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Buì vítán, nov˘ roku!
Pevnû vûfiím, Ïe jste se o silvestrovské noci

nenechali zlákat ostatními slavícími a neza-

ãali si dávat v‰elijaká pfiedsevzetí, která vy-

slovena po pár sklenicích modrého portu-

galu sice vypadají ‰lechetnû, ale za pár dní

byste jich mûli plné zuby. Novoroãní osla-

vy pfiece nejsou od toho, aby se ãlovûk hlu-

boce zam˘‰lel, n˘brÏ aby aspoÀ na chvíli

hodil starosti za hlavu a bujafie se veselil.

Teprve kdyÏ ráno svítá do stfiízliva a kdyÏ

nastupují dny v‰ední, které jsou docela stej-

né jako ty pfiedchozí, aÏ na to, Ïe potfiebuje-

te nov˘ stolní kalendáfi, teprve tehdy je ãas

rozjímat o tom, co letos udûláme jinak, neÏ

jsme dûlali loni. Ne Ïe by v‰echno, co jsme

loni dûlali, bylo ‰patnû. âlovûk je ale tvor

sebekritick˘, a tak je pofiád co vylep‰ovat.

Proto místo otfiepan˘ch frází typu

„Pfiestanu koufiit!“ nebo „Zhubnu deset ki-

lo!“ zkuste na sobû pracovat revoluãní me-

todou a pojednat rok 2006 jako rok osobní

obrody a zmûny pfiístupu k sobû sam˘m.

Místo nikotinov˘ch náplastí vyzkou‰ejte

metodu „ze dne na den“, vím, je to pfiinej-

men‰ím drastické, ale kupodivu velmi

rychle úãinné. Místo dvou mouãníkÛ jen je-

den? Nikoliv, místo obou si dopfiejte slad-

kou mrkev, ananas a k tomu deset dfiepÛ,

pût klikÛ nebo tfii bazény, popfiípadû dvacet

skokÛ pfies ‰vihadlo. Îe je to namáhavé

a nemáte ãas ... a bÛhví jaké v˘mluvy se na-

jednou dostavují? Jasnû, a o tom to je.

Slevit z na‰í pohodlnosti, získat potfiebn˘

Ïivotní styl a stravovací reÏim. Pojìme do

toho, spoleãnû to tfieba dokáÏeme, a kdyÏ si

ostatní slavící kolem nás budou dávat na-

pfiesrok opût nûjaká nereálná pfiedsevzetí,

my se jen budeme usmívat, protoÏe budeme

vûdût, Ïe to jde i bez nich.

AÈ je pro vás nov˘ rok ‰Èastn˘, vesel˘, opti-

mistick˘, pln˘ radosti a provázen˘ pevn˘m

zdravím. 

Za redakci R˘mafiovského horizontu
Jifií Koneãn˘

Statistika nuda je, má v‰ak cenné údaje
Tak jsme zase o rok star‰í, fiekli si

mnozí pfii novoroãním pfiípitku

a tfieba zavzpomínali na ty, ktefií

uÏ nejsou mezi námi, nebo na své

„mladé“, kter˘m se v uplynulém

roce narodil chlapeãek nebo dûv-

ãátko. A ti, kdo se dobrovolnû

vzdali „svobody“ a vzali na svá

bedra strasti i slasti manÏelského

souÏití, si uÏ moÏná pro‰li první

drobnûj‰í novomanÏelskou krizí.

Lidé vûdí se stoprocentní jistotou,

Ïe jim osud pfiinese Ïivotnû dÛle-

Ïit˘ mezník, ale témûfi pravidelnû

je to pfiekvapí.

Tak ti na‰i uÏ do toho práskli.
Nepovídejte a kdy? A to jako mu-
seli ...? ... Tûm Novákov˘m se na-
rodilo uÏ tfietí dítû! Nefiíkejte ...!?
Opravdu? Jak to ty lidiãky v‰ech-
no zvládnou? ... Tak si pfiedstavte,
Toník odvedle uÏ to má za sebou.

Chudák, ale asi je to
pro nûj tak lep‰í.
MÛÏeme obãas za-

slechnout útrÏky tako-

v˘ch rozhovorÛ od ko-

lemjdoucích nebo

sv˘ch znám˘ch a pfií-

buzn˘ch. V kolobûhu

Ïivota jsme jen zrnko

písku na obrovské

pou‰ti. A tak vût‰inou

ani nevnímáme ten ne-

koneãn˘ cyklus ploze-

ní, rození a umírání.

A kolik novomanÏelsk˘ch párÛ si

vloni fieklo své ANO, kolik novû

narozen˘ch r˘mafiovsk˘ch mr-

ÀouskÛ pfiivítala komise pro obãan-

ské záleÏitosti ãi kolik na‰ich spo-

luobãanÛ nám jiÏ nikdy nefiekne

své „Dobr˘ den“? Pojìme nahléd-

nout do knih evidence obyvatelstva

Mûstského úfiadu v R˘mafiovû.

âísla hovofií jasnû. V obfiadní síni

janovického zámku se uskuteãni-

lo celkem 64 obfiadÛ,

z toho 62 civilních a 2

církevní. Na hradû

Sovinci byly sezdány

dva manÏelské páry,

v obfiadní síni v Malé

Morávce se uskuteãni-

ly tfii svatební obfiady

a v Dolní Moravici je-

den.

R˘mafiovsk˘m obãa-

nÛm se narodilo v ro-

ce 2005 celkem 102

dûtí, z toho 54 chlapcÛ

a 48 dûvãat. Proti roku 2004 je to

o ãtrnáct dûtí více.

V loÀském roce nás navÏdy opus-

tilo pûtaosmdesát spoluobãanÛ.

(Do uzávûrky tohoto vydání se

nepodafiilo zjistit první r˘mafiov-

ské dítû narozené v roce 2006!

Informaci o prvním narozeném

obãánkovi mûsta R˘mafiova pfii-

neseme ve druhém vydání leto‰ní-

ho roku.) JiKo

Jubilanti s osmiãkou na zaãátku
Jsou v lidském Ïivotû narozeniny, a pak najed-

nou se zaãínají dostavovat jubilea. Takové pÛl-

století se slaví bujafie, v kruhu rodiny, v kruhu

pfiátel a znám˘ch. ·edesátka, to uÏ myslíme na

dÛchod, tû‰íme se, Ïe koneãnû budeme mít

hodnû ãasu na to v‰echno, na co dfiív ãas ne-

zb˘val. Sedmdesátníky a pûtasedmdesátníky

zveme v R˘mafiovû na spoleãné posezení

s hudbou, obãerstvením a hlavnû s dobrou po-

hodou.

Dostáváme se k osmdesátilet˘m spoluobãa-

nÛm. Máme jich ve mûstû 260 a pravidelnû je

v den narozenin nav‰tûvujeme s kytiãkou

a drobn˘m dárkem. A mohu s urãitostí fiíct, Ïe

jsou to setkání srdeãná, milá, s povídáním od

srdce k srdci. Na‰i osmdesátníci jsou vyrovna-

ní, moudfií zku‰enostmi, bohatí vzpomínkami.

Nejsou nároãní, pfiejí si, aby je nemoci moc ne-

trápily, aby na nû dûti, vnouãata a pravnouãata

nezapomínala. Obdivujeme v‰echny. Pro nû

není stáfií tyranem, berou to jako jednu Ïivotní

etapu.

Je‰tû nikdy jsem nemûla moÏnost oficiálnû po-

dûkovat v‰em dûvãatÛm, která uskuteãÀují ná-

v‰tûvy a blahopfiání na‰im mil˘m dfiíve naroze-

n˘m.

Tak tedy celému desetiãlennému kolektivu

spoleãensk˘ch záleÏitostí patfií na poãátku no-

vého roku upfiímné podûkování na‰eho mûst-

ského úfiadu i moje. Kvûta Sicová,
pfiedsedkynû KPOZ,

ãlenka zastupitelstva mûsta

Oslava Nového roku na Jesenické ulici. 
Foto: Petr Calábek
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Aktuálnû z mûsta

Havárie vody v R˘mafiovû nemusela mít tak rozsáhlé následky
Moravskoslezsk˘ kraj prodlouÏil spoleãnosti

Severomoravské vodovody a kanalizace

(SmVaK) povinnost vefiejné sluÏby na

Bruntálsku, firma bude dále dodávat vodu do

asi 20 obcí v okrese. „Spoleãnost VaK Bruntál,
která tam vlastní vodovody, totiÏ stále nemá
kvÛli komplikacím ve správním fiízení povolení
k jejich provozování,“ informovala vedoucí tis-

kového oddûlení krajského úfiadu Katefiina

Churá. Nafiízení kraje platí do 30. ãervna.

SmVaK dodává vodu na Bruntálsko od ãerven-

ce loÀského roku místo firmy Brvos, která se

o vodovodní síÈ podle názoru kraje ‰patnû stara-

la, a proto jí byla odebrána licence. Krajsk˘ úfiad

tehdy nafiídil firmû SmVaK v âesku ojedinûlou

povinnost vefiejné sluÏby. Majitel vodovodÛ

VaK Bruntál mohl v té dobû dodávat vodu jen

do Bruntálu, R˘mafiova a Razové, dodávkám

vody do dal‰ích obcí bránilo soudní rozhodnutí.

„Na Bruntálsku pokraãujeme v dodávkách,
vûnujeme se i údrÏbû vodovodní sítû. Stále pla-
tí na‰e nabídka pro obce na podepsání provoz-
ní smlouvy, v tom pfiípadû jim zaruãujeme stej-
nou cenu jako na Ostravsku, tedy 21,84 koru-
ny za krychlov˘ metr pitné vody,“ fiekla mluv-

ãí SmVaK Eva ·pirochová. Dosud platí lidé na

Bruntálsku o 20 procent více, pfied vstupem

SmVaK stál krychlov˘ metr vody dokonce ví-

ce neÏ 33 korun.

Podle informací VaK Bruntál stojí za rozhodnu-

tím kraje obstrukce spoleãnosti Brvos. „Brvos
podal na úfiad Ïádost, aby byli spoleãníci pfiija-
ti jako úãastníci fiízení. ZároveÀ sdûlil nové sku-
teãnosti, které musí kraj pro‰etfiit. My jsme ale

pfiesvûdãeni, Ïe nám kraj povolení k dodávkám
vody vydá, splnili jsme v‰echny zákonné pod-
mínky,“ vysvûtlil fieditel VaK Bruntál Jaroslav

Jouza. Stanovisko Brvosu nebylo zji‰tûno, zá-

stupci firmy dlouhodobû odmítají s médii ko-

munikovat.

Podle Jouzy pfiiná‰í souãasná nepfiehledná situ-

ace mnohé problémy. „Napfiíklad páteãní havá-
rie v R˘mafiovû by zfiejmû nemûla takové ná-
sledky, kdybychom provozovali celou síÈ. My se
ale staráme jen o distribuci vody ve mûstû, sku-
pinov˘ vodojem provozuje SmVaK,“ fiekl Jouza.

Po havárii na potrubí v R˘mafiovû 30. prosince

bylo bez vody nûkolik tisíc obyvatel mûsta.

K poru‰e v dodávce vody do‰lo v noci ze ãtvrt-

ka 29. na pátek 30. prosince. Provozovatel vody

v R˘mafiovû VaK Bruntál dosud Ïádnou pfiíãinu

poruchy na vodovodním fiadu nezjistil.

„Faktem v‰ak zÛstává, Ïe dispeãink zaznamenal
prudké nav˘‰ení odbûru vody a do R˘mafiova
bylo postupnû dodáváno místo 17 litrÛ za se-
kundu témûfi 60 litrÛ, a ani to nebylo dostaãují-
cí. Voda tak postupnû byla ãerpána z obou vo-
dojemÛ v R˘mafiovû i z vodního zdroje
v Karlovû a najednou nebyla k dispozici Ïádná
voda,“ sdûlil k problematice velké poruchy sta-

rosta mûsta R˘mafiova Petr Klouda.

Druh˘ den ráno se zaãal vodovodní fiad postup-

nû naplÀovat, ke ztrátám jiÏ podle starosty ne-

docházelo, ale mûlo to za následek dal‰í men‰í

poruchu na Havlíãkovû ulici vlivem vzducho-

v˘ch a vodních rázÛ. Provozovatel mûl velké

problémy s odvzdu‰nûním sítí, které v souãasné

dobû leÏí pod vrstvou snûhu. Jako pravdûpo-

dobná pfiíãina poruchy se provozovateli jeví zá-

vada na vodovodní pfiípojce nûkteré z vût‰ích fi-

rem. To ov‰em Vak Bruntál spolu s dispeãin-

kem stále zji‰Èují. „Není to jednoduchá záleÏi-
tost, je potfieba si uvûdomit, Ïe vodovodní fiad
spravuje VaK Bruntál, a. s., ale díky tzv. vefiejné
sluÏbû provozuje hlavní pfiivadûã a ostatní zdro-
je spoleãnost Severomoravské vodovody a ka-
nalizace Ostrava, která bude správu vykonávat
je‰tû dal‰í pÛlrok. A to také brání urãité spolu-
práci a kooperaci mezi tûmito dvûma subjekty,“
doplnil dále informaci starosta Petr Klouda.

Spoleãnost VaK Bruntál provozovala vodovody

a kanalizace v regionu do roku 2000, obce ale

ze strachu pfied vstupem zahraniãního investora

a zdraÏením vody pronajaly v roce 2000 maje-

tek VaK firmû Brvos. PÛvodnû ji mûly vlastnit

jen obce, nakonec ale zÛstalo 25 procent spo-

leãnosti v rukou jednatele ZbyÀka Cupáka, dfií-

ve fieditele VaK. V‰echna rozhodnutí valné hro-

mady podle spoleãenské smlouvy v‰ak muselo

schválit 80 procent podílníkÛ, Cupák poté nû-

kolik let blokoval snahu obcí o zmûny ve vod-

ním hospodáfiství na Bruntálsku.

To, zda mûsto pfiijme velkorysou nabídku, aby

v budoucnu spravovala vodovodní fiad

v R˘mafiovû spoleãnost Severomoravské vo-

dovody a kanalizace Ostrava za 21,84 koruny

za krychlov˘ metr pitné vody, bude pfiedmû-

tem dal‰ího jednání zastupitelstva mûsta.

ZáleÏí na tom, jak dlouho poté, co mûsto po-

depí‰e smlouvu s nov˘m provozovatelem, bu-

de tato cenovû v˘hodná nabídka platit i pro ko-

neãné odbûratele. JiKo

Bude se rozdûlovat
II. ãást dotace z EU

Bilancujeme uplynul˘ rok 2005
Z nového kalendáfiního roku jsme

k dne‰nímu dni ukrojili 13. dílek.

A je tady ãas na ohlédnutí za ús-

pûchy ãi neúspûchy, pfiipomenutí

spokojenosti ãi popfiem˘‰lení nad

skepsí obãanÛ, nad tím, jak se na-

‰im volen˘m zástupcÛm mûsta

dafií zvelebovat a rozvíjet na‰e

mûsto. BlíÏí se konec funkãního

období souãasného zastupitelstva,

pfiichází ãas bilancování a sesta-

vování volebních programÛ. Jak

se dafiilo mûstu naplÀovat plány

uplynulého roku, co se vloni zda-

fiilo nejlépe nebo za co by obãané

nûkter˘m na‰im mûstsk˘m politi-

kÛm udûlili podobn˘ titul, jak˘ 

udûlují vládním politikÛm Dûti

Zemû v anketû Ropák roku, na to

jsme se zeptali ãlovûka nejpovo-

lanûj‰ího, starosty mûsta R˘mafio-

va Ing. Petra Kloudy.

MAS R˘mafiovsko, o. p. s., coÏ je Místní akãní skupina sdruÏení obcí

R˘mafiovska a podnikatelsk˘ch subjektÛ z území R˘mafiovska, vyhla‰uje

II. kolo v˘zvy pro pfiedkládání projektÛ od ÏadatelÛ, ktefií chtûjí realizovat

své zámûry na podporu rozvoje r˘mafiovské oblasti. MAS R˘mafiovsko, 

o. p. s., získala dotaci z fondu EU prostfiednictvím ministerstva zemûdûl-

ství na rozvoj venkova (Leader +) ve v˘‰i 10 milionÛ a tuto dotaci pro 

r. 2005 - 2006 rozdûlí ve dvou ãástech na ty projekty, které splní podmín-

ky Strategie rozvoje R˘mafiovska. Ta je zamûfiena na zlep‰ování kvality Ïi-

vota a Ïivotního prostfiedí r˘mafiovské oblasti, na rozvoj podnikání, na pod-

poru tradic, propagaci turismu, rozvoj cestovního ruchu a na posílení in-

frastruktury. V první ãásti,

v tzv. I. kole v˘zvy, bylo

podpofieno sedm projektÛ

a rozdûleno celkem 4,5

milionu korun. V druhé

ãásti bude rozdûlen zbytek

dotace v souladu s pravi-

dly, která stanovila EU a jí

podporovan˘ Operaãní

program zemûdûlství.

O tomto II. kole v˘zvy se

v‰ichni zájemci mohou

dovûdût více na webo-

v˘ch stránkách mûsta

R˘mafiova - www.ryma-

rov.cz.  

Ing. Iveta Pochylová Doãká se R˘mafiov umûlé ledové plochy?
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rozhovor
KdyÏ se ohlédnete za právû skon-
ãen˘m rokem 2005, pane staro-
sto, byl pro mûsto R˘mafiov více,
ãi ménû úspû‰n˘? Podafiilo se
uskuteãnit v‰echny stanovené
úkoly? Bude muset mûsto vracet
státní dotaci na revitalizaci sídli‰-
tû Pfiíkopy? Co povaÏujete za nej-
vût‰í úspûch? Jak mûsto hospo-
dafiilo s dan˘m rozpoãtem a kde
vidíte nejvût‰í dluh z hlediska ne-
splnûn˘ch závazkÛ?
Rok 2005 ze svého pohledu hod-

notím jako velmi dÛleÏit˘ a záro-

veÀ úspû‰n˘. Podafiilo se splnit

vût‰inu zámûrÛ zastupitelstva, a to

nejen investiãních. âasto je mûsto

v mysli lidí chápáno pouze jako

investor a úspûchem potom je jen

to, co se podafií vybudovat. Je to

samozfiejmû velmi podstatná sou-

ãást ãinnosti mûsta, ale zdaleka ne

jediná. Já si velmi cením loÀsk˘ch

rozhodnutí zastupitelstva mûsta

ve vûci prodeje men‰inového po-

dílu v nemocnici, pak rozhodnutí

o slouãení peãovatelské sluÏby

s Diakonií a schválení pfievodu

hasiãské zbrojnice na krajsk˘ 

úfiad. Jsou to rozhodnutí podle mû

správná a zastupitelstvo je uãinilo

navzdory jejich nepopulárnosti.

Jsem rád, Ïe vût‰ina zastupitelÛ

prokázala rozum i odvahu, a to

není myslím vÏdy tak bûÏná vûc.

Investiãní ãinnost mûsta hodno-

tím také pozitivnû. Dnes uÏ víme,

Ïe jsme prakticky na v‰echny zá-

mûry volebního období a dal‰í pÛ-

vodnû neplánované akce obdrÏeli

dotace a podafií se je splnit.

Starosti mi dûlá jen umûlá ledová

plocha. âetn˘m Ïádostem o dota-

ci na tuto akci jsme vûnovali ma-

ximum úsilí, a zatím se to nepo-

dafiilo, ale zbranû je‰tû neskládá-

me. Radost mám z první dotace

z „evropsk˘ch penûz“ na rekon-

strukci ·kolní ulice v Janovicích.

T˘m lidí, kter˘ Ïádosti o dotace

vypracovává, je velmi kvalitní

a postupnû získává dÛleÏité zku-

‰enosti. To je velká devíza mûsta

do budoucna.

Dotaci na regeneraci sídli‰tû

Pfiíkopy se podafiilo proinvestovat

asi z 85 %. Vzhledem ke klima-

tick˘m podmínkám je to asi maxi-

mum moÏného. Dotaci nebudeme

vracet, ale nedoãerpan˘ch 15 %

uÏ nemáme moÏnost získat a vyu-

Ïít. Na jafie investici dokonãíme

z mûstsk˘ch penûz.

A loÀsk˘ rozpoãet? Skonãil pfie-

bytkem asi 19 mil. Kã. Podafiilo se

snad definitivnû zlikvidovat

v‰echny staré spory mûsta - byÈ za

obrovskou cenu 25 mil. Kã.

Mûsto uÏ del‰í dobu hospodafií

s finanãním pol‰táfiem a vãas plní

svoje finanãní závazky. V minu-

losti tomu tak vÏdycky nebylo.

Mûsto R˘mafiov stojí na poãátku
nového roku 2006 a jeho zástup-
ci souãasnû na prahu posledního
pÛlroku volebního období. âeho
byste chtûl v závûru svého funkã-
ního období je‰tû dosáhnout, co
má pro nadcházející rok pro vás
nejvût‰í prioritu a naopak co se
jiÏ v tomto volebním období asi
nepodafií zrealizovat?
M˘m nejvût‰ím pfiáním je získat

dotaci na umûlou ledovou plo-

chu a tfiicet chránûn˘ch bytÛ

(dÛm s peãovatelskou sluÏbou)

na Hornomûstské ulici. âtyfilet˘

investiãní program zastupitel-

stva by se tak v podstatû naplnil.

Nepodafií se uÏ realizovat ty zá-

mûry, od kter˘ch zastupitelstvo

upustilo v dÛsledku v˘voje udá-

lostí. Je to vybudování samostat-

ného vodního zdroje pro mûsto -

v dÛsledku zmûny správce vodo-

vodní sítû - a dostavba dûtského

pavilonu - v dÛsledku zru‰ení

porodního a dûtského oddûlení

v nemocnici.

Na pfielomu roku si lidé obvykle
dávají nejrÛznûj‰í pfiedsevzetí.
Vyslovil jste i vy nûjaké nebo
sv˘m slibÛm a závazkÛm dostojí-
te i bez pfiedsevzetí?
Dávat si na poãátku roku pfiedse-

vzetí je moje hobby. Letos mám

dvû - pfiestanu koufiit a zhubnu.

Od prvního ledna opravdu nekou-

fiím a nûco jsem i shodil, ale ne-

jsem si jist, zda jsem si nezakrojil

pfiíli‰ velk˘ krajíc.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

Plán zasedání rady (R) a zastupitelstva mûsta (Z) na rok 2006
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Pfiedstavujeme souãasné zastupitele mûsta
aneb

Koho pfii volbách letos (ne)zvolíme
Petr Klouda, první muÏ r˘mafiovské radnice, se narodil v R˘mafiovû 5. fiíjna 1959. Absolvoval místní

gymnázium, odkud ode‰el studovat na Vysoké uãení technické do Brna obor Ekonomika a fiízení stro-

jírenství. Po úspû‰ném absolvování vysoké ‰koly nastoupil jako plánovaã na Státní statek do R˘mafiova,

následnû jako ekonom Státního statku v RyÏovi‰ti, ov‰em pod hlaviãkou jednoho podniku. Dal‰ích se-

dm let pracoval na Tepelném hospodáfiství v R˘mafiovû, odkud ode‰el do firmy Kasard. Na 2,5 roku

zmûnil pÛsobi‰tû a vrátil se na Tepelné hospodáfiství, tentokrát v‰ak do Ti‰nova. Odtud jiÏ jeho kroky

smûfiovaly na místo jednatele Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, kde pracoval do roku 2002, v listopadu téhoÏ

roku byl zvolen vût‰inou pfiítomn˘ch zastupitelÛ do kfiesla starosty mûsta R˘mafiova poté, co v komu-

nálních volbách získal za SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ absolutnû nejvy‰‰í poãet hlasÛ.

Ing. Petr Klouda je Ïenat˘, má dvû dûti a jeho koníãky jsou myslivost a zahrádkafiení.

Pane starosto, na poãátku svého
funkãního období jste prohlásil,
Ïe va‰imi zámûry bude jednodu-
ch˘, funkãní a lacin˘ chod radni-
ce, dokonãení a dofinancování
stavby vefiejné kanalizace, dokon-
ãení reformy vefiejné správy a ús-
pû‰né zvládnutí vstupu do
Evropské unie v rámci na‰eho
mûsta. Dále jste prohlásil, Ïe se
budete snaÏit, aby se v zastupitel-
stvu prosadila vût‰ina reáln˘ch
pozitivních projektÛ jednotliv˘ch
stran a hnutí, obsaÏen˘ch v jejich
programech. Domníváte se, Ïe se
vám stanovené zámûry podafiilo
uskuteãnit i ke spokojenosti ostat-
ních ãlenÛ zastupitelstva mûsta?
Myslím, Ïe se tyto hlavní zámûry

podafiilo naplnit a Ïe i ostatní ãle-

nové zastupitelstva jsou s v˘sled-

kem spokojeni. âtyfilet˘ plán in-

vestic mûsta byl spoleãnû vypra-

covan˘m materiálem, do nûhoÏ

v‰echny politické strany a sesku-

pení ve mûstû prosadily svoje zá-

mûry. Princip práce zastupitelstva

vyÏaduje shodu nadpoloviãní vût-

‰iny zastupitelÛ, a pokud se tedy

spoleãnû odsouhlasen˘ plán poda-

fií naplnit, musí b˘t vût‰ina spoko-

jena. Pokud teì pfied volbami pfii-

jde nûkdo ze zastupitelÛ s nov˘mi

„pfievratn˘mi“ my‰lenkami a ná-

vrhy, jak a co se mûlo nebo nemû-

lo dûlat, a tyto my‰lenky si ‰etfiil

na tuto dobu, pak mu ne‰lo o pro-

spûch mûsta, ale jen o svou vlastní

osobu. A pokud nyní bude kritizo-

vat zastupitelstvo a úroveÀ jeho

práce, pak kritizuje i svÛj vlastní

podíl práce. Teì ale nemám 

v úmyslu bránit kritice obecnû - je

velmi potfiebná - ale úãelové kriti-

ce, slouÏící autorovi v˘hradnû

k ohfiívání vlastní polévky.

O vás je známo, Ïe jste jedním
z aktivních zastáncÛ v˘stavby
umûlé ledové plochy v R˘mafiovû
i pfiesto, Ïe se dosud nedafií na
tento projekt získat dotaci. Z toho
dÛvodu by se tedy mûly prostfied-
ky hledat tam, kde nejsou „tolik

potfiebné“, napfiíklad v oblasti
kultury. Proã?
Rozhodnout, co je pro obãany po-

tfiebné - kluzi‰tû, kino, muzeum,

SVâ, hfii‰tû - a co ne, je velmi ne-

snadné. Celé toto seskupení reálií

vytváfií zázemí pro obãany - pro

trávení jejich volného ãasu, koníã-

kÛ a zábavy. Za zásadní zmûnu po-

vaÏuji to, Ïe mûstsk˘ rozpoãet mÛ-

Ïe po letech financování pfiede-

v‰ím infrastruktury mûsta postup-

nû pfiejít k financování nadstavby -

sportu, kultury, vzhledu mûsta.

Tedy vûcí, které jsou obãany zpra-

vidla cenûny více neÏ kanalizace

nebo sítû pro rodinné domky.

V̆ voj finanãních v˘dajÛ dokazuje

posílení toku penûz do volnoãaso-

v˘ch institucí a objektÛ. Pro v˘-

stavbu umûlé ledové plochy (v let-

ní sezónû zde budou k vyuÏití dva

kurty s dal‰ími moÏnostmi) roz-

hodnû jsem, ale v Ïádném pfiípadû

ne za cenu omezení kulturního vy-

Ïití tfiebas jin˘ch, ne tak hlasit˘ch

obãanÛ. Obãan mûsta, jak˘m je

R˘mafiov, navíc spádové oblasti re-

gionu, by mûl mít pro trávení vol-

ného ãasu rÛznorodûj‰í moÏnosti

podle svého osobního zamûfiení.

Stav budovy Stfiediska volného
ãasu v souãasné dobû posuzoval
statik vzhledem k tomu, Ïe objekt
údajnû vykazuje na nûkolika mís-
tech mírné statické anomálie. UÏ
zná mûsto v˘sledky tûchto posud-
kÛ? Pokud budova SVâ staticky
nevyhovuje, bude se uvaÏovat
o její demolici nebo opravû?
Posudek experta je‰tû k dispozici

nemáme. Z toho, co jiÏ víme, vy-

pl˘vá, Ïe budova není ve ‰patném

technickém stavu a Ïe mÛÏe slou-

Ïit je‰tû fiadu let. Bude potfieba jen

vyztuÏit podlahu malého sálu

a v‰e bude v pofiádku. JestliÏe bu-

dova bude mít pfied sebou je‰tû

dlouhou Ïivotnost, pak osobnû ne-

jsem pro její demolici, ale pro po-

stupné opravy plá‰tû, oken a ve‰-

keré infrastruktury a vybavení.

Mûsto si podle mne nemÛÏe dovo-

lit zbofiit nemovitost v relativnû

dobrém technickém stavu po tfiice-

ti letech její existence, byÈ jsou je-

jí architektura, technologie v˘-

stavby i pouÏité materiály poplat-

né dobû svého vzniku. Tak bohaté

mûsto není a asi nikdy nebude.

Navíc do budovy nedávno inve-

stovalo - vybudovalo ‰ikmou stfie-

chu. Ani obãané by tak asi v pfií-

padû svého vlastního domu neuva-

Ïovali. Ale koneãné slovo budou

mít zastupitelé, jimi schválená va-

rianta zvítûzí a bude se realizovat.

Jak se mûsto vyrovnalo nebo vy-
rovnává s neblah˘mi pozÛstatky
dfiívûj‰í doby - kauzou Cimmer,
Stfiediskem volného ãasu v zásta-
vû, prodejem panelového domu
na OkruÏní ulici soukromému
subjektu, b˘val˘m objektem va-
jíãkárny v zástavû, chátrajícím
objektem na Husovû ulici ãi pro-
hran˘mi soudními spory?
Myslím, Ïe tyto „neblahé dÛ-

sledky“ jsou v souãasnosti vyfie-

‰eny. Stály mûsto postupnû asi

25 mil. Kã. To jsou pro pfiedsta-

vu asi dvojnásobné prostfiedky,

neÏ jsme mûli v roce 2003 na in-

vestice pro celé mûsto. Je to vy-

soká cena a postihla naplno prá-

vû toto volební období. Nemám

k tomu co dodat. Ale nûkteré

kauzy, které v otázce jmenujete,

s mûstem nijak nesouvisí. Jsou

to problémy privátních osob a fi-

rem. „Vajíãkárna“ je privátní ne-

movitost zastavená bance, objekt

na Husovû je také privátní nemo-

vitost a na‰e snaha objekt získat

a dostavût vychází stále naprázd-

no. MoÏnosti mûsta, jak majitele

pfiimût k dostavbû, opravû nebo

odklizení staveb, jsou bohuÏel

ãistû teoretické. Existující záko-

ny jsou v tomto bezzubé.

Domníváte se, Ïe pro zviditelnûní
na‰eho regionu, mûsta R˘mafiova
a popularizaci prÛmyslové zóny
dûlá radnice v‰echno, nebo jsou
je‰tû jisté rezervy a moÏnosti?
Spoleãnû s ostatními obcemi regi-

onu jsme v programu Leader + ob-

drÏeli dotaci 10,8 mil. Kã, která

bude právû v leto‰ním roce vyna-

loÏena pfiedev‰ím na propagaci

mûsta a regionu. Souãástí propa-

gace je vytvofiení nov˘ch webo-

v˘ch stránek mûsta a mikroregio-

nu, pfiiãemÏ poãítáme s denní ak-

tualizací nûkter˘ch rubrik, vyuÏi-

tím panoramatick˘ch kamer atd.

Vznikne i celá fiada tiskovin urãe-

n˘ch k propagaci. Organizaãním

opatfiením jsme zaãlenili infor-

maãní stfiedisko do struktury mu-

zea a slouÏí teì v˘hradnû k úãelu

propagace a informovanosti obãa-

nÛ. PrÛmyslová zóna je propago-

vána pfies speciální k tomu urãe-

nou instituci Czechinvest. Na‰e

pokusy propagace v médiích byly

velmi drahé a bez jakékoliv odez-

vy. Investofii se zpravidla dobfie 

orientují a vûdí, kam se obrátit

o informace. UÏ nûkolikrát byla

s potenciálním investorem „ruka

v rukávu“, a nakonec ze zámûru

se‰lo. Zv˘‰ení pfiitaÏlivosti zóny

a zájmu investorÛ si slibuji od do-

konãení rekonstrukce silnice

II/249 na Dlouhou Louãku.

Chtûl byste se ucházet o kfieslo
starosty i pro pfií‰tí volební obdo-
bí?
Ano. Mojí ambicí je tuto pozici

obhájit, ale do voleb je dlouhá do-

ba a mÛÏu svÛj názor zmûnit.

A teì nûkolik osobních otázek.
Která kniha nebo film ovlivnily
vá‰ Ïivot?
NemÛÏu fiíci, Ïe by mÛj Ïivot 

ovlivnila jedna konkrétní kniha ne-

bo film. MÛÏu vám jen prozradit

své oblíbené spisovatele z mládí.

Byli to tfieba Páral, Hrabal, âapek,

Horníãek, Werich, Remarque,

Hemingway...... Z filmov˘ch reÏi-

sérÛ jsem pak jako student nikdy

nevynechal filmy Felliniho,

Viscontiho, Menzela, Chytilové

a dal‰ích. Bylo to ov‰em je‰tû

v dobách, kdy byl film pfiedev‰ím

umûním a aÏ potom byznysem.

Pamûtníci té doby ví, o ãem mlu-
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vím. Není v tom myslím ode mnû

Ïádné staromilství. Dnes uÏ si

„svoje“ spisovatele ani reÏiséry ni-

jak systematicky nevybírám.

Postupnû jsem ztratil pfiehled a ta-

ké mám na tyto aktivity málo ãasu.

Koho nebo co byste si vzal s sebou
na pust˘ ostrov?
To záleÏí pfiedev‰ím na tom, jak

dlouho bych tam mûl zÛstat.

Samotu sná‰ím dobfie, ale po t˘d-

nu bych uÏ svoje blízké a pfiátele

potfieboval. Z vûcí by mi staãily

jen vûci osobní potfieby a denní

tisk s kfiíÏovkami.

Kdybyste dostal ‰anci setkat se
s v˘znamnou nebo zajímavou
osobností (i neÏijící), kdo by to byl?

Jednoznaãného favorita nemám.

Imponují mi obecnû moudfií, zají-

maví a zábavní lidé. Radost bych

mûl urãitû tfieba ze setkání s Janem

Werichem, Miroslavem Horní-

ãkem, pokud by samozfiejmû je‰tû

Ïili, ale i Milo‰em Zemanem nebo

Radimem Uzlem ãi dr. Plzákem.

Kdyby na vás z Edrovického ryb-

níku vykoukla zlatá rybka a chtû-
la vám splnit tfii pfiání, která by to
byla?
V kaÏdém pfiípadû bych si pfiál

pevné zdraví pro sebe a celou svo-

ji rodinu. V‰e ostatní se od nûj od-

víjí. ·Èastn˘ ãlovûk jsem ze svojí

povahy a nic dal‰ího nepotfiebuji.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

Sníh komplikoval dopravní situaci
Silniãáfii mûli opût plné ruce práce.

Bûhem novoroãní nedûle a pondû-

lí 2. ledna napadly na nûkter˘ch

místech desítky centimetrÛ nového

snûhu. Siln˘ vítr navíc kompliko-

val jeho odstraÀování ze silnic.

Problémy byly témûfi ve v‰ech kra-

jích. Bruntálsko a R˘mafiovsko

hlásily snûhové jazyky tvofiící se

prakticky na v‰ech otevfien˘ch sil-

niãních úsecích.

I kdyÏ jsme si v na‰em mûstû na

zimu a „snûhové spousty“ jaksi

zvykli, bereme je jako nezbytnou

samozfiejmost a nepfiipadá nám

divné, Ïe napadne tu 20, tu 30 ne-

bo nûkdy i 40 cm nového snûhu,

pfiesto leto‰ní vydatná snûhová na-

dílka zamûstnance Mûstsk˘ch slu-

Ïeb R˘mafiov potrápila. Podle slov

fieditele Martina Valy od 16. pro-

since, kdy snûhové sráÏky inten-

zivnû pÛsobily závady ve sjízd-

nosti a schÛdnosti komunikací, ne-

pfiestali zamûstnanci sníh odklízet.

„Velk˘ problém nám pfii odstraÀo-
vání snûhu ãiní vozidla parkující
v úzk˘ch místech, zvlá‰tû na sídli‰-
tích, kam se s technikou mnohdy
nedostaneme, a také neodklízené
prostory u kontejnerÛ. To by mûla
b˘t povinnost kaÏdého vlastníka

daného objektu a vypl˘vá to také
z pfiíslu‰né vyhlá‰ky,“ posteskl si

fieditel Mûstsk˘ch sluÏeb v R˘ma-

fiovû Martin Vala. Podle jeho slov

je totiÏ nanejv˘‰ potfiebné, aby byl

kolem kontejnerÛ sníh odklizen,

aby mohly osádky vozÛ sváÏejí-

cích odpad kontejnery vÛbec vysy-

pat. Vût‰inou tomu tak není,

a Mûstské sluÏby musí proto posí-

lit za tím úãelem poãet pracovních

sil.

Souãasnou kalamitní situaci, kte-

rá postihla nejv˘znamnûji seve-

rov˘chod Moravskoslezského

kraje, pfiedev‰ím oblast Beskyd,

Karvinsko a dal‰í ãásti, pomáha-

li zvládat také bruntál‰tí a r˘ma-

fiov‰tí energetici. Telefonicky

nám tuto informaci potvrdil je-

den ze zamûstnancÛ Karel

StrÏínek. „Je tady opravdu velmi
svízelná situace, velké mnoÏství
popadan˘ch stromÛ a témûfi neu-
vûfiitelné mnoÏství snûhu, nemlu-
vû o energetick˘ch poruchách,
které tady spolu s místními ener-
getiky pomáháme fie‰it.“ Hovofií

se o nejvût‰í snûhové nadílce za

posledních deset let. JiKo

V˘zva majitelÛm, správcÛm a domovníkÛm bytov˘ch domÛ
Stísnûné pomûry na sídli‰tních komunikacích a parkovi‰tích jsou dÛ-

vodem toho, Ïe není moÏné pouÏít vût‰í a v˘konnûj‰í techniku pro

zimní údrÏbu, sníh není kam hrnout a situaci by znaãnû zlep‰ilo jeho

odvezení. To velmi komplikují zaparkovaná vozidla - jednak není

moÏno odhrnout místo, kde stojí, a jednak brání technice v úklidu pfii-

lehl˘ch stání ãi komunikací, byÈ ty jsou tfieba volné.

Proto se na vás obracíme s touto v˘zvou a zároveÀ prosbou:

Pokud bude ve va‰ich silách se na urãit˘ termín dohodnout s obyva-

teli-majiteli parkujících vozÛ na cca 1 hodinu trvající vyklizení par-

kovi‰È a komunikací, provedeme v této dobû úklid a odvoz snûhu. Na

termínu zásahu je moÏno se domluvit pfiedem, budeme se snaÏit pfii-

zpÛsobit va‰emu poÏadavku.

Kontaktní osoba: p. Musil - 554 212 517, 737 241 051.

Vûfiím, Ïe realizace tohoto opatfiení pfiinese efekt jak obyvatelÛm

sídli‰È v podobû odklizení snûhu, zbyteãnû zabírajícího uÏ tak stís-

nûné prostory, tak i na‰í spoleãnosti, protoÏe by to velmi zefektiv-

nilo provádûní zimní údrÏby komunikací i následn˘ch sluÏeb, jako

je svoz odpadu a údrÏba osvûtlení.

Za Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.,
Ing. Martin Vala, jednatel spoleãnosti

Prohlá‰ení Bezpeãnostní rady kraje
Na základû stávající povûtrnostní situace

a pfiedpovûdí pro následující dny zasedala ve

stfiedu 4. ledna 2006 Bezpeãnostní rada

Moravskoslezského kraje. Bezpeãnostní rada

upozorÀuje zejména fiidiãe motorov˘ch vozi-

del, aby v Ïádném pfiípadû necestovali do hor

bez náleÏitého zimního vybavení (zimní

pneumatiky, fietûzy, lopata, dostatek pohon-

n˘ch hmot). Vzhledem k moÏné kalamitní si-

tuaci v horsk˘ch oblastech, doprovázené po-

lomy v lesích, a mimofiádnû váÏné situaci

v mûstsk˘ch aglomeracích je rovnûÏ nezbyt-

né, aby fiidiãi odstavovali svá vozidla pouze

na parkovi‰tích nebo jin˘ch k tomu urãen˘ch

místech. Pokud budou odstavovat svá vozid-

la na silnicích tak, Ïe nebude moÏné zajistit

prÛjezd tûÏké lesní nebo vypro‰Èovací techni-

ky, vystavují se riziku odtaÏení vozidel, resp.

stíhání pro trestn˘ ãin obecného ohroÏení,

jestliÏe by takto odstavená auta bránila prÛ-

jezdu vozidel hasiãÛ, záchranné sluÏby

a techniky zaji‰Èující zimní údrÏbu silnic.

Bezpeãnostní rada upozorÀuje na povinnost

majitelÛ nemovitostí zabezpeãit úklid snûhu

ze stfiech objektÛ a z pfiilehl˘ch komunikací.

Aktuální informace o sjízdnosti komunikací

na území kraje je moÏné nalézt na webov˘ch

stránkách Správy silnic Moravskoslezského

kraje: http://www.ssmsk.cz.

Ing. EvÏen To‰enovsk˘, hejtman kraje
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Nové jízdní fiády
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Zprávy z MûÚ Bfiidliãná

Zhodnocení uplynulého roku a struãn˘ v˘hled na rok 2006
Bfiidliãná vstupovala do roku 2005

se schválen˘m vyrovnan˘m roz-

poãtem a byl to poslední rok, kdy

na‰e mûsto splácelo pÛjãku

Státního fondu Ïivotního prostfiedí

ve v˘‰i 14,8 mil. Kã, poskytnutou

v roce 1996 na stavbu kanalizace

a âOV. Dále je‰tû splácíme pÛjãku

na dokonãení kanalizace kolem

R˘mafiovské ulice a ulice

K Lomu. To znamená na druhé

stranû, Ïe nebylo moÏno se pustit

do dal‰ích investiãních akcí, po-

tfiebn˘ch pro rozvoj mûsta. Pfiíjmy

rozpoãtu po odeãtení splátek staãi-

ly na to, aby se udrÏel chod mûsta

a jeho základní ãinnosti.

DÛvodem rozhodnutí uzavfiení

M· na ulici Komenského je sku-

teãnost, Ïe se v na‰em mûstû rodí

dlouhodobû ménû dûtí a poãet zá-

jemcÛ o umístûní dûtí je dnes

schopna pokr˘t M· na Hfibitovní

ulici. PÛvodní zámûr pfiestavût

‰kolku na dÛm s peãovatelskou

sluÏbou byl pfiehodnocen a mûsto

poÏádalo o dotaci na vybudování

16 byt. jednotek pro pfiíjmovû vy-

mezené osoby. Tím jsou my‰leny

napfiíklad mladé, zaãínající rodiny

nebo naopak star‰í obãané s níz-

k˘mi pfiíjmy.

Mûsto také znovu poÏádalo o do-

taci na rekonstrukci a opravu kry-

tého bazénu a podle pfiedbûÏné in-

formace byla po opakovan˘ch Ïá-

dostech dotace schválena ve v˘‰i

14,5 mil. Kã. Tím pádem se mÛÏe

realizovat projektovaná oprava

bazénu s cílem zabezpeãit úsporu

energie, celkovû zateplit objekt,

obmûnit technologii ve strojovnû

a poãítáme se zatraktivnûním slu-

Ïeb, které by mûl bazén nabízet.

Dal‰í akcí bude zlep‰ení stavu sta-

ré ãásti kanalizace nad továrnou

a kolem Spoleãenského domu, ne-

boÈ za celou dobu existence neby-

la na uvedené kanalizaci provede-

na Ïádná stfiední ani vût‰í oprava.

Úpravy jsou plánovány i pro ãis-

tírnu odpadních vod, která by se

mûla zastfie‰it, kapacitnû zvût‰it

a doplnit o zafiízení k odbourání

fosforu a dusíku a tím odstranit ‰í-

fiení zápachu v okolí sídli‰tû na

Jesenické ulici.

Dal‰ím zámûrem mûsta je získat

objekty b˘valého uãili‰tû od pod-

niku Al Invest Bfiidliãná, a. s.,

které by po potfiebn˘ch úpravách

mohly b˘t vyuÏity jako domov

dÛchodcÛ. Letos zfiejmû dojde

i na staÏení v˘uky ze staré ‰koly

na ·kolní ulici a jeho komplexní

pfievedení do ‰kolního zafiízení

na ulici Komenského. K tomuto

kroku mûsto i vedení ‰koly pfii-

stupuje z dÛvodu hospodárnosti

provozu ‰koly; bude nutno reali-

zovat rekonstrukci ‰kolní kuchy-

nû a hfii‰tû.

Mûsto má také zámûry vybudovat

dûtské hfii‰tû a zahájit budování

parkovi‰È, hlavnû v prostoru sídli‰-

tû na Jesenické ulici, kde je nejvût-

‰í koncentrace obyvatel. Dále je

snaha zlep‰it vzhled stfiedu mûsta

kolem NábfieÏní ulice. V‰e je ale

podmínûno dostatkem finanãních

prostfiedkÛ v pokladnû mûsta.

Úspûch pfii získání dotací, jak je

v˘‰e uvedeno, motivuje vedení

mûsta ke zv˘‰ení úsilí právû v ob-

lasti získávání potfiebn˘ch pro-

stfiedkÛ pro rozvoj mûsta z kraj-

sk˘ch, republikov˘ch i evrop-

sk˘ch zdrojÛ a fondÛ v tomto roce.

V pfiípadû zaji‰tûní dostateãn˘ch

pfiíjmÛ rozpoãtu mûsta pro tento

rok je mimo uvedené zámûry fiada

akcí, které je potfieba realizovat.

Do popfiedí nyní vystupují pfiede-

v‰ím aktivity k udrÏení mlad‰í po-

pulace ve mûstû. 

Daniel Mach a Miroslav Volek

Zastupitelstvo schválilo pouÏití v˘tûÏku z od-

vodÛ za v˘herní hrací automaty na podporu

kulturních akcí a na granty neziskov˘m orga-

nizacím v Bfiidliãné.

Dále byla schválena zmûna katastrálních hranic

mezi obcí Bfiidliãnou a obcemi Lomnice

u R˘mafiova, RyÏovi‰tû, Václavov, Val‰ov

a Velká ·táhle dle pfiíloh, které byly vypracovány

katastrálním úfiadem v Opavû.

Zastupitelstvo mûsta schvaluje cenu za celo-

roãní t˘denní svoz komunálního odpadu pro 

osoby podnikající na základû Ïivnostenského

oprávnûní:

-  jedné popelnice 110  l ve v˘‰i 2 500 Kã bez DPH;

- jednoho kontejneru 1100 l ve v˘‰i 25 000 Kã;

- jedné plastové popelnice 240 l ve v˘‰i 5 400 Kã.

Byli schváleni kandidáti na pfiísedící Okresního

soudu v Bruntále, a to: Zbynûk Lenhart, PhDr.

Zdenûk Mazal, Anna Prchlíková a Jifiina

·ãudlová.

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo

„Stavební úprava M· Komenského 319,

Bfiidliãná - 16 b. j. pro pfiíjmovû vymezené 

osoby“ mezi mûstem Bfiidliãnou a stavební spo-

leãností SAN-JV, s. r. o., ·umperk, v˘hercem

vefiejné soutûÏe. K této stavební úpravû nûkolik

bliÏ‰ích informací: Pfiestavba zaãala 14. 11.

2005 demoliãními pracemi, jedná se o b˘val˘

objekt matefiské ‰koly na Komenského ulici.

Dle harmonogramu smlouvy se má stavba 

ukonãit 30. 6. 2006.

Stavba je dotována 8,8 mil. Kã z prostfiedkÛ

Státního fondu rozvoje bydlení na podporu v -̆

stavby nájemních bytÛ. Celkové náklady na tuto

stavbu by mûly dosáhnout ãástky 13,5 mil. Kã.

Rozdíl mezi ãástkami uhradí mûsto.

Byty budou ve dvou podlaÏích, to znamená, Ïe

se budou nacházet i ve stávajícím pÛdním pro-

storu. Jak se bude postupovat v pfiípadû pfiidû-

lování nebo prodávání tûchto bytÛ, není je‰tû

rozhodnuto, pfiípadní zájemci a ostatní obãané

budou vãas informováni.

Zdravotnictví

Nemocnice v R˘mafiovû
roz‰ífiila ordinaãní dobu

Od 9. ledna 2006 roz‰ífiila Nemocnice, s. r. o.,

R˘mafiov ordinaãní hodiny chirurgické ambu-
lance v R˘mafiovû, a to v pracovních dnech od
7 do 17 hodin a ve dnech pracovního klidu (so-

boty, nedûle, svátky) od 8 do 10 hodin. Ambu-

lanci budou zaji‰Èovat lékafii MUDr. Pitor

a MUDr. Morvay.

RovnûÏ gynekologická ambulance roz‰ífiila ordi-

naãní hodiny dvakrát v t˘dnu, a to v pondûlí a ve
stfiedu ráno jiÏ od 6.30 do 15.00. V ostatní dny

zÛstávají ordinaãní hodiny nezmûnûny (7.00 -

15.00). Na gynekologické ambulanci se budou

stfiídat MUDr. Marián Olejník (v pondûlí a ve stfie-

du ráno) s MUDr. Hance.

V dohledné dobû plánuje fieditelství Nemocnice, 

s. r. o.,  R˘mafiov zfiízení oãní ambulance. Konkré-

tní informace budou uvefiejnûny poté, co budou

známy aktuální kroky vedení nemocnice. JiKo

Osadní v˘bory informují

·tûdrej veãer nastal ...
Nejen tato v‰em jistû známá koleda se linula v den oslav narození JeÏí‰e Krista

Ondfiejovem. JiÏ podruhé se na ·tûdr˘ den se‰lo nejménû dvacet vánoãnû naladûn˘ch ob-

ãanÛ Ondfiejova, aby si u rozsvíceného stromeãku zapûli koledy. A tak se obcí rozléhalo

i pfies nepfiíli‰ vydafiené

poãasí Nesem vám novi-

ny, Tichá noc, PÛjdem

spolu do Betléma

a spousta dal‰ích písní.

Vûfiím, Ïe pfií‰tí rok se

zpívání u vánoãního

stromeãku zúãastní i ti,

ktefií tentokrát volili jin˘

zpÛsob trávení ãasu pfied

veãefií a rozbalováním

dárkÛ, a neÏ se tak stane,

aÈ máte cel˘ rok 2006

naplnûn˘ pohodou, zdra-

vím a úspûchy! 

Katefiina Továrková
Foto: archiv Osadní v˘bor Ondfiejov
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Zajímavost

Velk˘ objev v‰ech generací lidstva se stal samozfiejmostí dne‰ní doby
Kdo by neznal kalendáfi? Kapesní, stolní, ná-

stûnn˘, pracovní a kdoví jaké bychom je‰tû

mohli jmenovat. S pfiíchodem nového roku si jej

vÏdy vystavíme na to správné místo nebo je za-

fiadíme do pracovních pomÛcek a nezbytností,

ale ... víte, jak vlastnû takov˘ kalendáfi vznikl?

První jednoduché kalendáfie se objevily s první-

mi lidmi. Jakmile se lidé poãali sdruÏovat v ob-

ce, mûsta a národy, jejich Ïití zaãaly ovlivÀovat

nejrÛznûj‰í platby, danû, spoleãenské slavnosti,

vojenská sluÏba, volby a také zemûdûlské ter-

míny. Zabezpeãení rodu souviselo i s vhodnou

dobou k setí, sklízet se muselo dfiíve, neÏ pfii‰la

zima, de‰tû ãi záplavy. Tak u v‰ech národÛ vzni-

kalo nûco jako kalendáfiní sledování opakují-

cích se období, sledování dráhy Slunce a pro-

mûny Mûsíce. Z historick˘ch nálezÛ jsou zná-

má fiímská calendaria, pÛvodnû jakési knihy po-

hledávek fiímsk˘ch bankéfiÛ. Pozdûji knihy ved-

ly i údaje o trzích, také o hrách a obfiadech, pa-

mátn˘ch datech a v˘roãích, poznámky o poãa-

sí, sled zemûdûlsk˘ch ãinností bûhem celého ro-

ku apod. ·amani, kouzelníci a knûÏí se starali,

aby kalendáfiní dny roku respektovaly promûny

Mûsíce a dráhu Slunce a zejména stfiídání roã-

ních období. Ze zku‰eností generací tak postup-

nû vznikaly a vze‰ly kalendáfie.

Ná‰ dne‰ní kalendáfi je pokraãovatelem starého

fiímského kalendáfie, kter˘ mûl nejdfiíve jen 10

mûsícÛ, a rok tak trval jen 304 dnÛ. Povûst pra-

ví, Ïe fiímsk˘ král Numa Pompilius pfiidal ka-

lendáfii dal‰í dva mûsíce a prodlouÏil rok na 355

dnÛ. Na pokyn nejvy‰‰ího knûze se pak chybû-

jících deset a ãtvrt dne upravovalo ãas od ãasu

vkládáním tfiináctého mûsíce.

Tyto nesrovnalosti napravil aÏ Gaius Julius

Caesar v roce 46 pfied n. l. Juliánsk˘ kalendáfi

podle Caesarovy reformy mûl uÏ 365 dnÛ a kaÏ-

d˘ ãtvrt˘ rok byl pfiestupn˘. Tento kalendáfi po-

zdûji pfievzala kfiesÈanská církev a s ní i vût‰ina

evropsk˘ch kfiesÈansk˘ch zemí.

Kolem roku 497 byl mnich Dionysius Exiguus

povûfien zji‰Èováním, kdy se pfiesnû narodil

JeÏí‰ Kristus, aby bylo moÏno zahájit kfiesÈan-

sk˘ letopoãet. Nová éra byla zavedena roku 525

a rok, kdy se Kristus údajnû narodil, se oznaãil

jako rok 1 A. D. (Anno Domini - tj. léta Pánû).

Od roku 525 se tak roky v kfiesÈanském kalen-

dáfii oznaãovaly jako léta Pánû nebo fiíkáme „lé-

ta po narození Kristovû“. AÏ pozdûji bylo zave-

deno datování pfied na‰ím letopoãtem.

I pfies svoji dokonalost docházelo u juliánského

kalendáfie k tomu, Ïe se den jarní rovnodennos-

ti pfiestával shodovat s 21. bfieznem a kalendáfi

byl dokonce opoÏdûn o cel˘ch 9 dní. Posun jar-

ní rovnodennosti, zmatky v kalendáfii a nejed-

notn˘ zaãátek roku v rÛzn˘ch zemích dûlaly

tûÏkosti nejen církvi a vrchnosti, ale vadily i za-

ãínajícímu obchodu mezi mûsty a státy.

Nápravou a reformou kalendáfie se v 16. století

zab˘val lateránsk˘ (1512 - 1517) a tridentsk˘

koncil (1545 - 1563), byla vytvofiena zvlá‰tní

komise a osloveni byli i vládci kfiesÈansk˘ch ze-

mí. AÏ koneãnû papeÏ ¤ehofi XIII. vydal 

24. února 1582 bulu „Inter gravissimas“, podle

níÏ se mûlo oãíslování dnÛ posunout o 10 dní

kupfiedu. Tak se stalo a po ãtvrtku 4. fiíjna 1582

následoval pátek 15. fiíjna. Dále se upravil poãet

pfiestupn˘ch dnÛ tak, aby i v pfií‰tích staletích

pfiipadal bod jarní rovnodennosti na 21. bfiezna.

Od juliánského se nová délka roku li‰ila v gre-

goriánském kalendáfii o 10 minut a 44 vtefiin.

K vyhlá‰ení reformy dal papeÏ ¤ehofi XIII. ra-

zit zvlá‰tní pamûtní medaili. 

Ke gregoriánskému kalendáfii nejdfiíve pfiistou-

pily katolické zemû Evropy. âe‰tí stavové za-

vedli kalendáfi podle mandátu císafie Rudolfa II.

v lednu roku 1584. Moravané v‰ak na zmûnu

nepfiistoupili, pr˘ proto, Ïe císafiovo nafiízení

pfii‰lo dfiíve neÏ snûmovní usnesení. Tak se

Velikonoce v roce 1584 slavily v âechách o ãty-

fii nedûle dfiíve neÏ na Moravû. Teprve dne 

8. ãervence 1584 pfiijali morav‰tí stavové na

snûmu v Olomouci nov˘ gregoriánsk˘ kalendáfi

s nafiízením, aby po 4. fiíjnu následoval ihned

15. fiíjen 1584.

Nûmecké protestantské zemû pfiijaly nov˘ ka-

lendáfi aÏ v roce 1699, Dánsko dokonce aÏ

1700. Star˘m juliánsk˘m kalendáfiem se aÏ do

roku 1752 fiídila Anglie a její zámofiské kolonie,

teprve pak byl anglick˘ kalendáfi pfiizpÛsoben

kontinentálnímu, a to vypu‰tûním jedenácti

dnÛ. Problémy kolem pfiijetí nového kalendáfie

ale trvaly dlouho, dokonce aÏ do 20. století, i na

evropské pevninû. V Rusku byl kalendáfi upra-

ven aÏ po nastolení sovûtské moci v roce 1918,

Jugoslávie a Rumunsko pfiijaly fiehofisk˘ kalen-

dáfi aÏ roku 1919 a ¤ecko dokonce aÏ v roce

1923. 

PfiestoÏe je dne‰ní fiehofisk˘ kalendáfi mnohem

pfiesnûj‰í neÏ v‰echna dfiívûj‰í mûfiení, není do-

konal˘. Odchyluje se od pfiesn˘ch astronomic-

k˘ch mûfiení. Odchylka velikosti jednoho dne

v‰ak naroste aÏ jednou za 3 323 let - coÏ nás

nemusí zase tolik znepokojovat. Snad nejvût‰í

problém zpÛsobuje pohybliv˘ svátek Veliko-

noc. Velikonoãní nedûle putuje mezi 22. bfiez-

nem a 25. dubnem, tedy v rozmezí aÏ 36 dnÛ.

Tradicí poslední doby se uÏ také stalo zavádûní

letních a zimních posunÛ ãasu.

Pfies skuteãnost, Ïe je tedy kalendáfi velk˘m ob-

jevem lidstva, je pro nás obsah dne‰ního kalen-

dáfie celkem nezajímav˘ - je v nûm 365, nûkdy

366 ãísel dní rozdûlen˘ch na 12 rÛznû nazva-

n˘ch ãástí, tj. mûsícÛ, kaÏdému z ãísel je pfiidû-

leno jedno ze 7 rÛzn˘ch slov, tj. dní v t˘dnu,

a obvykle jedno kfiestní jméno. Kalendáfi tak be-

reme jako samozfiejmost dne‰ní doby.  

Pfiipravil: PhDr. Alois Matu‰ka

Úsmûvnû

Posváteãní pousmání
Vánoãní cukroví! Rohlíãky, úleãky, koleãka, hvûzdiãky, pusinky. V‰ímáte

si tûch krásn˘ch zdrobnûlin? Moje známá je dovede vykouzlit skvûle. Dbá

o to, aby byly sladké skvosty pfiimûfienû veliké, zajímavû barevné, chuÈo-

vû rozdílné. Velice se jí to dafií, z jejich dovedn˘ch rukou vycházejí malé

‰perky. Veãer místo televize, pletení nebo ãetby peãe a peãe, zapomíná na

ãas, cel˘ dÛm je provonûn˘ a ráno? Marnû byste hledali v˘sledky jejího

sladkého snaÏení. Bermudsk˘ trojúhelník v kuchyni? Magické zmizení

v‰eho toho krásného, sladkého, nezdravého ... ale v˘borného!?

Hospodynû chce v‰echny pfiekvapit aÏ ve svatveãer. Nûkdy se

v‰ak stává, Ïe nûkterá z krabic se v domeãku prostû nenajde.

A tak rodina o Velikonocích pfii jarním úklidu nachází „poklady“

- tfieba dvû krabice su‰enek, musí se jim pomoci kladíveãkem ne-

bo namáãet do ãaje. Jedna z krabic byla nalezena aÏ pfii stûhová-

ní! Podobné je to s dárky a balíãky. Ta starostlivá mamka, dnes

uÏ i babiãka, to myslí dobfie a v‰echny chce pfiekvapit. A víte, jak

b˘vá i ona vyjevená? ¤ekla bych jako ãerstvû vyoraná my‰.

A je‰tû s jedním záÏitkem z nedávno uplynuv‰ích svátkÛ se vám chci

svûfiit. Mal˘ Kubíãek dostal hodnû dárkÛ. Radoval se tak, jak to jen dû-

ti umí. Pak s hraãkami zaãal válãit, vyvádût, s autíãky a bagrem ohro-

Ïoval hosta z lesa - stromeãek, lezl pod slavnostním stolem, pak pfii‰el

míã, to uÏ bylo nebezpeãí pro v‰echny, pro v‰echno. Jedno pûkné na-

pomenutí. Ihned druhé, tfietí. UÏ ostfiej‰í, od tatínka. Pak maminka za-

vyhroÏovala: KdyÏ bude‰ zlobit, JeÏí‰ek si dárky v noci zase odnese!

Mal˘ jakoby neposlouchal.

Kubíãek nakonec zmoÏen pohybem a pfietlakem dojmÛ a radosti usnul.

Hraãky byly „utajeny“ a schovány. Ráno Kubíãek kulí oãi, hledí sebevíc,

hraãky nikde. Lítostivû sáhne pod pefiinku, vytáhne jedno z autíãek, se kte-

r˘m se veãer tak úplnû nerozlouãil a vzal si ho do fií‰e sv˘ch snÛ, a roz-

tfiesen˘m hláskem fiekl: Je‰tû Ïe mi to nejhezãí nevzal!

Ostatní dostával bûhem dne a musel si je zaslouÏit na v˘teãnou.  -Si-
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Kostel v RyÏovi‰ti
Souãasn˘ kostel v RyÏovi‰ti je

v pofiadí jiÏ pát˘. První kaple,

dfievûná stavba, byla vystavûna

v roce 1289. Stála na místû dne‰-

ní ‰koly a v dobû husitsk˘ch vá-

lek byla spálena. V roce 1433

byla ponûkud vût‰í postavena

znovu. Asi o 100 let pozdûji by-

la také tato kaple spálena. Z dÛ-

vodu morové nákazy byla vypá-

lena celá osada.

Po kolonizaci byl prostor roku

1560 opût osídlen protestanty

a vybudoval se zdûn˘ kostel s vy-

sokou vûÏí. Zachoval se návrh

kostelního prÛãelí a ten svûdãí

o její velké mohutnosti.

V roce 1600 byl tento chrám Pánû

jiÏ mal˘. Proto jej pán Kobylka

z Kobylí znaãnû roz‰ífiil. Byl pro-

dlouÏen na jih a do v˘‰ky. VûÏ sta-

rého kostela zÛstala. Slavnostní

vysvûcení bylo provedeno 30. 11.

1603, jak oznamuje erbovní ‰tít

na západní stranû kostela (doba

stavby: od 23. 6. 1602 do 30. 11.

1603). Na pfiíkaz tohoto pána mû-

li vûfiící pfiidûlená pevná místa

k sezení. „Zasedací pofiádek“ - lze

si ho pfieãíst ze zachovalé listiny

je‰tû dnes.

KdyÏ obyvatelé o nûkolik desítek

let pozdûji pfiijali katolickou víru,

byl chrám boÏí v roce 1655 kato-

lick˘m biskupem z Olomouce

Johanesem (Janem) Gobbarem

na jeho poãest zasvûcen sv. Janu

Kfititeli. Od konce r. 1624 patfiil

kostel pod ochranu fiádu nûmec-

k˘ch rytífiÛ.

Do souãasného podoby byl kostel

v RyÏovi‰ti pfiebudován v letech

1755 - 1758. Základní kámen byl

poloÏen 25. srpna 1755 a o svátku

V‰ech svat˘ch 1758 byl slavnost-

nû vysvûcen tehdej‰ím faráfiem

RyÏovi‰tû Johannem Georgem

Schieblem, za úãasti Klementa

Augusta, falckého hrabûte a vel-

mistra fiádu. V‰echny potfiebné

práce koÀmi byly vykonány oby-

vateli celé farnosti.

Kostel je vestavûn do horské strá-

nû. Na sever smûfiuje mohutná

vûÏ vysoká 49 m. V prÛãelí koste-

la je hodnû ‰iroká, ve v˘‰ce se zu-

Ïuje a tvofií lichobûÏník. Asi ve 

35 m ji zavr‰uje osmiúhlá kopule,

nad niÏ pfieãnívá koule se znakem

mûsta. Tato barokní vûÏ mÛÏe b˘t

ve své formû celosvûtov˘ unikát.

Vysoko klenutá kostelní loì je pro-

storná, asi 37 m dlouhá a 13 m ‰i-

roká. Klenba je vyzdobena ãtyfimi

freskami z roku 1902 od Josefa

Hübsche z Prahy (Zvûstování

Panny Marie, Narození Pánû,

Obfiezávání, Klanûní mudrcÛ). Do

oka padne skvostn˘ barokní oltáfi

i postranní oltáfie. ·est umûlecky

vyfiezávan˘ch oltáfiÛ pochází od

dfievosochafie Josefa Oblettera z ty-

rolského mûsta St. Ulrichu.

Mohutn˘ oltáfi sestává ze dvou

boãních sloupÛ a oltáfiního obra-

zu, umocnûného Kristov˘m kfií-

Ïem, kter˘ je pokládán za umû-

lecky cenn˘. Je od kostelního

malífie Antona Josefa Richtera ze

·ternberka a byl vysvûcen roku

1760. Od tohoto autora pocháze-

jí také dal‰í obrazy v kostele i 14

zastavení kfiíÏové cesty. Oltáfi

vûnovala Terezie Nitschová, v‰e

v letech 1901 - 1909.

Proti oltáfii se nachází prostorn˘

chór, kter˘ spoãívá na dvou ka-

menn˘ch pilífiích. Uprostfied kos-

telního kÛru stojí varhany, jeÏ by-

ly postaveny roku 1872 stavite-

lem varhan Rigerem z Krnova.

Z roku 1897 je kfititelnice z karar-

ského mramoru s polychromova-

nou sochou sv. Jana Kfititele od

Dominika Daneta z St. Ulrichu.

Monstrance byly silnû zlacené

a osazené drahokamy. Jde o dar

velmistra Erherzog Eugen.

Vyzvánûní kostela se skládalo ze

ãtyfi zvonÛ: nejstar‰í, mal˘ byl 

uÏíván jiÏ v roce 1547 v Olo-

mouci, stfiední byl je‰tû za

Kobylky z Kobylí v roce 1616

v Nise, nejvût‰í zvon byl odlit

v Opavû v roce 1638 a umíráãek

pochází z roku 1766 z Olomouce.

V zadní ãásti kostela jsou pamûtní

desky Georga Ruprechta a jeho

manÏelky Eleonory Doroty v pfii-

rozené velikosti. Jejich tûla jsou

uloÏena pod dlaÏbou kostela 

(r. 1663). Hejtman Ruprecht byl

14 let velitelem hradu Slovinec,

pocházel z Vajglova, a i proto byl

pochován v RyÏovi‰ti. Pamûtní

desky Jana st. Kobylky a jeho Ïe-

ny Anny Ederové z roku 1603

jsou na vnûj‰í stranû kostela.

K farnosti v RyÏovi‰ti patfiily také

poboãní kostely: kostel v Arnolti-

cích z roku 1845 zasvûcen˘ sv.

Annû byl vystaven na místû pÛ-

vodního dfievûného, kaple sv.

Jeron˘ma ve Vevefií z roku 1767

a do roku 1786 také kostel

v Lomnici.

V roce 1908 byla v ryÏovi‰t-

ském kostele poloÏena nová dlaÏ-

ba a v roce 1929 provedena elekt-

rifikace.

Bohat˘ a pfiepychovû vytváfien˘

farní kostel v RyÏovi‰ti je je‰tû

dnes pfiekrásn˘. Po celá staletí na-

‰i pfiedkové v tomto dÛstojném

chrámu Pánû oslavovali pfii m‰i

nejvy‰‰í svaté. Byli zde kfitûní

a na‰li útûchu v zármutku.

Prvním pováleãn˘m faráfiem

v RyÏovi‰ti po roce 1945 byl

Josef Hala‰ka, nar. 18. 7. 1912.

Vysvûcen na knûze byl 5. 7. 1930.

Pfiedev‰ím díky úsilí ãeského fa-

ráfie Gotwalda se chrám zachoval

v obstojném stavu. Po více jak 50

letech jej nechal opravit a provést

neodkladnou renovaci interiéru.

Kostel stojí na nejvy‰‰ím místû

mûsta, vysoko pfieãnívá nad ce-

l˘m mûsteãkem a z Nemocniãní

ulice pÛsobí zvlá‰tû impozantnû.

Fara byla postavena do souãasné

podoby v letech 1827 - 28 na mís-

tû staré fary z roku 1619.

V úzké souvislosti s kostelem jsou

dûjiny Milostného obrazu Panny

Marie Tû‰itelky. Roku 1738 visel

obraz v koutu lesa mezi Vevefiím

a RyÏovi‰tûm. Obraz pÛsobil záz-

raãnû. Se schválením biskupské

konsistofie byl pfienesen do farní-

ho kostela v RyÏovi‰ti a zde byl

vystaven nad boãním oltáfiem.

Úcta, které se mu dostalo od míst-

ního i cizího obyvatelstva, byla

veliká. Tehdej‰í kaplan v RyÏo-

vi‰ti Michael Schiebel vypoãítává

k roku 1748 jedena‰edesát milos-

tí, které tu lidé uctíváním tohoto

Stroj vûÏních hodin z roku 1877
Fota: archiv Ing. Franti‰ek Rechtorík
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obrazu obdrÏeli. O obûtních da-

rech skládan˘ch u obrazu Panny

Marie Tû‰itelky se vedla úãetní

kniha aÏ do roku 1800. Nûkdy

sem pfiicházelo 3000 - 4000 pout-

níkÛ. V roce 1801 v‰ak byly

v‰echny zázraãné vlastnosti vy-

svûtleny pfiirozenou cestou, ka-

pliãka pak byla pfies noc rozbou-

rána a obraz byl údajnû odvezen

do Olomouce, není známo kam.

V blízkosti dfiívûj‰í kaple byla stud-

na, jejíÏ vodû pfiisuzoval lid zázraã-

né úãinky. Roku 1906 byla tato

studna opût zbudována a nad ní po-

stavena dfievûná kapliãka. Je‰tû

dnes pfiicházejí lidé k tomuto místu.

Je‰tû jedna zajímavá pfiipomínka

o obraze se objevila v roce 1855.

V tomto roce dostal faráfi

v RyÏovi‰ti Jan Parnet dopis od

faráfie Fallkowského z Hodovic

v Galicii, Lvovském kraji, v nûmÏ

pí‰e: „V chatrãi jakéhosi sedláka
v Hodovicích byl nalezen ãervoto-
ãi rozeÏrán obraz s nápisem
Marie Tû‰itelka, jak se uctívá me-
zi RyÏovi‰tûm a Vevefiím.“
Jednoho dne sedlák pozoroval, Ïe

se tento obraz podivnû v barvách

obnovil. Podal o tom zprávu míst-

nímu faráfii a ten ho poÏádal, aby

o tom mlãel. Pfiesto se to vefiejnost

dozvûdûla a k sedlákovû chatrãi se

konala jakási formální pouÈ. Na

pfiíkaz lvovské konsistofie byl ob-

raz pfienesen do farního kostela

v Hodovicích a vystaven. Poutû se

zdvojnásobily. K obrazu putovali

jak mû‰Èané, tak i niÏ‰í stav.

Odpovûì faráfie Parneta na tento

dopis není známa. Kopie obrazu

je dosud velmi uctívána v kostele

sv. Augustina v polské Wroclawi.

V roce 1810 v dÛsledku nedostat-

ku zlat˘ch, stfiíbrn˘ch a mûdûn˘ch

penûz vy‰lo císafiské nafiízení,

podle kterého byly pro v˘robu

mincí zabaveny zlaté, stfiíbrné

a mûdûné pfiedmûty. V ãervenci

toho roku musel farní kostel ode-

vzdat v‰echny pfiedmûty i s polo-

viãním obsahem zlata, stfiíbra

a mûdi. Tak pfii‰la farnost o mno-

ho cenn˘ch pfiedmûtÛ. I v roce

1942 se musely nahlásit v‰echny

kovové pfiedmûty a zafiízení

v kostele, a to pfies dûkansk˘ úfiad.

V lednu 1943 následovala v˘zva,

aby se pfiedmûty, které nejsou nut-

né pro obfiady bohosluÏeb, odvez-

ly na sbûrné místo. Pro pfiedmûty

z RyÏovi‰tû byl urãen R˘mafiov.

Nedûlní m‰e byly v 7.30 a velké

m‰e v 9.30. Vyzvánûno bylo v‰e-

mi ãtyfimi zvony na vûÏi. Obãané

pfii‰li ve sváteãním obleku, muÏi

se zastfiiÏen˘m knírem a Ïeny

s hedvábn˘mi ‰átky na hlavách

a v zimû s ‰álou. Po Klá‰terní uli-

ci pfiicházeli vûfiící z Vajglova,

pfies kopec z Vevefií a KnûÏpole,

po Dûtfiichovské ulici z Arnoltic.

Od klá‰tera nahoru ‰el bíl˘ zástup

fiádov˘ch sester, které vedla vrch-

ní sestra.

PouÏitá literatura:
Dûjiny mûsta RyÏovi‰tû - Josef

Schmid - Braunfels

Na‰e RyÏovi‰tû - Robert Richter

Farská kronika

Soukrom˘ archiv Ing. Franti‰ka

Rechtorika Zpracoval 
Ing. Franti‰ek Rechtorik

Z okolních obcí a mûst

Kam o Silvestru v Malé Morávce? Na koncert do kostela!

Raná péãe - podpora a provázení rodin dûtí s postiÏením
Máte malé dítû a nejste si jisti jeho

v˘vojem? Má va‰e dítû zdravotní

postiÏení? Máte obavu, Ïe nûco

zanedbáte? Potfiebujete poradit?

RodiãÛm, ktefií mají malé dítû se

zdravotním postiÏením, je urãena

sociální sluÏba rané péãe.

Raná péãe je terénní sluÏba - po-

radci dojíÏdûjí do domácnosti ro-

diny, která dítûti zaji‰Èuje bez-

peãné a známé prostfiedí. SluÏba

je zamûfiena na podporu rodiny

a podporu v˘voje dítûte s ohle-

dem na jeho specifické potfieby.

Tuto sluÏbu poskytuje Slezská

diakonie - Poradna rané péãe pfii

stfiedisku Benjamín. Sídlo porad-

ny je v Krnovû, odkud poradci

vyjíÏdûjí do rodin, které o sluÏbu

projeví zájem.

Poradna rané péãe se zab˘vá dût-

mi s mentálním, pohybov˘m

a kombinovan˘m postiÏením, dût-

mi pfiedãasnû narozen˘mi a dûtmi

s autismem. Vûk dûtí je od naro-

zení do 7 let nebo do nástupu do

‰kolního zafiízení. Na poradnu se

mohou obrátit i rodiãe, ktefií si ne-

jsou jisti v˘vojem svého dítûte,

nebo ti, ktefií potfiebují jen jedno-

rázovou konzultaci.

KaÏdá rodina má svého poradce

- speciálního pedagoga, kter˘

spolupracuje s t˘mem dal‰ích

odborníkÛ (sloÏení t˘mu vychází

z potfieb rodiny). Poradce nav-

‰tûvuje rodinu v intervalu 1 aÏ 3

mûsíce, v pfiípadû potfieby i ãas-

tûji. Na první schÛzce se poradce

seznámí s dítûtem i rodiãi, infor-

muje rodiãe o nabízen˘ch sluÏ-

bách. Spoleãnû s rodiãi se do-

mluví na formách dal‰í spolu-

práce. KaÏdá dal‰í náv‰tûva se

odvíjí podle potfieb rodiny.

Délka a prÛbûh náv‰tûvy se fiídí

potfiebami a pfiáním rodiãÛ.

Poradce s rodiãi konzultuje jedno-

tlivé postupy práce s dítûtem, po-

máhá pfii v˘bûru vhodn˘ch hraãek

a rehabilitaãních pomÛcek, posky-

tuje podnûty a návrhy na fie‰ení

problémÛ, sociálnûprávní pora-

denství a zprostfiedkovává kontak-

ty na dal‰í odborníky. Ve‰keré

sluÏby jsou poskytovány zdarma.

Poradnu rané péãe mÛÏete kontak-

tovat na telefonním ãísle

554 610 402 nebo 737 702 896.

Dal‰í informace získáte i na

www.sdk.cz/benjamin. 

Mgr. Ivana Pavlíková

V roce 2004 mûli obyvatelé a ná-

v‰tûvníci Malé Morávky a Karlova

moÏnost strávit silvestrovsk˘ pod-

veãer na koncertû v kostele nejsvû-

tûj‰í Trojice v Malé Morávce.

Koncert mûl neãekan˘ úspûch

a zdej‰í faráfi pan Roman Dlouh˘

slíbil, Ïe se tento zajímav˘ nápad

stane základem kaÏdoroãní tradice.

A tak i o Silvestru 2005, zatímco

mnozí chladili ‰ampaÀské, pfiipra-

vovali chlebíãky nebo se jiÏ smáli

poveden˘m ta‰kafiicím televizních

baviãÛ, pfiíznivci váÏnûj‰ích ÏánrÛ

zvolili moÏnost strávit podveãer ji-

nak. Tentokrát nav‰tívili moráveck˘

kostel sólistka opavské opery Sylva

Pivovarãíková, brnûnsk˘ sólista pan

Vítûzslav Vít a klavíristka Svûtlana

Petrová, aby zazpívali nejen du-

chovní písnû, ale i árie z oper ãi 

operet a zajímavá dílka, kter˘m se

nauãili na zku‰ené v Rakousku,

Polsku, Nûmecku, Itálii ãi USA.

Spoleãn˘m tématem jednotliv˘ch

vystoupení byla láska jako nejvût‰í

pfiání do nového roku. UmûlcÛm se

i v tradiãnû promrzlém prostoru po-

dafiilo vytvofiit vynikající atmosféru,

v‰ichni náv‰tûvníci byli kvalitními

pûveck˘mi v˘kony nad‰eni a sv˘mi

dlouhotrvajícími ovacemi si k témûfi

dvouhodinovému vystoupení vyÏá-

dali je‰tû pfiídavek.  -ona-

Foto: archiv Slezská diakonie Krnov



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Jen dvû vûci jsou nekoneãné - vesmír a lidská hloupost.

Tím prvním si ov‰em nejsem tak jist. Albert Einstein
Známá i neznámá v˘roãí
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INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - leden 2006

14. 1. 20.00 SVâ Velk˘ ples SVâ R˘mafiov
úãinkující: Louis Armstrong
revival & MH Band
Rock&Roll Band Marcela
Woodmana
Pangea The Beatles
Revival Band

18. 1. 13.00 SVâ Entent˘ny - 1. kolo soutûÏe 5. tfiíd
20. 1. 19.30 SVâ Spoleãensk˘ ples Diakonie âCE,

stfiediska R˘mafiov
25. 1. 13.00 SVâ Entent˘ny - 2. kolo soutûÏe 5. tfiíd
28. 1. 19.30 SVâ Ples SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov

Rok 2006 MozartÛv rok
1. 1. Mezinárodní den míru, slaví se od roku 1968 z inicia-

tivy papeÏe Pavla VI.
1. 1. Státní svátek âR - Den obnovy samostatného ãeské-

ho státu
1. 1. 1831 byla zaloÏena Matice ãeská, ãeské muzejní nakladatel-

ství - 175. v˘roãí

4. 1. 1846 nar. Jan Karafiát, spisovatel, autor knihy Brouãci 

(zemfi. 31. 1. 1929) - 160. v˘roãí narození

4. 1. 1941 zemfi. Henri Bergson, francouzsk˘ filozof, nositel 

Nobelovy ceny za literaturu (nar. 18. 10. 1859) - 65. v˘r. úm.

5. 1. 1921 nar. Friedrich Dürrenmatt, ‰v˘carsk˘ nûmecky pí‰ící dra-

matik a prozaik (zemfi. 14. 12. 1990) - 85. v˘r. nar.

7. 1. 1911 nar. Zdenûk Jirotka, spisovatel (zemfi. 11. 4. 2003)

- 95. v˘roãí narození

8. 1. 1896 zemfi. Paul Verlaine, francouzsk˘ básník a prozaik (nar. 

30. 3. 1844) - 110. v˘roãí úmrtí

10. 1. 1951 zemfi. Harry Sinclair Lewis, americk˘ romanopisec, nosi-

tel Nobelovy ceny (nar. 7. 2. 1885) - 55. v˘r. úm.

10. 1. 1986 zemfi. Jaroslav Seifert, básník, nositel Nobelovy ceny 

(nar. 23. 9. 1901) - 20. v˘roãí úmrtí

11. 1. Den váleãn˘ch veteránÛ
12. 1. 1861 zemfi. Václav Hanka, literární historik, filolog a básník, 

tvÛrce RKZ (nar. 10. 6. 1791) - 145. v˘roãí úmrtí

12. 1. 1876 nar. Jack London, americk˘ prozaik (zemfi. 21. 11. 1916)

- 130. v˘roãí narození

12. 1. 1976 zemfi. Agatha Christie, anglická spisovatelka, autorka 

detektivních pfiíbûhÛ (nar. 15. 9. 1890) - 30. v˘roãí úmrtí

12. 1. 1996 zemfi. Eduard Haken, operní pûvec (nar. 22. 3. 1910) 

- 10. v˘roãí úmrtí

13. 1. 1961 zemfi. Franti‰ek Drtikol, fotograf (nar. 3. 3. 1883) 

- 45. v˘roãí úmrtí

13. 1. 1941 zemfi. James Joyce, irsk˘ prozaik pí‰ící anglicky (nar. 

2. 2. 1882) - 65. v˘roãí úmrtí

14. 1. 1896 nar. Karel Svolinsk˘, malífi, grafik, ilustrátor, scénograf 

(zemfi. 16. 9. 1986) - 110. v˘roãí narození

16. 1. 1931 nar. Vladimír ·kutina, prozaik, publicista a filmov˘ 

scenárista (zemfi. 19. 8. 1995) - 75. v˘roãí narození

18. 1. 1936 zemfi. Rudyard Kipling, anglick˘ básník a prozaik, nositel 

Nobelovy ceny (nar. 30. 12. 1865) - 70. v˘roãí úmrtí

19. 1. Památn˘ den âR - v˘roãí úmrtí Jana Palacha v ro-
ce 1969

20. 1. 1211 nar. sv. AneÏka âeská (zemfi. 2. 3. 1282) - 795. v˘r. nar.

22. 1. 1941 zemfi. Franti‰ek KfiiÏík, vynálezce (nar. 8. 7. 1847) 

- 65. v˘roãí úmrtí

23. 1. 1861 nar. Jifií Stanislav Guth-Jarkovsk˘, autor knih o spo-

leãenské etiketû, zakladatel âeského olympijského v˘-

boru (zemfi. 8. 1. 1943) - 145. v˘roãí narození

24. 1. 1871 nar. Jifií Karásek ze Lvovic, dekadentní spisovatel, 

sbûratel umûní (zemfi. 5. 3. 1951) - 135. v˘roãí narození

26. 1. 1951 nar. Jarmila Kratochvílová, atletka, dvojnásobná 

mistrynû svûta - 55. v˘roãí narození

27. 1. Den památky obûtí holocaustu - v˘roãí osvobození
koncentraãního tábora v Osvûtimi v roce 1945

27. 1. 1756 nar. Wolfgang Amadeus Mozart, rakousk˘ skladatel 

(zemfi. 5. 12. 1791) - 250. v˘roãí narození

27. 1. 1901 zemfi. Giuseppe Verdi, italsk˘ hudební skladatel (nar. 

10. 10. 1813) - 105. v˘roãí úmrtí

27. 1. 1996 zemfi. Olga Havlová, první manÏelka exprezidenta Václava 

Havla (nar. 11. 7. 1933) - 10. v˘roãí úmrtí

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Jifií Cicko .................................................................... R˘mafiov
Lucie Volková ............................................................. R˘mafiov
Petr Oli‰ ...................................................................... R˘mafiov
Barbora Valuchová ..................................................... R˘mafiov
Timothy Vlach ............................................................ Horní Mûsto
Pfiemysl Muzikant ...................................................... Janovice

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Vlasta Kremerová - R˘mafiov ................................................ 80 let
Jan Slovák - Janovice ............................................................ 80 let
Anna Stejskalová - R˘mafiov ................................................. 80 let
Radoslav Musil - R˘mafiov .................................................... 82 let
·tûpánka Jufienová - Jamartice .............................................. 84 let
Richard Kopãil - R˘mafiov ..................................................... 85 let
·tûpán Brenkus - R˘mafiov .................................................... 86 let
Ludmila Václavková - R˘mafiov ............................................ 93 let

Rozlouãili jsme se
Marie Zifãáková - Stará Ves ................................................... 1920
Jana Krajãová - R˘mafiov ....................................................... 1952
Rozálie Mikulková - Tvrdkov ................................................ 1916
Marie Kocerová - R˘mafiov .................................................... 1926
Miroslav Pohanûl - Dolní Moravice ....................................... 1938
Anna Niklová - R˘mafiov ........................................................ 1946
Boleslav Zapletal - R˘mafiov .................................................. 1929
Marta ·enfeldrová - Ruda ...................................................... 1927

Matrika MûÚ R˘mafiov

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

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

• Ve dne jas, v noci mráz.

• Dlouh˘ stfiech˘le, dlouh˘ len.

• 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.

• 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.

• Pfiipadne-li Nov˘ rok na nedûli, lze oãekávat mírnou zimu, úrodné

jaro a vûtrné léto.

• Na Nov˘ rok o slepiãí krok.

• Na Tfii krále o skok dále.
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Mûstská knihovna

V ¯ Z V A

AQUACENTRUM SLUNCE
na Jesenické ulici

Otevfieno kaÏd˘ den
od pondûlí do pátku 14.00 - 21.00;

soboty a nedûle vãetnû svátkÛ 10.00 - 21.00
Podrobné informace 

na www.hotelslunce.jeseniky.com

Plaveck˘ bazén, dûtské brouzdali‰tû, finská sauna,

horká pára, whirlpool vana, perliãková lázeÀ,

odpoãívárna a bar.
PÛjãovní doba knihovny

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

pro v‰echny 

amatérské umûlce

v oboru literárním

a v˘tvarném k moÏnosti

vyuÏití prostoru v novû zfiízené v˘stavní 

galerii Mûstské knihovny v R˘mafiovû.

BliÏ‰í informace na tel. ãís.: 554 212 566, 776 212 766

Stfiedisko volného ãasu v R˘mafiovû
zve maminky s dûtmi ve vûku 1,5 - 3 roky na

HRÁTKY PRO
MAMINKY S DùTMI

Zábavn˘ program s fiíkankami, hrami, v˘tvarn˘mi ãi 

sportovními aktivitami pro dûti v doprovodu maminek.

Cílem není nûco se nauãit, ale zafiadit dûti do kolektivu,

motivovat je a dobfie se bavit.

Pfiijìte, rádi vás uvítáme!

Vybrat si mÛÏete jeden z termínÛ - pondûlí nebo ãtvrtek,

kaÏd˘ t˘den v dobû 9.30 - 10.30 na malém sále SVâ.

S sebou si pfiineste:

pfiezÛvky - dospûlí i dûti, pohodlné obleãení.

Informace na tel. 776 685 543.

DIAKONIE âCE ST¤EDISKO R¯MA¤OV
pod zá‰titou námûstka ministra MPSV pana

Jifiího Hofmanna

pofiádá

dne: 20. 1. 2006 v 19.30 SVâ R˘mafiov

hraje: Alternativa
bohatá tombola
vstupné: 60,- Kã
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Kalendáfi celomûstsk˘ch akcí na 1. pololetí 2006

Bazén v Bfiidliãné

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
je do 30. ledna (vãetnû) uzavfien

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

V lednu je Mûstské muzeum R˘mafiov
z dÛvodu oprav a údrÏby uzavfieno.
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„V roce 1750, v zimû, jsem zaãal ve ·ternberku
malovat fresku v knihovnû. Maloval jsem ji se
dvûma pomocníky 9 t˘dnÛ. V létû téhoÏ roku
jsem maloval se dvûma pomocníky velkou
klenbu u Panny Marie. Ludvík Müller prová-
dûl na klenbû pozlacování. TotéÏ léto zaãaly
opevÀovací práce. Z Vídnû byli sem posláni
stavební podnikatelé a inÏen˘fii.
1. listopadu jsem pfiijal do uãení studenta réto-
riky (fieãnictví). Jmenoval se Franti‰ek
Schmidt, narodil se v Hole‰ovû a za uãení na
4 roky zaplatil 100 zl. Do nového kostela
v Hank‰tejnû (Skalách) jsem daroval dva ol-
táfiní obrazy, sv. Václava a Nanebevzetí
Panny Marie. V téÏe dobû jsem maloval panu
dûkanovi do KromûfiíÏe mal˘ obraz k oslavû sv.
Barbory, nahofie andûla s nejsvûtûj‰í svátostí,
dole v˘jev, jak knûz podává svaté pfiijímání
ubohému uvûznûnému hfií‰níkovi. Tento pfiíbûh
se stal v Praze. Zmínûn˘ obraz pfii‰el do
Pfiíbora. TutéÏ zimu jsem panu dûkanovi do
KromûfiíÏe namaloval mal˘ oltáfiní obraz sv.
Jifií ve vûzení. Stejnou zimu jsem pro kostel sv.
Kláry namaloval oltáfiní obraz znázorÀující sv.
Kláru, která s fieholními sestrami kráãí s ve-
lebnou svátostí v rukou vstfiíc nepfiíteli a ten
pfied ní utíká. TutéÏ zimu jsem do ·ternberka
namaloval oltáfiní obraz Smrt sv. Josefa.
Obraz pfii‰el do kaple nové rezidence
v Îerotínû. 19. dubna (1751) jsem tuto kapli
zároveÀ s jídelnou zaãal malovat, 2. kvûtna se
vrátil mÛj ‰vagr Josef z ¤íma a pomohl mnû
malby dokonãit. Do Suchdolu jsem namaloval
na hlavní oltáfi Oslavu sv. Katefiiny. Pro Pusté
Îibfiidovice ve Slezsku jsem na hlavní oltáfi na-
maloval nejsvûtûj‰í Trojici. Pro MladoÀov,
v horách nedaleko Rab‰tejna, byl urãen velk˘
oltáfiní obraz, spoleãnû se dvûma boãními. Od
roku 1750 jsem ve tfiech letních obdobích ma-
loval velkou klenbu kostela Panny Marie.
TéhoÏ roku jsem v Îerotínû se sv˘m panem
‰vagrem Josefem Sattlerem namaloval fresky
v zámecké kapli a v jídelnû. Do Kujav jsem na-
maloval oltáfiní obraz svatého archandûla
Michaela.
V roce 1755 zemfiela na souchotiny moje
manÏelka Veronika. LeÏí u Panny Marie,
v malé hrobce u oltáfie sv. KfiíÏe, vedle mé
první zesnulé manÏelky. TéhoÏ roku jsem se
sv˘m bratrancem Antonínem Richterem malo-
val ve ·ternberku v kostele nejsvûtûj‰í Trojice.
Ve stejném roce jsem se opût oÏenil s vdovou
Karolinou Harasovskou, byla to v‰ak nevûr-
ná Ïena, za rok mnû utekla, za dal‰í rok
v Kojetínû zemfiela a byla tam pochována.
Ve stejném roce 1755 jsem do kostela Panny
Marie namaloval dva oltáfiní obrazy, sv. Karla
Boromejského a sv. Franti‰ka Xaverského.
Tyto dva oltáfiní obrazy jsem k vût‰í slávû boÏí
daroval. Do Bruntálu jsem pro piaristick˘
klá‰ter namaloval oltáfiní obraz sv. Tekly.
V roce 1764 jsem znovu maloval pro tent˘Ï
klá‰ter oltáfiní obraz sv. papeÏe Pia V. modlící-
ho se rÛÏenec, glorifikaci Panny Marie a pa-
noramatick˘ obraz o vítûzství nad Turky.

Do Fulneka jsem pro P. P. kapucíny namaloval
oltáfiní obraz do loretánské kaple, sv. Mafií
Magdalénu. Pro Senici na Hané jsem namalo-
val oltáfiní obraz sv. Máfií Magdalény, tamtéÏ
i oltáfiní obraz sv. Barbory. Pro fieznick˘ cech
jsem namaloval obraz na korouhev.
V roce 1761 jsem do kostela sv. Petra namalo-
val 3 obrazy, sv. Petra uzdravujícího chromé-
ho, sv. Pavla kfitícího Dion˘sa a sv. Petra tre-
stajícího Ananiá‰e. Do Bru‰perka jsem nama-
loval oltáfiní obraz svatého rytífie Jifiího. Do
R˘mafiova votivní obraz proti dobytãím ne-
mocem, sv. Leonarda, sv. Vendelína, sv.
Teklu. Do R˘mafiova jsem v roce 1766 nama-

loval pro pana Augustina Kastnera oltáfiní
obraz sv. Juliány, pÛvodkynû svátku BoÏího
tûla. V roce 1766 jsem namaloval oltáfiní ob-
raz pro ‰kapulífiové bratrstvo v Horním Mûstû
(asi obraz sv. Panny Marie a sv. ·imona v boã-

ní kapli). ProtoÏe moji rodiãe a sestry byly je-
ho ãleny, daroval jsem tento obraz k vût‰í slá-
vû boÏí a nechal se do bratrstva rovnûÏ zapsat.
Dal‰í oltáfiní obraz sv. ·ebestiána jsem také
k vût‰í slávû boÏí daroval. Barvífi Jan Kry‰tof
Hoffmann byl tehdy purkmistrem, Jindfiich
Theinel horním mistrem. V tomtéÏ roce 1766
jsem namaloval pro Malou Moravu (na

·umpersku) oltáfiní obraz nejsvûtûj‰í Trojice
s korunováním Panny Marie. Dali ho malovat
Hans Ka‰par Weiss a jeho 2 bratfii, drátafii. Do
âervené Vody nedaleko ·umperka jsem panu
kaplanovi z Rudy nad Moravou namaloval
hlavní oltáfiní obraz sv. evangelisty Matou‰e,
pí‰ícího „Rodokmen JeÏí‰e Krista, syna
Davidova“, se dvûma andûly a nahofie se
Spasitelem ve svatozáfii. V roce 1766 jsem na-
maloval pro kostel Panny Marie (v Olomouci)

sv. Jana Nepomuckého a sv. Ondfieje
Avelinského. Tyto dva obrazy jsem jako slib
daroval k vût‰í slávû boÏí.
TéhoÏ roku jsem do ‰pitálu v R˘mafiovû na-
maloval oltáfiní obraz (tj. obraz sv. Josefa pro

stejnojmennou ‰pitální kapli, jeÏ stála od 

r. 1680 na nynûj‰ím nám. Svobody, pfii‰la

o stfiechu a zvoniãku 1945 po zásahu sovût-

sk˘m dûlostfieleck˘m granátem a v 50. letech

byla zbourána pfies odpor církve a v‰ech ro-

zumn˘ch lidí) a nabídl jiné obrazy, a to sv.
AlÏbûtu, sv. Hedviku, sv. Mikulá‰e a sv.
Martina, jak rozdávají almuÏnu. To v‰e k vût-
‰í slávû boÏí. Do Budi‰ova nad Budi‰ovkou
jsem panu Engelbertu Schneiderovi, obchod-
níku se Ïelezem, namaloval na plechu v Ïivot-
ní velikosti dva krucifixy.“
Zde konãí autobiografie jednoho z nejvût‰ích

malífiÛ barokní Moravy a nám nezb˘vá neÏ do-

plnit jeho údaje o poslední období umûlcova

Ïivota. Zdá se, Ïe od poãátku ‰edesát˘ch let

18. století tehdy jiÏ ãtyfiia‰edesátníkovi poãalo

zvolna ub˘vat sil. Pfiesto se v‰ak houÏevnat˘

autor zdaleka nevzdával, aãkoli zvlá‰tû na jeho

monumentálních plátnech lze identifikovat ví-

ce práce jeho pomocníkÛ neÏ dosud, a je‰tû

z roku 1768, tedy po dal‰ích sedmi letech, na-

cházíme poslední jím signovan˘ obraz, na

nûmÏ lze jiÏ znaãnû cítit vliv moÏná i ruku je-

ho b˘valého Ïáka Josefa Ignáce Sattlera. Roku

1769 jej nûjaké dÛvody vedly k ukonãení ma-

lífiské ãinnosti, snad to byla choroba, moÏná

stáfií ãi obojí, ale jistû se téÏ u starého muÏe do-

stavilo vyãerpání po vrchovatû naplnûném Ïi-

votû, jenÏ ho nepfiivedl jen do vytápûn˘ch ate-

liérÛ ãi klá‰terních místností, ale téÏ do chladu

kaplí i velk˘ch chrámÛ neh˘fiících teplem ani

v nejparnûj‰ích dnech léta. Konec koncÛ téÏ

zklamání z útûku nevûrné novomanÏelky jistû

nepfiispûlo ke klidu. Ve stejném roce proto pfie-

dal Ïivnost svému synovi Janu Josefu

Vincencovi, kterému jiÏ bohuÏel zl˘ osud ne-

dopfiál dost ãasu, aby dosáhl otcov˘ch kvalit.

Poslední roky Ïivota pak trávil star˘ Jan

Kry‰tof s láskou opatrován dcerou Janou

Franti‰kou. 31. prosince 1774 vydechl napo-

sledy ve svém olomouckém domû. Pohfibili jej

v sousedství jeho Ïen a dûtí i fiady jeho prací

v kostele sv. Panny Marie na Pfiedhradí.

Nejménû pÛlstoletí proslulá a Ïádaná malífiská

dílna, kdysi majetek mistra Nabotha, pfieÏila

svého nejvût‰ího tvÛrce o pouhé dva roky.

Zanikla s pfiedãasnou smrtí Handkova dûdice

Jana Josefa Vincence roku 1776.

Seãteme-li v‰echny mistrovy práce, zjistíme,

Ïe fiadu sv˘ch dûl vÛbec neuvedl, jedná se

o mnohé men‰í práce, ale téÏ o obrazy oltáfiní.

Jen z R˘mafiova neuvádí ani jeden z obrazÛ

z RÛÏencové kaple u sv. Michaela - oltáfiní ob-

raz Panny Marie se sv. Dominikem

a Katefiinou Sienskou (1725) a sv. Jana

Nepomuckého (1729), ba ani skvûl˘ monu-

mentální obraz stejného jména v kapli

Nav‰tívení Panny Marie (1724) ãi svá krásná

záti‰í (1754-8). Dokonce ani seznamy jeho

prací vãetnû skic, jeÏ vytvofiili dne‰ní badatelé,

aby doplnili v Ïivotopisu chybûjící práce, ne-

musí b˘t úplné. Nelze jinak neÏ se hluboko

sklonit pfied Mistrov˘m umûleck˘m dílem, je-

ho pracovitostí i jeho dosud pfiesnû neohrani-

ãen˘m rozsahem. Mgr. Jifií Karel
(Citováno z autobiografie J. K. Handkeho)

Poslední zápisy Jana Kry‰tofa Handka
Z historie

Obraz sv. Jana Nepomuckého v RÛÏencové
kapli kostela sv. Michaela
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Studentsk˘ klub
R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu

vyhla‰ují
Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské

V tûchto kategoriích: ➽ poezie
➽   próza
➽   ilustrace

Po roãní odmlce vyhla‰ujeme nov˘ roãník

soutûÏe, která nese v názvu jméno na‰í slav-

né krajanky, naivní malífiky a básnífiky Marie

Kodovské. Do soutûÏe se mÛÏe pfiihlásit kdo-

koliv literárnû ãi v˘tvarnû ãinn˘ bez ohledu

na vûk, spoleãenské postavení, náboÏenské

vyznání a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ po-

ãíná leto‰ním lednem a potrvá aÏ do konce

srpna, kdy budou v‰echny pfiíspûvky vyhod-

noceny. Na podzim bude ve Studentském

klubu SVâ pro v‰echny autory uspofiádán

tradiãní literární veãer spojen˘ s v˘stavou

a vyhlá‰ením a ocenûním vítûzÛ.

Pi‰te, ver‰ujte, kreslete a malujte, va‰í fanta-

zii se meze nekladou. SoutûÏ není tematicky,

Ïánrovû ani teritoriálnû vymezena (hranice

r˘mafiovského regionu nejsou zavazující).

Zasílejte nám své básnû, povídky, fejetony

(nejlépe v elektronické podobû) i v˘tvarné

poãiny, ty nejzajímavûj‰í budeme prÛbûÏnû

otiskovat. KaÏd˘ pfiíspûvek opatfiete sv˘m

jménem a kontaktem.

Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe vyjadfiují au-

tofii souhlas s jeho pfiípadn˘m oti‰tûním na

stránkách R˘mafiovského horizontu.

Neãitelné rukopisné literární práce budou ze

soutûÏe vyfiazeny.

V tomto ãísle otiskujeme povídku jedné 

z úãastnic nultého roãníku na‰í soutûÏe

(2004) ZdeÀky Kabelíkové. ZN

ZdeÀka Kabelíková: âern˘ víkend
Na‰e rodina vlastní útulnou chatu

v podhÛfií JeseníkÛ. Kolem panuje

pfiekrásná pfiíroda, klid a pro „mû‰-

Èáky“ závidûníhodná samota. O ví-

kendech se tu stfiídáme s m˘mi ro-

diãi a s rodinou mé sestry. A jsou

dny, kdy se tu sejdeme v‰ichni

u ohníãku nebo na rodinné oslavû.

Na chatu nás to láká v kaÏdém

roãním období. Nikdy se tu ne-

nudíme. Pofiád je co opravovat

a vylep‰ovat. Baví nás i pfiipra-

vovat si zásoby lesních plodÛ na

zimu. Takové sbírání hfiibÛ - to je

paneãku nûkdy docela velké do-

brodruÏství. A relaxace u bazénu

v zapadlém koutku svûta také ne-

ní k zahození. V zimû se tû‰íme

na pofiádnou lyÏovaãku a bílou

romantickou krásu.

Pfied nûkolika lety se nám ale stal

pobyt v zasnûÏené krajinû málem

osudn˘m.

„Na chatu pojedeme hned v pá-

tek, aÏ se vrátíme z práce.

V‰echno si nachystáme, aÈ ne-

jsou zbyteãné stresy!“ hlásil

manÏel uÏ ve stfiedu pfied veãer-

ním televizním programem. Nic

jsem nenamítala. Na kfiupav˘

sníÏek jsem se docela tû‰ila.

Mokrá bfieãka mûstsk˘ch ulic

není pro dûtsk˘ koãárek a ãvach-

tající boty nic pfiíjemného.

„Strejdo, my pojedeme s vámi,“

Ïadonily sestfiiny dûti, dvanáctilet˘

Honzík a osmiletá Veronika, kdyÏ

pfii‰ly druh˘ den na náv‰tûvu.

„Teto, my ti pomÛÏeme s Betyn-

kou. Budeme ji vozit na saních.

AspoÀ nemusí‰ brát koãár. U cha-

ty bude urãitû hodnû snûhu ...,“

vemlouvali se neodbytnû.

„Máte tam lyÏe?“ zeptal se man-

Ïel a v jeho hlase bylo znát, Ïe uÏ

je nahlodan˘. „Nemyslete si, Ïe

budete zahálet, dáme si pofiádn˘

v˘‰lap.“

Bezvá, paráda,“ pfiekfiikovali je-

den druhého.

„Ve ãtyfii aÈ jste pfiipravení, zasta-

víme se pro vás,“ konãil debatu

manÏel.

Na chatu jsme dorazili v podve-

ãer bez nejmen‰ích problémÛ.

Snûhu bylo tak akorát na bûÏky.

Zaparkovali jsme, vybalili na-

cpané ta‰ky, pfiipravili narychlo

veãefii, a kdyÏ Betka usnula,

zvládli jsme nûkolikrát „âlovû-

ãe, nezlob se“.

„A jde se na kutû,“ rozhodl man-

Ïel, „Verunka uÏ nám tu zívá.

Zítra je také den.“

Nikdo neodporoval. Snad uÏ se

v‰ichni tû‰ili do sv˘ch pelí‰kÛ.

Roãní Betynka nezklamala.

Tradiãnû byla v sobotu budíãkem

pro v‰echny obyvatele chaty.

Chlácholíc dcerku v náruãi jsem

se pfii‰ourala k oknu.

„Páni, to je ale pfiekvápko!“

Na‰e auto má velkou bílou ãepici,

cesta zmizela pod bíl˘m pfiíkro-

vem, v‰ude naváté závûje.

„Vstávat, dostali jsme pûknou na-

dílku!“ budila jsem poslední

ospalce. Po snídani se pustil man-

Ïel do prohazování cesty od chaty

k silnici. Honzík a Verunka mu

zanícenû asistovali.

„Teto, obleã nám Betynku, my ji

povozíme,“ pfiibûhla za chvíli

Verunka s prosíkem. A pak doda-

la: „Strejda nám zatím pfiipraví ly-

Ïe na odpolední v˘let.“

„Proã ne,“ fiekla jsem si v duchu,

aspoÀ si mohu zaãít pfiipravovat

obûd. Navlíkla jsem dcerku do fu-

saku a usadila ji na sáÀky do 

ohrádky. Oknem jsme je‰tû chvíli

bedlivû sledovala, jak malí sáÀka-

fii zatáãí cestou od auta k silnici.

V pohodû jsem umyla nádobí od

snídanû a zaãala pfiipravovat zele-

ninu na polévku.

Najedou se prudce rozletûly dvefie

a od prahu bylo sly‰et kfiik: „Teto,

strejdo, rychle, Betynka se topí.“

Leknutím ve mnû hrklo a v bûhu

jsem staãila jen vykoktat: „Co,

co se stalo?“

Verunka neodpovídala, jen utíkala

pfiede mnou a ukazovala k mostku

u silnice. Jak jsem se blíÏila k cíli,

zaãínala jsem chápat, co se pfiiho-

dilo. Honzík dfiepûl v naváté závû-

ji nad potokem, která se z ãásti

pod tíhou sánûk probofiila. Obûma

rukama svírá fusak s na‰í nebo-

hou kfiiãící Betkou.

„Teto, honem, já uÏ ji neudrÏím!“

volal zoufale.

Vtom uÏ také dobíhal manÏel.

Oba jsme popadli fusak a nacuca-

n˘ do pÛli vodou jej vysm˘kali na

bfieh. ·lo to ztûÏka, pofiádnû jsme

se zapotili.

„Utíkej s Betkou rychle do cha-

ty!“ zavelel choÈ.

Potom vytáhl pfievrácené sáÀky

z vody a snaÏil se mokré bfiemeno

s Honzíkem nasoukat na nû.

MÏikem jsem dobûhla do tepla na-

‰eho nynûj‰ího domova. Se stra-

chem jsme zírala na dceru. Pfiestala

breãet, nepfiítomnû na mû mÏoura-

la oãima a zaãínala modrat. Z vl-

nûn˘ch dupaãek jí cákala ledová

voda. Rychle jsme ji pfievlékla, ale

zdála se mnû stále pfiíli‰ studená

a neteãná. Byla zfiejmû v ‰oku.

„Co teì budeme dûlat?“ volala

jsem na pfiibíhajícího manÏela.

„K telefonu je daleko a lékafiská

pohotovost je aÏ v okresním

mûstû!“

UÏ jsem to v‰echno zaãínala vi-

dût ãernû. ManÏel pfiistoupil

k Betce a peãlivû ji prohlíÏel.

Najednou se rozhodl: „To spraví

osvûdãená medicína. Rozdûlej

dvû plínky a dívej se.“

Pak vzal butilku se slivovicí, kte-

rou má v chatû „do velk˘ch mra-

zÛ“. âást obsahu vylil na plínky.

„Teì ji do toho obkladu pofiádnû

zabal! A jednu malou ‰tamprlku,

aby se zahfiála i uvnitfi.“

NeÏ jsem se nadála, vhrkl ji Betce

do krku. Pak ji pfiikryl pefiinou

a chvíli kolébal. Dcerka v mÏiku

oddychovala hlubok˘m spánkem.

„A co vy dva hfií‰níci?“ obrátil se

muÏ na oba provinilce. Stáli

v koutû u dvefií a mlãky sledova-

li na‰i léãbu.

„Strejdo, nezlob se,“ zaãal

Honzík. „Já myslel, Ïe potok pfie-

jedeme po snûhu, kdyÏ tam byla

tak velká závûj.“

„To tû mohlo napadnout, Ïe ta-

kov˘ pra‰an to nevydrÏí. No,

hlavnû Ïe jsi udrÏel Betku, vÏdyÈ

se mohla utopit. Ale jsi ducha-

pfiítomn˘ a sílu má‰ taky pofiád-

nou. To se musí uznat!“

„Jen aby nedostala zápal plic,“

pesimisticky jsem prorokovala

a kaÏdou chvíli nahlíÏela k spící-

mu dítûti. Pomalu se jí vracela

barva a na ãele se bl˘skalo nûko-

lik krÛpûjí potu. Asi po tfiech ho-

dinách se zaãala vrtût. Pak se po-

sadila a zavolala: „Mama, papu.“

·Èastnû jsem se na ni usmála.

S chutí snûdla cel˘ obûd. Zbytek

dne v‰ak strávila v teple, bedlivû

hlídána a pozorována celou rodi-

nou. Îádn˘ zápal plic se nekonal.
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Psáno do ‰uplíku

Zabrala stará osvûdãená domácí

medicína, jak konstatoval mÛj

choÈ. Ale Verunka s Honzíkem

pfii‰li o svÛj v˘let na bûÏkách.

Byl to takov˘ mal˘ trest za nepo-

zornost, která mohla b˘t pro ce-

lou rodinu tragická.

JenÏe to nebyl konec na‰ich ví-

kendov˘ch trablÛ.

V noci ze soboty na nedûli pofiád-

nû pfiituhlo. A kdyÏ jsme se po 

obûdû chystali nastartovat auto,

pfii‰la dal‰í rána. Jen to v nûm za-

brblalo, a ne a ne chytnout. Z ok-

na jsem pozorovala manÏela, jak

bezradnû pobíhá od motoru k vo-

lantu. Vedle mû ãekaly napûcho-

vané ta‰ky, v náruãí usínala doce-

la spokojená dcerka. Tiskla jsme

ji k sobû a myslela na to, jaké ‰tûs-

tí jsme mûli, Ïe z toho ledového

kfitu vyvázla bez újmy a následkÛ.

„V‰ak on to Jirka vyfie‰í a nûjak

se dopravíme domÛ,“ chlácholila

jsem se.

A taky Ïe vyfie‰il. Nakonec nám

vypomohl soused. Sehnal ve vsi

traktor, vyvezl celou rodinu aÏ na

hlavní silnici, a jak se fiíká mezi

chlapy, „roztáhl ztuhl˘ motor“ na-

‰í ‰kodovky.

KdyÏ jsem veãer ukládala svou

dcerku do post˘lky, mûla jsem

hfiejiv˘ pocit, Ïe ten smoln˘ ví-

kend pfiece jen skonãil dobfie.

Snad nad námi tenkrát stál stráÏn˘

andûl. Ale pomoc dobr˘ch a obû-

tav˘ch lidí také není k zahození.

Bez nich by se nám v‰em Ïilo

mnohem hÛfie.

poezie
Miroslav Václavek

Kam ani konû ...
Mûla jsi studen˘ hlas

oãi mlãenlivé

na kaÏdém vlasu sníh

a fiídce tkan˘ ‰ál

mého dot˘kání

okolo nah˘ch bokÛ

asi báli jsme se tání

a teì na jazycích

na‰e slova hnijí

ta, která mûli jsme si fiíct

o nûkolik jar dfiív

neÏ zaãal jsem v‰echno dûlat

aby pfiestala jsi mne milovat

asi bál jsem se milování

já teì obouvám si válenky

obejdu pfiedmûstské dvorky

aÏ ke konci dojdu

pohfibi mne do zdi

a ranní vodkou pfiipij si

s opil˘mi izvo‰ãiky

mÛj vÛz uÏ vjel

ve slepou ulici

tam pÛjdu, kam ani konû nejezdí

Bílej racek kfiídly zamává

nad nástupi‰tûm k lodím

Kampa pod mostem se schovává

jako ruãiãky do cizích hodin

Bílej racek s kfiídly, v kter˘ch 

snûÏí

kormidluje tohle odpoledne

mezi bfiehem, kde odbíjí pÛl

jedné

krajem vody, v níÏ se na‰e tváfie 

souÏí 

kolem Prahy bez vûÏí a bezedné

Bílej racek, tenhle drzej klacek

chvíli sedí a potom si odletí

mezi nebem z cihel v mracích

a zemí, kde za veãerÛ

za obzor prach usedá

je aÏ pfiíli‰ mnoho vûcí náhoda

Jen bÛh ví, proã je racek ‰ediv˘

chvíli mlãí a potom se hádá

mezi nebem z cihel v mracích

a zemí, kde za bezvûtfií

vãerej‰í dé‰È uvadá

je aÏ pfiíli‰ mnoho vûcí záhada

Bílej racek kfiídly zamával

nad ref˘Ïí tramvaje ãíslo devût

je pondûlí, co cinknut˘ karty 

rozdává

a je dost pozdû na nedûlní obûd

sobota 14. ledna 19.30

Legenda o Zorrovi
Romanticko-dobrodruÏn˘ (USA 2005)

MuÏ s ãernou maskou se vrací! PfiestoÏe si Alejandro stále obléká

masku Zorra, aby ochránil chudé a utlaãované obyvatele kalifornské-

ho teritoria pfied hamiÏností tamûj‰ích vládcÛ, musí se ãasto rozho-

dovat mezi sv˘m citem pro spravedlnost a touhou po normálním Ïi-

votû. Hrají: A. Banderas, C. Zeta-Jones ...  MládeÏi pfiístupn˘

!!! POZOR, MIMO¤ÁDNÉ P¤EDSTAVENÍ !!!

ãtvrtek 19. ledna 17.00

Harry Potter a Ohniv˘ pohár

Rodinné fantasy (USA 2005)
Na hogwardské ‰kole se v‰e toãí okolo turnaje, ve kterém se utkají

studenti tfií ãarodûjnick˘ch ‰kol. SoutûÏící volí Ohniv˘ pohár, kter˘

tentokrát vybere do soutûÏe i Harryho. Aby to v‰echno nebylo tak

jednoduché, zaãíná se o slovo znovu hlásit Voldemort, jenÏ je pfiipra-

ven vrátit se zpût. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 21. ledna 19.30

Doblba

âerná komedie (âR 2005)

Bratfii Mukovi jsou natolik rozdílní, Ïe nelze ani uvûfiit, Ïe bratry

jsou. Krátce pfied Vánocemi jim v‰ak spadne do klína neãekané dû-

dictví, jeÏ zmûní osudy snad úplnû v‰ech postav pfiíbûhu. ReÏie: P.

Vachler; hrají: J. Du‰ek, P. âtvrtníãek. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 28. ledna 19.30

Jeskynû
Akãní horror (USA 2005)

Pod nebem leÏí peklo, pod peklem leÏí jeskynû. T˘m jeskynních prÛ-

zkumníkÛ se ponofií do jeskynû, v jejíchÏ útrobách objeví úplnû nov˘

Ïivoãi‰n˘ druh. Pfiístupn˘ od 12 let

Bílej racek blues
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Z historie okolních obcí

Tragická cesta od Slavkova do Lomnice v roce 1805
LoÀské 200. v˘roãí bitvy u Slav-

kova (2. - 3. 12. 1805) mÛÏe na-

stolit i otázku, zda a jak˘m zpÛso-

bem se tato dûjinná událost dotkla

R˘mafiovska. Nahlédnutím do

kronik, veden˘ch napfi. v Lomnici

s neb˘valou peãlivostí, zjistíme,

Ïe oblast sice trpûla prÛchody 

vojsk, v RyÏovi‰ti dokonce byla

doãasnû dislokována jezdecká jed-

notka, nicménû k nûjak˘m váleã-

n˘m stfietnutím zde nedo‰lo.

Strádání se t˘kalo spí‰e nucení

muÏÛ k rÛzn˘m pracím pfii udrÏo-

vání sjízdnosti cest, u rolníkÛ pak

k tzv. pfiípfieÏím pro vojenské úãe-

ly. To znaãilo, Ïe obec musela vy-

ãlenit více nebo ménû potahÛ

s obsluhou a ty pak pfiepravovaly

vojensk˘ náklad dle rozkazÛ na

urãená místa. Lomniãtí zpravidla

do ·ternberka, ãastûji aÏ do

Olomouce. To v‰e jen za bídnou

a ãasto opoÏdûnû vyplácenou fi-

nanãní náhradu. Za poznámku

snad stojí, Ïe koncem listopadu

1805, tedy pfied vzpomínanou bit-

vou, byl pfiípfiah, neboli dovoz vo-

jenského materiálu lomnick˘mi

sedláky, veden ze Sovince aÏ do

Ol‰an u Prostûjova, kde se shro-

maÏìovala rakouská armáda pfied

rozhodující bitvou. A co pfieváÏe-

li? 10 vozÛ ovsa, 2 vozy sena a je-

den vÛz byl naloÏen me‰ním ví-

nem pro potfieby „v armádû boho-

sluÏebné“.

VraÈme se ale k nadpisem nazna-

ãenému tragickému pfiíbûhu, ode-

hrávajícímu se právû 2. prosince,

kdy nad Slavkovem vycházelo do

sychravû mlÏného rána slunce,

snad jako pfiedzvûst krvav˘ch ja-

tek na boji‰ti, v nichÏ v bolestech

naposledy vydechly desetitisíce, ãi

naopak coby slunce slávy, které

pozlatilo ãlovûka jménem Napo-

leon I. Nûmeck˘ obrat „Dreikai-

serschlacht, Austerlitz 2. 12. 1805“

se dá pfieloÏit i jako „tfiícísafiská

jatka, Slavkov 2. 12. 1805“ - vsku-

tku v˘stiÏnû. TakÏe pfiedstavme si

‰irokou oblast boji‰tû, jeÏ ve‰lo do

dûjin - hofiící vesnice a samoty, ti-

síce pû‰ích i jízdních vojákÛ ar-

mád ruské, rakouské a francouz-

ské. Sotva bys na‰el bezpeãné

místeãko daleko ‰iroko. A pfiece:

po císafiské silnici od Brna do

Olomouce jede v ten den, chce se

fiíct na pravidelné lince ãi se Ïelez-

nou pravidelností, po‰ta! Po‰tovní

vÛz taÏen˘ ãtyfimi koni.

Po‰ta vyjela ráno za svítání z Brna

a dal‰í zastávkou byla pfiepfiahací

stanice Pozofiice. Stará po‰ta

v Pozofiicích dodnes stojí v prak-

ticky pÛvodní podobû, a je tak na

celé tehdej‰í trase z Vídnû pfies

Brno, Olomouc, ·ternberk, H. Lo-

dûnici, Lomnici, Václavov, Andûl-

skou Horu a Zlaté Hory do Nisy

jediná dochovaná. AÏ budete ãíst,

Ïe v té dobû po‰ta jezdila pfies

Bruntál, neberte to moc váÏnû.

I kdyÏ je to na pohlednicích.

Vrátíme se radûji na starou po‰tov-

ní pfiepfiahací stanici do Pozofiic.

S uÏitím modernûj‰ího názvosloví

a s urãit˘m zjednodu‰ením lze fií-

ci, Ïe se zde stfiídaly osádky. Ta

z Vídnû do Pozofiic pfiedávala vÛz

a v‰e dal‰í osádce z Lomnice, kte-

rá pak mûla pfied sebou trasu aÏ do

Andûlské Hory. Urãitû se v‰e ode-

hrávalo ve chvatu a nervozitû 

uprostfied spousty vojákÛ - podle

záznamÛ se vlastnû pfiedávalo ne

na oficiálním dvofie, n˘brÏ kdesi

ve stodole a v ma‰talích (stájích).

Koneãnû jakÏ takÏ hotovo a mÛÏe

se vyrazit. Cesta v‰ak byla ucpaná,

na polích vojenská leÏení, do 

nichÏ se naveãer po bitvû mnohdy

nemûl kdo vrátit - pak se ale po‰-

tovnímu vozu podafiilo „zavûsit

se“ za jízdní dûlostfieleckou baterii

FrancouzÛ a s ní se dostat z právû

zaãínající zufiivé bitvy smûrem na

Vy‰kov.

„Ze strany dÛstojníkÛ francouz-

sk˘ch neãinûno nám potíÏí Ïád-

n˘ch,“ vypovûdûl pozdûji kroni-

káfii po‰tovní koãí Vincenc

Schenk z Lomnice. A vûfite, Ïe ta-

kov˘ koãí byl v té dobû uÏ nûjaké

spoleãenské postavení, kam se na

nûj hrabou dne‰ní dálkoví fiidiãi!

Ov‰em, tehdej‰í posádka byla

dvouãlenná. Ten druh˘ se jmeno-

val Alois Thiel a jeho funkce byl

„mitfára“, coÏ je synonymum

dne‰ního spolujezdce, závozníka.

Tehdej‰í mitfára si ov‰em nevezl

(s prominutím) zadek ve voze,

n˘brÏ si otlaãoval sedací svaly na

koni, a to na prvním zleva, pfiesnû-

ji na zadním podsedním. Zkrátka

a dobfie to bylo tak, Ïe koãí fiídil

dlouh˘mi opratûmi konû z kozlíku

a spolupracovník mu pomáhal di-

rigovat ze sedla. Proã tomu bylo

právû tak, nevûdûli ani v Po‰to-

vním muzeu ve Vy‰‰ím Brodû,

kde vûdí o staré po‰tû v‰e, Ïe? No

dobfie, vûdí hodnû, o té lomnické

napfiíklad jen málo.

Nyní si tro‰ku pfiibliÏme ná‰ po‰-

tovní povoz, ujíÏdûjící se zmínû-

n˘mi uÏ pány po‰Èáky od Vy‰kova

k Prostûjovu. Pfiedepsaná rychlost

pfiepoãtená z mílí na kilometry

mûla ãiniti nejmíÀ 8 km/hod.

V poãasí pfiíznivém pak aÏ 10

km/hod. VÛz mohl pfieváÏet 6 aÏ 8

cestujících s mal˘mi zavazadly

a k tomu samozfiejmû to hlavní -

po‰tovní zásilky. V onen kritick˘

den bitevní (jak se psávalo) moc

cestujících nebylo. Jakési hrabûn-

ky (dvû) plus komorná ãi spoleã-

nice jejich, jepti‰ka fiádu Ïebravé-

ho dobroãinného a to bylo v‰e.

Byl neãas váleãn˘ a téÏ poãasí nic

moc. KdyÏ uÏ jsme u toho vyba-

vení, tak k nûmu v zimû patfiily

velké cihly nahfiáté na kamnech

a zabalené do pytloviny a ty pak

zahfiívaly sedací ãásti pasaÏérÛ pfii

cestování. No a pak velk˘ noãník

za úãelem tím, kdyÏ potfieba náhlá

se pfiihodila. (Ty velké cihly se do-

chovaly v Lomnici dodnes, noãní-

ky byly porozbíjeny vlastnû ne-

dávno.)

V Ol‰anech poblíÏ Prostûjova za-

ãaly dámy z kabiny dávat koãímu

znamení „úzkosti nejvy‰‰í“. Ve

voze je ukryt kdosi navíc a zaãíná

kfiiãet bolestí! Povoz ale nezasta-

vil, jen zrychlil a v Olomouci

v‰echny cestující Ïeny vystoupily.

Bleskovû se pfiepfiáhlo a bez dal-

‰ích cestujících se pokraãovalo dál

aÏ do T˘neãka (dne‰ní ãást

Olomouce), kde vÛz zajel mimo

‰osé (silnici) a zastavil. Beze svûd-

kÛ byla odklopena dfievûná sedaã-

ka a zpod ní vytaÏen sténající mla-

d˘ muÏ ve francouzské uniformû.

Mûl nûkolik poranûní o‰etfien˘ch,

jak se tehdy dûlalo, vafiícím octem

a poté omotan˘ch hadrov˘mi cáry.

Jak se pozdûji tradovalo, ‰lo

o mladého korneta - srovnávací

hodností asi podporuãík -

z Napoleonovy armády, pÛvodem

to mûl b˘t Alsasan, kter˘ se ukryl

ve stodole stanice v Pozofiicích.

Po‰ÈákÛm slíbil velkou odmûnu,

z níÏ ãást na místû vyplatil ve zla-

t˘ch mincích, kdyÏ ho pfievezou

kamsi do Slezska k pfiíbuzn˘m.

Tak byl naloÏen a ukryt˘ pod sedí-

cími dámami se snaÏil nenafiíkat

bolestí.

KfiíÏ u domu ã. 142 v Lomnici. Snad na místû pohfibeného francouz-
ského korneta po bitvû u Slavkova. Dnes místo vypadá jinak - dÛm
v pozadí je zbourán a u kfiíÏe je zastávka autobusÛ. Stav asi v r. 1960.

Vlevo ‰avle francouzská vzor AN XI, vpravo tesák velitele hasiãÛ
v Lomnici z r. 1890 (psalo se o nûm v ãláncích o hasiãích na R˘mafiovsku).
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Kornetovi se v T˘neãku asi dosta-

lo o‰etfiení ve formû kofialky na rá-

ny i do hrdla a jelo se dál. Cestující

uÏ Ïádní bráni nebyli pod nûjakou

v˘mluvou. Nûkde pfied Lomnicí

na tehdej‰í staré po‰tovní cestû se

po‰Èáci podívali na ranûného, neÏ

pfiijedou na stanici, a ke své hrÛze

zjistili, Ïe je mrtev. Snad to bylo

zkratkovité jednání, mohla to b˘t

i obava z nemal˘ch potíÏí, rozhod-

li se korneta zakopat. JenÏe kde,

aby nebyli nápadní a aby ho náho-

dou nûkdo zase nevykopal?

Na‰tûstí vedla stará po‰tovní cesta

za dne‰ními domy ã. 1 aÏ 12 a asi

uprostfied byl dÛm ã. 142 (nyní

zbofien˘), kter˘ si koupil po‰tovní

koãí V. Schenk v roce 1797 spolu

s pozemkem dosahujícím aÏ

k dne‰ní silnici. Mrtvého zkrátka

zakopali na vlastní zahradû

Schenkovû a pûknû aÏ vzadu, mit-

fára Thiel mûl dÛm opodál.

Pak se nedûlo nic, léta bûÏela

a o tom, co fiíkalo svûdomí, nevíme

nic. MoÏná to svûdomí zas tak úpl-

nû tiché nebylo, kdyÏ se Schenk

zãistajasna rozhodl v roce 1823

postavit na své zahradû kfiíÏ, do-

dnes stojící poblíÏ autobusové za-

stávky u ã. 122 pfies cestu. âas bû-

Ïel neúprosn˘m krokem, Thiel se

odstûhoval do RyÏovi‰tû, kde si na

námûstí koupil dÛm, a V. Schenk

v roce 1829 doma zemfiel.

Lomnicí ‰ly pár let povídaãky

o v˘povûdi na smrtelné posteli

i o tom, jak Schenk za válek po ro-

ce 1805 záhadnû zbohatl, kdyÏ

v‰ude okolo byla bída s nouzí,

dovr‰ená státním bankrotem.

Pfiesnûji kdyÏ papírové peníze na-

jednou pozbyly hodnoty tak, Ïe

mûnová reforma v roce 1953 byla

proti tomu vlah˘m vánkem. Zlato

a stfiíbro si hodnotu udrÏely, a tak

v povídaãkách o váãku dukátÛ 

odebraném mrtvému kornetovi

mohlo b˘t reálné jádro.

No a pak ulétlo asi tak 150 let, po

nichÏ byl dÛm SchenkÛv uznán za

zchátral˘ do té míry, Ïe MNV roz-

hodl o jeho zbourání v akci Z. Dle

vyprávûní pana Jaroslava ·ãudly

z Lomnice byl pfii bourání domu 

ã. 142 nalezen pod selsk˘mi kam-

ny jak˘si v˘klenek a v nûm úplnû

ztefiel˘ tmav˘ kabát s kovov˘mi

knoflíky, v nûmÏ byla zabalena ‰a-

vle a starobylá pistole, obé znaãnû

zrezivûlé. „ToÏ z teho uÏ se nevy-

stfieli,“ mûl pr˘ fiíci pfiivolan˘ ãlen

VB, a tak si pistoli „kdosi“ vzal,

a ‰avli mám v tuto chvíli pfied se-

bou. Pro vás, ktefií jste trochu v ob-

raze, je to ‰avle vz. AN XI s mo-

saznou odlitou rukojetí a ko‰em

spolu s jednoduchou tfiíhrannou

ãepelí. Na zá‰titû ko‰e jsou tfii sta-

ré záfiezy a va‰í fantazii se meze

nekladou, co to mohlo znamenat.

Vítûzství v boji?

Tím by mohl ná‰ tragick˘ pfiíbûh

skonãit. Zlo, pokud vÛbec o nûja-

ké ‰lo, bylo potrestáno aÏ „tam na-

hofie“. Po‰tovní koãí Schenk si 

ulevil zpovûdí na smrtelném loÏi

a mitfára, pfiesnûji po‰tovní spolu-

jezdec, Thiel zbohatl, a jak to ma-

jí bohatí lidé ãasto ve zvyku, jistû

nezi‰tnû konal nûjakou dobroãin-

nost v RyÏovi‰ti. Tfieba utajenû.

KdyÏ uÏ jsme v dobách válek ve-

den˘ch Napoleonem a u jejich do-

padu na v˘chodní ãást R˘mafiov-

ska, tak je‰tû jedna velmi málo

známá zajímavost. Po roce 1805

byla v katastru obce Lomnice zfií-

zena „koÀská nemocnice“, tedy

veterinární zafiízení pro konû ne-

mocné a lehãeji zranûné. Po roce

1806 jich zde b˘valo od 600 do

800 kusÛ. Zafiízení se skládalo

z proutûn˘ch a kÛlov˘ch ohrad

s lehk˘m nakrytím, stfiechami ze

slámy nebo jehliãnat˘ch vûtví.

Souãástí nemocnice byla i koÀská

poráÏka - kÛÀ mûl na vybranou:

uzdraven˘ ‰el zpátky na boji‰tû,

nevyléãen˘ skonãil (pr˘ uÏ tehdy)

v masov˘ch konzervách. Byly to

hlinûné hrnce a maso se zalilo

koÀsk˘m sádlem.

Léãiteli koní byli „laiãtí odborní-

ci“ rÛzn˘ch národností, zmobili-

zovaní proti své vÛli v nejrÛznûj-

‰ích koutech Evropy, a pr˘ tu byli

i dva „moufieníni kfiesÈan‰tí“. Pro-

blémy nastávaly v pfiípadû úmrtí

„kur‰mídÛ“, jak byli naz˘váni.

Lomnick˘ faráfi se je bál pohfibít

na hfibitovû, a tak jich nûkolik po-

chovali na místû, kde je‰tû nedáv-

no stával dfievûn˘ trámov˘ kfiíÏ,

coÏ je vlevo od cesty z Lomnice

do RyÏovi‰tû na místû zvaném

Skalka. Ten kfiíÏ tam uÏ není, uhnil

a pak jej je‰tû pfiejel loni v zimû

traktor. Není to asi Ïádná velká

‰koda, nedá se sníst a dfievo z nûj

ani to teplo nevydá a kdo by se

o to mûl postarat, Ïe? Je tolik sta-

rostí. Jaroslav Chytil

Seriál

Nebojte se první pomoci (3. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Záchrann˘ fietûzec
Záchrana lidského Ïivota pfii úrazech a náhl˘ch pfiíhodách zpravidla

není záleÏitostí jednotlivce. Sestává z logické posloupnosti navzájem

navazujících krokÛ, jimÏ se fiíká záchrann˘ fietûzec. Stejnû jako u fie-

tûzu faktického je jeho síla (úãinnost) závislá na nejslab‰ím ãlánku.

Pfii poskytování o‰etfiení rozli‰ujeme ná-
sledující fáze:
1. Pfiednemocniãní laickou (zahrnuje laickou

první pomoc a vyrozumûní).

2. Pfiednemocniãní neodkladnou péãi (o‰et-

fiení t˘mem záchranné sluÏby a odborn˘

transport do zdravotnického zafiízení).

3. Nemocniãní neodkladnou péãi (zahrnuje

upfiesnûní diagnostiky a cílenou speciali-

zovanou léãbu).

Vyrozumûní
Vyrozumûní spoãívá v pfiivolání odborné po-

moci, kterou je zdravotnická záchranná sluÏ-

ba. Celostátnû je dosaÏitelná na tísÀové lince
155. Aktivaci jin˘ch tísÀov˘ch linek nelze do-

poruãit, i kdyÏ je moÏná, protoÏe tísÀové sloÏ-

ky si v˘zvy navzájem pfiedávají. Tento postup

je spojen s ãasovou prodlevou a informaãním

‰umem. Linku 155 obsluhuje kvalifikovan˘

zdravotnick˘ pracovník, kter˘ v˘zvu vyhod-

notí na základû pfiímé komunikace s volajícím.

Komunikace s operaãním stfiediskem
ZZS:
a) Volající se pfiedstaví, sdûlí, co se pfiihodilo,

pro koho Ïádá pomoc (poãet osob) a kam.

b) Dal‰í komunikaci vede operátor a volající

by mûl co nejpfiesnûji odpovídat na jeho 

otázky. Cílem je na základû anamnestic-

k˘ch údajÛ a popisu pfiíznakÛ vyhodnotit

stav pacienta a následnû vyslat optimální

v˘jezdovou skupinu.

c) V prÛbûhu hovoru se operátor informuje

o zpÛsobu poskytnuté pomoci, eventuálnû

doporuãí dal‰í postup. Rady k poskytová-

ní laické první pomoci jsou nedílnou sou-

ãástí jeho sluÏebních povinností.

d) V závûru hovoru volající operátorovi upfie-

sní pfiíjezdovou trasu, zdÛrazní dÛleÏité 

orientaãní body, domluví zpÛsob kontaktu

a oznámí ãíslo svého telefonu.

e) Sdûlení ãísla vlastního telefonu je nesmír-

nû dÛleÏité. Pokud operátor na základû

prvních informací stav pacienta vyhodno-

tí jako kritick˘, pfieru‰í hovor, aby bez

ztráty ãasu aktivoval v˘jezdovou skupinu.

Po jejím vyslání aktivnû kontaktuje vola-

jícího a standardním zpÛsobem pokraãuje

v upfiesÀování údajÛ.

Nejãastûj‰í chyby v komunikaci s operaã-
ním stfiediskem ZZS:
a) Volající sdûlí jméno a adresu postiÏené 

osoby a neuvûdomí si, Ïe není uvedeno

na domovním zvonku.

b) Obyvatelé ãinÏovních domÛ si neuvûdo-

mí, Ïe vchod je v noci uzamãen a zvonky

b˘vají nefunkãní nebo neãitelné.

c) Vesniãtí obyvatelé udají ãíslo popisné

a neuvûdomí si, Ïe není umístûno na vidi-

telném místû, pfiípadnû chybí.

d) Pfii zásazích v terénu - lesy, pole, louky 

apod. - neãeká u v˘jezdu ze silnice kon-

taktní osoba.

Záchranná sluÏba mÛÏe pomoci jen tomu,
koho skuteãnû najde. Hledáním pacienta
se mnohdy ztratí více ãasu neÏ jízdou ze
vzdálené základny. Pokud jste zavolali zá-
chrannou sluÏbu, vyãkejte jejího pfiíjezdu.

Co má pfiednost: poskytnutí první pomo-
ci, nebo vyrozumûní?
Obojí se má provést co nejdfiíve, nejlépe sou-

ãasnû, coÏ je moÏné, pokud je na místû pfií-

tomno více osob. V pfiípadech bezprostfiední-

ho ohroÏení Ïivota za pfiítomnosti jediného

zachránce je lépe dfiíve konat, potom volat. 
MUDr. Juljo Hasík

(Nebojte se první pomoci)
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O uprchlíka nemûlo
infekãní oddûlení zájem
R˘mafiov‰tí policisté zadrÏeli 

13. prosince v restauraci na auto-

busovém nádraÏí v Horním Mûstû

15letého svûfience diagnostického

ústavu v Bohumínû. Chlapec 

uprchnul z infekãního oddûlení ha-

vífiovské nemocnice, kde byl hos-

pitalizován po pokousání psem.

Policisté kontaktovali lékafiku 

uvedené nemocnice, av‰ak ta na-

mítla, Ïe pro mladíkovy útûky jiÏ

o nûj nemají zájem. Poté policisté

telefonovali s pracovnicí diagnos-

tického ústavu, která uvedla, Ïe

pro mladíka nemají jak pfiijet a Ïá-

dají o jeho pfievoz. Policisté zadr-

Ïeného chlapce eskortovali do dia-

gnostického ústavu sluÏebním vo-

zidlem.

Zlodûj tajnû vrátil
ukradené auto

Hned dvû krádeÏe aut se odehrály

v R˘mafiovû 18. prosince. V noci

z 18. na 19. prosince odjel nezná-

m˘ pachatel s vozidlem Nisan

Patrol zaparkovan˘m pfied do-

mem. V nádrÏi bylo asi 75 litrÛ

nafty a ve vozidle mûl majitel do-

klady a dal‰í vûci. Celkem mu

vznikla ‰koda za 258 tisíc Kã. Po

vozidle bylo vyhlá‰eno celostátní

pátrání.

Nad ránem 18. prosince si „vypÛj-

ãil“ neznám˘ pachatel Ford

Escort, kter˘ jeho majitel zaparko-

val poblíÏ vchodu do klubu v ulici

J. Sedláka. UÏ odpoledne se v‰ak

majitel dostavil na sluÏebnu poli-

cie s tím, Ïe auto na‰el na stejné 

ulici v R˘mafiovû u budovy zá-

kladní ‰koly. S vozidlem mûlo b˘t

ujeto asi 100 km a zÛstalo nepo-

‰kozené. Majitel vyãíslil pouze

‰kodu na benzínu za asi 300 Kã.

Agresivní lupiã
skonãil ve vazbû

V pátek 16. prosince zahájil brun-

tálsk˘ policejní komisafi stíhání

47letého muÏe z R˘mafiova pro

trestn˘ ãin loupeÏe. Skutku se mûl

dopustit v rekreaãní chatû

v Jamarticích, kde byl na náv‰tû-

vû. Obvinûn˘ muÏ napadl 54letou

Ïenu, která v chatû bydlí. Pfii úto-

ku se choval velmi agresivnû, nû-

kolikrát ji udefiil do obliãeje, chtûl

po ní peníze a strhl jí prsteny z ru-

kou. Poté z chaty utekl. Îena utr-

pûla rÛzná drobná poranûní bez

nutnosti hospitalizace. MuÏ byl

je‰tû téhoÏ dne zadrÏen. Oba

prst˘nky v hodnotû asi 2 tisíce Kã

se policistÛm podafiilo zajistit

a vrátit je zpût majitelce. V sobotu

17. prosince byl obvinûn˘ eskorto-

ván do vazební vûznice v Ostravû.

Podvod se stavebním
spofiením nevy‰el

Bruntál‰tí policisté ‰etfií úvûrov˘

podvod, kterého se mûla dopustit

28letá Ïena z RyÏovi‰tû. Byla ob-

vinûna, Ïe pfii vyplácení úvûru na

180 tisíc Kã ze stavebního spofie-

ní pfiedloÏila dvû faktury, o kte-

r˘ch v‰ak spofiitelna pozdûji zjisti-

la, Ïe je firma nevystavovala

a práce neprovádûla. K vyplacení

úvûru tak do‰lo neoprávnûnû.

O fakturách bylo zji‰tûno, Ïe byly

firmû orazítkované a podepsané

odcizeny. Dále policisté zjistili, Ïe

pfii vyfiizování úvûru Ïadatelka

pfiedloÏila zfal‰ované doklady

o pfiíjmech. Ve vûci byla obvinûna

i 44letá Ïena, která se na vypláce-

ní úvûru mûla podílet.

Zaútoãil na domnûle
tûhotnou Ïenu

Pfied nádraÏím v R˘mafiovû do‰lo

22. prosince k násilnému incidentu,

jehoÏ obûtí se stala údajnû tûhotná

Ïena. 14let˘ chlapec mûl za úãasti

dal‰ích ‰esti osob nejdfiíve oslovit

26letou Ïenu se Ïádostí o cigaretu,

a kdyÏ mu Ïena odpovûdûla, Ïe

Ïádné nemá, zaãal jí vulgárnû vy-

hroÏovat a vzápûtí ji zaÈatou pûstí

udefiil do obliãeje i do bfiicha. Pak

je‰tû Ïenu uchopil za odûv a shodil

ji do snûhu. Îena uvedla, Ïe je v ri-

zikovém tûhotenství, a proto jí byla

pfiivolána RZS R˘mafiov a byla

pfievezena do nemocnice, kde se

v‰ak její tûhotenství nepotvrdilo.

Nezletilého útoãníka policie bez-

prostfiednû po incidentu vrátila zpût

do v˘chovného ústavu a bude proti

nûmu zahájeno soudní fiízení.

DrÏitel ZTP okraden
v noãním baru

V noci 19. prosince vyuÏil zlodûj

znaãné podnapilosti 60letého

muÏe v noãním baru na námûstí

v R˘mafiovû a z náprsní kapsy

bundy, kterou mûl na sobû, mu

odcizil sáãek, kter˘ majitel pou-

Ïíval místo penûÏenky. V sáãku

mûl právû hotovost 15 tisíc Kã,

obãansk˘ prÛkaz a dal‰í doklady

vãetnû prÛkazu ZTP. PolicistÛm

se 21. prosince podafiilo ustano-

vit z krádeÏe podezfielého 43leté-

ho muÏe, kter˘ ale tvrdí, Ïe pou-

zdro majiteli vypadlo a on ho

pouze na‰el.

Udefiil Ïenu
mezi dvefimi

Obûtí brutálního útoku se stala

29letá Ïena z R˘mafiova. Veãer 

13. prosince u dvefií jejího bytu

zazvonil neznám˘ muÏ, kter˘ ji

v okamÏiku, kdy otevfiela, udefiil

do obliãeje. Pak zabouchl dvefie

bytu a utekl. Îena utrpûla otfies

mozku a musela b˘t hospitalizo-

vána. Na základû lékafiské zprávy

nyní r˘mafiov‰tí policisté pfiekvali-

fikovali ãin z pÛvodnû ‰etfieného

pfiestupku na podezfiení z trestné-

ho ãinu ublíÏení na zdraví.

KrádeÏí lyÏafiského
vybavení pfiib˘vá

K dal‰ím krádeÏím lyÏafiského vy-

bavení do‰lo mezi svátky v Karlo-

vû. Sjezdové lyÏe za 12 tisíc Kã za-

píchnuté ve snûhu pfied chatou si

odnesl zlodûj 26. prosince odpo-

ledne a v noci zmizely z neuzam-

ãené lyÏárny dva páry lyÏafisk˘ch

bot za více neÏ 8 tisíc. O tfii dny po-

zdûji byly odcizeny 4 páry sjezdo-

v˘ch lyÏí za 39 tisíc Kã z uzamãe-

né chodby rekreaãní chaty.

Policie znovu upozorÀuje na ri-
ziko krádeÏí lyÏí a dal‰ích spor-
tovních potfieb na horách!

Opil˘ v˘trÏník
skonãil na záchytce

R˘mafiov‰tí policisté ‰etfií pfiípad

v˘trÏnictví 22letého muÏe, kter˘

mûl 29. prosince v odpoledních

hodinách v restauracích Na

Kluzi‰ti a Erna v R˘mafiovû slov-

nû i fyzicky napadat personál

a hosty. Jeho útoky zastavila aÏ

pfiivolaná policie. Pfii pfievozu na

obvodní oddûlení se v‰ak opil˘

mladík sebepo‰kozoval údery hla-

vou o sluÏební vozidlo a následnû

do zdi oddûlení. Musel b˘t pfieve-

zen na záchytnou stanici v Opavû,

kde bylo mu namûfieno 2,41 pro-

mile alkoholu v krvi.

V Karlovû havaroval
záchranáfisk˘ skútr

âlen horské sluÏby se snûÏn˘m

skútrem havaroval na parkovi‰ti

u sjezdovky My‰ák v Karlovû

pod Pradûdem. Pfii zatáãení nara-

zil do zaparkovaného Peugeotu.

Ke stfietu do‰lo v dobû, kdy zá-

chranáfi na skútru vezl zranûnou

osobu. Hmotná ‰koda ãiní asi

120 tisíc Kã.

Narazil do závory
Ïelezniãního pfiejezdu

Hned druh˘ den nového roku do-

‰lo na R˘mafiovsku k nehodû s vy-

sokou ‰kodou. 18let˘ fiidiã

Volkswagenu jel pfiíli‰ rychle a pfii

prÛjezdu zatáãky tûsnû pfied Ïelez-

niãním pfiejezdem mezi obcemi

Val‰ov a Lomnice dostal smyk.

Situaci nezvládl a s autem vyjel

pfies koleji‰tû mimo komunikaci,

kde narazil do kovového sloupu

Ïelezniãní závory. Na autû vznikla

‰koda za 100 tisíc Kã a na Ïelez-

niãním zabezpeãovacím zafiízení

rovnûÏ za 100 tisíc Kã.

Neodvádûli danû
Na pfielomu roku byli obvinûni tfii

muÏi z Bruntálska kvÛli neodvá-

dûní povinn˘ch odvodÛ. Dva mu-

Ïi ve vûku kolem 50 let jsou stíhá-

ni za neodvedené pojistné za za-

mûstnance akciové spoleãnosti

v Malé Morávce ve v˘‰i pfiesahu-

jící 100 tisíc Kã. 34let˘ muÏ

z R˘mafiova je zase obvinûn

z trestného ãinu neodvedení danû

a pojistného za zamûstnance spo-

leãnosti se sídlem v R˘mafiovû,

kterou vedl jako jednatel. Celkovû

nebylo odvedeno více neÏ 200 ti-

síc Kã, aãkoliv daÀ i pojistné byly

zamûstnancÛm sráÏeny z v˘plat.

Bude spát
na kraden˘ch postelích
Tfii válendy si zfiejmû doma smon-

tuje neznám˘ pachatel, kter˘ se

bûhem svátkÛ vloupal do v˘robny

nábytku v RyÏovi‰ti. Dostal se do

skladu hotov˘ch v˘robkÛ, odkud

odnesl kompletní souãástky ke

tfiem válendám. KrádeÏí vznikla

‰koda za více jak 10 tisíc Kã.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál
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Co je to, kdyÏ se fiekne

na téma etiketa
KaÏd˘ turista, kter˘ vyráÏí do ci-

zích, mnohdy velmi vzdálen˘ch

krajÛ, neopomene se vyzbrojit ur-

ãit˘mi nezbytnostmi - vyfiídí

v‰echny potfiebné dokumenty, po-

ji‰tûní, pfiípadnû se nechá oãkovat

proti exotick˘m chorobám a do

svého zavazadla pfiibalí vedle oble-

ãení a osobních potfieb i nûkolik

drobností pro str˘ãka Pfiíhodu

a slovník s nejdÛleÏitûj‰ími fráze-

mi. Tím je vyzbrojen pro pfiípad, Ïe

by musel komunikovat s místním

obyvatelstvem, k ãemuÏ se uchy-

luje pouze ve chvíli krajní nouze.

Pokud k tomu ov‰em dojde a nebo

hÛfi je-li nutno komunikovat na

vy‰‰í úrovni, napfi. pfii spoleãenské

události, která se nebohému turi-

stovi pfiiplete do cesty, se slovní-

kem si jiÏ vystaãit nelze. Ne nadar-

mo se totiÏ fiíká „jin˘ kraj - jin˘

mrav“. Zde pfiichází na fiadu nejen

znalost spoleãensk˘ch obratÛ, ale

celého bontonu, zvyklostí, zkrátka

pravidel chování.

Pravidla spoleãenského chování

dané zemû vycházejí z mentality

jejího obyvatelstva. Je napfiíklad

známo, Ïe Nûmci si potrpí na ko-

rektnost a pfiesnost, zdraví se stis-

kem ruky, pfii pfiípitku neÈukají

sklenicemi a upfiednostÀují oslovo-

vání jménem, zatímco Raku‰ané

jsou rádi oslovováni titulem.

V Polsku by zvlá‰tû turistky nemû-

la pfiekvapit romantická galant-

nost, k níÏ patfií líbání ruky,

v Rusku zase pfiekypující poho-

stinnost, kterou není radno pohr-

dat. Ve Francii mÛÏeme oãekávat

zdvofiilost, ale i jistou dávku nefor-

málnosti, která je projevem osobi-

tosti a ‰armu, v Anglii naopak do-

sud pfieÏívají nûkteré velmi forma-

lizované zvyky, napfi. pfii servíro-

vání ãaje, které je dobré znát, aby-

chom hostitele neurazili. Nejménû

formálnosti lze oãekávat od

AmeriãanÛ, ov‰em kamarádsk˘

tón nesmí svádût k familiárnosti,

Ameriãana pfieci jen zajímají nej-

více fakta, a nikoliv osobní pocity.

Je zfiejmé, Ïe bez znalostí etikety

se ãasto dostaneme do trapné situ-

ace nebo se dokonce úplnû zne-

moÏníme. Okfiídlená rada, jak to-

mu pfiedejít, zní: „Podrob se mra-
vÛm kaÏdé zemû, jeÏ neshledávej
ani divn˘mi, ani smû‰n˘mi nebo
divok˘mi, vyjma mravy Kaniba-
lÛ.“ Autorem této maximy je ne-

stor slu‰ného chování za kaÏdé si-

tuace Jifií Stanislav Guth-Jarkov-

sk˘ (1861-1943). Kulaté v˘roãí je-

ho narození si pfiipomínáme právû

v tûchto dnech, a tak snad neu‰ko-

dí pfiedstavit si jeho zajímavou 

osobnost a nûkolik ukázek z jím

proklamovan˘ch zásad, jeÏ shro-

máÏdil ve svém Spoleãenském ka-
techismu (1910). Je to s odstupem

bezmála století ãtení zajímavé

i docela zábavné.

âesk˘ publicista, pedagog a orga-

nizátor sportovního hnutí Jifií

Stanislav Guth-Jarkovsk˘ se naro-

dil pfied 145 lety v Hefimanovû

Mûstci na Chrudimsku jako Jifií

Guth. Vystudoval praÏskou Karlo-

Ferdinandovu univerzitu a stal se

prvním doktorem filosofie na její

ãeské ãásti. O jeho v‰estrannosti

svûdãí, Ïe vedle filosofie absolvo-

val i studia matematiky a fyziky

(pÛsobil posléze jako gymnaziální

profesor) a navíc nav‰tûvoval var-

hanickou ‰kolu a zpíval v Hlaholu.

Pfiitom svÛj Ïivot spojil i se spor-

tem - na studijní cestû do Francie

se spfiátelil s baronem Pierrem de

Coubertinem, obnovitelem my‰-

lenky Olympijsk˘ch her, a stal se

v roce 1894 zakládajícím ãlenem

Mezinárodního olympijského v˘-

boru. Roku 1896 zaloÏil âesk˘ 

olympijsk˘ v˘bor a aÏ do roku

1929 byl jeho pfiedsedou. Guth-

Jarkovsk˘ prosadil pravidlo, Ïe

ãleny MOV se stávaly národní,

a nikoliv státní v˘bory. Díky tomu

se mohli âe‰i úãastnit Olympij-

sk˘ch her samostatnû, aãkoliv teh-

dy je‰tû patfiili do Rakouska-

Uherska. Guth-Jarkovsk˘ byl kro-

mû toho velk˘m propagátorem tu-

ristiky a pÛsobil i jako pfiedseda

Klubu ãeskoslovensk˘ch turistÛ.

Jifií Stanislav Guth-Jarkovsk˘ je

ponejvíce znám jako autor pravi-

del etikety a nûkolika pfiíruãek spo-

leãenského chování (Spoleãensk˘
katechismus, Stolniãení, Základy
spoleãenské v˘chovy). âteme-li si

dnes jeho do nejmen‰ích podrob-

ností vypilované zásady, ãasto se

neubráníme úsmûvu. V dobû první

republiky v‰ak Guthovi vynesly

vysoké uznání a po roce 1918

i post prvního ceremoniáfie pre-

zidenta T. G. Masaryka. Guth-

Jarkovsk˘ navrhl pro prezident-

skou kanceláfi nejen pravidla slav-

nostních ceremoniálÛ, která s ma-

l˘mi úpravami platí dosud, ale také

statut ¤ádu bílého lva, nejvy‰‰ího

státního vyznamenání.

Ve Spoleãenském katechismu uvá-

dí Guth-Jarkovsk˘ tfii základní pra-

vidla chování - slu‰nost, zdvofiilost

a takt. Slu‰nost je vrozen˘m sta-

vem mysli, zatímco zdvofiilost je

uvûdomûl˘m v˘razem slu‰nosti.

Slu‰nost Ïivot spoleãnosti umoÏ-

Àuje, zdvofiilost jej usnadÀuje.

Nejvy‰‰í schopností je takt (z lat.

tactus - hmat, cit, úãinek doteku),

kter˘ pfiedstavuje umûní vcítit se

do situace druh˘ch a pfiedejít tak

v‰emu, co by se jich mohlo nepfií-

jemnû dotknout. Na základû tûchto

tfií „kamenÛ“ pak Guth-Jarkovsk˘

vystavûl celou vûdu o spoleãen-

ském chování v nejrozmanitûj‰ích

situacích. Netajil se tím, Ïe inspira-

cí mu byla francouzská etiketa,

která byla stejnû jako celá fran-

couzská kultura pro prvorepubli-

kové âeskoslovensko nejvy‰‰í

metou. Vydejme se tedy do za‰lého

svûta dam v kloboucích a rukaviã-

kách a pánÛ ve fracích, ktefií byli

doslova na kaÏdém kroku prováze-

ni vztyãen˘m prstem Jifiího Stani-

slava Gutha-Jarkovského.

Na ulici: „(...) kdykoliv pozoruje-
me, Ïe nechtû jsme pfiekáÏkou ji-
n˘m, pfii chÛzi na ulici, v tramwayi
apod., neopomeÀme poÏádati krát-
ce za odpu‰tûní pouze slovy
„Raãte odpustit“, nebo krat‰ím
francouzsk˘m „Pardon“. VÛãi dá-
mû dluÏno posmeknouti. Bylo by
hrub˘m pokleskem, kdybychom
jsouce zabráni na ulici do hovoru
s nûk˘m nebo ãtouce noviny, vrazi-
li do neznámého a neomluvili se.
Jest chyba na na‰í stranû, neboÈ
jest na‰í povinností na ulici kouka-
ti na cestu. Vrcholem nezdvofiilosti
bylo by je‰tû k tomu plísniti nezná-
mého, do kterého jsme vrazili. (...)
Neslu‰í se na ulici dívati se do zr-
cadel ve v˘kladních skfiíních nebo
pouÏívati tabulov˘ch skel v˘kladÛ,
kaváren a t. p. za zrcadla. (...)
Upustí-li dáma mimochodem nûja-
k˘ pfiedmût, mimojdoucí pán
ochotnû po nûm se sh˘bne a zdvo-

fiile jí jej podá. Stejnû, stane-li se
cos podobného dámû sedící vedle
nûho na místû vefiejném. Ale okol-
nosti této nesmí pán vyuÏívati k za-
pfiedení jakéhokoliv rozhovoru
s dámou. Mnozí pánové b˘vají
úsluÏn˘mi pfies míru a také tu v‰e-
ho mnoho ‰kodí. Stfiezte se ne‰i-
kovné horlivosti, a upustí-li dáma
de‰tník na chodníku protûj‰ím, ne-
utíkejte pfies jízdní dráhu jej zved-
nout. Nebo dokonce nepospíchejte
vykonat nûjakou úsluhu tak, abyste
pfii tom upadli. (...)
Dámû se nezavdûãíte, pfiipomene-
te-li jí, Ïe má uvolnûn˘ úães nebo
klobouk nakfiivo a ‰aty pomaãka-
né, kdeÏto pán s díkem pfiijme upo-
zornûní na nûjak˘ kfiiklav˘ nedo-
statek toiletty náhodnû vznikl˘. Ale
vezdy upozornûní musí se díti dis-
kretnû, aby neuráÏelo. (...)
Pán nikdy nenabídne mladé dámû
ochranu svého de‰tníku. Ostatnû
Ïádná slu‰ná dáma nabídky takové
nepfiijme. (...)
Nikdy nevycházejme z domu ne-
dbale ustrojeni, bez kravaty neb
dáma bez klobouku (vyjímaje na
letním venkovském pobytu). (...)
Dámy nikdy nevycházejte bez ru-
kavic. Je-li toiletta zapínací, neo-
pomeÀte zapnouti i poslední knof-
lík. I sebe men‰í nedostatek v této
pfiíãinû mÛÏe vzbuditi zdání nepo-
fiádku. Stejnû pán musí zapnouti
v‰echny knoflíky své vesty, za vûtru
svrchník nesmí zÛstati otevfien˘,
aby ‰osy jeho nevlály.“
V obchodû: „Vcházíme-li do krá-
mu nikoli obecnû pfiístupného, jako
b˘vají nûkteré velkomûstské velko-
obchody, vezdy pozdravíme. Ve
vût‰inû krámÛ dluÏno smeknouti,
a pán zÛstane s hlavou nepokrytou
zejména, jsou-li v krámû dámy.
V krámû mluvte urãitû a klidnû.
Nevolejte na personál z dálky.
Nedot˘kejte se zboÏí, nebyli-li jste
k tomu vybídnuti nebo nepoÏádali-
li jste za dovolení.
Nedávejte si ukazovati pfiedmûty,
jeÏ nemáte v úmyslu koupiti. Neha-
níme to, co se nám nelíbí. Neobrat-
nému zfiízenci nevyãítejte jeho ne-
obratnost a sami se chovejte tak,
abyste svou neobratností na sebe
neupozornili.
Se zfiízenci nepou‰tûjme se do fieãí
zbyteãn˘ch a nevyprávûjme jim vû-
cí soukrom˘ch, jako proã, nebo ko-
mu kupujeme, za jak˘m úãelem, leã
by toho v˘bûr pfiedmûtu nutnû vy-
Ïadoval. Neptejte se, co soudí zfií-
zenci o pfiedmûtech vybran˘ch, jim

Jifií Stanislav Guth-Jarkovsk˘
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do va‰í koupû nic není a moÏná Ïe
mají vkus docela jin˘ neÏ vy.“
Na kluzi‰ti: „Brusle pfiipínej klid-
nû, neboÈ ukvapení mstí se pak ne-
pûknû. Známé dámû mÛÏe‰ brusle
pfiipnouti, dáma v‰ak na tuto sluÏ-
bu neãeká. Také neznámé dámû
pomoz, vidí‰-li, Ïe její brusle uvádí
ji v rozpaky a Ïe není na blízku zfií-
zence. Nebruslete v zimníku nebo
v koÏi‰e, dámy v plá‰tích, a vÏdy
v ãapce, nikoli v klobouku; páni ne
v cylindru. Nezastavujte se upro-
stfied kluzi‰tû, abyste nepfiekáÏeli
a krasobruslafiÛm nejezdûte do
cesty. (...)
Dáma klaì vût‰í váhu na klidné,
pûkné bruslení, neÏ na v‰elijaké
umûlé kudrlinky. Dáma sama neu-
kazuje pfiíli‰ svého umûní, aby neob-

racela na sebe obecné pozornosti, to
slu‰no jen ve dvojicích a na nejv˘‰e
pfii vefiejném závodû. PrÛvodu pána
nepfiedstaveného dáma nepfiijme,
na kluzi‰ti jako na plese. (...)
Jezdí-li pán s dámou, nekoufií.
Ohofielého doutníku nebo cokoli ji-
ného, ani sirky neházejte na led, je
to nebezpeãno pro bruslící. —
Veãerní bruslení, slavnosti kostym-
ní na ledû a pod. nenav‰tûvuj dáma
nikdy sama; pfii ma‰karách necho-
vej se pfiíli‰ bujnû!“
Pfii zásnubách: „V mnoha rodinách
pfiedchází svatbu dÛvûrná slavnost
zasnoubení. Je-li tomu tak, smluví
se den slavnosti nejen se snouben-
cem, ale i s jeho rodiãi. Snoubenec
bude ve v˘bûru sv˘ch hostí, které
pfieje míti pozvány, velmi skrom-

n˘m, udávaje jenom ãleny rodiny
a nejv˘‰e velmi dÛvûrné pfiátele.
Nepozve osob, které nemají Ïádné-
ho vztahu k rodinû snoubenãinû,
nebo spoleãníkÛ svého dfiívûj‰ího
mládeneckého Ïivota. (...)
Snoubenec v den zásnubní po‰le
nevûstû kytici bíl˘ch kvûtin, zejmé-
na takov˘ch, které snoubenka
zvlá‰tû miluje. (...) Vedle toho pfii-
nese sám snoubenec své snoubence
zásnubní prsten, jejÏ podá v pouzd-
fie. Dívka sama pouzdro otevfie
a podá prsten snoubenci, kter˘ jí ho
navlékne na ãtvrt˘ prst levé ruky,
kterou poté snoubenec políbí.
âasto dá matka pfii této pfiíleÏitosti
dovolení prvního polibku, aspoÀ na
ãelo snoubenky.“
Na vernisáÏi: „Dámy oblékají ele-

gantní úbory vycházkové, páni Ïa-
ket nebo redingote a cylindr.
PÛvodci obrazÛ b˘vají pfiítomni
a slu‰í se promluviti tu se znám˘m
umûlcem nûkolik lichotiv˘ch slov,
jeÏ sám umûlec nepokládá za ob-
jektivní kritiku svého díla, ale která
mu nejsou nepfiíjemná. Na vystavo-
vaném díle umûleckém jistû lze na-
jíti aspoÀ nûco pûkného a to vy-
zvedni nejvíce. Je-li to nûjak˘ futu-
ristick˘ nebo kubistick˘ nesmysl,
kter˘m malífi buì je na poãátku
hledání nûãeho ohromujícího nebo
jiÏ na konci svého umûní, nebo si
jen tropí z obecenstva ka‰pary, fiek-
ni aspoÀ, Ïe je to zvlá‰tní.“ ZN

(Citováno z knihy
Spoleãensk˘ katechismus
J. S. Gutha-Jarkovského)

Ohlédnutí za vánoãními a novoroãními svátky

Náv‰tûva v Dûtském domovû
v Janovicích

Ka‰párkovy Vánoce

Tak jako kaÏd˘ rok, i letos v nedûli 18. prosince v odpoledních hodinách

nav‰tívili Dûtsk˘ domov v Janovicích zástupci místní organizace âSSD

z R˘mafiova a Dolní Moravice, aby dûtem pfiinesli ovoce a sladkosti

a pfiedali finanãní dary. Je uÏ tradicí, Ïe obû organizace âSSD spolu-

pracují s domovem pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech, aÈ je to napfiíklad Den dû-

tí, opékání na zahradû nebo Mikulá‰.

UÏ pfii vstupu na oddûlení nás pfiivítaly dûti a hlavnû oblíben˘ Armando.

Dûti zazpívaly koledy, pfiednesly básniãky a potom se s chutí pustily do

ovoce a sladkostí. Nedûlní náv‰tûvy se za místní organizaci R˘mafiov

zúãastnili místostarosta Ing. Jaroslav Kala, Jifiina Pavlásková, Miroslav

Vojáãek, Jan Dohnal a za Dolní Moravici Marie Velebná s RÛÏenou

Uhlíkovou.  Zástupci Místní organizace âSSD R˘mafiov

V Lomnici i letos navázala

zdej‰í základní a matefiská

‰kola na tradici navodit sprá-

vnou vánoãní atmosféru

s mírn˘m pfiedstihem. Dûti

spoleãnû s uãitelkami pfiipra-

vily pro ‰irokou vefiejnost

dramatizaci pohádek. Ti ne-

jmen‰í za v‰eobecného vese-

lí zahráli Zvífiátka a loupeÏ-

níky. ·koláci vystoupili

s dramatizací sváteãnû ladû-

ného pfiíbûhu Ka‰párkovy

Vánoce. Na závûr si jako

kaÏd˘m rokem b˘valé Ïáky-

nû ‰koly secviãily pásmo ko-

led, které s nimi v závûru

zpíval cel˘ sál. Vystoupení

zavr‰il tradiãní jarmark s ke-

ramick˘mi betlémy, svícny,

obrázky, vánoãními ozdoba-

mi. Poslední náv‰tûvníci

a diváci se spokojenû roz-

cházeli domÛ v podveãerních

hodinách. 

Vedení Z· Lomnice

* * *  Vyfie‰ili jste správnû na‰i vánoãní soutûÏ?  * * *
Mal˘ vánoãní test
1e, 2a, 3g, 4b, 5f, 6h, 7c, 8d.

Správné odpovûdi vánoãního soutûÏního kvízu:
1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6a, 7c, 8c, 9b, 10a, 11a, 12b,

13c, 14c, 15b, 16a, 17a, 18c, 19c, 20b.

Stupnice ohodnocení:
0 aÏ 8 bodÛ:
Pokud jste nûco dostali k VánocÛm, je to do ne-

be volající nespravedlnost. Za takov˘ v˘sledek

si nezaslouÏíte ani shnilé brambory. Pfiesto vám

pfiejeme v‰echno nejlep‰í do nového roku.

9 aÏ 14 bodÛ:
Bez obav si zkuste oslavovat i jinde neÏ v âeské

republice, neztratíte se. Pohodu a úspûchy vám

v‰ak pfiejeme v novém roce, i kdybyste nevytáh-

li paty ze svého bytu.

15 aÏ 20 bodÛ:
NechÈ je pro vás nov˘ rok mimofiádnû úspû‰n˘

a radostn˘, za tu fÛru vûdomostí byste mûli b˘t

odmûnûni.

Slabiková vánoãní kfiíÏovka
Zaãátek krásn˘ch star˘ch svátkÛ hodnotil Jan

Neruda takto: „·tûdr˘ veãer, toÈ pr˘ jedin˘ den
v roce, ãistû „rodinn˘“ den, z jehoÏ rodinného
‰tûstí nabéfieme zase síly na cel˘ rok.

Osmismûrka
Dva turisti zabloudí v horách a najde je bernar-

d˘n se soudkem rumu. „Podívej, nejlep‰í pfiítel

ãlovûka!“ „Má‰ pravdu...! A nese ho pes.

Velká vánoãní ‰védská kfiíÏovka

V nastávajícím roce pfieje redakce ãtená-
fiÛm zdraví a úspûchy

·tûstí se usmálo na tfii lu‰titele: paní Lenku
Beranovou z R˘mafiova, Rudolfa Heisiga
z Bohuslavic a Josefa Vlacha z R˘mafiova, kte-

ré vylosovala fieditelka Stfiediska volného ãasu -

vydavatele R˘mafiovského horizontu - paní

Marcela Pavlová.

Úspû‰ní soutûÏící od nás dostanou vûcné dárky,

které vûnovala firma PC servis Michala Ihnáta

a Jana El‰íka a knihkupectví U Radnice. Redakce

dûkuje v‰em zúãastnûn˘m a také zmiÀovan˘m

sponzorÛm. JiKo

Foto: archiv MO âSSD R˘mafiov Foto: archiv Z· Lomnice
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otevfien˘ dopis
Ing. Josef · v é d a, Dukelská 4, 795 01 R ˘ m a fi o v, tel. 554 212 066, 723 705 203,

e-mail: josefsveda@tiscali.cz,

Poradce ekologického zemûdûlství

R˘mafiov 24. 11. 2005

Prezident âeské republiky

Václav Klaus

H r a d

P R A H A 1

Vûc: Îádost o pfievzetí zá‰tity nad projektem: „Biopotraviny pro dûti“.

Na základû Va‰eho vystoupení ve vefiejnoprávní televizi v souvislosti s konstatováním, Ïe máme smutn˘ svûtov˘ primát v úmrtí na kolorek-

tální karcinom a pfiední místo v onemocnûní kardiovaskulárního systému, Vás Ïádám o pfievzetí zá‰tity nad v˘‰e uveden˘m projektem jako

souãást primární prevence zdravotního stavu na‰í mladé generace.

Je lep‰í produkovat bioprodukty v ekologickém zemûdûlství, neÏ budovat onkologické kliniky pro dûti.

Dûkuji Vám pfiedem za kladné vyfiízení této tolik dÛleÏité Ïádosti, která podpofií úsilí stovek biozemûdûlcÛ a následnû umoÏní trvalé roz‰ífie-

ní ekologického zemûdûlství na celé území na‰í krásné republiky. Josef ·véda

Spotfieba tepla na sídli‰ti Dukelská
V dfiívûj‰ím vydání R˘mafiovského hori-

zontu byl uvefiejnûn ãlánek t˘kající se ne-

sporn˘ch v˘hod u panelov˘ch domÛ za-

teplen˘ch termofasádou, pfiípadnû je‰tû

navíc s kompletnû provedenou v˘mûnou

klasick˘ch oken za plastová vakuovaná

okna. Následující tabulka spotfieby tepla

na sídli‰ti Dukelská jasnû ukazuje pfied-

nosti a v˘hody proveden˘ch investic na-

pfiíklad u obytného domu na Dukelské uli-

ci ã. 5, kde je rozdíl spotfieby tepla ne-

jmarkantnûj‰í.

Nejvût‰ích úspor, jak jiÏ bylo fieãeno, do-

sahuje dÛm ã. 5, kter˘ je kompletnû zatep-

len˘ a má vymûnûná okna. DruÏstevní dÛm

ã. 4 má provedeno zateplení a ãásteãnou

v˘mûnu oken. Z uvedené tabulky vypl˘vá,

Ïe je moÏné prokazatelnû dosáhnout 50%

úspory tepla. Tato skuteãnost by mûla b˘t

v˘zvou pro starostu a zastupitele v souvis-

losti s akcí „Panel“ u obecních panelov˘ch

domÛ.

Ing. Josef ·véda,
ãlen dozorãí rady Tepla, s. r. o., R˘mafiov

Bigbeatové Vánoce tradiãnû zakonãily rockovou sezónu
Koncert rockov˘ch kapel

Bigbeatové Vánoce udûlal jiÏ tra-

diãnû dÛstojnou teãku za rocko-

vou sezónou 2005 v R˘mafiovû.

25. 12. se na pódiu velkého sálu

SVâ v R˘mafiovû se‰ly kapely

Kanava, Hechitera, The Pant,

Moskviã, Mro‰ & The Voices

a Nonsense.

Akci zahájila domácí Kanava, kte-

rá sv˘m vystoupením potvrdila, Ïe

je kapelou, která si zaslouÏí pozor-

nost posluchaãské vefiejnosti

a v podstatû jenom ãeká na pfiíleÏi-

tost, která ji dostane z ponûkud

stojat˘ch r˘mafiovsk˘ch vod.

Následovali matadofii r˘mafiov-

ského hardcoru Hechitera. Kapela

je koncert od koncertu vyhranûj‰í

a na Bigbeatov˘ch Vánocích pfied-

vedla, Ïe rozpumpovat fanou‰ky

v sále jí nedûlá nejmen‰í problém.

Poté si na scénû rozloÏila svoje a-

paráty havífiovská formace Mro‰

& The Voices a sv˘m technicky

dokonal˘m vystoupením nene-

chala nikoho na pochybách, Ïe

patfií na pomyslnou ‰piãku neko-

merãní rockové scény.

Mro‰ & The Voices vystfiídali

Nonsense z Velkého Mezifiíãí

a rozpoutali hardcorové tsunami,

jehoÏ v˘sledkem byly boufilivé 

ovace publika a nejeden pfiídavek.

Za v‰eobecného hlaholu probûhlo

i vystoupení známé skupiny The

Pant z Bfiidliãné, která se uÏ nûko-

lik let tû‰í velké oblibû nejen u r˘-

mafiovského publika.

Závûr pak patfiil nejhor‰í rockové

kapele v ‰irokém okolí, dement-

kvartetu Moskviã. Ti se svého ú-

kolu - vyhnat nad ránem lidi ze

sálu - zhostili na v˘bornou a rok

2005 byl z rockového hlediska za

námi. Dej, Rockere V‰emohoucí,

aÈ je rok 2006 alespoÀ takov˘, ja-

k˘ byl ten loÀsk˘. Johan
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Sport

R˘mafiovsk˘ desetiboj 2006
Ve stfiedu 28. prosince 2005 probûhla ãtvrtá dis-

ciplína R˘mafiovského desetiboje - kuÏelky.

Hrálo se na 60 hodÛ sdruÏen˘ch v kuÏelnû TJ

Jiskra R˘mafiov. Celá akce mûla hladk˘ prÛbûh

a byla provázena v˘bornou atmosférou na dra-

hách i v hledi‰ti. Jak jiÏ b˘vá pravidlem, kuÏelky

táhnou. Na dráze se se‰lo 80 z celkového poãtu

86 úãastníkÛ desetiboje. Potû‰itelné je, Ïe ãtyfii

z nich vyuÏili poslední moÏnosti pfiihlásit se do

leto‰ního jubilejního roãníku. Doufejme, Ïe se se

v‰emi budeme setkávat i pfii dal‰ích disciplínách.

Jaké jsou v‰ak samotné v˘sledky kuÏelek. ·lo

o technickou disciplínu, takÏe logicky ti, ktefií se

s touto disciplínou setkali poprvé nebo podruhé,

mûli dost „dûr a buzarÛ“, ale vûfiíme, Ïe se tímto

ani následn˘m namoÏením nûkter˘ch svalÛ ne-

nechají od tohoto nádherného sportu odradit. Je

patrné, Ïe kuÏelky dosahují v R˘mafiovû vysoké

kvality a mají zde ‰iroké zázemí, o ãemÏ svûdãí

23 dvoustovkov˘ch ãísel. Mnozí úãastníci si po-

chvalovali, Ïe naladili formu v prav˘ ãas.

V˘sledky jednotliv˘ch kategorií:

Îeny A: 1. Hana Hájková 241 b. 2. Marcela Îáková 191 b. 3. Jana Pitorová 181 b.

Îeny B: 1. Zdena Wernerová 252 b. 2. Alena Jurá‰ová 223 b. 3. Markéta Míãková 220 b.

MuÏi A: 1. BroÀa Rektofiík 243 b. 2. Jifií Jaro‰ 231 b. 3. Karel Toman ml. 227 b.

MuÏi B: 1. Jifií Lisick˘ 236 b. 2. Jarda Hofman 212 b. 3. Karel Toman st. 212 b.

MuÏi C: 1. Antonín Koneãn˘ 239 b. 2. Laìa ·trbík 226 b. 3. Jarda Pfiecechtûl 219 b.

Za hladk˘ prÛbûh akce patfií podûkování v‰em, ktefií pomohli s její organizací, pfiedev‰ím Alenû

Jurá‰ové, Danû DoleÏelové a Rudolfu Heisigovi. Dûkujeme i sluÏbû zaji‰tûné oddílem kuÏelek, jmeno-

vitû panu ZdeÀku Dûdáãkovi a Vûrce Tomanové.

Celkové pofiadí po ãtyfiech disciplínách (turistice, bûhu na 1000 m, stfielbû ze vzduchovky a kuÏelkách)

vypadá následovnû:

Îeny A: 1. Marcela Valová 2. Eva Holubová 3. Marcela Îáková

Îeny B: 1. Bohumila Koneãná 2. Alena Jurá‰ová 3. Markéta Míãková

MuÏi A: 1. Ivo Sovi‰ 2. Jifií Jaro‰ 3. Vladimír Kistan

MuÏi B: 1. Jaroslav Lachnit 2. Josef Svedoník 3. Ivo Volek

MuÏi C: 1. Vojtûch Smetana 2. Antonín Koneãn˘ 3. Ivan Sovi‰

Dal‰í disciplínou bude bûh na lyÏích, kter˘ se uskuteãní v sobotu 28. ledna 2006 od 9.30 v zahradû Hedvy.

V̆ bor R˘mafiovského desetiboje

Úspûchy r˘mafiovského aerobiku v závûru roku 2005

DosaÏené úspûchy:
19. 11. 2005 Ostravsk˘ pohár

Kategorie 8 - 10 let
Terezka Krywdová 4. místo

Nela Paulerová - finálové umístûní

20. 11. 2005 SoutûÏní aerobic
Master Class - Olomouc

Kategorie 8 - 10 let

Terezka Krywdová - finálové 

umístûní

Kategorie 14 - 17 let
Zuzka Buãková - finálové umístû-

ní

Kategorie nad 18 let
L˘die ·védíková - 1. místo

Olga âloveãková - 6. místo

Gábina Kováfiíková - finálové 

umístûní

10. 12. 2005 SoutûÏní aerobic
Master Class - Ostrava

Kategorie 8 - 10 let
Terezka Krywdová - 2. místo

Markétka Kfienková - semifinále

Petra Vopafiilová - semifinále

Nela Paulerová - semifinále

Kategorie 14 - 17 let
Zuzka Buãková - finálové umístûní

Kategorie nad 18 let
Olga âloveãková - 6. místo

Gábina Kováfiíková - 7. místo

Silva RoÏÀáková - 8. místo

Mí‰a Mezihoráková - 10. místo

Reprezentanti sportovního klubu

Studio Sport a zdraví R˘mafiov

absolvovali v závûru roku tfii

krajské soutûÏe, v nichÏ v silné

konkurenci klubÛ z celé Moravy

a Slezska obstáli na jedniãku

a zúroãili tak svoji celoroãní

poctivou pfiípravu. Dûkujeme

v‰em závodníkÛm za dobrou re-

prezentaci a pfiejeme hodnû

sportovních úspûchÛ v roce

2006.

Rádi bychom také pozvali

v‰echny pfiíznivce závodního ae-

robiku v sobotu 4. února 2006 do

Stfiediska volného ãasu, kde pro-

bûhne 4. roãník krajské nepostu-

pové soutûÏe R˘mafiovsk˘ sou-

tûÏní aerobik Master Class. 

Zdenûk KfiíÏka, prezident SK

Koleda ... koleda ... ·tûpáne
Na Druh˘ svátek vánoãní loÀského roku se uskuteã-

nil II. roãník ·tûpánské desítky za úãasti bûÏcÛ 

z R˘mafiovska, Vrbenska a Berounska. Hlavním mo-

tem bylo setkání sportovcÛ a aktivní pohyb v pová-

noãním pfiejídání a leno‰ení. Závod se tentokrát ne-

bûÏel tak jako v minulém roãníku ke ·karedé jedli,

ale vedl od staroveské pekárny do Îìárského Potoka

k penzionu Relaxa, nahoru ke státní silnici ã. 11

a zpátky. Bûhu se zúãastnily asi tfii desítky závodní-

kÛ. Snad se pfií‰tího roãníku zúãastní dal‰í bûÏci, kte-

fií nechtûjí vánoãní svátky strávit jen leno‰ením.

Pofiadatelé dûkují za podporu firmû Reelza Jana

Br‰Èáka ze Staré Vsi, obci Stará Ves a Cykloklubu ve

Staré Vsi. Karel StrÏínek
Foto: Karel StrÏínek
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Soukromá fiádková inzerce

Prodej

Rýmařovská PC herna vyhlašuje
celoroční sérii turnajů o hodnotné ceny:
- MP3 přehrávač USB flash
- měsíc na internetu zdarma
- dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč

Podrobnosti v herně nebo
na www.playzone.trinital.com
Další bodovaný turnaj: 4. února 2006

Agentura Bruntál

Zahájila dne 9. 1. 2006
provoz jednatelství, Husova 7

(budova televizní opravny)
Provozní doba

Pondûlí 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Josef Mikulá‰ek

Úter˘ 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Josef Mikulá‰ek

Stfieda 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Jindfiich Poulík

âtvrtek 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Jindfiich Poulík

Pátek 9.00 - 12.00
Josef Mikulá‰ek
13.00 - 15.00
Jindfiich Poulík

Mobilní telefon: Josef Mikulá‰ek: 604 586 170
Jindfiich Poulík: 775 175 473

Slovy „klasika“ pfiedstavujeme sportovní projekt nazvan˘ Hledáme no-

vou Katefiinu Neumannovou, kter˘ druh˘m rokem realizují sponzofii na‰í

v souãasnosti nejúspû‰nûj‰í reprezentantky bílé stopy. Je jistû chvályhod-

n˘m zámûrem popularizovat bûÏecké lyÏování mezi dûtmi. Projekt se za-

mûfiuje na dívky a chlapce roãníku 1992 a 1993 a sestává z krajsk˘ch kol

a následného finále. To se bude konat v bfieznu v Liberci a postoupí sem

jen ti nejzdatnûj‰í z kol

krajsk˘ch. Dnes uÏ ví-

me, Ïe mûsto R˘mafiov

bude mít v Liberci díky

ÏákÛm místních spor-

tovních tfiíd své repre-

zentanty!

V sobotu 7. ledna 2006

se ve Vefiovicích konal

2. závod zmínûné série

za úãasti mlad˘ch lyÏa-

fiÛ z témûfi celé Mora-

vy. Pfiehled v˘sledkÛ:

Sv˘m v˘konem si právo zúãastnit se republikového finále vybojova-

li: H. Maãudová, M. Furik, Z. Macháãek, R. Keclík, P. Ondrá‰ek 

a J. Kodl. Gratulujeme! Vlastimil Baran

Sjednáváme v‰echny druhy obãanského poji‰tûní.
Vyfiizujeme v‰echny potfiebné úkony a poÏadavky

klientÛ t˘kající se poji‰tûní.

Foto: archiv Z· R˘mafiov

Na‰li, moji rádcové, na‰li?
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AUTO DùDOCH
Hornomûstská 23, R˘mafiov, tel.: 554 230 254, 777 16 15 15, 777 65 99 95; e-mail: autodedoch@seznam.cz; www.autodedoch.cz

MIMO¤ÁDNÁ AKCE:

KE KAÎDÉMU VOZU DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT KODAK
SLEVOVÁ KARTA NA BENZÍN

A MECHANICKÉ ZABEZPEâENÍ ¤ADICÍ PÁKY

Suzuki Vitara
Grand 2.0 TD,
4x4, r. v. 1999,
125 tis. km, 
2x airbag, 
centrál, el. 
okna, servo,
závûs, rádio
mg. Cena: 
260 000 Kã.

Hyundai Starex
2,5 TD, 4x4, 
9 míst, r. v.
2000, 105 tis.
km, klima,
centrál, el. 
okna a zrcátka.
Cena: 
299 000 Kã.

· - Fabia 1.4
Mpi LPG, r. v.
2000, 115 tis.
km, pohon 
na plyn, airbag,
servo, rádio +
mg, imobilizér,
koupeno v âR.
Cena:
149 900 Kã.

Audi A4 1.9
Tdi, r. v. 1997,
150 tis. km, 
el. okna, dig.
klima, 2x air-
bag, servo, 
Al kola, ABS,
el. zrc., stav.
volant. 
Cena: 
170 000 Kã.

Renault Mégane
Clasic 1.6e, 
r. v. 1997, 
2x airbag, 
servo, centrál,
ABS, el. okna,
stav. volant.
Cena: 
99 000 Kã.

Peugeot 406
Break 2.0 HDI,
110 PS, r. v.
1999, 121 tis.
km, dig. klima,
2x airbag, ABS,
rádio, centrál, el.
okna a zrcátka.
Cena:
195 000 Kã.

Opel Corsa 1.2
16V, r. v. 1999, 
83 tis. km, klima,
servo, el. okna,
centrál, el. stfie‰ní
okno 
a dal‰í. 
Super stav. 
Cena: 99 000 Kã.

· – Octavia Combi
1.9 TDI, Ambiente,
r. v. 2002, super
stav, 78 900 km,
klima, ASR, ABS,
centrál, 4x airbag,
rádio 
a dal‰í. 
Cena:
289 000 Kã.

Opel Tigra 1.4
16V, r. v. 1998, 
96 tis. km, servis-
ní kniha, centrál,
el. okna, servo,
super stav. 
Cena: 
105 000 Kã.

· – Felicie
Combi GLX, 
r. v. 1998, 
95 tis. km, 
hagusy, 
centrál. 
Cena: 
109 000 Kã.

Opel Vectra
Combi DTI, 
r. v. 1999, 87
tis. km, klima,
4x airbag, 
centrál, rádio,
el. okna a zr-
cátka. 
Cena: 
179 000 Kã.

AUTOBAZAR
❏ V˘kup za hotové ❏ Komisní prodej

❏ Protiúãet ❏ Prodej na splátky
❏ Zpûtn˘ leasing

AUTOSERVIS
❏ ve‰keré servisní sluÏby
❏ karosáfiské práce (rovnací stolice Autoline)
❏ pneu servis, laserová geometrie John Bean

PROVOZNÍ DOBA

Po - Pá  8.00 - 17.30
So 9.00 - 13.00

!!! ZDARMA !!!

Peugeot 206 1.9
D, r. v. 1999,
142 tis. km, 
klima, 
2x airbag, 
centrál, el. okna
a zrcátka. 
Cena: 
145 000 Kã.

Louis ARMSTRONG
revival

& MH BAND

Budoucnost ‰itá na míru
Zmûnili jsme vizitku, dobré jméno zÛstává

Nabízíme:
- penzijní pfiipoji‰tûní se státním

pfiíspûvkem

- rÛzné kombinace poji‰tûní

se spofiením = bonus, v˘nosy

- investování

- stavební spofiení, úvûry (bonus)

- daÀové úlevy = úspory pro vás

Získejte více správnou kombinací
finanãních produktÛ

Poradce: Lenka RomaÀáková
Kanceláfi: R˘mafiov, nám. Míru 2,

budova Telecomu (vedle po‰ty), 1. patro
Otevfieno: pondûlí 9.00 - 11.30, 14.00 - 16.30

Tel.: 603 780 576
e-mail: lenka.romanakova@winpartner.cz

Winterthur je pfiední evropsk˘ poskytovatel
Ïivotního poji‰tûní a penzijního pfiipoji‰tûní.

Nejvût‰í poji‰Èovna ve ·v˘carsku
= spolehliv˘ partner, kter˘ zaruãuje stabilní,

solidní a solventní zázemí.



■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet
■ Komisní prodej
■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% akontace, staãí OP 

+ ¤P, úvûr bez ruãitele a na poãkání

■ Nemûnná v˘‰e splátek
■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e auto vám zÛstane
■ Specializace na splátkov˘ prodej: GE Money Auto, 

CCB finance, ESSOX, ·kofin
Zákonné a havarijní pojištění - ČPP, a. s., Generali pojišťovna, Allianz

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

Opel Astra Combi 1.7 dTi, 1. maj.,
r. v. 1999, klima, 2x airbag, ABS,
imob., alarm, el. okna, posil. fiíz.,
centrál. Cena: 169 000 Kã.

Fiat Bravo 1.6 SX, 1. maj., r. v.
1999, 95 tis. km, klima, airbag, rá-
dio, centrál, imob., el. okna a zrcát-
ka, posil. fiízení. Cena: 127 000 Kã.

·koda Octavia 1.6 GLX 55 kW,
CZ, r. v. 1998, airbag, rádio, cent-
rál, el. okna, posil. fiíz., palub. poã.,
el. zrcátka. Cena: 124 900 Kã.

·koda Octavia 1.6 GLX 55 kW, CZ,
r. v. 1997, 135 tis. km, 2x airbag,
ABS, posil. fiíz., palub. poã., centrál,
el. zrcátka. Cena: 138 900 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi 50 kW, CZ,
1.maj., r. v. 2001, 51 tis. km, air-
bag, rádio, posil. fiíz., centrál, zámek
fiadící páky. Cena: 178 000 Kã.

Volkswagen Passat Variant 1.8 5V
92 kW, r. v. 1998, 38 700 km, klima,
4x airbag, ABS, CD, centrál, el. okna
a zrcátka. Cena: 198 000 Kã.
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Toyota Landcruiser 3.0 TDi 4x4, r. v.
1998, klima, 2x airbag, EDS, ABS,
CD, centrál, el. okna a zrc., palub.
poã. posil. fiízení. Cena: 449 000 Kã.

Ford Maverick 2.7 TD 4x4, 
r. v. 1994, rádio, imob, stfie‰-
ní okno, posil. fiíz., taÏné.
Cena: 159 000 Kã.

·koda Octavia Combi 1.6GLXi 74kW,
1. maj., r. v. 1999, 83 400 km, klima,
2x airbag, ABS, cent., el. okna a zrc.,
pal. poã. a dal‰í. Cena: 189 900 Kã.

Opel Astra Combi 1.6 16V, 1. maj., 
r. v. 1998, klima, 4x airbag, ABS, rá-
dio, multif. volant, el. zrcátka a okna,
centrál a dal‰í. Cena: 149 000 Kã.

Opel Tigra 1.4i 16V 1. maj., r. v.
1999, 98 900 km, klima, airbag,
rádio, centrál, imob., el. okna,
posil. fiízení. Cena: 139 000 Kã.

Peugeot 306 Combi 1.6, CZ, r. v.
2000, 155 500 km, airbag fiidiãe, ABS,
rádio, posil. fiíz., el. zrcátka a pfiední
okna, centrál. Cena: 149 000 Kã.

BMW 730D automat, 1. maj., r. v. 2000,
TV, telefon, aut. klima, satelit navigace,
6x airbag, xenony, kÛÏe, ESP, ABS, CD
mûniã a dal‰í. Cena: 399 000 Kã.

·koda Fabia Combi 1.4 16V Comfort,
r. v. 2002, 78 900 km, klima, 2x air-
bag, ABS, centrál, el. okna, vyhfi. el.
zrcátka. Cena: 218 900 Kã.

Volkswagen Golf Variant 1.9 TDI, au-
tom., r. v. 1996, 140 tis. km, klima,
2x airbag, alarm, el. okna, posil. fiíz.,
centrál, el. zrc. Cena: 129 900 Kã.

Ford Maverick 2.7 TD GLS 4x4, 7míst.,
r. v. 1996, 170 tis. km, rádio, centrál, 
imob., el. okna, el. ‰íbr, posil. fiíz., taÏ-
né, el. zrcátka. Cena: 249 000 Kã.

Seat Ibiza 1.0i, r. v. 1998, 
146 200 km, rádio, centrál, 
imob., posil. fiízení. 
Cena. 88 900 Kã. 

Ford Ka 1.3 Cool, r. v. 1998,
66 tis. km, klima, 2x airbag,
ABS, imob., posil. fiízení. 
Cena: 98 000 Kã.

Renault Laguna Grandtour 1.9 dCi, 
r. v. 2003, 24 800 km, aut. klima, 8x 
airbag, ESP, ABS, CD, el. okna a zrcát-
ka, centrál a dal‰í. Cena: 379 000 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 Tdi, r. v. 1999,
91 900 km, klima, 2x airbag, ABS,
rádio, el. okna, posil. fiíz., taÏné, 
imob., centrál. Cena: 198 000 Kã.

Ford Transit 2.0 TDDi, servis,
1. maj., r. v. 2001, 116 200 km, kli-
ma, airbag, rádio, posil. fiíz., el. vyhfi.
zrcátka. Cena: 269 000 Kã + DPH.

Mazda 121 1,25i 16V, 1. maj.,
CZ, servis, r. v. 2001, 38 200
km, airbag, rádio, centrál, posil.
fiízení. Cena: 139 900 Kã.

Peugeot 307 2.0 HDi, 1. maj., r. v.
2001, 60 tis. km, klima, 4x airbag,
ABS, rádio, palub. poã., el. zrc. a ok-
na, centrál, CD. Cena: 269 000 Kã.

Peugeot 406 1.8, KLIMA, 1. maj., r. v.
1998, 71 tis. km, airbag, senzor stû-
raãÛ, posil. fiíz., klima, el. okna, cent-
rál. Cena: 129 900 Kã.


