

„tok“ ãasu nelze nik˘m a niãím

zastavit. Hudba Pedagog skuteã-

nû dosáhla tohoto vûku a je zce-

la jistû jednou z nejstar‰ích ama-

térsk˘ch hudeb v na‰í republice,

která po celou tu dobu hraje

a vyhrává pro ‰irokou vefiejnost.

Poãátky tohoto taneãního or-

chestru musíme hledat v polovi-

nû minulého století. V této dobû

pfii‰el do R˘mafiova vynikající

hráã na saxofon a klarinet Otakar

Roubal. Pfii‰el z profesionálních

orchestrÛ v Brnû. Zaãal okolo

sebe shromaÏìovat na tehdej‰í

dobu nejlep‰í muzikanty z na‰e-

ho mûsta. Byl to skvûl˘ klavíris-

ta Roman Icha, v˘born˘ hráã na

bicí Jindfiich Mahovsk˘, vynika-

jící hráã na trubku Jifií Karel, dá-

le pak kytarista Vladimír

Václavek, zpûvák, herec a konfe-

renciér Franti‰ek Karásek a dal-

‰í. Otakar Roubal vytvofiil po-

mûrnû velké hudební tûleso, kte-

ré díky jeho kum‰tu jiÏ po tfiech

letech práce zvítûzilo na celo-

státní soutûÏi hudeb pfied odbor-

nou porotou. Po dodateãn˘ch

pfiehrávkách obsadil soubor

z R˘mafiova nakonec pfiekrásné

druhé místo mezi soubory z celé

âeskoslovenské republiky.

Krátce po tomto úspûchu odchá-

zí kapelník Ota Roubal z rodin-

n˘ch dÛvodÛ z muzikantské sfé-

ry a vedení souboru se ujímá

mlad˘ pedagog Roman Icha.

V té dobû se soubor zmen‰il na

sedmiãlenn˘ taneãní orchestr

a vzhledem k tomu, Ïe pfieváÏ-

nou ãást tvofiilo mnoho pedago-

gÛ a osvûtov˘ch pracovníkÛ, za-

ãal orchestr uÏívat název

Pedagog. Soubor záhy pfiijal do

svého stfiedu vynikající zpûvaã-

ku sleãnu KoÏelou‰kovou

z Bfiidliãné. Krátce po odchodu

této zpûvaãky byla do souboru

pfiijata Ivana ·vecová, rovnûÏ

pedagoÏka. Zpívala po boku

skvûlého Franti‰ka Karáska nû-

kolik rokÛ a zaslouÏila se o dal‰í

zkvalitnûní hudebního pfiednesu

orchestru.

Od roku 1972 aÏ do souãasnosti

podporovala kapelu sv˘m sku-

teãn˘m pûveck˘m kum‰tem

sleãna Halíãková, dnes paní

Ludmila Sigmundová. V minu-

losti, ale i dnes je to mimofiádn˘

pûveck˘ talent. Sv˘m ‰kolen˘m

hlasem vyzvedla spolu s panem

Karáskem jméno hudby Pedagog

velmi vysoko. I její zásluhou byl

Pedagog mnohokrát ocenûn ne-

jen v rámci okresu a kraje, ale

i republiky.

MÛÏeme ãíst v kronice Pedago-

gu, která má v souãasnosti více

neÏ tisíc stran a kolem tfií tisíc

fotografií, Ïe za dobu své ãin-

nosti mûla hudba více neÏ pût ti-

síc vystoupení na rÛzn˘ch taneã-

ních akcích. Mezi oblíbené patfii-

ly hudební pofiady pro dûti, mlá-

deÏ a studenty nebo jubilující

obãany na‰eho mûsta. Hudba

Pedagog se mÛÏe py‰nit i tím, Ïe

byla vÛbec první hudbou, která

hrála pfii otevírání nového

Kulturního domu v R˘mafiovû,

hrála na v‰ech muzikantsk˘ch

plesech ve mûstû a získala mno-

ho uznání pfii vystoupeních

v Nûmecku, kam dojíÏdûla nûko-

lik let.

V souãasnosti, kdy doba úãinko-

vání hudby dosáhla v˘znamného

v˘roãí trvání 45 let, zvaÏují ãle-

nové moÏnost ukonãit vefiejné

vystupování. Pedagog dokázal

i po smrti svého kapelníka, mu-

zikanta, jak se fiíká, s nadáním od

Pánaboha Romana Ichy nadále

hrát. Nejvût‰í zásluhu na tomto

faktu má souãasn˘ kapelník

Vladimír Bulko. Pfiípravû dal-

‰ích vystoupení vûnoval stovky

hodin. Jeho zásluhou i zásluhou

obou zpûvákÛ, Franti‰ka Kará-

ska a Ludmily Sigmundové,

hudba „‰lapala“ dál.

ProtoÏe se ale léta zastavit neda-

jí, zvaÏuje se o muzikantském

dÛchodu i u kapely, která stûÏí

kdy najde následovníka v délce

muzicírování a lásce k hudbû.

âlenové této legendární skupiny

by si jen pfiáli, aby souãasní mla-

dí muzikanti mûli vÏdy v sobû

tolik lásky k muzice i poslucha-

ãÛm, kolik jí v sobû mûli v‰ichni

ãlenové hudby Pedagog.

Z kroniky hudby Pedagog
ãerpal Radoslav Mûfiínsk˘

(Poznámka: K historii hudeb na
R˘mafiovsku pfiipravuje redakce
tradiãní celobarevné vydání, kte-
ré by mûlo vyjít 17. prosince le-
to‰ního roku.)Hudba Pedagog hraje seniorÛm, r. 1982
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Z okolních obcí

Pejskafii ukonãili sezónu zkou‰kami
Za sychravého a pozdûji i de‰tivého poãasí

byla 31. fiíjna na cviãi‰ti ve Staré Vsi ukon-

ãena sezóna. Jak jinak neÏ zkou‰kami, a to

podle mezinárodního zku‰ebního fiádu.

Se‰lo se tu celkem ‰est psovodÛ, ktefií si

mohli ovûfiit dovednosti své i sv˘ch pejskÛ

ve zkou‰kách rÛzné obtíÏnosti. Asi ze v‰e-

ho nejvíc byli úãastníci zvûdaví, jak dopad-

ne stopafiská zkou‰ka, která se skládá z vy-

pracování cizí stopy 2 000 krokÛ dlouhé

a tfii hodiny staré. Zkou‰ky se zúãastnil

i psovod z Kufiimi u Brna, kter˘ ji se sv˘m

jiÏ 10 let star˘m psem úspû‰nû zvládl na

známku velmi dobrou. Z celkov˘ch sta bo-

dÛ, kter˘ch lze dosáhnout, jich získali de-

vadesát.

A je‰tû malé ohlednutí za velmi úspû‰n˘m

pejskafisk˘m rokem. Staroves‰tí kynologo-

vé uspofiádali tfii zkou‰ky podle ãeského

národního zku‰ebního fiádu, ‰est zkou‰ek

podle mezinárodního zku‰ebního fiádu a t˘-

denní v˘cvikov˘ tábor, kter˘ byl ukonãen

tfiídenními zkou‰kami. Podzimního závodu

se zúãastnilo devûtadvacet psovodÛ z celé

republiky, mezi kter˘mi byli i vynikající

reprezentanti. Uskuteãnila se jedna bonita-

ce svatobernardsk˘ch psÛ a potû‰ující je

i úãast tfií na‰ich ãlenÛ na mezinárodních

závodech na Slovensku ve Vrbovém, kde

jiÏ nûkolikát˘m rokem probíhá Grand Prix

ãasopisu Kynologická revue. Na konec ro-

ku je‰tû plánují staroves‰tí kynologové v˘-

cvikové soustfiedûní pro mládeÏ organizo-

vané Moravskoslezsk˘m kynologick˘m

svazem. Lucie Matulová,
jednatelka kynologického klubu

Od germánského boha Odina aÏ po Franti‰ka Josefa I.
aneb Celebrity se Lomnici nevyh˘baly - 2. ãást: Císafisk˘ ‰pacír

Ani se o to nemusíte pokou‰et

a v˘sledek je jasn˘ - tento pojem

nic nefiíká 99 % obãanÛ

Lomnice. A pfiece jde sv˘m zpÛ-

sobem o místní pozoruhodnost,

nezasluhující si, aby navÏdy za-

padla. Kolik obcí se nûãím tako-

v˘m mÛÏe pochlubit?

„Dne 4. kvûtna 1788 probûhla

náv‰tûva Nejvy‰‰í - totiÏ na‰eho

nejmilostivûj‰ího pána Na‰eho

císafiství.“ - tak vesmûs zaãínají

zápisy dobovû typické mnoÏ-

stvím titulkÛ v kaÏdé druhé vûtû.

Pokusíme se tedy uvést v‰e 

na únosnou míru.

Císafi Josef II. se tehdy vracel

z nûjaké kontroly vojenského tá-

bora u Krnova zpût do Vídnû.

Noc z 3. na 4. kvûtna trávil

v Bruntále a byla spojena s ob-

vykl˘m holdováním, bohosluÏ-

bou a nezbytn˘mi oficialitami.

Ráno kolem sedmé hodiny se je-

ho koãár, doprovázen˘ „dvûma

skromn˘mi ponûkud, leã nav˘-

sost dÛstojn˘mi Císafisk˘mi po-

vozy a pÛlsetninou jezdcÛ“, vy-

dal smûrem k Olomouci. Trasa

císafiovy cesty byla zfiejmû zná-

ma jiÏ nûkolik dní pfiedem, a tak

se na prÛjezd císafie Lomniãtí

(ale i skromnûj‰í Tylov‰tí) dÛ-

kladnû pfiipravili. Na hranicích

obecních vztyãena byla velebnû

skvostná brána slavnostní z les-

ních vûtví a bfiízek pfiihotovená

a kol cesty té nejdÛstojnûj‰í rov-

nûÏ bfiízky rozestavûny a s nimi

kytice kvûtÛ téÏ dÛmyslnû umís-

tûny. Tolik citát.

KdyÏ císafi projíÏdûl Tylovem,

kde nezastavil, bylo dáno zna-

mení ranami z hmoÏdífie a kape-

la trubaãÛ dovednû skrytá u brá-

ny spustila pro tu chvíli nacviãe-

n˘ tu‰. Po podjetí slavobrány cí-

safiské povozy zastavily a na po-

kyn císafie naskoãil na stupátko

koãáru lomnick˘ rychtáfi Florian

Schlosser a „pfiednesl meldunk

V̆ sosti nejvy‰‰í“. Císafi se ne-

chal struãnû informovat o obci,

poãtu obyvatel, vyznání, polnos-

tech, koních chovan˘ch a krá-

vách, zda je zde ‰kola a zejména

zda je zde dosti jinochÛ dospíva-

jících a zdrav˘ch, ke sluÏbû vo-

jenské vhodn˘ch. Pak je‰tû nû-

kolik blahosklonn˘ch otázek,

koãár zpomalil, rychtáfi seskoãil

a bylo po rychloaudienci.

Ponûkud hÛfie dopadl lomnick˘

faráfi, b˘val˘ opavsk˘ dominikán

Hauke. Josef II. se pfii zastavení

jen letmo otázal, zda je knûz

zdej‰í pfiítomen a jestli je jiÏ

z novû zfiízeného generálního se-

mináfie v Olomouci. Po záporné

odpovûdi si jiÏ knûze nev‰ímal,

a zatímco rychtáfi byl vyzván

k nastoupení na stupátko, faráfi

Hauke nikoliv. KdyÏ se pak ko-

ãár rozjel a rychtáfi „meldoval“,

bûÏel knûz vedle koãáru, seã mu

síly staãily, a kdyÏ minuli b˘val˘

pansk˘ dvÛr, zcela vysílen˘ upa-

dl na cestu a „byl poté zcepenûl˘

cel˘ do svûtnice odne‰en“.

Tradovalo se, Ïe Hauke za svÛj

pokus staãit bûÏet vedle „povozu

nejvy‰‰ího“ zaplatil Ïivotem a Ïe

na pamûÈ toho zde byl postaven

dosud stojící „tlapat˘“ dubov˘

kfiíÏ. Není tomu tak, faráfi Hauke

to pfieÏil, zemfiel aÏ v roce 1794

a byl v Lomnici pochován.

KdyÏ pfiijel císafi do míst dne‰ní

základní ‰koly, dal pokyn k za-

stavení vozu. Doprovázen po-

boãníkem vystoupil a dal se pû‰-

ky cestou vpravo nahoru ke stat-

ku Lazara Tosta. Vybíhající a na

zem klekající obyvatele poslal

poboãník zpût do statku a „Císafi

sám se sv˘mi my‰lénkami zde

postál a okolí si prohlíÏel“. Pak

se vydal vlevo klesající cestou

kolem b˘valého pivovárku zpût

k cestû hlavní a nastoupil do ko-

ãáru. V tu chvíli zadula „skrytá

dovednû kapela durchmar‰ hlasi-

t˘“. Dal‰í zastávku jiÏ císafi

v Lomnici nemûl a slavobránou

u dne‰ního Ïelezniãního pfiejezdu

za dunûní ran z hmoÏdífiÛ a vy-

trubování území obce opustil.

Dal‰í zastávka byla pak aÏ ve

·ternberku.

Trojúhelník cest, po kter˘ch cí-

safi v Lomnici chodil, byl pak

zván právû „císafisk˘ ‰pacír“.

Rodiny sem chodily na procház-

ky, dûti z blízké ‰koly zde byly

vyuãovány vlastivûdû a Spolek

vyslouÏilcÛ vojensk˘ch tudy

ma‰íroval s kapelou nûkolikrát

roãnû. Jaroslav ChytilJeden z pomníkÛ na poãest císafie Franti‰ka Josefa I. v lesích u Lomnice

Fota: autorka

Foto: archiv autora
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StûÏí dnes fiíci, jaké cesty ved-

ly k tomu, Ïe se poruãníkem 

obou sester stal právû rigidnû

katolick˘ kníÏe Ferdinand

Josef z Dietrich‰tejna (1631-

1698). Bohat˘ muÏ usiloval

o poruãnictví dûdiãek bohaté-

ho janovického panství uÏ dfií-

ve, ale nebylo to jednoduché,

protoÏe o v˘chovu svûfienek

s ním tvrdû zápasila stateãná

a hrdá babiãka Katefiina

Barbora z Gillisu, jejímÏ han-

dicapem, jak jsme jiÏ vysvûtli-

li dfiíve, byla nijak neutajova-

ná luterská víra. Teprve její

smrtí 1667 se mohl kníÏe

ujmout obou dívek. Snad prá-

vû jeho nezpochybnitelné vy-

znání víry se stalo pro dívky

nakonec zárukou, Ïe jejich dû-

dictví, jeÏ bylo tolikrát ohro-

Ïeno konfiskacemi a jeÏ s ta-

kov˘m úsilím babiãka pro rod

uchovala v neuvûfiitelné celist-

vosti, nebude znovu zpochyb-

Àováno.

Dietrich‰tejnova péãe v pfiísnû

katolickém duchu nebyla bo-

huÏel zcela nezi‰tná. Obû dû-

diãky velkého majetku provdal

za své ménû známé pfiíbuzné.

Jana Xaverie (+1706) se pro-

vdala za hrabûte Siegfrieda

z Dietrich‰tejna a pro nás vel-

mi v˘znamná, téÏ moudrá,

podnikavá a suverénní Marie

AlÏbûta se stala manÏelkou

hrabûte Filipa Sigmunda, syna

poruãníkova. O poruãníkovû

nesolidnosti svûdãí, Ïe si na

mikulovsk˘ zámek pfievezl

majetek nevyãíslitelné ceny,

proslulou knihovnu Ferdinan-

da Hoffmanna z Grünbüchlu,

která kupodivu pfieÏila Kuk-

lenderovy móresy, a ponechal

si jej, aby si tím nahradil ztrá-

tu své knihovny, kterou mu vy-

drancovala a zãásti zniãila

‰védská soldateska. Z desetiti-

sícového kniÏního fondu vyfia-

dil a vûnoval jezuitÛm

842 spisÛ ãesk˘ch,

nûmeck˘ch i fran-

couzsk˘ch refor-

mátorÛ, ale ti je

na rozdíl od

J i r á s k o v ˘ c h

m˘tÛ o niãení

knih sice uza-

vfieli vefiejnos-

ti jako libri

prohibiti (knihy

zakázané), ale

peãlivû uchova-

li. V mikulovském

zámku se ve v˘znam-

ném mnoÏství tiskÛ za-

chovala knihovna dodnes.

Nabízí se otázka, zda zlé neby-

lo nakonec k nûãemu dobré, 

uvûdomíme-li si, jak˘ osud by

mohl knihy postihnout v Ja-

novicích tfieba pfii pruském

vpádu 1866, za války nebo po

roce 1945.

Víme pomûrnû málo o Janû

a nepochybujeme, Ïe ani ona

se svému rodu nezpronevûfiila,

ale Ïe dûdila Janovicko Marie

AlÏbûta a udrÏovala s ním stá-

le velmi úzk˘ kontakt, jak uvi-

díme, bylo nespornû velkou

v˘hrou pro místní obyvatele.

V jednom v‰ak uÏ byla doba

zcela jinde. NáboÏenská tole-

rance, kterou Morava proslula

je‰tû na zaãátku století, zmize-

la v nenávratnu a také Marie

AlÏbûta, jak nejednou proká-

zala, jiÏ byla hluboce vûfiící

katoliãkou, coÏ tehdy vÛbec

nebylo zvlá‰tností. Luterská

víra se pozvolna vytratila

v dobû velk˘ch jezuitsk˘ch

misií v letech 1667-8, lidi

vÏdy koneãnû kultivovala spí‰

víra v jednoho Boha

neÏ konfesní v˘kla-

dy vûrouky. Jen

nûkde pfietrváva-

lo utajované lu-

terství, a tak

jak se stává,

kdyÏ ãlovûk

musí fiíkat nû-

co jiného, neÏ

si myslí, vedlo

to lidskou ne-

návist aÏ k ne-

s p r a v e d l i v ˘ m

a podl˘m prakti-

kám vÛãi domnûl˘m

protagonistÛm rekatoli-

zace, coÏ potkalo i dobrého

ãlovûka a stateãného knûze

Papsta v Horním Mûstû, jak se

dozvíme nûkdy pfií‰tû.

Marie AlÏbûta nemohla ve své

dobû opustit svého muÏe, aby

sama peãovala o zdûdûné pan-

ství, a musela je svûfiit sv˘m

peãlivû vybíran˘m úfiedníkÛm

a hejtmanovi. Sama musela

následovat manÏela do teplej‰í

Vídnû, kde jej vázaly povin-

nosti u císafiského dvora. Zde

se narodily obû její dcery, star-

‰í Marie Anna a její mlad‰í

sestra Marie Arno‰tka, vytou-

Ïeného muÏského potomka se

nedoãkala. Je v‰ak evidentní,

Ïe se sv˘ch práv k majetku

rozhodnû nevzdala a zasaho-

vala nadále do Ïivota janovic-

kého panství bez prokazatel-

ného ovlivÀování Filipem

Sigmundem Dietrich‰tejnem,

kter˘ s dÛvûrou svûfiil péãi

o cel˘ rodinn˘ majetek své

schopné choti. Zapsala se zde

jako vynikající hospodáfika,

která vykonala mnoho dobré-

ho v nejlep‰ích tradicích

sv˘ch pfiedkÛ, a nebylo to leh-

ké. Sotva dostavûné mûsto po-

stihl jiÏ 1668 ohromn˘ poÏár,

popelem padl kostel a roztavi-

ly se tfii cenné zvony, ãerven˘

kohout sedl na radnici, ‰kolu

i pivovar a spoustu domÛ. Bez

úhony zÛstalo jen jedenáct do-

mÛ u Dolní brány. R˘mafiova-

né plní nadûjí v budoucnost se

totiÏ 27. kvûtna opût boufilivû

veselili se stejn˘m dÛsledkem

jako na sv. Michaela na poãát-

ku století. Marie AlÏbûta da-

rovala na opravu radnice ce-

l˘ch dvû stû zlat˘ch, mûsto

spolu s vrchností dfiíví a mû‰-

Èané nemuseli tfii roky platit

domovní danû.

Pozdûji hofiely dal‰í domy, ro-

ku 1664 vznikl velik˘ lesní

poÏár u Janovic, ãasté vichfiice

druhé pÛle 17. století strháva-

ly stfiechy a jedna katastrofa

stíhala druhou, proto téÏ ke sv.

Michaelovi pfiibyli uÏ roku

1670 dal‰í dva mûst‰tí patro-

ni, ktefií jsou povaÏováni 

za ochránce lidí pfied ohnûm, 

27. ledna sv. Antonín 

a 4. kvûtna je‰tû mocnûj‰í pfií-

mluvce a pomocník sv. Flo-

rián. Pfies neustálé problémy

se do mûsta opût vracel klid

a prosperita. Ve mûstû znovu

stálo 130 domÛ pro 778 

obyvatel, stále v‰ak zdaleka

nebyl vyrovnán váleãn˘ defi-

cit. Mgr. Jifií Karel

Marie AlÏbûta Hoffmannová z Grünbüchlu a Janovic
Z historie

Erb Dietrich‰tejnÛ

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost - listopad
Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod. âtvrtek 14.00 - 19.00 hod.

Pátek 14.00 - 20.00 hod. Sobota 14.00 - 19.00 hod.

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

V sobotu od 13.00 do 14.00 je bazén vyhrazen
pro poji‰tûnce VZP, ktefií mají vstup zdarma.

Vstup pouze s koupacími ãepicemi!

Zmûna provozní doby vyhrazena

(Vstupné dospûlí - 35 Kã/1 hod., dûti - 18 Kã/1 hod.)
Teplota bazénu - 28°C (mal˘), 26°C (velk˘),

teplota vzduchu 29°C

Vedení bazénu v Bfiidliãné

MOS, s. r. o., Bfiidliãná
Kryt˘ bazén

pofiádá

VODNÍ
AEROBIK

vhodn˘ pro v‰echny vûkové kategorie

Kdy? kaÏdé úter˘ a ãtvrtek 17.00 - 18.00

PomÛcky: agua rukavice

agua pásy

(v cenû cviãení)
Vedení bazénu v Bfiidliãné
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Setkání seniorÛ má ve mûstû velkou tradici
Tak jako kaÏd˘ rok, i letos na

sklonku roku pfiipravilo mûsto

R˘mafiov a komise pro spoleãen-

ské záleÏitosti ve spolupráci se

Stfiediskem volného ãasu setkání

se seniory, ktefií oslavují svá Ïi-

votní jubilea 70 nebo 75 let.

„Vût‰ina z vás se do R˘mafiova
pfiistûhovala z rÛzn˘ch koutÛ na‰í
vlasti po válce. Pfii‰li jste,
abyste zde na‰li svÛj domov a prá-
ci, usadili se tady, vychovali dûti,
pfiipravili je do Ïivota a spolu s ni-
mi sledovali, jak vyrÛstají va‰e
vnouãata, a mnozí z vás dnes h˘ã-
káte svá pravnouãata,“ fiekla 

v úvodu slavnostního setkání, kte-

ré se uskuteãnilo v pátek 12. li-

stopadu v malém sále Stfiediska

volného ãasu, pfiedsedkynû kul-

turní komise BoÏena Filipová.

Málokterá mûsta tuto tradici set-

kávání seniorÛ-oslavencÛ dnes

je‰tû udrÏují. R˘mafiov je svûtlou

v˘jimkou a podle spokojen˘ch

a usmûvav˘ch tváfií babiãek a dû-

deãkÛ se dá fiíci, Ïe je v˘jimkou,

která je z morálního hlediska vel-

mi potfiebná. VÏdyÈ mnozí z nich

zasvûtili svÛj Ïivot práci pro

mûsto a zÛstali mu vûrni. Setkání

je vlastnû i jistou formou podû-

kování za v‰echnu lásku, se kte-

rou vychovávali své dûti. Je to

i pfiátelské a vstfiícné gesto ze

strany mûsta, aby tito lidé vûdûli,

Ïe se na nû v Ïádném pfiípadû ne-

zapomíná. Jak fiekla paní

Filipová: „Pfiáli bychom si, abys-
te vûdûli, Ïe nás zajímá, jak Ïije-
te, co vás trápí nebo jaká jsou
va‰e pfiání. Pro mnohé z vás je
setkání jednou z mála pfiíleÏitostí
obléci se do sváteãního, potkat se
s vrstevníky, dovûdût se, co je ve
mûstû nového, zavzpomínat na
dobu svého mládí, vypít s pfiáteli
sklenku vína, zazpívat si písniãky
nebo si zatancovat na parketu pfii
pfiíjemn˘ch melodiích.“
Oslavence pfii‰el pozdravit také

starosta mûsta Petr Klouda, kter˘

jim popfiál pevné zdraví, dobrou

pohodu a mnoho dal‰ích let za-

slouÏeného odpoãinku. Byl také

pfiipraven zodpovûdût otázky t˘-

kající se rozvoje mûsta nebo no-

v˘ch investic. PfiiblíÏil v krát-

kosti ãinnost zastupitelstva

a mûstského úfiadu, v závûru ofi-

ciální ãásti pak pozvedl ãí‰i

k slavnostnímu pfiípitku. Setkání

se dále zúãastnila pfiedsedkynû

komise pro spoleãenské záleÏi-

tosti Kvûtoslava Sicová, vedoucí

odboru ‰kolství a kultury mûst-

ského úfiadu Leona Pleská a fiedi-

telka Stfiediska volného ãasu

Marcela Pavlová. Dûti z matefi-

ské ‰koly na ulici 1. máje si pro

babiãky a dûdeãky pfiipravily bo-

hat˘ program a k tanci a posle-

chu zahrála jubilantÛm hudba

Alternativa. JiKo

Lesy âeské republiky pfiipravují jednu

z nejvût‰ích reforem ve své historii. Situace

dospûla do stádia, kdy jsou strategické

zmûny nezbytnou souãástí dal‰ího per-

spektivního v˘voje tohoto státního podni-

ku. Na základû zji‰tûní Nejvy‰‰ího kontrol-

ního úfiadu provûfiuje Úfiad pro ochranu

hospodáfiské soutûÏe smluvní vztahy s ob-

chodními partnery LesÛ âR.

„PÛjde o komplex nov˘ch
opatfiení nejen vÛãi podnika-
telsk˘m subjektÛm, ale také
ve vlastní organizaãní struk-
tufie,“ fiekl Kamil Vysly‰el,

generální fieditel LesÛ âeské

republiky. Lesy âeské repub-

liky pfiitom nezam˘‰lejí volit

cestu investic do podnikatel-

ské sféry ani vykonávat pûs-

tební nebo tûÏební práce

s vlastními zamûstnanci.

Spolupráce s podnikateli v lesním hospo-

dáfiství bude pokraãovat, ale za zcela no-

v˘ch, transparentních podmínek. „Máme
samozfiejmû zájem na dlouhodobé spolu-
práci se spolehliv˘mi smluvními partnery,
ale musíme se fiídit pravidly hospodáfiské
soutûÏe. Pracovní ãinnosti i v komplex-
ním pojetí budou odmûÀovány za skuteã-
nû vykonanou práci. Procesy plánování
a pohybu dfievní hmoty by mûly pfiejít do
rukou LâR, tj. organizace povûfiené ob-
hospodafiováním státních lesÛ, jako je to-
mu ve v‰ech lesnicky rozvinut˘ch zemích
Evropské unie,“ dodal Kamil Vysly‰el.

V‰echny smlouvy uzavfiené b˘val˘m ve-

dením státního podniku Lesy âeské re-

publiky byly podrobeny expertnímu

zkoumání, na jehoÏ základû se nové ve-

dení podniku rozhodlo poÏádat Úfiad pro

ochranu hospodáfiské soutûÏe, aby tyto

smlouvy provûfiil. Souãasn˘ systém po-

strádá transparentnost, vede k nevyuÏí-

vání potenciálních moÏností lesa a v ko-

neãném dÛsledku i k velk˘m finanãním

ztrátám pro Lesy âR.

Vstup do Evropské unie 

umoÏÀuje hlub‰í srovnání

hospodafiení LesÛ âeské re-

publiky z právního i hospo-

dáfiského hlediska s nejvy-

spûlej‰ími státy Evropy.

Základním prvkem nové

strategické koncepce je proto

objektivní a fundovaná ana-

l˘za státního lesnického sek-

toru v rámci Evropské unie,

kterou nûkolik mûsícÛ zpra-

covávala skupina nezávisl˘ch odborníkÛ.

Lesy âeské republiky si nemohou dovo-

lit nerespektovat úspû‰né trendy hospo-

dafiení jin˘ch evropsk˘ch státÛ, jako na-

pfiíklad ·védska, Finska, Rakouska nebo

nûmeckého Bavorska. Z hlediska zisku

a vyváÏenosti dopadu poslání státního le-

sa na pfiírodu, spoleãnost a ekonomiku

jsou tyto státy v prÛmûru nûkolikanásob-

nû úspû‰nûj‰í, a to pfii podstatnû hor‰ích

produkãních podmínkách.

Pfiíprava strategick˘ch zmûn v rámci

hospodafiení a ãinnosti státního podniku

Lesy âeské republiky se nachází v závû-

reãné fázi. 

Lubomír ·álek, tiskov˘ mluvãí LâR

Soukromá fiádková inzerce

RÛzné
• Hledám spolupracovníky v oblasti finanãního po-

radenství. Tel.: 605 521 013 nebo 554 708 124.

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 3. 12. 2004

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 25. 11. do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

21/2004

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE

Lesy âeské republiky se pfiipravují
na zásadní strategické zmûny

V pfií‰tím vydání

P O S L E D N Í
· A N C E

K U V E ¤ E J N ù N Í
V Á N O â N Í
R E K L A M Y

pro firmy a podnikatele

v R˘mafiovském horizontu,
kter˘ vyjde 3. prosince
(Uzávûrka je 25. 11. 2004)
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Seriál

R˘mafiov po patnácti letech
2. ãást

(Pokraãování z vydání 18/2004)
A pojìme do dal‰ích ulic.

Na OkruÏní je u autobusového

nádraÏí z dfiívûj‰í ãekárny trafika

a pivnice, druhá trafika je na pro-

tûj‰í stranû prostoru autobusového

nádraÏí. Kulturní dÛm v soused-

ství (dnes Stfiedisko volného ãasu)

je stále vybaven restaurací, ve kte-

ré se ale nevafií, není tam ani ka-

várna, je tam „Billiards bar“, tedy

pivnice s kuleãníkem, a fungují

zde rovnûÏ vefiejná WC. Kromû

ãinnosti zájmov˘ch krouÏkÛ (pfie-

vzat˘ch z Domu pion˘rÛ) hlavnû

pro dûti je dal‰í náplní Stfiediska

volného ãasu pofiádání nejrÛznûj-

‰ích kurzÛ, semináfiÛ, cviãení, akcí

ve spolupráci s mûstem. Nedávno

zde byl otevfien Studentsk˘ klub.

Pofiádají se tady také v˘prodejní

akce, kde lze nakoupit zejména

textil, obuv a fiadu dal‰ích v˘rob-

kÛ, zaruãenû „prvotfiídních“ a za

ty urãitû nejv˘hodnûj‰í ceny.

Abychom si fiekli v‰e o OkruÏní 

ulici, pak o nûco v˘‰e je malá 

útulná vinárniãka a vedle sídlí ‰va-

dlena. A v b˘valé mlékárnû, pak

v˘robnû polotovarÛ, je fieznictví

a uzenáfiství.

V Husovû ulici vedle Ïelezáfiství

(tvofiícího roh s tfiídou HrdinÛ) je

dÛm, ve kterém koupíme men‰í

sortiment obuvi, jízdní kola (také

nám je opraví) a second hand tex-

til. V domû, kde byla a je opravna

televizorÛ (dnes si je tam mÛÏeme

také zakoupit), je v patfie navíc ta-

ké second hand. Nov˘ dÛm, tvofií-

cí roh spojovací stezky k autobu-

sovému nádraÏí, je obchod prodá-

vající elektroniku vãetnû mobil-

ních telefonÛ. Vedlej‰í bytov˘

dÛm byl zbofien, mûla tam b˘t

banka, dnes je tam pouze nedosta-

vûn˘ chátrající objekt. V b˘valé

prodejnû zeleniny (dfievûn˘ do-

mek) se prodává dûtské obleãení

a koãárky. Naproti této prodejnû

jsou ãtyfii nové malé obchÛdky:

prodej prádla, zahrádkáfiská pro-

dejna, vefiejná písárna s prodejem

levn˘ch knih a prodejna a opravna

hodin a klenotÛ. Na horním konci

Husovy ulice mÛÏeme nakoupit

poãítaãe a mobilní telefony, textil

a vybavení pro sport a pÛjãit si ko-

lo - také v tomto domû dfiíve ob-

chody neb˘valy.

V Pivovarské ulici je první na fiadû

poliklinika, kde jsou lékafii a nová

lékárna, ale novû také prodejna

textilu, holiã a salon krásy.

V Pivovarské ulici je samozfiejmû

také pivovar, restaurace a hotel.

A na konci Pivovarské je pivnice,

dfiíve italská restaurace.

Na námûstí Svobody byl a je hotel

Pradûd, vedle nûj je penzion s cuk-

rárnou v pfiízemí. Do pfiízemí kni-

hovny se vrátila banka a knihovna

se odstûhovala do prvního patra.

V protûj‰í budovû, kde b˘vala ge-

ologická sluÏba GP, jsou úfiadovny

nûkter˘ch odborÛ mûstského úfia-

du. V ulici 1. máje v objektu b˘va-

lého v˘mûníku, kde byla téÏ malá

prodejna potravin, ze které se na

krátkou dobu stala restaurace, je

nyní pomûrnû velká prodejna po-

travin. U ní byla a je trafika.

Na Hornomûstské ulici se opravna

elektrospotfiebiãÛ (praãek a ledni-

ãek) roz‰ífiila i na prodej elektros-

potfiebiãÛ, pracích prostfiedkÛ

a kosmetiky, za rohem jsou klem-

pífii a vedle v b˘val˘ch jeslích je

rehabilitaãní stfiedisko. V̆ ‰e, smû-

rem k nemocnici, je na levé stranû

fieznictví, v b˘valé STS je opravna

automobilÛ, napravo v dfievûném

objektu, kde se prodávala zelenina

a ovoce, je dnes prodejna v‰ech

druhÛ potravin, malá potravináfi-

ská prodejna je také na parkovi‰ti

naproti nemocnici. Nemocnice je

nemocnicí, chybí dûtské a porod-

nické oddûlení - dûtí je málo. Také

v Nerudovû ulici je nová prodejna

elektroniky.

V Divadelní ulici vznikla cukrár-

na, dnes je v tomto obchodû pro-

dej kvûtin a dárkov˘ch pfiedmûtÛ.

V suterénním prostoru kina je na-

víc také restaurace. Na zaãátku

Sokolovské, v obchodû, kde pÛ-

vodnû prodával maso pan Pecha

a pak tam byla prodejna polotova-

rÛ, je v souãasnosti potravináfiská

prodejna. V této ulici vznikly a za-

nikly dvû trafiky (jedna v boudû,

druhá v domû). Z b˘valého klá‰te-

ra (do revoluce internátu) je sou-

kromá stfiední ‰kola Prima.

Naproti je (také nové) dámské ka-

definictví a pedikúra. Zanikla po-

travináfiská prodejna Jednoty, dnes

je obchod prázdn˘, v domû, kde

b˘vala Domovní správa, je v˘roba

nábytku. Tristní je osud provozu

Hedva 2. Z celé továrny fungují

v b˘valé vrátnici dva malé, ale

dobfie zásobené obchody - v jed-

nom lze nakoupit barvy a laky,

v druhém je ‰irok˘ sortiment spo-

jovacího materiálu, elektrod atp.

Na konci Sokolovské, vlastnû uÏ

na Fuãíkovû ulici, je stále restaura-

ce U Hrozna.

A teì od osy NádraÏní - tfiída

HrdinÛ doprava. Pod NádraÏní je

soubûÏná ulice ÎiÏkova. B˘valá

jatka, pak sklad zeleniny - tam je

dnes firma dodávající doplÀkové

papírové v˘robky k hliníkov˘m 

obalÛm. V areálu âSAD stojí na

dvofie autobusy, je tam ale také

prodejna stavebnin, prodejna

Kutilka s nejrÛznûj‰ím sortimen-

tem pro domácnost, dílnu, malífie,

stavebníky apod. a sbûrna oprav 

elektromotorÛ a elektrického ruã-

ního náfiadí a prodej LPG a nafty.

Za mostem pfies potok stál urãitou

dobu „hfiíbek“ - trafika, dnes uÏ

tam není. Také uÏ neexistuje „po-

revoluãní“ prodejna potravin nû-

kolik metrÛ od tohoto „hfiíbku“

smûrem k ulici 8. kvûtna.

V Revoluãní ulici je slepá ulice

doprava - do b˘valého OSP. Tam

bylo v posledních letech nûkolik

firem, v souãasnosti je tam ale jiÏ

jen následník OSP, jinak je objekt

prázdn˘. Dál po Revoluãní - na-

pravo je v dfiíve pouze obytném

domû prodejna potravin - veãerka

(urãitou dobu tam také sídlila kan-

celáfi poji‰Èovny). V b˘valé ãistír-

nû prodávají nové a ojeté automo-

bily (také se tam prodával textil,

zelenina, barvy a jiné). V moto-

technû se i nyní prodávají autodí-

ly, navíc tam lze koupit pily. Pfied

hasiãskou zbrojnicí, která slouÏí

svému úãelu i dnes, byla benzíno-

vá ãerpací stanice. Dnes tomu tak

není. Pro benzín je nutné zajet za

mûsto po silnici na ·umperk, kde

je jedna ãerpací stanice pfied

Janovicemi a druhá za Starou Vsí.

Nad hasiãskou zbrojnicí, v domû,

kde byla matefiská ‰kola, se done-

dávna prodával metrov˘ textil

a kravaty, dnes tam lze zakoupit

plastová okna. V budovû hospo-

dáfiství Státních statkÛ je hospoda

Na Statku, vedle byla „porevoluã-

ní“ prodejna peãiva, teì je obchod

prázdn˘.

V ulici 8. kvûtna b˘valo fieznictví,

teì tam maso nekoupíte, prodáva-

jí se tam reklamní samolepící fó-

lie. O nûkolik domÛ dále je ãalou-

nictví. Správa silnic se odstûhova-

la do Bruntálu, zbylo cestmistrov-

ství. Pracuje firma Rodinné dom-

ky, navíc se dvûma dcefiin˘mi

podniky, na pravé stranû, v objek-

tech, kde b˘valy Státní statky, je

v administrativní budovû úfiado-

vna mûstského úfiadu a mûstská

policie (krátkou dobu byla vlastní-

kem tohoto objektu firma Rodinné

domky), v dal‰í ãásti je velk˘ pro-

voz zpracovávající vykoupen˘,

zejména kovov˘ odpad. Geologi-

ck˘ prÛzkum jiÏ prakticky neexis-

tuje, zanikl v prÛbûhu devadesá-

t˘ch let. Na konci, v b˘valé STS,

jsou zámeãnické dílny.

Na Bartákovû ulici se

v R˘mafiovance v pfiízemí dále

prodávají potraviny, v patfie je ale

místo prodejny prÛmyslového

zboÏí dílna ‰vadlen. Z nuceného

v˘seku je second hand a o dÛm dál

je prodejna potravin - veãerka (téÏ

nová). Nad Bartákovou, na sou-

bûÏné ulici Julia Sedláka, je v b˘-

valém ONV, pak fieditelství

Jednoty, nûkolik firem - sázková

kanceláfi, zastoupení stavební spo-

fiitelny, realitní kanceláfi, poraden-

ská kanceláfi, v˘roba klíãÛ, prodej

ãisticích prostfiedkÛ a kosmetiky.

V Máchovû ulici nám poslouÏí 

P¤IJëTE SI S NÁMI ZACVIâIT
Odbor Sport pro v‰echny TJ Jiskra R˘mafiov

zve nej‰ir‰í vefiejnost na sportovní odpoledne s názvem

CVIâÍ CELÉ MùSTO
V sobotu 20. listopadu od 13.00 do 16.00 hodin jsou zváni

v‰ichni, kdo si chtûjí vyzkou‰et rÛzné druhy cviãení, 

do tûlocviãny TJ Jiskry R˘mafiov na Hornomûstské ulici. 

Je pro nû pfiipraven následující program:

Jednotlivé bloky cviãení jsou v rozmezí 30 minut.

Sportovní obuv je povinná a jednotné vstupné ãiní 20 Kã. 

Pro zúãastnûné bude pfiipravena tombola. 

Na v‰echny se tû‰í realizaãní t˘m pod vedením Jindfii‰ky Biãíkové

1. rozehfiátí pod vedením Mariky Pechové

2. aerobik - Alena Tome‰ková

3. kalanetika - Irena Ondra‰íková

4. aerobik - Edita Kalábová

5. aerobik - Daniela Galandrová

6. závûreãné zklidnûní - Irena Ondra‰íková
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prodejna vodoinstalaãního materi-

álu a opravna vodovodních zafiíze-

ní, v Ml˘nské ulici stále pracuje

„stará stolárna“. V ulici Palackého

je recyklaãní dvÛr, nov˘ penzion

Mary, v b˘valé sbûrnû odpado-

v˘ch surovin je prodejna barev

a lakÛ. Na zaãátku ulice Jesenické

je pûkn˘ nov˘ hotel Slunce.

A nakonec Opavská ulice.

Pfiedev‰ím - smûrem na Bruntál je

nová velká prodejna automobilÛ

·koda. Na svém místû stojí a - si-

ce jen málo - pracuje Hedva 1.

Otevfiená je i prodejna potravin

naproti, restaurace Na RÛÏku a ní-

Ïe pekárna. Nad RÛÏkem, v ulici

Rudé armády, vám opraví pfiijí-

maã nebo videorekordér, v Národ-

ní, pod kfiiÏovatkou, je prodejna

Zahrádkáfi, vedle dosud existující

v˘robny kuchyní (b˘valá Lena) je

nová provozovna sluÏeb ‰ití, ple-

tení a háãkování, v ulici U Lomu

funguje nová maliãká prodejna

potravin. Poslední objekt na levé

stranû Opavské ulice ve smûru na

·umperk je nová prodejna Penny

market.

TakÏe stálice, které zÛstaly tam,

kde b˘valy dfiíve - kromû kostela

s farou, radnice, po‰ty, nádraÏí, ne-

mocnice, polikliniky a nûco málo

v˘robcÛ vyrábûjících to co dfiíve

to jsou tûlocviãny, ‰koly, nûkolik

obchodÛ a restaurací.

Máme u nás dost obchodÛ s potra-

vinami a restaurací (v‰eho druhu),

je tu vût‰ina obchodÛ s dal‰ím sor-

timentem. Více neÏ dost je obcho-

dÛ s levn˘m textilem a obuví vãet-

nû second handÛ, dost je i míst,

kde koupíte elektrospotfiebiãe, 

elektroniku a mobilní telefony, ne-

chybí ani prodejny s automobily.

Místo jedné máme tfii lékárny.

Nejsou zde úfiadovny plynáren,

vodáren, energetiky - v‰e je

v Bruntále. Chybí speciálka - ry-

bárna, a chceme-li si koupit kvalit-

ní (zejména pánskou) konfekci ne-

bo koÏich, vybrat si kvalitní obuv

a zastavit se na kávu a zákusek

v tradiãní kavárnû, zajedeme si do

Olomouce.

Teì uÏ ale vzhÛru - nakupovat lev-

n˘ textil a obuv do bezpoãtu ob-

chodÛ, na trh a v˘prodejní akce

v Domû kultury a cestou si mÛÏe-

me posedût v tûch asi patnácti res-

tauracích, hospodách a pivnicích.

To je asi v‰e, co jsem chtûl fiíci.

Urãitû jsem na nûco zapomnûl, ale

snad i tento mal˘ v˘ãet, co kdy

kde bylo a je, mÛÏe b˘t zajímav˘.

Ing. Josef Jelínek

Víte, co dûlat pfii dopravní nehodû?
(Informace místní organizace âeského ãerveného kfiíÏe)

8. Zástava dechu a krevního
obûhu (2. ãást)

Postup pfii základní neodkladné kardio-
pulmonální resuscitaci:
• diagnostika bezvûdomí;

• poloha postiÏeného na zádech;

• kontrola dutiny ústní, její vyãi‰tûní;

• uvolnûní d˘chacích cest záklonem hlavy;

• diagnostika zástavy dechu - poslechem

a pohledem;

• zahájení umûlého d˘chání dvûma rychl˘mi

hlubok˘mi vdechy;

• diagnostika zástavy obûhu - dvûma prsty na

krãní tepnû;

• zahájení nepfiímé srdeãní masáÏe - 15 stla-

ãení hrudníku;

• kombinovaná kardiopulmonální resuscita-

ce: v pomûru 2 vdechy : 15 stlaãení hrudníku

- frekvencí 100 stlaãení/minutu;

• prÛbûÏnû kontrolujeme stav Ïivotních funk-

cí (po první minutû resuscitace a dále po kaÏ-

d˘ch tfiech minutách);

• po obnovení Ïivotních funkcí ukládáme po-

stiÏeného do stabilizované polohy na boku.

OÏivování ve dvou zachráncích je vÏdy v˘-

hodné - první zachránce udrÏuje prÛchodné

d˘chací cesty, provádí d˘chání z plic do plic

a prÛbûÏnû kontroluje tep na krãních tep-

nách, druh˘ zachránce provádí nepfiímou sr-

deãní masáÏ. U déle provádûné resuscitace

se zachránci mohou bûhem unavující ãinnos-

ti stfiídat, je vhodné, aby z tohoto dÛvodu kle-

ãeli na opaãné stranû tûla postiÏeného.

Pokud zahájíme resuscitaci, nepfieru‰ujeme

ji aÏ do obnovení základních Ïivotních

funkcí, v ostatních pfiípadech pokraãujeme

v oÏivování aÏ do pfiíjezdu Zdravotnické zá-

chranné sluÏby. Resuscitaci pfieru‰ujeme na

dobu maximálnû 5 sekund. Právo ukonãit 

oÏivování náleÏí pouze lékafii. Sami ukon-

ãujeme resuscitaci jen pfii vlastním úplném

vyãerpání.

Kardiopulmonální resuscitace u dûtí
Pfii oÏivování dûtí jsme ‰etrnûj‰í - pouÏíváme

men‰í fyzické úsilí, men‰í sílu pfii stlaãování,

niÏ‰í dechové objemy u vdechÛ a rychlej‰í

frekvence.

NejdÛleÏitûj‰í rozdíly:

• uvolnûní d˘chacích cest provádíme jen

mírn˘m záklonem hlavy;

• technika d˘chání z plic do plic ústy i nosem

souãasnû, vdechujeme jen obsah sv˘ch úst

tak, aby se zvedal hrudník, frekvencí d˘chá-

ní - u novorozence 30/minutu, u kojence

20/minutu;

• nepfiímou srdeãní masáÏ provádíme 1,5 cm

pod spojnicí prsních bradavek dvûma prsty,

u vût‰ích dûtí dlaní jedné ruky, frekvencí

u novorozence 120/minutu, u kojencÛ a vût-

‰ích dûtí 100/minutu;

• pomûr dechÛ a stlaãení je 1 : 5.

Akutní infarkt myokardu (srdeãní mrtvice)
Infarkt vzniká nejãastûji u osob k tomu dis-

ponovan˘ch (vûk nad 40 let, nadváha, vyso-

k˘ krevní tlak, koufiení, dlouhodob˘ stres,

dûdiãnost, vysoká hladina cholesterolu, ne-

dostatek pohybu). MÛÏe vzniknout pfii náhlé

stresové situaci (autonehoda) provázené úle-

kem, rozãilením, bolestí, úzkostí, strachem.

Pfiíznaky:

- prudká palãivá bolest za hrudní kostí, která

mÛÏe vystfielovat do krku nebo levé paÏe,

zpÛsobující úzkost a bezprostfiední strach

o Ïivot;

- bledá zpocená kÛÏe, postiÏen˘ je slab˘, ma-

látn˘, du‰n˘;

- tep hmatáme rychl˘, nepravideln˘ a mûlk˘,

mohou se objevit celkové známky ‰oku.

První pomoc:

- okamÏité zaji‰tûní pfiísného tûlesného klidu,

uvedení do polohy v polosedû, snaÏíme se

o psychické uklidnûní;

- uvolnûní odûvu, zaji‰tûní pfiívodu ãerstvého

vzduchu, zakáÏeme mluvit, jíst, pít, pfiede-

v‰ím koufiit;

- uÏívá-li nemocn˘ léky, podáme je pouze

v pfiípadû, nemá-li známky rozvinutého ‰oku;

- voláme okamÏitû Zdravotnickou záchran-

nou sluÏbu s údajem podezfiení na infarkt

myokardu, kontrolujeme stav základních Ïi-

votních funkcí. MUDr. Pavel Srnsk˘
(Zdravotnická pfiíprava uchazeãÛ

o fiidiãsk˘ prÛkaz)

·kolu podnikání nav‰tûvuje dvacet
studentÛ z R˘mafiovska

V fiíjnu byla zahájena v Bruntále v˘uka na Vysoké ‰kole podni-

kání, a. s. Do prvního roãníku nastoupilo 97 studentÛ ve tfiech tfií-

dách. Mezi tûmi, ktefií ‰kolu nav‰tûvují, je i dvacet studentÛ z re-

gionu R˘mafiovska vãetnû Bfiidliãné. P. Koláfi

Na snímku je zachycena v˘uka pfiedmûtu „Podnik a podnikání“, kte-
r˘ pfiedná‰í rektor vysoké ‰koly doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. 

Foto: archiv V· podnikání
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Sport

Tfietí disciplína „desetiboje“ stanovila za cíl pfiesnou mu‰ku
V sobotu 6. listopadu se uskuteã-

nila tfietí disciplína leto‰ního

R˘mafiovského desetiboje - stfiel-

ba ze vzduchovky. Do malého sá-

lu SVâ si na‰lo cestu rekordních

pûtasedmdesát stfielcÛ.

„Mu‰ka jenom zlatá“ by zvolal

klasik ãeského filmu, kdyby zfiel

terãe nûkter˘ch úãastníkÛ stfielby.

Na druhé stranû byly k vidûní

i terãe, které by potû‰ily ve‰kerou

lovnou zvûfi v Jeseníkách. O je-

jich majitelích v‰ak zdvofiile po-

mlãíme.

V kategorii Ïen A se potvrdilo

známé „Pfii‰el, vidûl, zvítûzil“,

a to u Marcely Îákové, která

vyhrála nástfielem 79 bodÛ pfied

Marcelou Valovou (74 bodÛ)

a Janou Kopeãkovou (69 bodÛ).

Mezi stfielkynûmi v kategorii

Ïeny B vynikla Markéta

Míãková. Její v˘kon 90 bodÛ

dokazuje, Ïe dostat se jí na mu‰-

ku by nebylo zrovna vhodné.

Vyrovnan˘ boj s ní svedly Eva

Sovi‰ová a Alena Jurá‰ová

shodn˘m v˘konem 84 bodÛ.

Nejpoãetnûji obsazená je katego-

rie muÏÛ A. Prvenství si vystfiílel

nejlep‰ím v˘konem dne Petr

Koneãn˘ - 94 bodÛ z celkov˘ch

100 moÏn˘ch. Stfiíbrnou mu‰ku

mûl Vladimír Kistan (89 bodÛ),

bronzov˘ skonãil Jifií Jaro‰ s v˘-

konem 88 bodÛ.

Nejdramatiãtûj‰í souboje byly

svedeny v kategorii muÏÛ B. Ivan

Sovi‰ a Jarek DoleÏel se drÏeli

hesla „To nejlep‰í nakonec“ a oba

se prezentovali „na chlup“ stej-

n˘m v˘konem 91 bodÛ. Na tfietím

místû skonãil Bfietislav Chromec

v˘konem 87 bodÛ.

V kategorii muÏÛ C zvítûzil

Franti‰ek Látal nástfielem 87 bo-

dÛ pfied Janem Horáãkem (84 bo-

dÛ) a Josefem Volkem (82 bodÛ).

V prosinci ãeká r˘mafiovské de-

setibojafie dal‰í technická discip-

lína - kuÏelky. Hází se na 60 ho-

dÛ sdruÏen˘ch v místní kuÏelnû

TJ Jiskry R˘mafiov na Bartákovû

ulici. MoÏnost vylep‰it si celko-

vé postavení

v tabulce tedy

mají sportovci

27. 12. 2004 od

11.00 do 18.00

hodin. Jde o ãa-

sovû nároãnou

disciplínu a je

nutné poãítat se

zdrÏením. Po

pfiíchodu do ku-

Ïelny se kaÏd˘

zapí‰e do po-

fiadníku na tabu-

li, po uvolnûní dráhy odhází

sv˘ch 60 hodÛ (30 pln˘ch a 30

doráÏka) a následnû musí zapsat

hru dal‰ímu hráãi. Z pfiedchozích

fiádkÛ plyne, Ïe se jednotliví

sportovci zdrÏí na kuÏelnû jednu

aÏ dvû hodiny. Rozhodnû se v‰ak

nikdo nudit nebude. Pohled na ty,

co kuÏelky umí hrát, i na ty, co je

hrají poprvé, stojí urãitû za to.

KuÏelkáfi‰tí nováãci nemusí mít

z tohoto sportu obavu. V hledi‰ti

najdou mnoho ochotn˘ch trené-

rÛ, ktefií poskytnou své rady bez-

platnû a rádi. Pfiijìte si zpfiíjemnit

vánoãní svátky pohybem a neza-

pomeÀte si pfiinést ãistou spor-

tovní obuv se svûtlou podráÏkou.

KuÏelky jsou pfiíleÏitostí pro nové

zájemce o R˘mafiovsk˘ desetiboj

a je to poslední moÏnost, jak ab-

solvovat leto‰ní roãník kompletní

(sedm disciplín se zapoãítává). JiÏ

nyní se tedy mÛÏete tû‰it na pravi-

delnû skvûlou atmosféru na kuÏel-

nû. Alena Jurá‰ová

Celkové v˘sledky po tfiech disciplínách
(Turistika, bûh 1000, resp. 600 m a stfielba ze vzduchovky)

Kategorie Ïeny A: Kategorie Ïeny B: Kategorie muÏi A:
1.Marcela Valová 1. Eva Sovi‰ová 1. Petr Koneãn˘

2.Darja KoÀafiíková 2. Alena Jurá‰ová 2. Miroslav Egida

3.Hana Cisariková 3. Markéta Míãková 3. Vladimír Kistan

Kategorie muÏi B: Kategorie muÏi C (600 m):
1. Ivan Sovi‰ 1. Vojtûch Smetana.

2. Ivo Volek 2. Josef Dfievo

3. Jaroslav Hofman 3. Antonín Koneãn˘

Na domácí palubovce se na‰im
ko‰íkáfiÛm dafiilo, venku jiÏ ménû
R˘mafiov‰tí basketbalisté sehráli 22. fiíjna dal‰í zápas ze

série oblastního pfieboru muÏÛ. V této sezónû mají hráãi

za sebou i první zápas mimo domácí hfii‰tû, a to

v Olomouci. Proti BK Olomouc na‰i borci hráli velmi

dobré a vyrovnané utkání, av‰ak na konci zápasu se ra-

dovali domácí.

Po v˘hfie 73 : 60 utrpûli R˘mafiov‰tí první prohru. Na‰i

basketbalisté hráli opravdu dobfie a po tfietí ãtvrtinû vedli

o jeden bod, ale do Olomouce pfiijeli pouze v poãtu sedmi

hráãÛ a na konci jiÏ docházely síly.

Body: J. Musil - 8, R. Musil - 11, P. Musil - 6, K. Jano‰ek

- 20, M. Zatloukal - 2, V. Rychl˘ - 4, O. ·imko - 9.

Dal‰í zápas odehráli na‰i ko‰íkáfii na domácí pÛdû a od-

ãinili pfiedchozí poráÏku a porazili druÏstvo TJ MEZ

Postfielmov 72 : 49. Zápas mûl zpoãátku velmi nervózní

úvod z dÛvodu absence druhého rozhodãího. Domácí

druÏstvo se na rozdíl od soupefie nedalo vyprovokovat

a dovedlo zápas k vítûznému konci, a to i pfiesto, Ïe tfietí

ãtvrtina byla z pohledu samotn˘ch hráãÛ i trenéra zbyteã-

nû nervózní a podprÛmûrná. Ov‰em svÛj bodov˘ náskok

s pfiehledem udrÏeli.

Body: F. Brenkus - 2, D. Ko‰Èál - 2, J. Musil - 5, P. Musil

- 13, R. Musil - 13, K. Jano‰ek - 12, V. Rychl˘ - 8, O.

·imko - 4, P. Kon‰tack˘ - 13.

Hráãi BFAA Oldies zvou v‰echny fanou‰ky r˘mafiovské-

ho basketbalu k náv‰tûvû dal‰ího utkání, které se uskuteã-

ní 26. 11. v hale Gymnázia R˘mafiov. Pavel Kon‰tack˘

Ze stolního tenisu
Se stfiídav˘mi úspûchy prochází zaãátkem soutûÏe nováãek krajského pfieboru.

Po prohfie v Zábfiehu 6:12 pfii‰la remíza 9:9 v Horních Îivoticích, následná do-

mácí prohra 6:12 s Mûstem Albrechtice a velmi cenná remíza s Vrbnem 9:9.

K dal‰ím zápasÛm odjíÏdí druÏstvo do Dubicka a Jedlí.

Nejlep‰í s 60 % úspû‰nosti je Vojta JanÛ, následuje vyrovnaná dvojice Jarka

Veiglová s BroÀou Rektofiíkem s 50 % a Libor Stacho s 20 % vyhran˘ch zápa-

sÛ, kter˘ je se svou obrannou hrou postrachem nejlep‰ích hráãÛ soupefie.

Bronislav Rektofiík

Krajská soutûÏ II. B
Poslední zápasy

1. Loko Zábfieh B 5 5 0 0 57:33 15 Krnov B - Mor. Beroun 11:7

2. Omya Jeseník D 5 4 0 1 51:39 13 Mikulovice B - H. Îivotice 7:11

3. Sokol Jedlí 5 3 0 2 52:38 11 Jeseník D- Dubicko 11:7

4. TJ Krnov B 5 3 0 2 49:41 11 ·umperk D - Jedlí 4:14

5. ATS M. Albrechtice 5 3 0 2 48:42 11 Zábfieh B - Vrbno 11:7

6. Sp Mikulovice B 5 3 0 2 48:42 11 R˘mafiov - M. Albrechtice 6:12

7. Sokol Vrbno p. Prad. 5 2 1 2 52:38 10 Krnov B - H. Îivotice 13:5

8. Sokol H. Îivotice 5 2 1 2 44:46 10 Mikulovice B - Mor. Beroun 13:5

9. Sokol Dubicko 5 2 0 3 46:44 9 Jeseník D - Jedlí 10:8

10. SVâ R˘mafiov 5 0 2 3 38:52 8 ·umperk D - Dubicko 4:14

11. Granitol Mor. Beroun 5 1 0 4 36:54 8 Zábfieh B - M. Albrechtice 13:5

12. TTC ·umperk D 5 0 0 5 19:71 5 R˘mafiov - Vrbno 9:9

Dva nejúspû‰nûj‰í stfielci v kategorii muÏÛ B Ivan
Sovi‰ a Jarek DoleÏel
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aa..ss..,, zzáávvoodd 0066 RR˘̆mmaafifioovv

ppoofifiááddáá

pfiedvánoãní prodej za velmi v˘hodné ceny !!!

Ve dnech od 3. listopadu - do 22. prosince 2004
pondûlí - pátek

dennû od 10,00 hod - do 17,00 hod

Místo prodeje:: uull.. SSookkoolloovvsskkáá - vveeddllee SSSSOO·· PPRRIIMMAA ((bb˘̆vvaall˘̆ zzáávvoodd HHeeddvvaa))

SSoorrttiimmeenntt vv˘̆rroobbkkÛÛ::

• Saténové loÏní soupravy jed-

nobarevné a tisky

• TV deky

• Pol‰táfiky rÛzn˘ch velikostí,

tvarÛ a barev

• Mikulá‰sk˘ pytlík

• Závûsy, záclony

• Pfiehozy

• Sedáky

• Ubrusy

• Kravaty,mot˘lky, ‰ály a ‰átky

• atd.

Dále bude moÏno nakoupit i metrov˘ textil,
za velmi vv˘̆hhooddnnéé cceennyy..

UUrrããiittûû ssii vvyybbeerreettee zz nnaa‰‰íí bboohhaattéé nnaabbííddkkyy vv˘̆rroobbkkÛÛ..

TTûû‰‰íímmee ssee nnaa VVaa‰‰ii nnáávv‰‰ttûûvvuu..

Nabídka: - finanãní poradenství, servis

- penzijní pfiipoji‰tûní (dfiíve vojensk˘ 

penzijní fond)

- zaji‰tûní, poji‰tûní

- zisky, jistota, zhodnocení

- investování, stavební spofiení

- pÛjãky

Kanceláfi: budova âeského Telecomu, námûstí Míru 

(vedle po‰ty)

Otevfieno: po - pá  9.00 - 11.30 13.30 - 16.30

a kdykoliv po telefonické domluvû

Pfiijímáme nové spolupracovníky za v˘hodn˘ch podmínek

Lenka RomaÀáková, 
tel. kanceláfi: 554 230 119

mobil: 603 780 576

CREDIT SUISSE
Poji‰Èovna & Penzijní fond

BUNDY, SVETRY, MIKINY, TRIKA dl. rukáv,

RIFLE REACTIVE, zateplené KALHOTY,

dûtské  zimní BUNDY, ãepice, ‰ály, rukavice,

lyÏafiské a snowboardové  KALHOTY,

BUNDY na bûÏky

AKCE platí od 10.11.2004 do 31. 12. 2004

Obleãení pro voln˘ ãas a sport
R˘mafiov, Husova3

Freestyle shop M

Rýmařov, Husova 3
tel : 776 597 131

BIOSOLÁRIUM M

TURBO    8,- Kã /1 minutu

1 Ïet 3 min 40,-  Kã nyní 20,- Kã
2 Ïet 6 min 70,-  Kã nyní 50,- Kã
3 Ïet 9 min 100,- Kã nyní 80,- Kã
4 Ïet 12 min 120,- Kã nyní 100,- Kã
5 Ïet 15 min 140,- Kã nyní 120,- Kã

PERMANENTKA    malá    600,- Kã

25 ÏetonÛ, 75 minut,  8,- Kã/1 min

PERMANENTKA velká   1000,-  Kã

50 ÏetonÛ,150 minut, 7,- Kã/1 min

SLEVA platí
od 10. 11. do 28. 2. 2004

Pfii nákupu nad  1000,- Kã: Zdarma
vstup do Biosolária v hodnotû 120,- Kã , tj. 5 ÏetonÛ

Pfii nákupu nad  2000,- Kã: Zdarma
vstup do Biosolária  v hodnotû 360,- Kã, tj. 15 ÏetonÛ

Pfii nákupu  nad 3000,- Kã: Zdarma
malá permanentka do Biosolária v hodnotû 600,- Kã 

Pfii nákupu  nad 5000,- Kã: Zdarma
velká permanentka do Biosolária v hodnotû 1000,- Kã
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V˘znamné jubileum
Îivotního jubilea 70 let se ve stfiedu 17. listopadu doÏil v plné svûÏes-

ti pan Zdenûk Dûdáãek. Od roku 1971 je ãlenem oddílu kuÏelek a od

roku 1991 jeho pfiedsedou. Za jeho vedení dosahuje oddíl v˘znamn˘ch

sportovních úspûchÛ. Nema-

lou zásluhu má i na moderni-

zaci a stálém vylep‰ování ku-

Ïelny. âlenové oddílu kuÏelek

TJ Jiskra R˘mafiov mu pfiejí do

dal‰ích let v‰e nejlep‰í, hlavnû

zdraví a hodnû elánu pfii práci

pro oddíl i v soukromém Ïivo-

tû.  Oddíl kuÏelek
TJ Jiskra R˘mafiov

KuÏelkáfii obhájili loÀsk˘ titul
v Grand Prix 2004

Rab‰tejnsk˘ kocour je plnolet˘
V sobotu 6. listopadu se uskuteã-

nilo tradiãní zamykání skal na

Rab‰tejnû, pfii kterém se bûÏí zá-

vod z Libiny na Rab‰tejn pod ná-

zvem bûh O rab‰tejnského ko-

coura. Letos to byl jiÏ 18. roãník.

Jako kaÏd˘m rokem se jej zú-

ãastnilo mnoho bûÏcÛ z R˘ma-

fiovska, ktefií opût promluvili do

pofiadí v jednotliv˘ch kategori-

ích.

Na startu v Libinû se se‰lo kolem

90 bûÏcÛ. V 11.45 se vydali na

nároãnou traÈ s pfiev˘‰ením 

450 m. Na závodníky ãekaly mno-

hé záludnosti terénu (extrémní

stoupání, bahno, ãlenitá lesní traÈ

aj.). Nûktefií bûÏci z R˘mafiovska

mají za sebou jiÏ pûknou fiádkÛ

roãníkÛ (Pavel Pode‰va, Vlastík

Koke‰, PéÈa Kroutil a dal‰í), co na

tûchto závodech získávají buì

vavfiíny anebo cenné zku‰enosti

(Ondra a Honza Strnadelovi,

Karel StrÏínek, Ondra Kielar,

Tomá‰ a Daniel Gromusovi a Jifií

Nûmeãek). Ve ãtyfiech ze ‰esti ka-

tegorií stáli na‰i bûÏci na stupních

vítûzÛ. Juniofii - 3. místo Ondra

Strnadel, kat. A (30 - 40 let) - 

3. místo Vlastík Koke‰, kat. B (40

- 50 let) - 3. místo Karel StrÏínek,

kat. nad 50 let - 3. místo Pavel

Pode‰va.

Toto „zdravé jádro“ se také zú-

ãastní dal‰ího bûÏeckého závo-

du, tentokrát v Krnovû pod ná-

zvem Hrouzovka. O prÛbûhu

a v˘sledcích vás budeme opût

informovat na stránkách R˘ma-

fiovského horizontu.  

Karel StrÏínek

V sobotu 30. fiíjna se v Opavû 

uskuteãnil závûreãn˘ republikov˘

turnaj v kuÏelkách tûlesnû postiÏe-

n˘ch sportovcÛ. Posledního kuÏel-

káfiského klání v rámci republiko-

vého Grand Prix 2004 se zúãastni-

lo celkem ãtyfiicet hráãÛ. Na‰i r˘-

mafiov‰tí sportovci si vedli velmi

dobfie. V kategorii LP 0 (lehce po-

stiÏení) se nejlépe dafiilo Ivu

Mrhalovi, kter˘ s poãtem 383 sho-

zen˘ch kolkÛ obsadil v Opavû tfie-

tí místo, a to mu také zÛstalo

i v rámci celého Grand Prix.

Stejnû dobfie zabodoval i Karel

Forcek. Na opavské kuÏelnû si

s poãtem 398 shozen˘ch kolkÛ za-

jistil tfietí místo v kategorii LP 1

muÏi, rovnûÏ i v celé soutûÏi. Tak

jako vloni i letos potvrdil roli fa-

vorita Zdenûk Doãkálek, kter˘ re-

prezentuje mûsto R˘mafiov v kate-

gorii TP 1 muÏi (tûÏce postiÏení)

a v Opavû vybojoval v˘konem

526 shozen˘ch kuÏelek první mís-

to. To mu také zÛstalo v rámci ce-

lého seriálu Grand Prix 2004, kte-

r˘ ve své kategorii vyhrál. Stejnû

dobfie si vedl i Petr ·védík ve stej-

né kategorii. Nestanul sice na me-

dailovém místû, ale i ãtvrtá pfiíãka

jej fiadí k v˘razn˘m sportovcÛm

r˘mafiovského oddílu.

Na‰i tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii se

pfiipravují v této chvíli na mistrov-

ství âeské republiky, které se 

uskuteãní 11. prosince v Bohumí-

nû. Reprezentovat nás budou

Zdenûk Doãkálek, Karel Forcek

a Petr ·védík. Sportovci musí pro-

jít patfiiãnou pfiípravou, a za tím 

úãelem se ve dnech 19. - 21. fiíjna

zúãastní soustfiedûní kuÏelkáfi-

sk˘ch reprezentantÛ v Blansku.

K tomu, aby na‰i sportovci dosáh-

li v prosincovém klání co nejlep-

‰ích v˘sledkÛ, jim pfiejeme hodnû

úspûchÛ a pevnou ruku. JiKo

Zaãíná lyÏafiská sezóna 
a my zaãínáme slevou!

Potfiebujete vázání, 
tak neváhejte a pfiijìte!

V˘prodej  
bazarov˘ch lyÏí  
dlouh˘ch délek 

s vázáním za 599 Kã !!

BOB SPORT
Husova 3, R˘mafiov

tel.: 777 121 919

Snowboardy, bûÏky, lyÏe
i carwingové, hole a jiné

zimní zboÏí za dobré ceny

Akce !!
Nové  dûtské  znaãkové 

sálovky Diadora za 599 Kã

Probíhá posezónní 
v˘prodej koleãkov˘ch
bruslí – v˘razné slevy

do konce listopadu.

Tû‰íme se na Va‰í náv‰tûvu
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SLEVA 10%
NA VE·KERÉ SERVISNÍ SLUÎBY
P¤I P¤EDLOÎENÍ TOHOTO LETÁKU

cena servisní prohlídky se zárukou mobility jiÏ od 455,- Kã
originální díly u nás levnûji - u‰etfiíte aÏ 30%

Zimní pneu jiÏ od 999,- Kã
Pfii zakoupení 4 kusÛ montáÏ zdarma
Zimní prohlídka za 99,- Kã

NOVÉ JE LEP·Í
Pofiiìte si novou Fábii a my za Vás zaplatíme první rok leasingu od ·koFINU.

Skvûlá nabídka:

Superb Classic 1,8 Turbo benzin 110 kW - zelená canadian met., ABS, EDS,
KLIMATIZACE, PALUBNÍ POâÍTAâ, … Cena: 650 900,- Kã Sleva: 100 000,- Kã

Superb Celebration 1,8 Turbo benzin 110 kW - modrá mystery metal., KLIMATRONIC,
LITÁ KOLA, ABS, EDS, PALUBNÍ POâÍTAâ, … Cena: 446 400,- Kã Sleva: 70 000,- Kã

Octávia combi classic 1,2 47 kW - ‰edá stone met., EL. OKNA, EL. ZPùT. ZRCÁTKA,
CENTR. ZAMYKÁNÍ, 2X AIRBAG, … Cena: 446 400,- Kã Sleva: 70 000,- Kã

Fábia sedan classic 1,2 47 kW - ‰edá stone met., TÓNOVANÁ SKLA, 
P¤ÍPRAVA NA RÁDIO, 1X AIRBAG, … Cena: 278 400,- Kã Sleva: 40 000,- Kã

a dal‰í zv˘hodnûné modely u nás na Vás ãekají!

Auto ·tûpaník, spol. s r. o.
autorizovan˘ prodejce vozÛ ·koda, drÏitel certifikátu kvality ISO 9001

793 91 Úvalno (u Krnova)
tel.: 554 637 120
e-mail: prodej vozu@auto-stepanik.cz
www.auto-stepanik.cz ·koFIN s. r. o. infolinka 800 100 800



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

!!! SUPER AKCE DO KONCE ROKU !!!
Ke kaÏdému zakoupenému vozu financovanému pfies GE Capital Leasing Defendlock  nebo Construct v hodnotû 10.000,- Kã + kniha v˘hod u Barumu zdarma

• 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 mů-
žete platit vaším stávajícím vozidlem.
• Autocredit od GE Capital
Leasing: akontace již od 1,- Kč
z ceny vozidla, výhodné havarijní

pojištění a povinné ručení. Na sjed-
nání úvěru potřebujete dva platné
doklady totožnosti, bankovní spojení
a cca 45 minut času. U všech vozi-
del prověřen původ.

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

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

Fiat Punto 1.2 SX, r. v. 1996,
101 tis. km, airbag, centrál,
el. pfi. okna. 
Cena: 118 000 Kã.

Opel Astra 1.6 16V, r. v. 1998,
klima, 2x airbag, ABS, rádio,
el. pfi. okna a zrcátka, posil.
fiíz., centrál. Cena: 169 900 Kã.

Renault Mégane 1.6 kupé, 
r. v. 1997, 2x airbag, imob.,
el. okna, posil. fiíz., centrál.
Cena: 138 000 Kã.

Honda HR - V 1.6 4x4, klima,
1. majitel, r. v. 2001, 2x airbag,
ABS, CD + rádio, el. okna, taÏ-
né, centrál. Cena: 375 000 Kã.

Suzuki Grand Vitara 2.5 V6
Elegance 4x4, r. v. 2001, 52 tis. km,
airbagy, ABS, imob., el. v˘bava,
taÏné, centrál. Cena: 399 500 Kã.

Fiat Croma 2.0 Tdi, r. v. 1996,
aut. klima, airbag, centrál, i-
mob., el. okna, posil. fiíz., el.
zrcátka. Cena: 129 000 Kã.

Ford Mondeo Combi 2.0 TDDi,
aut. klima, r. v. 2002, 59 tis.
km, 4x airbag, ABS, vybavení
v el. a dal‰í. Cena: 339 000 Kã.

Ford Fiesta 1.3 Zetec, r. v.
1996, airbag, centrál, imob.,
el. okna. Cena: 99 000 Kã.

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

SLEVA

SLEVA

ODPOČET DPH

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

Audi A6 2.5 TDi Quattro, klima, 
r. v. 2000, 8x airbag, EDS, ABS, rá-
dio, el. okna, posil. fiíz., palub. poã.,
centrál a dal‰í. Cena: 548 000 Kã.

Fiat Marea Weekend 1.8 16V
klima, r. v. 1996, ABS, centrál,
el. okna a zrc., posil. fiízení
a dal‰í. Cena: 118 500 Kã.

Hyundai Accent 1.3, r. v.
1997, 110 tis. km, 2x airbag,
ABS, posil. fiízení. 
Cena: 89 900 Kã.

Seat Ibiza 1.0 37 kW - 1. ma-
jitel, r. v. 2002, 93 tis. km, rá-
dio, posil. fiízení. 
Cena: 189 000 Kã.

·koda Felicia Combi 1.3 LXi
50 kW, r. v. 1999, 109 tis.
km, rádio, centrál, posil. fiíze-
ní. Cena: 139 900 Kã.

Ford Transit 2.5 Di, valník 
6 míst, r. v. 1999, 2 x airbag,
rádio, imob., posil. fiíz. 
Cena: 289 000 Kã bez DPH.

· - Fabia 1.4 16V Comfort, 1. ma-
jitel, r. v. 2000, 98 tis. km, 
airbagy, ABS, rádio, centrál, posil.
fiízení a dal‰í. Cena: 185 900 Kã.

Fiat Seicento 1.1 Klima 3dvé-
fiov˘, r. v. 2000, klima, 2x air-
bag, centrál, imob., el. okna,
posil. fiízení. Cena: 119 000 Kã.

·koda Felicia combi LX 1.9 D,
r. v. 1998, airbag, CD, rádio,
centrál, posil. fiíz., el. zrcátka.
Cena: 149 000 Kã.

Seat Inca 1.9 D, 5 míst, r. v.
1997, rádio, centrál, el. okna,
posil. fiízení, taÏné. 
Cena: 105 000 Kã.

·koda Octavia SLX 1.9 Tdi,
klima, r. v. 2000, 121 tis. km,
airbagy, ABS a dal‰í. 
Cena: 289 000 Kã.

Volkswagen Golf 1.9 SDi 50
kW, r. v. 1999, 117 tis. km,
2x airbag, ABS, centrál, posil.
fiízení. Cena: 224 900 Kã.

·koda Felicia 1.3 GLXi 50 kW
- 1. majitel, r. v. 1995, 47 tis.
km, rádio, imobilizér, taÏné.
Cena: 96 800 Kã.

·koda Octavia Combi 1.9 TDi
PD 4x4 Eleg, r. v. 2003, 7 600
km, klima, ABS, el. okna, palub.
poã., centrál. Cena: 499 000 Kã.

·koda Felicia Pick-Up 1.9 D LX
47 kW, r. v. 1996, 95 tis. km,
imobilizér, posilovaã fiízení.
Cena: 89 000 Kã bez DPH.

·koda Felicia 1.3 LXi 50 kW,
r. v. 1996, 116 tis. km, rádio,
imobilizér a dal‰í. 
Cena: 89 900 Kã.


