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Aktuálnû z mûstaAktuálnû z mûsta

Mûsto bude fie‰it v leto‰ním roce fiadu nelehk˘ch úkolÛ
R˘mafiov‰tí radní a zastupitelé, jako volení

zástupci mûsta, vkroãili s nadcházejícím ro-

kem 2005 do druhé pÛle volebního období.

Co se jim doposud podafiilo zdárnû splnit

z naplánovan˘ch úkolÛ a jaké cíle budou fie-

‰it nejen v leto‰ním roce, ale i ve zb˘vají-

cím volebním období, na to jsme se zeptali

ãlovûka nejpovolanûj‰ího, starosty mûsta

Ing. Petra Kloudy.

MÛÏete fiíci, pane starosto, co se
podafiilo v první polovinû voleb-
ního období uskuteãnit a co ne?
Jaké hlavní úkoly a cíle stojí
pfied mûstem R˘mafiov v nastá-
vajícím roce 2005?
Zastupitelé a pfiedev‰ím zamûst-

nanci odpovûdn˘ch odborÛ úfia-

du vloÏili v uplynulé ãásti voleb-

ního období nejvût‰í energii pfie-

dev‰ím do v˘stavby kanalizace,

oprav a údrÏby komunikací, v˘-

stavby vodovodu v Jamarticích,

bytÛ a fiady dal‰ích investiãních

akcí. Letos bude nejvût‰í úsilí

vynaloÏeno na v˘stavbu Domu

s peãovatelskou sluÏbou, jedná

se o druhou nejv˘znamnûj‰í in-

vestici tohoto volebního období

v celkové hodnotû 24 mil. korun

a rádi bychom tuto stavbu zahá-

jili pfied koncem roku. V pfiípra-

vû je Ïádost o dotaci z pfiíslu‰né-

ho programu a doufám, Ïe ji

mûsto obdrÏí. Dal‰í finanãní pro-

stfiedky budou investovány do

v˘stavby bytÛ v pÛdních vestav-

bách a v˘stavby bytÛ, které na-

hradí shofiel˘ bytov˘ dÛm na tfií-

dû HrdinÛ. Devût miliónÛ korun

je také pfiipraveno v mûstském

rozpoãtu, a jedná se asi o nejvy‰-

‰í ãástku v historii mûsta, na in-

vestice do oprav a rekonstrukcí

komunikací a chodníkÛ. Rekon-

strukcí by mûly projít i dva mos-

ty. Zastupitelé na základû zji‰tû-

ného stavu zvaÏují, které vybe-

rou. Pochopitelnû, Ïe ãást z cel-

kového objemu financí je urãena

na opravy komunikací po zimû.

Z velké ãásti se bude jednat 

o opravu chodníkÛ na tfiídû

HrdinÛ v návaznosti na generál-

ní opravu silnice od tfiídy HrdinÛ

z R˘mafiova aÏ po Val‰ovsk˘

DÛl, kterou letos s roãním sklu-

zem provede Správa a údrÏba

silnic Moravskoslezského kraje.

Budeme postupovat v budování

parkovi‰È na sídli‰tích a opût se

snaÏíme získat dotaci na regene-

raci sídli‰tû Pfiíkopy. Letos pfii-

pravíme tfii lokality pro v˘stavbu

rodinn˘ch domkÛ. To znamená,

Ïe vybudujeme sítû na ul. Kvû-

tná, Komenského a v Edrovi-

cích.

Jak pokraãuje projekt v˘stavby
na ·kolní ulici v Janovicích?

Zmínûn˘ projekt pfiihla‰ujeme

do programu PHARE. Na zmí-

nûné ulici mûly b˘t vybudovány

chodníky a mûla by se stát kva-

litním pfiístupem do místní roz-

vojové a prÛmyslové zóny, která

slibnû prosperuje. Bude se jednat

o finanãnû velmi nároãnou akci

(20 mil. korun) a bez dotace

z programu PHARE bychom ji

nemohli realizovat. Projekt by

mohl b˘t zahájen je‰tû v leto‰-

ním roce. Zastupitelstvo prodalo

nevyuÏitou ‰kolu v Janovicích

spoleãnosti Gala Prostûjov a ta

jiÏ pfiipravuje zahájení v˘robní-

ho provozu. To je‰tû zv˘‰í zatí-

Ïení této komunikace.

MÛÏete se zmínit, pane starosto,
o dlouhodobûj‰ích investiãních
akcích?
Snad je‰tû v tomto volebním ob-

dobí budeme fie‰it generální re-

konstrukci r˘mafiovského ná-

mûstí, zpracování studie bylo

zadáno architektÛm. Potom musí

probûhnout diskuse v zastupitel-

stvu a s obãany a pokud se tak

zastupitelé rozhodnou a získáme

dotaci, pravdûpodobnû v pfií‰tím

roce by se zahájily stavební prá-

ce. Chtûl bych pfiipomenout, Ïe

byl letos opût vyhlá‰en program,

kter˘ umoÏÀuje financovat rege-

neraci panelov˘ch sídli‰È.

Rozhodli jsme se do tohoto pro-

gramu pfiihlásit sídli‰tû Pfiíkopy.

Projekt obsahuje roz‰ífiení stáva-

jících parkovi‰È, vybudování

dûtsk˘ch hfii‰È, v˘sadbu zelenû

a dal‰í úpravy. Stál˘mi priorita-

mi je budování bytÛ, pfiíprava lo-

kalit pro v˘stavbu domkÛ a opra-

vy a údrÏba komunikací.

V̆ stavba druhého domu s peão-

vatelskou sluÏbou jiÏ nepostihne

toto volební období. NápadÛ na

vylep‰ení mûsta je od obãanÛ

a zastupitelÛ dostatek.

Limitujícím je objem mûstského

rozpoãtu, pfiesnû jako v domác-

nosti kaÏdého z nás - na‰e penû-

Ïenka nepokryje v‰echna pfiání.

Poãítá mûsto s vyuÏitím progra-
mu na obnovu panelov˘ch do-
mÛ?
Letos je‰tû Ïádn˘ program vy-

hlá‰en nebyl. V minulosti jsme

je nûkolikrát vyuÏili. Problémem

je celkovû mal˘ objem prostfied-

kÛ v programu a s tím souvisejí-

cí vysok˘ poãet neuspokojen˘ch

Ïádostí. Máme pfiipraveny pro-

jekty na opravy bytov˘ch domÛ

na sídli‰ti Dukelská. Zde jsme

vyuÏili programy opravy panelo-

v˘ch domÛ v minulosti.

Zanedbanost panelov˘ch domÛ

je vysoká,  inkasované nájemné

zdaleka nepokryje náklady na 

opravy. V̆ ‰e nájemného navíc

jiÏ dlouho stagnuje.

Jiná mûsta fie‰í tento problém
úvûry. Lze vzít v úvahu i tako-
vou moÏnost?
Nedávno jsem ãetl, Ïe dvû tfieti-

ny pÛvodních státních a podni-

kov˘ch bytÛ jsou zprivatizová-

ny. Mûsta a spoleãnosti tento

problém tedy fie‰ila prodejem,

a to v mnoha pfiípadech velmi

pod cenou. Na R˘mafiovsku je

malá koupûschopnost, ceny bytÛ

by pro prodej celému spektru

nájemníkÛ musely b˘t symbo-

lické a noví majitelé - b˘valí ná-

jemníci, by je pravdûpodobnû

nebyli schopni nebo ochotni re-

konstruovat. Zastupitelstvo pro-

zatím nepfii‰lo s návrhem houfné

privatizace bytového fondu.

Ve‰keré nájemné i z nebytov˘ch

prostor se vrací na opravy

a správu na‰eho bytového fondu

mûsta, a pfiesto nepokryje potfie-

by. Tento velmi star˘ a desetile-

tí vznikající dluh není v silách

mûsta odstranit mávnutím

proutku. Naopak mûsto spolufi-

nancuje se státními dotacemi

v˘stavbu nov˘ch bytÛ.

Zanedbanost stávajících domÛ

je vysoká a tento problém tíÏí

i stát. Není dán dostateãn˘ pro-

stor k trÏnímu hospodafiení s by-

ty, není radikální metr na nepla-

tiãe a od toho se odvíjí i zane-

dbání bytového fondu, které za-

poãalo snad pfied padesáti lety.

Na‰i zastupitelé problém pomo-

cí úvûrÛ fie‰it nechtûjí.

Na zaãátku roku 2004 jsme
spolu hovofiili o úkolech, které
mûsto hodlá fie‰it. Mnoho
z nich se podafiilo zdárnû zvlád-
nout, jiné jsou pfiedmûtem dal-
‰ích sloÏit˘ch jednání, tak jak
jste se o nich právû zmínil. Mezi
nevyfie‰ené problémy v‰ak stále
patfií napfiíklad nedostavûná

banka na Husovû ulici. Jak
dlouho se je‰tû bude opakovat,
Ïe mûsto mÛÏe tento problém
fie‰it pouze tím, Ïe bude upozor-
Àovat majitele na nebezpeãí vy-
pl˘vající z havarijního stavu
stavby a na nutnost tento stav
fie‰it? Nikdo by si snad nepfiál,
aby se chátrající ruina zfiítila,
jako tomu bylo u objektu pfiilé-
hajícího k obchodnímu domu
Koruna? Copak se nenajdou
právní kliãky?
Nenajdou. DÛm nám nikdy ne-

patfiil a nepatfií. Vlastníky jsou

soukromé osoby, které tento stav

nefie‰í. Mûsto je neustále vyz˘-

vá, ale Ïádného pokroku nedo-

sáhlo. Zákony jsou natolik bez-

zubé, Ïe my s majitelem nic ne-

svedeme. Staãí se podívat do ji-

n˘ch mûst, kde podobn˘ch po-

mníkÛ stojí celá fiada. Nemají,

stejnû jako my, právo dotknout

se soukromého majetku, mohou

takovou stavbu pouze na vlastní

náklady opravit. Mûsto fie‰ilo

podobn˘ pfiípad na Opavské uli-

ci, tam se opravila stfiecha znaã-

nû zdevastovaného a chátrající-

ho domu stojícího naproti Penny

marketu po pfiíslibu majitele, Ïe

nám jej odprodá. Nakonec k od-

prodeji nedo‰lo a majitel je „ne-

zvûstn˘“. Peníze vynaloÏené na

provizorní opravu jsou v nedo-

hlednu.

UvaÏuje se v budoucnu o orga-
nizaãním propojení novû budo-
vaného Domova dÛchodcÛ
s Nemocnicí, s.r.o., R˘mafiov?
Prosl˘chá se, Ïe nov˘ vlastník
nemocnice, tfiinecká spoleãnost
EUROMEDNET, a. s., má v bu-
doucnu zámûr pfiebudovat ne-
mocnici na léãebnu pro dlouho-
dobû nemocné. Je to pravda?
Není to pravda. První váÏnûj‰í

jednání se zástupci tfiinecké spo-

leãnosti EUROMEDNET a. s.,

je plánováno na 13. ledna.

Teprve na tomto jednání budou

známy jejich zámûry. Do té doby

je to v‰echno v rovinû „jedna pa-

ní povídala“. Platná informace

zÛstává v tom smyslu, Ïe nov˘

vlastník se pokusí nastavit struk-

turu nemocnice tak, aby pfieÏila

alespoÀ stfiednûdob˘ ãasov˘ ho-

rizont. Zachována by mûla b˘t

rozhovor
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základní oddûlení - interna, chi-

rurgie, rehabilitace, po urãitou

dobu gynekologie, jednotky in-

tenzivní péãe k pfiíslu‰n˘m od-

dûlením, laboratofi, rentgen.

Tedy základní zdravotní obsluÏ-

nost pro oblast R˘mafiovska, kte-

rá pfiedstavuje asi 20 tisíc obyva-

tel. Propojení peãovatelské sluÏ-

by a nemocnice nebylo vÛbec

projednáváno. Plánování v na-

‰em zdravotnictví na del‰í ãaso-

vé období není moÏné. âekají ho

dfiíve ãi pozdûji radikálnûj‰í

zmûny.

Jak pokraãuje rekonstrukce
zimního kluzi‰tû v R˘mafiovû?
Mûsto získalo na tuto akci ve

dvoukolovém v˘bûru na kraj-

ském úfiadû dotaci. ·lo

o „Spoleãn˘ regionální operaãní

program“ a záleÏitost jsme pova-

Ïovali za vyfiízenou. Právû dnes

jsem ale obdrÏel nepfiíjemnou

zprávu, Ïe ministerstvo provedlo

snad pro nedostatek prostfiedkÛ

dal‰í kolo selekce a ná‰ projekt

nepro‰el. To je velmi nepfiíjem-

né, snaÏíme se bojovat dál.

Náklady projektu jsou 9 mil. ko-

run, dotace mûla b˘t pfiibliÏnû

osmdesát procent.

Proã se po mûstû neustále volnû
pohybují potulní psi, ktefií byli
jiÏ nejednou hlavními viníky
dopravních nehod u nás? K po-

slední dopravní nehodû, jejímÏ
viníkem byl evidentnû pes, do‰lo
28. prosince loÀského roku.
Pfiitom v prÛbûhu vánoãních
a novoroãních svátkÛ mohli ob-
ãané napoãítat asi ‰est volnû se
pohybujících psÛ po na‰em
mûstû, a nejednalo se jen o ma-
lá plemena. Je pro to nûjaké vy-
svûtlení? Mûsto pfiece schválilo
v tom smûru obecnû závaznou
vyhlá‰ku?
ProtoÏe majitelé psÛ jsou neu-

káznûní a nedodrÏují obecnû zá-

vaznou vyhlá‰ku! Nedbají o své

psí miláãky a volnû je pou‰tí.

Snahou mûsta je takové volnû se

pohybující psy odchytnout 

a umístit je do záchytného útul-

ku, kde si je jejich majitel i s po-

kutou vyzvedne nebo projeví zá-

jem o jeho chov nûkdo jin˘.

Nejedná se ov‰em o standardní

psí útulek, kter˘ by mûsto pfii‰el

na velké finanãní prostfiedky, ale

jen o záchytnou klec pro krátké

odloÏení zvífiete. Pochopitelnû,

Ïe majitel volnû se pohybujícího

psa mÛÏe oãekávat ze strany

mûsta patfiiãnou sankci.

Dûkuji vám, pane starosto, za
rozhovor a pfieji v novém roce
2005 za v‰echny na‰e ãtenáfie
pevné zdraví, pracovní i osobní
úspûchy, pohodu, klid na práci
a optimismus. JiKo

Pfiidûlování dotací na podporu kulturních aktivit a sportu 
se bude fiídit pfiísnûj‰ími pravidly

V pondûlí 6. prosince se uskuteãnilo poslední

zasedání rady mûsta v kalendáfiním roce 2004.

Radní pfiijali celkem jedenadevadesát usnesení,

z nichÏ osmadvacet mûlo charakter doporuãení

pro jednání zastupitelstva mûsta.

PfieváÏná vût‰ina usnesení rady mûla charakter

majetkov˘ch záleÏitostí, které se t˘kaly zámû-

rÛ pronájmu pozemkÛ nebo jejich ãástí, zámû-

rÛ pronájmu nebytov˘ch prostor a ukonãení

smlouvy o pronájmu nemovitosti. Rada vyslo-

vila souhlas s pfiedloÏen˘m programem zasedá-

ní rady mûsta na rok 2005, schválila cenu stoã-

ného na rok 2005 ve v˘‰i 15,015 Kã, coÏ pfied-

stavuje nav˘‰ení o 5,53 % proti stávající cenû.

Rada schválila novou koncepci stavebních 

úprav bytového domu na Bartákovû ulici 24

spoãívající ve vybudování bytÛ pro sociálnû

pfiíjmovû vymezené osoby a z dÛvodu zmûny

koncepce vyuÏití tohoto bytového domu a nut-

nosti vypracování nového projektu zru‰ila ve-

fiejnou zakázku Bytov˘ dÛm Bartákova 24 -

stavební úpravy.

Radní vzali na vûdomí informaci o vstupu stra-

tegického partnera do spoleãnosti Nemocnice

R˘mafiov, s. r. o., pfiesunutí termínu draÏby pi-

vovaru Excelent ze dne 16. 12. 2004 na obdo-

bí 15. 2. - 15. 3. 2005 a vzali na vûdomí návrh

Kalendáfie celomûstsk˘ch akcí pro rok 2005

s tím, Ïe kalendáfi bude aktualizován v polovi-

nû leto‰ního roku.

Provoz azylového domu
Azylov˘ dÛm - ubytovna pro obãany bez pfií-

stfie‰í a sociálnû potfiebné na ulici 8. kvûtna 

ã. 36 v R˘mafiovû - je v provozu od fiíjna 1997.

Zafiízení slouÏí zejména osobám bez pfiístfie‰í

a osobám v sociální tísni, které nemají moÏ-

nost bydlet ve svém dfiívûj‰ím bydli‰ti nebo

u pfiíbuzn˘ch a nejsou schopny samy fie‰it 

otázku bydlení. Podmínky pro pfiijetí a ubyto-

vání jsou stanoveny Ubytovacím fiádem.

Zafiízení poskytuje ubytování pro Ïeny a mu-

Ïe v jednotliv˘ch oddûleních s kapacitou pûti

lÛÏek. Oddûlení pro Ïeny je v posledních le-

tech vyuÏíváno pouze na 20 - 30 %, kdeÏto

oddûlení muÏÛ je celoroãnû plnû obsazeno,

poptávka pfievy‰uje nabídku a dal‰í vhodné 

ubytování je zaji‰Èováno pracovníky odboru

sociálních vûcí a zdravotnictví zejména

v Azylovém domû (AD) v Krnovû, ten provo-

zuje Armáda spásy a v leto‰ním roce bylo 

ubytování zaji‰tûno v AD Bethel v Bruntále.

Toto zafiízení poÏaduje pro rok 2005 finanãní

pfiíspûvek ve v˘‰i 5000 Kã na ubytovaného

obãana za rok. Vzhledem k uvedenému stavu

byl odborem sociálních vûcí a zdravotnictví

pfiedloÏen v komisi sociálních vûcí a zdravot-

nictví návrh na zmûnu provozu r˘mafiovského

azylového domu. Bylo navrÏeno zru‰it oddû-

lení pro Ïeny a celé zafiízení provozovat pou-

ze pro muÏe, pfiiãemÏ podmínky pro poskyto-

vání ubytování by zÛstaly nezmûnûny. Rada

mûsta provozování Ubytovny pro muÏe bez

pfiístfie‰í a sociálnû potfiebné na ulici 8. kvûtna

36 v R˘mafiovû schválila.

Mûsto poskytne dotace na kulturu a sport
Mûsto R˘mafiov vyhla‰uje na základû usne-

sení Rady mûsta ã. 1570/36/04 ze dne 6. 12.

2004 dotaãní programy na podporu kultur-

ních, spoleãensk˘ch a zájmov˘ch aktivit

v R˘mafiovû. Jde o vefiejnû prospû‰né pro-

gramy, které slouÏí k podpofie vefiejnû pro-

spû‰n˘ch ãinností subjektÛ, které ve sv˘ch

stanovách mají jako jednu z hlavních ãin-

ností provozování kulturních a zájmov˘ch

aktivit obãanÛ. V rámci tûchto programÛ

nelze uplatÀovat poÏadavky na investiãní

dotace.

Program I - Podpora kulturních a spoleãensk˘ch akcí ve mûstû

• Podpora pofiádání kulturních a spoleãensk˘ch akcí pro mládeÏ

• Podpora pofiádání kulturních a spoleãensk˘ch akcí pro seniory

• Podpora pofiádání kulturních a spoleãensk˘ch akcí s mezinárodní úãastí, zejména v rámci kontaktÛ s partnersk˘mi a spfiátelen˘mi mûsty

• Podpora kulturních projektÛ regionálního ãi celostátního rozsahu a v˘znamu

Program II - Podpora kulturních a spoleãensk˘ch aktivit obãanÛ

• Podpora pravidelné kulturní a spoleãenské aktivity, pfiedev‰ím mládeÏe (obecn˘ provozní pfiíspûvek kulturním organizacím a klubÛm).

• Podpora úãasti na kulturních nebo spoleãensk˘ch akcích celostátního v˘znamu

• Podpora projektÛ regionálního ãi celostátního rozsahu a v˘znamu.

• Podpora pravideln˘ch kulturních aktivit obãanÛ seniorského vûku (od 60 let).

Program III - Podpora zájmov˘ch organizací

• Podpora pravideln˘ch zájmov˘ch aktivit, pfiedev‰ím mládeÏe

• Podpora zájmov˘ch aktivit seniorÛ (od 60 let)

• Podpora úãasti ãlenÛ zájmov˘ch organizací na akcích celostátního v˘znamu
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Îádosti o poskytnutí mûstské dotace v rámci

programÛ pro podporu kulturních, spoleãen-

sk˘ch a zájmov˘ch aktivit je moÏno pfiedlo-

Ïit do 31. bfiezna 2005 (i zpûtnû pro akce,

které se konají od zaãátku roku 2005) na for-

muláfiích, které jsou k dispozici na odboru

‰kolství a kultury Mûstského úfiadu

v R˘mafiovû (budova radnice, námûstí Míru

1) u p. Leony Pleské, kanceláfi 312, 2. patro

vpravo. O formuláfie lze poÏádat i elektronic-

kou po‰tou na adrese .

Îádostmi se bude zab˘vat komise pro kultu-

ru, cestovní ruch a mezinárodní vztahy na

svém fiádném jednání a pfiedloÏí je Radû

mûsta R˘mafiova ke koneãnému rozhodnutí.

Pfiíjemce dotace pak podepí‰e s mûstem

smlouvu o poskytnutí dotace, k níÏ doloÏí

kopii dokladu o vlastnictví bankovního úãtu.

Pfiíjemce dotace podle Programu I pak do 

5 t˘dnÛ od skonãení akce, na kterou byla do-

tace poskytnuta, pfiedloÏí zprávu o akci vãet-

nû vyúãtování poskytnuté dotace. Pfiíjemce

dotace podle Programu II a III pfiedloÏí do

31. ledna 2006 zprávu o ãinnosti organizace

vãetnû rozboru hospodafiení.

Mûsto R˘mafiov dále vyhla‰uje na základû 

usnesení Rady mûsta ã. 1571/36/04 b) ze dne

6. 12. 2004 dotaãní programy na podporu

sportu v R˘mafiovû. Tyto programy slouÏí

k podpofie vefiejnû prospû‰n˘ch ãinností sub-

jektÛ, které ve sv˘ch stanovách mají jako

jednu z hlavních ãinností provozování spor-

tovních a tûlov˘chovn˘ch ãinností. Organi-

zace, které získávají finanãní prostfiedky pro-

stfiednictvím rozpoãtu mûsta, nemají na pod-

poru v rámci tûchto programÛ nárok a v rám-

ci tûchto programÛ rovnûÏ nelze uplatÀovat

poÏadavky na investiãní dotace.

Program I - Sportovní talent, sportovní reprezentace

• Podpora sportovní pfiípravy reprezentantÛ mûsta, zvlá‰tû sportovcÛ

Ïákovské, dorostenecké a juniorské kategorie, a jejich úãasti na vr-

choln˘ch národních soutûÏích (napfi. krátkodobá intenzívní pfiíprava,

soustfiedûní, jiná jednorázová akce). Pfiíspûvek je poskytován kon-

krétním osobám.

• Podpora pofiádání soutûÏí mládeÏe dorosteneck˘ch a Ïákovsk˘ch

kategorií na národní úrovni zaji‰Èovan˘ch sportovními oddíly.

Podpora je poskytována formou pfiíspûvku na pofiádání soutûÏe.

Program II - Mûstsk˘ program rozvoje sportu

• Podpora pravidelné sportovní a turistické aktivity, pfiedev‰ím mlá-

deÏe (obecn˘ provozní pfiíspûvek oddílÛm a klubÛm).

• Podpora projektÛ celostátního rozsahu a v˘znamu.

• Podpora pohybov˘ch aktivit obãanÛ seniorského vûku (od 60 let).

Îádosti o poskytnutí mûstské dotace v rámci

Programu I a II je moÏno pfiedloÏit do 31. úno-
ra 2005 (i zpûtnû pro akce, které se konají od

zaãátku roku 2005) na formuláfiích, které

jsou k dispozici na odboru ‰kolství a kultury

Mûstského úfiadu v R˘mafiovû (budova rad-

nice, námûstí Míru 1) u p. Leony Pleské,

kanceláfi 312, 2. patro vpravo. O formuláfie

lze poÏádat i elektronickou po‰tou na adrese

pleska@rymarov.cz.

Po projednání v komisi pro v˘chovu a vzdû-

lávání budou tyto Ïádosti pfiedloÏeny Radû

mûsta R˘mafiova ke koneãnému rozhodnutí.

Pfiíjemce dotace podepí‰e s mûstem smlouvu

o poskytnutí dotace, k níÏ doloÏí kopii do-

kladu o vlastnictví úãtu, a pro vyúãtování

platí stejná pravidla jako pro dotace v oblas-

ti kultury.

Informace o ãinnosti osadních rad
Mûsto R˘mafiov má ve sv˘ch

místních ãástech zfiízeny osadní

rady. Dlouhodobû existují rady

v Janovicích, Ondfiejovû a Strán-

ském, od leto‰ního roku i v Ja-

marticích, tím jsou moÏnosti po-

ãtu osadních rad prakticky vy-

ãerpány. Osadní rady plní svÛj 

úãel - pfiedev‰ím zprostfiedují

kontakt zástupcÛ místní ãásti se

zastupiteli a úfiadem. Velmi dÛle-

Ïitou roli sehrála rada v Janovi-

cích pfii budování kanalizace

a pfiípojek. V Janovicích má

mûsto úfiednici na 0,2 úvazku,

která jednání organizuje a vyfii-

zuje ãást agendy obãanÛ. Rady

se vyslovují k dûní a zámûrÛm

mûsta v místních ãástech.

Jedin˘m problémem je, Ïe rady

pfiedkládají poÏadavky na inves-

tice, opravy a hospodafiení, které

pfiesahují moÏnosti rozpoãtu

mûsta. SchÛzová ãinnost rad je

pravidelná. Radní vzali na vûdo-

mí zprávu o osadních radách

v místních ãástech.

Z podkladÛ MûÚ pfiipravil JiKo

Poskytnutí finanãních prostfiedkÛ
Rada mûsta schválila poskytnu-

tí finanãního pfiíspûvku oddílu

odbíjené TJ Jiskra ve v˘‰i 

3000 Kã jako pfiíspûvek na 

uhrazení nákladÛ pobytu dele-

gace z partnerského mûsta

Krompachy. Dne 20. listopadu

se uskuteãnil Turnaj 17. listopa-

du ve volejbalu a oddíl odbíjené

uhradil celodenní nájem tûloc-

viãny a související náklady.

Pobyt deseti hráãÛ z partnerské-

ho mûsta Krompachy (ubytová-

ní a stravování) v‰ak oddíl ne-

byl schopen kr˘t i pfiesto, Ïe se

na nûm sponzorsky podílelo

Stfiední odborné a odborné uãi-

li‰tû v R˘mafiovû.

Radní schválili poskytnutí pfiís-

pûvku taneãnímu souboru TK

JES ve v˘‰i 3000 Kã jako pfiís-

pûvek na uhrazení nákladÛ spo-

jen˘ch s úãastí taneãního soubo-

ru na Mistrovství âeské republi-

ky v Ústí nad Labem a na mezi-

národním taneãním festivalu

v Opole.

¤editelka r˘mafiovského stfiedis-

ka Diakonie âCE Marcela

StaÀková poÏádala o prominutí

poplatku ze vstupného na 4. spo-

leãensk˘ ples Diakonie âCE,

kter˘ se bude konat 21. ledna

2005. V̆ tûÏek ze vstupného na

ples bude pouÏit jako pfiíspûvek

na vybavení Domova odpoãinku

ve stáfií v Dolní Moravici. Rada

prominutí poplatku ze vstupného

schválila.

Rada mûsta schválila poskytnutí

finanãního pfiíspûvku Místní

skupinû âeského ãerveného kfií-

Ïe v R˘mafiovû na v˘daje na

sluÏby hrazené správci bytového

fondu Byterm, spojené s uÏívá-

ním nebytov˘ch prostor na

Palackého ulici 11 v R˘mafiovû,

ve v˘‰i pfiedepsan˘ch záloh.
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Zastupitelé schválili prodej podílu v r˘mafiovské nemocnici
strategickému partnerovi

Strategick˘ partner pro Nemocnici, s. r. o., R˘mafiov

Budoucí podoba peãovatelské sluÏby ve mûstû

Fotbalové hfii‰tû TJ Jiskra R˘mafiov projde rekonstrukcí
Na základû návrhu republikov˘ch sportov-

ních svazÛ a regionálních sdruÏení âSTV

zaslala TJ Jiskra R˘mafiov poÏadavek na

poskytnutí dotace ze státního rozpoãtu na

realizaci investiãní akce v tûlov˘chovû

a sportu „Rekonstrukce fotbalového hfii‰tû -

R˘mafiov ve v˘‰i 600 tis. korun. Tento po-

Ïadavek byl schválen V˘konn˘m v˘borem

âSTV a zafiazen do návrhu investiãního

programu âSTV na rok 2005 zaslaného

Ministerstvu ‰kolství mládeÏe a tûlov˘cho-

vy. Zastupitelstvo mûsta zafiadilo do návrhu

rozpoãtu na rok 2005 ãástku 274 tis. Kã ja-

ko spoluúãast z vlastních zdrojÛ ke státní

dotaci na rekonstrukci fotbalového hfii‰tû

s tím, Ïe pokud TJ Jiskra dotaci nezíská,

ãástka nebude z mûstského rozpoãtu po-

skytnuta.

Z anal˘zy souãasného stavu

a z pfiedpokladu dal‰ího v˘voje

ve zdravotnictví a v Nemocnici,

s. r. o., R˘mafiov vypl˘vá, Ïe se

s nejvy‰‰í pravdûpodobností bu-

dou zvy‰ovat záporné schodky

hospodafiení a s nimi zhor‰ovat

schopnost investovat a plnû za-

bezpeãovat stávající rozsah lékafi-

ské péãe. Shodli se na tom spo-

leãníci Nemocnice, s. r. o.,

R˘mafiov na kontrolní a investiã-

ní komisi v nemocnici 20. fiíjna

2004. Na vinû je nûkolik základ-

ních problémÛ, pfiedev‰ím pak

malá spádová oblast a celkov˘

marasmus ve zdravotnictví.

Schodky hospodafiení by tak

mohly postupnû dosáhnout i ãás-

tek nûkolika miliónÛ aÏ desítek

miliónÛ korun a sanace schodkÛ

hospodafiení z mûstského rozpo-

ãtu nebude zcela urãitû moÏná.

Proto management nemocnice

navrhnul spojení nebo pfievzetí

spoleãnosti Nemocnice, s. r. o.

strategick˘m partnerem, kter˘ by

zajistil budoucnost nemocnice,

byÈ v pozmûnûné podobû.

Vhodn˘m partnerem se z pohledu

managementu a spoleãníkÛ

Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov jeví

spoleãnost Euromednet, a. s., kte-

rá se ke stávající struktufie vyslovi-

la tak, Ïe mÛÏe b˘t zachována, do-

‰lo by jen k slouãení a redukci jed-

notky intenzívní péãe na jedno od-

dûlení a vynechaly by se sloÏitûj‰í

a nerentabilní nároãné operace.

Budoucí strukturu se pokusí spo-

leãnost Euromednet, a. s. nastavit

do té podoby, v jaké bude schopna

existovat alespoÀ ve stfiednûdo-

bém horizontu. Nepodkroãitelnou

podmínkou její úãasti je získání

nejménû 51 % podílu vlastnictví

ve spoleãnosti Nemocnice, s. r. o.,

R˘mafiov. Spoleãnost provozuje

devût nemocnic a má evidentnû

velké zku‰enosti s provozováním

a fiízením podobn˘ch zafiízení. Má

vypracovan˘ „unifikovan˘“

systém pro v‰echny oblasti hospo-

dafiení, a také rozumí zájmÛm

mûst a obcí.

Zastupitelé vyslovili souhlas

s tím, aby mûsto R˘mafiov proda-

lo 40 % podílu spoleãnosti

Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov spo-

leãnosti Euromednet, a. s., záro-

veÀ se zfiekli pfiedkupního práva

na odkup podílu spoleãnosti

Nemocnice, s. r. o. ve prospûch

spoleãnosti Euromednet, a. s.

K budoucí podobû peãovatelské sluÏby

v R˘mafiovû probûhla na zasedání zastupitel-

stva mûsta boufilivá diskuse. Bylo konstato-

váno, Ïe v souãasné dobû poskytují tyto sluÏ-

by dva subjekty - peãovatelská sluÏba odboru

sociálních vûcí a zdravotnictví MûÚ

R˘mafiov s poãtem 3,5 pracovníkÛ, která za-

ji‰Èuje sluÏby zejména pro obyvatele domÛ

s peãovatelskou sluÏbou na tfi. HrdinÛ 20 - 22

a Revoluãní 30 a dále rozvoz obûdÛ a o‰etfio-

vatelskou sluÏbu pro fiadu dal‰ích obãanÛ na

území R˘mafiova a jeho místních ãástí - stfie-

disko Diakonie âCE v R˘mafiovû se sedmi

peãovateli (‰est Ïen a jeden muÏ) poskytující

sluÏby pro potfiebné v R˘mafiovû, ale i v okol-

ních obcích, vãetnû rozvozu obûdÛ apod.

Pfiedmûtem diskuse je zejména návrh na

slouãení obou sluÏeb pod „hlaviãku“

Diakonie. Diskuse ukázala na fiadu aspektÛ,

které je nutné garantovat v zájmu zaji‰tûní 

ekonomické efektivnosti, ale také vstfiícné-

ho, laskavého a skuteãnû lidského pfiístupu

k obãanÛm, ktefií tuto pomoc potfiebují.

Závûr jednání vyústil v rozhodnutí nemûnit

souãasn˘ stav a podpofiit ãinnost Diakonie

poskytnutím ãástky 400 tis. Kã z rozpoãtu

mûsta na rok 2005.

Ve ãtvrtek 16. prosince se uskuteãnilo po-

slední zasedání zastupitelstva mûsta v roce

2004. Zastupitelé na nûm pfiijali celkem tfiia-

sedmdesát usnesení, z nichÏ vût‰inu tvofiily

majetkové záleÏitosti t˘kající se zámûrÛ pro-

deje pozemkÛ nebo jejich ãástí a vlastní pro-

deje pozemkÛ nebo jejich ãástí v katastrál-

ním území R˘mafiov, Janu‰ov, Edrovice,

Jamartice a Ondfiejov.

Zastupitelstvo schválilo prodej objektu b˘-

valé ‰koly v Janovicích spoleãnosti Gala,

a. s., pro úãely zfiízení ‰icí dílny a roz‰ífie-

ní v˘roby s tím, Ïe by spoleãnost vytvofiila

po zahájení v˘roby 20 pracovních míst

s perspektivní moÏností dal‰ího nárÛstu aÏ

na 40 - 50 zamûstnancÛ.

Zastupitelé schválili prodej ãásti pozemku

(cca 2 ha) v prÛmyslové zónû firmû I.P. - 95,

s. r. o., se sídlem v Ostravû za úãelem zfiíze-

ní zemûdûlského závodu se zamûfiením na

zpracování bobulového ovoce a zeleniny.

Firma má v plánu vytvofiit stálá pracovní

místa pro 24 osob, pfiiãemÏ v období sezón-

ních prací by zde na‰lo uplatnûní aÏ 48 za-

mûstnancÛ.

Zastupitelé vzali na vûdomí zprávu o stavu

kultury ve mûstû za rok 2004. Zpráva reflek-

tuje souãasn˘ stav a dûní v mûstské knihov-

nû, muzeu a stfiedisku volného ãasu, popisu-

je stav a ãinnost mûstského periodika

R˘mafiovsk˘ horizont a stav mûstské kroni-

ky. (Konkrétní informace ze zprávy o stavu

kultury ve mûstû za rok 2004 uvefiejníme
v samostatném ãlánku v nûkterém z pfií‰tích
vydání na‰ich novin.)
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finanãní-

ho pfiíspûvku ve v˘‰i 50 tis. Kã ¤ímsko-

katolické farnosti R˘mafiov na opravu zvo-

nu v kostele sv. Michaela. Farnost v loÀ-

ském roce provedla dal‰í opravy v okolí

chrámu a konãí se splátkami první etapy 

oprav fasády.

Zastupitelstvo mûsta schválilo rozpoãtové

provizorium a jeho zásady na dobu od 1. led-

na 2005 do doby schválení rozpoãtu v zastu-

pitelstvu. Zastupitelé schválili termíny a pro-

gram zasedání zastupitelstva mûsta na rok

2005.

(S jednotliv˘mi usneseními se mohou obãané seznámit na Úfiední desce Mûstského úfiadu R˘mafiov). Z podkladÛ MûÚ pfiipravil JiKo

Ilustraãní foto: ambulance ORL v Nemocnici, s. r. o. R˘mafiov
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Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov
vydává

vefiejnou v˘zvu k pfiihlá‰ení zájemcÛ
dle zákona ã. 312/2002 Sb. o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ v platném znûní

na místo:
referenta odboru stavební úfiad

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: únor 2005
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platová tfiída: v souladu se zákonem ã.143/1992 Sb. a nafiízení vlády ã. 330/2003 Sb. v platném znûní (8.-10. platová tfiída)
PoÏadavky: splnûní pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ

Jiné poÏadavky: - poÏadované vzdûlání úplné S· nebo V· v oboru pozemní stavitelství, popfi. pfiíbuzného oboru technického smûru,
- znalost práce na poãítaãi (Word, Excel, Outlook),
- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 71/1967 Sb., o správním fiízení (správní fiád), v platném znûní, 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vyhlá‰ka ã. 132/1998 Sb., kterou se pro-
vádûjí nûkterá ustanovení stavebního zákona, ve znûní vyhl. ã. 492/2002 Sb., vyhlá‰ka ã. 137/1998 Sb., o obecn˘ch technic-
k˘ch poÏadavcích na v˘stavbu),

- praxe ve státní správû v˘hodou,
- zku‰enosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování,
- schopnost samostatného jednání a vystupování,
- odpovûdnost a preciznost,
- fiízení motorového vozidla.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti: - zaji‰Èuje v˘kon státní správy na úseku stavebního fiádu, vede správní fiízení a zpracovává rozhodnutí a jiná opatfiení stavebního 
úfiadu podle stavebního zákona, správního fiádu a pfiedpisÛ souvisejících,

- vede pfiehledy o vlastních v˘konech a ãinnostech, vãetnû ukládání dokumentace stavebního úfiadu (archivace),
- zpracovává dílãí statistické údajÛ souvisejících s v˘konem státní správy,
- vymûfiuje správní poplatky za provedené úkony na úseku stavebního fiádu podle zákona ã. 368/1992 Sb., o správních poplat-

cích, v platném znûní a zaji‰Èuje jejich v˘bûr.

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

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - Ïivotopis, ve kterém se uvedou údaje:
- o dosavadních zamûstnáních,
- o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kající se správních ãinností,

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce,
- ovûfiená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky: - osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 31. 1. 2005

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 31. 1. 2005

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch zájemcÛ a vefiejnou v˘zvu zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû.
Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby vefiejné v˘zvy nakládat s jeho osobními údaji.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov tel.: 554 254 132, 
popfi. Ing. Svatava Wetterová, vedoucí odboru stavební úfiad MûÚ R˘mafiov tel.: 554 254 301

Mûsto R˘mafiov
Mûstsk˘ úfiad
v R˘mafiovû
nám. Míru 1

795 01 R˘mafiov

Odbory MûÚ informují

Îivnostensk˘ úfiad
Upozornûní zemûdûlcÛm a samostatnû hospodafiícím rolníkÛm

UpozorÀujeme samostatnû hospodafiící rol-

níky, ktefií mají pro provozování své ãinnos-

ti vydáno osvûdãení dle zákona ã. 105/1990

Sb., o soukromém podnikání obãanÛ, nebo

podle zákona ã. 219/1991 Sb., (správní po-

platek ãinil 150 Kã), které jim vydal obecní

úfiad v místû jejich trvalého bydli‰tû, Ïe od

1. 5. 2004 byla tato agenda pfievedena na

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, obecní Ïivnosten-

sk˘ úfiad, ul. 8. kvûtna 48, R˘mafiov.

Osoby, které provozují zemûdûlskou v˘ro-

bu, se budou nadále povaÏovat za zemûdûl-

ského podnikatele, pokud se do 30. 4. 2005
zaevidují na Îivnostenském úfiadû R˘ma-

fiov.

K zápisu do nové evidence musí pfiedloÏit:

- v˘pis z rejstfiíku trestÛ (ne star‰í 3 mûsíce)

- doklad o splnûní odborné zpÛsobilosti (tj. doloÏení dokladu o získání vzdûlání nejménû na úrovni stfiedního odborného vzdûlání v nûkterém

zemûdûlském oboru, veterináfiství a veterinární prevenci, anebo na úrovni úplného stfiedního vzdûlání se zamûfiením na zemûdûlství, popfi. ab-

solvování akreditovaného rekvalifikaãního kurzu zamûfieného na v˘kon obecn˘ch zemûdûlsk˘ch ãinností v rozsahu min. 150 hodin) nebo pro-

káÏe zemûdûlskou praxi v zemûdûlském podniku min. po dobu 5 let.

U právnické osoby musí tyto podmínky splÀovat její odpovûdn˘ zástupce.

Dosud bylo vydání nov˘ch osvûdãení a jejich zmûn bezplatné, ale od 16. 1. 2005 ãiní správní poplatek:
a) za zápis zemûdûlského podnikatele do evidence ............................................................................................................................... 1 000 Kã.

b) zmûna zápisu zemûdûlského podnikatele v evidenci ............................................................................................................................ 500 Kã.

Od poplatku jsou osvobozeni podnikatelé, ktefií jsou drÏiteli osvûdãení dle starého zákona a zaevidují se do evidence zemûdûlského podnika-

tele do 30. 4. 2005. Po této dobû se jiÏ také na nû vztahuje povinnost uhradit správní poplatek.

BliÏ‰í informace vám poskytne osobnû nebo telefonicky pracovnice Ïivnostenského úfiadu R˘mafiov - paní Kubincová (tel. 554 254 254).

Za Îivnostensk˘ úfiad: Jana PoÏárová
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První r˘mafiovsk˘ obãánek roku 2005 se jmenuje Eli‰ka
Tfietího ledna 2005 patnáct mi-

nut pfied osmou hodinou ranní

se v porodnici ve ·ternberku

narodila manÏelÛm Zdence

a Janu Pfiikrylov˘m dcera

Eli‰ka, která je prvním r˘ma-

fiovsk˘m obãánkem roku 2005.

Eli‰ka váÏila 3,10 kg a mûfiila

48 cm. Je to zdravá holãiãka

a má se ãile k svûtu.

„Jméno jsme vybrali s manÏelem
podle paní Eli‰ky Jirou‰kové
z Vrbna pod Pradûdem, která mû
hlídala, kdyÏ jsem byla malá,“
prozradila nám maminka

Zdenka Pfiikrylová, která pfied

nástupem na matefiskou dovole-

nou pracovala jako stáÏistka

v na‰í redakci R˘mafiovského

horizontu.

„·ternberskou porodnici jsme
zvolili doslova podle sjízdnosti
silnice. Kolem jedné hodiny
v noci, kdyÏ se malá Eli‰ka roz-
hodla spatfiit svûtlo svûta, zaãa-

lo hustû snûÏit a my jsme ne-
chtûli riskovat snûhové závûje
a jazyky mezi R˘mafiovem
a Bruntálem. Proto jsme jeli ra-
dûji do ‰ternberské porodnice,“
doplnila informaci novopeãená

maminka Zdenka. Tatínek Jan

Pfiikryl pracuje v r˘mafiovském

Stfiedisku volného ãasu, vede

studentsk˘ klub, a také se stará

o filmovou produkci mûstského

kina.

Na narození prvního obãánka

mûsta R˘mafiova nezapomnûli

ani zástupci radnice. S velkou

kyticí a dárkem pfii‰la blahopfiát

manÏelÛm Pfiikrylov˘m k naro-

zení prvního R˘mafiovana pfied-

sedkynû komise pro spoleãen-

ské a kulturní záleÏitosti Mgr.

Kvûtoslava Sicová. Ke gratu-

lantÛm se pfiipojuje i na‰e re-

dakce a pfieje manÏelÛm

Pfiikrylov˘m a jejich Eli‰ce

hodnû zdraví, ‰tûstí a aÈ jim ros-

te do krásy. Upfiímnû se raduje-

me. ·tûstí a zdraví pfiejeme

i v‰em dal‰ím novorozencÛm

roku 2005. JiKo

Mûstské informaãní centrum má nové sídlo

Pozvánka na zasedání zastupitelstva mûsta
Mûsto R˘mafiov zve obãany na první zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2005, které se uskuteãní ve ãtvrtek 27. ledna v 17.00 hodin

v malém sále Stfiediska volného ãasu v R˘mafiovû. Hlavním bodem jednání bude rozpoãet na rok 2005.

Nov˘ rok - nové prostory, fiekli si zfiizova-

telé Informaãního centra v R˘mafiovû a pfie-

místili centrum do b˘valé prodejny zeleni-

ny na nám. Míru ã. 6, kde 3. ledna 2005 za-

hájilo svou ãinnost. Do konce roku 2004

spadalo místní informaãní centrum pod

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov. S nov˘m rokem

pfiebírá správu IC Mûstské muzeum

v R˘mafiovû, do kterého je novû veden

vchod právû pfies informaãní centrum.

âinnost infocentra zahrnuje mimo jiné po-

skytování informací nejen turistÛm, ale

i obãanÛm mûsta o:

- ubytování a stravování v R˘mafiovû

- kulturních, spoleãensk˘ch a sportovních

akcích

- kulturních a historick˘ch památkách regi-

onu

- tipech k vyuÏití volného ãasu - turistika,

cykloturistika, lyÏování, bazény, sauny,

fitcentra

- prodejnách, firmách, institucích a sluÏ-

bách

- telefonních ãíslech a adresách úfiadÛ, in-

stitucí a firem

- Moravskoslezském kraji

- Evropské unii

- stavu snûhu na sjezdov˘ch i bûÏeck˘ch

tratích.

Dále je v infocentru zaji‰Èováno:

- kopírování tiskovin

- prodej místenek na dálkové autobusy

- prodej pohlednic, map, turistick˘ch prÛ-

vodcÛ a plánÛ mûst

- prodej upomínkov˘ch pfiedmûtÛ.

Infocentrum je otevfieno dennû a to: 

Pondûlí - Pátek 9 - 12 13 - 17

Sobota 9 - 12

Nedûle 13 - 17

Mimo otevírací dobu je moÏno v‰echny dÛ-

leÏité informace zhlédnout na nástûnce umís-

tûné ve v˘loze IC.

Souãasnû se tímto pracovníci IC obrací na

místní matefiské, základní a stfiední ‰koly,

kulturní organizace, soukromé firmy a obec-

ní úfiady okolních obcí s prosbou o zaslání

informací o jimi pofiádan˘ch kulturních,

sportovních i jin˘ch akcích a dal‰ích infor-

mací (napfi. poskytované sluÏby soukrom˘ch

firem, nabídka sluÏeb a otevírací doby kul-

turních a sportovních zafiízení.), které by

mohly obãany R˘mafiovska a pfiijíÏdûjící tu-

risty zajímat.

Kontakt:

Adresa: Informaãní centrum R˘mafiov

nám. Míru ã. 6

795 01 R˘mafiov

telefon: 54 212 381

e-mail: info@rymarov.cz

Zpracovala Irma Krejãí,
fieditelka Mûstského muzea R˘mafiov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT1/2005

8

Zdravotnictví

Bude obnovena ambulantní infúzní léãba
Oddûlení chronické bolesti a rehabilitace roz-

‰ifiuje pro zv˘‰en˘ zájem a potfiebu pacientÛ

své ordinaãní hodiny navíc i do odpoledních

hodin, a tak v souãasnosti je v ãinnosti ambu-

lance léãby bolesti v pracovních dnech od

9.30 do 11.30 a od l2.30 do l4.30 hodin.

Dále zhruba od poloviny ledna 2005 bude pro

pacienty opût obnovena ambulantní infúzní

léãba (tzv. kapaãky) na tomto oddûlení v bu-

dovû U 53 (naproti internímu oddûlení, tedy

v dfiívûj‰ích prostorách. Vycházíme tak vstfiíc

potfiebám a poÏadavkÛm fiady pacientÛ, ktefií

musí b˘t ãasto kvÛli této léãbû hospitalizová-

ni napfi. v Olomouci, Mûstû Albrechticích,

Krnovû a fiadû dal‰ích zafiízení.

Pro pacienty, ktefií potfiebují urãité zv˘‰ení ne-

bo udrÏení kondice v rámci pfiedoperaãní pfií-

pravy, nabízíme moÏnost vyuÏití ‰piãkového

trenaÏéru chÛze a bûhu s monitorovacím zafií-

zením.  prim. MUDr. Stanislav Horák,
oddûlení chronické bolesti a rehabilitace

Místní skupina âeského ãerveného kfiíÏe v R˘mafiovû dûkuje firmám Klempo, Elektro p. Bernátka, Hodináfiství p. ·tolfy, Sklenáfiství 

p. Nováka a Mûstsk˘m sluÏbám, s. r. o., R˘mafiov za finanãní a materiální v˘pomoc pro zaji‰tûní ãinnosti na‰í skupiny v r. 2004.

V̆ bor MS ââK v R˘mafiovû

Podûkování

Svaz tûlesnû postiÏen˘ch v âR - místní organizace R˘mafiov informuje
Svaz tûlesnû postiÏen˘ch (STP) v âeské re-

publice je samostatnou nezávislou organizací,

která pomáhá zaji‰Èovat a hájit specifické zá-

jmy a potfieby sv˘ch ãlenÛ bez ohledu na roz-

sah jejich zdravotního postiÏení. Je obãan-

sk˘m sdruÏením otevfien˘m v‰em bez ohledu

na politickou pfiíslu‰nost nebo vyznání.

Svoji ãinnost provádí prostfiednictvím dobro-

voln˘ch funkcionáfiÛ, odborníkÛ, jednotlivcÛ

a skupin, které se chtûjí na ãinnosti Svazu tû-

lesnû postiÏen˘ch v âR podílet.

Místní organizace Svazu tûlesnû postiÏen˘ch

v R˘mafiovû má v souãasné dobû 75 ãlenÛ.

âlenská schÛze volí ze sv˘ch fiad dle stanov

v˘boru revizní komisi na dobu ãtyfi let.

Schvaluje roãní plány ãinnosti organizace

a její rozpoãet na ãinnost.

V̆ bor pfiedkládá ãlenské schÛzi zprávu o pl-

nûní úkolÛ nejménû tfiikrát roãnû. Celou ãin-

nost a hospodafiení s finanãními prostfiedky

kontroluje revizní komise.

Místní organizace STP zaji‰Èuje pro zdravotnû

postiÏené obãany informaãní a poradenskou

sluÏbu a hledá fie‰ení nejrÛznûj‰ích problémÛ

jejich Ïivota. Na ãlenské schÛze zve odborné

pracovníky rÛzn˘ch organizací, které zaji‰Èují

sluÏby zdravotnû postiÏen˘m. Zabezpeãuje

dále úãast na rekondiãních ozdravn˘ch poby-

tech, které organizuje Okresní v˘bor STP

Bruntál. Sociální a právní poradenství zaji‰Èu-

je dvakrát mûsíãnû v Domû peãovatelské sluÏ-

by na tfiídû HrdinÛ vÏdy od 10.00 do 14.00 ho-

din. Dále zaji‰Èuje úãast na sportovních bran-

n˘ch dnech pofiádan˘ch nejen OVSTP, ale ta-

ké dal‰ími organizacemi zdravotnû postiÏe-

n˘ch v okrese Bruntál.

Ve ãtvrtek 9. prosince 2004 se konala ve

Stfiedisku volného ãasu v R˘mafiovû ãlenská

schÛze Místní organizace STP âR, která hod-

notila svoji ãinnost za rok 2004 a nastínila ú-

koly na rok 2005. SchÛze se zúãastnil také sta-

rosta mûsta Petr Klouda, dále vedoucí sociál-

ního odboru MûÚ R˘mafiov Marie

Cimbotová, vedoucí Centra denních sluÏeb

pro zdravotnû postiÏené pan Palánek a mí-

stopfiedseda OVSTP Bruntál.

Delegáti ãlenské schÛze pfiijali usnesení a vza-

li na vûdomí zprávu v˘boru za rok 2004,

schválili úkoly na rok 2005, vzali na vûdomí

zprávu o hospodafiení, zprávu revizní komise

a schválili rozpoãet organizace na ãinnost pro

kalendáfiní rok 2005. UloÏili v˘boru zabezpe-

ãit rehabilitaãní cviãení a plavání v roce 2005

v bazénu v Bfiidliãné a doporuãili úãast na

sportovnû brann˘ch akcích pofiádané obãan-

sk˘m sdruÏením zdravotnû postiÏen˘ch a za-

jistit sociálnû právní poradenství pro zdravot-

nû postiÏené v oblasti R˘mafiova.

V závûru ãlenské schÛze vystoupili hosté

s pfiáním ‰Èastného a veselého proÏití vánoã-

ních svátkÛ a do nového roku popfiáli hodnû

zdraví a pohody. Po pracovním jednání si 

úãastníci spoleãnû zazpívali pfii harmonice,

nechybûla ani oblíbená tombola, do které sv˘-

mi dary pfiispûli nejen ãlenové organizace, ale

také firma Elektro pana Kotrly, Elektro - ná-

bytek pana Ichy, prodejna jízdních kol pana

Durmana, firma ·opíka a Galanterie Juraãka.

V‰em sponzorÛm patfií vfielé podûkování.

Místní organizace pfiivítá ráda do sv˘ch fiad

dal‰í ãleny bez rozdílu zdravotního postiÏení,

aby spoleãnû mohli hájit a prosazovat potfieby

a zájmy v‰ech zdravotnû postiÏen˘ch.

Adresa: Svaz tûlesnû postiÏen˘ch v âR,

Místní organizace R˘mafiov, tfiída HrdinÛ 22.

Kontaktní osoba: Franti‰ek Urbaník, OkruÏní

5, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 211 292.

Franti‰ek Urbaník

·kolství

Vánoce 2004 na SSO· Prima R˘mafiov
Vánoãní nálada panovala na

SSO· PRIMA v R˘mafiovû jiÏ

od poloviny prosince. Tradiãní

soutûÏ v‰ech tfiíd ‰koly o nejlep-

‰í vánoãní v˘zdobu se uskuteã-

nila ve stfiedu 15. prosince

a hodnotil se nejhezãí vánoãní

stromek. SoutûÏ se uskuteãnila

pod patronátem paní uãitelky

Kvûty Sicové, která byla také

pfiedsedkynû poroty. Porota slo-

Ïená z pfiedstavitelÛ r˘mafiov-

ského kulturního Ïivota, posu-

zovala ve sloÏení Leona Pleská

- vedoucí odboru ‰kolství a kul-

tury MûÚ, Marcela Pavlová -

fieditelka Stfiediska volného ãa-

su, Irma Krejãí - fieditelka mûst-

ského muzea, Lenka Îmolíková

- fieditelka knihovny a vedoucí

redaktor R˘mafiovského hori-

zontu Jifií Koneãn˘. Vítûznou

tfiídou se stala tfiída 2. D - obor

cestovní ruch. Souãasnû hodno-

tili i v‰ichni studenti ‰koly for-

mou ankety. Zde zvítûzila tfiída

2. A - vefiejná správa. Obû vítûz-

né tfiídy se zúãastnily za odmû-

nu zájezdu na vánoãní trhy

v Olomouci. V úter˘ 21. prosin-

ce odpoledne vystoupil pûveck˘

krouÏek Domova mládeÏe ‰koly

pod vánoãním stromem na ná-

mûstí Míru a studentky zazpíva-

ly obãanÛm mûsta vánoãní ko-

ledy.  

Redakãní rada
‰kolního ãasopisu Prima kostka
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Mladí herci pfiedstavili v˘sledky své práce
Îáci literárnû-dramatického obo-

ru Základní umûlecké ‰koly

v R˘mafiovû pfiedstavili v pátek

17. prosince vefiejnosti a sv˘m

rodiãÛm v˘sledky své celoroãní

práce na besídce v koncertním

sále umûlecké ‰koly. Pod vede-

ním své uãitelky Silvie Jablon-

ãíkové nastudovaly dûti úryvky

z divadelních her znám˘ch au-

torÛ, ale také se u nûkter˘ch

projevily sklony k dramatizaci

a autorství, a tak mohli diváci,

dalo by se fiíci ve svûtové pre-

miéfie, spatfiit své potomky na-

pfiíklad v etudû Na úfiadû

Luká‰e Adama, kde si i sám au-

tor zahrál jednu z rolí. V dal-

‰í Adamovû hfie Hlasy se pfied-

stavily Nela Zothová a Bibiana

Matulová a koneãnû v jeho tfie-

tí hfie ÎivnostÀák vystupoval

teprve dvanáctilet˘ autor Luká‰

Adam po boku Filipa Grulicha.

Opût se potvrdilo pravidlo, Ïe

v mnoha na‰ích dûtech dfiímá

velké mnoÏství talentu, a pokud

to vezme za správn˘ konec nû-

kdo takov˘, jako je uãitelka

Silvie Jablonãíková, vznikne

z toho opravdu podívaná vskutku

excelentní. A to i v tak nároãn˘ch

literárních kusech jako je Sluha

dvou pánÛ Carla Goldoniho, kde

zazáfiila Helena Chlebcová nebo

v neménû nároãné hfie G. B.

Shawa Svatá Jana z Arcu, kde

skvûl˘m zpÛsobem bez zbyteã-

ného deklamování, pfiehrávání

a gestikulace, a zcela jistû také

v nezapomenutelném dramatic-

kém projevu, ztvárnila monolog

Jany z Arcu Ludmila Ondra-

‰íková. Diváci ocenili i v˘razové

prostfiedky, zejména ve dvou

„ansámblovkách“. Tou první by-

la Feldekova Snûhurka, kde si

zahráli Krist˘na Zapletalová,

Petra Míãková, Filip Grulich,

Jana Skokanová, Nela Zothová,

Bibiana Matulová, Stanislav

Mezihorák a Nicola Kurková

a v závûru odpoledního vystou-

pení pak druhá, ErbenÛv Vodník,

s dokonalou dûtskou hereckou

vypracovaností Terezy Seiferto-

vé, Ludmily Ondra‰íkové,

Heleny Chlebcové, Luká‰e

Adama, Martiny Kobolkové

a Lenky Dvofiákové. Obû velmi

dobfie zvládnuté hry byly devízou

k dal‰ímu úspûchu r˘mafiovského

literárnû-dramatického oboru

ZU·. U Vodníka se o to navíc za-

slouÏily originální a nápaditá scé-

nická dekorace, v˘bornû zvlád-

nuté role a nezatûÏkaná dramatiã-

nost etudy o „protivném vodníko-

vi“, a to byla úspû‰ná cesta k zá-

vûreãné teãce sborového herecké-

ho vyjádfiení pod reÏijní taktov-

kou Silvie Jablonãíkové.

Dûti se pfiedstavily i v dal‰ích

hrách. Martina Kobolková si vy-

brala monolog krysy ze hry O bílé

koãiãí princeznû Aloise Mikulky,

Tereza Seifertová zase bájeãného

Jana Wericha a hru Îil kdys kdes

chlap a Lenka Dvofiáková „‰la“ na

Dóóst dobr˘ rande od Karen Mc

Combikové. Hra od Karla

Jaromíra Erbena se objevila v od-

poledním programu dvakrát.

Kromû Vodníka se o to zaslouÏily

Helena Chlebcová s Martinou

Kobolkovou v Dcefiinû kletbû. Za

hereck˘ projev zmínûn˘ch pfied-

stavitelek by se nemuseli stydût

ani nûktefií herci na na‰ich profi

scénách. Nicola Kurková a Petra

Míãková zvolily ke své herecké

prezentaci text známého písniãká-

fie Jarka Nohavici.

Voln˘ ãas dokáÏí vyplnit na‰e

dûti nejrÛznûj‰ími zpÛsoby.

Pokud se ov‰em zábava pfiitom

skloubí s láskou k literatufie, po-

ezii a divadlu, vznikne podnût,

kter˘ by v budoucnu mohl ovliv-

nit napfiíklad i volbu povolání.

A o to pfiece jde. Kdoví? MoÏná

nûkoho z dne‰ních talentÛ lite-

rárnû-dramatického oboru ZU·

R˘mafiov potkáme za nûkolik let

ve Vinohradském divadle nebo

v divadle ABC, uvidíme. JiKo

Vedení Z· 1. máje a Z· Jelínkova oznamují,
Ïe zápis do 1. roãníku pro ‰kolní rok 2005/2006

probûhne
v pátek 11. 2. 2005 od 14.00 do 18.00 hodin

Nezapomnûli na dûti v janovickém dûtském domovû
Adventní ãas je dobou oãekává-

ní. Oãekávání na pfiíchod

Spasitele. Ve stejném oãekávání

setrvávaly i dûti v Dûtském do-

movû v Janovicích. A doãkaly

se. Ve stfiedu 15. prosince je nav-

‰tívili studenti Stfiední soukromé

odborné ‰koly Prima, s. r. o.,

R˘mafiov. ZásluÏné akce se zú-

ãastnili studenti obou domovÛ

mládeÏe Primy, studenti nav‰tû-

vující krouÏek ruãních prací

a v˘tvarné ãinnosti, ti pfii‰li zví-

dav˘m dûtem pfiedat dáreãky se

sladkostmi, k nim se pfiidali

i studenti krouÏku vafiení a pfie-

dali mal˘m mlsounÛm vánoãní

cukroví. Koledy zazpíval pûvec-

k˘ sbor sloÏen˘ z ÏákÛ Primy, na

varhany je doprovodil Petr

Bernátek, na flétnu Lucie

Fallová. Zazpívat jim pfii‰la

i studentka Primy Mirka

Skládalová, úãastnice soutûÏe

Super Star 2003 a 2004, která se

probojovala z více jak osmi tisí-

covek úãastníkÛ aÏ do Prahy me-

zi stovku nejlep‰ích. Pûveckou

posilou byla také vychovatelka

Domova mládeÏe SSO· Prima

Alena Veselková, která mûla nad

celou akcí patronát.

Pfiedvánoãní akce studentÛ Pri-

my nebyla ojedinûlá. Náv‰tûvy

v Dûtském domovû v Janovicích

pofiádají mladí lidé pravidelnû

kaÏdou stfiedu odpoledne a dûti

se na nû velmi tû‰í. JiKo
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Na R˘mafiovsku
fiádí vykradaãi

rekreaãních objektÛ
V prÛbûhu mûsíce listopadu

a prosince ‰etfiili policisté enor-

mní nárÛst trestné ãinnosti krá-

deÏí v rekreaãních objektech na

R˘mafiovsku. Neznám˘ pachatel

ãi pachatelé se vloupali do chat

a chalup v Janovicích, Malé

·táhli, Harrachovû, Malé Morá-

vce, Karlovû a Stránském a odci-

zili elektroniku, v˘poãetní tech-

niku, mobilní telefony, potravi-

ny, nádobí, lyÏafiskou v˘stroj,

náfiadí,  vûci denní potfieby, obuv

a obleãení.

Policie objasnila jednu
ze sérii vloupání

do chat na R˘mafiovsku
V pátek 10. prosince 2004 bylo

na sluÏebnû kriminální policie

a vy‰etfiování v Krnovû zahájeno

stíhání padesátiletého muÏe

z Horního Mûsta pro trestn˘ ãin

poru‰ování domovní svobody,

krádeÏ a pro pokus poru‰ování

domovní svobody. Tûchto skut-

kÛ podle obvinûní dopustil letos

od fiíjna do zaãátku prosince,

kdyÏ se postupnû vloupal do chat

v Re‰ovû a Horním Mûstû.

Násilnou trestnou ãinností a od-

cizením vûcí zpÛsobil celkovou

‰kodu kolem tfií tisíc korun.

Obvinûn˘ byl jiÏ v roce 2004 pro

krádeÏe soudnû trestán. V sobotu

11. prosince loÀského roku byl

propu‰tûn ze zadrÏení a vzhle-

dem ke svému stavu byl pfieve-

zen do psychiatrické léãebny.

Policie objasnila dal‰í
vloupaãky do chat,

pátrá v‰ak
po ozbrojeném muÏi

Policejní komisafi v Bruntále za-

hájil 6. ledna trestní stíhání ãtyfii-

atfiicetiletého nezamûstnaného

muÏe pro trestné ãiny poru‰ová-

ní domovní svobody, krádeÏe

a po‰kozování cizí vûci. Na zá-

kladû obvinûní, spoleãnû s dvaa-

dvacetilet˘m mladíkem z Dolní

Moravice, provádûli od listopa-

du loÀského roku vloupání do re-

kreaãních objektÛ v Malé ·táhli,

R˘mafiovû ãásti Harrachov a dá-

le pak v Mezinû. MajitelÛm chat

zpÛsobili vloupáním celkové

‰kody za více jak 82 000 Kã.

âást odcizen˘ch vûcí se krimi-

nalistÛm podafiilo zajistit. 

I pfies úspûchy pfii objasÀování
vloupání do rekreaãních ob-
jektÛ tûchto pfiípadÛ stále pfii-
b˘vá.

S noÏem v ruce
oloupila ve Staré Vsi

osmdesátiletou babiãku
Kriminalisté se intenzivnû zab˘-

vají pfiípadem, ke kterému do‰lo

v pátek odpoledne 10. prosince

loÀského roku ve Staré Vsi -

Îìárském Potoce. Místní osm-

desátiletou babiãku oslovila pfied

domem neznámá Ïena ve vûku

kolem 30 - 42 let, vysoká asi 

160 cm, ‰tíhlá, tmav˘ch krátce

stfiiÏen˘ch vlasÛ. Policie nyní

‰etfií, zda se podezfielá v obci na-

cházela sama ãi s dal‰ími spolu-

pachateli. Îena uvedla, Ïe je so-

ciální pracovnice a jejím úkolem

je  babiãce jako dÛchodkyni pfie-

dat od úfiadu pfiíspûvek k vánoã-

ním svátkÛm. Podezfielá tvrdila,

Ïe nemá rozmûnûné peníze a pod

touto záminkou se dostala k ba-

biãce domÛ. DÛchodkynû vzala

svou na‰etfienou hotovost ve v˘-

‰i 19 000 Kã a v tom okamÏiku

pachatelka vytrhnula peníze ba-

biãce z ruky a vyhroÏovala ji za-

bitím, pokud jí je nedá, pfiitom

mûla mít v ruce nÛÏ. Tyto okol-

nosti jsou pfiedmûtem dal‰ího

‰etfiení. Pachatelka s ukraden˘mi

devatenácti tisíci pak z místa ãi-

nu utekla.

Za bílého dne
si z trezoru prodejny
v R˘mafiovû odnesli

dvaaãtyfiicet tisíc
V úter˘ 14. prosince krátce po

11.00 hodinû odlákali, podle do-

savadních v˘sledkÛ ‰etfiení, ãtyfii

neznámí muÏi (dva mezi 22 - 23

lety a dal‰í dva ve vûku kolem

40 - 45 let) pozornost mladé pro-

davaãky v prodejnû na Husovû

ulici v R˘mafiovû, poslali ji do

vedlej‰ího skladu pod záminkou

koupû stojanu na CD. V tom 

okamÏiku odcizili z pfiíruãního

trezoru ve vedlej‰í kanceláfii ho-

tovost ve v˘‰i 42 000 Kã.

Rozbil v˘lohu prodejny
a ukradl Ïehliãky

Zatím neznám˘ pachatel rozbil

v noci ze 16. na 17. prosince ka-

menem v˘lohu prodejny elektro

na námûstí v R˘mafiovû a odci-

zil dvû napafiovací Ïehliãky za

více jak 3 000 Kã. Nová sklenû-

ná v˘plÀ v˘lohy pfiijde majitele 

na 10 000 Kã.

Z nákupního ko‰íku
odcizil penûÏenku;

uloupili ta‰ku na ulici
Neznám˘ pachatel vyuÏil 

27. prosince krátce po 10.00 ho-

dinû nestfieÏeného okamÏiku

a v prodejnû na námûstí v R˘ma-

fiovû odcizil osmaãtyfiicetileté Ïe-

nû z nákupního ko‰íku hnûdou ko-

Ïenou penûÏenku se ãtyfimi stov-

kami, platební kartou a doklady.

O ãtyfii dny pozdûji, na Sil-

vestra, krátce pfied 18. hodinou

pfiibûhl dosud neznám˘ mladík

na Vûtrné ulici v R˘mafiovû

k místní ‰edesátileté Ïenû a na

nedostateãnû osvûtleném místû

jí z ruky vytrhl ta‰ku. Druh˘

z pachatelÛ kolem Ïeny probûhl

a pak se k ní vrátil s tím, Ïe ta‰-

ku vrátí, aby se nebála. KdyÏ se

vrátil bez ta‰ky, tvrdil, Ïe pacha-

tele nezná. Oba mûli b˘t ‰tíhlí

ve vûku kolem 18 - 20 let.

Druh˘ mladík mûl mít tmavou

pleÈ, krátké kudrnaté ãerné vla-

sy, vysok˘ byl 170 - 172 cm.

V ta‰ce mûla majitelka uloÏenu

star‰í penûÏenku s fotografiemi,

mobil, hotovost a de‰tník.

Pachatel jí zpÛsobil ‰kodu za ví-

ce neÏ 4 000 Kã.

Volnû pobíhající pes
zapfiíãinil

dopravní nehodu
V úseku silnice na ulici Opavská

v R˘mafiovû vbûhl 28. prosince

krátce pfied 17. hodinou projíÏ-

dûjícímu fiidiãi z bezprostfiední

blízkosti pfied vozidlo pes. ¤idiã

nestaãil zabrzdit a do‰lo ke stfie-

tu se zvífietem. Pes na místû ne-

hody uhynul. Majitel psa nebyl

zji‰tûn. U fiidiãe byla provedena

dechová zkou‰ka s negativním

v˘sledkem. Na vozidle vznikla

‰koda ve v˘‰i 15 000 Kã.

Pfiíãina poÏáru domu ve Staré Vsi
není dosud objasnûna

Ve stfiedu 22. prosince loÀského roku do‰lo krátce po 20.00 hodinû

z dosud nezji‰tûn˘ch pfiíãin k poÏáru rodinného domu v obci Stará

Ves. PoÏár vznikl v zadní ãásti dfievûného pfiístavku a byla zniãena

celá stfiecha a ãást vnitfiních prostorÛ. Cizímu zavinûní zatím nic ne-

nasvûdãuje a pfiíãina je v ‰etfiení. ·koda na shofielém objektu dosáhla

pfiedbûÏnû asi 300 000 korun. Rodinn˘ dÛm v dobû vzniku poÏáru 

ob˘vala pûtaosmdesátiletá babiãka. Pfii poÏáru ke zranûní osob nedo-

‰lo. Na místû zasahovali hasiãi HZS R˘mafiov, dobrovolní hasiãi

z Horního Mûsta, Dolní Moravice a R˘mafiova.

Foto: Mirolav Dulaj
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Rozbfiedl˘ sníh a rychlá jízda byly
pfiíãinou dopravní nehody

Krátce po 7. hodinû ranní v úter˘ 4. ledna nepfiizpÛsobil pûtadvaceti-

let˘ fiidiã Formanu mezi obcemi Dolní Moravice a Malá ·táhle rych-

lost jízdy stavu a povaze vozovky, na které leÏel rozbfiedl˘ sníh, do-

stal s autem smyk a vjel do protismûru, kde se stfietl s projíÏdûjícím

vozidlem Mitsubishi. Pfii nehodû byl zranûn osmnáctilet˘ spolujezdec

ve vozidle Mitsubishi. Utrpûl naraÏení hlavy a levého kolene s dobou

léãení do jednoho t˘dne. PoÏití alkoholu bylo u obou fiidiãÛ vylouãe-

no. Oprava Mitsubishi pfiijde majitele na 130 000 Kã, kdeÏto

Formana dá jeho majtel dohromady za 30 000 Kã.

¤idiã i chodkynû byli
v dobû nehody

pod vlivem alkoholu
Zfiejmû první dopravní nehoda

v novém roce 2005 na R˘ma-

fiovsku se stala patnáct minut po

pÛlnoci na Palackého ulici

v R˘mafiovû. ¤idiã Opelu po pro-

jetí mostu dostal na zledovatûlém

povrchu smyk, vjel do levé polo-

viny vozovky a zachytil tam de-

vatenáctiletou chodkyni. Násle-

dnû narazil do dfievûného plotu.

Z místa nehody fiidiã odjel, údaj-

nû proto, Ïe byl napadán osoba-

mi, které se na místo scházely.

Auto odstavil na nedalekém par-

kovi‰ti a vrátil se na místo neho-

dy, kde se pfiihlásil hlídce policis-

tÛ OOP âR R˘mafiov. Na vozidle

vznikla ‰koda pouze za 1 000 Kã,

dívka ov‰em pfii nehodû utrpûla

zranûní kotníku, pro které se bude

léãit asi jeden t˘den. U obou 

úãastníkÛ nehody bylo zji‰tûno po-

Ïití alkoholu na základû dechové

zkou‰ky. U chodkynû i fiidiãe byly

proto provedeny odbûry krve.

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

Oznámení uchazeãÛm
do sluÏebního pomûru

Okresní fieditelství Policie âeské republiky Bruntál sdûluje

v‰em uchazeãÛm o pfiijetí do sluÏebního pomûru k Policii âR,

Ïe z dÛvodu naplnûnosti tabulkov˘ch stavÛ u Okresního fieditel-

ství PâR Bruntál jsou ve‰kerá pfiijímací fiízení s uchazeãi aÏ do

odvolání pozastavena. plk. JUDr. Milan Navrátil,
v. r. fieditel O¤ PâR Bruntál

Vyfie‰ili jste správnû v‰echny vánoãní soutûÏe?
Do posledního fiádného vydání na‰eho zpravo-

daje pfiipravila redakce pro v‰echny ãtenáfie

R˘mafiovského horizontu, vãetnû tûch nejmen-

‰ích, mal˘ dárek. Pro ty, kdo si rádi hrají, lu‰tí,

hádají a soutûÏí, byla pfiipravena vánoãní soutûÏ

v podobû pfiesmyãek, osmismûrek a ‰védské kfií-

Ïovky. Pro úspû‰né tfii vylosované fie‰itele z fiad

dospûl˘ch byly pfiichystány opoÏdûné vánoãní

dárky: bohaté dárkové sady, které do na‰í sou-
tûÏe vûnovaly firmy Drogerie Racek, PC servis
Michala Ihnáta a Jana El‰íka a Knihkupectví
pana La‰tuvky. Pro dal‰í úspû‰né tfii vylosované

fie‰itele, tentokrát z fiad na‰ich nejmen‰ích, byly

pfiipraveny ceny, které do soutûÏe vûnovala fir-

ma Papírnictví a hraãky pana Podlase
a Elektro - nábytek Eduard Icha.
Jak ve svém dopise poznamenala jedna ze

správn˘ch lu‰titelek, soutûÏ nebyla nikterak

snadná, uÏ také proto, Ïe na‰í autorce pfie-

smyãek zaúfiadoval v pûti názvech tiskafisk˘

‰otek. Ale obzvlá‰È zdatní lu‰titelé pfiekonali

i tento zádrhel. (Na‰e redakce se tímto omlou-
vá za chyby). Do uzávûrky soutûÏe, která by-

la 7. ledna 2005 ve 12.00 hodin, jsme obdr-

Ïeli hned nûkolik správn˘ch odpovûdí, dût‰tí

lu‰titelé v‰ak byli pouze ãtyfii. Zástupce vy-

davatele R˘mafiovského horizontu, fieditelka

Stfiediska volného ãasu Marcela Pavlová

a ãlenové redakãní rady, vylosovali: Ing.
Lenku Beranovou, Annu Sedlákovou
a Libu‰i Langovou z R˘mafiova.

Z dûtsk˘ch soutûÏících byli vylosováni:

Markéta Îatecká, Krist˘na Horáãková
a Adéla Hausknechtová z R˘mafiova.

V̆ hercÛm na‰e redakce upfiímnû blahopfieje

a ti, co nemûli ‰tûstí, to mohou zkusit zase

u nûkter˘ch dal‰ích soutûÏí, které pro vás re-

dakce R˘mafiovského horizontu v budoucnu

pfiipraví. JiKo

A jak znûly správné odpovûdi jednotliv˘ch soutûÏních zadání?
Pfiesmyãky:

1. VODÁK RÁD RÒZNÁ Í 1. ROZDÁVÁNÍ DÁRKÒ
2. PÁN ZDE LOVÍ K 2. ZPÍVÁNÍ KOLED
3. NÁKLAD MÁKU ASI ·ÁLÍ 3. MIKULÁ·SKÁ NADÍLKA
4. BOB¤Í HRA NETRKÁ 4. TRHÁNÍ BARBOREK
5. VLEKL̄ ÚDIV 5. VELK¯ ÚKLID
6. âERNÍK VÍ O CEPU 6. PEâENÍ CUKROVÍ
7. NA CD NENÍ VùTEV 7. ADVENTNÍ VùNEC
8. ÎÁN JÍ KAâENÍ KA·E 8. âEKÁNÍ NA JEÎÍ·KA
9. ZVùD NAHÁâ VONÍ 9. VÁNOâNÍ HVùZDA
10. VÁHU SANù TùSNÍ LAK 10. STAVùNÍ SNùHULÁKA
11. BIâ BAâI NA NOVÁâKA 11. BABIââINA VÁNOâKA
12. CO NEPOVÍ RAK A HLUPÁK 12. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
13. SVÁZÁNÍ PALEâKA 13. ZAPÁLENÁ SVÍâKA
14. KONCE VÁNKÒ ZNIâÍ 14. CINKÁNÍ ZVONEâKÒ
15. HNÒJ âELÍ IVù 15. VÒNù JEHLIâÍ
16. âERN¯ ZEMAN OD BOSTEK 16. NAZDOBEN¯ STROMEâEK
17. MARN¯ PES ÎAK 17. SMAÎEN¯ KAPR
18. STAR¯ BOBR MÁ VOLA 18. BRAMBOROV¯ SALÁT
19. DELIKVENT HÁZÍ OPY 19. TELEVIZNÍ POHÁDKY
20. V¯R STELE SVISLE 20. VESEL¯ SILVESTR

Pfiesmyãky - cukroví:

1. RUâKOU VYMKLI 1. RUMOVÉ KULIâKY
2. POKUSNù HNI SVÉ 2. SNùHOVÉ PUSINKY
3. RENÉ, VODÍM âEPKY 3. MEDOVÉ PERNÍâKY
4. LOMÍ DRAHNÉ VLOâKY 4. MANDLOVÉ ROHLÍâKY
5. OBLÉKÁ TRIâKO OD âUVY 5. âOKOLÁDOVÉ TRUBIâKY
6. GRAND SâÍTÁ KÁVOU 6. NUGÁTOVÁ SRDÍâKA
7. VYSOKÉ KINOTOâKY 7. KOKOSOVÉ TYâINKY
8. OCHOâ DùSIVÉ K¤IVKY Z 8. SKO¤ICOVÉ HVùZDIâKY
9. CELÁ KOLIK, KANâE? 9. LINECKÁ KOLEâKA
10. KOâKY, VÍNO A ·AKÉ 10. KAKAOVÉ KO·ÍâKY
11. CTI MI VYKOPANÉ âÁRKY 11. MARCIPÁNOVÉ KYTIâKY
12. VYSKOâÍ ZMùNA É - ¯ 12. AN¯ZOVÉ MùSÍâKY
13. VYKOKTÁ SOK VÉ 13. KÁVOVÉ KOSTKY

SoutûÏní vánoãní osmismûrka:

... chci je‰tû koupit podprsenku.

Vánoãní koutek pro dûti - Pohádková osmismûrka:

Ferda Mravenec - autor Ondfiej Sekora.

Vánoãní kfiíÏovka redakce o ceny:

... aÈ se na vás jako vloãky sná‰í radost a ‰tûstí.
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Ohlédnutí za vánoãními svátky

Vánoce, Vánoce pfiicházejí ...
V horeãnatém tempu vánoãní do-

by míváme sklon zapomínat na

poselství a pfiíslib, které Vánoce

zvûstují. Velmi ãasto b˘váme

v zajetí toho, co v‰echno je‰tû

musíme stihnout na poslední

chvíli. Pospícháme, tlaãíme se,

strkáme a div Ïe nesráÏíme k zemi

lidi shánûjící (stejnû jako my) ten

jedin˘ a opravdov˘ „extra“ dárek.

Poselství Vánoc ale takto rozhod-

nû nevypadá. To spoãívá v jedno-

duchosti - jednoduchosti pramení-

cí z uvûdomûní si smyslu a cíle

lidského Ïivota a umûní naslou-

chat. NeboÈ ãím více naslouchá-

me okolnímu svûtu, tím plnûji si

uvûdomujeme nesnáze a bolesti,

hnûv, vypûtí a vyãerpání, tím pl-

nûji vnímáme i svou míru odpo-

vûdnosti za nû. A právû poselství

a pfiíslib Vánoc mÛÏe pfiinést na-

dûji mal˘m a zbloudil˘m, poranû-

n˘m, ukfiivdûn˘m, t˘ran˘m a zlo-

men˘m.

MoÏnost zastavit se uprostfied vr-

cholícího shonu a pfiem˘‰let

o pravém smyslu Vánoc proto

sv˘m seniorÛm nabídla - vûrna

svému poslání - r˘mafiovská

Diakonie, která 7. prosince v sále

Základní umûlecké ‰koly uspofiá-

dala adventní odpoledne plné

laskavosti a oãekávání svátkÛ

zrození.

Pfiivítání v‰ech pfiítomn˘ch se

ujala fieditelka r˘mafiovského

stfiediska Diakonie paní

StaÀková, seniory rovnûÏ po-

zdravil starosta mûsta Ing.

Klouda a popfiál jim v‰e dob-

ré do nastávajícího nového

roku.

První ãást kulturního pro-

gram pro seniory se sv˘mi

Ïáky skvûle pfiipravily paní u-

ãitelky Základní umûlecké

‰koly v R˘mafiovû - ·treitová

(která i celé vystoupení ÏákÛ ZU·

fiídila), Hradilová a Jablonãíková.

Druhá pÛle sváteãního odpolední-

ho programu patfiila nejmlad‰ím

zpûváãkÛm a recitátorÛm z 6. ma-

tefiské ‰koly pod vedením paní 

uãitelek Zamcové a ·imkové.

Toto vystoupení opravdu navodi-

lo starobylou vánoãní atmosféru,

protoÏe zásahem vy‰‰í moci do‰lo

k v˘padku elektrického proudu,

a program tak musel pokraãovat

pfii svûtle svící.

Samozfiejmû nechybûla nadílka

Mikulá‰e a andûla, jimÏ jako vÏdy

asistoval ãert, kter˘ v‰ak do pekla

nikoho neodnesl.

Jin˘ závûr neÏ vystoupení

R˘mafiovského chrámového sbo-

ru pod vedením Petra Wolffa si

jiÏ nikdo z na‰ich seniorÛ nedo-

kázal pfiedstavit. Sbor spolu se

seniory zazpíval vánoãní koledy

a Petr Wolff jako dárek kaÏdému

zúãastnûnému nadûlil písniãku

dle pfiání, kterou doprovodil na

harmoniku.

Celé setkání bylo proniknuto vzá-

jemnou empatií a dalo r˘mafiov-

sk˘m seniorÛm moÏnost procítit,

Ïe jsou stále dÛleÏit˘mi a právo-

platn˘mi lidmi, Ïe ani stáfií ãlovû-

ka ze spoleãnosti nevydûluje.

A i to je souãást odkazu JeÏí‰e

Krista, jehoÏ narození si vánoãní-

mi svátky pfiipomínáme. 

Mgr. Stanzel Vladimír,
Haberhauerová Jana

Pfiedvánoãní dárek od JES JES tanãil v Polsku
Tûsnû pfied vánoãními svátky se taneãní soubor JES zúãastnil mezinárodní ta-

neãní pfiehlídky v Opoli. Místní dÛm kultury a mládeÏe realizuje projekt pod ná-

zvem Tanec jako most ke kultufie a vzájemnému poznávání, kter˘ je financován

z prostfiedkÛ Evropské unie. Jde o vzájemné poznávání tradic a kultury národÛ,

prolomení bariér mezi mládeÏí z regionu v pohraniãí. Tohoto mezinárodního set-

kání se zúãastnilo hned nûkolik státÛ: Rusko, Ukrajina, Gruzie, Nûmecko,

Holandsko, âesko a Polsko. KaÏd˘ stát pfiedvedl svÛj taneãní repertoár. Samotná

pfiíprava a koncert se uskuteãnily na scénû taneãního divadla J. Kochanowskieho

v Opoli, kde jednotliv˘m vystoupením pfiihlíÏela ‰iroká vefiejnost.

Nezapomenuteln˘m záÏitkem bylo vystoupení ruského taneãního souboru se

svojí klasickou baletní ‰kolou a úÏasn˘ v˘kon polského souboru MINI PECH,

kter˘ se py‰ní titulem vicemistra svûta v discoshow formacích. Taneãní soubor

JES, jehoÏ je zfiizovatelem Základní ‰kola na Jelínkovû ulici 1, si vedl v˘bornû.

Dvû sólové skladby Nikoly

âudovské a Markéty

Kohoutkové sklidily boufi-

liv˘ potlesk a formace

Taneãní zpovûì roztleskala

cel˘ sál.

Byl to úÏasn˘ a nezapome-

nuteln˘ záÏitek!

Chtûli bychom touto cestou

vyjádfiit podûkování mûstu

R˘mafiov - zejména vedou-

cí odboru ‰kolství a kultury

Leonû Pleské a také v‰em

sponzorÛm, jmenovitû:

Josefu Bernátkovi, firmû

pana Pipy, Tomá‰i Plániãkovi, firmû Katr, s. r. o., Izolpa, Lojzo, s. r. o., KOM

Moravia, Páté stavební R˘mafiov a v‰em rodiãÛm a pfiedev‰ím taneãníkÛm za

vzornou reprezentaci. Alena Tome‰ková, vedoucí TK JES

V sobotu 11. prosince se uskuteãnilo v tûlocviãnû na Národní

ulici Vánoãní hopsání. Taneãní soubor JES, jehoÏ je zfiizova-

telem Z· Jelínkova 1, pfiipravil pro náv‰tûvníky ukázky nejen

taneãních technik, ale i skladeb, variací a akrobacie. Po pfiiví-

tání program zahájily juniorky s technikou Limona a jazzu,

pak následovala ukázka celého souboru s prostorov˘mi sko-

ky, piruetami a skluzy. Kromû dal‰ích jazzov˘ch variací se

pfiedvedly také dûti s malou ukázkou akrobacie a posléze

i choreografií. Nikola âudovská a Markéta Kohoutková za-

tanãily svá sóla, která nás budou reprezentovat na Mistrovství

âeské republiky. Závûr patfiil nové choreografii s názvem

Taneãní zpovûì, jeÏ bude bojovat v roce 2005 o nejlep‰í 

umístûní v republikov˘ch soutûÏích.

Za zapÛjãení aparatury dûkuji Stfiedisku volného ãasu. Hudbu

zaji‰Èovali Ïáci 9. A ve sloÏení Martin Romanov, Kuba âu‰ka

a Kamil Haník.

Dûkuji touto cestou nejen sponzorÛm a rodiãÛm, ale také celé-

mu souboru JES. Alena Tome‰ková, vedoucí souboru JES

Fota: Diakonie âCE R˘mafiov

Foto: archiv TK JES

Foto: archiv TK JES
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Rozum, kter˘ vûzí nohama v pytli pfiedsudkÛ, nemÛÏe

dobûhnout k cíli. Bettina von Arnim
Známá i neznámá v˘roãí

1. 1. Svûtov˘ den míru (Mezinárodní den míru) - slaví se od ro-

ku 1968 z iniciativy papeÏe Pavla VI.

28. 1. Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce - slaví 

se od roku 1986

31. 1. Svûtov˘ den pomoci malomocn˘m

1. 1. 1930 bylo zestátnûno Národní divadlo

2. 1. 1910 francouzsk˘ letec Gaubert uskuteãnil v Chuchli první 

vefiejn˘ vzlet letadlem, pro závadu motoru byl let asi

po pÛlhodinû pfiedãasnû ukonãen

3. 1. 1325 v praÏské mincovnû byla zahájena raÏba prvních ães-

k˘ch mincí zvan˘ch floreny

9. 1. 1890 nar. Karel âapek, spisovatel a novináfi (zemfi. 25. 12. 1938)

20. 1. 1785 uvedeno první ãeské pfiedstavení - veselohra Odbûhlec 

z lásky synovské - v Nosticovû (dnes Stavovském) di-

vadle 23. 1. 1890 zaloÏena âeské akademie vûd a umûní.

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - leden 2005

14.1. kino 19.30 Nebe nad Berlínem (filmov˘ klub)

15.1. SVâ 9.00 Novoroãní soutûÏní aerobic 

III. roãník

15.1. kino 19.30 Horem pádem
18.1. SVâ 15.30 Kurz paliãkování

19.1. SVâ 10.00 Kurz paliãkování

21.1. SVâ 9.00 Keramická dílna pro ZV·

21.1. SVâ Ples Diakonie âCE R˘mafiov

21.1. kino 19.30 Saló aneb 120 dnÛ Sodomy
(filmov˘ klub)

22.1. SVâ 14.00 - 16.00 Pinká celá rodina  - herna stolního 

tenisu pro dûti a rodiãe

22.1. kino 19.30 Du‰e jako kaviár
27.1. SVâ 13.30 ENTENT¯NY - soutûÏ 5.tfiíd

28.1. kino 19.30 Pink Floyd - The Wall
(filmov˘ klub)

28.1. SVâ Ples SSO· Prima s.r.o R˘mafiov

29.1. kino 19.30 Purpurové fieky 2:
Andûlé apokalypsy

31.1. SVâ 18.00 TALIANKA - koncert

Plesová sezóna 2005
8.1. Ples Gymnázia R˘mafiov

21.1. Ples Diakonie âCE R˘mafiov

28.1. Ples SSO· Prima s.r.o R˘mafiov

11.2. Mal˘ muzikantsk˘ ples

18.2. Ples Základní ‰kola Jelínkova 1

5.3. Velk˘ hudební ples SVâ R˘mafiov

hrají: Elvis Presley - Revival

The Beatles - Revival

Rock & Roll Band Marcela Woodmana

The Hero

19.3. Ples BFAA Oldies

Pranostiky na mûsíc leden
• Jak na Nov˘ rok, tak po cel˘ rok.

• Vlednu za pec si sednu.

• Na Tfii krále -zima stále, mnoho hvûzd a o skok dále. 

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

• Leden jasn˘, roãek krásn˘.

• Roste den, roste i zima.

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

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

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

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

• V lednu roste-li tráva, neúroda se oãekává.

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

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

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

• Mnoho snûhu v lednu, mnoho hfiibÛ v srpnu.

• Ve dne jas, v noci mráz.

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Jan Ivan Kosta ........................................... Horní Mûsto

Julie Br‰Èáková .......................................... R˘mafiov

Adéla Chudá .............................................. Horní Mûsto - Dobfieãov

Luká‰ Caga‰ík ........................................... R˘mafiov

Petr Martinãek ........................................... R˘mafiov

Luká‰ Biãan ............................................... Jamartice

Natálie Stra‰íková ..................................... Horní Mûsto

Matûj Husár ............................................... R˘mafiov

Milan Kfiepelka ......................................... Dolní Moravice

Tomá‰ Zahradník ....................................... R˘mafiov

Nathaniel Nechvátal .................................. R˘mafiov

Adéla Rau‰erová ....................................... R˘mafiov

Eli‰ka Pfiikrylová ....................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Franti‰ek Trusina - R˘mafiov .................................................. 80 let

Stanislav Ondra‰ík - R˘mafiov ................................................ 80 let

Vincenc Sigmund - R˘mafiov ................................................. 81 let

Franti‰ek Vesel˘ - R˘mafiov ................................................... 81 let

Janina ·afáfiová - R˘mafiov .................................................... 81 let

Radoslav Musil - R˘mafiov ..................................................... 81 let

Marie Semelová - R˘mafiov .................................................... 82 let

Klára Peková - R˘mafiov ........................................................ 82 let

Marie Furi‰ová - Janovice ...................................................... 82 let

·tefan Furi‰ - R˘mafiov .......................................................... 82 let

Kristína KubáÀová - R˘mafiov ................................................ 82 let

·tûpánka Jufienová - Jamartice ............................................... 83 let

Richard Kopãil - R˘mafiov ..................................................... 84 let

Marie Durnová - R˘mafiov ..................................................... 84 let

·tûpán Brenkus - R˘mafiov ..................................................... 85 let

BoÏena Zelendová - R˘mafiov ................................................ 85 let

Ludmila Václavková - R˘mafiov ............................................. 92 let

Rozlouãili jsme se
Jozef Ferenc - R˘mafiov ........................................................... 1946

Milena Macháãková - R˘mafiov .............................................. 1946

Jaroslav Strouhal - R˘mafiov ................................................... 1929

Marie Stasová - R˘mafiov ........................................................ 1922

Marie Balková - R˘mafiov ....................................................... 1910

Josefa Jurãová - Janovice ........................................................ 1917

Rajmund ·abata - R˘mafiov ..................................................... 1930

Franti‰ek Labounek - Janovice ................................................ 1920

Matrika MûÚ R˘mafiov

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
Mûstské muzeum a Galerie Octopus jsou v mûsíci lednu uzavfieny.
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SK Studio Sport a Zdraví a Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pofiádají ve spolupráci

s âesk˘m svazem aerobiku

NOVOROâNÍ SOUTùÎNÍ AEROBIK
MASTER CLASS

NEPOSTUPOV¯ - III. ROâNÍK

Datum konání: 15. ledna 2005

Místo konání: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10

Vstupné: 20 Kã

Program soutûÏí:
8.45 - 9.00      Oficiální zahájení soutûÏe

0. kategorie 5 - 7 let (cviãitelka L˘die ·védíková, R˘mafiov)

8.15 - 8.50 prezentace 0. kategorie

9.00 - 9.20 základní kolo 0. kategorie - „aerobik hrou“

9.20 pfiedání cen a diplomÛ - bez pofiadí

1. kategorie 8 - 10 let (cviãitelka Jana Jurãáková, Ostrava)

8.15 - 9.15 prezentace 1. kategorie

9.30 - 10.45 základní kolo, semifinále, finále 1. kategorie

11.35 vyhlá‰ení vítûzÛ 1. kategorie

2. kategorie 11 - 13 let (cviãitelka L˘die ·védíková, R˘mafiov)

9.15 - 10.45 prezentace 2. kategorie

11.00 - 12.30 základní kolo, semifinále, finále 2. kategorie

13.20 vyhlá‰ení vítûzÛ 2. kategorie

3. kategorie 14 - 17 let (cviãitelka Vendula Grabaczová, Ostrava)

10.45 - 12.30 prezentace 3. kategorie

12.45 - 14.15 základní kolo, semifinále, finále 3. kategorie

15.05 vyhlá‰ení vítûzÛ 3. kategorie

4. kategorie 18 a více let (cviãitelka Ivana KoÏmínová, Havífiov)

12.30 - 14.15 prezentace 4. kategorie

14.30 - 15.45 základní kolo, finále 4. kategorie

15.55 vyhlá‰ení vítûzÛ 4. kategorie

Kolona 2004 je jiÏ minulostí
V pátek 17. prosince byl ve Stfiedisku volného ãasu ukonãen taneãní kurz

pod vedením zku‰eného taneãního mistra Pavla Mûrky, kter˘ uÏ vyuãoval

tanci rodiãe dne‰ních absolventÛ, pfieváÏnû studentÛ druh˘ch roãníkÛ

Gymnázia R˘mafiov. PfiipomeÀme, Ïe taneãní kurz byl zahájen 16. záfií loÀ-

ského roku a pofiadatelem je jiÏ tradiãnû SVâ. Kurz zahrnoval ãtrnáct tfií-

hodinov˘ch lekcí tance a spoleãenského chování a na Kolonû 2004 hrála

hudební skupina Dynamic. Eva Kudláková

Mûstská knihovna

SVâ R˘mafiov pofiádá pro dûti

VELK¯ POHÁDKOV¯
PLES V MASKÁCH

úãinkují dobfie známí KAMARÁDI z Brna
Vojta, Dá‰a a Jirka.

Uskuteãní se 5. února 2005 od 15.00 hodin
ve velkém sále SVâ R˘mafiov

Jste srdeãnû zváni.

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pfiipravilo pro v‰echny milovníky zvífiátek

CHOVATELSK¯ KROUÎEK

Chováme kfieãky, andulky, plazy, my‰i, rybiãky, ...
Zveme v‰echny, ktefií se rádi starají o zvífiátka,

na schÛzku, která se uskuteãní 19. ledna 2005

v 15.00 hodin v SVâ R˘mafiov

HOLKY A KLUCI POZOR!!

Novinka: Knihovna pro dûti zdarma
Mûstská knihovna v R˘mafiovû letos oslaví 60. v˘roãí zaloÏení kni-

hovny. K tomuto v˘roãí byl vydán nástûnn˘ kalendáfi s dûtsk˘mi

kresbami. Kalendáfi je moÏno zakoupit v knihovnû, v muzeu, ve ve-

fiejné písárnû nebo v prodejnû u pana La‰tuvky za cenu 60 Kã.

V leto‰ním roce jsme pro zájemce pfiipravili spoustu zajímav˘ch ak-

cí, o kter˘ch budeme vãas informovat.

POZOR NOVINKA!
Od 1. ledna 2005 nabízíme moÏnost kaÏdému dítûti stát se ãtenáfiem
- ZDARMA!
Pro úplnost uvádíme dodatek z knihovního fiádu

1. Od l. l. 2005 se ru‰í registraãní poplatky pro dûtské ãtenáfie do 15 let.

2. âtenáfisk˘ prÛkaz dítûte je nepfienosn˘
3. Na ãtenáfisk˘ prÛkaz si nesmí pÛjãovat dospûlá osoba

4. Na ãtenáfisk˘ prÛkaz si smí ãtenáfi pÛjãit maximálnû 20 exempláfiÛ

5. Za ztrátu prÛkazky poplatek 10 Kã

PÛjãovní doba knihovny
Po  9-17, Út  9-17, St zavfieno, ât  9-17, Pá  9-17, So  8-11

V novém roce pfiejeme v‰em ãtenáfiÛm hodnû zdraví a krásn˘ch chvil

nad knihou. ¤editelka mûstské knihovny Lenka Îmolíková
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V˘znamná r˘mafiovská osobnost Johann Josef Schæssler

Historick˘ park Moravy a Slezska získává konkrétní podobu
V sobotu 4. prosince 2004 se zú-

ãastnil místostarosta Jaroslav

Kala slavnostního otevfiení

Centra historie s galerií historic-

k˘ch fiemesel v Praze na Malé

Stranû. Souãástí otevfiení galerie

byl doprovodn˘ kulturní pro-

gram. Galerie historick˘ch fie-

mesel se nachází v areálu

Zlomkovského domu, kter˘ po-

chází z pfielomu 13. a 14. století.

„Otevfiení této galerie povaÏuji
za velmi dobr˘ poãin První
Sovinecké, a. s., a myslím si Ïe,
je to cesta jak dosáhnout vût‰ího
rozvoje turistického ruchu v ob-
lasti JeseníkÛ,“ informoval

Jaroslav Kala.

20. prosince 2004 se uskuteãnila

pracovní schÛzka za úãasti mí-

stostarosty Jaroslava Kaly, fiedi-

telky mûstského muzea Irmy

Krejãí s panem Jurajem

Donovalem, pfiedsedou pfiedsta-

venstva První Sovinecké, a. s.

Na programu jednání byla fie‰e-

na spolupráce První Sovinecké,

a. s., a Mûstského muzea R˘ma-

fiov vãetnû informaãního centra.

Prvním tématem bude tfiicetiletá

válka a R˘mafiov. Pan Dono-

val nás informoval o novém por-

tálu Centra historie, kter˘ jiÏ

funguje na internetov˘ch strán-

kách . Je zamûfieno na období tfii-

cetileté války, Ïivot a kulturu 

17. století. S tím souvisí i v˘‰e 

uvedené první téma. Na strán-

kách Centra historie lze sledovat

skuteãná fakta 17. století, Ïivotní

osudy v˘znamn˘ch osob, ãlán-

ky, dobové tisky, odbornou lite-

raturu. âtenáfi se dozví, jak

v tehdej‰í dobû lidé Ïili, jak se

oblékali, co napfiíklad jedli. Pro

na‰e mûsto je dÛleÏité, Ïe inter-

netové stránky budou slouÏit ja-

ko zdroj informací o budování

v˘znamného turistického centra

v Moravskoslezském kraji v o-

kolí R˘mafiova, Sovince a Uni-

ãova. Historické mûsteãko Kfií-

Ïov, jehoÏ vybudování se pfii-

pravuje, nebude pouze skanzen,

ale Ïiv˘ organismus. Krejãí zde

u‰ije ‰aty, ‰vec boty, v krãmû

vás obslouÏí ‰enk˘fika, kováfi 

ukuje podkovu pro ‰tûstí.

Koãárem se budeme moci ne-

chat odvést na hrad Sovinec.

V okolních obcích budou vybu-

dovány vûrohodnû vypadající

objekty, které budou v pÛvodní

a civilizací „nezniãené“ pfiírodû

na‰eho kraje pfiipomínat dobu

na‰ich pfiedkÛ v 17. století.

Souãástí projektu tohoto území

je i projekt „Pradûdova zahrád-

ka“, kterou realizuje ve Strán-

ském Obecnû prospû‰ná spoleã-

nost Sovinecko.

Závûrem lze fiíci, Ïe tento zají-

mav˘ projekt, jehoÏ realizace je

dlouhodobûj‰ího charakteru, se

zase o nûco málo posunul do jas-

nûj‰ích obrysÛ. VyuÏívá na‰í ne-

dotãené pfiírody a zapomenutého

kraje k oÏivení pfiimûfieného tu-

ristického ruchu, kter˘ následnû

pfiinese nové pracovní pfiíleÏitos-

ti. Návratnost investic nebude 

okamÏitá. Je to bûh na dlouhou

traÈ. Pfieji tomuto projektu hodnû

úspûchÛ a dávám mu zelenou.

Ing. Jaroslav Kala,
místostarosta mûsta R˘mafiov

V pátek 7. ledna 2005 by se doÏil

244 let v˘znamn˘ r˘mafiovsk˘ ro-

dák Johann Josef Schæssler - do-

Ïivotní purkmistr mûsta Opavy.

Pojìme se nyní spolu podívat do

listopadu roku 1759 do doby, kdy

se do R˘mafiova pfiiÏenil papírnic-

k˘ tovary‰ Johann Schössler, po-

cházející z chudé chalupnické ro-

diny z nedaleké Staré Vsi. Za man-

Ïelku si vybral Marii Viktorii, dce-

ru r˘mafiovského mû‰Èana

Dominika Grossera. Díky tomuto

sÀatku se pozdûji stal spolumajite-

lem r˘mafiovské papírny. Obydlím

jim byl dÛm ã.p. 211, tedy v Horní

ulici ã. 1, tam kde je v souãasnosti

umístûna sklenáfiská provozovna.

Zde se novomanÏelÛm Schös-

slerov˘m narodil jako prvorozen˘

syn Johann Josef Ka‰par Schössler

a posléze dal‰í ãtyfii dûti. Rodinu

ale 24. bfiezna 1773 zastihla tragic-

ká rána, kdyÏ ve vûku 44 let zem-

fiel její Ïivitel a otec Johann

Schössler. Matka Johanna Josefa

a jeho ãtyfi sourozencÛ se znovu

provdala a do R˘mafiova si pfiived-

la bohatého mlynáfie Leopolda

Wintera z Horního Václavova,

s nímÏ mûla je‰tû dal‰í dvû dûti.

PfiestoÏe mûl Johann Josef ‰est

sourozencÛ, mohl díky svému bo-

hatému otãímovi absolvovat stfie-

do‰kolské studium v Brnû a práva

na univerzitû ve Vídni.

V roce 1789, ve vûku 28 let, na-

stoupil J. J. Schössler na místo se-

kretáfie magistrátu v Opavû.

V Opavû se také oÏenil a se svou

Ïenou mûli celkem sedm dûtí. Byl

oslnûn osobností císafie Josefa II.

a jeho dÛrazem na politiku osví-

cenství. Vynikal vzdûláním, orga-

nizátorsk˘mi schopnostmi, záli-

bou v umûní. Slovem i písmem 

ovládal nûmãinu, francouz‰tinu, 

ital‰tinu. Rozumûl ãe‰tinû. Zají-

mal se o pfiírodní vûdy jako fyzi-

ku, botaniku, mineralogii, astro-

nomii. Miloval hudbu, hrál na vi-

oloncello. V úfiadû purkmistrÛ

mûsta Opavy setrval nejdéle ze

v‰ech a to cel˘ch 38 let.

Za jeho pÛsobení v úfiadû dal vysá-

zet Alej pfiátelství a dal podnût k li-

kvidaci mûstsk˘ch hradeb a místo

nich prosadil zfiízení parkÛ. Z jeho

iniciativy bylo zahájeno budování

Mûstsk˘ch sadÛ. V roce 1804 pro-

sadil za 36 850 zlat˘ch stavbu di-

vadla na Horním námûstí. Provoz

byl zahájen následujícího roku.

Zájem o pfiírodní vûdy jej svedl do

kontaktu s rytífiem Franti‰kem

Mückuschem a profesorem gym-

názia Faustinem Ensem a v r. 1814

prosadil zaloÏení na‰eho nejstar‰í-

ho muzea. Podporoval také prÛ-

myslov˘ rozvoj, napfi. se zaslouÏil

v r. 1824 o v˘stavbu opavského pi-

vovaru atd.

J. J. Schössler zemfiel 3. kvûtna

1834 na souchotiny. Po jeho smr-

ti mu vdûãní obyvatelé mûsta 

uprostfied sadÛ Svobody postavili

pomník - antick˘ templ. Po

Schösslerovû smrti se v celé

Opavû nena‰el hned vhodn˘ kan-

didát na purkmistrovské kfieslo,

a proto témûfi tfii roky vykonával

funkci „substituta“ krnovsk˘

purkmistr Leopold Lenz. 

Mgr. Romana Chalupská

R˘mafiovsk˘ chrámov˘ sbor oslaví 15 let
R˘mafiovsk˘ chrámov˘ sbor (RCHS) zve k poslechu koncertÛ k 15.

v˘roãí trvání sboru, které se budou konat:

R˘mafiov nedûle 16. ledna 2005 v 15.00 hod.

chrám sv. Michaela 

Bruntál sobota 22. ledna 2005 v 15.00 hod.

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Bfiidliãná sobota 22. ledna 2005 v 17.00 hod.

farní kostel Sv. Tfií králÛ

Karlova Studánka sobota 2. dubna 2005 v 15.00 hod.

farní kostel Panny Marie, uzdravení nemocn˘ch

Malá Morávka sobota 2. dubna 2005 v 17.00 hod.

farní kostel Nejsvûtûj‰í Trojice.

Program: v˘bûr písní z repertoáru za celé období trvání sboru.

V̆ tûÏek z dobrovolného vstupného bude vûnován Diakonii R˘mafiov

na rekonstrukci Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici.

V souãasnosti tvofií sbor 9 zpûvaãek. Soprán: Vûra Sabová, Anna

Ujfalu‰i, Jarka âechová, Anna Va‰íãková, Olina Boroviãková, Marie

Vomoãilová. Alt: Marie Ihnátová (spoluzakládající ãlenka sboru),

Miroslava Orlíková a Vlaìka ·afáfiová. Sbormistr: Petr Wolff.

Za patnáctiletou dobu trvání se v RCHS vystfiídaly: spoluzakládající

ãlenky paní Anna Zimáková a Irena Ondrá‰ková, dále Franti‰ka

Sedláãková, Alena Pinìáková, Helena Szapovalová, Katefiina

Haniãincová, Sylva Adámková, Anna Nesibová, Anna

Stachová, Darja KfiíÏová a Dagmar Koritárová.

Petr Wolff - regenschori a sbormistr

AQUA CENTRUM SLUNCE
na Jesenické ulici

PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá  14.00 - 21.00

So, Ne a svátky  10.00 - 21.00

MoÏnost zakoupení permanentek
Kontakt: 554 219 958
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Jako v kaÏdém ‰lechtickém do-

mû ãekalo se i u Dietrich‰tejnÛ

na muÏského dûdice, pokraãova-

tele rodu, kter˘ v‰ak nepfiicházel,

a po smrti matky se tak musela

ujmout dûdictví dcera Marie

Arno‰tka, hrabûnka z Dietrich-

‰tejna, manÏelka slavného císafi-

ského diplomata Jana Václava

Gallase. Jeho nejstar‰ím zná-

m˘m pfiedkem u nás byl Jan

Matyá‰, voják a diplomat nûmec-

ké katolické Ligy, vysok˘ dÛstoj-

ník a oblíbenec Albrechta

z Vald‰tejna. Vûrnost v‰ak neby-

la jeho silnou stránkou a tûÏce

nemocného generalissima, kter˘

se ocitnul v nemilosti Vídnû, za-

vãas opustil a vrátil se do císafi-

sk˘ch sluÏeb. Tuãnou odmûnou

se mu stala v˘znamná ãást

Vald‰tejnova majetku, z nûhoÏ

získal bohaté panství fr˘dlantské,

a 1635 dokonce italské vévodství

Lucca. Jeho vnuk Jana Václav

vybudoval na poãátku 17. století

na Starém Mûstû s neobyãejn˘m

vkusem svÛj reprezentativní

praÏsk˘ palác, patfiící k na‰im

nejv˘znamnûj‰ím barokním pa-

mátkám. První Janovou Ïenou se

stala bohatá Marie Anna

z Dietrich-‰tejna, ta v‰ak záhy

zemfiela, proto se oÏenil podruhé

kupodivu s její mladiãkou sest-

rou Marií Arno‰tkou, od roku

1706 majitelkou janovického

panství. Nevûsta byla bohatá,

patfiilo jí rozsáhlé janovické pan-

ství s mûstem R˘mafiovem, mûs-

teãkem Horním Mûstem a fiadou

vsí: Edrovicemi, Starou Vsí,

Jamarticemi, Ondfiejovem, Re‰o-

vem, Jifiíkovem, Dobfieãovem,

Skalami, Stfiíbrn˘mi Horami,

Janovicemi, Janu‰ovem, Bedfii-

chovem, Novou Hoffmannovou

Vsí (Novou Vsí) a Novou

Karlovou Vsí (Karlovem) vãetnû

ml˘nÛ na mouku a olej,

papíren, pil, dolÛ,

hamrÛ, drátoven,

hutí a v˘robny

rour. Je jen ‰ko-

da, Ïe Gallas

prodal 16. ãer-

vence 1707 ¤á-

du nûmeck˘ch

rytífiÛ zpût bo-

hatou Dlouhou

Louãku za jinak

slu‰nou cenu 

95 000 dukátÛ. Do

období jejich nedlou-

hého spoleãného Ïivota

patfií vrchol Gallasovy di-

plomatické dráhy. Od roku 1708

vykonával úfiad ãeského mar‰ál-

ka, po panovníkovi nejvy‰‰í

funkci v ãeském království, 1709

pfievzal administrátorsk˘ úfiad

v limburském vévodství, 1711 se

stal vyslancem císafie v Lond˘nû

a Benátkách, 1713-14 pÛsobil

podobnû u papeÏe v ¤ímû, ale

vykonávat dosud nejvy‰‰í hod-

nost svého Ïivota, funkci neapol-

ského místokrále, mu jiÏ nepfiíz-

niv˘ osud nedopfiál. Pouhé tfii

dny po pfiíjezdu do jihoitalské

metropole roku 1719 neãekanû

zemfiel a v Neapoli se dosud na-

chází jeho hrob. Posledním

Gallasem se stal jeho syn s Marií

Arno‰tkou Josef Filip (1703-

1757). Matka z nûj vychovala ne-

obyãejnû humánního aristokrata

a velmi schopného hospodáfie, je-

hoÏ obecnou oblibu u poddan˘ch

nevymazaly ani tfii století od jeho

pfiedãasné smrti.

âastá nepfiítomnost majitelky na

R˘mafiovsku bohuÏel ne-

pfiispûla pfiíli‰ vlastní-

mu janovickému

panství. Chladná

konãina nejen

nového pána ni-

jak nepfiitaho-

vala a jeho ãin-

nost jej vázala

k místÛm velmi

v z d á l e n ˘ m .

Îena jej samo-

zfiejmû na fiadû

misí nejspí‰e do-

provázela, jak b˘vá

dodnes povinností man-

Ïelek diplomatÛ, a to ji

vzdalovalo pfiímému vlivu na

Janovicko. Neobyãejnû spolehli-

v˘, i kdyÏ nûkdy ponûkud tvrd˘

hejtman Jifií Arno‰t Hassnik

z Weizenfeldu nebyl mezi Ïiv˘mi

jiÏ od roku 1697 a jeho nev˘raz-

n˘ nástupce Schindler, ãlovûk asi

jiÏ nikoli erbovní, se nijak v˘-

znamnû na panství nezapsal, ba

dokonce neznáme ani jeho kfiest-

ní jméno. DÛlní ãinnost upadala

jiÏ del‰í dobu, oslabené hospo-

dáfiství se jakÏ takÏ drÏelo nad

vodou, ale v˘sledky se s pfiede-

‰l˘m obdobím nedají rovnat.

Nejhor‰í v‰ak bylo, Ïe úfiedníci

nerespektovali Lesní fiád a umoÏ-

nili, aby se lesy z velké ãásti vy-

tûÏily. Zmizela tak dosavadní bo-

hatá zásobárna vody, kraj vysy-

chal a málo ãasté zato vydatné

nárazové de‰tû zaãaly splavovat

nepfiíli‰ silnou vrstvu úrodné pÛ-

dy do níÏin. Holá krajina se rych-

le mûnila v nevábnou pustinu.

K tomu pfiistoupily i dost nevy-

rovnané pomûry mezi lidmi, zv˘-

‰ená zloãinnost, ãasté prÛtahy ar-

mád vãetnû loÏírování oddílÛ

pfied branami, dÛstojníci si vÏdy

na‰li postel ve mûstû. Hrubost

a podivné man˘ry vojákÛ nahá-

nûly mû‰tanÛm husí kÛÏi. Tfieba

od 14. srpna 1710 aÏ do 18. dub-

na 1711 se k nám nakvart˘rovali

zem‰tí husafii jako stráÏ, jeÏ mûla

bránit ‰ífiení moru. Aãkoli si ka-

valeristé s epidemií mnoho neza-

dali, uÏ 25. dubna 1711 zde leÏe-

li rabiáti z Lobkowiczova regi-

mentu, které museli R˘mafiov‰tí

Ïivit. 1712 se objevili rejtafii

z pluku Sv. Amorysche.

Odvádûní rekrutÛ (jen v R˘-

mafiovû povinnû 4 roãnû a od r.

1711 jiÏ 8), jejichÏ poãet byl kaÏ-

dému panství pfiedepsán podle

jeho velikosti a lidnatosti, také

klidu nepfiidávaly, chlapci mnoh-

dy poloÏili za císafie Ïivot v dale-

k˘ch krajích a nejednou se vrace-

li po mnoha létech sluÏby s pod-

lomen˘m zdravím. To bylo stra-

chu a pláãe. Krajem zaãaly znova

bloudit skupinky bezohledn˘ch

marodérÛ, jak se tehdy fiíkalo vo-

jensk˘m zbûhÛm, takÏe ani lidé

na polích nebyli jistí Ïivotem.

Mûsto muselo postavit a vycviãit

z mû‰ÈanÛ ozbrojenou padesáti-

ãlennou hotovost s vlastní ko-

rouhví, jeÏ musela hlídkovat na

polích v dobû zemûdûlsk˘ch pra-

cí, aby chránila Ïivoty oráãÛ

a ÏencÛ ãi lesní dûlníky.

1714 zahrozil na Olomoucku,

·ternbersku a v Litovli mor.

PfiestoÏe jiÏ 11. ãervence nafiídil

krajsk˘ hejtman uzavfiít brány ci-

zím, dorazila epidemie 15. února

1715 i do R˘mafiova. První obûtí

byla sice dcera Jana Reimera

slouÏící v Litovli a brzy následo-

vali R˘mafiované Praus, Bernard

Grosser i Ondfiej Knoll, ale spí‰e

sem nemoc zavlekli loÏírující vo-

jáci. Epidemie stála Ïivot 167 

obûtí vãetnû pátera Johanna

Hönigschmidta pfies znaãnou pé-

ãi vûnovanou nemocn˘m na po-

ãátku 18. století. Nic nepomohla

procesí ke kapli V Lipkách ani

modlitby k Pannû Marii SnûÏné

ve farním chrámu. Teprve 17. zá-

fií byly pohfibeny poslední

z mnoÏství obûtí pod dnes jiÏ ne-

existujícím kfiíÏem asi u kaple

V Lipkách. Dokonce aÏ brnûnsk˘

císafisk˘ tribunál ostfie a nespra-

vedlivû vyÏadoval od obou míst-

ních lékafiÛ, aby lépe plnili své

povinnosti. Ve zl˘ch dobách za-

ãala stále více chybût na panství

pevná ruka. Znova pfii‰la na pfie-

tfies mûstská privilegia. 7. ãer-

vence 1707 jednal advokát 

F. Irmler zastupující R˘mafiov

pfied c. k. tribunálem v Brnû

o prodlouÏení platnosti mûstsk˘ch

privilegií. 1709 bylo mûsto vy-

zváno, aby pfiedloÏilo opisy nej-

star‰ích dochovan˘ch privilegií

Jo‰tov˘ch (1406) a teprve 1712

byla znovu potvrzena Karlem VI.

Habsbursk˘m. Jak vidût ani tehdy

se soudy nijak nepfietrhly. 

Mgr. Jifií Karel

Gallasova Ïena Marie Arno‰tka
Z historie

Erb Dietrich‰tejnÛ

Bazén v Bfiidliãné

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

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

Pátek 14.00 - 18.30 hod. Sobota 14.00 - 19.00 hod.

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

POZOR ZMùNA!!!
KaÏd˘ pátek je plavání pro vefiejnost do 18.30 hodin

UPOZORNùNÍ:
OD 2. DO 16. LEDNA 2005 JE BAZÉN

Z PROVOZNÍCH DÒVODÒ UZAV¤EN.

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
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Vánoãní události ve mûstû Bfiidliãná
Vánoãní v˘stava Mikulá‰sk˘ turnaj ve stolním tenise a badbintonu

Obãanské sdruÏení „Mé mûsto mÛj Ïivot“ ve

spolupráci se Z· Bfiidliãná uspofiádalo v sobo-

tu 11. prosince 1. roãník Mikulá‰ského turnaje

ve stolním tenise a badmintonu. Dopoledního

turnaje ve stolním tenise se zúãastnilo 

12 chlapcÛ ve vûku 10 - 16 let, ktefií se ve dvou

základních skupinách utkali systémem kaÏd˘

s kaÏd˘m. Do finálové skupiny se probojovalo

6 nejlep‰ích, mezi nimiÏ tûm star‰ím stateãnû

vzdoroval nejmlad‰í úãastník turnaje Luká‰

Rektofiík z R˘mafiova, kter˘ si nakonec vybo-

joval celkové 2. místo. Turnajem pro‰el bez je-

diné poráÏky Petr Gregovsk˘ z Bfiidliãné a za-

slouÏenû tak zvítûzil. Na pûkném 3. místû se 

umístil Joná‰ Ondra taktéÏ z Bfiidliãné.

Sobotní odpoledne v tûlocviãnû Z· Bfiidliãná

pak patfiilo tûm dfiíve narozen˘m, ktefií pomû-

fiili své síly jak ve stolním tenise, tak i v bad-

mintonu. UÏ od zaãátku se jako favorit sv˘m

umûním nad zelen˘mi stoly jevil Petr

Pavlíãek z Bfiidliãné, kter˘ zaslouÏenû také

zvítûzil. Boj o druhé místo byl hodnû vyrov-

nan˘ a nakonec z nûj vy‰el vítûznû Tomá‰

E‰ík a tfietí pomyslnou pfiíãku obsadil Mirek

Kala‰ ml., oba z Bfiidliãné. SoubûÏnû s tím

probíhal také jiÏ zmiÀovan˘ turnaj v badmin-

tonu, ve kterém se 6 muÏÛ a 2 Ïeny utkali

v jedné skupinû kaÏd˘ s kaÏd˘m. Bez jediné

prohry zvítûzil Mirek Kala‰ ml. pfied Honzou

Hnilem a Tomá‰em E‰íkem. Ze vzájemného

souboje dvou jedin˘ch Ïen v turnaji BoÏky

E‰íkové a Andrei Kala‰ové vy‰la lépe prvnû

jmenovaná. Cel˘ turnaj probûhl nejen s maxi-

málním sportovním nasazením v‰ech zúãast-

nûn˘ch, ale také v pfiátelské a pohodové at-

mosféfie.

Tímto jsou v‰ichni zváni na 2. roãník, kter˘

bychom chtûli opût uspofiádat na podzim to-

hoto roku a doufáme, Ïe se setkáme v hojnûj-

‰ím poãtu!

Ve Spoleãenském domû v Bfiidliãné probûhla
ve dnech 7. - 10.12.2004 v˘stava vánoãních
prací. Byla pojata jako doplnûní vánoãní at-
mosféry a ukázka inspirace, co krásného si
doma na vánoce mÛÏeme je‰tû vyzdobit, na-
aranÏovat, pfiípadnû nakoupit drobné vánoã-
ní dárky. Celou organizaci si vzala na staros-
ti paní uãitelka Pavlína DoleÏelová za pod-
pory Základní ‰koly v Bfiidliãné ve spoluprá-
ci se ãleny sdruÏení Mé mûsto mÛj Ïivot.
Urãitû se bylo na co koukat, expozice prací
byla velmi rÛznorodá. Dárky, vánoãní ozdo-
by, perníkové práce, hraãky, pfiáníãka, vy‰í-
vání, paliãkování, malby na hedvábí, na
sklo, ãarodûjniãky a mnoho dal‰ích prací na-
bízelo bohatou podívanou. Sv˘mi krásn˘mi
v˘robky se chtûly pochlubit také dûti ze ‰ko-
ly a ãlenové v˘tvarného krouÏku. Jejich prá-
ce byly témûfi k nerozeznání od v˘tvorÛ
mnoh˘ch dospûl˘ch. Náv‰tûvníci se zde
mohli inspirovat, jak slavnostnû prostfiít svá-
teãní stÛl, dokonce si mohli vybrat z nûkoli-
ka variací, jeÏ pfiipravily paní J. Zámeãní-ko-
vá a paní I. Cabáková a M. Îelemová z pro-
dejny Intex.
Velmi dûkujeme v‰em autorÛm z na‰eho
mûsta a blízkého okolí, ktefií se nebáli pfied-
vést svému okolí, co krásného dokáÏou vy-
tvofiit. Podûkování patfií Vûrce Jurá‰ové,
Josefu KuÏelovi, Evû a Helenû Markové,
Evû Pa‰ákové, Kvûtû Glacnerové, Evû
Novákové, Marii Jurtíkové, Stánû ·krakové,
Simonû Ptáãkové, prodejnû Intex, Jitce
Zámeãníkové, Lence Tiralové a dal‰ím a nû-
kter˘m dûtem z v˘tvarného krouÏku, které
se o v˘stavu cel˘ t˘den staraly. Do budouc-
na se tû‰íme, Ïe se ozvou i dal‰í obãané, kte-
fií také vyrábûjí krásné práce.
Je velmi milé, Ïe se pfii‰lo vánoãnû naladit
velké mnoÏství lidí, a doufáme, Ïe odcháze-
li s pfiíjemn˘mi pocity.

Turnaj v kuleãníku Vánoãní a novoroãní koncert
v kostele

V nedûli odpoledne dne 26. 12. 2004 se uskuteãnil v zaplnû-

ném farním kostele v Bfiidliãné vánoãní koncert. V tomto svá-

teãním odpoledni zaznûly koledy v podání dûtského sboru

z Bfiidliãné za doprovodu dvou kytar, kontrabasu, varhan dvou

zobcov˘ch fléten a pfiíãné flétny. Následovala velice známá

a oblíbená píseÀ „Tichá noc“ v úpravû pro 3 zobcové flétny

v podání Michaely, Moniky a Jaroslavy JeÏkov˘ch z Bfiidliãné.

Sólové party pfiednesla Lenka Mereìová, posluchaãka 2. roã-

níku Akademie umûní v Banské Bystrici. Zaznûly skladby od

I. Hurníka v‰echny S. Bacha za doprovodu varhan a dvou zob-

cov˘ch fléten. Zb˘vající a podstatnou ãást vánoãního koncer-

tu obohatil Smí‰en˘ chrámov˘ sbor z Bfiidliãné, kter˘ zazpíval

jedenáct koled. Závûreãnou koledu Narodil se Kristus Pán si

zazpívali nejen úãinkující, ale i v‰ichni posluchaãi, kter˘ch na

tento vánoãní koncert pfii‰lo opravdu mnoho.

V nedûli 2. ledna 2005 zazpíval Smí‰en˘ chrámov˘ sbor

z Bfiidliãné v kostele v Lomnici u R˘mafiova. Zaznûly koledy

nejen od ãesk˘ch autorÛ, ale také dvû anglické koledy a jedna

od italského autora G. Turiniho. Lenka Mereìová zazpívala

koledu DûÈátko se narodilo ze 17. stol. a koledu F. X. Brixiho.

Starosta Lomnice Ing. Jaroslav Jelínek tak zahájil 1. roãník

koncertÛ, ve kter˘ch hodlá obec Lomnice pokraãovat.

V kuleãníkové hernû S-klubu v Bfiidliãné se v prÛbûhu prosince odehrál 1. roã-
ník Vánoãního turnaje v kuleãníku za úãasti 16 hráãÛ. Pfiekvapení se nekonalo,
vítûzem se stal pan Ota Pidima, kter˘ ani v jednom ze dvanácti odehran˘ch zá-
pasÛ nena‰el pfiemoÏitele. Na druhém místû skonãil pan Jaroslav Kováã st. a tfie-
tí byl pan Ivan Mrhal. Na dal‰ích místech se umístili pánové Miroslav Glacner,
Jifií Brada, Jarek Dosedûl, Leo‰ ¤epka a Josef Koãafi. O zájmu vedení mûsta po-
dílet se na rÛzn˘ch aktivitách sv˘ch obãanÛ svûdãí i úãast starosty mûsta pana

Miroslava Volka
na závûreãn˘ch
finálov˘ch zá-
pasech a násled-
ném pfiedávání
cen nejúspû‰nûj-
‰ím hráãÛm. Na
závûr vyslovuje-
me podûkování
panu Miroslavu
Glacnerovi za
perfektní orga-
nizaci celého
turnaje a lze si
jen pfiát, aby ne-
zÛstalo jen u to-
hoto prvního
roãníku.

Vánoãní halov˘ turnaj v kopané
V hale TJ Kovohutû Bfiidliãná se v sobotu

25.12. uskuteãnil dal‰í roãník tradiãního tur-

naje v kopané za úãasti celkem 7 muÏstev.

Úporn˘m bojÛm, kdy v‰ichni hráãi dávali do

zápasÛ nejen své umûní, ale i srdce, pfiihlíÏe-

li poãetní fandové jednotliv˘ch muÏstev

a hlasit˘m povzbuzováním dodávali sílu 

umdlévajícím hráãÛm. Vítûz v‰ak mÛÏe b˘t

jen jeden, a tím se tentokrát stalo muÏstvo

s názvem Bellevue. Na druhém místû skon-

ãila Juniorka a tfietí byli Stafií páni v ãele

s kapitánem Petrem Kostelníkem. V‰echna

muÏstva obdrÏela ceny a pak se unisimo 

odebrali do Spoleãenského domu na doplnû-

ní ztracen˘ch kalorií a prodebatování právû

skonãen˘ch zápasÛ.
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Stolní tenis v Bfiidliãné stále Ïije
Pûtiãlenná parta ve sloÏení P. Vlá-

dek st., P. Vládek ml., M. Kala‰,

M. Glacner a D. E‰ík zÛstává uÏ

fiadu let vûrná tomuto sportu, a to

nejen pravideln˘m tréninkem, ale

taky aktivní úãastí na rÛzn˘ch a-

matérsk˘ch soutûÏích. DruÏstvo

se pod hlaviãkou M SPORT

Bfiidliãná zúãastnilo okresní ama-

térské ligy v Bruntále, kde skonãi-

lo na 2. místû se stejn˘m poãtem

bodÛ jako vítûz z Kovov˘roby

Bruntál. V hodnocení úspû‰nosti

jednotlivcÛ obsadil stejné druhé

místo ná‰ Pavel Vládek mlad‰í,

hned za vítûzem, je‰tû nedávno

divizním hráãem, panem Jedli-

ãkou z Bruntálu.

Vyvrcholením této soutûÏe byl 

1. vánoãní turnaj, ve kterém do‰lo

k pfiekvapení v podobû tfietího

místa veterána M. Glacnera, lep‰í

byli uÏ jen vítûz Jedliãka a druh˘

Kfiíbala. Zb˘vající hráãi Bfiidliãné

obsadili hned dal‰í místa. Z toho

vypl˘vá, Ïe ve ãtyfihrách nemohl

zvítûzit nikdo jin˘ neÏ nûkdo z na-

‰ich a tûmi se stala dvojice Vládek

st. a Glacner. Pro zajímavost uvá-

dím, Ïe tato dvojice hraje v tomto

sloÏení neuvûfiiteln˘ch tfiiatfiicet

let a mají dohromady 114 rokÛ.

Klobouk dolÛ!

Na dal‰ím vánoãním turnaji ve

Staré Vsi se nejvíce dafiilo Pavlu

Vládkovi mlad‰ímu, skonãil na

druhém místû, a D. E‰íkovi, kte-

r˘ skonãil tfietí. Z toho vypl˘vá,

Ïe ani konzumace jídla a slad-

kostí neubrala úspû‰n˘m hráãÛm

na jejich dobré formû.  

Stránky mûsta Bfiidliãné
pfiipravuje kronikáfi mûsta

pan Daniel Mach

Louãení s rokem 2004 se na ‰kole v Bfiidliãné vydafiilo
Nûkolika pûkn˘mi akcemi zajis-

tilo fieditelství ‰koly se sv˘mi pe-

dagogy rozlouãení pro své Ïáky

s rokem 2004.

Pûvecká soutûÏ ÏákÛ 1. a 2. stup-

nû ‰koly probûhla ve velkém sá-

le Spoleãenského domu. Dvakrát

zaplnûn˘ sál Ïáky i rodiãi mohl

obdivovat pûvecké umûní ma-

l˘ch i velk˘ch. Absolutním vítû-

zem se stal Ïák Gregovsk˘, kter˘

se doprovázel na kytaru.

Za zmínku stojí i nûkolik olym-

piád v naukov˘ch soutûÏích,

v jazyce anglickém, nûmeckém,

v soutûÏi dûjepisné ãi fyzikální.

O soutûÏe projevili Ïáci velk˘

zájem a prokázali v nich velmi

slu‰né znalosti. O organizaci se

postarali uãitelé Ho‰ková,

Gazárková, Kudelová a Zavadil.

Zájem vzbudila i burza sportov-

ních potfieb pofiádaná nûkolik dní

v prostorách Domu dûtí. Hlavní

organizátorkou byla paní uãitel-

ka DoleÏelová.

Velk˘ vánoãní turnaj ve stolním

tenise O pohár fieditelky ‰koly se 

uskuteãnil 18. prosince pro nû-

kolik desítek hráãÛ na ãtyfiech

stolech. Vítûzem kategorie star-

‰ích ÏákÛ se stal Gregovsk˘,

v kategorii mlad‰ích pak Ïákynû

Gunãagová pfiehrála v‰echny 

ostatní. Pomûrnû slu‰né v˘kony

v‰ech hráãÛ svûdãí o dobré pfií-

pravû ve dvou krouÏcích stolní-

ho tenisu. Celou soutûÏ i oba

krouÏky vede pedagog Zavadil,

b˘val˘ hráã tohoto sportu.

Poslední den pfied vánoãními

prázdninami byl ve znamení za-

jímav˘ch i legraãních sportov-

ních soutûÏí za úãasti v‰ech ÏákÛ

i pedagogÛ 2. stupnû v tûlocviã-

nû ‰koly. Celou akci organizoval

uãitel Miroslav Glacner spoleã-

nû s uãitelkou Jurtíkovou a fiedi-

telkou ‰koly Ivanou Václavíko-

vou. Kromû sportovních akcí vy-

znamenávala ‰kola jednotlivé ví-

tûze v‰ech naukov˘ch soutûÏí

a pfiedala i poháry za turnaj ve

stolním tenise.

Po pfiíjemnû stráven˘ch tfiech

hodinách odcházeli Ïáci i peda-

gogové na blíÏící se vánoãní

prázdniny. 

Radoslav Mûfiínsk˘, Z·
Bfiidliãná

Advent v Lomnici u R˘mafiova
O tu správnou pfiedvánoãní náladu se tradiã-

nû v Lomnici u R˘mafiova zaslouÏila základ-

ní ‰kola spolu s matefiskou ‰kolou pod vede-

ním sv˘ch uãitelek.

·kola je poãtem dûtí sice malá, o to víc se

snaÏí své spoluobãany po-

tû‰it. Letos si ti nejmen‰í

pfiipravili pásmo Jak se ba-

ví my‰ky a ‰koláci pfiipra-

vili vtipnou pohádku

O py‰né princeznû.

Vystoupení zavr‰ilo pásmo

vánoãních koled v podání

b˘val˘ch ÏákyÀ a tradiãní

jarmark. KaÏd˘ se mohl

nejen obãerstvit, ale hlavnû

pokochat pohledem na vá-

noãní keramické betlémy,

svícny, zdobené svíãky,

obrázky, rÛzné zpÛsoby

vazby su‰en˘ch kvûtin a jiné rukodûlné prá-

ce, které byly zcela vyprodány.

Vûfiíme, Ïe v‰ichni odcházeli s pfiíjemn˘m

pocitem. Pfiíspûvek Základní ‰koly
v Lomnici u R˘mafiova

Osadní v˘bory informují

Osadní v˘bor dûtem
V sobotu 4. prosince v 17.00 hodin zorga-

nizoval osadní v˘bor v Ondfiejovû miku-

lá‰skou besídku, které se zúãastnilo osma-

dvacet dûtí spolu se sv˘mi rodiãi. Dûti

zazpívaly a zarecitovaly Mikulá‰i písniã-

ky a básniãky a jejich rodiãe nezÛstali po-

zadu.

Na ·tûdr˘ den byla úãast u vánoãního

stromu v Ondfiejovû je‰tû vût‰í. V 16.00

hodin se zde se‰lo pûtapadesát úãastníkÛ,

z toho tfiiadvacet dûtí. U rozsvíceného

stromu si v‰ichni zazpívali koledy. Dûti

pak dostaly mal˘ dárek a dospûlí „nûco

pro zahfiátí“. ·tûdroveãerní ondfiejovské

odpoledne se podle usmûvav˘ch dûtsk˘ch

tváfií a spokojen˘ch obãanÛ vydafiilo, a to

pfiedev‰ím díky osadnímu v˘boru a jeho

pfiedsedkyni AneÏce Továrkové. JiKo

Fota: autor ãlánkÛ

Foto: archiv Z· Bfiidliãná

Foto: archiv Z· Lomnice u R˘mafiova
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Plán zasedání rady a zastupitelstva mûsta R˘mafiova

Tiskové prohlá‰ení obchodní firmy VaK Bruntál, a.s.
Vzhledem k nepravdiv˘m informacím, které se

v poslední dobû objevují v nûkter˘ch médiích

a pfiedev‰ím v komentáfii spoleãnosti BRVOS

Bruntál, s.r.o., v oznámení o zv˘‰ení ceny vod-

ného zaslaného odbûratelÛm, se pfiedstavenstvo

a dozorãí rada spoleãnosti VaK Bruntál, a. s.,

rozhodla vydat následující tiskové prohlá‰ení:

V roce 2000 pronajala spoleãnost VaK Bruntál,

a.s. spoleãnosti BRVOS Bruntál, s. r. o., ve‰ke-

r˘ majetek. K tomuto kroku vedla pfiedcházejí-

cí pfiedstavenstvo snaha ochránit majetek mûst

a obcí pfied jeho vykoupením ze strany zahra-

niãních investorÛ a zabránit následnému nekon-

trolovatelnému nárÛstu cen vodného. VaK

Bruntál, a. s., se ale tímto krokem prakticky

vzdal jakéhokoliv vlivu na tvorbu nebo v˘‰i ce-

ny vodného. Tuto kontrolu mûla pfievzít spoleã-

nost BRVOS Bruntál, s. r. o., která mûla b˘t 

100 % vlastnûna mûsty a obcemi.

Do‰lo v‰ak k situaci, Ïe podíl ve v˘‰i 25 % zá-

kladního kapitálu zÛstal v rukou soukromé oso-

by - Ing. ZbyÀka Cupáka, kter˘ byl rovnûÏ jed-

natelem uvedené spoleãnosti. Vzhledem k to-

mu, Ïe spoleãnost BRVOS Bruntál, s. r. o., má

ve své spoleãenské smlouvû uvedeno, Ïe jaké-

koliv rozhodnutí valné hromady je nutné schvá-

lit minimálnû 80 %, vzniklo tak nechtûnû Ing.

Cupákovi právo vetovat pfiijetí jakéhokoliv roz-

hodnutí. Obce - spoleãníci BRVOS Bruntál, 

s. r. o., ve snaze napravit stávající stav, rozhodli

mimo valnou hromadu o odvolání Ing. Cu-

páka z funkce jednatele, a to s úãinností od 

5. 12. 2004.

Události minul˘ch mûsícÛ v‰ak ukázaly, Ïe 

úãast fyzické osoby ve vlastnické struktufie spo-

leãnosti, která má na trhu urãité monopolní po-

stavení, se mÛÏe negativnû odrazit na její ãin-

nosti, a to pfiedev‰ím neúmûrn˘m rÛstem nákla-

dÛ na zaji‰tûní její ãinnosti.

Neúmûrnû vysoká cena vodného a zanedbávání

povinností pfii provozování vodovodÛ pfiimûlo

pfiedstavenstvo VaKu Bruntál, a. s., jednat s jed-

natelem spoleãnosti BRVOS Bruntál, s. r. o.,

o zmûnû smluvních podmínek pfii zaji‰Èování

provozu vefiejn˘ch vodovodÛ. I pfies to, Ïe Ing.

Zbynûk Cupák opakovanû proklamoval svou 

ochotu vyfie‰it smírnû stávající nev˘hodné pod-

mínky, ve‰kerá jednání skonãila nezdarem z dÛ-

vodu nereáln˘ch poÏadavkÛ Ing. Cupáka.

Pfiedstavenstvo proto zaãalo fie‰it celou záleÏi-

tost prostfiednictvím správních a soudních orgá-

nÛ. Vzhledem k tomu, Ïe se ve‰keré zúãastnûné

obce dohodly na spoleãném postupu pfii fie‰ení

tohoto oÏehavého problému, jsou ve‰keré práv-

ní kroky konzultovány se zástupci obcí. Správní

lhÛty jednotliv˘ch orgánÛ, jakoÏ i koordinace

postupu se zástupci obcí si v‰ak Ïádá urãité lhÛ-

ty, které jiÏ nelze více zkrátit. ¤e‰ení celého

problému se tak znaãnû prodluÏuje, a to i pfies

na‰i maximální snahu o jeho urychlení.

Kroky, které pfiedstavenstvo VaK Bruntál, a. s.,

uãinilo a hodlá v nebliÏ‰í dobû uãinit, v koneã-

ném dÛsledku povedou k navrácení vefiejn˘ch

vodovodÛ a dal‰ího majetku do správy spoleã-

nosti VaK Bruntál, a. s., a obnovení vlivu na‰í

spoleãnosti na v˘‰i vodného, coÏ v koneãném

dÛsledku povede ke sníÏení neúmûrnû vysoké

ceny vodného. Na‰im koneãn˘m spoleãn˘m

zájmem je zákonná cenotvorba vodného, vy-

tvofiení koncepãního pfiístupu pfii hospodafiení

s vodními zdroji a cestami na území zúãastnû-

n˘ch obcí.

Závûrem chceme ujistit v‰echny odbûratele, Ïe

na‰e spoleãnost je pfiipravena pfievzít provozo-

vání vodovodÛ takov˘m zpÛsobem, aby nebyla

nijak omezena nebo ohroÏena plynulá dodávka

vody v‰em odbûratelÛm. 

Pfiedstavenstvo a dozorãí rada VaK Bruntál, a. s.
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Kalendáfi celomûstsk˘ch akcí v R˘mafiovû na I. pololetí roku 2005
Datum Název akce Pofiadatel Místo
LEDEN
15.1. SoutûÏ v aerobiku Studio SaZ SVâ

SVâ

15. - 16.1. Pfiebor jednotlivcÛ v kuÏelkách KU/TJ Jiskra KuÏelna TJ

21.1. Ples Diakonie âCE Diakonie SVâ

22.1. Zemská liga-Ïebfiíãk., TS Lola’s Olomouc

postupová soutûÏ TS FD Dance

28.1. StuÏkovací ples maturantÛ SSO· Prima SVâ

SSO· Prima

bez data: Entent˘ny-vûdomostní soutûÏ SVâ SVâ

ÏákÛ 5. tfiíd

Den otevfien˘ch dvefií Gymnázium Gymnázium

Den otevfien˘ch dvefií SSO· Prima SSO· Prima

„O Hánáck˘ koláãek“- soutûÏ DDM Olomouc

TS Freeze D. Olomouc

Datum Název akce Pofiadatel Místo
ÚNOR
1.2. COUNTRIO - koncert pro PRIMU SVâ Kino

11. - 12.2. Zápis ÏákÛ do 1. roãníku Z· Z· Z·

18.2. Ples Z· Jelínkova Z· Jelínkova SVâ

- Pfiebor Jesenické Ïupy LY/K, Areál 

v bûÏeck˘ch disciplínách TJ Jiskra Strálek

21.-25.2. Jarní prázdninové dílny SVâ SVâ

drátování, keramika, hedvábí

21.2. Podivná paní Savageová - premiéra Mahen Kino

Sehráno k 60. v˘roãí zaloÏení

spolku Mahen

28.2. Podivná paní Savageová - repríza Mahen Kino

bez data: Pfiedná‰ka o historii R˘mafiovska Mûst. Knihovna

knihovna

Máme zdravé vlasy? Mûst. Knihovna

Lékafiská pfiedná‰ka knihovna

FIT sobota SK Studio SaZ Tûlocviãna

Halové turnaje Ïákovsk˘ch FO/TJ Jiskra Hala „G“

kategorií v kopané

MARTIN PYRO - fotografie Muzeum Muzeum

TS Freeze Dance - zemská není známo není známo

liga - soutûÏ

Entent˘ny - vûdomostní soutûÏ SVâ SVâ

ÏákÛ 5. tfiíd

Datum Název akce Pofiadatel Místo
B¤EZEN
2.3. Maxipes Fík (M· + 1.-5. Z·) SVâ Kino

5.3. Ples SVâ SVâ SVâ

17.3. NeboÏtíci pfiejí lásce (8. - 9. Z·+S·) SVâ Kino

20.3. Freeze Dance - regionální kolo není známo není známo

Formací

24.3. Kurz malování kraslic SVâ SVâ

24.3.1. Jarní vycházka Nové Pole KâT Nové Pole

- Janovice(P) Janovice

28.3.-1.4. Hody, hody, doprovody OV Janovice OVJanovice

velikonoãní v˘stava

bez data: Velikonoãní v˘stava keramiky SVâ SVâ

a paliãkování

Ples sportovcÛ BFAA Oldies SVâ

Halové turnaje Ïákovsk˘ch FO/TJ Jiskra Hala “G“

kategorií v kopané

Entent˘ny - soutûÏ ÏákÛ 5.tfiíd SVâ SVâ

Historie a souãasnost amatérského

divadelního spolku Mahen Mahen Muzeum

1945-2005, fotografie muzeum

Vefiejn˘ oddílov˘ kvalifikaãní závod SK StudioSaZ Tûlocviãna

Bfiezen mûsíc internetu Knihovna Knihovna

Pfiedná‰ka o historii R˘mafiovska Knihovna Knihovna

Beseda s reÏisérkou Alicí Nellis Knihovna Knihovna

Datum Název akce Pofiadatel Místo
DUBEN
7.4. Ka‰párek a drak (M· + 1.- 4. Z·) SVâ Kino

16.4. Podiové skladby SVâ, TJ SPV SVâ

17.4. Don Quijote (vefiejnost) SVâ Kino

18.4. Don Quijote (S·) SVâ Kino

21.4. Kurz drátování SVâ SVâ

23. - 24.4. Okresní finále juniorÛ, muÏÛ a Ïen SVâ KU/

v kuÏelkách TJ Jiskra

23.4. Vychodilova stezka 2. roãník (P) KâT Vychodilova

stezka

29. - 1.5. Slet ãarodûjnic - sportovní víkend SK Studio SaZ Petrovy

kameny

bez data: Pfiedná‰ka o historii R˘mafiovska Knihovna Knihovna

Noc s Andersenem 200. v˘r. Knihovna Knihovna

od narození H. Ch. Andersena

Okrsková soutûÏ ve splhu Z· 1. máje Z· 1. máje

o tyãi 1. - 5.roãník

Pfiijímací pohovory SSO· Prima SSO· Prima

FIT sobota SK Studio SaZ Tûlocviãna

Richard Tyme‰, Miroslav ·najdr ml. Muzeum Muzeum

Velká cena mûsta R˘mafiova SVâ SVâ

ve stolním tenise 3. roãník

„O Erb mûsta Litovle“ DDM Litovel Sport. hala

(Freeze Dance)

Historie a souãasnost amatérského Muzeum Muzeum

divadelního spolku Mahen

1945-2005, fotografie Mahen

Datum Název akce Pofiadatel Místo
KVùTEN
1.5. Rybáfiské závody (dospûli, Ïáci) MO âRS Edrovick˘

rybník

21.5. Krnov - rozhledny KâT Krnov

(P, C - Krnovská „50“)

bez data: Závod minikár „O pohár starosty“ SVâ R˘mafiov

- 9. roãník

Závod minikár „O pohár SVâ“ SVâ R˘mafiov

- 7. roãník

„O Popelãin stfievíãek“ KD Uniãov G - club

(TS Freeze Dance)

„O Hluãínsk˘ talent“ KD Hluãín KD Hluãín

(TS Freeze Dance)

Celostátní soutûÏ barevné fotografie Muzeum, SVâ Muzeum

„O cenu Karla Schnizela“

Slavnostní pfiedání maturitních Gymnáziun Gymnázium

vysvûdãení

Sportovní dovolená u mofie SK Studio SaZ ¤ecko

Maturity SSO· Prima SSO· 

Prima

Netradiãní sporty SSO· Prima SSO· 

Prima

Kytiãka pro maminku Z· 1. máje Kino

M· R˘mafiov

Pfiedná‰ka o historii R˘mafiovska Knihovna Knihovna

V̆ stava - Vojtûch Sláma - fotografie Knihovna Knihovna

z cest

Beseda s Vojtûchem Slámou Knihovna Knihovna

Datum Název akce Pofiadatel Místo
âERVEN
17.-19.6. “LORD CUP“ - VI.roã. meziná- FO TJ Jiskra StadionTJ

rodního turnaje ÏákÛ v kopané

18.6. Procházka pohádkov˘mi zemûmi SVâ Zahrada 

Hedvy

18.6. Setkání dÛchodcÛ Janovic, Janu‰ova, OV Janovice OVJanovice

Nového pole

bez data: Pfiedná‰ka o historii R˘mafiovska Knihovna Knihovna

Sport. odpoledne pro dûti matefi. Z· 1. máje Z· 1. máje

‰kol R˘mafiova

Pfieborník R˘mafiova - regionální Z· 1. máje Z· 1. máje

atletick˘ pfiebor jednotlivcÛ

Slavnostní vyfiazení studentÛ SSO· Prima SSO· Prima

4. roãníkÛ

Sportovní akademie SK Studio SaZ Kino

Juvenales Gymnáziun Gymnázium

Celostátní soutûÏ barevné fotografie Muzeum SVâ Muzeum

„O cenu Karla Schnizela“

Pfiehlídka mladého tance KTS Mûstské di-

vadlo Krnov
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Nové jízdní fiády

Odjezdy z autobusového stanovi‰tû R˘mafiov
(Platné od nedûle 12. 12. 2004 do soboty 10. 12. 2005)
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Pfievzato z broÏury Jízdní fiád autobusov˘ch linek oblast Bruntál 2004 - 2005. Zpracoval JiKo, redakce
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Odjezdy vlakÛ
Platí od 12. 12. 2004 do 10. 12. 2005

Z broÏury Regionální jízdní fiády 2004/2005 kraj Moravskoslezsk˘, Olomouck˘, Zlínsk˘, Jihomoravsk˘ a Vysoãina zpracoval JiKo, redakce

Seriál

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

10. Poranûní hlavy
Poranûní hlavy je ãast˘m zranûním pfii doprav-

ní nehodû, které pfiedev‰ím u cyklistÛ a moto-

cyklistÛ konãí nezfiídka smrtelnû. Pfiíãinou zra-

nûní je tupé násilí pÛsobící na hlavu pfii úderu

do ãelního skla nebo do opûrky hlavy, pfii pádu

na hlavu, úderu do dolní ãelisti. Dochází pfii

nûm k otfiesu mozku. Násilí, které zpÛsobuje

ostr˘ pfiedmût pÛsobící na malou plochu lebky

(s proraÏením a vpáãením lebeãní kosti), vyvo-

lává zhmoÏdûní mozku s jeho trval˘m po‰ko-

zením.

Pfii sundávání pfiilby motocyklistovi je zapotfie-

bí spolupráce dvou zachráncÛ, ktefií musí mít

na mysli moÏné po‰kození krãní pátefie poranû-

ného. První zachránce uchopí pfiilbu a udrÏuje

tak hlavu pevnû ve vodorovné poloze, brání je-

jímu pohybu a druhotnému zranûní. Druh˘ za-

chránce nejprve rozepne fixaãní pásky a pak

pevnû uchopí hlavu zranûného v oblasti krku

a dolní ãelisti. První zachránce pak mÛÏe ‰etr-

n˘m zpÛsobem pfiilbu sejmout.

Pfiíznaky poranûní hlavy:

- pfii otfiesu mozku bolest hlavy, závratû, nevol-

nost, zvracení, spavost, mÛÏe b˘t pfiítomna

krátkodobá porucha vûdomí a ztráta pamûti na

okolnosti úrazu;

- pfii zhmoÏdûní mozku bezvûdomí, po návratu

vûdomí neurologické pfiíznaky odpovídající

po‰kození zasaÏeného mozkového centra (obr-

na konãetin, poruchy smyslÛ apod.);

- pfii otevfieném poranûní lebky krvácení, v˘tok

mozkomí‰ního moku, v˘hfiez mozkové tkánû.

První pomoc:

Je-li postiÏen˘ v bezvûdomí, postupujeme dle

pravidel péãe o bezvûdomého. UloÏíme ho do

stabilizované polohy na nezranûné stranû, za-

bezpeãíme prÛchodnost d˘chacích cest, pfii po-

ru‰e základních Ïivotních funkcí provádíme

kardiopulmonální resuscitaci. Pfii podezfiení na

poranûní krãní pátefie provádíme uvolnûní d˘-

chacích cest v poloze na zádech pouze pfiedsu-

nutím dolní ãelisti, nikoliv záklonem hlavy.

O‰etfiení otevfieného poranûní lebky provádíme

sterilním krytím rány a jejím mûkk˘m obloÏe-

ním.

Je-li postiÏen˘ pfii vûdomí, ukládáme ho do po-

lohy pfii mozkolebeãním poranûní: vodorovnû

na zádech s mírnû podloÏenou hlavou.

Poranûného uklidníme, mluvíme s ním, hodno-

tíme pfiiléhavost odpovûdí a kontrolujeme tak

stav jeho vûdomí. Zásadou je nepodceÀovat

stav a pfii poru‰e vûdomí vÏdy zajistit odborné

vy‰etfiení. MUDr. Pavel Srnsk˘
(Zdravotnická pfiíprava

uchazeãÛ o fiidiãsk˘ prÛkaz)
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Sport

MAKL 2004
Ve ãtvrtek 6. ledna 2005 byl za-

konãen dal‰í roãník Mûstské 

amatérské kuÏelkáfiské ligy

(MAKL) vzájemn˘m utkáním

mezi druÏstvy sloÏen˘mi z úãa-

stníkÛ MAKLu a registrovan˘-

mi hráãi oddílu kuÏelek TJ

Jiskra R˘mafiov. I kdyÏ se ve

vzájemném klání nepodafiilo zá-

stupcÛm MAKLu zvítûzit ani

v jednom zápase, bylo moÏno

shlédnout kvalitní souboje, coÏ

svûdãí o tom, Ïe úroveÀ

MAKLu neustále stoupá. V zá-

vûru zhodnotil pfiedseda oddílu

kuÏelek pan Zdenûk Dûdáãek

celkovou úroveÀ soutûÏe a se-

známil se zmûnami v novém

roãníku. Ten bude zahájen kon-

cem mûsíce bfiezna, uzávûrka

pfiihlá‰ek je 31. ledna 2005. Ing.

Vûra Tomanová vyhlásila ko-

neãné v˘sledky MAKLu 2004.

Putovní pohár pro celkového ví-

tûze pfievzalo druÏstvo RD 4 ve

sloÏení Pavel Míãek, Leo‰

Ka‰parec, Marek Zoth a VraÈa

Opavsk˘.

Pofiadí v jednotliv˘ch skupinách:

I. tfi. II. A tfi. II. B tfi. III. tfi.

1. RD 4 FAGUS Z· Jelínkova 1 KARDE

2. K·M 1 1 PLUS ST. PÁNI HO-FE

3. ALLIANZ MûSluÏby 1 SK Medvûdi CK Marcela

Pofiadí jednotlivcÛ:

MuÏi prÛmûr Îeny prÛmûr
na zápas na zápas

1. Marek Zatloukal 252,8 Andrea Buãková 241,1

2. Leo‰ Ka‰parec 251,3 Simona Hansliánová 230

3. Milo‰ Grulich 249 Jana ·indláfiová 223,9

Skokanem roãníku 2004 se stalo druÏstvo Z· Jelínkova 2 ve sloÏení Markéta Míãková, Marie Salajová a Hana Hájková. Podûkování za or-

ganizaci a zdárn˘ prÛbûh celé soutûÏe náleÏí Ing. Vûfie Tomanové a Milanu Dûdáãkovi. Alena Jurá‰ová

R˘mafiovsk˘ desetiboj 2005
V pondûlí 27. prosince 2004 se uskuteãnila

ãtvrtá disciplína R˘mafiovského desetiboje -

kuÏelky. Do kuÏelny TJ Jiskry R˘mafiov si pfii-

‰lo protáhnout tûlo po vánoãním leno‰ení re-

kordních 76 úãastníkÛ a na jednotliv˘ch v˘ko-

nech bylo poznat, Ïe volné vánoãní dny vût‰inû

prospûly. K vidûní bylo 25 dvoustovkov˘ch ãí-

sel a rekord v kategorii Ïeny B v podání Vûrky

Tomanové v˘konem 257 sraÏen˘ch kolkÛ.

V˘sledky:

Îeny A J. Pitorová 228 H. Hájková  204 M. Îáková 187

Îeny B V. Tomanová 257 A. Jurá‰ová 211 D. DoleÏelová 208

MuÏi A M. âermák 247 B. Rektofiík  239 V. Kistan 228

MuÏi B J. Hofman 237 V. Hrdina  223 J. Svedoník 219

MuÏi C A. Koneãn˘ 196 V. Orlík  187 V. Smetana 145

Dal‰í disciplínou R˘mafiovského desetiboje bude plavání. Kryt˘ ba-

zén v Bfiidliãné je pro tento úãel pronajat˘ na sobotu 22. ledna 2005

od 11.00 do 12.00 hodin. Je nutné pfiijít vãas, aby se v prÛbûhu hodi-

ny v‰e v pohodû stihlo.

Celkové v˘sledky po ãtyfiech disciplínách
(turistika, bûh na 1000 m, stfielba ze vzduchovky a kuÏelky)

Îeny A M. Valová J. Pitorová M. Îáková

Îeny B A. Jurá‰ová E. Sovi‰ová M. Míãková

MuÏi A V. Kistan P. Koneãn˘ M. Egida

MuÏi B I. Sovi‰ J. Hofman I. Volek

MuÏi C V. Smetana A. Koneãn˘ J. Dfievo 

Pfiipravila Alena Jurá‰ová

Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii úspû‰ní na Mistrovství âR
V sobotu 11. prosince se konalo

v Bohumínû 12. mistrovství

âeské republiky tûlesnû postiÏe-

n˘ch kuÏelkáfiÛ. PrestiÏního klá-

ní se zúãastnilo celkem dvaa-

dvacet nejlep‰ích hráãÛ seriálu

Grand Prix 2004 z celé âeské

republiky a mezi nimi pochopi-

telnû nechybûli ani na‰i r˘ma-

fiov‰tí borci, ktefií si v leto‰ní se-

zónû vedli obzvlá‰È úspû‰nû, a to

platí také o bohumínské kuÏel-

káfiské dráze, na které se jim po-

dafiilo vybojovat cenné medailo-

vé pozice.

Nejlépe si vedl Zdenûk

Doãkálek, ten se ziskem 489

shozen˘ch kuÏelek pfiesvûdãivû

porazil své soupefie a v kategorii

TP muÏi dokázal, kdo je na ku-

Ïelkáfiské dráze pánem. Ale také

stfiíbrná pfiíãka R˘mafiováka

Petra ·védíka hájícího barvy

Tûlov˘chovné jednoty Jiskra

R˘mafiov bezpochyby potû‰ila.

Se ziskem 443 shozen˘ch kuÏe-

lek se zafiadil tedy za vítûzného

ZdeÀka Doãkálka. Jen krÛãek

chybûl k tomu, aby R˘mafiováci

posbírali v‰echny medaile. Ná‰

kuÏelkáfi Josef Lutz zaostal v ka-

tegorii TP muÏi za tfietím

Jaroslavem Horáãkem z Olym-

pie Bruntál jen o patnáct shoze-

n˘ch kolkÛ, ale i tento v˘sledek

je pro R˘mafiov velice potû‰ující.

V kategorii LP muÏi nám je‰tû 

udûlal velkou radost Karel

Forcek, kter˘ vybojoval bronzo-

vou medaili za prvním Franti‰-

kem âechalem a druh˘m Janem

·merdou z Baníku Ostrava.

Nejlep‰ím tûlesnû postiÏen˘m

kuÏelkáfiem âeské republiky za

rok 2004 se stal Zdenûk

Doãkálek, pfiekvapili i Petr

·védík s Karlem Forckem. Na‰i

kuÏelkáfii TJ Jiskra R˘mafiov se

jiÏ tû‰í na první zápas v novém

roce, kter˘ se odehraje na kuÏel-

nû v Blansku v mûsíci únoru. 

JiKo
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Plán vefiejn˘ch akcí na lyÏafiskou sezónu 2005

·tûpánská a Silvestrovská desítka zakonãily rok 2004
V nedûli 26. a v pátek 31. prosin-

ce se ve Staré Vsi a v Dolní

Moravici se‰li na posledních bû-

Ïeck˘ch závodech uplynulého ro-

ku vyznavaãi tohoto sportu. 

V obou pfiípadech bûÏcÛm pfiálo

ne zrovna zimní poãasí a tak ne-

bylo tfieba brát sebou lopatu na

proházení  tratû. V tûchto závo-

dech jiÏ tak nejde ani o umístûní,

ale o to, aby se bûÏci naposledy

setkali ve starém roce, zpestfiili si

vánoãní svátky aktivním odpoãin-

kem a probrali uplynulou sezónu.

TraÈ ·tûpánské desítky vedla od

fieditelství Katr, a. s., ke ·karedé

jedli a zpût. V̆ sledky kategorií

·tûpánská - Stará Ves: kat. A (do

39 let) - 1. Radim ·esták, 2. Luká‰

Vala, 3. Ondra Strnadel, kat. B (od

40 do 49 let): 1. âestmír

Nakládal, 2. Karel StrÏínek, 3. Jifií

Nûmeãek; kat. C (od 50 a více let)

1. Pavel Pode‰va, 2. Vilém Urbi‰,

3. Vlastimil Durman; ml. Ïáci: 1.

Jakub ·esták, st. Ïáci: 1. Michael

Svoboda; kat. Ïeny: 1. Lucie

KfiíÏová, 2. Eva Durmanová, ml.

Ïákynû 1. Mí‰a Slováková.

Bûhu Silvestrovské desítky
v Dolní Moravici se zúãastnilo

pût desítek bûÏcÛ. Z na‰ich spor-

tovcÛ si nejlépe vedli Ondfiej

Kubját z R˘mafiova v kategorii

dûtí od 6 do 8 let (3. místo),

Pavlína Babãáková z Dolní

Moravice v kategorii dûtí 8 - 10

let (2. místo), Jan a Adéla

Ondruchovi z Dolní Moravice

v kategorii dûtí 10-12 let (1. a 2.

místo), Pavel Stfiádala z Dolní

Moravice v kategorii dûtí 12-14

let (2. místo), Îaneta Najdeková

z Dolní Moravice v kategorii

Ïen na 3 km (2.

místo) a ve stejné

kategorii Alena

Jurá‰ová z R˘ma-

fiova (3. místo),

v kategorii muÏÛ do

40 let zabodovali

Rudolf Ba‰trnák

z Dolní Moravi-

ce(3. místo) a Karel

StrÏínek ze Staré

Vsi CK (5. místo)

a v poslední katego-

rii muÏÛ nad 50 let

si úspû‰nû vedli Ivo

Volek z R˘mafiov (2.

místo), Bedfiich Ko-

márek z Nové Vsi

(3. místo)a Jan Naj-

dek z Dolní Mora-

vice (6. místo). 

Karel StrÏínek

Na Pradûdu není nuda
Termín: Název: Místo: Pofiadatel:
So 15. 1. 05 LyÏafisk˘ pohár Dûda Pradûda OSL M. Morávka TC Moravia

Ne 16. 1. 05 Snowboard CUP OSL Pradûd TC Pradûd

So 29. 1. 05 Cross country bûh M. Morávka TC Moravia

Ne 30. 1. 05 Family CUP OSL M. Morávka TC Pradûd

Ne 6. 2. 05 Ski cross OSL M. Morávka TC Pradûd

St 9. 2. 05 Noãní paralel PAR M. Morávka TC Moravia

So 12. 2. 05 LyÏafisk˘ pohár Dûda Pradûda OSL Karlov Ski klub 

Opava

Po 14. 2. 05 Valent˘nsk˘ slalom OSL Pradûd TC Pradûd

St 16. 2. 05 Pradûd ·US SJ Pradûd TC Pradûd

Po 21. 2. 05 Ski cross OSL M. Morávka TC Pradûd

Pá 25. 2. 05 Snowboard CUP OSL M. Morávka TC Pradûd

So 26. 2. 05 Sprint do vrchu bûh M. Morávka TC Moravia

So 26. 2. 05 Noãní paralel PAR M. Morávka TC Moravia

Ne 27. 2. 05 Family CUP OSL Pradûd TC Pradûd

Út 1. 3. 05 Ski cross K. Studánka TC Pradûd

So 5. 3. 05 LyÏafisk˘ pohár Dûda Pradûda OSL Karlov Slavoj 

Bruntál

Ne 6. 3. 05 Mistrovství Malé Morávky + FC OSL M. Morávka TC Moravia

Ne 13. 3. 05 Mistrovství Karlovy Studánky + FC OSL K. Studánka TC Pradûd

Pá 18. 3. 05 Noãní paralel PAR M. Morávka TC Moravia

So 19. 3. 05 SKI Pepan OSL Pradûd TC Pradûd

Ne 20. 3. 05 Snowboard CUP OSL Pradûd TC Pradûd

ât 24. 3. 05 Paralel show PAR Pradûd TC Pradûd

Pá 25. 3. 05 LyÏafisk˘ pohár Dûda Pradûda OSL Pradûd TC Pradûd

So 26. 3. 05 Talent CUP OSL Pradûd TC Pradûd

St 6. 4. 05 SKI + BIKE Pradûd TC Pradûd

Pravidelnû:
KaÏdou stfiedu: Pojìte si hrátTC Pradûd

www.praded-info.cz                                     www.jeseniky-praded.cz                                     www.koprivna.cz

Start Silvestrovské desítky v Dolní Moravici

Bûh ·tûpánské desítky ve Staré Vsi

Fota: archiv Karel StrÏínek
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Rozlouãení s rokem 2004 - volba Miss vánoãní hvûzda
Zcela nabité tfii hodiny cviãení pfiedcházely sedmi hodinám zábavy a smíchu pfii akci s názvem MISS vánoãní hvûzda. Tato sportovnû

zábavná akce se konala v závûru loÀského roku v sobotu 18. prosince 2004 se Studiem Sport a Zdraví, které nabídlo r˘mafiovsk˘m Ïe-

nám moderní formy cviãení.

V̆ bu‰né Tae-bo si získalo nové pfiíznivce. Potom cviãenky svedly tûÏk˘ boj s gumov˘mi expandery.

Duo Dance Aerobic rozproudil v‰em cviãenkám krev v Ïilách. Vítûzky celoveãerní soutûÏe Miss vánoãní hvûzda. Jsou prostû NEJ!

* * * Pfiejeme v‰em spoluobãanÛm zdrav˘ a spokojen˘ rok 2005 ! * * *

Oprava v novinách
Ve zvlá‰tním vydání R˘mafiovského horizontu - R˘mafiov(sko) muzikální do‰lo ze strany redakce k neúplnému oti‰tûní textu v ãlánku o hudbû Pedagog.
V textu nebyla uvedena zpûvaãka paní Ivana Mrázková, která po dobu nûkolika let zpívala po boku Franti‰ka Karáska. Tímto se redakce omlouvá pfie-
dev‰ím paní Ivanû Mrázkové, ale také hudbû Pedagog za vzniklou chybu, ke které do‰lo pfii pfiepisování originálního podkladu.

Za redakci odpovûdn˘ redaktor Mgr. Jifií Koneãn˘
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JAK VYJDE
Dal‰í fiádné ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 28. 1. 2004

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 20. 1. 2005 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

2/2005

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE

Soukromá fiádková inzerce

RÛzné
• Hledám Ïenu - dÛchodkyni do 60 let z R˘mafiova a okolí jako spo-

leãnici a pomocnici pro svou domácnost. Konkrétní informace pfii 

osobním jednání. Kontakt: Jaroslav Va‰iãka, Horní Mûsto ã. 190.

Realizace staveb se sníÏenou
spotfiebou energie

Systém stavebních desek EKO

Dozorováno
âESKOU ENERGETIKOU s. r. o.

Solární systémy
Teplovzdu‰né vytápûní

a vûtrání rodinn˘ch domÛ
Tepelná ãerpadla

Voda, topení
Bezkabelové centrální vysavaãe
BliÏ‰í informace a katalog RD k nahlédnutí na adrese:

Lubomír KlvaÀ

Revoluãní 12, 795 01 R˘mafiov

tel./fax: 554 212 204

tel.: 732 861 715

e-mail: hadveo.klvan@seznam.cz

Jaromír REPÁ≈

STAVEBNINY - BAZAR
ÎiÏkova 340/13, R˘mafiov

Tel.: 554 211 229, Mobil: 605 335 933

Prodej ve‰kerého
stavebního materiálu

- ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

STOMIX, TERANOVA

A JINÉ

- DLAÎBY, OBKLADY,

SILIKONY, SPÁROVACÍ

HMOTY

- UNI MALTY A UNI LEPY,

UNIVERZÁLNÍ MALTY

A LEPIDLA

Na základû objednávky nebo skladem.

V¯HODNÉ CENY ! ! !

BAZAR
PRODEJ

A V¯KUP STAVEBNÍHO
I JINÉHO MATERIÁLU
- STROJE, NÁSTROJE,

LE·ENÍ A DAL·Í
PRÒMYSLOVÉ ZBOÎÍ

HRAâKY - PAPÍR, NA ULICI RADNIâNÍ 5
(VEDLE CHOVATELSK¯CH POT¤EB)

Oznamuje pfiemístûní prodejny z ulice Husova 10

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.

NOVù OTEV¤ENO

HODINÁ¤STVÍ
R˘mafiov, Hornomûstská 7

Specializovan˘
prodej

sportovních hodinek
adidas CASIO SPEEDO

Prodej hodinek fiízen˘ch
signálem DCF77
Maximální pfiesnost, 

automatická zmûna ãasu

CASIO

V˘mûna baterie jiÏ od 20Kã
Garance vodotûsnosti od 50Kã



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

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 Money Auto:
akontace již od 1,- Kč z ceny vozid-
la, výhodné havarijní pojištění a po-

vinné ručení. Na sjednání úvěru po-
třebujete dva platné doklady totož-
nosti, bankovní spojení a cca 45 mi-
nut času. U všech vozidel 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: 108 000 Kã.

Ford Focus 1.8 TDCi 85 kW, kli-
ma, r. v. 2001, 92 000 km, 2x air-
bag, ABS, CD, rádio, el. okna, po-
sil. fiíz., centrál. Cena: 279 000 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.

·koda Felicia Combi LX 1.9
D, 47 kW, r. v. 1998, 92 tis.
km, rádio, imobilizér, posil.
fiíz., taÏné. Cena: 129 500 Kã.

·koda Octavia 1.6 i ELEGANCE,
klima, r. v. 2002, 138 tis. km, 2x 
airbag, ABS, v˘b. v el., palub. poã.,
centrál a dal‰í. Cena: 278 000 Kã.

·koda Fabia 1.4 Classic 50 kW,
1. majitel, r. v. 2000, 92 tis. km,
rádio, centrál, imob., posil. fiíze-
ní. Cena: 169 500 Kã.

Suzuki Swift 1.0 GL, 3 dvéfi.,
1. majitel, r. v. 2001, 35 500
km, rádio, imobilizér. 
Cena: 109 000 Kã.

ODPOČET DPH

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

·koda Fabia 1.4 MPi 44 kW
Classic, r. v. 2000, 64 tis. km,
airbag, rádio, centrál, imob.,
posil. fiízení. Cena: 176 500 Kã.

Fiat Marea Weekend 1.8 16V
klima, r. v. 1996, ABS, centrál,
el. okna a zrc., posil. fiízení
a dal‰í. Cena: 108 500 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: 179 000 Kã.

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

Fiat Ducato Panorama 1.9 TD, 
9 míst, r. v. 2001, 87 600 km, kli-
ma, CD, rádio, centrál, el. v˘bava,
posil. fiíz., taÏné. Cena: 396 000 Kã.

· - 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.

·koda Felicia Combi 1.3 Lxi
50 kW, 1. majitel, r. v. 1998,
139 tis. km, rádio, imobilizér.
Cena: 119 000 Kã.

·koda Octavia SLX 1.9 Tdi,
klima, r. v. 2000, 121 tis. km,
airbagy, ABS a dal‰í. 
Cena: 259 000 Kã.

Volkswagen Golf 1.9 SDi 50
kW, r. v. 1999, 117 tis. km,
2x airbag, ABS, centrál, posil.
fiízení. Cena: 215 000 Kã.

Ford Mondeo Combi 2.0 TDDi,
klima, r. v. 2001, 87 000 km,
8x airbag, ABS, el. vybavení
a dal‰í. Cena: 296 000 Kã.

·koda Octavia Combi 1.9 TDi
PD 4x4 Eleg, r. v. 2003, 7 600
km, klima, ABS, el. okna, palub.
poã., centrál. Cena: 459 000 Kã.

·koda Felicia Combi 1.6 GLX 55
kW, klima, r. v. 1999, 56 800 km,
airbag, ABS, centrál, el. pfi. okna,
posil. fiízení. Cena: 138 500 Kã.

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

SLEVA
SLEVA

SLEVA
SLEVA

SLEVA
SLEVA

SLEVA


