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Odbory MûÚ informují Zpravodajsk˘ servis ve zkratce
Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

V˘zva obãanÛm

Odbor dopravy a silniãního hospo-
dáfiství vyz˘vá v‰echny obãany, kte-
fií mají fiidiãsk˘ prÛkaz vydan˘ do ro-
ku 1993 vãetnû, k jejich v˘mûnû!!!!
Povinná v˘mûna je urãena do

konce roku 2007, s ohledem na

informace poskytnuté MD âR

v‰ak Ïádáme v‰echny dotãené,

aby v˘mûnu svého fiidiãského

prÛkazu nenechávali na konec

pfií‰tího roku. Souãasná celostát-

ní statistika ukazuje, Ïe pokud fii-

diãi nezaãnou mûnit své prÛkazy

jiÏ nyní, v pfií‰tím roce nebude

technicky moÏné v‰echny povin-

né v˘mûny zvládnout.

Doklady potfiebné k v˘mûnû ¤P:
- fiidiãsk˘ prÛkaz;
- obãansk˘ prÛkaz;
- 1x fotografie na doklady;
- obãané od 60 let lékafiské po-
tvrzení o zdravotní zpÛsobilosti.

Odbor dopravy a SH,
evidence fiidiãÛ, MûÚ R˘mafiov

R˘mafiov‰tí rybáfii lovili na
Turawském jezefie nedaleko Ozimku

V sobotu 16. záfií 2006 se na krásném Turawském jezefie nedaleko

polského mûsta Ozimku konaly mezinárodní rybáfiské závody v lovu

dravcÛ, jmenovitû candáta. K úãasti na tomto klání byli pfiizváni rov-

nûÏ ãlenové Místní organizace âeského rybáfiského svazu

v R˘mafiovû. Lov rybáfii provádûli z loìky a za krásného podzimního

poãasí. Na‰i borci v konkurenci asi 60 závodníkÛ získali Pohár mûs-

ta Ozimku. Pfievzato z webov˘ch stránek mûsta R˘mafiova

Slavnostní vítání dûtí se uskuteãnilo letos jiÏ poãtvrté
Hrdé maminky a py‰ní tatínkové, poãetné pfií-

buzenstvo a hlavnû pûknû nastrojené ratolesti,

tak to vypadalo v sobotu 30. záfií v koncertním

sále Základní umûlecké ‰koly na ãtvrtém le-

to‰ním vítání dûtí mûsta R˘mafiova.

Na slavnostní vítání bylo pozváno ãtyfiiadva-

cet obãánkÛ narozen˘ch od dubna do záfií

2006. Vítání dûtí zahájila zastupitelka mûsta

a pfiedsedkynû komise pro spoleãenské záleÏi-

tosti (KPSZ) Kvûtoslava Sicová, která pfiivíta-

la rodiãe, malé obãánky a jejich prarodiãe.

Oficiální projev pfiednesla zastupitelka a pfied-

sedkynû kulturní komise BoÏena Filipová.

Mal˘m obãánkÛm popfiál do Ïivota také sta-

rosta Petr Klouda a s dûtsk˘mi fiíkankami uví-

taly novorozence Ïákynû Základní ‰koly

R˘mafiov Adélka, Aniãka a Verunka, které ro-

diãÛm dûtí pfiedaly kytiãky a mal˘m oslaven-

cÛm upomínkov˘ dárek v podobû ply‰áka.

V sobotním odpoledni se uskuteãnila celkem

tfii vítání dûtí.

Chlapeãci i holãiãky byli tentokrát poãtem ve

vzácné shodû. Nejstar‰í pozvanou holãiãkou

byla Barborka Peterková z R˘mafiova (18. 4.

2006), nejmlad‰ím obãánkem byl Martínek

Kováfi z Janovic, kter˘ se narodil 6. záfií 2006.

Slavnostního aktu vítání dûtí se zúãastnila také

dvojãátka Matyá‰ a Tadeá‰ Matu‰kovi

z R˘mafiova.

Pfii zápisu do pamûtní knihy zaznûla dále jmé-

na Terezka, Filip, Patrik, David, Elen, Ema,

Franti‰ek, Jakub, Tomá‰, RÛÏenka, Pavlínka,

Natálka, Jolanka, Lucinka, Viktorka a exotické

jméno chlapeãka Ánanda Coudray, jehoÏ tatí-

nek je francouzské národnosti.

Díky obûtavosti v‰ech, kdo se nezi‰tnû podíle-

jí na pravidelné pfiípravû a vlastním vítání dûtí

do Ïivota, aÈ jsou to zdravotní sestry, zástupci

mûsta nebo neodmysliteln˘ muzikant a foto-

graf, mohou mít rodiãe narozen˘ch dûtí pûk-

nou vzpomínku na poãátek Ïivota sv˘ch synÛ

a dcer. Pfiejeme na‰im nov˘m obãánkÛm a je-

jich rodinám dny plné pohody a ‰tûstí. JiKo

·kolství

Stfiední ‰kola R˘mafiov (b˘valé Zemûdûlské uãili‰tû, SOU a OU)
slaví 110. v˘roãí zaloÏení ‰koly

V pátek 27. fiíjna 2006 v 16 hodin zveme

v‰echny absolventy oborÛ Mechanizátor-

traktorista, Zemûdûlec/hospodyÀka, Opra-

váfi zemûdûlsk˘ch strojÛ, Opraváfiské práce,

Krejãí/krejãová, Kuchafi-ãí‰ník pro pohos-

tinství, Kuchafiské práce a b˘valé zamûst-

nance na‰eho uãili‰tû k prohlídce ‰koly, dí-

len a internátu.

Od 18 hodin se pro b˘valé a souãasné Ïáky

a zamûstnance uãili‰tû koná spoleãensk˘ ve-

ãer ve Stfiedisku volného ãasu, kde si mÛÏete

zavzpomínat na svá ‰kolní léta, setkat se

s b˘val˘mi mistry, uãiteli a spoluÏáky.

Od 20 hodin srdeãnû zveme do sálu SVâ ‰i-

rokou vefiejnost R˘mafiovska. Bude zde za-

ji‰tûno bohaté a vynikající obãerstvení, které

pro vás s ‰ikovností sobû vlastní pfiipraví na-

‰i uãitelé odborného v˘cviku spolu s Ïáky 

oboru Kuchafi-ãí‰ník pro pohostinství. K tan-

ci zahraje skupina Alternativa.

VáÏení pfiátelé, pfiijìte se podívat, jak˘ kus

cesty ‰kola urazila, jak˘mi zmûnami pro‰la.

Tû‰íme se na setkání a rádi vás pfiivítáme.
Pracovníci Stfiední ‰koly R˘mafiov
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Aktuálnû z mûsta

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov.
Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody.
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou.
Pracovní úvazek: 1,0.
Platové podmínky: se fiídí zákonem ã. 143/1992 Sb., o platu a odmûnû za pracovní pohotovost v rozpoãtov˘ch a v nûkter˘ch 

dal‰ích organizacích a orgánech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a nafiízením vlády ã. 330/2003 Sb., o plato-
v˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních 
samosprávn˘ch celkÛ a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Jiné poÏadavky: - min. stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou;
- praxe v této nebo obdobné ãinnosti a vzdûlání zamûfiené na stavebnictví nebo regionální rozvoj;
- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu;
- základní orientace v právních pfiedpisech (zejména zákon ã. 137/2006 Sb. v platném znûní), v dotaãní po-

litice státu a EU;
- komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování;
- odpovûdnost a preciznost;
- organizaãní schopnosti;
- vysoké pracovní nasazení;
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
- podávání informací zástupcÛm SdruÏení obcí R˘mafiovska (Dolní Moravice, Horní Mûsto, Tvrdkov, 

Jifiíkov, Malá Morávka, Malá ·táhle, RyÏovi‰tû, Stará Ves, Velká ·táhle, Bfiidliãná, R˘mafiov) o ve‰ke-
r˘ch programech, ze kter˘ch mohou obce Ïádat dotace, podávání servisu a metodická pomoc pfii podá-
vání, administraci a vyhodnocení Ïádostí.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;
- datum a místo narození uchazeãe;
- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;
- místo trvalého pobytu uchazeãe;
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka;
- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a do-
vednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûrového fiízení;

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad 
osvûdãující bezúhonnost vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, do-
loÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením;

- ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

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

odeslání nejpozdûji 15. listopadu 2006.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 15. listopadu 2006

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise 
bude uchazeãÛm oznámeno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.).
Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení
v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru Ïivotního prostfie-
dí a regionálního rozvoje MûÚ RNDr. Franti‰ek âermák, tel.: 554 254 312. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov

MùSTO R¯MA¤OV, námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov
T a j e m n í k M û s t s k é h o  ú fi a d u R ˘ m a fi o v

v y d á v á
o z n á m e n í o v y h l á ‰ e n í v ˘ b û r o v é h o fi í z e n í

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

na místo:
referenta odboru Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje

- konzultace a metodická pomoc projektÛ dotovan˘ch
z národních programÛ a fondÛ EU



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT18/2006

4

Téma vydání

Myslíme a Ïijeme ekologicky?
I kdyÏ se nûkomu mÛÏe zdát, Ïe

nehrozivûj‰í ekologické trendy

souãasnosti se na‰eho regionu

net˘kají, opak je pravdou. Emi-

se, prach, odpadky, tím v‰ím se

dusí nejen obyvatelé velkomûst,

ale i okolí, a to i velmi vzdálené-

ho. Polovina svûtové populace

dnes Ïije ve mûstech, z nichÏ

mnohá mají tolik obyvatel jako

celé státy. Odborníci pfiedpoklá-

dají, Ïe v roce 2030 jiÏ bude ve

mûstech soustfiedûno 60 procent

obyvatel. Je‰tû v roce 1950, coÏ

není historicky tak dávno, to by-

la jedna tfietina lidí, zbytek Ïil na

venkovû. Pfiitom ani Ïivot mimo

velká mûsta nemusí b˘t zaruãenû 

ekologiãtûj‰í.

Jak jsme na tom s ekologií u nás

v R˘mafiovû? Staãí se podívat,

jak˘ d˘m stoupá s podzimním

obdobím a poãínající topnou se-

zónou z nûkter˘ch komínÛ. I la-

ik okamÏitû pozná, ãím domác-

nost topí. Pokud komín takového

domeãku chrlí hust˘ d˘m Ïlu-

tohnûdé ãi temné barvy, zcela ji-

stû se nebude jednat o vytápûní

zemním plynem.

Kromû emisí trápí R˘mafiovsko

také odpady a nakládání s nimi.

Odpadem je ve své podstatû v‰e,

co pfii v˘robû nebo jiné lidské

ãinnosti nebylo z pÛvodního

zdroje vyuÏito a co není opûtov-

nû vyuÏito ani po dal‰í úpravû

(recyklaci). âást odpadÛ v plyn-
né formû uniká do ovzdu‰í, do-

stává se de‰tûm do vodních nádr-

Ïí, tokÛ, oceánÛ a do pÛdy.

Nejvût‰í objem odpadÛ pfiedsta-

vují látky tuhé, do nichÏ spadá

i komunální odpad.

Ve stfiedovûku se vyhazoval od-

pad z domácností pfiímo do ulic

mûst a pfiíkopÛ pod hradbami.

Toto období bylo i díky tomu do-

bou ãast˘ch morov˘ch epidemií.

Nakládání s odpadky se od té do-

by sice zmûnilo, na druhou stra-

nu se zmûnilo i sloÏení odpadu,

kter˘ je dnes pfiirozen˘mi proce-

sy v pfiírodû mnohem hÛfie od-

bourateln˘ (plastové lahve apod.).

Mnoho sloÏek domovního odpa-

du je pfiitom moÏné vytfiídit, re-

cyklovat a vyuÏít jako surovinu

pro dal‰í v˘robu. BohuÏel velké

mnoÏství odpadkÛ je i pfies zna-

lost této alternativy likvidováno

ve spalovnách nebo ukládáno na

skládky. Souvisí to s tím, Ïe or-

ganizace sbûru a tfiídûní odpadÛ

je u nás pomûrnû nedokonalá

a investiãní nároãnost provozÛ

vyuÏívajících tyto tzv. druhotné

suroviny neb˘vá vÏdy dostateãnû

celospoleãensky podpofiena (pfii-

tom odpad pochází od v‰ech).

Jen v roce 2005 obãané R˘ma-

fiova a místních ãástí odloÏili do

popelnic a kontejnerÛ více jak

1 800 tun komunálního odpadu.

V dal‰ích jedenácti obcích

R˘mafiovska, ve kter˘ch je Mûst-

sk˘mi sluÏbami R˘mafiov prová-

dûn svoz komunálního odpadu,

to bylo více neÏ tisíc dvû stû tun.

K tomu musíme pfiipoãítat pfies

jeden tisíc tun odpadu, které vy-

produkovaly firmy a podnikatelé

(ãíslo se t˘ká jen tûch firem, kte-

r˘m odvoz odpadu zaji‰Èují

Mûstské sluÏby). Celkem se tedy

v roce 2005 z na‰eho regionu od-

vezly na skládku minimálnû ãty-

fii tisíce tun odpadu. Dal‰í odpad

pocházel z obcí Bfiidliãná, Lom-

nice a RyÏovi‰tû, které mají

smlouvy na uloÏení odpadu uza-

vfieny pfiímo se skládkou, a úda-

je o mnoÏství jejich odpadu se

tudíÏ nenachází v evidenci Mûst-

sk˘ch sluÏeb. Dal‰í podstatnou

ãást tvofií odpad, vãetnû nebez-

peãného, kter˘ pfievzali pracov-

níci r˘mafiovského recyklaãního

dvora (828 tun). Nejvût‰í podíl

v nûm tvofiil smûsn˘ komunální

odpad (385 tun) a zbytky staveb-

ních materiálÛ (350 tun).

I kdyÏ se mnoÏství komunálního

odpadu podle fieditele Mûstsk˘ch

sluÏeb Martina Valy nijak dra-

maticky nezvy‰uje a recyklace

odpadu se zlep‰uje, jeho tfiídûní

zÛstává problematickou záleÏi-

tostí - poãínaje její ekonomickou

opodstatnûností (pokud není po-

mûrnû masivnû dotována z ve-

fiejn˘ch financí, jde o ztrátovou

ãinnost), pfies nezájem zpracova-

telÛ o nûkteré vytfiídûné komodi-

ty (díky relativnû malému mnoÏ-

ství odpadu a poloze R˘mafiova

staãí, Ïe jde pouze o regionální

nezájem), aÏ po pohodlnost jed-

notliv˘ch obãanÛ tfiídit (nutno

mít více nádob pro oddûlen˘

sbûr, vytfiídûné odpady vyná‰et

jinam neÏ smûsn˘ komunální

odpad, nedostateãn˘ poãet kon-

tejnerÛ na tfiídûn˘ odpad).

Jen pro zajímavost, v roce 2005

pfiijal recyklaãní dvÛr v R˘ma-

fiovû 42 tun skla, 15 tun plasto-

v˘ch obalÛ, 10 tun kovÛ, 7 tun

papíru a lepenky, více jak jednu

tunu záfiivek a odpadu obsahují-

cího rtuÈ, témûfi 6 tun zafiízení

obsahujících chlorofluorouhlo-

vodíky, témûfi dvû tuny vyfiaze-

n˘ch elektrick˘ch a elektronic-

k˘ch zafiízení, více jak jednu tu-

nu olejÛ a maziv, témûfi ãtyfii tu-

ny pneumatik a stejné mnoÏství

olovûn˘ch akumulátorÛ, v men‰í

mífie pak byly k likvidaci odevz-

dány barvy, lepidla, pryskyfiice,

rozpou‰tûdla, kyseliny a dal‰í che-

mikálie. Je nutné podotknout, Ïe

odvoz nebezpeãného odpadu za-

ji‰Èují specializované firmy, kte-

ré se rovnûÏ podílejí na odvozu

pouÏit˘ch sanitárních potfieb

z r˘mafiovské nemocnice.

Mûstská skládka v Malé ·táhli

byla k 30. ãervnu 2006 naplnûna

a uzavfiena. V souãasné dobû se

vyfiizuje stavební povolení k pro-

vedení rekultivace. Domovní od-

pad se dnes vozí do 40 kilometrÛ

vzdálen˘ch Rejchartic a ãásteãnû

také do Medlova u Uniãova, coÏ

v koneãném dÛsledku pfiijde

o nûjakou tu korunu dráÏ. Nav˘-

‰ení plateb za svoz komunálního

odpadu se v‰ak prostého obãana

nedotkne, protoÏe rozdíl hradí

mûsto ze svého rozpoãtu.

I pfiesto se najdou dluÏníci, ktefií

s platbami za svoz komunálního

odpadu stále otálejí. Podle infor-

mací finanãního odboru Mûst-

ského úfiadu v R˘mafiovû ãinila

dluÏná ãástka za místní poplatek

za odpady k 30. záfií 2006 témûfi

1,5 milionu korun. Firmy a práv-

nické osoby platí za svoz pfiímo

Mûstsk˘m sluÏbám R˘mafiov,

které vzniku dluhu ãelí tím, Ïe

buì vydají známku za svoz nádo-

by proti platbû ãi dluÏníku zasta-

ví v˘voz odpadu v pfiípadû nepla-

cení faktury za známku vydanou

na základû objednávky. Pfiitom

kaÏd˘ z dluÏníkÛ by si mûl sáh-

nout do svûdomí a uvûdomit si,

jak nelibû by nesl fakt, kdyby se

musel po kolena brodit v neodve-

zen˘ch odpadcích. JiKo
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Îáci základní ‰koly ãistili mûsto od odpadkÛ
Tzv. enviromentální v˘chova (tj. orientovaná

na problematiku Ïivotního prostfiedí) je dnes

bûÏnou souãástí ‰kolní v˘uky. V jejím rámci

pofiádala Základní ‰kola R˘mafiov v pátek

29. záfií pro Ïáky druhého stupnû akci zamû-

fienou na sbûr volnû pohozeného odpadu 

v ulicích a okolí mûsta. Na‰e redakce pro-

vedla sondu mezi Ïáky ‰est˘ch a osm˘ch

tfiíd, aby zjistila, na jaké úrovni jsou znalosti

z oblasti ekologie u dne‰ních dûtí.

Vût‰í povûdomí o zásadách ekologického

chování a také vût‰í bezprostfiednost pfii je-

jich vyjadfiování projevovali ‰esÈáci. Îáci 

6. B (11 - 12 let) pro‰li v pátek 29. záfií po-

mûrnû velké území mûsta, od Jelínkovy ulice

aÏ k lomu. Bûhem cesty naplnili nalezen˘mi

odpadky tfii velké pytle, které pro tuto akci

poskytly a naplnûné posléze sváÏely Mûstské

sluÏby. Star‰í spoluÏáci z 8. D (13 - 14 let)

vyãistili lokalitu u edrovického rybníka a ko-

lem Flemmichovy zahrady, kde nasbírali dva

pytle odpadkÛ. Pfii svém sbûru narazili nejen

na jednotlivé odpadky, ale i na men‰í ãerné

skládky, osmáci dokonce vyklidili jedno od-

padky zanefiádûné bezdomovecké „obydlí“.

SloÏení jejich „úlovku“ prozradí mnohé o li-

dech, ktefií je po sobû zanechali - krabiãky

a ‰paãky od cigaret, papírové obaly od su‰e-

nek, plastové lahve od limonád, sklenûné

lahve od alkoholu, igelitové pytle a mikrote-

nové sáãky, ale také pouÏité hygienické po-

tfieby (vãetnû dámsk˘ch vloÏek ãi jednorázo-

v˘ch plenek). Lidi, ktefií po sobû nechávají

volnû pohozené odpadky, dûti povaÏují za lí-

né, lhostejné, pohodlné, nechutné, zlé.

Vût‰ina ÏákÛ z osloven˘ch tfiíd také uvedla, Ïe

doma tfiídí odpad, pfiedev‰ím plasty, papír

a sklo, a pravidelnû jej odná‰ejí do speciálních

kontejnerÛ. Obvykle tak neãiní jen ze zvyku

nebo donucení, ale s vûdomím smyslu tfiídûní

a recyklace odpadu. Dobfie se orientují i v tom,

co znamená a co v‰echno pfiedstavuje nebez-

peãn˘ odpad a co je potfieba s ním udûlat v pfií-

padû, Ïe se ho chceme legálnû zbavit. ¤ada

z nich uÏ vyuÏila sluÏeb recyklaãního dvora.

PfiestoÏe mají r˘mafiovské dûti velmi dobré

povûdomí o tom, co v‰echno ohroÏuje Ïivot-

ní prostfiedí, bûhem ankety byly nûco ménû

schopné samy navrhnout, jak se má ãlovûk

aktivnû chovat ekologicky. ZN

Nové kontejnery na tfiídûn˘ odpad - plasty
Na území mûsta R˘mafiova je moÏné uloÏit plasty do
nov˘ch kontejnerÛ. V poãtu 40 kusÛ je po celém mûs-
tû rozmístily Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.
Kontejnery mají klasick˘ tvar, Ïlutá víka a nápis

PLASTY. DÛvodem v˘mûny star˘ch kontejne-

rÛ byl jejich ‰patn˘ technick˘ stav, pro nové se

Mûstské sluÏby rozhodly také z dÛvodu snad-

nûj‰í manipulace pfii pfiepravû a vysypávání od-

padu, které bude provádût klasick˘ KUKA vÛz.

Ten nahradí nosiãe kontejnerÛ na podvozcích

Avia, které budou vyuÏity jinak. Mûstské sluÏ-

by plánují v˘voz tûchto kontejnerÛ jednou t˘d-

nû s okamÏit˘m odvozem ke zpracovatelÛm.

Mûstské sluÏby R˘mafiov Ïádají obãany o dÛ-

sledné dodrÏování sortimentu plastÛ. Zabrání se

tak znehodnocení obsahu kontejnerÛ.

Nûkolik upozornûní k ukládání plastÛ:

PET láhve mÛÏete do kontejneru vhazovat 

s etiketou i víãkem. Obojí bude pfii dal‰ím zpra-

cování odstranûno. PET láhve se‰lápnûte!!!

Nese‰lápnuté láhve jsou objemné a tím zdraÏu-

jí pfiepravu, komplikují manipulaci a recyklace

se tak stává nákladnûj‰í.

Drobné zneãi‰tûní obalÛ nevadí. Staãí, kdyÏ po-

travinu dojíte nebo z kelímku vy‰krábete, zbyt-

ky kosmetick˘ch pfiípravkÛ, jako jsou m˘dla,

‰ampony, krémy, vylijete. Zbytek neãistot bude

odstranûn pfii dal‰ím zpracování.

PVC do Ïlutého kontejneru na tfiídûn˘ odpad

nepatfií!!! Komplikuje následné zpracování

smûsn˘ch plastÛ a energetické vyuÏití. PVC ob-

sahuje chlor, pfii jeho zahfiátí mohou vznikat ne-

bezpeãné zplodiny. Tento druh plastu poznáte

dle znaãky 3. Jedná se napfiíklad o novodurové

trubky ãi linoleum. 

Pfievzato z webov˘ch stránek mûsta R˘mafiova

Recyklaãní dvÛr dÛslednû hlídá kamerov˘ systém
Nedávno jsme uvefiejnili upozornûní
Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o.,
o tom, Ïe kvÛli pfietrvávajícímu od-
kládání odpadu mimo prostory re-
cyklaãního dvora a mimo jeho pro-
vozní dobu byl pro monitorování pro-
vozovny nainstalován kamerov˘
systém. Záznam z kamerového
systému pfiedávají Mûstské sluÏby
Mûstské policii R˘mafiov, která jej
vyhodnocuje, provádí lustrace a dal-
‰í ‰etfiení ke zji‰tûní pachatelÛ pfie-
stupku.
V souãasné dobû bylo Mûstské

policii R˘mafiov doruãeno jede-

nadvacet záznamÛ z kamerové-

ho systému. Z toho patnáct jich

bylo úspû‰nû vyhodnoceno a vy-

fie‰eno. Za spáchané pfiestupky

se ukládají sankce v blokovém

fiízení, v pfiípadû opakování pfie-

stupku je proti pachateli zaháje-

no správní fiízení, v tomto pfiípa-

dû jsou jiÏ sankce mnohonásob-

nû vy‰‰í.

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov vyz˘vá

obãany k dÛslednému dodrÏová-

ní odkládání odpadu pouze

v prostorách recyklaãního dvora

a v jeho provozních hodinách.

Vyhnou se tak nepfiíjemn˘m po-

stihÛm a pokutám. 

Pfievzato z webov˘ch
stránek mûsta R˘mafiova

Provozní doba recyklaãního dvora
Pondûlí, stfieda a pátek 12.00 - 18.00
Úter˘, ãtvrtek a sobota 8.00 - 13.00

Termíny podzimních mobilních svozÛ
1. listopadová sobota (4. 11.) - místní ãásti R˘mafiova
2. listopadová sobota (11. 11.) - mûsto R˘mafiov
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Podle § 29 zákona ã. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ,

oznamuji
1. Volby do zastupitelstva mûsta se v R˘mafiovû uskuteãní:

dne 20. fiíjna 2006 od 14.00 do 22.00;
dne 21. fiíjna 2006 od 8.00 do 14.00.

2. Místem konání voleb do zastupitelstva mûsta je:

3. Voliã pfiinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdrÏel.

4. Voliã je povinen pfii hlasování prokázat svou totoÏnost s právem volit do zastupitelstva obce.

5. K zaji‰tûní pofiádku a dÛstojného prÛbûhu hlasování ve volební místnosti je kaÏd˘ povinen uposlechnout pokynÛ pfiedsedy okrskové

volební komise.

6. KaÏd˘ voliã se musí pfied hlasováním odebrat do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ, jinak mu okrsková volební komise hla-

sování neumoÏní.

7. Hlasovací lístky budou kaÏdému voliãi doruãeny nejpozdûji tfii dny pfiede dnem voleb.

V R˘mafiovû dne 5. fiíjna 2006 Ing. Petr Klouda,
starosta mûsta R˘mafiova

oznámení
o dni a místû konání voleb do Zastupitelstva mûsta R˘mafiova

Informace
o zpÛsobu hlasování ve volbách do Zastupitelstva mûsta R˘mafiova

Volby do zastupitelstva mûsta se konají ve dvou dnech:
v pátek 20. fiíjna 2006 od 14.00 do 22.00

a v sobotu 21. fiíjna 2006 od 8.00 do 14.00.
Voliãem je obãan mûsta za pfiedpokladu, Ïe jde

o státního obãana âeské republiky, kter˘ ales-

poÀ druh˘ den voleb dosáhl vûku nejménû 

18 let a je v den voleb v této obci pfiihlá‰en k tr-

valému pobytu. Voliãem je také státní obãan ji-

ného státu, kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb do-

sáhl vûku nejménû 18 let a je v den voleb v té-

to obci pfiihlá‰en k trvalému pobytu a jemuÏ

právo volit pfiiznává mezinárodní smlouva, kte-

rou je âeská republika vázána a která byla vy-

hlá‰ena ve Sbírce mezinárodních smluv. V sou-

ãasné dobû je takovou mezinárodní smlouvou

Smlouva o pfiistoupení âeské republiky

k Evropské unii. Obãané státÛ Evropské unie,

ktefií splÀují podmínky pro pfiiznání volebního

práva, mají právo, pokud poÏádali o zápis do
dodatku stálého seznamu voliãÛ, hlasovat ve

volbách do zastupitelstva obce.
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Volební místnost
Ve volebních místnostech bude na viditel-

ném místû vyvû‰en hlasovací lístek oznaãe-

n˘ nápisem „VZOR“. Dále bude vyvû‰eno
prohlá‰ení kandidáta o vzdání se kandida-

tury nebo zmocnûnce o odvolání kandidá-
ta, pokud byla doruãena do 48 hodin pfied
zahájením voleb. Pfii zji‰Èování v˘sledkÛ
voleb se k hlasÛm odevzdan˘m pro tako-

vého kandidáta nepfiihlíÏí. Dále mÛÏe b˘t

vyvû‰ena informace o tiskov˘ch chybách na

hlasovacím lístku s uvedením správného 

údaje.

Hlasování
Prokázání totoÏnosti a státního obãanství
Voliã po pfiíchodu do volební místnosti pro-

káÏe okrskové volební komisi svou totoÏnost

a státní obãanství âeské republiky platn˘m

obãansk˘m prÛkazem nebo platn˘m cestov-

ním pasem âeské republiky. Jde-li o cizince,

prokáÏe po pfiíchodu do volební místnosti

okrskové volební komisi státní obãanství stá-

tu, jehoÏ obãané jsou oprávnûni volit na úze-

mí âeské republiky, prÛkazem o povolení

pobytu.

NeprokáÏe-li voliã svou totoÏnost a státní
obãanství âeské republiky, popfiípadû
státní obãanství státu, jehoÏ obãan je

oprávnûn hlasovat na území âeské repub-
liky, potfiebn˘mi doklady, nebude mu hla-
sování umoÏnûno.
Po záznamu do v˘pisu ze stálého seznamu

voliãÛ nebo jeho dodatku obdrÏí voliã od

okrskové volební komise prázdnou úfiední 

obálku opatfienou úfiedním razítkem.

Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva

mûsta je vyti‰tûn jednostrannû.

V záhlaví je uveden název mûsta a poãet

zastupitelÛ mûsta, kter˘ je volen. Kandidáti

kaÏdé volební strany jsou uvedeni na spo-

leãném hlasovacím lístku v pofiadí urãeném

volební stranou, a to v samostatn˘ch sloup-

cích umístûn˘ch vedle sebe. Hlasovací lís-

tek je na konci textu opatfien otiskem razít-

ka Mûstského úfiadu R˘mafiov, kter˘ je pro

volby do zastupitelstev obcí úfiadem regist-

raãním. Hlasovací lístky budou distribuo-

vány nejpozdûji 3 dny pfiede dnem voleb
(17. fiíjna 2006). V pfiípadû, Ïe dojde k po-

‰kození nebo ztrátû hlasovacího lístku, ob-

drÏí voliã na poÏádání ve volební místnosti

od okrskové volební komise nov˘ hlasova-

cí lístek.

Na hlasovacím lístku pro volby do

Zastupitelstva mûsta R˘mafiova je tûchto

sedm volebních stran:

Úprava hlasovacího lístku

Po obdrÏení hlasovacího lístku mÛÏe kaÏd˘

voliã provést úpravu lístku buì doma nebo

pfii obdrÏení úfiední obálky od okrskové vo-

lební komise v prostoru pro úpravu hlaso-

vacích lístkÛ. Úpravu mÛÏete provést násle-

dujícími zpÛsoby:

1. Oznaãit x nebo + ve ãtvereãku v záhlaví

sloupce pfied názvem volební strany pouze

volební stranu. Tím je dán hlas v‰em 21
kandidátÛm této volební strany v pofiadí dle

hlasovacího lístku.

2. Oznaãit x nebo + v obdélníãcích pfied

jmény kandidátÛ toho kandidáta, pro které-

ho hlasujete, a to z kterékoli volební strany,

nejv˘‰e v‰ak do poãtu 21 kandidátÛ. Pokud
by bylo oznaãeno tímto zpÛsobem více
neÏ 21 kandidátÛ, je hlasovací lístek ne-
platn˘.

3. Kromû toho mÛÏete oba pfiedchozí zpÛso-

by kombinovat, a to tak, Ïe lze oznaãit x ne-

bo + ãtvereãek jedné volební strany a dále

v obdélníãcích pfied jmény kandidátÛ jedno-

tlivce, pro kterého hlasujete, v libovoln˘ch

samostatn˘ch volebních stranách. V tomto

pfiípadû je dán hlas jednotliv˘m samostatnû

oznaãen˘m kandidátÛm a z oznaãené voleb-

ní strany je dán hlas podle pofiadí na hlaso-

vacím lístkÛ pouze tolika kandidátÛm, kolik

zb˘vá do poãtu 21 zastupitelÛ. Pokud by
byla tímto zpÛsobem volena více neÏ jed-
na volební strana nebo více kandidátÛ,
neÏ je ãlenÛ zastupitelstva - 21, je takto
oznaãen˘ volební lístek neplatn˘.

Hlasovací lístek je dále neplatn˘:
- pokud voliã neoznaãí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani Ïádného kandidáta;
- pokud hlasovací lístek nevloÏí do úfiadní obálky opatfiené úfiedním razítkem;
- pokud jej voliã pfietrhne a vloÏí do úfiední obálky;
- pokud voliã vloÏí do úfiední obálky více hlasovacích lístkÛ;
- oznaãí-li voliã ãtvereãek pfied volební stranou nebo obdélníãek pfied jménem kandidáta jin˘m

zpÛsobem neÏ x nebo +.

1. SNK Evrop‰tí demokraté
2. Strana Rovnost ·ancí
3. Obãanská demokratická strana
4. KfiesÈansko-demokratická unie

- âeskoslovenská strana lidová

5. SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ
BFAA R˘mafiov

6. âeská strana sociálnû-demokratická
7. Komunistická strana âech a Moravy

ZpÛsob hlasování
Po opu‰tûní prostoru pro úpravu hlasova-

cích lístkÛ hlasuje voliã tak, Ïe úfiední 

obálku vloÏí pfied okrskovou volební komi-

sí do volební schránky. Pokud se voliã ne-
odebere do prostoru pro úpravu hlasova-
cích lístkÛ, nebude mu hlasování umoÏ-
nûno.

KaÏd˘ voliã hlasuje osobnû, zastoupení ne-

ní pfiípustné. S voliãem, kter˘ nemÛÏe sám

upravit hlasovací lístek pro tûlesnou vadu

nebo nemÛÏe ãíst nebo psát, mÛÏe b˘t

v prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích

lístkÛ pfiítomen jin˘ voliã, nikoliv v‰ak ãlen

okrskové volební komise, a hlasovací lístek

za nûho upravit a vloÏit do úfiední obálky,

popfiípadû i úfiední obálku vloÏit do volební

schránky.

Voliã mÛÏe ze závaÏn˘ch, zejména zdra-
votních, dÛvodÛ poÏádat mûstsk˘ úfiad
a ve dnech voleb okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo voleb-
ní místnost. Toto hlasování mÛÏe voliã
provést v územním obvodu okrskové vo-
lební komise, pro kter˘ byla komise zfií-

zena. V takovém pfiípadû okrsková voleb-
ní komise vy‰le k voliãi dva své ãleny
s pfienosnou volební schránkou, úfiední
obálkou a náhradním hlasovacím lístkem.

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov vyhlásí v˘sledky

voleb do zastupitelstva mûsta a zastupitel-

stev obcí, jichÏ je registraãním úfiadem,

zvefiejnûním zápisu o v˘sledcích voleb na

úfiední desce ihned po jeho odsouhlasení

a podepsání zástupci âSÚ a registraãního

úfiadu.
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Seznam kandidátÛ do Zastupitelstva mûsta R˘mafiova pro volební období 2006 - 2010
Do komunálních voleb pro období 2006 - 2010 v R˘mafiovû kandiduje celkem 147 kandidátÛ za 7 politick˘ch stran a sdruÏení. Pfiedkládáme jejich úpln˘ seznam.

Pofi. Pfiíjmení, jméno Tituly Vûk Navrh. Polit.
ã. strana pfiísl.

1 Klouda Petr Ing. 47 SNK ED BEZPP

2 Kováfiíková SoÀa Ing. 50 SNK ED BEZPP

3 Baran Vlastimil Mgr. 39 SNK ED BEZPP

4 Sicová Kvûtoslava Mgr. 66 SNK ED BEZPP

5 Pfiíkask˘ Franti‰ek Ing. 49 SNK ED BEZPP

6 ·opík Ferdinand 51 SNK ED BEZPP

7 Marek Miloslav Ing. 67 SNK ED BEZPP

8 Ondra‰íková Irena 52 SNK ED BEZPP

9 Tomovová Eva 48 SNK ED BEZPP

10 Vavfiiãková Lenka Ing. 33 SNK ED BEZPP

11 Resnerová EvÏenie 48 SNK ED BEZPP

12 La‰tÛvková Jarmila 53 SNK ED BEZPP

13 Mezihorák Rostislav Ing. 52 SNK ED BEZPP

14 Pipa Josef 54 SNK ED BEZPP

15 Veiser Jan Ing. 56 SNK ED BEZPP

16 Icha Eduard 45 SNK ED BEZPP

17 Pohanka Franti‰ek 72 SNK ED BEZPP

18 Hudáãek Jan 51 SNK ED BEZPP

19 ·védíková Lydie 51 SNK ED BEZPP

20 Keclík Radim 36 SNK ED BEZPP

21 Lisick˘ Jifií 45 SNK ED BEZPP

1. SNK Evrop‰tí demokraté 2. Strana Rovnost ·ancí

3. Obãanská demokratická strana 4. KfiesÈansko-demokratická unie - âs. strana lidová

5. SNK BFAA R˘mafiov

Pofi. Pfiíjmení, jméno Tituly Vûk Navrh. Polit.
ã. strana pfiísl.

1 Labounková Jarmila Mgr. 64 ODS ODS

2 Karajannis Dimitros RNDr. 57 ODS ODS

3 Ondrá‰ek Jifií Ing. 40 ODS ODS

4 Horák Franti‰ek Ing. 61 ODS ODS

5 Sigmund Ivan 54 ODS ODS

6 Vepfiek Roman 33 ODS ODS

7 Vojtek Jifií 20 ODS ODS

8 Kamensk˘ Dalibor Ing. 39 ODS ODS

9 Chlebec Jan 20 ODS ODS

10 Rektofiíková Monika 20 ODS ODS

11 Kroutil Petr Mgr. 31 ODS BEZPP

12 Vojtková Marcela 41 ODS BEZPP

13 Prá‰il Pavel Ing. 27 ODS BEZPP

14 Jahoda Martin 41 ODS BEZPP

15 âu‰ka Jaroslav 55 ODS BEZPP

16 Prá‰il Zdenûk 50 ODS BEZPP

17 Ichová Iveta 42 ODS BEZPP

18 Kreãmer Patrik Ing. 33 ODS BEZPP

19 Strnadelová Hana 46 ODS BEZPP

20 El‰ík Jan 35 ODS BEZPP

21 Ociepková Olga 48 ODS BEZPP

Pofi. Pfiíjmení, jméno Tituly Vûk Navrh. Polit.
ã. strana pfiísl.

1 Köhler Tomá‰ Ing. 42 NK BEZPP

2 Bocián Marek Mgr. 30 NK BEZPP

3 Pupík Josef 49 NK BEZPP

4 Nehera Pavel Mgr. 41 NK BEZPP

5 Dolák Petr MUDr. 56 NK BEZPP

6 Rektofiík Bronislav 42 NK BEZPP

7 Jufiena Pavel 41 NK BEZPP

8 GaÏar Jifií 42 NK BEZPP

9 Zavadil Pavel 42 NK BEZPP

10 Kobolka Bofiivoj 41 NK BEZPP

11 ·tûpaníková Eva 25 NK BEZPP

Pofi. Pfiíjmení, jméno Tituly Vûk Navrh. Polit.
ã. strana pfiísl.

12 DoleÏel Jaroslav 47 NK BEZPP

13 Vraspír Pavel 35 NK BEZPP

14 Beyer Josef 33 NK BEZPP

15 O‰lej‰ek Petr 32 NK BEZPP

16 ·opík Vítûzslav 30 NK BEZPP

17 ZeÈák Pavel 41 NK BEZPP

18 RoÏÀák Jifií 46 NK BEZPP

19 Dobrevová Petra 25 NK BEZPP

20 Prá‰ilová Marie 49 NK BEZPP

21 Ko‰tial David 23 NK BEZPP

Pofi. Pfiíjmení, jméno Tituly Vûk Navrh. Polit.
ã. strana pfiísl.

1 Servus Bohumil MUDr. 54 KDU-âSL KDU-âSL

2 StaÀková Marcela 41 KDU-âSL KDU-âSL

3 ·tanglica Jifií 48 KDU-âSL BEZPP

4 Ihnát Michal 32 KDU-âSL BEZPP

5 Îváãek Pavel 39 KDU-âSL BEZPP

6 Beránek Jifií 32 KDU-âSL BEZPP

7 Kainz Jan 66 KDU-âSL KDU-âSL

8 Karel Jifií Mgr. 70 KDU-âSL BEZPP

9 Koãandrle Jaroslav Ing. CSc. 64 KDU-âSL KDU-âSL

10 Vepfieková AlÏbûta Ing. 45 KDU-âSL BEZPP

11 Bezpalec Jaroslav Ing. CSc. 71 KDU-âSL KDU-âSL

12 Servusová Ilona Mgr. 56 KDU-âSL BEZPP

13 Drexlerová Jana 57 KDU-âSL BEZPP

14 Vomoãilová Marie 46 KDU-âSL KDU-âSL

15 Nesibová Anna 47 KDU-âSL BEZPP

16 Ga‰par Jan 57 KDU-âSL KDU-âSL

17 La‰ák Eduard 67 KDU-âSL KDU-âSL

18 Adamová Marie 58 KDU-âSL KDU-âSL

19 Haniãinec Josef 63 KDU-âSL KDU-âSL

20 Jufienová Anna 55 KDU-âSL BEZPP

21 Stanzel Vladimír Mgr. 38 KDU-âSL BEZPP

Pofi. Pfiíjmení, jméno Tituly Vûk Navrh. Polit.
ã. strana pfiísl.

1 Volková Marie 47 SRS BEZPP

2 Koláfiová Vûra 44 SRS BEZPP

3 Jurá‰ová Alena Ing. 49 SRS BEZPP

4 Apostolová Dagmar 50 SRS BEZPP

5 Habrová Milena 49 SRS BEZPP

6 Sná‰elová Ingrid 41 SRS BEZPP

7 Kastnerová ·árka 47 SRS BEZPP

8 Kaplanová Lenka 40 SRS BEZPP

9 JavÛrková Marie 34 SRS BEZPP

10 Sedláãková Ladislava 37 SRS BEZPP

11 La‰áková Martina 32 SRS BEZPP

12 Svobodová Jana 41 SRS BEZPP

13 Riedlová Iveta 36 SRS BEZPP

14 Jureãková BoÏena 55 SRS BEZPP

15 Kautzová Melanie 42 SRS BEZPP

16 Sabová Vûra 43 SRS BEZPP

17 Vrbická Miroslava 51 SRS BEZPP

18 Sigmundová Ludmila 53 SRS BEZPP

19 Kfienková Jarmila 48 SRS BEZPP

20 Jaro‰ová Alena 39 SRS BEZPP

21 Sedláãková ZdeÀka 45 SRS BEZPP
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6. âeská strana sociálnû-demokratická 7. Komunistická strana âech a Moravy
Pofi. Pfiíjmení, jméno Tituly Vûk Navrh. Polit.
ã. strana pfiísl.

1 Kala Jaroslav Ing. 48 âSSD âSSD

2 Vojáãek Miroslav 61 âSSD âSSD

3 RoÏÀák Bronislav Ing. 36 âSSD âSSD

4 Pavlásek Boris Ing. 44 âSSD BEZPP

5 Mofikovsk˘ Bohumil 58 âSSD âSSD

6 Pavlásková Jifiina 62 âSSD âSSD

7 Pavlová Marcela 44 âSSD BEZPP

8 Bernátek Josef 56 âSSD BEZPP

9 Hrdina Vojtûch Ing. 59 âSSD âSSD

10 ÎiÏka Josef Ing. 62 âSSD âSSD

11 Vesel˘ Vít Ing. 39 âSSD BEZPP

12 Havelka Miroslav 61 âSSD âSSD

13 Syfiínek Milan 67 âSSD âSSD

14 Dohnal Jan 53 âSSD âSSD

15 Zámeãníková Anna 60 âSSD âSSD

16 Kreãmer Jaroslav 69 âSSD âSSD

17 Merva Miroslav 55 âSSD BEZPP

18 Kobolka Petr 63 âSSD âSSD

19 Nejedl˘ Jaroslav 79 âSSD âSSD

20 Rychlá Vûra 58 âSSD âSSD

21 Volek Ludvík Mgr. 63 âSSD âSSD

Pofi. Pfiíjmení, jméno Tituly Vûk Navrh. Polit.
ã. strana pfiísl.

1 Îilka Ladislav 59 KSâM KSâM

2 Ziegler Franti‰ek 64 KSâM KSâM

3 âermáková Alena 37 KSâM BEZPP

4 Matu‰ka Alois PhDr. 50 KSâM KSâM

5 Kaláb Zdenûk 57 KSâM KSâM

6 Filipová BoÏena 64 KSâM KSâM

7 RÛÏiãková Jaroslava 55 KSâM BEZPP

8 Îelezná Dana 54 KSâM KSâM

9 Grobár Josef 49 KSâM KSâM

10 ·picerová Jifiina 48 KSâM BEZPP

11 Kováfiová Marcela 50 KSâM KSâM

12 Kubis Rostislav 63 KSâM KSâM

13 Juraãka Josef 55 KSâM KSâM

14 Îelezn˘ Pavel 57 KSâM BEZPP

15 Merva Miroslav 34 KSâM BEZPP

16 Juraãka Emil 30 KSâM BEZPP

17 Tu‰inovsk˘ Jan 56 KSâM BEZPP

18 H˘blová Jarmila 63 KSâM KSâM

19 Kfienková Vlasta 56 KSâM KSâM

20 Charuza Pavel 58 KSâM KSâM

21 Kmenta Josef 71 KSâM KSâM

NEJLEP·Í VOLBA PRO MùSTO JE 1

- Zajistíme vyrovnané a prÛhledné hospodafiení mûs-

ta.

- V maximální moÏné mífie vyuÏijeme programÛ âR

a EU pro realizaci zam˘‰len˘ch investic s cílem

znásobit finanãní zdroje mûsta.

- Podpofiíme podnikání pfiedev‰ím novelizací územ-

ních plánÛ a budováním potfiebné infrastruktury pro

podnikatelské subjekty a Ïivnostníky.

- Zefektivníme práci jednotliv˘ch úfiadÛ a budeme 

usilovat o omezení byrokracie.

- Maximální péãí o Ïivotní prostfiedí ve mûstû 

a v okolí zpfiíjemníme Ïivot jeho obyvatel a náv‰tûvníkÛ.

- Vytvofiíme pfiíznivé podmínky pro provozovatele

nemocnice i privátní lékafie a podpofiíme jejich zá-

mûry na roz‰ífiení a zkvalitnûní zdravotní péãe o na-

‰e obãany.

- Sociální péãe o dÛchodce a potfiebné zÛstane nadále

na‰í prioritou.

- Vytvofiíme optimální podmínky pro pfied‰kolská

a ‰kolská zafiízení mûsta.

- Podpofiíme roz‰ífiení vzdûlávací nabídky pro mládeÏ

a obãany mûsta s cílem pfiizpÛsobit se poÏadavkÛm

pracovního trhu regionu.

- Zajistíme existenci a rozvoj na‰ich kulturních zafiíze-

ní, Stfiediska volného ãasu, Mûstské knihovny

a Mûstského muzea, podpofiíme zájmová sdruÏení na-

bízející sportovní a kulturní aktivity na‰im obãanÛm.

- Zamûfiíme se na roz‰ífiení nabídky sluÏeb v oblasti

cestovních ruchu, budeme hledat moÏnosti k zaji‰tû-

ní rekreaãního koupání.

1.   Ing. Petr Klouda, starosta

2.   Ing. SoÀa Kováfiíková, fieditelka stfiední ‰koly

3.   Mgr. Vlastimil Baran, zástupce fieditele Z·

4.   Mgr. Kvûtoslava Sicová, dÛchodkynû

5.   Ing. Franti‰ek Pfiíkask˘, podnikatel

6.   Ferdinand ·opík, podnikatel

7.   Ing. Miloslav Marek, dÛchodce

8.   Irena Ondra‰íková, technik

9.   Eva Tomovová, vedoucí poboãky âS, a. s.

10. Ing. Lenka Vavfiiãková, fieditelka Bytermu

11. EvÏenie Resnerová, fieditelka M·

12. Jaroslava La‰tÛvková, podnikatelka

13. Ing. Rostislav Mezihorák, podnikatel

14. Josef Pipa, podnikatel

15. Ing. Jan Veiser, manaÏer

16. Eduard Icha, podnikatel

17. Franti‰ek Pohanka, dÛchodce

18. Jan Hudáãek, podnikatel

19. Lydie ·védíková, podnikatelka

20. Radim Keclík, hasiã

21. Jifií Lisick˘, zástupce fieditele stfiední ‰koly

- domov s peãovatelskou sluÏbou na Hornomûstské 

ulici;

- rekonstrukci námûstí Míru a Radniãní ulice;

- chránûné byty pro sociálnû slabé obãany;

- lokality pro individuální v˘stavbu rodinn˘ch domkÛ;

- sportovní areál v zahradû Hedvy a okolí;

- revitalizaci sídli‰tû Dukelská;

- cyklostezky pfies mûsto a do jeho místních ãástí;

- modernizaci technologie ãistiãky odpadních vod 

tak, aby splÀovala nové normy;

- rekonstrukci mûstsk˘ch parkÛ a zelenû;

- opravy mûstsk˘ch komunikací a sítí.

Milí spoluobãané, pfiedstavujeme Vám základní teze na‰eho volebního programu pro vo-

lební období 2006 - 2010. Vystupujeme na kandidátce SdruÏení nezávisl̆ ch kandidátÛ -

Evrop‰tí demokraté jako t̆ m nestraníkÛ, zku‰en˘ch zastupitelÛ i nov˘ch tváfií. Jednáme

v zájmu mûsta a jeho obãanÛ a nejsme vázáni Ïádn˘mi stranick˘mi direktivami.

V tomto volebním období chceme svojí poctivou prací pfiispût k rozvoji a prosperitû

R˘mafiova, jeho místních ãástí a celého regionu.

Co chceme ve mûstû vybudovat a zajistit:

Obecní politika s jasn˘m v˘hledem
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Mûsto není akciová spoleãnost, v níÏ si bude nûkolik akcionáfiÛ-zastupitelÛ rozdûlovat zisky pro svoji potfiebu nebo potfiebu sv˘ch kamarádÛ dle pravidla „já

na bráchu ...“. Mûsto jsme my v‰ichni, my jsme vlastníci námi vytváfien˘ch a spravovan˘ch hodnot. Zástupci na‰í volební strany v zastupitelstvu mûsta tím-

to s Vámi uzavírají Smlouvu o naplÀování zájmÛ vût‰iny obyvatel na‰eho mûsta R˘mafiova ve volebním období 2006 - 2010 !

Proã jsme se rozhodly Vás oslovit?

Chceme vnést také Ïensk˘ pohled do v‰ech úrovní spoleãenského a politického Ïivota na‰eho mûsta a chceme zlep‰it podmínky pro rovné za-
stoupení Ïen a muÏÛ v rozhodovacích procesech.

Rozvoj mûsta nevnímáme pouze v úhlu masivních investiãních v˘dajÛ vkládan˘ch do technické a obãanské infrastruktury. Jsme si ale vûdomy, Ïe ke zlep-

‰ení Ïivota v na‰em mûstû jsou nezbytné, a proto dokáÏeme hledat s obãany, vefiejností, takové námûty, které zlep‰í a rozvinou komplexní vybavenost

mûsta. Na tomto místû je vyjmenovávání takov˘chto investic sice moÏné, ale sv˘m prioritním v˘znamem musí v˘ãet odpovídat i zájmÛm nej‰ir‰í vefiej-

nosti. Pokud budeme zastoupeny v zastupitelstvu, chceme podpofiit vytvofiení solidní anal˘zy investiãních potfieb, zaloÏené na podrobném prÛzku-
mu mínûní a potfieb obyvatel.

Podstata pÛsobení na‰í strany v zastupitelstvu mûsta v‰ak bude smûfiovat pfiedev‰ím do podpory oblastí, které budou pfiíznivû ovlivÀovat spole-
ãenské klima, kulturu chování, dÛstojnost ãlovûka, toleranci, solidaritu, obãanskou aktivitu a dÛvûru v samosprávné formy správy mûsta.

I z tûchto dÛvodÛ se pfiiãiníme o obnovu diskusního fóra na internetov˘ch stránkách mûsta.

VáÏení spoluobãané, pfiedstavujeme Vám 21 Ïen, které se uchází o Va‰e hlasy do zastupitelstva mûsta.

Motto
„Nikdo si nesmí myslet, Ïe je nûco víc nebo nûco lep‰ího neÏ ten druh˘. MoÏná Ïe toho má víc v makovici, moÏná Ïe nosí lep‰í ko‰ili. MoÏná Ïe má for-
telnûj‰í ruce, moÏná Ïe má vût‰í bicepsy. Ale tohle v‰echno ho jenom zavazuje! Jenom zavazuje k tomu, aby toho udûlal víc; tím víc pro ty s men‰ími bi-
cepsy a s hor‰í ko‰ilí.“ Karel âapek

1.   Marie Volková

2.   Vûra Koláfiová

3.   Ing. Alena Jurá‰ová

4.   Dagmar Apostolová

5.   Milena Habrová

6.   Ingrid Sná‰elová

7.   ·árka Kastnerová

8.   Lenka Kaplanová

9.   Marie JavÛrková

10. Ladislava Sedláãková

11. Martina La‰áková

12. Jana Svobodová

13. Iveta Riedlová

14. BoÏena Jureãková

15. Melanie Kautzová

16. Vûra Sabová

17. Miroslava Vrbická

18. Ludmila Sigmundová

19. Jaroslava Kfienková

20. Alena Jaro‰ová

21. ZdeÀka Sedláãková

- stabilizace stfiedního ‰kolství v R˘mafiovû

- gymnázium, SO· R˘mafiov

- získat finanãní pfiíspûvek na rekonstrukci silnic

- rekonstrukce DM SO· R˘mafiov

Co se podafiilo prosadit ODS v souãasném volebním období:

Na‰í snahou je i nadále v tûchto aktivitách pokraãovat a projekty, které jsme pomáhali realizovat v tomto volebním období, dovést

do zdárného konce ve volebním období nadcházejícím. Chceme zváÏit vyuÏití areálu janovického zámku, podporovat ZU·, SVâ,

muzeum jako prostfiedky dal‰ího vzdûlávání, vytváfiet lokální identitu, která pfiesvûdãí na‰i mladou generaci, Ïe je proã se vracet do

svého rodi‰tû a vûdomosti jimi ve svûtû nabyté vyuÏívat tak, aby nám v‰em byly ku prospûchu, obohacovaly na‰e Ïivoty a dûlaly je

plnohodnotn˘mi. Chceme dále pomoci mlad˘m lidem s bytovou politikou, zamûstnaností a vstfiícnou komunikací pfiedstavitelÛ mûs-

ta, neboÈ mládí je jistotou na‰eho stáfií.

Je nezbytné v duchu celostátního programu ODS podpory zabezpeãení rostoucího poãtu seniorÛ klást dÛraz na rozvíjení sociálních

sluÏeb, nadále v na‰em mûstû podporovat a rozvíjet peãovatelskou sluÏbu a dostát slibu na‰eho zastupitelstva o vybudování domova

s peãovatelskou sluÏbou.

Na‰í prioritou bude v co nejvût‰í mífie vyuÏívat fondÛ EU a z nich plynoucích dotací, aÈ uÏ v oblasti bydlení, podnikání, ‰kolství,

sportu, kultury ãi v sociální oblasti, a dbát na prÛhledné hospodafiení a vyuÏívání tûchto fondÛ.

VáÏení pfiátelé, pfiejeme nám V‰em pevnou ruku a správnou volbu v nadcházejících komunálních volbách.

vedení MS ODS R˘mafiov

VáÏení spoluobãané,

otevfiení volebních místností je neodvratnû pfied námi a snad kaÏd˘, komu není lhostejné dûní v na‰em mûstû, rád pfiivítá moÏnost 

ovlivnit svou volbou na hlasovacím lístku dal‰í smûfiování v˘voje a pfiedev‰ím rozvoje na‰eho podhorského regionu.

Je jiÏ tradicí, Ïe se Obãanská demokratická strana od sam˘ch poãátkÛ „svobodné demokracie“ podílí v na‰em mûstû na spoluvytvá-

fiení pfiíjemného Ïivotního prostfiedí, pfiiãemÏ klade dÛraz na podporu podnikání, rozvoj spoleãensk˘ch, kulturních a sportovních akcí

a nemalé snahy jsou i v oblasti sociální.
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1.   Bohumil Servus MUDr.

2.   Marcela StaÀková

3.   Jifií ·tanglica

4.   Michal Ihnát

5.   Pavel Îváãek

6.   Jifií Beránek

7.   Jan Kainz

8.   Jifií Karel Mgr.

9.   Jaroslav Koãandrle Ing. CSc.

10. AlÏbûta Vepfieková Ing.

11. Jaroslav Bezpalec Ing. CSc.

12. Ilona Servusová Mgr.

13. Jana Drexlerová

14. Marie Vomoãilová

15. Anna Nesibová

16. Jan Ga‰par

17. Eduard La‰ák

18. Marie Adamová

19. Josef Haniãinec

20. Anna Jufienová

21. Vladimír Stanzel Mgr.

1. Finance
V nejvy‰‰í mífie vyuÏít fondÛ a penûz EU.

2. Sociální oblast
Roz‰ífiit bydlení pro lidi s nízk˘mi pfiíjmy.

Rozvíjet péãi o bezmocné, seniory a handicapované obãany.

Opravit DPS na tfi. HrdinÛ tak, aby vyhovoval svému úãelu.

Dále rozvíjet peãovatelskou sluÏbu ve mûstû.

3. V˘stavba
Pokraãovat v programu revitalizace panelov˘ch sídli‰È (Dukelská, Vûtrná).

Pfiipravovat dal‰í lokality pro individuální v˘stavbu RD.

4. Îivotní prostfiedí a infrastruktura
Postupnû dávat do pofiádku komunikace ve mûstû a okolí.

Pracovat na vzhledu R˘mafiova a okolních obcí (námûstí ...).

5. Podnikání
Vést podnikatelsk˘ servis a sluÏby pro zaãínající a stávající podnikatele.

Pomoc pfii zpracovávání projektÛ a pfii získávání podpory a ãerpání fon-

dÛ EU.

6. ·kolství
Nedopustit ztrátu jakékoliv ‰koly ve mûstû.

UmoÏnit prostfiednictvím studijních fondÛ vzdûlávací pobyty v zahraniãí.

Podporovat mimo‰kolní aktivity (vybudování multifunkãního hfii‰tû).

7. Kultura
Provést rekonstrukci Stfiediska volného ãasu.

Rozvíjet mûstské muzeum a informaãní centrum.

Usilovat o vyuÏití zámku v Janovicích.

8. Sport a voln˘ ãas
Budovat sportovní areál v parku Flemmichovy zahrady a v okolí

„BahÀáku“.

Sehnat peníze na zastfie‰ení umûlé ledové plochy.

Vybudovat cviãnou horolezeckou stûnu.

Finanãnû podporovat v‰echny sportovní a zájmové aktivity a spolky.

9. Region
Mûsto trvale pracuje na budování svého postavení centra regionu.

K tomu chceme vyuÏít programÛ Komunitního plánování, Leaderu,

NUTS ...

Pokraãovat v pfieshraniãní spolupráci.

10. Správa
Trvale poÏadovat zlep‰ení ãinnosti mûstského úfiadu ve vztahu k obyva-

telÛm pfii vyfiizování jejich záleÏitostí, podávání informací a prÛhledném

hospodafiení obce.

Zfiídit mûstské vysílání v rámci TV Prima.

MÛÏeme pfiitáhnout a uskuteãnit vûci,
které nám chybûjí.

BFAA Oldies - pár slov o nás
Obãanské sdruÏení BFAA Oldies R˘mafiov zaloÏil v létû roku

2001 kolektiv lidí se spoleãn˘m zájmem o amatérsk˘ a v˘kon-

nostní sport. Celé znûní zkratky BFAA - Basketbalová a flor-

balová asociace amatérÛ - napovídá, které sporty tuto skupinu

spojily. Jádro vytvofiili lidé, ktefií se pfiedtím dlouhá léta aktiv-

nû podíleli na basketbalovém dûní v R˘mafiovû, postupnû se

pfiidali dal‰í, v‰ichni ale mají jedno spoleãné - siln˘ vztah

a vazby k R˘mafiovu a pfiání pfiispût k rozvoji mûsta a k napl-

nûní kvality Ïivota jeho obyvatel. SdruÏení BFAA Oldies má

v souãasné dobû 24 ãlenÛ.

PÛvodním podnûtem pro vytvofiení zvolené právní formy bylo

dát oficiální rámec dlouholeté tradiãní Mûstské basketbalové

lize, s v˘hledem zaloÏit podobnou soutûÏ i v dynamicky se roz-

víjejícím florbalu. Za zmínku urãitû stojí, Ïe inspirací pro

vznik sdruÏení byli basketbalisté ze slovenské Revúce, s nimiÏ

byl navázán neformální kontakt na jafie roku 2001, a jejichÏ po-

dobné sdruÏení nese název Revúcka basketbalová asociácia.

Tato druÏba (po tûch letech je vhodnûj‰í slovo kamarádství)

probíhá zcela mimo oficiální partnerské vztahy mûsta a je do-

dnes velmi Ïivá.

Mimo dva v˘‰e zmínûné sporty patfií mezi dal‰í sportovní ak-

tivity ãlenÛ sdruÏení pravidelná úãast na turnajích ve volejba-

lu nebo malé kopané. Pod hlaviãkou sdruÏení úãinkoval v kraj-

ském pfieboru po dvû sezóny basketbalov˘ t˘m muÏÛ.

Díky pestrému sloÏení ãlenÛ a jejich aktivitû v‰ak nezÛstalo

jen u organizování sportovních soutûÏí a úãasti na jin˘ch spor-

tovních akcích. Na jafie roku 2002 padlo rozhodnutí uspofiádat

spoleãensk˘ ples s pfiívlastkem „SportovcÛ a sportovních pfiíz-

nivcÛ“. Tato spoleãenská událost spojená s vyhlá‰ením ankety

o nejlep‰ího sportovce R˘mafiova pfiilákala znaãné mnoÏství

náv‰tûvníkÛ. Ti mu aÏ doposud zachovávají svou pfiízeÀ a díky

tomu se stal ples sportovcÛ, uzavírající kaÏdou plesovou sezó-

nu, pravdûpodobnû nejpopulárnûj‰ím v na‰em mûstû. I s jejich

pfiispûním mohlo sdruÏení vybavit tûlocviãnu gymnázia svûtel-

n˘m ukazatelem skóre a ãasu.

V roce 2002, po necelém roce úspû‰né ãinnosti, pfii‰ly komu-

nální volby a otázka, zda zkusit aktivní úãast na správû mûsta.

Kladné rozhodnutí ãlenstva nakonec díky neãekané pfiízni vo-

liãÛ vyústilo ve dva mandáty v mûstském zastupitelstvu a moÏ-

nost aktivnû ovlivÀovat chod mûsta. Své posty zaujali Ing.

Tomá‰ Köhler a Josef Pupík a hned na poãátku funkãního ob-

dobí napomohli sv˘mi hlasy k v˘znamn˘m zmûnám na r˘ma-

fiovské radnici. Bûhem svého pÛsobení se oba zástupci sdruÏe-

ní dostali i do mûstské rady a získali mnoho cenn˘ch zku‰e-

ností v komunální politice. S cílem zuÏitkovat je a nadále pfii-

spívat k rozvoji na‰eho mûsta se sdruÏení rozhodlo vstoupit

i do komunálních voleb pro funkãní období 2006-2010. Více

informací o ãinnosti sdruÏení lze nalézt na internetové adrese

www.oldies.unas.cz.

Za obãanské sdruÏení BFAA Oldies R˘mafiov
Ing. Pavel Vraspír

Nabídka BFAA Oldies obãanÛm mûsta R˘mafiova
Na‰e politicky nezávislé obãanské sdruÏení bylo hned napoprvé

úspû‰né v minul˘ch komunálních volbách, kdy byl ná‰ program

zacílen na prosazení personálních zmûn ve vedení mûsta a aktiv-

ní podporu v oblasti sportu, kultury a cestovního ruchu. Bûhem

ãtyfiletého období získali na‰i zástupci v zastupitelstvu i mûstské

radû bohaté zku‰enosti ze v‰ech oblastí komunální politiky. Na‰e

sdruÏení je schopné i ochotné aktivnû se podílet na efektivním

spravování mûsta a pfiedev‰ím na jeho nezbytném rozvoji. Jsme

pfiesvûdãeni, Ïe kromû zástupcÛ velk˘ch politick˘ch stran je

v komunální politice velmi potfiebná úãast politicky nezávisl˘ch

osobností, které jsou díky sv˘m zku‰enostem a dovednostem

schopni fiídit, nastavovat i kontrolovat úãinnou komunální politi-

ku. Tato skuteãnost platí i pro na‰e mûsto, i u nás nejsilnûj‰í po-

litické strany neopl˘vají velk˘m mnoÏstvím skuteãn˘ch osob-

ností. Na‰e sdruÏení nabízí takov˘ch lidí hned nûkolik.

Jaké jsou na‰e priority pro následující volební období?
1. Podpora stávajícího vedení mûsta - v práci dosavadního

vedení mûsta lze nalézt i rezervy, nicménû jsme pfiesvûdãe-

ni, Ïe by stávající vedení mûlo dostat prostor k dokonãení

nezbytn˘ch rozvojov˘ch opatfiení. Zásadní personální zmû-

ny by zcela jistû pfiinesly pfieru‰ení kontinuity v celé fiadû jiÏ

rozpracovan˘ch velmi uÏiteãn˘ch aktivit, proto jsme pfiipra-

veni aktivnû podporovat stávající vedení. Na komplexní

hodnocení úspû‰nosti je je‰tû brzy, ideální prostor vidíme aÏ

po prÛbûhu následujícího volebního období, zvlá‰tû proto,

Ïe se v pfiedcházejícím volebním období mnoho ãasu i fi-

nanãních zdrojÛ promrhalo pfii fie‰ení reliktÛ z dob b˘valého

vedení.

2. Podpora a posílení stávajícího procesu tvorby a prosazo-
vání investiãních projektÛ - je zfiejmé, Ïe vlastní finanãní

moÏnosti mûsta byly, jsou a budou zcela nedostateãné.

Stanovení strategie rozvoje mûsta, tvorba a následné prosa-

zování dotaãních investiãních akcí bude zcela zásadní akti-

vitou mûsta, která rozhodne o úspûchu ãi neúspûchu budou-

cího zastupitelstva.

3. Podpora volnoãasov˘ch aktivit (sportu, kultury, turisti-
ky a cestovního ruchu) - chceme navrhovat a prosazovat

dal‰í investice do vybudování nov˘ch sportovi‰È, pfiípadnû

rekonstrukce stávajících. Budeme podporovat realizaci pro-

zatímních zámûrÛ na kvalitní vyuÏití prostor „Flemi‰ky“

a edrovického rybníku. Budeme aktivnû podporovat spolky

a sdruÏení, které pÛsobí v oblasti sportu, kultury, turistiky

a cestovního ruchu.

4. Pokraãování procesu vylep‰ování vzhledu mûsta - chce-

me pokraãovat v regeneraci sídli‰È, budeme podporovat do-

taãní investici - rekonstrukce námûstí, s prioritou vyfie‰ení

kritické situace na ulici Radniãní, zasadíme se o to, aby se

koneãnû eliminovala místa, která dûlají mûstu dlouhodobou

ostudu (rozestavûná „banka“ na Husovû ulici, prostor b˘va-

lé vajíãkárny apod.). Budeme také prosazovat rekonstrukce

komunikací, kritická je situace na Havlíãkovû a Národní, bu-

deme také podporovat stávající a nové projekty na vybudo-

vání nov˘ch parkovacích míst a nov˘ch prostor pro garáÏe.

5. Podpora ‰kolství ve mûstû - zcela zásadní a vÛbec ne leh-

k˘ úkol bude udrÏet stávající poãet ‰kolsk˘ch zafiízení, bu-

deme podporovat jejich zdrav˘ rozvoj, vzájemnou spoluprá-

ci a zájmovou ãinnost v oblasti sportu, kultury a cestovního

ruchu.

6. Nezvy‰ovat zadluÏenost mûsta - nadále udrÏovat vyrovna-

n˘ rozpoãet, ãerpat nové úvûry jen pfii realizaci zásadních in-

vestiãních akcí, které v˘znamnû posunou a zhodnotí na‰e

mûsto do budoucnosti.

Za obãanské sdruÏení BFAA Oldies R˘mafiov
Ing. Tomá‰ Köhler
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Vûfiíme, Ïe dáte svÛj hlas kandidátÛm KSâM, volte ãíslo 7

VáÏení obãané - voliãi!
Tento struãn˘ nástin volebního programu Mûstské organizace KSâM v R˘mafiovû je
otevfien˘m programem, kter˘ bude doplÀován o dal‰í moÏné námûty a pfiipomínky obãa-
nÛ. Vûfiíme, Ïe se jeho podnûty a nápady stanou, stejnû jako námûty ostatních politick˘ch
stran a subjektÛ mûsta, souãástí programu dal‰ího komplexního rozvoje mûsta R˘mafiova

na následující volební období.
Volební program KSâM, ale i cel˘ program rozvoje mûsta, jsou splnitelné jen za va‰í ak-
tivní úãasti. Kontrolu plnûní volebního programu po volbách vyÏadujte po zvolen˘ch
mûstsk˘ch zastupitelích.

1. Zpracování komunitního sociálního plánu rozvoje
mûsta R˘mafiova a regionu R˘mafiovska.

2. Pfiipravit plán dal‰ího rozvoje, rekonstrukce a profi-
lace v‰ech typÛ kulturních zafiízení ve správû mûsta
s v˘hledem na pfií‰tích 10 - 15 let.

3. Podporovat zachování stávajících ‰kolsk˘ch i pfied-
‰kolsk˘ch zafiízení, optimalizaci provádût v souladu
s demografick˘m a profesním v˘vojem.

4. Podpora sportovních aktivit klubÛ a jednotlivcÛ, po-

moc pfii budování technické infrastruktury a zázemí
jednotliv˘ch sportovi‰È ve mûstû, dopracovat studii
na fie‰ení lokality zahrady Hedvy a také koupali‰tû.

5. Studie vyuÏívání a budování nov˘ch tras cyklostezek
na R˘mafiovsku, vãetnû zámûru podpory a rozvoje
v‰ech forem turistiky a cestovního ruchu.

6. Komplexní rozvoj péãe o Ïivotní prostfiedí v regio-
nu, fie‰ení mûstské zelenû, územního systému ekolo-
gické stability celého regionu a také revitalizace

vodních tokÛ.
7. ¤e‰it komplexnû systém tfiídûní a recyklace odpadÛ,

rekultivace skládky odpadÛ v Malé ·táhli, zabraÀo-
vat nedovolen˘m skládkám odpadÛ.

8. Oprava kaple V Lipkách a kostela v Jamarticích, pé-
ãe o v‰echny kulturní památky na území mûsta a re-
gionu, iniciovat jednání o dofie‰ení v‰ech vlastnick˘ch
a stavebních vazeb kolem budoucnosti zámku
v Janovicích.

Sociální oblast, kultura, ‰kolství, sport, péãe o památky a Ïivotní prostfiedí:

1. Pfii budování infrastruktury mûsta
- Zpracovat a pfiijmout Energetickou koncepci

R˘mafiova, jako jeden ze základních koncepãních ma-
teriálÛ pro stávající a dal‰í rozvoj mûsta.

- Pfiipravit studii pro rekonstrukci vodovodÛ a kanali-
zace ve mûstû.

- Dobudování vodovodÛ v místních ãástech Ondfiejov,
Stránské, Edrovice a Janovice.

- Rekonstrukce a opravy chodníkÛ (ul. 8. kvûtna,
v Janovicích, v Ondfiejovû) a místní komunikace
Havlíãkova - Národní.

2. V bytové v˘stavbû
- Pfiipravit studii pro komplexní revitalizaci a úpravu

sídli‰tû Dukelská.
- Pokraãovat v opravách a v zateplování mûstsk˘ch by-

tov˘ch domÛ.

- Dopracovat zámûr a infrastrukturu pro v˘stavbu ro-
dinn˘ch domÛ v ulicích Fuãíkova a Opavská a nové-
ho DPS v lokalitû na Hornomûstské ulici.

- Pro zv˘‰ení poãtu mûstsk˘ch bytÛ realizovat pÛdní ve-
stavby obytn˘ch domÛ, hledat také moÏnosti a zdroje
pro v˘stavbu nov˘ch obytn˘ch domÛ.

Budeme podporovat vytipované pfiipravené námûty, ale i nové aktuální zámûry
v investiãní ãinnosti mûsta R˘mafiova pro období do roku 2010, zejména pak:

VáÏení spoluobãané - voliãi,

KSâM vám pfiedkládá nástin priorit a hlavních bodÛ ze svého volebního programu pro období let 2006 - 2010. KSâM a její navrÏení kandidáti do mûstského zastupitelstva v R˘mafiovû jsou pfiipra-
veni spolupracovat se v‰emi zvolen˘mi zastupiteli i ostatních politick˘ch stran a subjektÛ, bez ideologick˘ch pfiedsudkÛ a jen úzce stranick˘ch pohledÛ, v zájmu dal‰ího rozvoje mûsta R˘mafiova a ce-
lého regionu R˘mafiovska.

Volební program Mûstské organizace KSâM v R˘mafiovû pro volby do mûstského zastupitelstva v fiíjnu 2006
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Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Zdravotnictví

EvÏen To‰enovsk˘: Jsem pro pfiedãasné volby
„Situace je váÏná a komplikovaná. Já sám
nevidím moÏnost rychlého politického fie‰ení.
Podle mne jsou jedin˘m v˘chodiskem co nej-
rychlej‰í pfiedãasné volby. Naprosto souhla-
sím s panem prezidentem Klausem - jeho roz-
hodnutí nejmenovat nikoho nov˘m premié-
rem a vyãkat do ãasu po komunálních a se-
nátních volbách situaci u nás urãitû zklidní,“
fiekl hejtman MSK s tím, Ïe pro ODS to je

tûÏká doba a Ïe rozhodnû nastávající kongres

strany bude mít co fie‰it.

Na spekulace o tom, Ïe on je jedním ze Ïha-

v˘ch kandidátÛ na premiéra moÏné úfiednic-

ké vlády, reaguje jednoznaãnû:

„Dám rozhodnû pfiednost standardnímu fie-
‰ení. Chci pomoci ODS a to mohu udûlat je-
din˘m moÏn˘m zpÛsobem - jsem plnû pfiipra-
ven nabídnout jí své zku‰enosti z 15 let fun-
gování ve vrcholné politice a s tím
spojenou odpovûdnost a pfiípadnou kandida-
turu do parlamentu v pfiedãasn˘ch
volbách. A chci se maximálnû angaÏovat ku
prospûchu své strany. K témuÏ chci vyzvat
své kolegy - hejtmany v krajích a dal‰í v˘-
razné osobnosti z komunální politiky z fiad
ODS, primátory a starosty pfiedev‰ím,“ míní

EvÏen To‰enovsk˘ s tím, Ïe pokud by v pfied-

ãasn˘ch volbách uspûl, vzdal by se funkce

hejtmana.

Úvahy o kandidatufie do vedení strany pova-

Ïuje za absolutnû pfiedãasné. „V souãasnosti
mám ohromné mnoÏství povinností jako hejt-
man Moravskoslezského kraje a moje místo
je dnes v regionální politice. Skuteãnû dnes
nemám ambice kandidovat do vedení ODS
a nebo dokonce proti Mirku Topolánkovi na
post pfiedsedy strany, udûlal kus dobré práce
a je‰tû urãitû nefiekl poslední slovo. Volba ve-
dení strany má svá fiádná pravidla a já je pl-
nû respektuji,“ doplnil EvÏen To‰enovsk˘. 

Podklady tisková mluvãí MSK
·árka Swiderová

Na kongresu budou zdravotníci diskutovat o trendech v hojení chronick˘ch ran
Podhorská nemocnice pofiádá 13. fiíjna 1. chi-

rurgick˘ o‰etfiovatelsk˘ kongres. Úãastníci

konference, kter˘ch pfiijede asi 250, budou dis-

kutovat o moderních trendech v hojení chro-

nick˘ch ran. Akce je vûnována památce vrch-

ní sestry chirurgického oddûlení v Bruntále

Kristiny Vávrové, která se zaslouÏila o jeho

rozvoj.

„Kongres zaãíná v deset hodin v Kulturním
stfiedisku v Bruntále na Dukelské ulici.
ÚãastníkÛm budou pfiedná‰et nejen sestry a lé-
kafii Podhorské nemocnice, ale také zdravotní-
ci z Fakultní nemocnice Olomouc,
KromûfiíÏské nemocnice, dále zdravotníci
z Bílovce a Hospice na Svatém Kopeãku,“
uvedla Marcela Matú‰Û, manaÏerka marketin-

gu Podhorské nemocnice. Pfiedná‰ející budou

hovofiit napfiíklad o souãasn˘ch trendech v ho-

jení chronick˘ch ran, dále o léãbû dekubitÛ -

proleÏenin ãi v˘Ïivû pacienta pfii o‰etfiování

chronick˘ch ran.

„Z akce bychom rádi vytvofiili tradici a chtûli
bychom kongres pofiádat kaÏd˘m rokem,“ vy-

svûtlila Marcela Matú‰Û. Leto‰ní roãník je vû-

novan˘ prvnímu v˘roãí úmrtí Kristiny

Vávrové, vrchní sestry chirurgického oddûlení

v Bruntále. „SnaÏila se zlep‰ovat prostfiedí pro
nemocné i své spolupracovníky. ZaslouÏila se
o to, Ïe na oddûlení pracuje napfiíklad stomic-
ká sestra - speciálnû pro‰kolená sestra, která
se stará o pacienty s umûl˘m v˘vodem.
Prosadila také sluÏby pro nemocné v domácí

péãi, které jsou dÛleÏité hlavnû pro onkologic-
ké pacienty,“ pfiipomnûla Kristinu Vávrovou

staniãní sestra chirurgické ambulance

Podhorské nemocnice Miroslava Sedláková,

která byla její blízkou spolupracovnicí.

Kristina Vávrová se také aktivnû úãastnila

kongresÛ a sjezdÛ v chirurgick˘ch oborech,

kde prezentovala práci oddûlení i nemocnice.

Publikovala v ãasopise Sestra a byla spoluau-

torkou publikace O‰etfiovatelská dokumentace

v nemocnici. „Byla ãlovûkem silnû empatic-
k˘m, obûtav˘m, se znalostí a ochotou kdykoli
pomoci,“ dodala hlavní sestra Podhorské ne-

mocnice Bc. Jarmila ·íblová, pfiítelkynû

a dlouholetá spolupracovnice Kristiny

Vávrové. Simona Souãková, tisková mluvãí

Laco Deczi vystoupí v R˘mafiovû
Trumpetista Laco Deczi, svûtovû

proslul˘ jazzman slovenského

pÛvodu, vystoupí v nedûli 29. fiíj-

na se svou kapelou Cellula New

York v malém sále SVâ

R˘mafiov. Decziho jméno je pfií-

slibem jedineãného hudebního

záÏitku, jak se uÏ mohli pfiesvûd-

ãit posluchaãi po celém svûtû.

Deczi se narodil na Slovensku,

ale jako muzikant se proslavil aÏ

bûhem svého pÛsobení v Brnû.

V roce 1967 ode‰el do Prahy, od-

kud v osmdesát˘ch letech emi-

groval do USA, aby jako jeden

z mála ãeskoslovensk˘ch hudeb-

níkÛ dobyl svût. Více podrobnos-

tí z jeho Ïivota nám poskytne

fundovan˘ Ïivotopis uvefiejnûn˘

v bookletu k nejnovûj‰ímu CD

Laca Decziho - Laco Deczi Plays

Ballads:

„Jazzov˘ muzikant a malífi z East
Havenu. Narodil se v chudé rodi-
nû. Jeho otec se Ïivil prodáváním
gumy vyrobené z pouÏitého nuk-
leárního odpadu z Karibiku al-
bánsk˘m povstalcÛm. Matka se
Ïivila zpíváním na svatebních
rozvodech.
Laco pochází z poãetné rodiny.
Mûl dvanáct bratrÛ, z kter˘ch ani
jeden nebyl buzerant. Jako do-
spívající student na univerzitû
v Clais Daise v Bostonu byl pfie-
paden a znásilnûn na záchodû
profesorkou, krásnou 25letou
blond˘nou Janet Burkuj, která
mu pfii znásilnûní ukradla 25 do-
larÛ, fotografii Madonny a tûsnû-
ní na okna. Tento stra‰n˘ zloãin
zanechal na muzikantovi a malífii
stopy aÏ do jeho smrti.
Jeho obrazy jsou známy po celém
svûtû. Roku 1981, kdyÏ vycházel
z pafiíÏského Louvru, kde mûl vy-
staven obraz Stalina, kter˘ se
jmenuje O mrtv˘ch jen dobfie, na

nûj byl spáchán atentát nezná-
m˘m pachatelem. Atentátník, kte-
r˘ vystfielil, zasáhl malífie pfiímo
do hrudníku. Kulka prolétla tû-
lem a zabila náhodného cyklistu.
Laco se vrátil z nemocnice za 10
dní úplnû zdravej.
Zklamání zaÏil roku 1992, kdyÏ
prodal jeden obraz albánské vlá-
dû. Pozdûji zjistil, Ïe albánské
peníze, které obdrÏel za obraz,
byly fale‰né. StûÏoval si na ná-
kladovém nádraÏí v New
Havenu.
Laco umírá 29. bfiezna 2006 pfii
procházce u Gumdunského mofie,
zasaÏen do hlavy meteoritem.
Jeho tûlo bylo nalezeno o den po-
zdûji, ale uÏ bez gumy do tren˘-
rek.“
Koncert zaãíná v 19.30, vstupen-

ky lze zakoupit za 120 Kã

v pfiedprodeji v r˘mafiovském in-

formaãním centru nebo v brun-

tálském Café Freud, pfiípadnû za

150 Kã na místû. Souãasnû s kon-

certem bude k vidûní v˘stava ob-

razÛ Laca Decziho.  Johan
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Jak se Ïije v R˘mafiovû ...

seniorÛm
Zatímco jaro je mládí a lásky ãas,

podzim s jeho zralostí i zádumãi-

vou atmosférou vyhradila lidská

pfiedstavivost stáfií, o nûmÏ se 

ostatnû eufemisticky hovofií i ja-

ko o podzimu Ïivota. První fiíjen

byl vyhlá‰en Mezinárodním

dnem seniorÛ. V listopadu se

v R˘mafiovû koná kaÏdoroãní

setkání 70- a 75let˘ch obãanÛ.

První podzimní pokraãování se-

riálu o Ïivotû v R˘mafiovû proto

vûnujeme právû seniorÛm.

Otázka na úvod zní, odkdy vlast-

nû poãíná stáfií? Ze sociologic-

k˘ch prÛzkumÛ, které probûhly

nedávno u nás nebo tfieba ve

Velké Británii, vypl˘vá, Ïe lidé

vnímají hranici stáfií velmi roz-

dílnû - mlad‰í generace, pro kte-

rou jde o vzdálenou budoucnost,

ji kladou pfiibliÏnû k 57. naroze-

ninám, naopak samotní seniofii

témûfi o deset let v˘‰e. âesk˘ sta-

tistick˘ úfiad kalkuluje s vûkovou

hranicí 65 let. Lidé, jejichÏ vûk

tuto hranici pfiesahuje, pfiedstavu-

jí podle nejnovûj‰ích údajÛ ko-

lem 15 % ãeského obyvatelstva

(v samotném R˘mafiovû tvofií

souãasn˘ch 1106 obãanÛ star‰ích

65 let pfiibliÏnû 12,3 % z celko-

vého poãtu obyvatel mûsta).

Podle odhadÛ se bude procento

ãesk˘ch seniorÛ v budoucnu zvy-

‰ovat, v roce 2020 budou zaují-

mat více neÏ pûtinu, v roce 2050

asi tfietinu ãeské populace (dvoj-

násobek nynûj‰ího poãtu). âeská

republika pfiitom není Ïádnou v˘-

jimkou, podobná situace je v ce-

lé Evropské unii (je‰tû vy‰‰í po-

díl seniorÛ v populaci je oãeká-

ván ve ·panûlsku, naopak nejpo-

malej‰í nárÛst v Lucembursku

a Nizozemí). Ve srovnání s ostat-

ním svûtem je pfiitom evropská

populace vÛbec nejstar‰í.

Vysokého vûku se stabilnû doÏí-

vají ãastûji Ïeny neÏ muÏi (zatím-

co v roce 2004 byla u Ïen nadûje

na doÏití 79,4 let, u muÏÛ 72,5

let), coÏ má znaãn˘ vliv na kvali-

tu jejich Ïivota ve stáfií. V dÛ-

sledku této tendence totiÏ mezi

seniory pfievaÏují vdovy, Ïeny,

které musí ãelit ztrátû partnera

a osamûlosti. Naopak muÏi, ktefií

se doÏijí vy‰‰ího vûku, vût‰inou

Ïijí ve dvojici s partnerkou, nic-

ménû pfiicházejí dfiíve o své muÏ-

ské pfiátele. PrÛmûrn˘ vûk, které-

ho se mÛÏeme doÏít, se prodluÏu-

je u Ïen i muÏÛ (pfied deseti lety

byl o dva roky, pfied padesáti lety

o 6 aÏ 7 let niÏ‰í). Právû tento

faktor, vypl˘vající ze zvy‰ující se

Ïivotní úrovnû EvropanÛ, je dÛ-

vodem prudkého nárÛstu poãtu

seniorÛ.

Na jednu stranu lichotiv˘ v˘sle-

dek ov‰em pfiinese v budoucnos-

ti fiadu problémÛ, zvlá‰tû v oblas-

ti dÛchodov˘ch systémÛ, které

budou stále více zatûÏovat státní

rozpoãty. PotíÏe s v˘daji na pen-

ze se hlásí jiÏ nyní (od ledna ro-

ku 2007 mají z rozhodnutí vlá-

dy dÛchody narÛst prÛmûrnû

o 500 Kã, tedy o 6,2 %, prÛmûr-

n˘ dÛchod se tak zv˘‰í 

z 8 190 Kã na 8 690 Kã).

Nutností bude také budování no-

v˘ch zafiízení pro seniory, ktefií

vyÏadují asistenci ãi cizí péãi.

V R˘mafiovû tyto sluÏby nabízí

pfiedev‰ím Diakonie âCE, která

má na starosti nûkolik set seniorÛ

v celém r˘mafiovském a bruntál-

ském regionu (270 - 280 v R˘-

mafiovû). Diakonie pfied rokem 

otevfiela DÛm odpoãinku ve stáfií

v Dolní Moravici, loni pfievzala

od mûsta dva peãovatelské domy

v R˘mafiovû, v sídle stfiediska na

tfiídû HrdinÛ 48 provozuje denní

stacionáfi a centrum respitní péãe

a poskytuje také sluÏby senio-

rÛm, ktefií bydlí doma. S narÛsta-

jícím poãtem seniorÛ bude patrnû

nutné systém péãe dále roz‰ifio-

vat. Mûsto R˘mafiov proto plánu-

je vybudovat dal‰í dÛm s peãova-

telskou sluÏbou na Hornomûst-

ské ulici.

NejenÏe seniorÛ bude v âesku

stále pfiib˘vat, demografové zá-

roveÀ odhadují, Ïe bude ub˘vat

lidí v produktivním (15 - 64 let)

a pfiedproduktivním vûku (do 14

let). Zatímco nyní je prÛmûrn˘

vûk celého obyvatelstva âR tûs-

nû nad hranicí 40 let, v polovinû

století se bude pomalu, ale jistû

blíÏit k padesátce. Aã to není

zrovna populární, mûli bychom

se uÏ nyní zajímat o to, co nás ve

stáfií ãeká. Ptáme se tedy: Jak se

Ïije seniorÛm v R˘mafiovû?

ManÏelé Rezákovi (86 a 72 let)

patfií k tûm ‰Èastnûj‰ím seniorÛm,

ktefií nezÛstali na stáfií sami a na-

víc jsou i v poÏehnaném vûku ne-

závislí na cizí pomoci. Îijí spo-

leãnû v malém rodinném domku

a v‰e, od vafiení, úklidu aÏ po to-

pení, si obstarávají svépomocí.

Je‰tû nedávno obhospodafiovali

vlastní zahradu.

Do R˘mafiova pfii‰li oba krátce

po válce, paní Rezáková v roce

1946 s rodiãi a sestrami je‰tû ja-

ko dítû ‰kolou povinné, její bu-

doucí manÏel o rok pozdûji, jiÏ

jako dospûl˘ mlad˘ muÏ. Oba se

tu usadili natrvalo, a jak sami fií-

kají, zapustili kofieny. Paní

Rezáková pracovala vût‰inu své-

ho Ïivota u po‰ty, pan Rezák ja-

ko fiidiã, krátce pro nemocnici,

sedmadvacet let pro Geologick˘

prÛzkum. V dÛchodu jako Ïiv-

nostník vyrábûl drobné pfiedmûty

ze dfieva. Ve volném ãase se

manÏelé vûnovali hlavnû zahrád-

ce, oba byli dlouholet˘mi ãleny

spolku zahrádkáfiÛ a králíkáfiÛ.

PfiíleÏitostnû nav‰tûvovali plesy,

divadlo a rÛzné vefiejné slavnosti,

ale jak dodává s úsmûvem pan

Rezák, na zábavu moc ãasu ne-

mûli; vedle zamûstnání je‰tû ob-

hospodafiovali vlastní pole. Dnes

uÏ mají volného ãasu víc a tráví

jej velmi nenároãnû - chodí na

procházky, na houby, scházejí se

s pfiáteli u kávy.

Bûhem jejich Ïivota se R˘mafiov

v mnohém zmûnil, nejv˘raznûji

v posledních letech. Oba si po-

chvalují jeho postupné zvelebo-

vání, opravy domÛ a panelov˘ch

sídli‰È; spousta domÛ a míst sice

naopak zanikla, podle názoru

manÏelÛ Rezákov˘ch se v‰ak

mûsto celkovû, alespoÀ co do

vzhledu, zmûnilo k lep‰ímu.

Na druhou stranu za velkou chy-

bu a ztrátu nejen pro seniory, ale

pro v‰echny obyvatele R˘mafiova

povaÏují zru‰ení vût‰iny oddûlení

zdej‰í nemocnice. Pan Rezák

vzpomíná, jak uboze vypadal ‰pi-

tál v 50. letech a do jaké úrovnû

se postupnû rozvinul. Jeho nedáv-

né pfiesunutí do Bruntálu proto

nechápe. Dobfie vybavenou a fun-

gující nemocnici pokládají man-

Ïelé Rezákovi za obzvlá‰È dÛleÏi-

tou pro na‰i podhorskou oblast,

vzdálenou od vût‰ích mûst. Na

Ïebfiíãku toho, co by si pfiáli, aby

se do Ïivota mûsta vrátilo, figuru-

je nemocnice na prvním místû.

Jsou samozfiejmû i dal‰í oblasti, ve

kter˘ch by se R˘mafiov mûl podle

jejich mínûní rozvíjet uÏ proto,

aby z nûj lidé neodcházeli jinam.

Nedostatek pracovních pfiíleÏitostí

odvedl z mûsta jejich vnuky, pro

mladé lidi je tu málo moÏností

kulturního vyÏití, pan Rezák dopl-

Àuje, Ïe ani turistÛm toho

R˘mafiov zatím mnoho nenabízí.

Na otázku, jací jsou dne‰ní mladí

lidé v porovnání s nimi samotn˘-

mi v dobû mládí, paní Rezáková

odpovídá, Ïe jsou mnohem ná-

roãnûj‰í a bohuÏel i obhroublej‰í.

Chybí jim skromnost, vût‰í sou-

náleÏitost a úcta, jak k sobû na-

vzájem, tak ke star‰ím lidem.

Na svÛj Ïivot v R˘mafiovû si v‰ak

manÏelé Rezákovi nestûÏují.

Nemají velké nároky a jsou nato-

lik sobûstaãní, Ïe ani ve svém vû-

ku na mnoho problémÛ nenaráÏí.

Pfiesto vidí nûkteré nedostatky,

které pÛsobí obtíÏe jejich vrstev-

níkÛm, ale i jin˘m lidem, napfi.

‰patnû udrÏované chodníky bez

nájezdÛ pro vozíãkáfie a koãárky

ãi nechuÈ nûkter˘ch majitelÛ ob-

jektÛ starat se o svÛj majetek

a pofiádek kolem nûj (jako pfií-

klad uvádûjí stavební odpad, kte-

r˘ se uÏ nûkolik let válí kolem 

opraveného transformátoru na

Nerudovû ulici). Vadí jim také,

Ïe byla sluÏebna mûstské policie

pfiesunuta z centra na okraj mûs-

ta a Ïe nyní stráÏníky vidí ãastûji

projíÏdût mûsto v autû neÏ pro-

cházet pû‰ky.

A jak se podle manÏelÛ Rezáko-

v˘ch Ïije seniorÛm v R˘mafiovû?

„My jsme s Ïivotem v R˘mafiovû
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spokojení. Nám se tady líbí, od
chvíle, co jsme sem pfii‰li, by-
chom uÏ nikam jinam jít nechtûli
a vÏdycky, kdyÏ jsme nûkde pryã,
rádi se sem zase vracíme. Péãe
o seniory je zde pomûrnû dobrá.
I mûsto dûlá pro dÛchodce dost,
i kdyÏ by se dalo urãitû leccos vy-
lep‰it.“
Ludmila Îváãková (85) Ïije uÏ

deset let v jednom z r˘mafiov-

sk˘ch domÛ s peãovatelskou

sluÏbou, kam se pfiestûhovala po

smrti manÏela. Aãkoliv Ïivot ve

spoleãnosti stárnoucích lidí, ktefií

mají rÛzné zdravotní i psychické

problémy, není podle jejích slov

vÏdycky pfiíjemn˘, je za svÛj ma-

l˘ byteãek vdûãná. Paní Îváãko-

vá má tfii dûti, ãtyfii vnuky a sedm

pravnukÛ, s nimiÏ je ve stálém

kontaktu.

Ludmila Îváãková pochází z Li-

tovle, do R˘mafiova pfii‰la se svou

mladou rodinou v roce 1945,

„v první desítce âechÛ, ktefií toto
mûsto osidlovali“. Cel˘ Ïivot pra-

covala v prádelnû, starala se o ro-

dinu, ve volném ãase se vûnovala

‰ití a pletení, pûstovala kvûtiny.

Dfiíve ráda chodila do divadla ne-

bo vyjíÏdûla na poznávací zájez-

dy. Dnes jiÏ Ïije velmi nenároãnû,

voln˘ ãas vyplÀuje krátk˘mi pro-

cházkami, pokud jí nohy dovolí,

ãtením ãi sledováním televize.

KdyÏ srovnává minulost a dne-

‰ek, vidí na jednu stranu zlep‰ení

Ïivotní úrovnû spoleãnosti, mno-

hem vût‰í moÏnosti sv˘ch po-

tomkÛ, o kter˘ch se jí ani nesni-

lo, na druhou stranu si ale v‰ímá

i zhor‰ení vztahÛ mezi lidmi.

Mlad˘m lidem dnes podle ní

chybí hlavnû zodpovûdnost.

Na R˘mafiov v‰ak nedá paní

Îváãková dopustit. Mûsto, které

se bûhem jejího Ïivota promûnilo

k nepoznání, se jí líbí víc neÏ tfie-

ba Olomouc, kam jezdí za synem.

Na R˘mafiovu si cení klidu, zdra-

vého vzduchu, postupného zvele-

bování a také toho, Ïe se v nûm

necítí anonymní a osamûlá.

Spokojená je i se sluÏbami ve

mûstû a s lékafiskou péãí. Nic-

ménû stejnû jako Rezákovi je

zklamaná ze zru‰ení nemocnice,

která byla podle jejího názoru na

v˘borné úrovni. DojíÏdûní do

Bruntálu je pro r˘mafiovské dÛ-

chodce velmi nepfiíjemné. Ne-

spokojená je také se zimní údrÏ-

bou chodníkÛ, zvlá‰tû tûch u pe-

ãovatelského domu na tfiídû

HrdinÛ, které b˘vají v zimû po-

kryty ledovkou, takÏe jsou pro

ni, dÛchodkyni o berlích, praktic-

ky neschÛdné.

Citlivou otázkou pro Ludmilu

Îváãkovou coby obyvatelku do-

mu s peãovatelskou sluÏbou je

nedávn˘ pfiechod tohoto zafiízení

ze správy mûstského úfiadu pod

Diakonii âCE. Vzpomíná, jak

byla spoleãnû se sv˘mi spolu-

bydlícími z této zmûny zpoãátku

rozãarovaná, jak proti ní protes-

tovala a tûÏko si na ni zvykala.

Dnes si v‰ak na péãi nestûÏuje,

i kdyÏ je jí líto, Ïe její dÛm nemá

jiÏ „svou“ peãovatelku, která by

byla po cel˘ den k dispozici.

A jak se podle Ludmily Îváãko-

vé Ïije seniorÛm v R˘mafiovû?

„¤ekla bych, Ïe pfiece jen dobfie.
Máme dÛchody, máme co jíst,
máme stfiechu nad hlavou. Kdo
se chová a Ïije slu‰nû, nemá dÛ-
vod si nafiíkat. Myslím, Ïe i mí
vrstevníci, které osobnû znám,
jsou na tom stejnû.“
V peãovatelském domû, ov‰em

na jiné adrese, Ïije také Jaroslava

Ra‰ková (72). Pfiestûhovala se

sem spoleãnû s manÏelem ze

zdravotních dÛvodÛ v roce 2003,

po jeho nedávné smrti zÛstala sa-

ma, neboÈ jak fiíká, s rodinou si

pfiestala rozumût a nest˘ká se s ní.

Paní Ra‰ková pochází z Havífio-

va, na R˘mafiovsko pfii‰li s mu-

Ïem v roce 1972 jako chalupáfii.

Oba pracovali u elektromontáÏ-

ního podniku, t˘dny trávili na

montáÏích, a tak pro nû byla cha-

lupa ve Skalách jedineãnou re-

kreací. Jeseníky si zamilovali

a po odchodu do dÛchodu na po-

ãátku 90. let se ve Skalách usadi-

li natrvalo.

R˘mafiov, kter˘ paní Ra‰ková

ãasto nav‰tûvovala a kam pfii‰la

strávit stáfií, se podle ní vzhledo-

vû zmûnil k lep‰ímu, nicménû má

i své kazy. Odstûhovala se z nûj

fiada úfiadÛ a nyní musí ãlovûk

kvÛli vyfiizování vyjíÏdût jinam.

Hlavní v˘tka paní Ra‰kové smû-

fiovala na adresu zimní údrÏby

r˘mafiovsk˘ch ulic. Prodûlala

mrtvici, její pohyblivost je kvÛli

tomu omezená a chÛze po ‰patnû

odhrnut˘ch chodnících, oddûle-

n˘ch od silnice neprostupn˘mi

bariérami, jí dûlá nesmírné potí-

Ïe. Pfiíli‰ spokojená není Jaro-

slava Ra‰ková ani s lékafiskou

péãí v R˘mafiovû, zvlá‰tû s pfií-

stupem zdravotníkÛ ke star˘m

a ‰patnû pohybliv˘m obãanÛm.

Dal‰ím sporn˘m tématem je pro

ni stejnû jako pro Ludmilu

Îváãkovou pfiechod peãovatel-

sk˘ch domÛ pod Diakonii, a to

nikoliv proto, Ïe by se zhor‰ila

péãe, ale spí‰ z principu, „Ïe se
nás mûsto vzdalo“. Také ona pfii-

pojuje poznámku, Ïe peãovatelka

je nyní spoleãná pro oba r˘ma-

fiovské domy, a není tudíÏ k dis-

pozici po cel˘ den. Pod správou

sociálního odboru mûla Jaroslava

Ra‰ková navíc vût‰í jistotu, Ïe se

dozví o nûkter˘ch pro ni dÛleÏi-

t˘ch zmûnách v zákonech a nafií-

zeních (napfi. o osvobození od

rÛzn˘ch poplatkÛ). V této souvis-

losti by ocenila, kdyby se pro se-

niory v peãovatelsk˘ch domech

pofiádaly poradenské pfiedná‰ky,

které by je s podobn˘mi problé-

my blíÏe seznamovaly.

SvÛj voln˘ ãas vûnuje Jaroslava

Ra‰ková nenároãn˘m aktivitám,

pûstuje kvûtiny, chová na chalu-

pû kocoury, v peãovatelském do-

mû se schází se sv˘mi spolubyd-

lícími pfii kávû. Po manÏelovû

smrti postrádá kontakt s blízkou

osobou, jak ale fiíká, má televizi,

satelit a vystaãí si sama.

Jak se Ïije Jaroslavû Ra‰kové

v R˘mafiovû? „Musím zaÈukat, Ïe
dobfie. Je tady o nás po v‰ech
smûrech postaráno, i kdyÏ by-
chom byli radûji, kdybychom mû-
li vlastní peãovatelku pouze pro
ná‰ dÛm, jako tomu bylo dfiív,
abychom se na ni mohli vÏdycky
obrátit.“
Ne v‰ichni r˘mafiov‰tí seniofii

upfiednostÀují svÛj klid a do mûs-

ta vyráÏejí spí‰e jen na nutné po-
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Z místa nehody ujel
V pátek 22. záfií veãer v Sovinci

nezvládl 20let˘ fiidiã Felicie

z Karvinska fiízení, vyjel mimo

vozovku a narazil do plotu. S au-

tem poté ujel. Následující den

oznámil starosta obce po‰kození

plotu a policisté ustanovili pode-

zfielého fiidiãe i vozidlo. Na oplo-

cení vznikla ‰koda za cca 10 tisíc

Kã, na autû za 20 tisíc Kã. ¤idiãi

byl zadrÏen fiidiãsk˘ prÛkaz.

Je‰tû nûkolik hodin po nehodû

mu bylo namûfieno 0,47 promile

alkoholu. Lékafiskému vy‰etfiení

se odmítl podrobit.

Svûdci pomohli
k dopadení fiidiãe

V noci 23. záfií srazil na tfiídû

HrdinÛ podnapil˘ 28let˘ fiidiã

Favoritu 16letou chodkyni jdoucí

po pravé stranû silnice. Dívka po

nárazu upadla na vozovku. ¤idiã

nezastavil a odjel. Policisté ho

vypátrali za pomoci svûdkÛ, kte-

fií si zapamatovali poznávací

znaãku jeho auta. ¤idiãi bylo na-

mûfieno 2,11 promile alkoholu.

V RyÏovi‰ti havaroval
opil˘ traktorista

Dne 24. záfií havaroval

v RyÏovi‰ti na kfiiÏovatce s míst-

ní komunikací 44let˘ fiidiã trak-

toru Zetor. Pravdûpodobnû vli-

vem podnapilosti nezvládl fiízení

a pfii odboãování na kfiiÏovatce se

s traktorem pfievrátil na bok.

ZpÛsobená ‰koda ãiní asi 20 tisíc

Kã. ¤idiã navíc utrpûl naraÏení

hrudníku. Policisté zjistili, Ïe

traktor ani pfiívûs nejsou pfiihlá-

‰eny v evidenci a Ïe na nû není

navíc sjednáno poji‰tûní odpo-

vûdnosti za ‰kody zpÛsobené

provozem. U fiidiãe provedla

hlídka dechovou zkou‰ku na al-

kohol s pozitivním v˘sledkem.

Odbûr krve fiidiã odmítl.

Obvinûn za nehodu
s alkoholem

Z trestného ãinu ohroÏení pod

vlivem návykové látky byl ob-

vinûn 39let˘ muÏ z R˘mafiova.

Skutku se mûl dopustit 6. srpna

v Janovicích, kdyÏ po pfiedcho-

zím poÏití alkoholick˘ch nápojÛ

zpÛsobil dopravní nehodu.

Policisté mu tehdy namûfiili

2,48 promile. K nehodû do‰lo

tak, Ïe obvinûn˘ zaãal pfiedjíÏ-

dût odboãující Fiat. Do‰lo ke

stfietu vozidel, po nûmÏ byla

Felicie opilého fiidiãe odhozena

na sloup vefiejného osvûtlení.

Pfii nehodû vznikly ‰kody za

celkem 81 tisíc Kã.

¤idiã autobusu pomohl
Ïenû z hofiícího auta

Zatáãku nezvládla brzy ráno 

24. záfií 57letá fiidiãka Citroenu.

Za RyÏovi‰tûm ãelnû narazila do

stromu. Na místû krátce po neho-

dû zastavil 65let˘ fiidiã autobusu

Stanislav B., kter˘ pomohl zra-

nûné fiidiãce z hofiícího vozidla

a zaãal auto hasit. PoÏár následnû

zlikvidovali r˘mafiov‰tí hasiãi.

Na autû vznikla ‰koda za 82 tisíc

Kã, Ïena utrpûla zranûní s dobou

léãení asi jeden mûsíc.

Otrávil osm stromÛ
Neznám˘ pachatel vnikl mezi 

16. a 26. záfiím na pozemek dom-

ku v Janovicích. Odstranil hlinû-

n˘ násep s malinov˘m kefiem,

pak navrtal osm desetilet˘ch list-

nat˘ch stromÛ a vzniklé otvory

napustil blíÏe nezji‰tûnou tekuti-

nou, která stromy po‰kodila.

Pachatel takto zpÛsobil ‰kody za

bezmála 10 tisíc Kã. Pfiípad ‰etfií

r˘mafiov‰tí policisté jako trestn˘

ãin po‰kozování cizí vûci.

„Oãesal“ nákladní auto
Policejní komisafi SKPV

v Bruntále zahájil minul˘ t˘den

stíhání 44letého muÏe ze

·umperska pro trestn˘ ãin kráde-

Ïe. Je obvinûn, Ïe 11. srpna

v Horním Mûstû z nákladního

vozidla odstaveného u dílny de-

montoval chladiã, nápravu a dal-

‰í souãástky. Materiál v hodnotû

témûfi 18 tisíc Kã odevzdal do

sbûru.

Vloupání do restaurace
v Bfiidliãné

Neznám˘ zlodûj vypáãil mezi 

1. a 2. fiíjnem dvefie restaurace

v Bfiidliãné. Dal‰í dvefie rozbil,

dostal se do v˘ãepu a po‰kodil 

alarm. Ze stolu odcizil kovovou

pokladniãku s hotovostí bezmála

8 000 Kã.

Tfiikrát a dost
V pondûlí 2. fiíjna zahájil policejní

komisafi trestní stíhání nûkolika

20let˘ch mladíkÛ z R˘mafiova pro

pokus trestného ãinu neoprávnûné-

ho uÏívání cizí vûci. Skutku se mû-

li dopustit tím, Ïe se bûhem pátku

29. záfií pokusili v R˘mafiovû odci-

zit tfii osobní auta. Nejprve vnikli

do vozidla ·koda 120 na tfiídû

HrdinÛ. Pokou‰eli se jej nastarto-

vat a odjet s ním, coÏ se jim v‰ak

nepodafiilo. Zanechali po sobû po-

‰kození za 2 000 Kã. Dal‰í pokus

provedli na OkruÏní ulici, kde roz-

bili okno pfiedních dvefií Fiatu. Ani

s tímto autem ov‰em neodjeli, ne-

boÈ mûlo uzamãen˘ volant.

Majiteli zpÛsobili ‰kodu ve v˘‰i 

1 000 Kã. Potfietí se pokusili ukrást

·kodu 120 na ulici Úvoz. Ve chví-

li, kdy se snaÏili rozbit˘m oknem

vniknout dovnitfi, byli pfiistiÏeni

majitelem. 

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

chÛzky ãi na procházku. K dÛ-

chodcÛm, ktefií se Ïivû zajímají

o dûní ve mûstû a aktivnû do nûj

zasahují, patfií také Anna

Hrazdilová (70) a její tfii pfiítelky-

nû. Scházejí se dennû u paní

Hrazdilové v kuchyni, neboÈ jiné

vhodné místo ke kaÏdodenním

schÛzkám ve mûstû nenalezli.

âtvefiice rÛzného vûku a Ïivotní-

ho osudu pfiedstavuje typické zá-

stupce ãesk˘ch seniorÛ - vdovy

Ïijící osamûle v bytû ãi domku.

Anna Hrazdilová pfii‰la do

R˘mafiova pfied ‰estatfiiceti lety

na doporuãení lékafiÛ kvÛli syno-

vi trpícímu na d˘chací choroby.

V ãistém horském prostfiedí se

uzdravil a dnes Ïije v Brnû. Paní

Hrazdilová pracovala nejprve

u pohfiební sluÏby a poté dlouhá

léta u Mûstsk˘ch sluÏeb. Byla

ãlenkou Svazu Ïen, sboru pro ob-

ãanské záleÏitosti, zastávala

i funkci tzv. soudkynû z lidu.

Dodnes pracuje pro âesk˘

âerven˘ kfiíÏ a stejnû jako její tfii

kolegynû je dobrovolnicí r˘ma-

fiovské Diakonie, jíÏ pomáhá pfii

pofiádání rÛzn˘ch akcí. Dfiív ráda

chodila do divadla a je‰tû dnes

jezdí s Diakonií na zájezdy do di-

vadel. Spoleãnû se sv˘mi pfiítel-

kynûmi nav‰tûvuje kavárnu pro

seniory, otevfienou jednou za 14

dní ve stfiedisku Diakonie, a ráda

zavítá i na taneãní veãery, které

pro seniory kaÏd˘ mûsíc pofiádá

hotel Pradûd.

Z v˘ãtu ãinností, kter˘m se Anna

Hrazdilová a její kolegynû vûnu-

jí, vysvítá zájem o aktivní tráve-

ní volného ãasu, ale také snaha 

ovlivÀovat kvalitu Ïivota seniorÛ

v R˘mafiovû. I seznam toho, co

v R˘mafiovû v této oblasti postrá-

dají ãi co jim obecnû vadí, je tu-

díÏ obsáhlej‰í. V debatách o rÛz-

n˘ch nedostatcích a pfiekáÏkách,

které komplikují seniorÛm Ïivot

ve mûstû, se ãtvefiice pfiítelkyÀ

mûní, slovy literární parafráze,

v rozhnûvané staré dámy.

Mûsto se podle jejich názoru na

první pohled mûní k lep‰ímu, 

opravují se domy, chodníky atd.

Nicménû zÛstává fiada problémÛ,

se kter˘mi se pot˘kají obzvlá‰È

star‰í lidé - chodníky jsou v zimû

‰patnû udrÏované, v parcích je

minimum laviãek pro odpoãinek,

alergiãce Annû vadí i pfierostlé

bfiízy ve mûstû. Její pfiítelkynû

Vlasta zase pfiipomíná, Ïe

v R˘mafiovû bydlí spousta dÛ-

chodcÛ ve zbyteãnû velk˘ch by-

tech, které by ráda vymûnila za

malometráÏní. Kritice neu‰el ani

kostel archandûla Michaela a ne-

dokonãená oprava jeho fasády.

Ve spoleãenském Ïivotû R˘ma-

fiova postrádá ãtvefiice seniorek

dfiívûj‰í druÏnost, má dojem, Ïe

spolky, které zde fungují, jsou

mnohdy uzavfiené pfied ‰ir‰í ve-

fiejností. Pfiíãinu vidí v tom, Ïe se

po revoluci rozpadly existující

vazby. Chybí jim duch nûkdej‰í

kolektivní zábavy, neboÈ neváha-

jí nostalgicky zavzpomínat i na

povinné prvomájové oslavy

a podobné akce, které byly v je-

jich oãích dobrou pfiíleÏitostí

k setkávání lidí nejrÛznûj‰ího

vûku. Dnes se podle nich ob-

zvlá‰È dÛchodci naopak ãasto 

ocitají v izolaci. Jak ãtvefiice do-

kládá z vlastních zku‰eností,

kvÛli svému vûku se cítí pfiímo

diskriminovány; úctu ke stáfií

postrádají pfiedev‰ím u mladé

generace.

A jak se podle Anny Hrazdilové

a jejích pfiítelkyÀ Ïije seniorÛm

v R˘mafiovû? „V R˘mafiovû se
nám Ïije docela dobfie. Je fiada
vûcí, které by se mûly zmûnit nebo
obnovit, ale s tím my uÏ nic nena-
dûláme.“ V‰em dotázan˘m

za odpovûdi dûkuje ZN



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: ·tûstí a duhu nevidíme nikdy nad sebou, ale nad hlavami

druh˘ch. dánské pfiísloví
Známá i neznámá v˘roãí
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13. 10. 1781 císafi Josef II. vydal tzv. toleranãní patent, kter˘ vyhla‰oval 

omezenou náboÏenskou svobodu - 225. v˘roãí

13. 10. 1941 zemfi. Franti‰ek Bílek, fiezbáfi, sochafi a grafik, v˘znamn˘ pfied-

stavitel symbolismu (nar. 6. 11. 1872) - 65. v˘roãí úmrtí

14. 10. 1771 zemfi. Franti‰ek Xaver Brixi, skladatel (nar. 2. 1. 1732) - 235. v r̆. úm.

14. 10. 1861 nar. Alois Mr‰tík, spisovatel (zemfi. 24. 2. 1925) - 145. v˘r. nar.

15. 10. 1856 nar. Oscar Wilde, irsk˘ spisovatel pí‰ící anglicky (zemfi. 

30. 11. 1900) - 150. v˘roãí narození

16. 10. Svûtov˘ den v˘Ïivy, v˘roãí zaloÏení Organizace pro v˘Ïivu
a zemûdûlství v roce 1945, slaví se od roku 1981

16. 10. 1306 Rudolf Habsbursk˘ korunován ãesk˘m králem - 700. v˘roãí

17. 10. Svûtov˘ den za vym˘cení chudoby, slaví se od roku 1992 (OSN)
18. 10. 1931 zemfi. Thomas Alva Edison, americk˘ fyzik a vynálezce (nar. 

11. 2. 1847) - 75. v˘roãí úmrtí

19. 10. 1986 zemfi. Oldfiich Lipsk˘, filmov˘ reÏisér a scenárista (nar. 4. 7. 1924)

- 20. v˘roãí úmrtí

22. 10. 1811 nar. Ferenc Liszt, maìarsk˘ skladatel, klavírista a dirigent (zemfi.

31. 7. 1886) - 195. v˘roãí narození

22. 10. 1906 zemfi. Paul Cézanne, francouzsk˘ malífi (nar. 19. 1. 1839) 

- 100. v˘roãí úmrtí

24. 10. Den Organizace spojen˘ch národÛ (OSN), v˘roãí vstupu
Charty OSN v platnost, slaví se od roku 1945

24. 10. 1601 zemfi. Tycho Brahe, dánsk˘ astronom a básník pracující v Praze 

ve sluÏbách císafie Rudolfa II. (nar. 14. 12. 1546) - 405. v˘r. úm.

25. 10. 1976 zemfi. Eduard Kohout, herec (nar. 6. 3. 1889) - 30. v˘roãí úmrtí

25. 10. 1861 nar. JoÏa Uprka, malífi a grafik, pfiedstavitel pozdní secese 

(zemfi. 12. 1. 1940) - 145. v˘roãí narození

25. 10. 1881 nar. Pablo Picasso, ‰panûlsk˘ malífi, grafik a sochafi (zemfi. 

8. 4. 1973) - 125. v˘roãí narození

25. 10. 1976 zemfi. Franti‰ek Kfielina, prozaik (nar. 26. 7. 1903) - 30. v˘r. úm.

25. 10. 1976 zemfi. Raymond Queneau, francouzsk˘ prozaik (nar. 21. 2. 1903)

- 30. v˘roãí úmrtí

26. 10. 1926 zemfi. Rudolf Jedliãka, zakladatel ãeské rentgenologie, radiolo-

gie a léãebné rehabilitace (nar. 20. 2. 1869) - 80. v˘roãí úmrtí

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - fiíjen 2006

13.10. 13.45 SVâ Keramická dílna pro Z·

13.10. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

20.10. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

21.10. 9.00 SVâ DobrodruÏná v˘prava

27.10. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

SVâ Kondiãní cviãení pro Ïáky 8. a 9. tfi.

29. 10. 19.30 SVâ Koncert a v˘stava Laca Decziho

a Cellula New York

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Kristián Fabrik ........................................................... Horní Mûsto

Du‰an Ferko ............................................................... R˘mafiov

·tûpán Kfiapa ............................................................. Ondfiejov

Vojtûch Horáãek ........................................................ R˘mafiov

Karel Klement ........................................................... R˘mafiov

Vojtûch Mareãek ........................................................ Horní Mûsto

Matyá‰ Zaprianov ...................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Vûra Prázdná - R˘mafiov ....................................................... 80 let

Antonín Rodr - R˘mafiov ...................................................... 80 let

Vûra Valuchová - R˘mafiov ................................................... 81 let

Vûra Pfiecechtûlová - R˘mafiov .............................................. 82 let

Anna Matu‰ková - R˘mafiov ................................................. 82 let

Vladimír Tomek - R˘mafiov .................................................. 82 let

Anna Sedláková - R˘mafiov .................................................. 83 let

Emilie Mikulenãáková - R˘mafiov ........................................ 86 let

Marie Pinìáková - Janovice ................................................. 89 let

Franti‰ka ·ulková - Nové Pole ............................................. 92 let

Rozlouãili jsme se
Josef Kopeãn˘ - Tvrdkov ....................................................... 1926

Ludmila Voráãová - R˘mafiov ................................................ 1959

Ladislav Vanûk - R˘mafiov ..................................................... 1955

Josef Kováã - R˘mafiov ......................................................... 1932

Matrika MûÚ R˘mafiov
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3.- 31. 10. 2006 v˘stava ZU· Uniãov

Neznámé mûsto Uniãov na v˘stavû v knihovnû
Do 31. fiíjna je v Galerii u Stro-

mu poznání v r˘mafiovské kni-

hovnû k vidûní pozoruhodná v˘-

stava prací ÏákÛ ZU· Uniãov.

V̆ stava pfiedstavuje reprezenta-

tivní v˘bûr prací z projektu UNI,

kter˘ letos na jafie realizoval

tamní v˘tvarn˘ a literárnû-dra-

matick˘ obor.

„Cílem bylo dotknout se, zachytit,
znázornit netradiãní formou místa
ve mûstû, kde Ïijeme a chodíme do
‰koly,“ charakterizovali zamûfiení

projektu jeho autofii. Projekt UNI

probíhal jako tfiídenní soustfiedûní,

jehoÏ se úãastnila ãtyfiicítka ÏákÛ

ZU· rÛzného vûku pod vedením

trojice pedagogÛ, Magdy Johno-

vé, Pavly Hfiebíãkové a Milo‰e

Adolfa.

Svá oblíbená ãi nûãím zajímavá

místa ve mûstû zachycovali mla-

dí adepti umûní kresbou, grafi-

kou ãi prostfiednictvím fotoapa-

rátu, v˘stava pfiitom nabízí pfie-

dev‰ím barevné i ãernobílé foto-

grafie. Jejich autofii se pokusili

vystihnout atmosféru nûkter˘ch

uniãovsk˘ch zákoutí, zachytit Ïi-

vot v ulicích a souãasnû objevo-

vat sobû i oãím potencionálních

divákÛ dosud nevidûné ãi pfiehlí-

Ïené detaily, zkrátka nabídnout

neotfiel˘ úhel pohledu na své

mûsto. Projekt UNI finanãnû

podpofiil Mûstsk˘ úfiad Uniãov.

V˘stavu uniãovsk˘ch kolegÛ

v na‰í knihovnû zprostfiedkovala

r˘mafiovská ZU·, která úzce

spolupracuje i s dal‰ími umûlec-

k˘mi ‰kolami v okolí. PÛvodním

zámûrem bylo v˘stavu v R˘ma-

fiovû otevfiít v rámci programu

kaÏdoroãního T˘dne knihoven,

z organizaãních dÛvodÛ v‰ak by-

lo její zahájení o t˘den posunuto.

Leto‰ní T˘den knihoven proto

zÛstal omezen na stfiedeãní Den

otevfien˘ch dvefií, neboÈ se letos

nekonalo ani V¤S-â (Vefiejné

fiíjnové spoleãné ãtení). DÛvo-

dem je podle slov fieditelky kni-

hovny Lenky Îmolíkové tlak

jedné z organizací prosazujících

autorská práva, která s v˘jimkou

‰kol striktnû zakazují vefiejné

pfiedãítání literárních dûl.

Legislativní omezení, která mají

chránit spisovatele, tak paradox-

nû znemoÏÀují propagaci ãetby.

Vefiejné vystavování v˘tvarn˘ch

dûl na‰tûstí dosud Ïádná organi-

zace nepostihuje, proto neváhej-

te a vyuÏijte jedineãné ‰ance

zhlédnout projevy talentu sou-

ãasné mladé generace. Není ji-

sté, jak dlouho budeme moci té-

to v˘sady poÏívat. ZN

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Mûstská knihovna

10. - 29. 10. V˘stava fotografií Jaroslava Nûmce

Retrospektivní v˘stava Jaroslava Nûmce v r˘mafiovském muzeu
V leto‰ním roce by se doÏil sta let

- bez uzardûní pouÏijme tohoto

pojmu - renezanãní ãlovûk, b˘va-

l˘ fieditel jedné z r˘mafiovsk˘ch

základních ‰kol, Jaroslav Nûmec.

Kromû fotografování se vûnoval

s úÏasnou erudicí pfiírodním vû-

dám. Byl vynikající botanik a my-

kolog, fenolog i ovocnáfi. Mûl v˘-

znamn˘ podíl na pfiípravn˘ch pra-

cích k vyhlá‰ení CHKO Jeseníky.

Vûnoval se vãelafiství, kartografii,

loutkafiství, skautingu i Sokolu,

pokud to je‰tû bylo moÏné. Pro

svût objevil vynálezce první ko-

merãnû pouÏitelné barevné foto-

grafie, prof. dr. Karla Schinzela.

Zab˘val se Ïivotem v˘znamného

botanika dr. Bedfiicha Kolenati-

ho. V R˘mafiovû byl zároveÀ za-

kládajícím a stál˘m ãlenem umû-

leck˘ch sdruÏení KAVu a Octopu.

Mûstské muzeum nyní, dva roky

po jeho smrti, pfiipravilo retro-

spektivní v˘stavu jeho fotografií.

Náv‰tûvník na ní najde jak star‰í

fotografie z 20. a 30. let, jeÏ byly

nasnímány v místech pfiedváleã-

ného Nûmcova uãitelského pÛso-

bení (jiÏní Morava), tak i nádher-

né fotografie R˘mafiova a pÛvab-

né r˘mafiovské pfiírody, stejnû ja-

ko mnohé reálie zdej‰ího kaÏdo-

denního Ïivota.

V̆ stava je tentokrát sestavena ze

tfií zdrojÛ fotografií. Prvním je

bezpochyby nejucelenûj‰í sbírka

r˘mafiovského muzea, druh˘m

pak soubor fotografií z muzea

bruntálského (spolupofiadatelem

v˘stavy je bruntálské muzeum).

Nejzajímavûj‰í pÛvod mají v‰ak

fotografie z diplomové práce

Marie Zachovalové, absolventky

FAMU v Praze, která mûla moÏ-

nost - je‰tû za Nûmcova Ïivota -

vyuÏít star‰ích negativÛ a fotogra-

fií a posléze je prostfiednictvím di-

gitálního scanningu poskytnout

k vystavování.

Jde jednak o Nûmcovy nejstar‰í

fotografie, jeÏ zhotovil patrnû v 10

letech. Pro r˘mafiovské publikum

pak bude urãitû pfiekvapiv˘ soubor

fotografií z Podkarpatské Rusi

z roku 1930. Tent˘Ï rok je moÏno

vnímat jako poãátek Nûmcovy

profesionální tvorby: jeho práce se

natrvalo objevují v tisku i mno-

h˘ch publikacích a stává se

ãast˘m vystavovatelem u nás

i v zahraniãí, získává mnohá v˘-

znamná uznání a ceny. Postupnû

se zafiadil mezi nejv˘znamnûj‰í

ãeské krajináfie. Fotografoval ven-

kovské i mûstské prostfiedí, ale

nejvíce ho zaujala volná horská

a podhorská krajina JeseníkÛ. Sám

Nûmec vnímal fotografování jako

zpÛsob hlub‰ího proÏitku svého

bezprostfiedního okolí: „Fotogra-
fie vnitfinû obohacuje mÛj Ïivot na-
tolik, Ïe se stala krásnou nutností,
bez níÏ se jiÏ nemohu obejít. Dává
mi nov˘ ‰ir‰í a také hlub‰í pohled.
Vnímám daleko intenzivnûji a pl-
nûji, mám z kaÏdé vûci, jevu, vzta-
hu silnûj‰í záÏitek.“ D. Schallner

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

Knihovna vyz˘vá své ãtenáfie
Pro pravidelné a vãasné informace o dûní v knihovnû 

Ïádáme obãany
o poskytnutí své e-mailové adresy

pfiímo v knihovnû nebo prostfiednictvím e-mailu:
knihovna.rymarov@tiscali.cz. Dûkujeme
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Meri Marshall zpívá o hledání vnitfiní síly
V nedûli 1. fiíjna se stal R˘mafiov

dûji‰tûm dal‰ího zajímavého kon-

certu. Jeho hlavní aktérkou byla

novozélandská zpûvaãka a hráãka

na kytaru Meri Marshall, která bû-

hem své náv‰tûvy Anglie a Ru-

munska pfiijala pozvání ãesk˘ch

pfiíznivcÛ sahadÏa jógy a pfiijela

i do R˘mafiova.

Koncert Meri Marshall pfiilákal do

sálu ZU· pomûrnû poãetné publi-

kum, sloÏené pfiedev‰ím z vyzna-

vaãÛ sahadÏa jógy. Ostatnû právû

jim a pfiípadn˘m dal‰ím zájem-

cÛm o tento jogínsk˘ smûr byl re-

citál novozélandské zpûvaãky ur-

ãen, na nû se obracel hudebnû

i v textech. Je‰tû neÏ na pódium

nastoupila snûdá protagonistka

obleãená v modrozeleném sárí,

s akustickou kytarou v ruce, roz-

hofiela se na malém „oltáfiíku“

s portrétem zakladatelky sahadÏa

jógy ·rí MátadÏí svíãka a ponûkud

neosobní sál provonûla nezbytná

vonná tyãinka (opût se ukázalo,

jak velmi v R˘mafiovû chybí ãa-

jovna ãi podobn˘ prostor uzpÛso-

ben˘ pro komornûj‰í akce).

Meri Marshall zazpívala svému du-

chovnû spfiíznûnému posluchaã-

stvu pásmo pomal˘ch meditativ-

ních písní, které doprovázela velmi

jednoduch˘m brnkáním na kytaru.

Neodpustím si poznámku, Ïe zpû-

vaããin pln˘, ãerno‰sky syt˘ alt by

moÏná lépe znûl a capella, pfiípadnû

by si zaslouÏil propracovanûj‰í do-

provod. Na druhou stranu právû

ono prostinké akordické brnkání

podtrhovalo neformální projev

Meri Marshall a vystihovalo celko-

v˘ dojem, Ïe zde nejde o precizní

kytarové hráãství ani o svébytnost

jednotliv˘ch písní (zpûvaãka jako

by zpívala stále tutéÏ píseÀ, jen

v mal˘ch melodick˘ch obmûnách),

jako spí‰e o uklidÀující melodii

hlasu a v˘znam zpívan˘ch textÛ.

Meri Marshall pfiednesla nûkolik

písní ve svém rodném jazyce,

maor‰tinû, vût‰ina textÛ v‰ak za-

znûla v pomûrnû dobfie srozumi-

telné angliãtinû. Zpívalo se

v nich o lásce, míru a klidu v ãlo-

vûku, o hledání smyslu Ïivota

a vnitfiní síly. âasto zmiÀovaly

jméno ·rí MátadÏí a nezfiídka ci-

tovaly celé její v˘roky (napfi.

„NemÛÏete poznat smysl Ïivota /

pokud nejste spojeni se silou, /
která vás stvofiila.“).

Souãástí koncertu byl také v˘-

klad pojmu sahadÏa jógy a krátké

duchovní cviãení, které vedla sa-

ma Meri Marshall. Jeho cílem

bylo celkové uvolnûní a nalezení

„boÏské, tvÛrãí síly“ uvnitfi sebe

sama, energie, kterou sahadÏa jo-

gíni naz˘vají „Matka“ a jejíÏ

centrum podle jejich uãení sídlí

v kfiíÏové kosti.

SahadÏa jóga, která má fiadu pfiíz-

nivcÛ i v R˘mafiovû, nabízí alterna-

tivu k dne‰nímu hektickému Ïivot-

nímu stylu, cestu k seberealizaci

a objevení moÏností duchovního

rÛstu. Písnû Meri Marshall praktic-

ky fungují jako hudební ilustrace

tohoto smûru, díky kvalitám hlasu

novozélandské zpûvaãky se v‰ak

mohou docela dobfie poslouchat

i bez zfietele k této úãelnosti. Je to

hudba pfiíjemná, neagresivní,

v lep‰ím aranÏmá mÛÏe zaujmout

i bûÏného posluchaãe. ZN

MuÏ, kter˘ vrátil R˘mafiovu dûjiny, aneb Jifií Karel sedmdesátilet˘
Je aÏ neuvûfiitelné, Ïe vitální muÏ,

kterého urãitû alespoÀ jednou

potkal snad kaÏd˘ R˘mafiovan, 

oslavil 4. fiíjna sedmdesát let.

Dlouholet˘ uãitel dûjepisu a ãe‰-

tiny na základní ‰kole, organizá-

tor archeologick˘ch vykopávek

na Hrádku a znovuzakladatel r˘-

mafiovského muzea se narodil

v Jihlavû, ve mûstû s podobnou

havífiskou minulostí jako

R˘mafiov, a získal v ní v‰echny

základní pfiedpoklady svého dal-

‰ího intelektuálního rozvoje. Do

R˘mafiova pfii‰el - jak uÏ to b˘va-

lo - na umístûnku, zaloÏil zde ro-

dinu a aãkoliv se tehdy více neÏ

dûjinám vûnoval muzicírování,

jiÏ od poãátku se také ponofiil do

studia místní historie. V roce

1969 se mu s Ing. Jaromírem

Novákem podafiilo se svolením

tehdej‰ího Archeologického ústa-

vu âSAV zahájit vykopávky na

Hrádku, pozdûji se v pravidel-

n˘ch letních sezónách kopalo ta-

ké na Bezruãovû ulici, na Strálku

i tzv. Burgetovû statku. Za nûko-

lik desetiletí vznikla slu‰ná ko-

lekce pfiedmûtÛ dokládajících

nejstar‰í minulost R˘mafiova od

jeho vzniku ve 13. století. K pub-

likování o ní byl pfiizván ‰umper-

sk˘ muzejní archeolog a pozdûj‰í

opavsk˘ univerzitní uãitel

Vladimír Go‰, a tak vût‰ina

Karlov˘ch odborn˘ch ãlánkÛ je

spolusignována právû jím.

Karel je ale zároveÀ autorem ne-

pfiehlédnutelného mnoÏství vlas-

tivûdn˘ch ãlánkÛ o minulosti

R˘mafiova a R˘mafiovska, ve

kter˘ch se se stejnou erudicí vû-

nuje jak stfiedovûk˘m reáliím,

tak podrobnostem pováleãného

marasmu následkÛ bene‰ovské-

ho sociálního inÏen˘rství v tzv.

pohraniãí. Bylo proto celkem lo-

gické, Ïe jakmile to komunálnû

politické pomûry v R˘mafiovû

dovolily, zaloÏil Jifií Karel, resp.

obnovil v roce 1991 muzejní in-

stituci, jíÏ v prÛbûhu 15 let zapl-

nil mnoÏstvím pfiedmûtÛ vztahu-

jícím se k r˘mafiovsk˘m dûjinám

a vlastivûdû, a tak v mnohém 

ohledu zaplnil bílá místa regio-

nální historiografie. âinil tak

vÏdy moderními postupy kritické

historické vûdy. Díky tomu zvlá-

dl pfiekonat mnohá kli‰é nûmec-

ké, ale i ãeské vlastivûdy a zaplnit

dûjiny R˘mafiova ostfiej‰ími kon-

turami jeho historického v˘voje.

Jubilant samozfiejmû ví, Ïe mno-

hé je je‰tû tfieba vykonat.

R˘mafiovu chybí odbornû erudo-

vané a ãtivé dûjiny, je tfieba mo-

dernizovat muzeum a zajistit

bezproblémovou kontinuitu bá-

dání o R˘mafiovsku. Vûfiíme, Ïe

k tomu v‰emu získá mlad‰í spo-

lupracovníky, ktefií budou mít

chuÈ rozvíjet jeho dosavadní 

úctyhodné dílo. V‰echno nejlep-

‰í! Dieter Schallner
Foto: archiv MûÚ R˘mafiov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT18/2006

20

Potomci Otty Bedfiicha na Jilemnici nespornû

zjemnili své postoje i zpÛsoby a pokraãovali

v rodové tradici císafiské sluÏby. Velké zboÏí ji-

lemnické zdûdil Ferdinand Bonaventura
(1636 - 1706). Cele se vûnoval diplomacii jako

vyslanec ve ·panûlsku a Francii. Pfiíjemn˘

a dÛvûryhodn˘ spoleãník se stal osobním pfiíte-

lem zajímavého krále a císafie Leopolda I. a za-

stával funkci nejvy‰‰ího hofmistra a direktora

tajné rady. Podobnû jako mnozí z jeho pfiedkÛ

i potomkÛ byl pfiijat do rytífiského fiádu Zlatého

rouna. Roku 1673 pfiipojil ke sv˘m majetkÛm

statek Horní Branná se vsí Radostovice, které

spojil s panstvím StûÏery. Mocné panství do-

tvofiil tím, Ïe k nûmu roku 1701 pfiipojil je‰tû

zboÏí jilemnické a stal se tak zakladatelem

hlavní linie rodu, vûtve jilemnické. Také jeho

dûti se prosadily ve v˘znamn˘ch hodnostech

monarchie. Franti‰ek Antonín (1665 - 1727)

se stal roku 1702 vídeÀsk˘m biskupem a od ro-

ku 1709 arcibiskupem solnohradsk˘m. Jan
Josef Filip (1678 - 1764) udatnû bojoval 

v armádû EvÏena Savojského proti TurkÛm.

Marie Arno‰tka z Gallasu (1688 - 1742), dû-

diãka janovického panství, se stala po smrti

prvního manÏela Jana Václava nadlouho vdo-

vou. Teprve 1721 podlehla kouzlu a námluvám

sympatického usmûvavého Aloise Tomá‰e
Raimunda hrabûte Harracha (1669 - 1742)

z jilemnické vûtve a stala se jeho Ïenou.

ManÏel tak slavil jiÏ tfietí svatbu. Poprvé se Ïe-

nil roku 1691. S první Ïenou Marií Barbarou ze

·ternberka (+ VídeÀ 1694 nebo 1695) mûl pût

dûtí: Jana Filipa Václava (1691 - 1693),

Ferdinanda Václava (*+ 1692), Marii Filipinu

Josefu (VídeÀ 9. 1. 1693 - Praha 1763), která

jediná z dûtí pfieÏila vûk nemluvnûte a provda-

la se za Jana Franti‰ka hr. Thuna 17. 7. 1708,

Ferdinanda Leopolda (21. 12. 1693 - 1694)

a Václava Bedfiicha (*+1694) Druh˘ sÀatek 

oslavil 1695 s Marií Cecilií hr. Thunovou

(1675 - VídeÀ 17. 2. 1721) a také s ní mûl plod-

n˘ hrabû fiadu dûtí: Bedfiicha Augusta Gervase

Protasia (VídeÀ 18. 6. 1696 - VídeÀ 6. 4. 1749),

posledního kancléfie království ãeského a nizo-

zemského místodrÏícího, Marii Annu 

(21. 10. 1698 - 14. 9. 1758), Karla Josefa

Gervasia (10. 6. 1700 - 20. 6. 1714), Marii

Aloisii (VídeÀ 14. 1. 1702 - 23. 8. 1759),

Franti‰ka Antonína (1702 - 1707), Václava

Leopolda Josefa Stanislava (VídeÀ 13. 11. 1703

- Parma 29. 6. 1731), Jana Arno‰ta Emanuela

Josefa (VídeÀ 9. 4. 1705 - ¤ím 17. 12. 1739),

jenÏ se stal nejmlad‰ím biskupem nitransk˘m,

Leopolda Josefa Jakuba (*+ 1706) a Franti‰ka

Josefa Jana Antonína (*+ 1707). Z nich posled-

ní byl, jak se pozdûji dozvíme, vynikající

Ferdinand Bonaventura (VídeÀ 11. 4. 1708 -

VídeÀ 30. 1. 1778). S poslední manÏelkou

Marií Arno‰tkou hr. Gallasovou, roz.
Dietrichsteinovou (1688 - 1745), slavil svatbu

6. 6. 1721. Ne‰Èastná paní se stala matkou dvou

synáãkÛ, ktefií nikdy nedospûli. Filip Jan (1723

- 1724) zemfiel jako nemluvnû a Filip Josef 

(*+ 1724) rovnûÏ, jejich smrtí bylo pfieru‰eno

pokrevní pfiíbuzenství janovick˘ch pánÛ od

Ferdinanda Hoffmanna. Av‰ak za svého syna

z prvního manÏelství s Václavem Gallasem se

rozhodnû nemusela stydût. MoÏná ponûkud ne-

pfiehledn˘ odstavec dokazuje, ke kolika pfied-

ãasn˘m úmrtím dûtí docházelo i ve velmi bo-

hat˘ch rodinách pfies v‰echnu péãi, stejnû jako

v nejchud‰ích, vÏdyÈ i ze sedmnácti dûtí Aloise

Harracha pfiekroãilo patnáct˘ rok vûku jen se-

dm potomkÛ. DÛvodem byla nevalná hygiena,

nezralá medicína a velmi nedostateãná péãe

o rodiãky i dûti. Na pozdûj‰í zmûnû k lep‰ímu

se podílel i nejeden z HarrachÛ.

Tomá‰ Raimund, syn Ferdinanda Bonaventury

(1636 - 1706), vynikající hospodáfi, ale nevaln˘

diplomat, se stal 1697 rytífiem fiádu Zlatého

rouna, 1698 pov˘‰il na císafiského tajného radu

a od roku 1715 pÛsobil v ãele dolnorakouské

vlády jako zemsk˘ mar‰álek. Reprezentoval

monarchii jako diplomat ve ·panûlsku a v le-

tech 1728 - 1733 byl místokrálem neapolsk˘m.

Spolu s ostatními rakousk˘mi vyjednavaãi se

ukázal neschopn˘m, kdyÏ si nedokázal zjednat

pfiístup k senilnímu Karlu II., poslednímu

Habsburkovi na ‰panûlském trÛnu, v jeho po-

sledních chvílích, takÏe okamÏik moÏného zís-

kání trÛnu byl pro Rakousko prome‰kán

a ·panûlsko ztraceno jiÏ roku 1700. Francouzi

byli ‰ikovnûj‰í. Posléze vykonával hodnost

konferenãního ministra.

Roku 1708 pfiijal pro rod HarrachÛ po druhé Ïe-

nû pfiídomek z Tannhausenu. Ponûkud rozsáhl˘

titul pána domu pak znûl: hrabû z Harrachu na

Rohrau a Tannhausenu, svobodn˘ pán na

Pruggu a Pürrhensteinu, pán panství Jilemnice,

Sadové a Strkova. Roku 1714 zaloÏil v˘chodo-

ãesk˘ Harrachov.

Alois Tomá‰ zahájil fiadu skvûl˘ch hospodáfiÛ

na severomoravském panství. Nelze popfiít, Ïe

je rozvoj uÏ‰ího R˘mafiovska po tfiicetileté vál-

ce nerozluãnû spjat s rodem HarrachÛ. Doménu

znovu povznesli na jednu z nejbohat‰ích a nej-

pfiednûj‰ích oblastí Moravy a navázali tím na

vynikající hospodafiení HoffmannÛ z Grünbü-

chlu. Stejnû jako oni vyuÏívali velmi intenzív-

nû tehdy je‰tû dostateãnû bohatá nalezi‰tû

stfiíbrn˘ch i Ïelezn˘ch rud a na R˘mafiovsku je

také zpracovávali. Nová vrchnost zaãala s ob-

novou nádhern˘ch lesÛ, takÏe ani pozdûj‰í ka-

lamity, chyby ãi barbarská váleãná likvidace

porostÛ nedokázaly zlikvidovat zdaleka v‰e.

Dne 9. 7. 1726 zakoupil za 93 000 zlat˘ch

a 100 dukátÛ od Franti‰ka ¤epínského

z Bereãka panství Námû‰È na Hané. K této udá-

losti se váÏe povûst, Ïe splnil podmínku pÛvod-

ního majitele a sám obûhl co nejvût‰í rozlohu

pozemkÛ, jakou mohl, a získal tak za nevelk˘

obnos ohromné území. StûÏí v‰ak uvûfiit, Ïe by

vzne‰en˘ barokní velmoÏ Harrach tropil po-

dobná alotria. V kaÏdém pfiípadû zde zavedl fia-

du v˘znamn˘ch reforem, napfi. 15. 7. 1737 za-

vádí emfyteutické právo (systém pfiíznivûj‰ích

dûdiãn˘ch a nájemních práv) v Námû‰ti 

a v obci Biskupství, jeÏ se dosud spravovaly

ménû v˘hodn˘m právem ãesk˘m.

Ve Vídni se st˘kal s Dominikem Ondfiejem

z Kounic (1654 - 1705), vynikajícím císafisk˘m

diplomatem, a jeho prostfiednictvím i s italsk˘m

stavitelem Domenicem Martinellim z Luccy

(1650 - 1718), kter˘ mu postavil slavkovsk˘

zámek. Roku 1721 vyÏenil sÀatkem s ovdovû-

lou Marií Arno‰tkou Gallasovou, roz. Dietrich-

steinovou, nejen rozsáhlé panství Janovice, ale

i ·luknov spolu s Velk˘m Bfieznem (Harra-

chÛm patfiilo aÏ do pÛle 19. stol.) a Horní

Markvartice v âechách, jeÏ získala 1716 po své

pfiíbuzné Îofii AneÏce Dietrichsteinové, po-

slední z rodu MansfeldÛ, kter˘ pfiedtím vymfiel

po meãi. Známûj‰í Coloredo-Mansfeldové jen

pfiijali „neobsazené“ rodové jméno.

Hodnû se vûnoval téÏ stavební ãinnosti. Roku

1736 pfiestavûl vlkavskou tvrz na barokní zá-

mek, 1716 jilemnick˘ zámek a vysadil ves

Harrachov. V Podkrkono‰í dbal na rozvoj

skláfisk˘ch hutí, Ïelezn˘ch hamrÛ a textilních

manufaktur. Byl velmi zboÏn˘m filantropem

a humánnû zaloÏen˘m ãlovûkem. Postavil ‰pi-

tál pro osamocené pfiestárlé v Branné a Ascha-

chu, ãtyfii nové fary na Jilemnicku a kapucínsk˘

klá‰ter.

Nástup hrabûte na janovické zboÏí 1721 byl

rovnûÏ jen ku prospûchu. R˘mafiov‰tí pfiijali

1723 se zadostiuãinûním, Ïe se nová vrchnost

opût ani v nejmen‰ím nedotkla mûstsk˘ch pri-

vilegií, jeÏ pfietrvala a byly uhájena vÏdy od ro-

ku 1583, kdy pÛvodnû zemûpanské mûsto 

upadlo koupí mezi poddanská. Pro mûsto i celé

panství se jednalo o ‰Èastnou zmûnu, neboÈ pfie-

trvávalo mnoho trpkostí po zásazích Wolfgan-

ga Bedfiicha Hoffmanna a tvrd˘ch postupech za

DietrichsteinÛ, zvlá‰tû za janovického hejtma-

na Jifiího Hassnika, ktefií chtûli v˘sady mûsta

smést s tím, Ïe jsou jiÏ promlãeny. R˘mafiov se

vzmáhal, mûstská rada dokázala urychlenû 

obsazovat poustky za nepatrn˘ obnos a krajina

se zalidnila pfiíchodem nov˘ch lidí ze ·luk-

novska i z jin˘ch konãin zemû.

Úspû‰né snahy hrabûte o rozvoj panství mohly

b˘t je‰tû viditelnûj‰í, pokud by byla pfiíznivá si-

tuace. Na konci jeho Ïivota ovlivnily dosud po-

kojn˘ rozmach panství vojenské operace od ná-

stupu Marie Terezie roku 1740. JiÏ 1741 se mu-

selo mûsto i panství vyrovnat s drancováním

protahujících císafisk˘ch a 1742 PrusÛ. Alois

Tomá‰ Raimund zemfiel smífien˘ se svûtem 

8. listopadu 1742 a je pochován ve vídeÀské ro-

dové hrobce u augustiniánÛ.  Mgr. Jifií Karel

Harrachové pfiicházejí na Janovice
Z historie
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Servis sluÏeb

na Jesenické ulici

Od 1. záfií opût v provozu

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00

So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

Aquacentrum Slunce vychází vstfiíc v‰em vyznavaãÛm
naturismu a obnovuje plavání bez plavek.

V leto‰ním roce v termínech:

18. 10., 15. 11. a 20. 12. v dobû od 19 do 21 hodin.
(Ve v˘‰e uveden˘ch termínech a hodinách vstup povolen pouze star‰ím 18 let)

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

DO ODVOLÁNÍ JE KRYT¯ BAZÉN ZCELA UZAV¤EN

Z DÒVODU ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCE

Hotel U Zámku v Janovicích zve na tenisové souboje

Provoz na kurtech kaÏd˘ den od 8.00 - 20.00

Rezervace na tel.: 777 696 888 nebo 554 283 042

nebo na recepci hotelu U Zámku

TENISOV¯ KURT JANOVICE

Upevnûte své zdraví - pryã s r˘mou a ka‰lem, jiÏ Ïádné angíny.

TJ Bfiidliãná, oddíl dálkového a zimního plavání, roz‰ifiuje 

základnu o nové ãleny - otuÏilce. 

Kontakt: telefon - celodennû 606 732 584, 

po 20. hodinû 554 211 856.

sobota 14. fiíjna 19.30

Lemra líná
Romantická komedie (USA 2006)

Tripp není ani v pûtatfiiceti letech ochotn˘ vyletût z rodného hnízda.

Proã taky, kdyÏ mu doma nic nechybí - ve svém pokoji má v‰echno,

co potfiebuje k Ïivotu, a máma mu pere ‰pinavé prádlo. Jeho pohled

se zmûní, kdyÏ potká Paulu, která ve v‰ech smûrech splÀuje para-

metry ideální Ïeny. AÏ na to, Ïe se jedná o profesionální konzultant-

ku, která Trippa sbalí jen proto, aby ho vyhnala od rodiãÛ a donutila

postavit se na vlastní nohy. V hl. rolích: M. McConaughey, 

S. J. Parker. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 21. fiíjna 19.30

Nepohodln˘
·pionáÏní thriller (USA /Velká Británie 2005)

V odlehlé ãásti severní Keni je nalezena brutálnû zavraÏdûná akti-

vistka Tessa Quayle. Její manÏel Quentin, ãlen Britského vysokého

komisafiství v Nairobi, se rozhodne vy‰etfiit zloãin na vlastní pûst.

V‰echny dÛkazy ukazují na zloãin z vá‰nû. Quentin, hnán podezfie-

ním o nevûfie své zesnulé Ïeny, bude muset projít tfii kontinenty, aby

odhalil diplomatické spiknutí, které je mnohem rozsáhlej‰í, neÏ by si

dokázal pfiedstavit... Hrají: R. Fiennes, R. Weisz.

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 28. fiíjna 19.30

Prachy dûlaj ãlovûka
Krimi komedie (âR 2006)

Pfiíbûh inspirovan˘ dvûma nejvût‰ími a zatím neobjasnûn˘mi loupe-

Ïemi, které se u nás v uplynul˘ch letech staly. Tfii kamarádi se setká-

vají, aby loupili. LoupeÏe se zdafiily, ale co dál? Jak si uÏít naloupe-

n˘ch penûz, aniÏ by na sebe upozornili? Je to mnohem tûÏ‰í, neÏ se

pÛvodnû zdálo. PomÛÏe to vyfie‰it zázemí mezinárodního zloãinu?

Hrají: T. Hanák, O. Vetch˘, M. Suchánek. MládeÏi pfiístupn˘
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R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu uzavfiely
Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské

V tûchto kategoriích:
➽ poezie
➽   próza
➽   ilustrace

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodov-

ské, kterou v lednu vyhlásily redakce R˘-

mafiovského horizontu a Studentsk˘ klub

SVâ, se 31. srpna uzavfiela. Bûhem záfií

a fiíjna budou v‰echny zaslané pfiíspûvky

vyhodnoceny a jejich autofii obeznámeni

s termínem konání závûreãného literárního

veãera, na kterém budou vyhlá‰eni vítûzo-

vé v‰ech tfií kategorií.

V leto‰ním roãníku se v redakci R˘mafiov-

ského horizontu se‰lo pfiekvapivé mnoÏství

soutûÏních pfiíspûvkÛ, z nichÏ jsme v prÛ-

bûhu soutûÏe mohli otisknout pouze zlo-

mek. Z nepfieberného mnoÏství textÛ a v˘-

tvarn˘ch prací budeme proto ãerpat i nadá-

le. Na‰i ãtenáfii tak budou mít moÏnost se-

znamovat se s tûmi nejzajímavûj‰ími pfiís-

pûvky i po ukonãení soutûÏe. Pfií‰tí roãník

Literární a v˘tvarné soutûÏe Marie

Kodovské bude vyhlá‰en opût za dva roky,

tedy v lednu 2008. ZN

Studentsk˘ klub

poezie
Monika Kubicová

* * *
Za‰eptals
Zahrajeme si
na hady
tiché
krotké

gumové

JenÏe ty a ta touha
b˘t slep˘‰

Kdo dokáÏe
Ïes nevidûl tehdy
kdyÏ tvé ruce rozbily
pevnost huben˘ch dûÈátek
na sklenûné
a tak ostré kosti?

Svobodu nedopalkÛm?

Naã pak to
lepidlové vzkfií‰ení?

UÏ zase tvrdí‰
Îivot je popelník
A já?
Je mi líto

nekoufiím

·tûdrodenní nebe

Zase nestrouhali
bûlobu
Mraãí se
tûhotné ovce
Porod
zakázán
A stromy
nevlídné prsty
uÏ pfiestaly vûfiit
na rukavice

Zákon zachování

¤ekli si co mûli
snûdli kfiídla
a uletûli

* * *

Varhany nelÏou
Málo je
slavnostních okamÏikÛ

Tikot hodin
podtrhává frontu
smyslÛ Ïivota

Jak dál?

Na psacím stole
fotka
která odemyká
slzám

Do jiného období

Mûlce od postele
k oknu

Nahá tma nabrou‰ená
Bludi‰tû ptaãích alarmÛ
oslava umírání snûhu

Zbrkl˘m ukazováãkem Tam nûkde
srnky zalehly
vstfiícná stébla
BaÏantí skfiípavé zaka‰lání

Ze smûny z polí
se vracejí tiché koãky
V̆ dechy bdících stromÛ

Pfiiznávám
opût fetuji
jaro

* * *
Mezitím
co se obrazy
ãasy vû‰ely
já
zavírala slunce
z pÛdních okének
do krabice

Opût amnestie

Nesmrt

Tu va‰i teorii tunelÛ
do prázdnoty
bez úniku
si strãte do...
sv˘ch not˘skÛ

Je‰tû mû nekousla
koãka slintající
vzteklinou pravdy

abych pfiestala vûfiit
v duhov˘ tobogán
do dal‰ího levelu

Pod vlivem deprese

Lízátko hodin
hlavou dolÛ
kulhá do strany
hraje Bacha na hrany!

Ïe umfiu jenom já
kdyÏ se zastaví...

* * *

Nûkdy je lep‰í

breãet
v de‰ti

* * *

Slza je hranol
pro duhu
a vesmír zrcadlo v‰ech
hfibitÛvkÛ
anonymních hrobÛ
popele

Knoty souhvûzdí
mají pfied sebou vûky
plamene

Na zázrak
je vÏdycky ãas

Repro: Marta Gärtnerová: Boufie, koláÏ
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Kam na v˘let

Do Velké ·táhle, znáte ji?
PfieváÏná ãást obyvatel R˘ma-

fiovska asi ano. Ne‰kodí si ale

pfiipomenout alespoÀ základní

známé vûci a doplnit je o údaje

pro mnoho lidi neznámé.

Obec se rozkládá v údolí podél

toku fieky Moravice, od jejího

soutoku s Podolsk˘m potokem

v délce témûfi 2,5 km. ¤eku na

levém bfiehu sleduje silnice 

ã. 370 od R˘mafiova do

Bfiidliãné, procházející vlastnû

centrem obce, na bfiehu pravém

vede Ïelezniãní traÈ Val‰ov -

R˘mafiov. Do obecního katastru

patfií na západním pravém bfiehu

fieky nejvy‰‰í vrch Vûtrník 

(649 m), na levém bfiehu na seve-

ru a severov˘chodû vrch Smrk

(697 m) a ·táhelsk˘ vrch (674 m).

K obecnímu katastru mj. náleÏí

i dva staré lomy na bfiidlici.

Obec pfievzala do svého znaku

i symbol z obecní peãetû. Ta po-

chází z r. 1678, je na ní nápis

Dorf Gross Stohl a zobrazuje tfii

klasy a dva kvítky.

Ve svahu nad silnicí v centru ob-

ce stojí její dominanta - kostel

Nejsvûtûj‰í Trojice s místním

hfibitovem. V turistick˘ch prÛ-

vodcích se mÛÏete je‰tû doãíst,

Ïe u autobusové zastávky poblíÏ

nádraÏí âD roste památn˘ strom

- tzv. ãeskobratrská lípa - lípa

malolistá s obvodem kmene 710

cm a v˘‰kou 23 m. PoblíÏ souto-

ku Moravice a Podolského poto-

ka jsou v˘vûry uhliãit˘ch vod,

které se vyuÏívají pro v˘robu

pfiirozeného kysliãníku uhliãité-

ho CO2 (firma Linde) a pro v˘ro-

bu limonád (firma Amin). V ob-

ci je také vyznaãena cyklotrasa

ã. 6142, která tudy vede jednak

k horám a kfiiÏovatce dal‰ích

cyklotras v Dolní Moravici, jed-

nak do Leskovce u pfiehrady Slez-

ská Harta.

Pû‰ky tam lze dojít po neznaãe-

n˘ch cestách, pfiedev‰ím z Bfii-

dliãné a Malé ·táhle. Tím jsou

popisy v turistick˘ch prÛvodcích

vût‰inou vyãerpány. Pfiesto je to

obec zajímavá. Na internetu má

své stránky s povídáním o histo-

rii i souãasnosti (www.velkas-

tahle.cz) a z nich si mÛÏete pfie-

ãíst i dal‰í údaje na stránkách

R˘mafiovského horizontu.

První zmínky o obci jsou nûkdy

z doby mezi koncem 11. století

a stoletím tfiináct˘m, kdy toto

místo náleÏelo k Opavsku. První

ãeské záznamy pocházejí z roku

1492, kdy byla obec pfiidûlena

k Moravû. Historické prameny

název obce vykládají rÛznû -

mÛÏe pocházet od jména zakla-

datele Stoela ãi Stohlera nebo od

nûkteré z okolních ‰tol. V‰ak po-

stup do stfiedovûké ‰toly mÛÏe-

me najít i u polní cesty ve svahu

za podnikem Stelon. Ani Velkou

·táhli neminuly pohromy - po-

Ïáry, epidemie, neúrody, povod-

nû a nevítané náv‰tûvy vojsk sta-

r˘ch armád. Ale zdej‰í obyvatelé

svojí prací prokazovali vÏdy, byÈ

to trvalo obãas trochu déle, Ïivo-

taschopnost tohoto místa.

V letech 1576 - 1606 zde nechal

postavit Jan Kobylka z Kobylího

kostel Nejsvûtûj‰í Trojice v po-

zdnû gotickém slohu - nad vstu-

pem je umístûn kamenn˘ rodov˘

znak jeho i jeho Ïeny - Ederovny.

VûÏ kostela byla pÛvodnû zakon-

ãena „cibulí“, ale po poÏáru v ro-

ce 1863 dostala nynûj‰í podobu.

Obec, která je vlastníkem koste-

la, k jeho 400. v˘roãí postavení

nechala opûtnû nainstalovat na

tfiech bocích vûÏe vûÏní hodiny,

které byly slavnostnû spu‰tûny 

8. 10. 2006. Z vûÏe kostela je

i pûkn˘ rozhled po okolí.

Obyvatelé, pÛvodnû se Ïivící

hlavnû zemûdûlstvím, tûÏbou rud

i zlata v okolí i prací v bfiidliãn˘ch

lomech, pro tvrdé podmínky

v podhÛfií JeseníkÛ hledali jin˘

zdroj obÏivy a obec se postupnû

stávala obcí prÛmyslovou. V roce

1870 odkoupila firma Löhnert

tamní ml˘n na olej a postupnû 

v nûm vybudovala závod na v˘ro-

bu strojÛ (b˘val˘ ZNZ). Byly to

stroje na v˘robu krup, mlátiãky

a Ïentoury. Od r. 1888 k nim pfii-

byly ãistící a tfiídící stroje pro pi-

vovary a sladovny a v r. 1902 se

podle vlastního patentu s velk˘m

úspûchem zaãaly vyrábût lisy na

slámu. Zdej‰í v˘robky se vyváÏe-

ly do celého Rakouska-Uherska.

PrÛmysl s sebou pfiinesl i lep‰í do-

pravní spojení. Od r. 1876 se za-

ãala stavût Ïeleznice Val‰ov -

R˘mafiov, první vlak tudy projel

15. 10. 1878. NádraÏní budova

z kamenného zdiva je postavená

podle typologie staniãních budov

ze 70. let 19. století. Spolu s r˘-

mafiovskou nádraÏní budovou

jsou zapsány v seznamu Chránû-

n˘ch technick˘ch památek âech,

Moravy a Slezska. Zdej‰í Ïelez-

niãní stanice nesla zprvu název

Gross Stohl-Karlsdorf (V. ·táhle-

Karlov), protoÏe slouÏila i k pfie-

pravû materiálÛ a v˘robkÛ podni-

kÛ v Karlovû i Dolní Moravici. Po

r. 1901, kdy se dostavila traÈ

Bruntál - Malá Morávka, v‰ak zÛ-

stal pouze název Velká ·táhle.

V r. 1894 byla postavena po‰ta,

v r. 1894 postavila firma Krisch

závod na v˘robu hfiebíkÛ a drátÛ

(dnes Stelon), v r. 1896 ji v‰ak za-

koupila firma Ludwig Damböck

z Vídnû, která pfiistavûla velk˘ sál

a podnik zaãal vyrábût krajky. Ta-

to firma nejen podnik roz‰ifiovala,

ale nedaleko nádraÏí postavila ve

stylovém slohu i vilu, dodnes nej-

hezãí budovu v obci. Dnes je tam

matefiská ‰kola a poboãka

knihovny. K zajímavostem tohoto

objektu patfií napfiíklad mal˘ tym-

panon s Ïenskou hlavou v prÛãelí

boãního vstupu a dfievûn˘ trámov˘

sloup v dne‰ní tûlocviãnû. V letech

1908 - 1909 byla k 60. v˘roãí vlá-

dy Franti‰ka Josefa I. postavena

pûkná ‰kola (dnes Amin, s. r. o.).

Po I. svûtové válce postavila obec

sv˘m padl˘m obãanÛm na památ-

ku kapliãku u silnice, pfii cestû ke

kostelu.

Vyhlá‰ení âeskoslovenska v roce

1918 mûlo ‰patn˘ dopad na zdej‰í

prÛmysl, kter˘ oddûlením od

sv˘ch matefisk˘ch podnikÛ ve

Vídni ztratil odbyti‰tû. Zaãala 

upadat pfiedev‰ím v˘roba krajek,

jako v jin˘ch zemích i zde se pfii-

hlásila krize. Majitel strojírenské

firmy Ed. Löhnert byl senátorem

ãeskoslovenského parlamentu za

Sudetonûmeckou stranu a také on

hlasoval pro to, aby byly Sudety

oddûleny od âeskoslovenska.

Druhá svûtová válka pfiinesla i ve

velké ·táhli lidem váleãné útrapy

a váleãná v˘roba naopak nepfiine-

sla oãekávan˘ hospodáfisk˘ roz-

voj. Po válce v r. 1946 byli Nûmci

z obce odsunuti a zaãali pfiicházet

noví obyvatelé ãeské, slovenské

a rumunské národnosti. V b˘valé

firmû Löhnert byla prÛmyslová

v˘roba postupnû ukonãena, stroje

byly pfiestûhovány do b˘valé kraj-

kárny. Tam se pak stfiídali majite-

lé - firmy jako napfi. Agrostroj

Prostûjov, První brnûnská a Krá-

lovopolská strojírna, OS Svitavy,

Kovohutû Bfiidliãná. V r. 1964 by-

la obec slouãena se stfiediskovou

obcí Bfiidliãná a to znamenalo ko-

nec její samostatnosti. Úbytek 

obyvatelstva vedl k uzavfiení ‰ko-

ly, z pÛvodních asi 700 obyvatel
Fota: archiv OÚ Velká ·táhle
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pfied válkou zÛstalo v obci málo

pfies 300 lidí.

Rok 1990 znamenal opûtné osa-

mostatnûní obce a budování vlast-

ní budoucnosti. V obci je matefiská

‰kola, jejíÏ objekt byl zrekonstruo-

ván, je zde hostinec, prodejna po-

travin, po‰tovní doruãovatelské

stfiedisko. Postupnû se provedla

v˘mûna elektrického vedení v ce-

lé obci, je zde nová telekomuni-

kaãní síÈ, byla opravena vût‰ina

komunikací se ãtyfimi autobuso-

v˘mi zastávkami, postavily se tfii

nové mosty pfies fieku Moravici

a Podolsk˘ potok, v letech 2000 -

2001 se zde provedla plynofikace.

U matefiské ‰koly provozuje obec

turistickou ubytovnu v dfievûn˘ch

zateplen˘ch chatkách. Zdej‰í oby-

vatelé si renovují své domky a sta-

ví nové, za silnicí kolem potÛãku

na úpatí Smrku vzniká nová ulice.

Vzhledem k souãasnému zdej‰í-

mu prÛmyslu a dopravní dostup-

nosti je zde malá nezamûstnanost,

dobfie funguje spolupráce obce

a podnikÛ. K vût‰ím podnikÛm

patfií Strojírna Stelon, s. r. o., závod

na v˘robu limonád Amin, s. r. o.,

poboãka Al Investu Bfiidliãná,

podniká zde mnoho ÏivnostníkÛ

napfiíklad ve stolárnû, v autodo-

pravû, v provádûní zemních prací.

A budoucnost? ZáleÏí na dûní ve

svûtû a v na‰í republice, v‰e s se-

bou nese nové moÏnosti v˘voje,

mnohdy pfiedãasnû ru‰í i to dobré.

Automobilová doprava hrozí za-

hltit sv˘m provozem silnice 

i ovzdu‰í, âeské dráhy zdá se za-

tím nepfiedloÏily svÛj komplexní

plán dopravy, kter˘ by slouÏil ne-

jen velk˘m mûstÛm, ale i tûm

men‰ím, a také vhodnû i turistic-

kému ruchu. V na‰ich médiích

sl˘cháme i ãteme, Ïe nám hrozí 

energetická krize. ¤e‰ení toho se

t˘ká nejen Velké ·táhle. V‰echno

záleÏí na lidech, jejich pfiístupu ke

vznikajícím problémÛm, na jejich

reakcích a realistickém posuzová-

ní vûcí pfií‰tích. Na tom záleÏí

i budoucnost turistiky, nejen

v Jeseníkách.

Za pomoc pfii zpracování ãlán-

ku dûkuji panu J. Durchánkovi

z Obecního úfiadu Velká ·táhle.

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

(Podklady: Tur. prÛvodce a mapy
KâT, obec V. ·táhle - inernet.
stránky mikroregionu R˘mafiovsko)

Rostou? Rostou!!!
Houbafiská sezóna je v plném proudu a co by to

bylo za víkend, kdybych ne‰el do na‰ich hvozdÛ

nûjakou tu jedlou houbu ulovit ... protoÏe co si

budeme namlouvat, taková domácí houbovka ne-

bo smaÏenice ... hmmm! - povzdechlo si asi mno-

ho z nás a vyrazilo hledat. Nûktefií se vraceli s po-

fiádn˘m úlovkem pravákÛ, jiní nasbírali suchohfii-

by a nemuseli se ani dlouho namáhat hledáním.

Ano, tak nûjak to vypadá u nás v ãesk˘ch hvoz-

dech: Co âech, to pln˘ ko‰ hfiíbkÛ. A není pochyb

o tom, Ïe rostou, staãí se podívat na snímek ‰Èast-

ného houbafie Bedfiicha RoÏÀáka, kter˘ si pfiinesl

doslova kapitální úlovek, hfiiby hnûdé, pfiiãemÏ

nejtûÏ‰í z nich váÏil 802 gramy. Tak, houbafii,

dobrou sezónu a pofiád plné ko‰íky! JiKo

Osadní v˘bory informují

V˘stava k zamy‰lení i pohlazení po du‰i

Osadní v˘bor Janovice uspofiádal pravidelné setkání seniorÛ
V pátek 6. fiíjna se uskuteãnilo v sále místního

pohostinství v Janovicích ãtvrté setkání senio-

rÛ, které organizuje Osadní v˘bor Janovice.

„Smyslem setkání je pfiispût k dobré pohodû
a utuÏování vzájemn˘ch sousedsk˘ch vztahÛ,
vymûnit si zku‰enosti ze soukrom˘ch aktivit
a zálib a v dobré náladû pohovofiit o kaÏdo-
denních záleÏitostech a starostech, které na‰e
babiãky a dûdeãky trápí,“ fiekla k v˘znamu té-

to dnes jiÏ pravidelné akce pfiedsedkynû osad-

ního v˘boru v Janovicích Jaroslava Mazelová.

Setkání se zúãastnili také pfiedstavitelé mûsta

R˘mafiova starosta Petr Klouda a pfiedsedkynû

komise pro spoleãenské záleÏitosti Kvûtoslava

Sicová.

Pfiítomní seniofii zhlédli pfiipraven˘ program,

ve kterém se pfiedstavily dûti z matefiské ‰koly

v Janovicích pod vedením paní uãitelky Ivy

Valové. Své nadání prezentovaly i dûti ze

Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov, Ïáci obo-

ru hudebního a dramatického. Pfiedstavila se

mladá houslistka Mirka Rapouchová, na akor-

deon zahrála Iveta ·indláfiová, na elektrické

piáno je doprovázela uãitelka Lenka

Janou‰ková. Dramatick˘ obor reprezentoval

Luká‰ Adam pod vedením Silvie

Jablonãíkové. V programu dále vystoupily

bfii‰ní taneãnice ze SVâ R˘mafiov a k vidûní

byly také ukázky aerobiku v podání dûtí ze

Sportovního klubu Studio sport a zdraví

v R˘mafiovû. V‰em úãinkujícím osadní v˘bor

velice dûkuje. Páteãní odpoledne se díky obû-

tavosti v‰ech organizátorÛ a dal‰ích dobrovol-

níkÛ vydafiilo na jedniãku, coÏ ostatnû potvrdi-

li také pozvaní seniofii, ktefií se na setkání do-

stavili v rekordním poãtu ãtyfiiapadesáti. JiKo

Ve dnech od 14. záfií 2006 byla na Osadním v˘boru Janovice

k vidûní v˘stava Miroslava Morávka a ZdeÀka Vogela ml.,

ktefií zde vystavili své obrazy - záfiící kvûty sluneãnic, rudé

máky, kytice z luãních kvûtin, ale i krajinky, záti‰í, stinné 

uliãky, portréty, akty. Celá v˘stava byla „protkána“ básniãka-

mi k zamy‰lení od ZdeÀka Vogela ml. Náv‰tûvníci v˘stavy

obdivovali básnické i v˘tvarné nápady obou autorÛ. Obrazy

byly pohlazením po du‰i. Pro velk˘ zájem byla v˘stava pro-

dlouÏena do 30. záfií.

Osadní v˘bor v Janovicích dûkuje za pûkn˘ záÏitek a autorÛm

vzkazuje - jen tak dál a aÈ se vám dafií.  Osadní v˘bor Janovice
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Dohoda o partnerství uzavfiena
Dne 5. záfií byla na jednání rady

Gminy Ujazd v Polsku a 20. záfií

na jednání Zastupitelstva mûsta

Bfiidliãné schválena a potvrzena

smlouva o partnerství mezi mûs-

tem Bfiidliãnou a mûstem Ujazd

v Polsku. Za mûsto Bfiidliãnou

smlouvu podepsal starosta Miro-

slav Volek a za mûsto Ujazd bur-

mistrz Mgr. Ing. Tadeusz Kauch.

Uzavfiení dohody bylo vyvoláno

oboustrann˘m zájmem o navá-

zání kontaktu a zahájení pfieshra-

niãní spolupráce k vzájemnému

poznávání kultur a zvykÛ part-

nersk˘ch mûst.

Mûsto Bfiidliãná je ãlenem Euro-

regionu Pradûd, jehoÏ ãinnost je

zamûfiena pfiedev‰ím na realizaci

partnersk˘ch vztahÛ, a to

s Polskem, se Slovenskem, pfií-

padnû s Nûmeckem.

Prostfiednictvím euroregionu je

moÏno realizovat partnerské

projekty, jako je vzájemná v˘-

mûna kulturních, sportovních,

spoleãensk˘ch, ale i profesních

aktivit. Pfii prokázaném pfieshra-

niãním partnerství je moÏno na

realizaci projektÛ ãerpat finanãní

prostfiedky z Evropské unie

v rámci projektÛ INTERREG.

Pro Bfiidliãnou je to první mezi-

národní partnerství potvrzené

vzájemnou smlouvou.

Smyslem a náplní spolupráce by

mûlo b˘t navázání kontaktÛ me-

zi sportovci, obãansk˘mi sdruÏe-

ními, ‰kolami, umûleck˘mi sou-

bory a podnikatelsk˘mi subjekty

z obou míst. Poãítá se i s vzá-

jemn˘mi náv‰tûvami pfii v˘-

znamn˘ch událostech v Bfiidli-

ãné a Ujazdu.

Mûsteãko Ujazd v Polsku je od

Bfiidliãné vzdáleno zhruba 100 km

smûrem na Krnov, hraniãní pfie-

chod Petrovice pfies Glubãice,

Ketrzyn-KoÏle. Mûsto má kolem

1700 obyvatel a gmina (nûco jako

mal˘ okres u nás) sdruÏuje deset

obcí s 6 700 obyvateli. Jedná se

o pfieváÏnû zemûdûlskou oblast

s pfievládajícím malorolnick˘m

typem hospodafiení. Oblast protí-

ná novû budovaná dálnice

Wroclaw - Krakow a jsou pfiipra-

veny dvû prÛmyslové zóny pro

komerãní vyuÏití poblíÏ dálnice.

V Ujazdu je základní ‰kola spo-

leãnû s gymnáziem, u kterého je

vybudován komplex sportovi‰È.

První kontakt a náv‰tûvu

v Ujazdu absolvovala delegace

mûsta Bfiidliãné ve sloÏení sta-

rosta mûsta pan Volek, místosta-

rosta mûsta pan Bubela a pfied-

sedkynû kulturní komise rady

mûsta paní Vûra Jurá‰ová. Pfii

náv‰tûvû byl dohodnut termín

schválení a podpisu dohody

o partnerství a úãast na doÏín-

kách v Ujazdu. Dále se starosto-

vé obou mûst pfiedbûÏnû dohodli

na v˘mûnû kulturních a sportov-

ních skupin na oslavy mûst, kte-

ré se jiÏ pfiipravují pro rok 2007.

DoÏínek se zúãastnila delegace

ve sloÏení starosta mûsta pan

Volek, fieditelka Z· Mgr.

Václavíková a jednatel spoleã-

nosti Zemspol pan Kováã.

Delegace z Ujazdu jiÏ také zaví-

tala k nám do Bfiidliãné, kde se

krátce zúãastnila jednání zastu-

pitelstva mûsta, prohlédla si ‰ko-

lu, sportovní areály a se zájmen

si prohlédla ekologickou farmu

Zemspol.

Vûfime, Ïe uzavfiením dohody

o partnerství mezi Bfiidliãnou

a Ujazdem byl poloÏen dobr˘ zá-

klad k vzájemnému poznávání

obãanÛ obou mûst a kultury 

obou na‰ich národÛ.

Miroslav Volek

Okresní pfiebor v pfiespolním bûhu pro základní ‰koly

V soutûÏi druÏstev se nej-

lépe umístili mlad‰í chlap-

ci a mlad‰í dûvãata (1. - 3.

tfiídy) shodnû na 2. mís-

tech. SoutûÏe se zúãastni-

lo celkem 200 závodníkÛ

ze ‰esti ‰kol okresu

Bruntál. Chtûli bychom

podûkovat opût klubu bi-

atlonu, pfiedev‰ím panu

Kováãovi, za skvûlou po-

moc pfii organizaci tohoto

závodu. Ve ãtvrtek 19. fiíj-

na nás ãeká uspofiádání

krajského kola tohoto zá-

vodu opût za pomoci na-

‰ich biatlonistÛ.

(Na fotografii je na‰e nej-

úspû‰nûj‰í závodnice
Michala Györgyová, mi-
mochodem mistrynû
âeské republiky v âeském
poháru letního biatlonu.)

Miroslav Glacner

JiÏ druh˘m rokem dostala Z· Bfiidliãná povûfiení od Asociace ‰kolních a sportovních klubÛ k uspofiádání Okresního pfieboru v pfiespolním bûhu.

Tady jsou v˘sledky na‰ich nejlep‰ích závodníkÛ: 1. místo Györgyová Michala

2. místo Mihálová Aneta

3. místo Merva Tomá‰

Akce hradu Sovince

Poslední akce leto‰ní sezóny
sobota 28. 10. 2006

Hofmistrova závûÈ aneb Netradiãní prohlídky hradu
Jak sezóna zaãala, tak i konãí ...

V sobotu 28. fiíjna budou mít náv‰tûvníci hradu Sovince moÏnost zhlédnout NETRA-
DIâNÍ PROHLÍDKY HRADU A HRADNÍCH ZÁKOUTÍ s názvem Hofmistrova
závûÈ. Tato akce bude zároveÀ poslední v leto‰ní sezónû. V‰ichni, kdo zavítají na hrad,

se mohou tû‰it na neobvykl˘ prÛchod hradem, spojen˘ se vstupem do hradního skle-

pení a muãírny. Prohlídka bude doplnûna ‰ermífisk˘mi scénkami, stfiedovûkou hudbou,

ukázkou v˘cviku mu‰ket˘rÛ a divadelními povûstmi vztahujícími se k hradu.

Prohlídková trasa trvá cca 60 minut

Prohlídky se budou konat kaÏd˘ch 20 - 30 minut

Hrad bude otevfien od 9 do 17 hodin

Foto: archiv MûÚ Bfiidliãná
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Z okolních obcí

Pozvedám oãi k horám, odkud mi pfiijde pomoc
V sobotu 7. fiíjna se pfied horskou

chatou ·v˘cárnou se‰lo na 150

turistÛ, horolezcÛ, skautÛ, tram-

pÛ a sportovcÛ, zkrátka milovní-

kÛ na‰ich hor - JeseníkÛ, aby by-

li svûdky v tûchto nadmofisk˘ch

v˘‰kách neb˘valé události - svû-

cení zvonu v nové zvoniãce.

Zvoniãku postavila parta lidí,

ktefií milují Jeseníky. Projekt pfii-

pravili dle zachovalého snímku

z jesenického archivu jejich spo-

luÏáci a kamarádi - akademick˘

architekt Miroslav Vochta a aka-

demick˘ sochafi Otmar Oliva.

Zvoniãka je 8 metrÛ vysoká, 

z odolného akátového dfieva a tfii

její kÛly drÏí masivní konstrukce

z kovu a betonu. Základ je obe-

zdûn kamením z okolí a osazen

dvûma stupínky - lavicemi na

sednutí.

V bocích základu jsou umístûny

pamûtní desky. Jedna je vûnová-

na otcÛm lidí, ktefií se podíleli na

stavbû, a dal‰í tfii nesou jména

horolezcÛ, ktefií zahynuli v ho-

rách - Bohuslava Bílka a Alexeje

Himera, ktefií zemfieli na pá-

kistánském Broad Peaku,

a Jifiího Mlynáfie, jenÏ na‰el smrt

na slovenském Gerlachu. Zvon

ulit˘ ve Velehradu nese Ïalm

„Pozvedám oãi k horám, odkud
mi pfiijde pomoc“ a je ladûn v tó-

nu F. V noci je zvoniãka osvûtle-

na, aby poslouÏila jako maják

pro zbloudilé.

Obfiad svûcení byl úÏasnû dra-

maturgicky pojat. Krásná slova

svûtícího olomouckého biskupa

Josefa Hrdliãky, slova pana

Olivy, Vochty, Figury, hejtmana

Zlínského kraje a vzácného hos-

ta - cestovatele Miroslava Zik-

munda, kter˘ byl stfiedem pozor-

nosti, stejnû jako rodák Franta

Václavek z Kanady, jenÏ byl na

·v˘cárnû 20 let chatafiem (do ro-

ku 1968). Na závûr spoleãnû zpí-

vaná ãeská hymna a trampská

hymna „Vlajka“ v podání olo-

moucké skupiny Pfiátelé, první

zvonûní na vysvûceném zvonu

rukou Miroslava Zikmunda a je-

ho slova, kter˘mi peãetil tyto

krásné chvíle setkání dobr˘ch li-

dí: „Jsem rád, Ïe jsem se této
krásné akce doÏil.“
Atmosféru spoleãné vzájemnosti

zúãastnûn˘ch pfiímo dokreslova-

lo pûkné podzimní poãasí, které

této ojedinûlé akci skuteãnû po-

pfiálo. Alois ·imko (Loy)

Domov odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici pfiebíral finanãní dar
V pátek 6. fiíjna se v Dolní

Moravici konalo slavnostní pfiedá-

vání finanãního daru pro DÛm od-

poãinku ve stáfií. ·ek na 5 000 Kã

vûnovala Místní organizace âSSD

a do rukou Marcely StaÀkové, fie-

ditelky Diakonie âCE, která DÛm

odpoãinku ve stáfií spravuje, jej

vloÏil pfiedseda Jan Trmal spoleã-

nû se starostou Dolní Moravice

Ladislavem Velebn˘m.

âástka byla získána ze vstupného

na volejbalové utkání, které se ko-

nalo v Dolní Moravici letos v záfií

a je urãena na zakoupení materiá-

lu a vybavení pro volnoãasové ak-

tivity seniorÛ, na DVD pfiehrávaã

ãi video a také na zarámování ob-

rázkÛ, které pro trvalou expozici

v Domovû odpoãinku ve stáfií po-

skytly dûti z bruntálské zvlá‰tní

‰koly. Na zarámování pfiispûl také

soukrom˘ sponzor, pan Tomá‰

Bubeník (Sklenáfiství Bubeník,

Olomouc), kter˘ byl rovnûÏ pfiíto-

men slavnostní vernisáÏi, stejnû

jako MUDr. Vûra ·picerová, o‰et-

fiující lékafika DOS, která zpro-

stfiedkovala kontakt mezi bruntál-

skou zvlá‰tní ‰kolou a Diakonií.

Pfiedávání sponzorského daru

spojené s vernisáÏí dûtsk˘ch kre-

seb pfiedstavovalo jeden z krokÛ

k zapojení komunity obyvatel

Domova odpoãinku ve stáfií do

obce Dolní Moravice, jejíÏ neod-

myslitelnou souãástí se toto zafií-

zení pro seniory stalo v záfií loÀ-

ského roku.

Z podkladÛ Diakonie âCE ZN

Organizace a spolky

Sokolníci pfiedvedli své umûní ve Stránském
Císafi Bedfiich II. z Hohen‰taufu fiekl:
„Sokolnictví by mûlo b˘t pov˘‰eno na umûní,
protoÏe je to jedin˘ odu‰evnûl˘ zpÛsob lovu,
kter˘ svou povahou patfií ke skuteãnému
umûní. Lidé mohou ãtyfinohého tvora ovládat

násilím a jin˘mi prostfiedky, zato ptáka, kter˘
krouÏí vysoko ve vzduchu, mÛÏe zajmout
a vycviãit jen lidsk˘ duch. Vítûzství lidského
ducha nad nejsvobodnûj‰ím ze zvífiat, nad
dravcem, kter˘ se po vypu‰tûní na pûst vrátí,

i kdyÏ to odporuje jeho pfiirozenosti, ne pro-
to, Ïe by pohrdal svobodou, která mu byla
zdánlivû darována, ale proto, Ïe se vrátit mu-
sí, pfiinucen géniem ãlovûka, kter˘ ho drÏí
neviditeln˘m poutem.“

V sobotu 30. záfií se uskuteãnilo

v klubovnû Obecnû prospû‰né

spoleãnosti Sovinecko setkání so-

kolníkÛ R˘mafiovska, Opavska

a Olomoucka, spojené s besedou

a ukázkou sokolnického v˘cviku

na kopci Holubák. Náv‰tûvníci

této akce zhlédli v˘cvik deseti

dravcÛ, prohlédli si kompletní so-

kolnickou v˘zbroj a v˘stroj.

„K vidûní byl základní v˘cvik
u zaãínajících dravcÛ, ale také
v˘cvik s moderní metodou lovení
kofiisti, kterou vynese do v˘‰ky
100 - 300 metrÛ upoutan˘ papíro-
v˘ drak. V pfiípadû, Ïe není vûtr-

no, pouÏívají sokolníci za tím
úãelem balóny naplnûné heliem.
Po dosaÏení poÏadované v˘‰ky
sokolník odkryje dravci ãepiãku
z hlavy a ten zaãne stoupat vzhÛ-
ru ke kofiisti, coÏ je pro nûj velmi
namáhavé, ale je to zároveÀ nej-
pfiirozenûj‰í zpÛsob jeho lovu

a navíc u nûj dochází k procvião-
vání v‰ech svalov˘ch partií,“ in-

formoval o jedné z dal‰ích velmi

zdafiil˘ch akcí Sovinecka, o. p. s.,

organizátor Petr Schäfer. Letem

vzhÛru je vlastnû simulována

u mláìat úloha rodiãÛ, ktefií je nu-

tí pfied opu‰tûním hnízda následo-

Foto: archiv OÚ Dolní Moravice

Foto: archiv Junáka R˘mafiov
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Z historie sokolnictví
Sokolnictví je v podstatû vysoce

zajímav˘ zpÛsob lovu pomocí so-

kolovit˘ch ptákÛ, k tomu úãelu 

ochoãen˘ch a vycviãen˘ch.

PÛvod má tento jistû krásn˘ a na-

pínav˘ lov v Dálném v˘chodu,

odkud pfii‰el do Evropy a bujnû

rozkvetl hlavnû ve stfiedovûku

a v zaãátcích vûku nového, kdy

mocní páni vydrÏovali celé sokol-

nické dvory, se ‰kolen˘mi sokol-

níky na koních a se psy. Napfiíklad

tureck˘ sultán Bajazid (r. 1347 -

1389) mûl okolo 700 sokolníkÛ.

Jak˘ v˘znam sokolnictví kdysi

mûlo, vypl˘vá z toho, Ïe Karel

Velik˘ v sokolnictví upravil zá-

kony a poddan˘m je zakázal.

Císafi Bedfiich H. (r. 1194 - 1250),

zku‰en˘ sokolník, napsal latin-

skou knihu o umûní sokolnickém.

Ve Francii se i duchovní zamûst-

návali sokolnictvím v té mífie, Ïe

zanedbávali své povinnosti, pro-

ãeÏ jim lov ten zakázán. Baroni

v‰ak prosadili své právo, aby své

sokoly smûli míti pfii sobû i pfii

sluÏbách boÏích. Franti‰ek I.

francouzsk˘ (r. 1494 - 1547) mûl

pfii svém dvofie „nejvy‰‰ího nad

sokoly“ - Falkmistra - jemuÏ by-

lo podfiízeno 15 ‰lechticÛ a 50 so-

kolníkÛ. SokolÛ mûl 300. âe‰tí

sokoli b˘vali, podle Balbína,

k lovu velmi vyhledáváni a dva

bratfii Burgunìané je kaÏdoroãnû

chytali na ¤ípu a u Loun a dodá-

vali je dvoru ‰panûlskému a ital-

skému. V 18. století pro zdoko-

nalení stfieln˘ch zbraní a pûsto-

vání ‰tvanic sokolnictví upadlo,

aÏ u nás zcela zaniklo. Pfiírodní

národové v˘chodu pûstovali

a pûstují sokolnictví mnohde ná-

ruÏivû dodnes, pouÏívají i orlÛ

k lovu antilop a vlkÛ. TéÏ

v Anglii pûstuje sokolnictví „Old

hawking club“ jiÏ dlouhá léta.

V r. 1923 zaloÏen v Nûmecku

„Sokolí fiád - Falkenorden“ - zís-

kávající i u nás ãleny. Lov soko-

ly opûtnû oÏivil a je nûkter˘mi

nad‰enci, dnes arci více jako

sport, s velk˘m porozumûním

znovu pûstován. Je to krásná

myslivecká zábava, vyÏadující

znaãn˘ch vûdomostí, loveck˘ch

a o‰etfiovatelsk˘ch zku‰eností,

dobrého lovce i jezdce a znalce

ptákÛ. Dfiíve bylo k sokolniãení

pouÏíváno hlavnû sokolÛ stûho-

vav˘ch a bíl˘ch islandsk˘ch, 

av‰ak také jestfiábÛ.

Dne‰ní sokolníci pouÏívají téÏ

krahujcÛ, ostfiíÏÛ a velmi vzác-

ného raroha. Loveãtí ptáci v‰ech

druhÛ b˘vají sokolníky po cel˘

svÛj vûk tfiídûni podle stáfií, ve

kterém byli chyceni.

Historie sokolnictví uvádí, Ïe je-

den ze sokolÛ Ludvíka Svatého

(nar. 1215) usmrtil velkého orla

pfied v‰ím lovectvem. Aã druÏina

sokola vychvalovala co „nejcen-

nûj‰í klenot koruny“, dal ho roz-

zloben˘ král ihned zabíti, proto-

Ïe pr˘ se tím zachoval neuctivû

ke králi ptactva.

Jako pfii kaÏdém cviku k lovu 

upotfieben˘ch zvífiat musí sokol-

ník pfiívûtiv˘m, ale rozhodn˘m

jednáním získati si dÛvûry svého

svûfience a dovésti se vpraviti do

jeho povahy.

Pfii poãáteãních cvicích má sokol

na stojácích pouta a dlouÏec, t.j.

del‰í fiemínek, za kter˘ je moÏno

jej pfiidrÏeti. Je-li pták vycviãen

v místnosti, zvyká se na zakrytí

hlavy a oãí ãepiãkou, aby pfii no-

‰ení venku nebyl zrakem svádûn

k neklidu a tfiepotání letkami.

U jestfiábÛ a krahujcÛ se ãepiãek

nepouÏívá. Je-li v‰ak více ptákÛ

souãasnû k lovu neseno, mají b˘-

ti vÏdy oãepiãkováni. Po sejmutí

ãepiãky se ve cviku pokraãuje ve

volném prostranství, pfiiãemÏ se

z poãátku pfiivazuje k dlouÏci ten-

k˘ pevn˘ motouz. âepiãkování

vyÏaduje velké opatrnosti a pfies-

nû na hlavû ptáka sedící ãepiãky,

jinak b˘vá pták o‰kádlen a mrzut,

takÏe si nedá ãepiãku ani nasadi-

ti. Tak se postupuje, aÏ venku vy-

pu‰tûn˘ pták, opatfien˘ jiÏ jen

poutky a hrkálky, vrhá se samo-

statnû na skuteãnou vyhlédnutou

kofiist a dá se od uchvácené kofiis-

ti odebrati anebo po chybném le-

vat potravu. Tím dochází u mlá-

ìat ke zlep‰ování lovecké zdat-

nosti, stávají se z nich v˘teãní let-

ci a zvládají dobfie akrobacii.

Sokolnictví je pfiedev‰ím zájmo-

vá ãinnost, která je u nás organi-

zována ve spolcích podobn˘ch

mysliveck˘m. Jedná se o nejpfii-

rozenûj‰í zpÛsob lovu, kter˘ vy-

uÏívá vrozen˘ch vlastností pre-

dátorÛ, je umûním podmanit

ãlovûku lovecké dravce, volnû

a svobodnû je pou‰tût a lovit

s nimi. Sokolnictví pochází 

z v˘chodu a má asi 5000letou

historii. „Souãasné vyuÏití drav-
cÛ nese s sebou ekologické tren-
dy a uplatnûní nachází zejména
v místech, kde je neÏádoucí, aby
se koncentrovala vût‰í hejna
ptákÛ, hovofiíme o takzvané bio-

logické ochranû takov˘ch loka-
lit, napfiíklad leti‰tní plochy, pfii-
bliÏovací sektory, sady a vinice,
v poslední dobû tvofií velk˘ pro-
blém kormoráni, napfi. na sklád-
kách a podobnû,“ doplnil Petr

Schäfer. JiKo

Fota: archiv Sovinecka, o. p. s.
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tu zpût na ruku pfiivábiti.

Prav˘ch sokolÛ se pouÏívá hlav-

nû k vysokému letu, aã jsou

schopni uchvátiti nejen nízko le-

tícího ptáka, ale i ptáka a srstna-

tou zvûfi na zemi.

Pro krásn˘ let b˘vá v‰ak sokolÛ

pouÏíváno hlavnû k uchvácení

ptákÛ, ktefií stoupají do v˘‰e, ja-

ko vran, havranÛ, volavek a ho-

lubÛ nebo prudk˘ch letounÛ, ja-

ko jsou divoké husy a kachny.

JestfiábÛ a krahujcÛ se pouÏívá

k nízkému letu na srstnatou zvûfi

a ptáky nestoupající, hledící se

skr˘ti v kefiích a stromech, jako

straky a men‰í ptactvo. Jestfiáb se

nauãí i chytání potkanÛ ve dvofie,

ale je téÏ schopen vysokého letu.

Sokol udefií na kofiist pfieváÏnû

shora, zatne drápy do krajiny

ledvin mezi kfiídly a padá s ko-

fiistí k zemi. Sokolník jízdmo

neb pû‰ka pfiispûchá a podávaje

sokolovi sousto odvábí ho na ru-

ku a kofiist sebere. Tento zpÛsob

uchvácení kofiisti se jmenuje vá-

zání. Jin˘ zpÛsob sokolí práce je

tzv. sráÏení. Sokol nadlétnuv ko-

fiist, udefií na ni a protkne zadní-

mi dlouh˘mi a velmi ostr˘mi

drápy svou obûÈ v krajinû ledvin,

naãeÏ sraÏenou kofiist nechá

k zemi padnouti, aby po pfiípadû

srazil je‰tû napfi. z hejna koropt-

ví kofiist druhou. Nízce lovící

jestfiáb obyãejnû uchvátí kofiist,

aby ji více nepustil, zabofiiv jí

drápy do tûla a váÏe ji, t.j. spo-

leãnû s ní padá k zemi. Minula

doba, kdy myslivec kaÏdého

dravãíka hubil a niãil. Dnes mys-

livec ani nehubí, ani neniãí, zjed-

nává pouze rovnováhu mezi Ïi-

voãichy a nepûkné v˘razy hube-

ní a niãení v slovníku pravého

myslivce nemají místa.

Staroslavné sokolnictví patfií

u nás minulosti a oÏivovací po-

kusy jsou jen dÛkazem jeho pÛ-

vabu a úcty k dûjinám lovectví.

Bez této úcty nebylo by lásky

k pfiítomnosti a podnûtu pro bu-

doucnost na‰í u‰lechtilé mysli-

vosti. Podhajsk˘ Karel,
dÛchodní v Litomy‰li (1930)

Pozvánka na Svátek jabloní
Sovinecko, o. p. s., ve Stránském

zve ‰irokou vefiejnost na prodejní

v˘stavu (kefiÛ, ovocn˘ch stromkÛ

apod.) ve spolupráci se zahradnic-

tvím v Nákle, spojenou s besedou

o pûstování nejen horsk˘ch jablo-

ní a ochutnávkou jableãn˘ch v˘-

robkÛ, která se uskuteãní o víken-

du 14. - 15. fiíjna vÏdy od 10 do
17 hodin v klubovnû Obecnû pro-

spû‰né spoleãnosti Sovinecko ve

Stránském (b˘valá hospÛdka).

Souãástí akce bude expozice jed-

notliv˘ch druhÛ jablek, vãetnû 

ochutnávek a porovnání domácí

produkce s mnohdy umûle vyhno-

jen˘mi odrÛdami bûÏnû dostup-

n˘mi na na‰em trhu. K zakousnu-

tí budou nejrÛznûj‰í domácí v˘-

robky peãiva s jableãnou náplní.

Jablka budou k ochutnání i v te-

kutém stavu v podobû mo‰tÛ nebo

jableãn˘ch destilátÛ. Organizátofii

akce tímto nult˘m roãníkem zaha-

jují pravidelnou akci Svátek jab-

loní a v pfií‰tím roãníku (2007)

bude v rámci této v˘stavy uspofiá-

dána soutûÏ Jablko roku. JiKo

Kynologové se utkali v Seniãce
Dne 19. záfií se konal v Seniãce na

Hané „Pohodov˘ závod“ podle ka-

tegorie ZVV1, v níÏ startovalo

osm závodníkÛ se psy, a podle ná-

roãné kategorie IPO3, ve které se

se‰lo sedm psovodÛ. Stopy posu-

zoval rozhodãí Jaroslav ·tos, po-

slu‰nost a obranu Jifií Lasík. Za r˘-

mafiovskou organizaci se zúãastni-

li pouze dva psovodi: J. Koudelová

a J. Koudela. Ti závodili v katego-

rii IPO3, coÏ je mezinárodní

zkou‰ka 3. stupnû, podle které se

cviãí na mistrovství republiky i na

mistrovství svûta. Jde o nároãnou

kategorii, v níÏ se posuzuje nejen

radost psa z provádûného cviku,

ale i rychlost a pfiesnost.

Zkou‰ka IPO3 se skládá z pacho-

v˘ch prací - provádí se cizí stopa,

minimálnû 600 krokÛ dlouhá, 

1 hodinu stará, 4x lomená se 

3 pfiedmûty. Limit pro vypracová-

ní stopy je 20 minut. Dále se pro-

vádí poslu‰nost - ovladatelnost

bez vodítka, odloÏení za pochodu

vsedû, odloÏení za poklusu vleÏe

s pfiivoláním, odloÏení za poklusu

ve stoje s pfiivoláním, aport voln˘

2 kg, aport skokem 650 g, aport

‰plhem 650 g, vysílání vpfied na

30 krokÛ s odloÏením a dlouhodo-

bé odloÏení, kdy je psovod mimo

dohled psa po dobu cviãení druhé-

ho psovoda. Na obranû se provádí

prÛzkum terénu, kdy musí pes 

obûhnout ‰est maket a najít figu-

ranta, vy‰tûkání figuranta, pokus

o útûk figuranta, obrana pfii hlídá-

ní, zadní doprovod, pfiepad psa pfii

doprovodu, útok na psa z pohybu

a opût obrana psa pfii hlídání.

KaÏdá ãást je hodnocena maxi-

málnû 100 body, celkem tedy pso-

vod mÛÏe dosáhnout 300 bodÛ.

Na zkou‰ce je pak minimum 

210 bodÛ. Pfii niÏ‰ím poãtu bodÛ

není zkou‰ka splnûna. Na závo-

dech není minimum ohraniãeno.

RovnûÏ v kategorii ZVV1 je ma-

ximum 300 bodÛ.

Poãasí psovodÛm pfiálo, jen na

stopách foukal dost siln˘ vítr.

Mezi závodníky panovala pfiátel-

ská atmosféra, v kant˘nû bylo za-

ji‰tûno obãerstvení pro v‰echny

a na závûr ãekala na závodníky

i na diváky bohatá tombola.

Vítûzové obou kategorií obdrÏeli

poháry, diplomy a krmivo pro psy.

Na úpln˘ závûr se pro zpestfiení

programu uskuteãnilo zadrÏení fi-

guranta na 150 krokÛ s protiúto-

kem. Vyhrála ·árka Vodiãková

s nûmeck˘m ovãákem Igorem od

Natálky ze ZKO Bruntál 

s 96 body.  Jifiina Koudelová
za ZKO R˘mafiov

V˘sledky:
ZVV1:

1. místo: P. Nemravová (Seniãka) + nûmec. ovãák CARO = 281 b.

2. místo: A. Procházková (Prostûjov) + nûmec. ovãák FORD = 276 b.

3. místo: M. Treutmerová (Ol.-Nefiedín) + nûmec. ovãák UXE = 269 b.

4. místo: J. ·véda (Námû‰È na Hané) + nûmec. ovãák AJAX

5. místo: O. Bartoník (Pfierov) + nûmec. ovãák CASAN

6. místo: M. Suchánková (Pfierov) + nûmec. ovãák BRINA

7. místo: M. Langr (Seniãka) + velk˘ kníraã DARK

8. místo: R. Chudoba (Seniãka) + nûmec. ovãák ARLIN

IPO3:

1. místo: M. Hajtl (Ol.-Nefiedín) + nûmec. ovãák GERO = 269 b.

2. místo: J. Spáãil (Ol.-Nefiedín) + nûmec. ovãák FLOYD = 241 b.

3. místo: J. Koudelová (R˘mafiov) + nûmec. ovãák FROST = 241 b.

4. místo: J. Holásek (Moraviãany) + nûmec. ovãák HESS

5. místo: ·. Vodiãková (Bruntál) + nûmec. ovãák IGOR

6. místo: J. Koudela (R˘mafiov) + nûmec. ovãák FREIA

7. místo: M. Brázdilová (Pfierov) + nûmec. ovãák LOTKA
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âím to je?
Radûji bych se v kulturní rubrice tûchto no-

vin rozepsal o v˘borné písni âím to je skvû-

lé slovenské kapely No Name, ale místo to-

ho kladu otázky.

KaÏd˘ z nás, kdyÏ se narodí, je po nûjakém

ãase postaven pfied jednu ze základních lid-

sk˘ch vlastností, kterou je ctiÏádost b˘t lep‰í

neÏ ten druh˘, dokonce b˘t nejlep‰í. Je pfiiro-

zené, Ïe od útlého vûku dûti v jeslích ãi ‰kol-

kách soupefií napfi. o nejhezãí malÛvku, ve

‰kole soupefiíme o nejlep‰í vysvûdãení, sou-

tûÏíme ve v‰ech moÏn˘ch sportovních dis-

ciplínách. ProtoÏe tûch pfiirovnání je velmi

mnoho, zastavil bych se u soutûÏe, která se

nás v‰ech bezprostfiednû dot˘ká a v˘znamnû

ovlivÀuje ná‰ Ïivot, aÈ uÏ chceme nebo ne-

chceme, a tou je soupefiení politick˘ch stran.

Jako „ãlobrda“ z podhradí nejsem s v˘vojem

povolebního uspofiádání spokojen a apeluji

na nás v‰echny, abychom se nerozumn˘m

chováním politikÛ nenechali odradit a roz-

hodnû s tím nûco udûlali. Jde mi o to, aby-

chom ve vlastním zájmu apelovali na poslan-

ce, ktefií jediní mohou a mûli by zmûnit vo-

lební zákon tak, aby se moÏnost vzniku ne-

rozhodné situace, které politické seskupení

ponese odpovûdnost za vládnutí v této zemi,

nemohla opakovat.

Zahraniãní expert jménem d’Hondt vymyslel

metodu povolebního uspofiádání, kterou jsme

bohuÏel pro nás pfiijali. Urãitû nejsem ãlo-

vûk, kter˘ vidí vûci ãernobíle, ale dovolím si

sportovní pfiímûr: neznám sportovní disciplí-

nu, ve které by nebylo vítûze. I kdyÏ jsou

rozdíly minimální, vÏdycky nakonec nûkdo

vyhraje. Îe byl pan d’Hondt, expert na po-

volební uspofiádání, jiného názoru, je jistû je-

ho vûc, ale na‰e vûc je, Ïe poslanecká snû-

movna âeské republiky jeho metodiku pfiija-

la a uzákonila ji! Tento zákon nám urãuje,

a to nemohu pfiijmout, Ïe nejsi první, i kdyÏ

vyhraje‰ a má‰ o 200 000 hlasÛ víc neÏ sou-

pefi, pozor - zde jasná ãísla neplatí, oba jste

vyhráli! Ve sportu rozhodují mnohdy zlomky

sekund, ale v této soutûÏi je uvedené ãíslo

nepodstatné.

Ano, chtûl jsem zmûnu v politickém uspofiá-

dání této zemû, mohl bych b˘t tímto ovliv-

nûn, ale protoÏe se situace mÛÏe opakovat

i pfii dal‰ích mimofiádn˘ch volbách, které nás

nejspí‰e ãekají, já uÏ nechci, slovy sportovní

terminologie, takovouto plichtu! Dodejme

sv˘m poslancÛm odvahu zmûnit tento ústav-

ní zákon, pfií‰tû se to mÛÏe t˘kat kterékoliv

politické strany a já nechci znovu zaÏívat

bezvládí v zemi, která je taky trochu moje.

Zákon se musí zmûnit, v tom bychom se mû-

li shodnout, já osobnû bych dal pfiednost co

nejprÛhlednûj‰ímu povolebnímu uspofiádání.

Pro mne je to vût‰inov˘ sytém - politické se-

skupení nese po celé volební období odpo-

vûdnost a po ãtyfiech letech pfiedloÏí u no-

v˘ch voleb svÛj úãet a my voliãi mÛÏeme

zhodnotit jejich práci velmi jednodu‰e - ne-

mohou se vymlouvat, ãehoÏ jsme byli v mi-

nulosti svûdky, na to, Ïe museli brát ohledy

na svého koaliãního partnera ve vládû atd.

Jsem pro pfiímou volbu prezidenta a také sta-

rostÛ do zastupitelstev.

Chápu také, Ïe by mohla b˘t ohroÏena exi-

stence mal˘ch stran, a proto pfiijmu jakouko-

li zmûnu tohoto zákona, která omezí vznik

pfiede‰lé krize na minimum. Itálie je zemû,

kde dochází pomûrnû ãasto k pfiedãasn˘m

volbám, tak se pouãme a pfiijmûme pro nás

moÏná vhodnou alternativu bonusÛ? Experti

na ústavní právo by mûli pfiedloÏit návrhy

a poslanci ve vlastním zájmu a pfiedev‰ím

v zájmu âeské republiky by je mûli urychle-

nû schválit zákonem, aby nadcházející volby

mohly jasnû urãit politické smûfiování této

zemû.

Vyslovil jsem pfiání jako ãlovûk, kter˘ chce

Ïít ve spoleãnosti, která funguje na zákla-

dech demokracie, má rozumné zákony a da-

nû a váÏí si lidí z podhradí.

Napsal jsem, dodejme sv˘m poslancÛm od-

vahu, ale poopravím to: jako obãan âeské re-

publiky jsem va‰ím zamûstnavatelem a úko-

luji vás ke zmûnû ústavního zákona, pokud

tak neuãiníte, dejte si pozor, práci uÏ ode

mne nedostanete, nebudu vás pfií‰tû volit!

Dûkuji, Ivan Sigmund

Jako potencionální zlodûj...
...tak se cítím, kdyÏ vejdu do obchodu na 

ulici 1. máje. Vím, doba je zlá, v‰ude se 

okrádá, rozkrádá, krade... Ov‰em jak˘m zpÛ-

sobem jsem kontrolována pokladními ve

zmínûném obchodû, mû uráÏí, fiekla bych, Ïe

mû to poniÏuje. Nestaãí samotn˘ akt prohlí-

Ïení ta‰ky ãi batohu, neÏ si poskládám nákup,

pokladní sdûluje druhé pokladní, Ïe paní (ja-

ko mnû) se dokonce nelíbí prohlíÏení... Dílo

zkázy je dokonáno. JestliÏe nûkdo ze zákaz-

níkÛ nebyl pfiítomen mé osobní prohlídce, má

moÏnost se zúãastnit halekání dvou poklad-

ních a vyslechnout, o co jde. Nejhor‰í je, Ïe

nejde o nic. Urãitû ne z mé strany. Co prone-

su pokladnou, to také zaplatím.

Jak by to vypadalo v obchodû, kdybych si

u zeleniny stoupla a preventivnû z krabic vy-

házela banány, rajãata, broskve... VÏdyÈ mû

obchodník urãitû chce okrást a urãitû je

v‰echno zkaÏené, staré, s pro‰lou záruãní

lhÛtou.

Rizika pfii nákupech jsou totiÏ na obou stra-

nách - já, zákazník, se mÛÏu obávat, Ïe mû 

okrádá obchodník, obchodník si zase mÛÏe

myslet, Ïe si chci strãit do batohu nezaplace-

né zboÏí. Já se ozvu tehdy, kdyÏ se nechám

napálit a u pokladny zjistím, Ïe to, co je pre-

zentováno jako sleva, uÏ dávno sleva není,

ale zaplatím o 20 Kã víc, Ïe kufie je v akci,

ale musím si v mrazáku vybrat od toho

správného dodavatele, nebo Ïe jsem si vy-

brala zboÏí, které jiÏ pro‰lo zárukou.

Pokladní je rychlej‰í neÏ já, ta ze mû radûji 

udûlá potencionálního zlodûje, pobaví cel˘

obchod a já si pfií‰tû pfiijdu nakoupit...?! 

Stanislava Ludwigová

Reakce na ãlánek „Prodej domÛ do spoluvlastnictví provázejí problémy“
Po pfieãtení ãlánku spojeného s problemati-

kou prodeje domÛ v R˘mafiovû bych se osob-

nû mnoha ãtenáfiÛm R˘mafiovského horizon-

tu nedivil, kdyby se v jejich názoru na danou

vûc odráÏel urãit˘ stupeÀ pfietrvávajících ne-

jasností aÏ zmatek. MoÏné logické posouze-

ní vzájemn˘ch v˘hod a nev˘hod obou forem

vlastnictví (podílového spoluvlastnictví 

a osobního vlastnictví) snad poskytla ta ãást

s podtitulem „Porovnání dvou forem vlast-

nictví bytÛ“, kde je zfiejmé, která forma

vlastnictví je pro zodpovûdnou správu domu

nakonec tou nejvhodnûj‰í.

Pro lep‰í pfiehlednost bych si svÛj nynûj‰í

pfiíspûvek dovolil rozdûlit do tfií základních

ãástí:

1. Co rozumíme pod pojmem osobní vlast-

nictví?

2. Co rozumíme pod pojmem podílové spo-

luvlastnictví?

3. Vyjádfiení k podstatn˘m ãástem ãlánku

z minulého ãísla RH.

1. U nepfiesného a právnû archaického v˘ra-

zu „osobní vlastnictví“ bych si dovolil uÏít

v dne‰ní dobû v˘razu v˘stiÏnûj‰ího a tím je

„pfiímé vlastnictví bytové jednotky“. V̆ razu

„osobní vlastnictví“ uÏíval ãeskoslovensk˘

obãansk˘ zákoník v dobû socialismu (zákon

tehdy rozli‰oval dvû kategorie vlastnictví,

a to socialistické spoleãenské vlastnictví

a vlastnictví osobní). Pfiesto se v lidové mlu-

vû zachoval pojem osobní vlastnictví (ãi sou-

kromé vlastnictví) jako jakési odli‰ení od

vlastnictví státního ãi „podnikového“, v pfií-

padû bydlení téÏ „druÏstevního“. Bytem 

v osobním vlastnictví se tedy hovorovû 

oznaãují byty, které patfií pfiímo konkrétní
fyzické osobû, jeÏ je obvykle jejich obyvate-

lem. Tím se odli‰ují od tzv. bytÛ druÏstev-

ních, tj. bytÛ ve vlastnictví bytov˘ch druÏ-

stev (kde ãlenové druÏstva jsou nájemci), ja-

koÏ i od klasick˘ch bytÛ nájemních (tedy tzv.

bytÛ s majitelem ãi bytÛ státních ãi obecních,

jejichÏ obyvatelé mají byt v nájmu).

2. Velice v˘jimeãnû se v praxi mÛÏeme je‰tû

setkat s pomûrnû nepraktick˘m vlastnick˘m

modelem bytového bydlení, kter˘m je spolu-
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vlastnictví k celému domu = „podílové spo-

luvlastnictví“. Jde o to, Ïe pfied úãinností zá-

kona ã. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytÛ, tj.

pfied 1. kvûtnem 1994, nebylo moÏno vyme-

zit byt (bytovou jednotku) jako samostatnou

vûc, která mohla b˘t pfiedmûtem vlastnictví.

Proto do‰lo k nûkter˘m unáhlen˘m privati-

zacím domÛ, pfii nichÏ se cel˘ dÛm stal spo-

luvlastnictvím sv˘ch jednotliv˘ch nájemní-

kÛ. Znamená to, Ïe kaÏd˘ z takov˘ch spolu-

vlastníkÛ má ideální spoluvlastnick˘ podíl

na celé budovû, tedy vãetnû v‰ech bytÛ, a ne-
ní tedy vlastníkem konkrétního bytu.

Kromû obtíÏí pfii sjednávání dohody o uÏívá-

ní jednotliv˘ch bytÛ a pfii následné správû

domu jako takové je zejména tento právní

stav nevyhovující pfii pfievodech vlastnictví.

KaÏd˘ ze spoluvlastníkÛ domu totiÏ pfii pro-

deji svého spoluvlastnického podílu musí

povinnû podle § 140 obãanského zákoníku

nabídnout nejprve prodej svého podílu ostat-

ním spoluvlastníkÛm domu - teprve po jejich

odmítnutí mÛÏe svÛj podíl prodat tfietí osobû.

Pokud by nûkterému ze spoluvlastníkÛ nena-

bídl svÛj podíl ke koupi, mohl by se tento do-

máhat neplatnosti prodeje tfietí osobû pro po-

ru‰ení jeho pfiedkupního práva (dal‰í podrob-

nosti byly uvedeny v minulém vydání RH).

A v tomto bodû srovnání nastává principielní

názorová odli‰nost mezi zástupci vedení

a obãany mûsta na formu privatizace obec-

ních domÛ/bytÛ. Na jedné stranû ãást obãa-

nÛ, souãasn˘ch nájemníkÛ obecních bytÛ,

vyjádfiila v Ïádosti k zastupitelstvu mûsta

svoji vÛli pfiijmout na svá bedra plnou tíhu

zodpovûdnosti za správu svého budoucího

majetku, av‰ak s tím, Ïe si pfieje vyuÏívat

souãasnû sv˘ch vlastnick˘ch práv k bytu

v podobû osobního vlastnictví bez omezení.

Na druhé stranû vedení mûsta, které si snad

ani nechce uvûdomit nereálnost sv˘ch pfied-

stav o prodejích domÛ jako celkÛ bez v˘ji-

mek a souãasnû bez zfietele na individuální

moÏnosti nájemníkÛ.

3. Plnû se ztotoÏÀuji s názorem vedení mûsta

a Bytermu, p. o., Ïe po pfievodu bytÛ do 

osobního vlastnictví nebude mít mûsto maje-

tek jiÏ pod svou kontrolou. Dotazuji pana

starostu: „VÏdyÈ v ãem jiném, pane starosto,

spoãívá podstata privatizace? Pfieci v tom, Ïe

prodávající odprodá svÛj majetek, kter˘ za a)

nechce, b) nemÛÏe nebo za c) neumí fiádnû

spravovat.“ A k tomuto si dovolím je‰tû do-

dat, Ïe v pfiípadû minoritního poãtu hlasÛ na

schÛzích shromáÏdûní vlastníkÛ jednotek bu-

de muset mûsto opravdu respektovat vÛli

vût‰iny vlastníkÛ pfii hlasování ve vûcech

spojen˘ch se správou domu. Tak totiÏ fungu-

je demokracie v praxi. Jedinû touto cestou

bude na základû rozhodnutí vût‰iny vlastníkÛ

v domech zaruãena rychlá revitalizace byto-

vého fondu v R˘mafiovû, na kterém vázne

dluh z minulosti fiádovû v desítkách aÏ stov-

kách milionÛ korun.

Velmi kategoricky se musím ohradit proti

názoru pana starosty Kloudy ve vûci tvrzení,

Ïe: „V pfiípadû, kdy bude mûsto ve spoleãen-

ství vlastníkÛ jednotek vlastnit i jeden jedin˘

byt v domû, tak bude ze strany ostatních ãle-

nÛ spoleãenství na mûsto vyvíjen tlak na to,

aby se o v‰echny problémy domu staralo

a fie‰ilo nechuÈ ostatních majitelÛ podílet se

na opravách a údrÏbû domu.“ Na tomto pfií-

kladu je na stranû pana starosty patrné zjev-

né nepochopení pravidel fungování spole-

ãenství vlastníkÛ jednotek na podkladû záko-

na ã. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytÛ.

Dovolím si pro pana starostu uvést pár pod-

statn˘ch detailÛ. V̆ konn˘m orgánem kaÏdé-

ho spoleãenství vlastníkÛ je jeho v˘bor, jenÏ

zaji‰Èuje bûÏn˘ chod a údrÏbu domu.

Nejvy‰‰ím orgánem spoleãenství je shro-

máÏdûní vlastníkÛ jednotek, jehoÏ pfiijatá u-

snesení jsou pro v˘bor závazná. O pfiijetí ãi

nepfiijetí pfiedkládan˘ch usnesení se na jed-

náních shromáÏdûní rozhoduje hlasováním,

a to podle velikosti spoluvlastnick˘ch podílÛ

vlastníkÛ jednotek na spoleãn˘ch ãástech do-

mu. V Ïádném pfiípadû nemÛÏe b˘t na mûsto

ani na kteréhokoli z ostatních ãlenÛ spole-

ãenství vyvíjen jak˘si „individuální tlak“ na

fie‰ení problémÛ za cel˘ dÛm.

RovnûÏ bych si dovolil nesouhlasit s tvrze-

ním pana starosty Kloudy v tom, Ïe by v pfií-

padû nûkolika neprodan˘ch bytÛ do osobní-

ho vlastnictví bylo mûstu odãerpáváno znaã-

né mnoÏství finanãních prostfiedkÛ na pfiís-

pûvcích do fondu oprav spoleãenství vlastní-

kÛ jednotek. MÛj názor je ten, Ïe s ohledem

na pfiedpokládané pfiíjmy mûsta z prodeje by-

tÛ by eventuálnû takto vynaloÏené finanãní

prostfiedky byly vcelku zanedbatelné. Kromû

toho není vylouãeno, Ïe mûsto mÛÏe kdyko-

li pozdûji byt nájemníkovi odprodat za vzá-

jemnû dohodnut˘ch podmínek.

S problematikou prodeje domÛ v R˘mafiovû

souvisí rovnûÏ dal‰í velmi závaÏná otázka

a tou je samotná budoucí správa domu.

Napfiíklad zaloÏení a vedení spoleãného 

úãtu, soudní vymahatelnost povinností jed-

notliv˘ch podílov˘ch spoluvlastníkÛ pfiispí-

vat na správu domu a také získání pfiípadného

úvûru na opravy jsou u podílového spoluvlast-

nictví velmi problematické, ne-li pfiímo ne-

moÏné. V̆ chodiskem pro fie‰ení v˘‰e uvede-

n˘ch pfiíkladÛ správy domu jsou pravidla za-

kotvená v jiÏ zmiÀovaném zákonû ã. 72/1994

Sb., o vlastnictví bytÛ, která v praxi denního

Ïivota velmi dobfie fungují u obyvatel bytÛ

v osobním vlastnictví a kde si jejich majitelé

zaloÏili spoleãenství vlastníkÛ jednotek.

VáÏení spoluobãané. V tuto chvíli záleÏí jen

na nás samotn˘ch, jak siln˘ bude ná‰ hlas pfii

prosazování na‰í vÛle zmûnit souãasn˘ názo-

rov˘ postoj vedení mûsta a do jaké míry se

nám spoleãnû podafií ovlivnit i názor budou-

cích zastupitelÛ vze‰l˘ch z nadcházejících

komunálních voleb. V‰ichni spoleãnû si mu-

síme uvûdomit, Ïe slovo „mûsto“ není jen

prázdn˘m úfiednick˘m pojmem, ale pfiedsta-

vují jej pfiedev‰ím jeho samotní obãané, je-

jichÏ zájmy by mûly b˘t v prvé fiadû zájmem

mûsta. Autor: Jan Cuták,
Dukelská 1060/5, R˘mafiov 1

Seriál

Nebojte se první pomoci (18. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Stavy potenciálního ohroÏení Ïivota
Poranûní oka a uzávûr konãetinové tepny
1) Poranûní oka
Oko je jedním z nejcennûj‰ích orgánÛ, jeho

ztráta nebo oslepnutí váÏnû poznamená cel˘ Ïi-

vot zranûného.

Pfiíãiny: poleptání chemikálií, úrazy spojené

s vniknutím úzk˘ch ostr˘ch pfiedmûtÛ (nÛÏky),

zásahy letícími pfiedmûty (hokejov˘ puk).

Pfiíznaky: intenzivní bolest, slzení, krvácení.

âím je zranûn˘ ohroÏen?
Slepotou i ztrátou oãního bulbu.

Postup první pomoci
Pfii vniknutí chemikálií spoãívá ve v˘plachu

postiÏeného oka. Ten se provádí studenou vo-

dou z vodovodu. Oko je nutno násilnû 

otevfiít. Proud vody má b˘t mírn˘, nejvhodnûj-

‰í je lití z konviãky. âím více, tím lépe.

Pfii úrazech bulbu b˘vají kfieãovitû sevfiená víã-

ka. V tomto pfiípadû je neotevíráme, nevypla-

chujeme, nepokou‰íme se o odstranûní cizích tû-

les. Oãní jamku mûkce podloÏíme (buniãinou),

poté obû oãi pfieváÏeme. MÛÏeme podat tablety

proti bolesti. V kapitole o ‰oku byl tento postup

zavrÏen, pfii úrazu oka v‰ak nejsou funkce zaÏí-

vacího traktu postiÏeny. I tady platí, Ïe nástup 

úãinku je pomal˘, ale není to na ‰kodu.

Úraz oka je stav zpÛsobil˘ k pfievozu.

Nechcete-li volat záchrannou sluÏbu, mÛÏete

zranûného pfievézt sami. Pfii zásahu oka chemi-

kálií naopak v klidu vyãkejte pfiíjezdu záchran-

né sluÏby a mezitím neustále vyplachujte.

Pozn. Oãi mají tzv. sympatickou reakci, pfii po-

ranûní jednoho oka se kfieãovitû sevfiou víãka 

obou a zranûn˘ je „slep˘“.

2) Uzávûr konãetinové tepny
Náhlá pfiíhoda, která ohroÏuje ztrátou konãeti-

ny, nevzniká na základû úrazu, je komplikací

srdeãních onemocnûní.

Pfiíãiny: Krevní vmetek (embolus) ucpe kon-

ãetinovou tepnu.

Pfiíznaky: náhlá intenzivní bolest, bledost

a chlad postiÏené konãetiny.

âím je postiÏen˘ ohroÏen?
Pfii uzávûru del‰ím dvou hodin hrozí odúmrÈ

konãetiny.

Postup první pomoci: Lze zkusit teplou lázeÀ,

vhodné je podání Acylpyrinu. NejdÛleÏitûj‰í je

pfiivolání záchranné sluÏby.

âeho chceme docílit? Úlevy od bolesti a vãas-

ného pfiedání do odborné péãe.

MUDr. Juljo Hasík (Nebojte se první pomoci)
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Sport

XXXI. roãník R˘mafiovského desetiboje byl odstartován
Dvûma úvodními disciplínami -

turistikou a bûhem na 1000 m -

zaãal ukrajovat ze ãtvrté desítky

let své existence R˘mafiovsk˘

desetiboj. V‰ichni, ktefií se této

soutûÏe zúãastÀují, vûdí, kolik

krásného se dá proÏít ve v˘bor-

ném kolektivu, kdy se kaÏd˘ tû‰í

na novou disciplínu a bojuje ve‰-

kerou silou a cel˘m srdcem

o dobré v˘sledky. Vítûzi v této

soutûÏi jsou v‰ichni, ktefií odmít-

li sloÏit ruce v klín a prokazují

svou vÛli, odvahu, nezlomnost

a houÏevnatost ve sportovním

zápolení.

První a nejoblíbenûj‰í disciplí-

nou je turistika, kde se s pocitem

pfiíjemnû stráveného dne v pfiíro-

dû, buì pû‰ky, nebo na kole,

kloubí zisk prvních 40 bodÛ do

této soutûÏe. Tato disciplína se 

uskuteãnila jako jiÏ tradiãnû

v rámci R˘mafiovské padesátky

a desetibojafii tvofiili více neÏ po-

lovinu v‰ech zúãastnûn˘ch. Na

start se postavilo 61 cyklistÛ 

a 4 pû‰í. V‰ichni zúãastnûní si

pochvalovali dobfie volené trasy,

za coÏ platí dík Jaroslavu La-

chnitovi.

Druhá disciplína, bûh na 1000

m (resp. 600 m), patfií zase do

kategorie nepfiíli‰ oblíben˘ch.

I pfiesto se na start postavilo 47

bûÏcÛ. SoutûÏ se konala v pátek

6. fiíjna 2006 na hfii‰ti u kotelny

na OkruÏní ulici. I za podmínek,

kdy povrch tratû nebyl pfiíli‰ ide-

ální, bylo dosaÏeno pûkn˘ch v˘-

sledkÛ. Doufejme, Ïe se v bu-

doucnosti doãkáme dÛstojnûj‰í-

ho prostfiedí.

Nejdfiíve odstartovala kategorie

MuÏi C. Na traÈ dlouhou 600

m se vydalo 5 bûÏcÛ. Od poãát-

ku svedli boj o prvenství

Antonín Koneãn˘ s Ivanem So-

vi‰em. Prvnû jmenovan˘ mûl ve

fini‰i více sil a zvítûzil. Tfietí do-

bûhl Václav Orlík.

Pak na start nastoupilo 10 Ïen

z kategorie Îeny B. Od startu do

cíle udávala tempo Jarmila

Kfienková pronásledovaná Ale-

nou Jurá‰ovou a Janou Mataso-

vou. V tomto pofiadí dobûhly i do

cíle.

Kategorie Ïeny A byla zastoupe-

na 6 závodnicemi a nasazené vy-

soké tempo nejlépe zvládla Ka-

tefiina Koláfiová, v tûsném závû-

su za ní probûhla cílovou páskou

Lenka Czedronová a tfietí pfiíãku

obsadila Hana Cisariková.

V kategorii muÏi B s 9 startující-

mi si s pfiehledem vedl Josef

Svedoník a potvrdil tak své am-

bice na vítûzství. Druh˘ dobûhl

Ivo Volek a tfietí Miroslav Egida.

Tradiãnû nejpoãetnûj‰í pole vy-

tvofiili muÏi kategorie A, na star-

tu se jich se‰lo 19. Taktick˘m

bûhem si první místo zajistil Ivo

Sovi‰, na jehoÏ strhující fini‰ ne-

staãil Luká‰ Janáã. Tfietí dobûhl

Jan Sázel.

Za organizaci této disciplíny ná-

leÏí dík Ivovi Volkovi. RovnûÏ

podûkování náleÏí divákÛm, kte-

fií vytvofiili v˘bornou sportovní

atmosféru.

V pofiadí tfietí disciplínou deseti-

boje je stfielba ze vzduchovky,

která se uskuteãní v sobotu 18. li-

stopadu 2006 od 8 do 12 hodin

v malém sále SVâ, na OkruÏní

ulici 10 v R˘mafiovû. Stfiílí se de-

set ran vleÏe, 3 náboje jsou ná-

stfielné.

Leto‰ní desetiboj se stále jen roz-

bíhá (do celkového pofiadí se za-

poãítává sedm nejlep‰ích v˘ko-

nÛ), proto není pozdû pro ty, kte-

fií váhají se svou úãastí. Pfiijìte si

vystfielit. V̆ bor R. desetiboje

Blahopfiání k v˘znamnému jubileu
Ve stfiedu 18. fiíjna oslaví v˘znamné Ïivotní jubileum 90 let dlouholet˘ sportovec a pravideln˘ úãastník R˘mafiovského desetiboje a mno-

ha atletick˘ch sportovních soutûÏí vãetnû evropsk˘ch olympijsk˘ch veteraniád pan Jan KoÀafiík. K jeho kulatému v˘roãí mu pfieje celá

sportovní vefiejnost vãetnû v˘boru R˘mafiovského desetiboje spoleãnû s redakcí R˘mafiovského horizontu pevné zdraví, optimismus, elán

a svûÏest. Ing. Alena Jurá‰ová



Titul juniorského mistra Pfieboru Moravy v motokrosu putuje do R˘mafiova
Teprve tfiináctilet˘ Marek Dfievo

z R˘mafiova, juniorsk˘ repreze-

ntant stáje SMS Opava v motok-

rosu, vybojoval v silné konku-

renci dvaatfiiceti jezdcÛ zlatou

trofej a stal se juniorsk˘m mist-

rem Pfieboru Moravy 2006.

Pfiebor Moravy je devítidíln˘ seri-

ál závodÛ motokrosov˘ch speciálÛ

v kategoriích junior do 15 let, juni-

or od 15 let, kategorie dospûl˘ch

OPEN a kategorie veterán. Jezdci

závodí podle kategorií v kubatu-

rách od 50 do 125 ccm. První le-

to‰ní závod se jel v Petrovicích

u Karviné 16. dubna, stejnû jako

poslední devát˘ závod konãil rov-

nûÏ v Petrovicích. Motokrosafii ab-

solvují v kaÏdém závodu trénink

a rozjíÏìky. Jedna rozjíÏìka se je-

de 15 minut a k tomu se absolvují

je‰tû dal‰í dvû kola.

Marek mûl o svém prvenství jas-

no jiÏ v pfiedposledním závodû,

kter˘ se jel v Paskovû. S celko-

v˘m poãtem 314 bodÛ mûl totiÏ

dostateãn˘ náskok pfied sv˘mi

soupefii, takÏe jeho prvenství

v posledním petrovickém dílu se-

riálu Pfieboru Moravy 2006 ne-

mohl jiÏ nikdo ohrozit. SvÛj stroj

Kawasaki KX 85 dovedl s jisto-

tou do cíle a stal se tak junior-

sk˘m mistrem Pfieboru Moravy

pro leto‰ní rok v kategorii 85 ccm

(do 15 let). Jen pro úplnost dode-

jme, Ïe Marek Dfievo nav‰tûvuje

tfiídu 8. A v Základní ‰kole

R˘mafiov a na motokrosové závo-

dy vyjel poprvé v osmi letech.

Spoleãnû s ním závodí také jeho

kamarád Tomá‰ Procházka, kter˘

nav‰tûvuje stejnou ‰kolu a po po-

sledním závodu se umístil celko-

vû na ‰estém místû. Velmi dobré-

ho úspûchu dosáhl jejich stájov˘

kolega z Bruntálu Tomá‰ Duda,

kter˘ se ziskem 254 bodÛ skonãil

na pátém místû. Minul˘ víkend

absolvovali mladí motokrosafii

voln˘ závod v DubÀanech na jiÏ-

ní Moravû. Marek Dfievo skonãil

ve své kategorii druh˘, Tomá‰

Duda tfietí a Tomá‰ Procházka se

umístil na páté pozici.

Pfieboru Moravy 2006 se zúãast-

nily také dnes jiÏ r˘mafiovské le-

gendy motokrosového sportu

Bedfiich a Lubo‰ RoÏnákovi

(SMS Opava), ktefií v tomto seri-

álu závodili v kategorii veterán

C a umístili se celkovû na 

11. a 12. místû. PfiíznivcÛm mo-

tokrosu urãitû nûco fiíká jméno

Jaroslav Jano‰, kter˘ letos závo-

dil v Pfieboru Moravy v kategorii

veterán B a vybojoval celkovû

23. místo. JiKo
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V pátek 22. záfií probûhl za pod-

pory firem KATR, a. s., REEL-
ZA - Jan Br‰Èák a obce Stará
Ves jiÏ IX. roãník Pfieboru ÏákÛ
Z· a ‰kolky.

Pûkné poãasí pfiilákalo na start 34

cyklistÛ. První odstartovali na‰i

nejmen‰í a pro velkou úãast bylo

nutné rozdûlit kategorii na chlap-

ce a dívky. Jeli jed-

no koleãko kolem

kina ve Staré Vsi

a za ohromného po-

vzbuzování v kate-

gorii hochÛ pfiijel

do cíle první Tomá‰

Nebes, následova-

n˘ Dominikem Ha-

merkou, Michalem

Pastyfiíkem, Jirkou

Ohrádkou, Patrikem Hamerkem,

Martinem Poledníkem a Kubou

Salkem. V kategorii dívek projela

cílem jako první Mí‰a Sedláfiová,

druhá pfiijela Vûrka Kavková, tfietí

Anetka âerníãková, 4. ·árka ·ãu-

ková, 5. Adélka StrÏínková. Nu-

tno dodat, Ïe v tûchto kategoriích

vyhráli v‰ichni a zapálenost ma-

l˘ch prckÛ byla pfiíkladná.

V dal‰í kategorii bojovaly dívky 

1. - 3. tfiída. Zvítûzila Martina Ohrád-

ková, 2. Radka Pilátová, 3. Adéla

Kavková, 4. Denisa Hamerková.

Kategorie hochÛ 1. - 3. tfiída: 

1. Honza ·ulek, 2. Ludûk Huãín,

3. David Sovi‰, 4. Mirek Huãín, 

5. Kuba Îák, 6. Bartolomûj ·ãuka.

Kategorie dívky 

4. - 6. tfi.: 1. Mar-

kéta Mlãáková. 

2. Lenka Slová-

ková.

Chlapci 4. - 6. tfi.:

1. Josef ·ín, 2. Ma-

rek Vesel˘.

Kategorie dívky 

7. - 9. tfi.: zúãastnila

se jen jedna závod-

nice - Mí‰a Slováková, ale nutno

dodat, Ïe zdatnû sekundovala klu-

kÛm na trochu nároãnûj‰í trati 

v okolí Staroveského rybníku.

Kategorie hochÛ mûla pofiadí: 

1. Pavel Gajdo‰, 2. Petr Matula,

3. Kamil Pauler, 4. Jirka ·tan-

glica, 5. Ludûk Slovák a 6. Ka-

mil Knápek.

JiÏ nyní se organizátofii tû‰í na

dal‰í odváÏlivce, ktefií se zúãast-

ní závodÛ pofiádan˘ch CK Stará

Ves, aÈ jiÏ 14. fiíjna na ,,Posled-

ním závodu sezóny“ nebo pfii bû-

Ïeckém závodu s názvem

,,·tûpánská desítka“. 

Podklady Karel StrÏínek

Cyklistick˘ závod provûfiil Ïáky matefisk˘ch a základních ‰kol

Fota: archiv Lubo‰e Dfieva

Foto: autor ãlánku



(Pokraãování z minulého vydání)
Tenis - historie tenisového sportu

v R˘mafiovû je psána od roku

1948, kdy z popudu zamûstnance

správy nemocnice p. Valá‰ka a za

pomoci MUDr. Krasuly dochází

k jeho zaloÏení.

Oddíl patfiil vÏdy mezi nejmen‰í

v TJ - to podle poãtu ãlenÛ, z po-

hledu sportovní v˘konnosti byly

doby velmi dobr˘ch v˘sledkÛ 

(1. polovina osmdesát˘ch let min.

století - 44. a 50. pfiíãka republi-

kového Ïebfiíãku).

Prvotní snahou tehdej‰ích funkci-

onáfiÛ byla snaha o získání vhod-

ného prostfiedí pro vybudování te-

nisov˘ch kurtÛ. Z rÛzn˘ch návrhÛ

se nakonec ustálila plocha na ul.

8. kvûtna, kde byly vybudovány

dva kurty, které slouÏí podnes. Do

poãátkÛ r˘mafiovského tenisu

a jeho dal‰ího v˘voje patfií jména

Adolfa Strako‰e, Maxe Meitnera,

Antonína Zavadila, pozdûji pak

Franti‰ka Suchánka, Vladimíra

Vlãka, Vladimíra Zajíce, prim.

MUDr. Romana Volnohradského,

v následném období pak Ing.

Lubomíra Konviãného.

Oddíl hraje víceménû zápasy tur-

najov˘m systémem, a to zejména

v kategorii Ïákovsk˘ch druÏstev.

DruÏstvo dospûl˘ch hrálo svá 

utkání v rámci meziokresních od-

dílÛ - Bruntál, ·umperk, Opava,

Ostrava. Tento systém byl dán

pfiedev‰ím vlivem poãtu druÏstev

v soutûÏích. Tenisové kurty jsou

pomûrnû znaãnû vyuÏívány k re-

kreaãnímu sportu, v posledním

období zejména zamûstnanci fy

RD R˘mafiov, ktefií se také starají

o jeho provoz a údrÏbu.

Volejbal se v R˘mafiovû zaãal hrát

jiÏ od konce roku 1946. Zpoãátku

sice jen rekreaãnû, pozdûji se ten-

to sport rozvíjí masovû.

Volejbaloví nad‰enci, v té dobû

pfiedev‰ím muÏi, si na nûkolika

místech ve mûstû vybudovali

skromná hfii‰tû, na nichÏ se pravi-

delnû scházeli k podveãernímu

klání mezi sebou.

Vznik r˘mafiovského volejbalu je

nesmazatelnû spojen se jmény

Milo‰ Fojtík, Jaroslav ·véda,

Karel Stuchlík, JUDr. Jan Naj-

man, Karel Pechanec a Lumír

Mrkus.

Od roku 1947 zaãínají muÏi hrát

mistrovskou soutûÏ na kurtech

postaven˘ch v místech dne‰ního

kluzi‰tû. O rok pozdûji se rodí

mistrovství JeseníkÛ - turnaj

„O Pohár Dr. Va‰ka“.

První mistrovství se hrálo 18. záfií

1949. Podle pamûtníkÛ to byly

krásné a bojovné turnaje, na které

se sjíÏdûla druÏstva z celé republi-

ky. R˘mafiov tehdy dvakrát obsa-

dil 1. místo. Tato prÛkopnická, Ïel

krátká etapa úspûchÛ muÏského

volejbalu je v létech 1951 - 1956

vystfiídána obdobím stagnace. Po

nûm v‰ak nastává doba rozkvûtu

pfiedev‰ím Ïenského volejbalu.

V roce 1957 se zásluhou Jarmily

Veãefiové zaãíná scházet parta

dûvãat pod vedením Karla

Stuchlíka a Edy Demuse. DruÏ-

stvo se pfiihlásilo do okresní sou-

tûÏe, v roce 1962 získalo pfiebor-

nick˘ titul, postoupilo do krajské

soutûÏe a i zde napoprvé vítûzí. To

se psal rok 1963. Potom opût do-

chází k útlumu, nûkolik hráãek se

odstûhovalo, nûkolik provdalo,

a tak se druÏstvo zákonitû v roce

1965 rozpadá.

Poãátkem roku 1960 znovu obno-

vují svoji ãinnost muÏi. V tehdej-

‰í TSO Baník pfii Geologickém

prÛzkumu vzniká vedle ‰achu

a oddílu ko‰íkové i oddíl volejba-

lu. U jeho zrodu stáli Ing. Miro-

slav Votruba, Standa Vitásek, Jifií

Kubita, Eda Demus, Miloslav

Miku‰ a opût Karel Stuchlík.

DruÏstvo startovalo na fiadû turna-

jÛ, bylo pravideln˘m úãastníkem

okresní soutûÏe a vybojovalo si

i titul pfieborníka okresu. Nicménû

volejbal nûkolik let opût stagnuje.

V první polovinû 70. let byl na v˘-

sluní volejbal v sousední Bfiidliã-

né. MuÏi Kovohutí hráli KP II. tfií-

dy a v jejich fiadách startovali také

r˘mafiov‰tí borci Ing. Jaroslav

Pfiecechtûl, Ivo Volek, Ing. Zde-

nûk Rychl˘. Právû tito hráãi mají

zásluhu na obnovením volejbalu

v na‰em mûstû. Z podnûtu v˘boru

TJ a zmínûn˘ch hráãÛ zakládají

na podzim roku 1977 volejbalov˘

oddíl. Mezi prvními jeho ãleny

byli Franti‰ek Kováfiík, M. Cho-

van, L. Vykoukal, M. Holãapek, 

J. Czderon, S. Prázdn˘, M. Zat-

loukal, M. Volek, Ing. B. Mace-

ãek, J. Strnadel, S. Harabi‰.

Z dûvãat pak I. Koneãná, O. Ry-

chlá, Ing. S. Kováfiíková, J. Hoff-

mannová, A. Pfiecechtûlová.

Volejbalov˘ oddíl si v krátké dobû

vybudoval útulné hfii‰tû „Edrovi-

ãák“ a v roce 1978 jiÏ druÏstvo

muÏÛ vstupuje do OP. V roce 1979

okresní pfiebor vyhrává a postupu-

je do KP II. tfiídy, v nûmÏ pÛsobí

v roce 1980.

Îeny hrály zpoãátku jen rekreaã-

nû, do OP se pfiihlásily v roce

1979 a hned napoprvé obsadily 

3. místo. V sezónû 1992/93 získa-

ly titul pfiebornic okresu.

Od roku 1985 se oddíl vûnuje

i systematické v˘chovû mlad˘ch

adeptÛ volejbalu. Ve spolupráci

s DDM vznikla Ïákovská druÏ-

stva - Ïaãky pod vedením Jifiiny

Mi‰ákové a Jany Hoffmannové,

Ïáci pak pod vedením Ivo Volka

a Josefa Czedronû. Od sezóny

1986/87 hrála obû druÏstva 

v okresní soutûÏi. Nejúspû‰nûj‰í

byl následující roãník 1987/88, kdy

Ïáci obsazují 2. a Ïaãky 3. místo.

Krátce po obnovení ãinnosti oddí-

lu pfiichází ãlenové s my‰lenkou

pofiádání kaÏdoroãního turnaje

muÏÛ. My‰lenka byla pfiijata, na

podzim 1978 se jiÏ hraje I. roãník

volejbalového turnaje „O Pohár

17. listopadu“. Od tohoto roku se

hraje nepfietrÏitû a fiadí se mezi

nejstar‰í turnaje v okrese Bruntál.

V posledních létech uÏ jako mezi-

národní turnaj s úãastí druÏebních

mûst - Ozimek a Krompachy.

O vytvofiení obdobného turnaje se

pokusily i Ïeny sv˘m turnajem

„RD R˘mafiov“, uskuteãnily se

v‰ak jen 4 roãníky v období 1987-

1990. V‰echny tyto aktivity pfiiro-

zenû zajímaly a pfiitahovaly fiadu

pfiíznivcÛ a vyznavaãÛ tohoto

sportu, aÈ uÏ b˘val˘ch hráãÛ nebo

jen rekreaãních volejbalistÛ -

a právû pro nû navrhl Ivo Volek

vytvofiit pravidelnou dlouhodo-

bou soutûÏ, dnes známou pod ná-

zvem „Mûstská volejbalová liga“.

Její zku‰ební nult˘ roãník se hrál

v ãervnu 1988 za úãasti 6 druÏ-

stev.  Franti‰ek Pohanka,
pfiedseda TJ
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TJ Jiskra R˘mafiov
(1946 - 2006)
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RUâNÍ MYâKA NA PALACKÉHO ULICI
(naproti Městským službám)

Nabízíme: - ruãní mytí + vosk
- ãi‰tûní interiéru suchou
i mokrou cestou

- mytí motoru a podvozku

Otevírací
doba:

Po - Pá  9.00 – 17.00

So        9.00 – 13.00

Tel. na obsluhu: 723 753 505
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PoÏadujeme:

- minimálnû tfiíletou praxi v oboru MKD

- poctivé jednání

Nabízíme:

- dobré platové podmínky

- pracovní zafiazení na místo 

stfiídaãe s perspektivou 

pfiidûlení vozidla

Nástup moÏn˘ ihned

Kontakt:

Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460 (7.00 - 16.00)

přijme řidiče pro mezinárodní
kamionovou dopravu

!!! MOTORISTÉ POZOR !!!
Firma Stanislav Jufiena STANSPED
zve do nového pneuservisu
pro osobní i nákladní vozidla
- pfii zakoupení 4 ks pneu

- 1 ks zdarma

- ceny pneu jiÏ od 800 Kã/ks

- digitální vyvaÏovaãka Sicam

- zvedání vozidel vzduchov˘m 

zvedákem Sicam

Najdete nás na adrese:
tfiída HrdinÛ 45, R˘mafiov

Provozní doba:
Po - Pá 800 - 1600
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Reklama
v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 27. 10. 2006

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 19. 10. 2006 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

19/2006

BBBB aaaa rrrr eeee vvvv nnnn ˘̆̆̆
aaaa     pppp oooo hhhh oooo dddd oooo vvvv ˘̆̆̆

pppp oooo dddd zzzz iiii mmmm

pppp fifififi eeee jjjj eeee

rrrr eeee dddd aaaa kkkk cccc eeee

Foto: Ludûk Hovofiík



■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet, komisní prodej
■ Záruka nízké splátky

■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% 
akontace, staãí OP + ¤P, bez ruãitele 
a na poãkání

■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e 
auto vám zÛstane

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej

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

VW Transporter 2.5 TDi, CZ, servis,
1. maj., r. v. 2003, rádio, posil. fiíz.,
zámek fiad. páky, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 339 900 Kã bez DPH.

Hyundai Terracan 2.9CRDi, r. v. 2004,
2x airbag, ABS, kÛÏe, imob., posil. fiíz.,
multif. volant, indik. park., el. v˘bava,
tempomat, centrál. Cena: 639 000 Kã.

Volkswagen Vento 1.9TD, CZ,
r. v. 1994, rádio, centrál, po-
sil. fiíz., taÏné, dûlená zadní
sedadla. Cena: 54 900 Kã.

Fiat Stilo 1.9JTD115PS, 1. maj., r. v.
2002, 6x airbag, ESP, ASR, ABS, el.
v˘bava, temp., senzor brzd, rádio, po-
sil. fiíz., PC, centrál. Cena: 229 900 Kã.

Peugeot 406 Combi 1.9 TD, r.
v. 1997, airbag, rádio, posil.
fiíz., centrál, senzor stûraãÛ,
mlhovky. Cena: 119 900 Kã.

Daewoo Matiz 0.8, CZ, servis,
1. maj., r. v. 2003, originál
autorádio, zadní stûraã, tóno-
vaná skla. Cena: 134 900 Kã.

·koda Felicia 1.3 GLXi, r. v. 1995,
ABS, alarm, otáãkomûr, zámek fiadí-
cí páky, dûlená zadní sedadla, zadní
stûraã, mlhovky. Cena: 34 900 Kã.

Fiat Bravo 1.6 16V, 1. maj., r. v.
1999, autorádio, posil. fiíz., ml-
hovky, imob., el. okna a zrcátka,
centrál, airbag. Cena: 89 900 Kã.

Ford Galaxy 1.9 Tdi,  1. maj., r. v.
2001, 4x airbag, ABS, rádio, el. ‰íbr,
posil. fiíz., vyhfi. pfi. sklo, el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 279 900 Kã.

Ford Puma 1.4 16V, 1. maj., r. v.
1999, ASR, ABS, CD, rádio, posil.
fiíz., 2x airbag, centrál, imob., el.
okna a zrcátka. Cena: 128 000 Kã.

Volkswagen Passat 2.0TDi 103kW, 
1. maj., r. v. 2005, ESP, ABS, rádio, po-
sil. fiíz., el. v˘bava, tempomat, centrál,
CD, 10x airbag. Cena: 589 000 Kã.

Peugeot 406 1.9 TD, r. v. 1997,
senzor stûraãÛ, rádio, posil. fiíz.,
centrál, imob., el. okna, dûlená
zadní sedadla. Cena: 134 900 Kã.

Ford Fiesta 1.3, r. v. 1997,
2x airbag, autorádio, posil.
fiíz., imob., dûlená zadní se-
dadla. Cena: 69 900 Kã.

Seat Cordoba 1.6, r. v. 1994,
2x airbag, rádio, posil. fiíz., otáã-
komûr, spoiler, kfiídlo, dûlená
zadní sedadla. Cena: 44 900 Kã.

Ford Focus 1.8TDDi, servis,1. maj.,
r. v. 2003, rádio, posil. fiíz., 4x air-
bag, ABS, imob., el. okna a zrcátka,
centrál. Cena: 239 900 Kã.

Nissan Almera TINO 2.2TDi, CZ, 
1. maj., r. v. 2002, rádio, posil. fiíz., 4x
airbag, ABS, CD, imob., el. okna,
centrál, el. zrcátka. Cena: 219 900 Kã.

Peugeot 307 CC 2.0 16V Sport, r. v.
2004, 4x airbag, ESP, ASR, ABS, CD,
rádio, shrn. stfiecha, PC, el. v˘bava,
senzory, centrál aj. Cena: 469 900 Kã.

Citroen C3 1.4 HDi, 1.maj., r. v.
2004, 4x airbag, CD, rádio, el.
okna, posil. fiíz., centrál, mlhovky
a dal‰í. Cena: 239 000 Kã.

Daewoo Nubira Combi 1.6 LPG, 1. maj.,
r. v. 1999, 2x airbag, ABS, centrál, 
imob., el. okna, posil. fiíz., el. zrc., dûle-
ná zad. sed.. Cena: 109 900 Kã.

Peugeot 106 1.0 XN, r. v.
1999, 2x airbag, autorádio,
zadní stûraã, tónovaná skla.
Cena: 89 900 Kã.

Peugeot 206 CC2.0 16V, kÛÏe, r. v.
2001, 4x airbag, ABS, rádio, el. okna
a zrcátka, shrnovací stfiecha, centrál,
CD a dal‰í. Cena: 279 900 Kã

Peugeot 206 2.0 HDi, 1. maj. r. v.
2001, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
dûl. zad. sed., el. zrcátka, el. okna,
centrál. Cena: 174 900 Kã.

· - Octavia Combi 1.9 TDi 81kW, r. v.
2002, ASR, ABS, rádio, posil. fiíz., PC,
vyhfi. zrc, teplomûr, el. okna a zrcátka,
centrál, 4x airbag. Cena: 269 900 Kã.

DIGI KLIMA DIESEL
AUTOMAT

KLIMADIGI KLIMAKLIMAKLIMA

DIGI KLIMA

DIGI KLIMA KLIMA

KLIMAKLIMA

MÁLO NAJETO

DIESEL DIESELDIESEL

DIESEL DIESEL

DIESEL KLIMA KLIMA LPGDIESEL

DIGI KLIMADIGI KLIMA DIESEL DIGI KLIMA

DIESEL
NAVIGACE

4x4 DIESEL

1850 – 2000 ccm  od 3.590 Kã

2000 – 2500 ccm  od 3.880 Kã

od 2500 ccm  od 5.800 Kã
Nejlevnûj‰í povinné ruãení!

PRODEJ NOV¯CH
ZIMNÍCH PNEU

165/70 R13890 Kã + DPH
(vã. DPH 1.059 Kã)

165/70 R14990 Kã +DPH
(vã. DPH 1.178 Kã)

175/65 R141090 Kã + DPH
(vã. DPH 1.297 Kã)

195/65 R151190 Kã + DPH
(vã. DPH 1.416 Kã)

K VOZU NA SPLÁTKY
SADA ZIMNÍCH PNEU

JAKO BONUS!!
www.autolasak.cz

SUPER CENY!!

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA


