
Problém s torzem banky na „Hu-
sovce“ bude snad vyfie‰en s v˘-
stavbou obchodního centra

Témûfi 90 % souãasn˘ch pfiechodÛ
ve mûstû nesplÀuje platn˘ zákon
a technické podmínky 

Favorizovan˘ Liberec nedal Jiskfie ‰anci, utkání tak skonãi-
lo bez pfiekvapení vítûzstvím dvojnásobného mistra ligy
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V Jazzovém klubu SVâ vystoupila bluesová legenda Vera Love
s kapelou GK Brothers Blues Band Live
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Gottwaldova ulice, 1964 (pfievzato z publikace R˘mafiov 1970) Radniãní ulice, 2007

U pracovního stolu starosty aneb Zeptali jsme se za vás

Po del‰í odmlce opût pfiiná‰íme

rubriku U pracovního stolu sta-

rosty, abychom získali nejaktuál-

nûj‰í informace o problémech,

které momentálnû fie‰í mûsto

R˘mafiov, a odpovûdi na otázky,

které ãasto kladou obãané mûsta.

Na Hornomûstské ulici témûfi ja-

ko mávnutím kouzelného prout-

ku vyrostla nová budova Domu

s peãovatelskou sluÏbou (DPS),

která má z vût‰í ãásti jiÏ hotovou

i termofasádu a osazená okna.

Velk˘m tempem pokraãují také

vnitfiní dokonãovací práce tak,

aby mohl b˘t DPS v prosinci zko-

laudován a na pfielomu ledna 

a února pfiedán do uÏívání klien-

tÛm. Celá budova bude bezbarié-

rová.

„Pfiipravujeme pro seniory cel-
kem tfiicet malometráÏních bytÛ,
a to buìto pro jednotlivce nebo
manÏelské dvojice. Souãástí ce-
lého komplexu bude i zdravotní
sluÏba, vzhledem k tomu, Ïe jeho
obyvateli budou pfiedev‰ím ob-
ãané s nemocemi pohybového
aparátu nebo s jin˘m zdravotním
postiÏením,“ doplnil starosta

Petr Klouda.

Zastupitelé jiÏ v minulosti proje-

vili zájem, aby toto zafiízení pfie-

‰lo pod správu Diakonie

R˘mafiov, která má ve své pra-

covní náplni péãi o sociálnû po-

tfiebné a seniory. Starosta pfied-

pokládá, Ïe tomu tak bude.

V souãasné dobû je sestavován

seznam klientÛ, ktefií byli vybrá-

ni na základû bytového pofiadní-

ku a dle doporuãení odboru soci-

álních vûcí a zdravotnictví. Zá-

jem obãanÛ v‰ak pfievy‰uje na-

bídku. Nájemné, které budou

klienti hradit v mûsíãních plat-

bách, bude stanoveno v bûÏné

v˘‰i jako u ostatních obecních

bytÛ.

Mûstu R˘mafiov se podafiilo pro

tuto investici získat dotaci ve v˘-

‰i 26 mil. korun, zb˘vající fi-

nanãní prostfiedky ve v˘‰i 1 mil.

371 tis. korun uhradí mûsto.

Jedna bytová jednotka tedy pfii-

jde mûsto asi na 46 tisíc Kã. „Je
potfieba zdÛraznit, Ïe je to bohu-
Ïel jedna z posledních akcí, kte-
rou tak vysokou ãástkou - v obje-
mu témûfi 870 tisíc korun - na je-
den byt dotoval stát a nám se po-
dafiilo uspût v dotaãním fiízení
a tyto prostfiedky získat,“ dodal

starosta Petr Klouda.

Jak pokraãuje bytová v˘stavba

v R˘mafiovû, to byla dal‰í otázka

na starostu mûsta. „Bytová v˘-
stavba byla státem podporována
u takzvan˘ch chránûn˘ch bytÛ,
to znamená pro mladé rodiny
s dûtmi nebo pro sociálnû slabé
obãany. Pfiitom na jeden byt mo-
hla obec získat aÏ 550 tisíc Kã.
Byty mûly omezenou v˘mûru, ale
mohli jsme jeden byt postavit fiek-
nûme za 20 - 30 tisíc Kã. V sou-

ãasné dobû ov‰em stát nemá pe-
níze, a tak s touto podporou skon-
ãil. Vzhledem k tomu, Ïe jsme mû-
li pfiipraveny projekty, stihli jsme
je‰tû získat dotaci na pÛdní ve-
stavby u domÛ Hornomûstská 57
a 59, Bartákova 24 a Národní
13,“ upfiesnil starosta.

Mûsto ov‰em musí hledat odpo-

vûì na otázku, zda stavût nové

byty nebo hledat developera

k v˘stavbû bytÛ ãi povûfiit v˘-

stavbou bytÛ organizaci Byterm.

Úkolem tedy bude vytvofiit no-

vou koncepci jako reakci na de-

regulaci nájemného, která se pfii-

pravuje a mûla by odstartovat

v prÛbûhu pfií‰tího roku. Finan-

ãní prostfiedky v souvislosti s de-

regulací nájemného by podle

starosty mûly postaãit nejen na

opravy stávajícího bytového

fondu, ale i k uvolnûní urãité

ãástky k v˘stavbû nov˘ch bytÛ.

Na otázku, jak pokraãuje prodej

obecních bytÛ, odpovûdûl staros-

ta, Ïe zastupitelé vytipovali nû-

které domy, které by mohly b˘t

pfiedmûtem prodeje. Mûsto zmû-

nilo podmínky prodeje bytÛ na-

v˘‰ením koeficientu tak, Ïe 

obecní byty zdraÏí. Zastupitelé

jsou názoru, Ïe není moÏné byty

prodávat pod cenou. „I tak se
na‰e nabídky na prodej obecních
bytÛ pohybují na hranici 30 %
reálné trÏní ceny bytÛ. Dnes se
napfiíklad trÏní cena za tfiípoko-
jov˘ byt pohybuje v rozmezí od
500 do 550 tis. Kã i více, a my ty-
to byty stále nabízíme od 150 do
180 tis. Kã,“ podotkl starosta

Petr Klouda.

Mûsto R˘mafiov v leto‰ním roce

také zahájilo masivní opravy pa-

nelov˘ch domÛ, na které si vza-

lo úvûr 8 mil. korun. Jedná se

o dvanáct vybran˘ch domÛ, u ni-

DÛm s peãovatelskou sluÏbou na Hornomûstské ulici pfied dokonãením



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2007

3

chÏ se bude postupnû provádût

v˘mûna oken. Opravy plá‰ÈÛ do-

mÛ zateplením termofasádami

pfiijdou na fiadu pozdûji. âástka

úvûru není nikterak vysoká. Na

opravách se budou proto spolu

s mûstem podílet sami nájemníci

tûchto domÛ. Ti pfii‰li s poÏadav-

kem na opravy a mûsto jim tím-

to zpÛsobem vy‰lo vstfiíc.

Mûsto získá kaÏdoroãnû z ná-

jemného ãástku 16 mil. korun,

k tomu 5,4 mil. korun z nájem-

ného za nebytové prostory, a so-

uhrnnou ãástku vkládá mûsto

zpût do oprav a údrÏby bytového

fondu, pfiiãemÏ asi 2,5 mil. Kã

z této ãástky tvofií prostfiedky,

které spotfiebuje ke svému fun-

gování pfiíspûvková organizace

Byterm. Finance z regulovaného

nájemného v‰ak nestaãí k pokry-

tí v‰ech oprav, o prostfiedcích na

v˘stavbu nov˘ch domÛ a bytÛ

ani nemluvû. Bytov˘ fond chátrá

a zastarání jednoho bytu se od-

haduje v prÛmûru na 200 - 400

tisíc Kã. Mûsto by v‰ak potfiebo-

valo opravit dvû stovky sv˘ch

domÛ, tj. asi 1300 bytÛ. „Dnes
uÏ víme, Ïe v prÛbûhu pfií‰tího
roku by mûla vzniknou moÏnost
ãerpat finanãní prostfiedky na
opravu panelov˘ch domÛ z regi-

onálního operaãního programu.
Jsme na tuto moÏnost pfiipraveni
a máme nachystány projekty.
âekáme jen na vyhlá‰ení v˘zvy,“
doplnil Petr Klouda.

Na místo fieditele Mûstsk˘ch slu-

Ïeb byl po pondûlním v˘bûro-

vém fiízení jmenován Antonín

Urbánek. Bylo obsazeno také

kfieslo fieditele muzea. To povede

Lenka Baborovská, která vze‰la

z v˘bûrového fiízení. Oba nové

fieditele pfiedstavíme v nûkterém

z pfií‰tích ãísel R˘mafiovského

horizontu. 

V souvislosti s odcizením cenné-

ho ornátu z Mûstského muzea

R˘mafiov se jeho náv‰tûvníci za-

jímali o to, jak˘m zpÛsobem bu-

dou sbírky v budoucnu stfieÏeny.

Starosta potvrdil, Ïe by v muzeu

mûl b˘t v nejbliÏ‰í dobû nainsta-

lován kamerov˘ systém, kter˘

bude hlídat cenné exponáty

v prÛbûhu prohlídek. Dodavatel

je jiÏ vybrán, poslední podmín-

kou je projednání neplánovaného

v˘daje v zastupitelstvu mûsta.

Zájem obãanÛ mûsta se také ob-

rací k nedávno uvefiejnûné infor-

maci, která zaznûla na mimofiád-

ném zastupitelstvu 6. záfií, a sice

Ïe by v prostoru mezi b˘valou

vajíãkárnou a OkruÏní ulicí mûlo

vyrÛst obchodní centrum. Spe-

kulovalo se o tom, Ïe by develo-

perská firma mûla v tomto pro-

storu postavit prodejnu Kau-

fland, Diskont Plus, Lidl nebo

malou verzi Tesca. „Do hry
ov‰em vstoupil dal‰í developer,
takÏe kdo získá tuto pozici, není
zcela jisté a zatím se mezi nimi
vede lít˘ boj. Je nicménû velmi
pravdûpodobné, Ïe tyto pozemky
na v˘stavbu obchodního centra
prodáme, vzhledem k tomu, Ïe
mezi zastupiteli do‰lo k urãité
názorové shodû. Podmínkou vÛãi

developerÛm zÛstává vyfie‰ení
zástavního práva na objekt b˘-
valé vajíãkárny. Celou záleÏitos-
tí se je‰tû bude zab˘vat rada
a zastupitelstvo mûsta a zfiejmû
se bude mezi obûma developery
rozhodovat ve v˘bûrovém fiíze-
ní,“ upfiesnil Petr Klouda. No-

vou informací v celé záleÏitosti

je skuteãnost, Ïe by vítûzná de-

veloperská firma v rámci v˘stav-

by obchodního centra odkoupila

a dále vyfie‰ila situaci objektu

nedokonãené banky na Husovû

ulici. JiKo

krtick˘ma oãima

Na bezpeãné pfiechody a kvalitní síÈ dopravních komunikací si budeme muset poãkat
O tom, Ïe je dopravní situace

v na‰em mûstû neutû‰ená, jsme

se mohli na stránkách na‰eho

zpravodaje doãíst jiÏ mnohokrát

nebo se o ní pfiesvûdãit na vlast-

ní kÛÏi v roli fiidiãe ãi chodce.

KoneckoncÛ kaÏd˘ rok o do-

pravní situaci informuje zpráva

odboru dopravy a silniãního hos-

podáfiství. Je nevyhovující, ko-
munikace nestaãí svou kapaci-
tou, je nedostatek parkovacích
míst, stávající plochy neodpoví-

dají potfiebám silniãního provo-
zu, kter˘ rok od roku vzrÛstá,

praví se kaÏdoroãnû ve zprá-

vách, které putují k rukám rady

a zastupitelstva mûsta.

Ale co dál? Riziková místa nû-

kter˘ch kfiiÏovatek na‰eho mûs-

ta, aÈ jiÏ na státních nebo mûst-

sk˘ch komunikacích, si doslova

koledují o malér. ¤eã je o nevy-

hovujících nebo zcela chybûjí-

cích pfiechodech pro chodce tam,

kde to dopravní situace pfiímo

vyÏaduje. I kdyÏ se situace s pfie-

chody v poslední dobû zlep‰ila

a nûkteré z nich doznaly kosme-

tick˘ch úprav, t˘kajících se ze-

jména zv˘raznûní takzvan˘mi

psychologick˘mi prvky, napfií-

klad optick˘mi retardéry, mnoho

dal‰ích teprve ãeká na svûtlej‰í

zítfiky. Ty podle vyjádfiení kom-

petentních úfiedníkÛ nastanou

s pfiílivem finanãních prostfied-

kÛ, aÈ jiÏ z mûstské kasy v pfiípa-

dû komunikací mûsta, nebo z ka-

sy ¤editelství silnic a dálnic

Ostrava, popfiípadû Správy silnic

MSK u státních komunikací.

Starosta mûsta Petr Klouda sdû-

lil, Ïe mûsto je pfiipraveno nûko-

lik dílãích prvkÛ z hlediska bez-

peãnosti na kritick˘ch místech

instalovat. Mûsto k tomuto úãelu

také vyãlení roãnû ãástku pfii-

bliÏnû 600 tisíc korun. „Ov‰em
nemÛÏeme suplovat ãinnost státu
a uÏ vÛbec ne provádût investice,
které spadají do kompetence
státní správy,“ upfiesnil starosta

Petr Klouda.

Práce v interiéru DPS pokraãují rychl˘m tempem
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Ov‰em chodcÛm je v podstatû

jedno, zda ‰lapou po pfiechodu

mûsta ãi státu. Pfiedev‰ím chtûjí

bezpeãnû pfiejít na druhou stranu

komunikace tak, aby nemuseli

v obavû o své zdraví a nûkdy

i o Ïivot kliãkovat mezi projíÏdû-

jícími vozidly. Jak toho ale do-

sáhnout na pfiechodech, které uÏ

nesplÀují souãasné normy a ve-

dou odnikud nikam?

Pfiíkladem budiÏ pfiechod umístû-

n˘ na státniãce ã. 11 nedaleko

dopravní znaãky Zaãátek obce

R˘mafiov na Opavské ulici pfii

pfiíjezdu od Bruntálu. Podle sdû-

lení odpovûdn˘ch pracovníkÛ

odboru dopravy a dle pfiíslu‰n˘ch

norem by kaÏd˘ pfiechod mûl

splÀovat nûkolik nezbytn˘ch ná-

leÏitostí. DÛleÏité je, aby navazo-

val z chodníku na chodník.

„Ná‰“ pfiechod vede z travnatého

pásu rovnou do kfiiÏovatky.

Jin˘ pfiíklad se nabízí na druhém

konci Opavské ulice, u kfiiÏovat-

ky s ulicí U Rybníka. V pfiípadû,

Ïe se její obyvatelé rozhodnou

nav‰tívit potravinovou prodejnu

Penny market, nemají ‰anci se

k prodejnû bezpeãnû dostat vÛ-

bec. Z jejich ulice totiÏ nevede

ani pfiechod na protûj‰í stranu,

ani chodník k nejbliÏ‰ímu pfie-

chodu pro chodce, kter˘ je umís-

tûn o 50 metrÛ níÏe ve smûru do

R˘mafiova. Je tu jen zpevnûná

krajnice, na které ke v‰í smÛle

chodcÛ ãasto parkují osobní i ná-

kladní auta, i pfiesto, Ïe nedávno

umístûná znaãka Zákaz zastave-

ní jim to zakazuje. Nûktefií fiidiãi

si jaksi neuvûdomují, Ïe doprav-

ní znaãky jsou vlastnû zákon.

ObyvatelÛm ulice U Rybníka ne-

zb˘vá neÏ se spolehnout na to,

Ïe ve chvíli, kdy budou pfiebíhat

frekventovanou „jedenáctku“

z ulice U Rybníka k Penny, ne-

pojedou fiidiãi o dvacet i více ki-

lometrÛ v hodinû vy‰‰í rychlostí,

neÏ jim to umoÏÀuje dal‰í zákon,

vyjádfien˘ dopravní znaãkou

Zaãátek obce R˘mafiov umístû-

nou nedaleko.

Kompetentní úfiedníci r˘mafiov-

ského odboru dopravy pfiislíbili,

Ïe se touto situací budou zab˘-

vat. Vznesou poÏadavek na

¤editelství silnic a dálnic

Ostrava na umístûní jednoho

z psychologick˘ch prvkÛ ke

vãasnému sníÏení rychlosti pfied

vjezdem do R˘mafiova od ‰um-

perské strany. Nové pfiechody na

základû poÏadavkÛ by také mû-

ly vzniknout na „jedenáctce“

u vjezdu ke hfibitovu, u zmiÀova-

né prodejny Penny a v Janovi-

cích poblíÏ kfiiÏovatky vedoucí

k janovickému zámku. Bylo rov-

nûÏ poÏádáno o doplnûní pfie-

chodu u Úfiadu práce na tfiídû

HrdinÛ, ale obrubníky stávající

komunikace nejsou sníÏeny pod-

le platn˘ch norem, a Ïádost byla

tudíÏ zamítnuta. Úfiedníci sdûlili,

Ïe nové Ïádosti o pfiechody

a bezpeãnostní prvky budou za-

fiazeny v˘hledovû do roku 2008

s tím, Ïe v souãasné dobû chybí

finanãní prostfiedky.

Jsou tu ov‰em i dal‰í problémo-

vá místa - absence pfiechodu pro

chodce na kfiiÏovatce tfiídy

HrdinÛ a ulice Tomá‰e Matûjky.

Pokud se chodec potfiebuje do-

stat z Revoluãní ulice napfiíklad

na autobusové stanovi‰tû, zjistí,

Ïe pfiechod tady chybí. Nezb˘vá

neÏ pokraãovat z Revoluãní uli-

ce smûrem po tfiídû HrdinÛ na

nejbliÏ‰í pfiechod umístûn˘ na kfii-

Ïovatce ulice Dukelské a OkruÏ-

ní, pfiejít po nûm na OkruÏní uli-

ci a dostat se nûkolikasetmetro-

v˘m pû‰ím obchvatem na auto-

busové stanovi‰tû.

Dal‰ím kritick˘m místem je kfii-

Ïovatka ulic Bartákovy, Národní

a Havlíãkovy. Stalo se jaksi tra-

dicí, Ïe chodci pfiicházející

z Národní ulice smûrem k ná-

mûstí „stfiihnou“ kfiiÏovatku stfie-

dem, aby nemuseli pfiecházet

zbyteãnû na Bartákovu ulici, z ní

na Havlíãkovu a z Havlíãkovy 

ulice na Národní, kde se pfiechod

ztrácí v jakési ‰otolinové drti,

kterou by mûl údajnû v budouc-

nu nahradit chodník vybudovan˘

v rámci komplexní rekonstrukce

ulic Havlíãkovy a Národní (tento

projekt je pfiipraven k realizaci

jiÏ asi tfii roky). Dopravní situace

na této frekventované kfiiÏovatce

je nejkritiãtûj‰í v ranní ‰piãce,

kdy tudy kráãí dûti do ‰koly.

A policistu zde uvidíte opravdu

velmi zfiídka.

Pro leto‰ní rok byla v rámci

schvalování mûstského rozpoãtu

vyãlenûna na opravy a rekon-

strukce místních komunikací

ãástka 4 mil. 600 tis. Kã. „Více
jak jeden milion korun byl pouÏit
na bûÏné opravy v˘tlukÛ po zimû
a vysprávku vpustí de‰Èové kana-
lizace, dal‰í 1 mil. 300 tis. Kã byl
pouÏit na opravy asfaltov˘ch po-
vrchÛ a dal‰í ãást z celkového
objemu jde na opravy chodníkÛ.
Je otázkou, zda mûsto bude bu-
dovat chodníky napfiíklad na vel-
mi frekventované Opavské ulici
nebo na nûkterém ze sídli‰È.
Rozhodnutí vzejde z rozhodnutí
zastupitelÛ mûsta a my se jím fií-

díme,“ upfiesnil vedoucí odboru

Ïivotního prostfiedí a regionální-

ho rozvoje Franti‰ek âermák.

Podle jeho slov má stát moÏnost

získat dotace na opravy sv˘ch

komunikací z Evropské unie,

mûsto nikoliv.

Vedoucí odboru dopravy a sil-

niãního hospodáfiství Renata

Vysly‰elová fiíká, Ïe v rámci je-

jich kompetence problémy t˘ka-

jící se dopravní situace ovlivnit

nemohou. Odbor dopravy si je

vûdom, Ïe témûfi devadesát pro-

cent souãasn˘ch pfiechodÛ ve

mûstû nesplÀuje platn˘ zákon,

normy a technické podmínky.

Pfiechody musí b˘t vázány na

nové nebo stávající chodníky,

které musí mít nájezd pro vozíã-

káfie a dal‰í náleÏitosti, bez kte-

r˘ch by nové pfiechody nebyly

vÛbec schváleny. V˘stavba

chodníkÛ a komunikací, to je jiÏ

problematika, která spadá pod

správu mûsta R˘mafiova.

„Ná‰ odbor zastupuje státní
správu a problémy, o nichÏ zde
hovofiíme, patfií do kompetence
samosprávy. MÛÏeme ovlivnit
dopravní znaãení a zaji‰tûní bez-
peãnosti. NemÛÏeme ovlivnit na-
pfiíklad v˘stavbu chodníkÛ tam,
kde chybí, to je jiÏ záleÏitost od-
boru Ïivotního prostfiedí a regio-
nálního rozvoje Mûstského úfia-
du R˘mafiov. Jediné, co mÛÏeme,
je upozornit na tyto problémy
a apelovat na kompetentní sloÏ-
ky a organizace,“ fiekla k dané

problematice vedoucí odboru

dopravy a silniãního hospodáfi-

ství Renata Vysly‰elová. Podle

ní je to bûh na dlouhou traÈ

a k vyfie‰ení problematické do-

pravní situace je potfieba znaãn˘

objem finanãních prostfiedkÛ,

které by mûly plynout zejména

na opravy a rekonstrukce komu-

nikací a s tím související vhodné

umístûní dnes jiÏ neodpovídají-

cích pfiechodÛ pro chodce.

„Jak chcete napfiíklad zajistit
dostatek parkovacích míst, kdyÏ
témûfi kaÏd˘ motorista chce par-
kovat u svého domu. Parkování
na sídli‰tích je velk˘ problém.
V souãasné dobû tento problém
fie‰í velká mûsta napfiíklad v˘-
stavbou podzemních nebo nad-
zemních patrov˘ch stání nebo
garáÏí,“ reagovala na dal‰í pal-

ãiv˘ problém Renata Vysly‰elo-

vá z odboru dopravy. Nevyho-

vující jsou podle vedoucí odboru

rovnûÏ stávající komunikace ve

mûstû, které jiÏ nesplÀují poÏa-

davky na ‰ífii vozovky. To, co

pfied nûkolika desítkami let bylo

vzhledem k hustotû provozu do-

staãující a nadnesenû fieãeno lu-

xusní, dnes jiÏ nestaãí. 

„Komunikace jsou na mnoha
místech znaãnû úzké, ãasto lemo-
vány alejemi vzrostl˘ch stromÛ.
V pfiípadû rekonstrukcí stávají-
cích komunikací naráÏíme také
na otázku vlastnictví pozemkÛ.
Jejich vyvlastnûní není jednodu-
chá záleÏitost a v koneãné fázi se
náklady na celkové vyfie‰ení do-
pravní situace na R˘mafiovsku
vãetnû komplexního fie‰ení mo-
hou vy‰plhat na nûkolik milionÛ
korun,“ doplnila Renata Vysly-

‰elová.

Problémem, kter˘ trápil zejména

fiidiãe na R˘mafiovsku, a kter˘

byl jiÏ zãásti vyfie‰en, byla pfií-

jezdová komunikace do R˘ma-

fiova od Olomouce. V souãasné

dobû byl zrealizován projekt 

I. a II. etapy rekonstrukce komu-

nikace vedoucí z Dlouhé Louãky

smûrem do R˘mafiova. Cel˘ pro-

jekt by mûl stát 128 milionÛ ko-

run. ZÛstává v‰ak otázkou, kdy

se bude realizovat projekt po-

slední, III. etapy této rekonstruk-

ce, která se mûla provádût jiÏ

v loÀském roce. „Na tfietí etapu
rekonstrukce komunikace z Dlou-
hé Louãky do R˘mafiova bylo po-
Ïádáno o vydání stavebního po-
volení, a toto fiízení je v souãas-
né dobû pfieru‰eno. DÛvodem je
nov˘ stavební zákon, kter˘ ve‰el
v platnost v lednu 2007 a dle
nûjÏ investor musí doloÏit právní
vztah k pozemkÛm, na nichÏ bu-
de stavba provádûna, s tím jsou
spojeny potfiebné smlouvy
s vlastníky pozemkÛ. V leto‰ním
roce se v Ïádném pfiípadû dokon-
ãení nedoãkáme,“ doplnila ve-

doucí ODSH.

Na druhé stranû je potû‰ující, Ïe

byla z 90 % dokonãena plánova-

ná obnova dopravního znaãení

v R˘mafiovû, kterou stanoví pro-

vádûcí vyhlá‰ka z roku 2001.

Byly vymûnûny staré nebo poni-

ãené dopravní znaãky za nové

s tzv. reflexní úpravou. Pro leto‰-

ní rok byla z mûstského rozpoãtu

na dopravní znaãení a údrÏbu

schválena ãástka 340 tisíc korun.

R˘mafiovsk˘ obãan tedy v sobû

mÛÏe pûstovat nadûji, Ïe na na‰i

periferii kraj‰tí úfiedníci nezapo-

menou a dopravní situace ve

mûstû se bude vyvíjet nejen ke

spokojenosti úfiedníkÛ r˘mafiov-

ského odboru dopravy a silniãní-

ho hospodáfiství, ale bude pfiede-

v‰ím splÀovat nejpfiísnûj‰í pod-

mínky t˘kající se bezpeãnosti ob-

ãanÛ. JiKo
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Mûsto a Diakonie spoleãnû pro seniory
Poté, co Diakonie âCE, stfiedisko

v R˘mafiovû, pfievzala mûstskou

peãovatelskou sluÏbu pod svou

kuratelu, zaãala intenzivní spolu-

práce mezi stfiediskem a odborem

sociálních vûcí Mûstského úfiadu

v R˘mafiovû. Jejím v˘sledkem by-

la i informaãní schÛzka pracovnic

obou institucí s r˘mafiovsk˘mi se-

niory vyuÏívajícími sluÏeb domÛ

s peãovatelskou sluÏbou.

Tato schÛzka probûhla 11. záfií 

v obou domech, vze‰la z popudu

seniorÛ a t˘kala se pfiíspûvku na

sociální péãi a jeho vztahu k nové-

mu zákonu o sociálních sluÏbách

(ã. 108/2006 Sb.). Seniofii byli se-

známeni s právním rámcem po-

skytování sociálních sluÏeb, s pod-

mínkami, které musí splnit, aby

mohli pfiíspûvek ãerpat, s formou,

jak o nûj poÏádat, a se v‰ím, co je

na této problematice zajímalo.

V‰echny dotazy velmi erudovanû

zodpovûdûly Bc. Iveta Podzemná,

vedoucí odboru sociálních vûcí

MûÚ R˘mafiov, a její spolupracov-

nice Anna Hnilová.

Obû strany konstatovaly, Ïe tato

schÛzka byla maximálnû uÏiteã-

ná, a rozhodly se, Ïe dojde nejen

k jejímu zopakování pro obyvate-

le DPS, ale dokonce k jejímu roz-

‰ífiení pro v‰echny zájemce z fiad

seniorÛ R˘mafiova a okolí. Datum

a podrobnosti budou s dostateã-

n˘m pfiedstihem oznámeny

v R˘mafiovském horizontu.

Marcela StaÀková,
fieditelka stfiediska Diakonie

Odbory MûÚ informují
Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví

Komunitní plánování vyhla‰uje soutûÏ o logo
Projekt komunitního plánování soci-
álních sluÏeb v R˘mafiovû, kter˘ pro-
bíhá jiÏ druh˘m rokem, dospûl do dal-
‰í fáze. Obû pracovní skupiny, které
se v rámci projektu pravidelnû schá-
zí, pfiistoupily k projednávání priorit,
neboli cílÛ, které budou vlastním ob-
sahem vznikajícího komunitního plá-
nu. Byla rovnûÏ vyhlá‰ena soutûÏ
o logo komunitního plánování.
Komunitní plánování sociálních

sluÏeb v R˘mafiovû bylo v poãát-

ku projektu rozdûleno do dvou

oblastí, jejichÏ zástupci vytvofiily

dvû pracovní skupiny. V první,

která reprezentuje zájmy dûtí,

mládeÏe a obãanÛ se zvlá‰tními

potfiebami, napfi. drogovû závis-

l˘ch, pÛsobí kromû vedoucí soci-

álního odboru Ivety Podzemné

fieditelka Dûtského domova

v Janovicích Alena Horká, fiedi-

telka SVâ Marcela Pavlová, ve-

doucí r˘mafiovské poboãky Sdru-

Ïení RomÛ na Moravû Milan

DaÀhel nebo Nina Drápalová

z Pedagogicko-psychologické

poradny Bruntál a fiada dal‰ích.

Novû se do skupiny zapojila

Olga Bubelová z r˘mafiovské po-

boãky Úfiadu práce a Jan Pfiikryl

za Studentsk˘ klub SVâ.

Na své poslední schÛzce, která se

konala 11. záfií, se první pracovní

skupina shodla na nûkolika stû-

Ïejních tématech, která chce do

komunitního plánu zapracovat.

Hovofiilo se napfiíklad o zfiízení 

asistenãní sluÏby v rodinách, níz-

koprahovém zafiízení pro mládeÏ

nebo ubytovnû pro rodiãe s dûtmi

v tísni, která v R˘mafiovû chybí.

Z tûchto témat budou v prÛbûhu

následujících schÛzek zformulo-

vány jednotlivé priority komunit-

ního plánu. NejbliÏ‰í setkání pra-

covní skupiny se bude konat 

21. listopadu.

Také druhá pracovní skupina, 

orientovaná na problematiku se-

niorÛ a zdravotnû postiÏen˘ch

obãanÛ, na svém posledním jed-

nání 20. záfií diskutovala o priori-

tách komunitního plánu. V této

skupinû pÛsobí pracovnice soci-

álního odboru MûÚ, zástupci se-

niorÛ, napfi. fieditelka r˘mafiovské

poboãky Diakonie âCE Marcela

StaÀková, dále Franti‰ek Urba-

ník, hájící poÏadavky tûlesnû po-

stiÏen˘ch, nebo AneÏka Pfiikry-

lová, zastupující nedávno zaloÏe-

né sdruÏení pro pomoc mentálnû

handicapovan˘m. Mezi tématy

této skupiny se objevila bezbari-

érovost vefiejn˘ch míst, ãinnost

budovaného centra pro mentálnû

postiÏené Kouzelná bufiinka ãi

zlep‰ení komunikace mezi senio-

ry a institucemi. V této souvislos-

ti se hovofiilo napfi. o vyuÏití

moÏnosti tísÀového volání pro

seniory nebo o zpÛsobech infor-

mování seniorÛ o nejrÛznûj‰ích

aktivitách, které jsou pro nû

v R˘mafiovû pofiádány (kupfi. na

stránkách místního tisku). Tato

témata budou formulována v pri-

ority na pfií‰tím jednání skupiny,

které se bude konat 25. fiíjna.

Spoleãn˘m tématem schÛzek 

obou pracovních skupin byly ne-

jen priority, ale také pfietrvávající

obtíÏe, s nimiÏ se projekt komu-

nitního plánování sociálních slu-

Ïeb v R˘mafiovû pot˘ká. Jedním

z nich je váznoucí spolupráce 

s okolními obcemi a také nedo-

statek aktivních zástupcÛ nûkte-

r˘ch cílov˘ch skupin, napfi. rodiãÛ

s mal˘mi dûtmi. Komunitní plá-

nování je stále otevfieno dal‰ím

zájemcÛm o úãast na projektu.

Iveta Podzemná obû pracovní

skupiny informovala o vyhlá‰ení

soutûÏe o logo r˘mafiovského ko-

munitního plánování. SoutûÏ se

vyhla‰uje pro vûkovou kategorii

12 - 19 let a vítûzn˘ návrh bude

odmûnûn hodnotnou cenou. ZN

Foto: archiv Diakonie
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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 zafiazení: 8.-9. platová tfiída - v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb. a nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb. v platném znûní.

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních 

samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Jiné poÏadavky: - poÏadované vzdûlání: stfiední s maturitní zkou‰kou (ekonomického nebo stavebního smûru - studijní obor 

geodézie) nebo vysoko‰kolské;

- v˘hodou praxe ve státní správû a samosprávû;

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu;

- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, 

zákon ã. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí âeské republiky (katastrální zákon), ve znûní pozdûj‰ích 

pfiedpisÛ, pfiípadnû zákon ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ, ve znûní po-

zdûj‰ích pfiedpisÛ);

- vysoké pracovní nasazení;

- zku‰enosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování;

- schopnost samostatného jednání a vystupování;

- odpovûdnost a preciznost;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:

Zaji‰Èování majetkoprávní agendy, zejména:

- vedení evidence smluv o pronájmu pozemkÛ ve vlastnictví mûsta;

- zpracování majetkoprávních podkladÛ pro jednání samosprávn˘ch orgánÛ mûsta;

- vedení ãásti evidence majetku mûsta;

- vedení majetkoprávní dokumentace k nemovitostem ve vlastnictví mûsta (nab˘vacích dokladÛ, v˘pisÛ 

z listÛ vlastnictví, snímkÛ katastrálních map, v˘pisÛ z pozemkov˘ch knih apod.);

- zaji‰Èování geometrick˘ch plánÛ, zamûfiení nemovitostí, vyt˘ãení vlastnick˘ch hranic;

- zpracování návrhÛ na zápisy nemovitostí do katastru nemovitostí (novostaveb, nezapsan˘ch existujících 

objektÛ, zmûny vlastnictví, zmûny v obsahu zápisÛ);

- odstraÀování nesouladu údajÛ v katastru nemovitostí;

- vedení agendy vydávání ovûfien˘ch v˘stupÛ poskytnut˘ch formou dálkového pfiístupu k údajÛm katastru 

nemovitostí (v˘pisy LV, kopie katastrálních map).

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;

- datum a místo narození uchazeãe;

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

- místo trvalého pobytu uchazeãe;

- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka;

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech 

a dovednostech t˘kajících se uvedené ãinnosti;

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce;

- 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 16. fiíjna 2007.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 16. fiíjna 2007

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm ozná-

meno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. Ing. Martin Ondra, vedoucí finanãního odboru

MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 150. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.

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 finanãního odboru

(oddûlení správy majetku mûsta)



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2007

7

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Probíhá kladení vakcinaãních návnad proti vzteklinû
Ve dnech 1. aÏ 8. fiíjna 2007 bude pro-
vádûno letecké kladení vakcinaãních
návnad proti vzteklinû na území
Moravskoslezského kraje, kromû úze-
mí mûsta Ostravy. Kladení vakcinaã-
ních návnad se provádí na jafie a na
podzim a jeho úãelem je zaji‰tûní imu-
nity proti vzteklinû u co nejvût‰í ãásti
populace li‰ek, pfiípadnû jin˘ch divoce
Ïijících masoÏravcÛ.

Vakcinaãní dávka je sloÏena

z návnady, uvnitfi které je v plas-

tikovém obalu vlastní vakcinaãní

látka. Obsluha letadel, která bu-

dou letecké kladení provádût, je

vÏdy pouãena, na které plochy se

mají vakcinaãní dávky aplikovat,

a uÏivatelé honiteb rozmísÈují v˘-

straÏné plakáty na pfiístupové ces-

ty k místÛm, kde budou vakcinaã-

ní návnady v daném období 

umístûny.

Bûhem období kladení návnad

a následující dva aÏ tfii t˘dny by

obãané mûli vzít jejich pfiítomnost

v prostfiedí na vûdomí a tomu i pfii-

zpÛsobit své chování v pfiírodû.

Vakcinaãní návnady jsou urãeny

pro divoce Ïijící zvífiata a mûlo by

se zabránit, aby je sbírali, pfiípadnû

seÏrali psi. Lidé by se návnad ne-

mûli dot˘kat a zejména by mûli na

tuto skuteãnost upozornit dûti.

V pfiípadû, Ïe dojde k potfiísnûní

vakcinaãní látkou, ãervenû zbar-

venou tekutinou, je nutné nepro-

dlenû vyhledat lékafiskou pomoc.

Vakcinaãní kampaÀ je provádûna

od roku 1993 a od té doby nebyl

zaznamenán témûfi Ïádn˘ v˘skyt

vztekliny u divoce Ïijících zvífiat,

coÏ je v˘znamná skuteãnost 

s ohledem na prevenci vztekliny

u lidí. MVDr. Jaromír Polá‰ek,
fieditel KVS MSK

Krajská veterinární správa pro

Moravskoslezsk˘ kraj, inspektorát

Bruntál, upozorÀuje tímto v‰ech-

ny dotãené organizace, obãany-

náv‰tûvníky pfiírody, aby pokud

najdou návnadu s vakcínou, s ní

nemanipulovali. Pokud by pfies 

uji‰tûní letecké spoleãnosti, která

provádí kladení, vakcinaãní dávka

dopadla do zástavby obcí, je nutné

tuto návnadu ne‰kodnû odstranit,

napfi. spálením, za pouÏití ochran-

n˘ch pomÛcek (rukavic).

Jakékoli bliÏ‰í informace poskyt-

ne bruntálsk˘ inspektorát Krajské

veterinární správy pro Moravsko-

slezsk˘ kraj na tel. ãísle: 554 711

821.

MVDr. Stanislav Vodiãka,
vedoucí úseku ochrany zdraví

zvífiat inspektorátu Bruntál
Krajské veterinární správy
pro Moravskoslezsk˘ kraj

Zdravotnictví

·kolství

Podhorská nemocnice v Bruntále otevfie novou stomickou ambulanci
Podhorská nemocnice v Bruntále po-
ãátkem fiíjna otevfie novou stomic-
kou ambulanci. Zafiízení v˘raznû roz-
‰ífií péãi o pacienty, ktefií mají umûlé
stfievní a moãové v˘vody. Dosud byli
pacienti-stomici o‰etfiováni na v‰eo-
becné chirurgické ambulanci.
„Na‰ím cílem je vyfie‰it problémy
stomikÛ a co nejvíce jim usnadnit
návrat k aktivnímu Ïivotu. Pfies
pokroky v medicínû zÛstává jed-
ním z jejich nejvût‰ích problémÛ
vyrovnat se s postiÏením po psy-
chické stránce. Za svÛj zdravotní
handicap se stydí, obávají se ne-

tolerance okolí a mají tendenci
uzavírat se doma,“ fiíká vedoucí

lékafi poradny MUDr. Kazimír

Mahel. Poãet stomikÛ v âeské

republice se odhaduje na zhruba

osm tisíc. Nová ambulance je ur-

ãena pro pacienty z Bruntálu,

R˘mafiova a okolí.

Stomická ambulance je umístûna

vedle chirurgické ambulance na

poliklinice v Bruntále. V ambu-

lanci, která bude otevfiena kaÏ-

dou stfiedu od 11.00 do 14.00, bu-

de pracovat ‰kolená stomická

sestra a jeden odborn˘ lékafi.

„KaÏdému nemocnému poskyt-
neme individuální péãi pfii jeho
problémech t˘kajících se jak za-
loÏené stomie, tak i základního
onemocnûní pacienta,“ uvedl ve-

doucí lékafi.

Stomie mÛÏe b˘t doãasná, nebo

trvalá. Mezi pacienty patfií k nejo-

bávanûj‰ím chirurgick˘m v˘ko-

nÛm. V̆ razn˘m zpÛsobem zasa-

huje do v‰ech oblastí Ïivota ãlo-

vûka - osobní, rodinné, manÏelské

a partnerské, pracovní a spoleãen-

ské. Podle vyjádfiení pacientÛ sto-

mie degraduje ãlovûka v oãích 

okolí a v˘raznû sniÏuje kvalitu je-

ho Ïivota. „V˘sledkem na‰eho
snaÏení je pomoc pacientovi vy-
rovnat se se stomií ve dvou rovi-
nách. Jednak v psychické, tedy
smífiit se s faktem, Ïe má v˘vod,
a jednak ve fyzické, coÏ znamená
nauãit se v˘vod o‰etfiovat,“ dodá-

vá MUDr. Mahel. Tomá‰ Îelazko,
mluvãí skupiny Agel

Internetové stránky ZU· roz‰ífiily svou nabídku
·kolní stránky r˘mafiovské základní umûlecké

‰koly mají trvale dobrou úroveÀ. Nedávno by-

ly roz‰ífieny o dal‰í nabídku, jeÏ by nemûla 

uniknout pozornosti r˘mafiovské vefiejnosti

a zejména pak dûtí.

V první fiadû se jedná o provozování anket, ve

kter˘ch mohou pfiedev‰ím dûti projevit svÛj

názor a sv˘m dílem tak pravidelnû pfiispívat

k sebehodnocení ‰koly. Dále zde byl novû 

otevfien chat, kter˘ je urãen jak pro dûti, tak

pro odbornou vefiejnost - je zde moÏno komu-

nikovat s lidmi, diskutovat, nacházet nové

„virtuální“ pfiátele, lze si vymûÀovat názory,

materiály pro v˘uku a podobnû. Stránky téÏ

obsahují rozsáhlou fotogalerii a video doku-

mentující práci dûtí i uãitelÛ.

R˘mafiovská „ZU·ka“ tak opût prokazuje tr-

vale zvy‰ující úroveÀ své v˘uky, svou ãinnost

roz‰ifiuje i o moderní komunikaãní nástroje.

Stránky lze nalézt na adrese www.zusryma-

rov.org.  dr. Jifií Taufer, fieditel ZU· R˘mafiov

Srdíãkov˘ den v R˘mafiovû
V pondûlí 10. záfií probûhla v na‰em mûstû

jiÏ tradiãní akce Obãanského sdruÏení Îivot

dûtem nazvaná Srdíãkov˘ den. Jako kaÏdo-

roãnû se do této akce zapojili Ïáci Stfiední

‰koly R˘mafiov. Tentokrát nabízeli na‰im

spoluobãanÛm ke koupi krásné srdíãkové

odznáãky a plastikové klipsny.

V̆ tûÏek z prodeje je urãen na pomoc dût-

sk˘m oddûlením nemocnic v âeské republi-

ce a dûtsk˘m zafiízením, která peãují o ne-

mocné a handicapované dûti. Vybrané peníze

jsou rovnûÏ investovány do pfiístrojové

a zdravotnické technologie a na rekonstrukci

a zlep‰ení prostfiedí dûtsk˘ch oddûlení.

Této akce se ‰kola zúãastÀuje kaÏd˘ rok a od

r˘mafiovsk˘ch obãanÛ a lidí z blízkého okolí

byly vybrány nemalé ãástky penûz, i kdyÏ le-

tos to bylo zatím nejménû.

26. 9. 2001 - 19 119 Kã

19. 9. 2002 - 18 208,60 Kã

18. 9. 2003 - 18 906,20 Kã

31. 3. 2004 - 28 486 Kã

15. 9. 2004 - 20 445 Kã

14. 9. 2005 - 23 591,50 Kã

13. 9. 2006 - 14 950 Kã

10. 9. 2007 - 10 449 Kã

Dûkujeme v‰em obãanÛm, ktefií s pochope-

ním vy‰li ÏákÛm vstfiíc a pfiispûli na dobrou

a potfiebnou vûc. Doufáme, Ïe i v budoucnu

budeme v‰ichni spoleãnû pokraãovat v této

tradici a nezÛstaneme lhostejní k cizí bolesti. 

Za Stfiední ‰kolu R˘mafiov
Ing. SoÀa Kováfiíková
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Gymnázium R˘mafiov, pfiíspûvková organizace

Aktuální nabídka kurzÛ
zaãali jsme jiÏ v t˘dnu od 24. záfií 2007

JAZYKOVÉ KURZY
➢ Angliãtina
➢ Nûmãina
➢ Francouz‰tina
➢ Ru‰tina
-   pro zaãáteãníky, mírnû pokroãilé a pokro-

ãilé (akreditováno M·MT)

➢ Angliãtina - „Evropská ‰kola“

dvoulet˘ kurz pro ped. pracovníky

cena: 1680 Kã/20 hod.

MODERNÍ FORMY
PROFESNÍHO VZDùLÁVÁNÍ

➢ Komunikaãní dovednosti personalistÛ
➢ Jednání s problematick˘mi typy osob
➢ Komunikaãní a prezentaãní dovednosti

- jak b˘t úspû‰n˘ v obchodním styku
➢ Tyto kurzy jsou pro úãastníky zdarma!

VEâERNÍ STUDIUM
Stále je moÏnost pfiihlásit se do druhé-

ho kola pfiijímacího fiízení a zaãít ih-

ned studovat

ODBORNÉ KURZY
➢ âesk˘ jazyk - administrativní styl

cena: 1680 Kã/12 hod.

- aktuální ãesk˘ pravopis
cena: 900 Kã/10 hod.

➢ Základy vodní turistiky
cena: 1800 Kã/20 hod.

(odpolední v˘cvik + víkend. soustfi.)

➢ Základní zdravotnick˘ kurz první
pomoci
cena: 550 Kã (cena pro studenty)

POâÍTAâOVÉ KURZY
➢ Kurz práce na PC - prohloubení

znalosti MS Office
cena: 2000 Kã/20 hod.

➢ Tabulkové kalkulátory
cena: 2000 Kã/20 hod.

➢ Grafika a digitální fotografie
cena: 2000 Kã/20 hod.

➢ Databázové systémy
cena: 2000 Kã/20 hod.

➢ Pokr. práce s textem a DTP
cena: 2000 Kã/20 hod.

Pfiihlá‰ky pfiijímáme bûhem celého roku
tel: 554 721 150, 554 721 153

info: www.gymnaziumrymarov.cz, mail: komunitniskola@seznam.cz

Proã jsem si ji vybrala?
EvÏenku Resnerovou jsem si vy-

brala proto, Ïe ji mám ráda. Je to

pozitivní, usmûvav˘ ãlovûk a je

na ni 100% spoleh.

Co tû pfiivedlo k tomu pracovat
v matefiské ‰kole?
JiÏ od dûtství jsem si hrála na pa-

ní uãitelku. Teì uÏ nemusím,

protoÏe jsem se jí stala. Jednak

díky impulsu mého uãitele tûlo-

cviku a lásce a vztahu k dûtem.

To Ïádná ‰kola neuãí a bez tûch-

to vlastností to nejde.

Myslí‰ si, Ïe mentalita dûtí je
stále stejná, nebo se dobou mû-
ní?
Mûní, dûti jsou otevfienûj‰í, sa-

mostatnûj‰í, v mnohém ovlivnû-

ny dne‰ní dobou. Dobou poãíta-

ãÛ, mobilních telefonÛ, nûkdy

i nevhodnou v˘chovou v rodinû.

Rodiãe nemají na dûti ãas, a pro-

to je zabezpeãují hlavnû po ma-

teriální stránce, ale ãas s dûtmi

nenahradí sebelep‰í dárek ãi ob-

leãení. Rodiãe by si na své dítû

mûli udûlat ãas alespoÀ 10 minut

dennû, urãitû se jim to vrátí.

Kdo to podle tebe má v Ïivotû
lehãí - muÏ, nebo Ïena?
Ani jeden.

Má‰ ãas na rodinu a koníãky
nebo ve‰ker˘ svÛj ãas vûnuje‰
práci?
Musela jsem se nauãit dûlit svÛj

ãas mezi práci a rodinu. A co se

t˘ká koníãkÛ? Vlastnû má práce

je mÛj koníãek. Syn fiíká: Napi‰

si na schránku „Deta‰ované pra-

covi‰tû matefiské ‰koly“.

Co bys zmûnila ve mûstû
R˘mafiovû a proã?
Na zmûny v na‰em mûstû jsou

odborníci. Já bych si jen pfiála,

aby lidé nebyli lhostejní ke v‰e-

mu, co je kolem nás (napfi. ãisté

chodníky, ãistá dûtská hfii‰tû, 

okolí domÛ i ‰kol ...).

âeho si nejvíce váÏí‰ u svého
manÏela?
Jistû zná‰ písniãku od Michala

Tuãného „KdyÏ si bájeãnou Ïen-

skou vezme bájeãnej chlap.“ -

k tomu není co dodat.

Pfií‰tû: EvÏenie Resnerová se

bude ptát Petra Karajannise.

·tafeta
Známé osobnosti se ptají znám˘ch ãi nûãím pozoruhodn˘ch osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i ãte-

náfie. Spoleãnû s otázkami pfiedávají pomysln˘ ‰tafetov˘ kolík, kter˘ zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-

n˘mi ãi úplnû jin˘mi otázkami dal‰ího zajímavého ãlovûka.

Hana âalová se ptá EvÏenie Resnerové
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Pfiipomínáme si

Kam na v˘let

Ke Králi modfiínÛ
Krále modfiínÛ najdeme u Nov˘ch Hefimi-

nov, v lese na levém bfiehu fieky Opavy.

Pojedeme-li do Nov˘ch Hefiminov vlakem

z nádraÏí âD v Miloticích nad Opavou, smû-

rem na Vrbno pod Pradûdem nás doveze mo-

toráãek, kterému fiíkají „Vrbenka“. O zasta-

vení ve stanici N. Hefiminovy je tfieba vãas

poÏádat obsluhu vlaku. NeÏ dolÛ do Nov˘ch

Hefiminov dojedeme, mÛÏeme v okolí sledo-

vat tfieba novûj‰í v˘stavbu chat ãi betonové

bunkry vojenského opevnûní z konce tfiicá-

t˘ch let minulého století, kter˘ch je zde hod-

nû. Od Ïelezniãní stanice v N. Hefiminovech

pÛjdeme po neznaãen˘ch cestách; nejdfiíve

vpravo pfiejdeme ãi obejdeme hfii‰tû a po ces-

tû vlevo za ním se dáme k fiece Opavû.

Pfiejdeme ji po dvou lávkách, protoÏe fieãi‰tû

je zde rozdûlené po povodních. Za nimi, jiÏ

po levém bfiehu, vede cesta záplavov˘m - 

inundaãním - územím fieky k levobfieÏní sil-

niãce do míst, kde k fiece pfiitéká Jelení po-

tok. U silniãky na pravém bfiehu Jeleního po-

toka najdeme mohutn˘ dub, za nímÏ stoupá

cesta lesem vpravo nahoru. Dojdeme po ní

ke kfiiÏovatce lesních cest a odtud nás cesta

vpravo, témûfi po rovinû, po necel˘ch dvou

stech metrech pfiivede ke Králi modfiínÛ.

Majestátní strom zde najdeme obklopen˘

malou zahrádkou a vedle nûj odpoãívadlo.

Na informaãní tabuli jsou uvedeny zajímavé

údaje: stáfií 224 let, v˘‰ka 41 metrÛ, prÛmûr

stromu (ve v˘‰ce 1,30 m nad zemí) jeden

metr, vypoãítaná kubatura 15,5 m3. Modfiínu

vzdal kdosi hold i básní:

Majestátem vzrostl˘ch kmenÛ,

oporou vrostlou do strání i do kamenÛ,

dechem lesa a souãástí jeho tváfie,

fieãí zeleného ticha,

vírou pfiírody, kdyÏ hrozí lidská p˘cha

noblesní ãásti lesního slabikáfie.

O tom, Ïe modfiínÛ si zde váÏí (a nejen mod-

fiínÛ), svûdãí i pfiírodní rezervace na v˘chod-

ním svahu Ptaãího vrchu (574 m) za Jelením

potokem, kde jsou zbytky pÛvodního lesa

Nízkého Jeseníku s porostem tzv. jesenické-

ho modfiínu.

My od Krále modfiínÛ budeme dále pokraão-

vat vpravo po cestû, která nás pfiivede na lou-

ky nad Jelením potokem, do místa zvaného

Krásné údolí, které se nachází na západním

úpatí Ptaãího vrchu. Loukami dojdeme na

horní konec údolí, kde je mÛstek vedoucí

k asfaltové silniãce na levém bfiehu Jeleního

potoka. PÛjdeme po asfaltce vpravo dolÛ

k fiece Opavû (cestou

vlevo bychom do‰li

do âakové). Od fieky

se vrátíme stejnou

cestou k nádraÏí v No-

v˘ch Hefiminovech.

Od Ïelezniãní stanice

jdeme ke státní silnici

Bruntál - Krnov, tam

odboãíme vpravo a vle-

vo obcí N. Hefimino-

vy projdeme ke staré-

mu obloukovitému

betonovému mostu.

Za ním opût vpravo mezi domy odboãíme

k levobfieÏní hrázi fieky Opavy. Ta nás asi po

1 km dovede k dal‰ímu, novému mostu pfies

fieku, kter˘ spojuje obec N. Hefiminovy

s Miloticemi nad Opavou. Most pfiejdeme

a po zdej‰í silniãce zamífiíme k nádraÏí

v Miloticích. U první serpentiny odboãuje

vlevo k chatám soukromá cesta, my v‰ak pÛ-

jdeme o nûkolik metrÛ dále, abychom zkrat-

kou lesem pro‰li pfiímo k nedalekému nádraÏí.

Pfied nádraÏím mezi obûma tratûmi si v‰imne-

me vpravo ve svahu u pû‰iny dal‰ího betono-

vého bunkru (ãíslo 452). Pfiímo u nádraÏní bu-

dovy je turistick˘ rozcestník. Ten nám ukáÏe

mimo jiné i smûr na okruh místního zeleného

znaãení, kter˘ vede k dal‰ím bunkrÛm nad

nádraÏím. Máme-li dost sil i ãasu pfied pfiíjez-

dem na‰eho vlaku, mÛÏeme si tento okruh

v délce 1,1 km projít a ukonãit tak svÛj v˘let.

Informace: PrÛvodce Jeseníky, Olympia

1991. Za KâT R˘mafiov Hana Ka‰parová

Josef Ressel (29. 6. 1793 - 9. 10. 1857)
Devátého fiíjna si pfiipomene vû-

decká obec, ale i laická vefiejnost

150. v˘roãí úmrtí slavného ães-

kého vynálezce Josefa Ressela.

Josef Ressel se narodil v Chru-

dimi ve smí‰ené nûmecko-ãeské

rodinû. Ressel chodil v Chrudimi

do ãeské ‰koly, trojtfiídky. JelikoÏ

byl nadan˘ a dobfie se uãil, posla-

li ho rodiãe k pfiíbuzn˘m do ra-

kouského Lince, kde nav‰tûvo-

val gymnázium. Roku 1809 byl

pfiijat na dûlostfieleckou ‰kolu

v âesk˘ch Budûjovicích a mûl se

stát dÛstojníkem. JenomÏe byl

tûlesnû slab˘, do vojenské sluÏ-

by ho nepfiijali, a proto roku

1812 ode‰el do Vídnû, kde mûl

studovat medicínu, ale nakonec

se ucházel o stipendium na les-

nické akademii v rakouském

Mariabrunnu. Byl tam nejenom

pfiijat, ale dokázal ve zkráceném

termínu ‰kolu i úspû‰nû absolvo-

vat. Zprvu pÛsobil v KraÀsku ja-

ko lesník a roku 1821 se stal les-

mistrem v pfiímofiském mûstû

Terstu, kde si ovûfioval své expe-

rimenty s lodním ‰roubem.

Nejprve se pfii pokusech s drob-

n˘mi modely pfiesvûdãil, Ïe jeho

fie‰ení je správné, a pak zaãal

shánût nejen prostfiedky, ale

i majitele vût‰í lodi.

Teprve roku 1829 se dohodl

s bohat˘m obchodníkem Otta-

viem Fontanou, Ïe zaplatí stavbu

lodi, na níÏ se lodní ‰roub vy-

zkou‰í. Dohodli se, Ïe Ressel ne-

chá ve vhodné strojírnû v PafiíÏi

vyrobit potfiebné lodní souãásti,

aby se mohly na plavidlo co nej-

dfiíve namontovat. JenomÏe na-

d‰en˘ Ressel byl pfii tûchto jed-

náních pfiíli‰ dÛvûfiiv˘ a v ob-

chodních záleÏitostech se moc

nevyznal, takÏe se nechal partne-

ry umluvit a prozradil jim celou

podstatu svého vynálezu dfiív,

neÏ s nimi uzavfiel smlouvu.

Záhy se ve Francii a Anglii vyro-

jila celá fiada fale‰n˘ch „vyná-

lezcÛ“, ktefií si ResslÛv vynález

pfiisvojili, vydávali ho za své

vlastní nápady, a spor o prvenství

se pak vlekl dlouhá desetiletí.

BohuÏel pfiifiãení prvenství se

Josef Ressel uÏ nedoÏil. Na slu-

Ïební cestû, ubytován v hostinci

v Lublani, zemfiel na malárii.

Kromû lodního ‰roubu vynalezl

také ‰roubov˘ lis na víno a olej,

parní vyluhování barviv a tfiíslo-

vin, kuliãkové loÏisko bez mazání

a pneumatickou potrubní po‰tu.

JiKo, zdroj ctyriever.webgarden.cz

Pohled do údolí Jeleního potoka

Pomník Josefa Ressela 
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Kostel Narození Panny Marie v Jamarticích
Narozdíl od mnoh˘ch jin˘ch ob-

cí v okolí R˘mafiova, které zvoli-

ly pro svÛj svatostánek umístûní

pfiinejmen‰ím klidné, kostel Na-

rození Panny Marie v nedale-

k˘ch Jamarticích stojí pfiímo

vedle frekventované silnice ve-

doucí z R˘mafiova do Bfiidliãné.

Tato lokalizace sice umoÏÀuje

kaÏdému z projíÏdûjících moto-

ristÛ v‰imnout si zdej‰í kulturní

památky, na druhou stranu pro

církevní stavbu samotnou zna-

mená spí‰e nev˘hodu - neustál˘

hluk a otfiesy.

Jamartick˘ kostel má podstatnû

krat‰í historii neÏ sama obec.

O té se jakoÏto o Jermersdorfu

v písemnostech poprvé mluví ro-

ku 1398 v souvislosti se zásta-

vou celého rab‰tejnského pan-

ství markrabûtem Jo‰tem Proã-

kovi z Bouzova. ZaloÏena v‰ak

byla jistû dfiíve, patrnû nûjak˘m

Hefimanem (Hermannem), jehoÏ

jméno v pozmûnûné podobû ne-

se dosud. Viktor Pinkava podo-

t˘ká, Ïe vesnice by se správnû

mûla jmenovat Jarmartice podle

ãeského tvaru Garmarticze uve-

deného v královské listinû z roku

1584. Nûmeck˘ ekvivalent má

varianty Irmsdorf, Irmersdorf

nebo také Irmasdorf, na mapû

z roku 1736 je v‰ak uveden jako

Germansdorf neboli Hermans-

dorf, takÏe by podle Pinkavy mûl

znít správnû Hermsdorf. Na obec-

ní peãeti má název podobu

Iermesdorff.

Jamartice leÏí 4 km v˘chodnû od

R˘mafiova v údolí Podolského

potoka, poblíÏ jehoÏ bfiehu zde

vyvûrají dva prameny kyselky

(jeden z nich, leÏící pod rozloÏi-

tou lípou, nesl název Brückne-

rÛv). Jihov˘chodním smûrem od

vesnice se vypíná kopec Vûtrník

(649 m n. m.), v nûmeck˘ch ma-

pách naz˘van˘ Mühlberg. Tento

vrch je spojen s povûstí z 30leté

války, z doby pobytu neblaze

proslul˘ch ‰védsk˘ch vojákÛ na

R˘mafiovsku. ·véd‰tí vojáci ple-

nili a drancovali ‰iroké okolí.

Podle povûsti se jim mûli na od-

por postavit právû obyvatelé

Jamartic pod vedením odváÏné-

ho kováfie. Ten shromáÏdil

v‰echny vesniãany a odvedl je

na vrchol Mühlbergu, pod nímÏ

mûli ·védové leÏení. Kováfi vy-

robil velkou Ïeleznou kouli, na

kterou pfiispûli Ïelezem v‰ichni

lidé z kraje, naplnil ji stfieln˘m

prachem, smÛlou a sírou, zapálil

a nechal kutálet z hory pfiímo na

·védy. KdyÏ si hofiící koule

·védové v‰imli, zaãali v panice

utíkat. Ti, ktefií to nestihli, leÏí

pohfibeni na louce mezi Jamarti-

cemi a Albrechticemi. Okraj ko-

peãku pod Mühlbergem dostal

jméno Pec, protoÏe si zde mûli

·védové péct chleba.

Situace po tfiicetileté válce byla

pro fiadu místních obyvatel neú-

nosná. ZatûÏovaly je danû a ro-

bota, mnozí opou‰tûli své domo-

vy. ·patné Ïivotní podmínky

vedly k roz‰ífiení nemocí, vysoké

úmrtnosti a roz‰ífiení povûr o ãa-

rodûjnicích a jin˘ch stra‰idlech.

Upadalo také ‰kolství, které

pfiedtím zaÏilo pod vedením pro-

testantsk˘ch pastorÛ období re-

lativního rozkvûtu.

Obyvatelé Jamartic se Ïivili pfie-

dev‰ím chovem dobytka a zemû-

dûlstvím na nepfiíli‰ v˘nosné pís-

ãité a jílovité pÛdû. Roz‰ífieno

bylo také tkalcovství a práce

v panském bfiidlicovém lomu.

V̆ znamn˘ rozvoj Jamartic na-

stal teprve po zru‰ení nevolnic-

tví roku 1781, roboty roku 1848

a s prÛmyslovou revolucí.

Koncem 80. let 19. století zaãali

místní sedláci pomalu vyuÏívat

zemûdûlské stroje a prÛmyslová

hnojiva, v obci bylo sedm fieme-

slnick˘ch dílen, mnoho obyvatel

na‰lo práci v podnicích v R˘-

mafiovû, Velké ·táhli a Bfiidliãné.

Na poãátku 20. století byly v Ja-

marticích dva ml˘ny, kameno-

lom a dva lomy na bfiidlici, v˘-

robna síry, olejna, po objevn˘ch

vrtech s kyselkou také v˘robna

kyseliny uhliãité, kterou v Ja-

marticích zaloÏil r˘mafiovsk˘

obchodník Rösner. Zástavba

Jamartic byla roz‰ífiena o nové

dûlnické domky v souvislosti se

zaloÏením velko‰táhelské továr-

ny na krajky, do vybavenosti ob-

ce na poãátku 20. století patfiil

konzum, poÏární zbrojnice, po‰-

tovní úfiad, mlátící druÏstvo, zá-

loÏna, chudobinec, knihovna, za-

stávka Ïeleznice a dvoutfiídní

‰kola, která vznikla roku 1872

(nûkde 1876) roz‰ífiením jedno-

tfiídky, zaloÏené v budovû nû-

kdej‰ího ml˘na. Ke ‰kole pfiíslu-

‰ela velká ovocná ‰kolka.

Vesnicí prochází jiÏ zmínûná sil-

nice spojující R˘mafiov s Bfii-

dliãnou a od roku 1878 Ïeleznice

na dráze z R˘mafiova do Val‰o-

va. Severnû od obce vede nû-

kdej‰í fií‰ská cesta z Opavy do

Prahy, dne‰ní silnice ã. 11, kte-

rou protíná spojovací cesta mezi

Velkou ·táhlí a Dolní Moravicí,

podle nûmeckého pramene cesta

star‰í neÏ spojnice R˘mafiova

a Velké ·táhle pfies Jamartice,

která mûla b˘t vybudována tepr-

ve v letech 1911 - 1912.

V tûsné blízkosti poslednû jme-

nované silnice, pfiibliÏnû v polo-

vinû Jamartic, najdeme kostel

Narození Panny Marie. Jedno-

lodní zdûná stavba s vestavûnou

vûÏiãkou (po‰kozenou zásahem

blesku roku 1848 a vzápûtí opra-

venou) byla dokonãena roku
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1783 na náklady obce, z darÛ

a pfiíspûvkÛ samotn˘ch obyvatel

Jamartic. Nese typické rysy po-

zdního baroka, mezi nûÏ patfií

zfieteln˘ kontrast mezi vnûj‰í

jednoduchostí a vnitfiní zdobnos-

tí. Obdélníkov˘ pÛdorys, hladké

fasády a nepoãetná okna s oblou-

kov˘m záklenkem bez vitráÏí ãi-

ní z jamartického kostela stavbu,

na níÏ letm˘ pohled spoãine jen

krátce a bez velkého zaujetí. Po

vstupu nízk˘m zádvefiím do lodi

se v‰ak oãím nabídne pohled pl-

n˘ okázalé krásy a promy‰lené

emocionality.

OkamÏitû zaujme pfiedev‰ím

hlavní oltáfi, vévodící valenû kle-

nutému presbyteriu. Oltáfii ne-

soucímu andûlská souso‰í domi-

nuje obraz Narození Panny

Marie. Hlavní oltáfi i ostatní pÛ-

vodní vybavení kostela spojuje

ornamentální fiezbáfiské zdobení

lemované zlatou barvou. Ve stej-

ném stylu je provedena kazatel-

na, do níÏ se vstupuje z malé

sakristie. Vrchol kazatelny zdobí

souso‰í tfií andílkÛ se zlat˘mi

pfiedmûty v rukou - kfiíÏem na

znamení víry, horoucím srdcem

coby symbolem lásky a kotvou

zvûstující nadûji. Protiváhu ka-

zatelny pfiedstavuje vlevo umís-

tûn˘ boãní oltáfi se sochou Panny

Marie v modrém ‰atu, kter˘ byl

podle nepfiíli‰ pfiesného nûmec-

kého pramene umístûn do koste-

la v roce 1853 a údajnû mûl b˘t

zasvûcen sv. Mafií Magdalenû.

Pod boãním oltáfiem stojí zpo-

vûdnice.

V̆ zdobu kostela tvofií nezbytné

sochy svat˘ch a obrazy kfiíÏové

cesty, které spojují prostor lodi

s knûÏi‰tûm. Estetickou hodnotu

mají i varhany stojící na kÛru

a taktéÏ vyfiezávané lavice, je-

jichÏ pÛvab vyniká zvlá‰tû po re-

novaci interiéru kostela.

Kostel Narození Panny Marie

pro‰el v nedávné dobû nutn˘mi

opravami, které mûly za úkol za-

mezit pronikání vlhkosti do zdi-

va. Na náklady mûsta R˘mafiova,

jehoÏ jsou Jamartice od roku

1961 místní ãástí, byla na jafie

tohoto roku provedena izolace

zdiva od de‰Èové vody, nahraze-

ní po‰kozen˘ch vnitfiních omí-

tek, renovace dfievûn˘ch stupÀÛ

pfied oltáfiem, oprava hromosvo-

dÛ a doplnûní mûdûn˘ch svodÛ.

V okolí kostela byly provedeny

terénní úpravy a rekonstruován

chodník. Na úpravách a úklidu

interiéru kostela se podíleli také

obãané Jamartic a zvlá‰tû rodina

Mlejnkova z Ostravy, která se do

Jamartic jezdí dlouhá léta rekre-

ovat. Jejich zásluhou byla prove-

dena vnitfiní v˘malba kostela.

Kostel Narození Panny Marie,

od roku 1993 kulturní památka,

je nejen reprezentativní ukázkou

udrÏovaného vesnického kostelí-

ku, ale i místem pravideln˘ch

setkání vûfiících. BohosluÏba se

zde koná kaÏd˘ch ãtrnáct dní.

Jamartice nabízejí ke zhlédnutí

i dal‰í zajímavé církevní památ-

ky. V polovinû 19. století byla na

konci Jamartic ve smûru do

Velké ·táhle postavena kapliãka

zasvûcená sv. Trojici. Podle nû-

meckého pramene mûla její v˘-

stavbu iniciovat jistá zboÏná hra-

bûnka z Janovic. KaÏdoroãnû se

na svátek sv. Trojice konala pro-

cesí vedoucí od kostela ke kapli,

jehoÏ se úãastnili místní i pfie-

spolní vûfiící. Dal‰ím dÛleÏit˘m

svátkem byl 4. kvûten, den sv.

Floriána. V tento den obec kona-

la m‰i za úãasti dobrovoln˘ch

hasiãÛ na pamûÈ velkého poÏáru,

kterému mûla neznámo kdy pad-

nout za obûÈ velká ãást vesnice.

K sakrálním památkám Jamartic

dále patfiil kfiíÏ stojící na opaã-

ném konci vesnice, ve smûru na

R˘mafiov, kter˘ vyznaãoval mís-

to, kam byli bûhem morov˘ch 

epidemií v letech 1681 a 1713

pochováváni zemfielí. Jamartice

v té dobû totiÏ nemûly vlastní

hfibitov a mrtví se nesmûli odvá-

Ïet za hranice obce. Hfibitov byl

zaloÏen aÏ roku 1825 a roku

1903 byl roz‰ífien a obehnán zdí.

Pozoruhodnou církevní památ-

kou na území Jamartic je rovnûÏ

dfievûná starokatolická zvonice,

které se v‰ak budeme vûnovat

samostatnû v nûkterém z pfií‰tích

pokraãování na‰eho seriálu

o historick˘ch pozoruhodnos-

tech R˘mafiovska. ZN
(PouÏitá literatura: Pinkava,
Viktor. Unãovsk˘ a R˘mafiovsk˘
okres, Brno 1922; Erinnerungen
an den Heimatkreis Römer-
stadt/Altvater, Gießen 1996; Me-
zerová, Ωubica. Seznam nemovi-
t˘ch kulturních památek okresu
Bruntál, Bruntál 2000.)

Pozvánka na vernisáÏ
Jindfiicha ·treita

Ve ãtvrtek 18. fiíjna v 16 hodin
se ve ·treitovû galerii Gymnázia R˘mafiov uskuteãní vernisáÏ v˘sta-

vy fotografa Jindfiicha ·treita pod názvem

Dûti ze zámku

Na vernisáÏ jsou zváni v‰ichni
obdivovatelé ·treitov˘ch fotografií

Detail z oltáfiního obrazu Fota: Jakub Vala

Ilustraãní foto z kalendáfie k v˘roãí zaloÏení Gymnázia R˘mafiov 
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Terezka, 2007

Objektivem ZdeÀka Habra

Úsmûvnû

Kostiãky a to dal‰í
âekárna u ortopeda. Pacienti si krátí ãas ho-

vorem. Tentokrát to není o poãasí ani o tele-

vizních pofiadech, ale o zdravotních potíÏích.

Krãní pátefi, to je bolest, píchání vystfieluje

do hlavy a hlava mû pak bolí celé dny. To mû

taky, to znám, dodá kyprá dáma s v˘razem

pochodující encyklopedie. Z druhé strany

ãekárny se s nesmírnû trpitelskou tváfií ozve

jiná pacientka, Ïe nejhor‰í jsou kyãelní klou-

by. Ty mám taky zasaÏené, artróza, s pfiehle-

dem dodá encyklopedie. Mladá Ïena sedící

v rohu si stûÏuje na bolesti pravé ruky a ra-

mene, s povzdechem, Ïe je to z práce, od

my‰i. Jé, my‰i, tûch my máme letos, plnou

zahradu! VÛbec, mû bolí v‰echny kosti! To

byla poslední slova - a dáma ode‰la hrdû

stfiedem do ordinace.

V‰echny kosti, kolik jich vlastnû je? Zcela

náhodou mi doma pfii‰el do rukou ãlánek

v ãasopise Kvûty. Ten text mû upoutal, uÏ sa-

motn˘ název „Na‰e tûlo v ãíslech“. TakÏe:

dospûl˘ ãlovûk má obvykle 206 kostí, kolem

20. roku je kostra ve finální podobû. Na‰e

kÛÏe by pokryla asi 2 m2, za Ïivot obejdeme

pfiibliÏnû pûtkrát zemûkouli, neobyãejnû

pevná je zubní sklovina, na hlavû máme asi

100 tisíc vlasÛ. Srdce je velké asi jako zaÈa-

tá pûst a za Ïivot pfiepumpuje miliony litrÛ

vzácné ãervené tekutiny. A taky Ïaludek je

hrdina: pojme asi 2 l potravy. Jídlo putuje

trávicím traktem zhruba 72 hodin. Îaludek

nesní jen sám sebe, protoÏe za den vyprodu-

kuje 3 l vysoce agresivní tekutiny s enzy-

mem pepsinem a kyselinou solnou.

A nervy? Vlastníme 75 km dlouhou síÈ ner-

vov˘ch vláken. (Já bych nûkdy potfiebovala

je‰tû jedny nervy do rezervy...)

Mohla bych pokraãovat, ale pro dne‰ek po-

malu konãím, stejnû se nestaãím divit. Uhlík

z nás by postaãil k v˘robû 900 tuÏek a fos-

for ke 2500 zápalkám.

Nestálo by na‰e tûlo, ta dokonalá chemická

továrna, za trochu té péãe a údrÏby? KaÏd˘

z nás je originál - DNA, otisky prstÛ, hlas,

chÛze, kresba Ïilkování v oku, na hfibetu ru-

ky, zuby... Mrkám, mrkám. Podle britsk˘ch

vûdcÛ mrknu bezdûãnû asi 17 000krát. Tak

mrkejme v‰ichni. Si
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Jazzclub

Jazzclub hostil bluesovou legendu Veru Love
Mimofiádn˘ koncert nabídl sv˘m náv‰tûvní-

kÛm jazzov˘ klub SVâ R˘mafiov na sváteã-

ní pátek 28. záfií - vystoupení ãerno‰ské blu-

esové zpûvaãky Very Love z USA, kterou

doprovázelo trio známého ãeského muzikan-

ta George Kozla pod názvem GK Brothers

Blues Band Live.

Páteãní koncert si mohli pfiíznivci blues sku-

teãnû vychutnat. Pofiadatelé tentokrát pozva-

li na pódium i „pfiedskokana“, domácího blu-

esmana z nedaleké Staré Vsi Jifiího MíÏu,

kter˘ v R˘mafiovû paradoxnû vystupuje jen

velmi zfiídka. Jifií MíÏa se sv˘m bluesovû

chraplav˘m hlasem a tûÏkomysln˘m zvukem

akustické kytary naplnil první hodinu kon-

certu. Klasické kolébavé blues na texty vlast-

ní i osobního MíÏova textafie Ondfieje Bláhy

pfiedstavovaly zajímavou ochut-

návku tuzemské bluesové tvorby.

Ve druhé ãásti koncertu se na je-

vi‰tû postavilo trio nesoucí ve

svém názvu iniciály ãeského hu-

debníka George Kozla. PÛvodnû

rocker, mimo jiné spoluzakladatel

kapely Blue Effect, ode‰el po ro-

ce 1968 z âeskoslovenska do ‰v˘-

carského exilu. V roce 1991

s Karlem Ká‰ou Jahnem a Jerry

Campbellem zaloÏili rhythm&

bluesovou kapelu Blue Hi-Way,

pozdûji pfiejmenovanou na Geor-

ge Kay Blues Band a posléze GK

Brothers Blues Band Live. Na

turné po Nûmecku se Kozel setkal

s Verou Love, ãerno‰skou blueso-

vou legendou. Ze setkání se vyvi-

nula koncertní spolupráce, trvající

dodnes, a také dvû alba R&B stan-

dardÛ.

Vera Love, charismatická zpûvaã-

ka s barvit˘m hlasem, na kter˘ mají v˘hrad-

ní právo jen ãerno‰ky, pochází ze Severní

Karolíny. Zpívat zaãala jako dvanáctiletá

v chrámovém sboru, její pûvecká dráha, na

níÏ se potkala s takov˘mi veliãinami, jako

Ray Charles, Muddy Waters, Josephina

Baker ãi Louis Armstrong, tudíÏ trvá takfika

‰edesát let. Této energií sr‰ící dámû by

ov‰em sotva kdo hádal jedenasedmdesát.

KdyÏ po nûkolika úvodních písních v triu

George Kozel (baskytara), Jerry Campbell

(kytara, vokál) a Ladislav Malina (bicí) na

pódium r˘mafiovského jazzclubu poprvé

vstoupila Vera Love v krátk˘ch tfipytiv˘ch

‰atech s rudou kvûtinou na rameni a klasic-

kou písní Stand By Me Bena E. Kinga na

rtech, okamÏitû si získala celé publikum. Její

strhující projev a hlubok˘ hlas, kter˘ umí vy-

zpívat v‰echnu zbûsilost lidsk˘ch vá‰ní a tíÏi

i radost Ïivota, nenechal asi nikoho v sále

v klidu.

Vera Love, ãile kfiepãící po pódiu, vysekla

bûhem koncertu poklonu i sv˘m slavn˘m hu-

debním kolegÛm, napfi. Louisi Armstrongovi,

kterého si pfiipomnûla písní What A Won-

derful World a bíl˘m kapesníãkem v ruce,

nebo Jamesi Brownovi skladbou I Feel

Good. Nejen tûmito takfika zlidovûl˘mi ever-

greeny, ale i dal‰ími písnûmi Ïánru

rhythm&blues se tato fascinující dáma na-

dlouho zapsala do pamûti r˘mafiovského

publika. Pfii podepisování CD a fotografová-

ní v pauze i po koncertû Vera Love s bezpro-

stfiedností sobû vlastní vyjádfiila svÛj nad‰e-

n˘ dojem z na‰eho mûsta, a tak mÛÏeme dou-

fat, Ïe u nás nevystupovala naposledy.

Dal‰í pofiad na programu jazzového klubu 

opût zabrousí do vod ãeské alternativní scé-

ny, z níÏ se tentokrát vynofií hudební objev

posledních let - Xavier Baumaxa. Jeho kon-

cert se bude konat 13. fiíjna ve 20.00 v kon-

certním sále na Divadelní ulici.  ZN

Jifií MíÏa

Vera Love

George Kozel

Fota: Pavla Fidlerová-Zothová



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Îití se podobá denní stráÏi a délka Ïivota takfika jednomu

dni, v kterém, vzhlédnuv‰e k svûtlu, odevzdáváme heslo

jin˘m, kdo pfiicházejí po nás. Antifón z Rhamnúntu
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Známá i neznámá v˘roãí
5. 10. Svûtov˘ den uãitelÛ, vyhlá‰en roku 1994 (UNESCO)
6. 10. 1887 nar. Le Corbusier, vl. jm. Charles-Édouard Jeanneret-

Gris, francouzsk˘ architekt, urbanista a malífi (zemfi. 

27. 8. 1965) - 120. v˘roãí narození

6. 10. 1927 premiérou filmu Jazz Singer zahájena éra zvukového
filmu - 80. v˘roãí

7. 10. 1847 nar. Emil Holub, lékafi a cestovatel (zemfi. 21. 2. 1902) 

- 160. v˘roãí narození

9. 10. Svûtov˘ den po‰ty, v˘roãí zaloÏení Svûtové po‰tovní
unie v roce 1874

9. 10. 1857 zemfi. Josef Ressel, lesník, vynálezce lodního - Archi-

médova ‰roubu (nar. 29. 6. 1793) - 150. v˘roãí úmrtí

9. 10. 1967 zemfi. André Maurois, vl. jm. Émile Herzog, francouz-

sk˘ prozaik a Ïivotopisec (nar. 26. 7. 1885) - 40. v˘r. úm.

10. 10. Mezinárodní den boje proti pfiírodním katastrofám
(2. stfieda v fiíjnu)

12. 10. 1977 zemfi. Jan Zrzav˘, malífi, grafik, ilustrátor, scénick˘ v˘-

tvarník (nar. 5. 11. 1890) - 30. v˘roãí úmrtí

14. 10. 1977 zemfi. Bing Crosby, americk˘ herec a zpûvák (nar. 2. 5. 

1904) - 30. v˘roãí úmrtí

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

17. 10. Svûtov˘ den za vym˘cení chudoby, od roku 1992
(OSN)

18. 10. 1777 nar. Heinrich von Kleist, nûmeck˘ básník a dramatik 

(zemfi. 21. 11. 1811) - 230. v˘roãí narození

18. 10. 1927 zemfi. Josef Thomayer, lékafi a spisovatel (nar. 23. 3. 

1853) - 80. v˘roãí úmrtí

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Matou‰ Mary‰ka ......................................................... R˘mafiov

Viktorie Nová ............................................................. R˘mafiov

Daniel Jindrák ............................................................ R˘mafiov

Alexandra Valová ....................................................... Horní Mûsto

Adéla PavlÛ ................................................................ R˘mafiov

Kamil Turták .............................................................. R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Pavel La‰ák - Edrovice ........................................................ 80 let

Otto Volek - R˘mafiov .......................................................... 80 let

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

Ludmila Chaloupková - R˘mafiov ........................................ 81 let

Marie Pov˘‰ilová - Ondfiejov ......................................... 83 let

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

Juliana Smitková - R˘mafiov ................................................ 86 let

Julie Pupíková - R˘mafiov .................................................... 86 let

Emilie Mikulenãáková - R˘mafiov ....................................... 87 let

Rozlouãili jsme se
Marie Machalíãková - R˘mafiov ............................................. 1922

Dnes, 5. fiíjna 2007,

oslaví v˘znamné Ïivotní jubileum

80 let

paní Hedvika Vaculová.

Hodnû zdraví, ‰tûstí

a Ïivotního elánu

pfieje syn Petr s rodinou.

Pranostiky na mûsíc fiíjen
• Po teplém záfií zle se fiíjen tváfií.

• Záfií víno vafií, fiíjen víno pijem.

• Mlhy v fiíjnu - snûhy v zimû.

• SnûÏí-li brzy v fiíjnu, bude mokrá zima.

• KdyÏ dlouho listí nespadne, tuhá zima se pfiikrade.

• ¤íjen a bfiezen rovné jsou ve v‰em.

• Svat˘ Franti‰ek zahání lidi do ch˘‰ek. (4. fiíjna)

• Po svaté Tereze mráz po stfiechách leze. (15. fiíjna)

• Svatá Hedvika medu do fiepy zamíchá. (17. fiíjna)

• Svatá Vor‰ila zimu posílá. (21. fiíjna)

• ·imona a Judy - zima je v‰udy. (28. fiíjna)

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - fiíjen 2007

5. 10. 20.30 SVâ 1. lekce taneãních pro dospûlé

8. 10. 8.00 SVâ Zákl. kondiãního cviãení pro Ïáky 

9. tfi. Z·

10. 10. 10.00 SVâ V̆ tvarná dílna nejen pro seniory

Keramick˘ kvûtináã (40 Kã)

10. 10. 13.00 SVâ Stfielecké odpoledne, 3. - 5. tfi.

12. 10. 14.00 SVâ Draãí dílna

12. 10. 20.30 SVâ 2. lekce taneãních pro dospûlé

13. 10. 20.00 SVâ Xavier Baumaxa - koncert

14. 10. 10.30 SVâ Drakiáda

17. 10. 17.00 SVâ Zahájení krouÏku: PC pro dospûlé

19. 10. SVâ Keramická dílna pro Z·

19. 10. 20.30 SVâ 3. lekce taneãních pro dospûlé

26. 10. 20.30 SVâ 4. lekce taneãních pro dospûlé

V mûsíci záfií byl z dÛvodu opravy promítacího zafiízení v Mûstském ki-

nû R˘mafiov pfieru‰en provoz. Technické záleÏitosti jsou jiÏ vyfie‰eny

a od fiíjna t. r. se bude v r˘mafiovském kinû opût promítat.

sobota 6. fiíjna 19.30
Match Point - Hra osudu

Drama (GB/Luxembourg 2005)
Film Woodyho Allena, jenÏ se snaÏí ukázat lidsk˘ strach ze skuteãnos-

ti, Ïe vût‰í ãást Ïivota závisí na ‰tûstí. Napfiíklad v tenisu jsou momen-

ty, kdy míãek zavadí o okraj sítû a setinu vtefiiny trvá, neÏ se pfiekulí do-

pfiedu, nebo zpátky. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 13. fiíjna 19.30
Taxi 4

Akãní komedie (Francie 2007)
âtvrtá ãást slavné automobilové ságy napsané Lucem Bessonem. Dal‰í

dobrodruÏství fiidiãe taxíku Daniela a jeho pfiítele policisty Emiliána se

odehrává hlavnû na policejní stanici a pak také pfii loupeÏi v bance. 

Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 20. fiíjna 19.30
Prokletí domu sluneãnic

Horor (USA 2007)
Rodina Solomonov˘ch opustila hektick˘ Ïivot Chicaga a pfiestûhovala se

na tiché a odlouãené místo - na farmu v Severní Dakotû. Mezi poklidn˘m

pohupováním sluneãnicov˘ch polí Jess brzy zjistí, jak dûsivé toto odlou-

ãení od svûta mÛÏe b˘t, kdyÏ ona a její bratr Ben vidí hrozivá zjevení, kte-

rá nevidí nikdo jin˘. Její boufilivá minulost se stfietává s minulostí tûch,

ktefií kdysi Ïili v tomto domû... Pfiístupn˘ od 12 let
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Zajímav˘m, na druhé stranû nikoli neobvy-

kl˘m fenoménem u nejednoho pfiíslu‰níka ev-

ropské ‰lechty bylo cestování po cizích ze-

mích, zejména exotick˘ch, mnohdy se dokon-

ce jednalo i o dobfie organizované v˘pravy ne-

jen lovecké, námofiní ãi folklorní, ale i zcela

vûdecké. Vzorem se stali téÏ pfiíslu‰níci panu-

jících rodÛ, zvlá‰tû Habsburkové, ktefií po-

dobnû jako jejich napodobovatelé mnohdy

vytûÏili ze sv˘ch cest ohromné mnoÏství cen-

n˘ch informací, jeÏ vefiejnû publikovali.

Také spoleãné zahraniãní aktivity otce Karla

Alfréda a syna Franti‰ka HarrachÛ nebyly sa-

moúãelné, pfiestoÏe jejich pofiádání zapadalo

do obecné módy lidí, ktefií si mohli obdobn˘

luxus dovolit. Otec i syn postupem doby nav-

‰tívili nejen v‰echny státy Evropy, ale proce-

stovali téÏ fiadu zemí Afriky i Asie. Franti‰ko-

vi nejvíce uãarovala mystická Indie a humán-

ní buddhismus. U nás získal pfiedev‰ím reno-

mé nev˘znamnûj‰ího, ne-li jediného ãeského

znalce Habe‰e. I zde své zku‰enosti a poznat-

ky uloÏil do systematick˘ch cestovních dení-

kÛ. V dobû, kdy se stala neozbrojená Etiopie

cílem kruté agrese koloniálních jednotek ital-

ského fa‰istického diktátora Benita Mussoli-

niho (1935/6), zÛstala na‰e republika témûfi

jedinou zemí svûta, která od politick˘ch pro-

klamací sympatií k Habe‰anÛm a jejich císafii

pfie‰la k podstatnû úãinnûj‰ím dodávkám mo-

derních zbraní habe‰sk˘m bojovníkÛm, kte-

r˘m mnohdy nezb˘valo proti tankÛm víc neÏ

kopí a luky a jimÏ se poprvé nesmírnû osvûd-

ãil ãesk˘ lehk˘ kulomet, pozdûji slavn˘ ang-

lick˘ Brenn druhé svûtové války. Stát tehdy

zúroãil znalosti hrabûte Harracha, kter˘ tak 

ochotnû pomáhal sv˘mi rozsáhl˘mi vûdo-

mostmi i styky na‰í vládû v bohuÏel marném,

osamûlém pokusu o udrÏení svobody vzdále-

né a bûÏnému âechoslováku ãasto nepochopi-

telné zemû.

Za Rakouska se téÏ úãastnil práce Moravské-

ho zemského snûmu jako poslanec (1909-14),

aby vyhovûl voliãÛm, av‰ak politické angaÏ-

má nebylo nikdy jeho prioritou. Nebyl ani 

obecnû znám˘ v politick˘ch ani voliãsk˘ch

kruzích mimo své majetky. Nedivme se, so-

lidní ãlovûk bez skandálÛ, odmítající jakékoli

ubohé a dryáãnické politikafiení, se pfiíli‰ do

povûdomí politizující vefiejnosti nezapsal.

Známûj‰ím se stal roku 1909, kdy je‰tû ne-

vlastnil Janovice a jeho hosty na zdûdûném

velkomezifiíãském zámku se stali pfii manév-

rech star˘ císafi Franti‰ek Josef I. s militant-

ním nûmeck˘m Vilémem II. a realistick˘m

následníkem trÛnu Franti‰kem Ferdinandem

ìEste. Zde do‰lo k prvnímu kontaktu zajíma-

vého arcivévody s hrabûtem Harrachem, kte-

r˘ mu imponoval skvûl˘m spoleãensk˘m vy-

stupováním, sv˘mi postoji a politick˘mi ná-

zory, jeÏ nemûly daleko k arcivévodov˘m.

Zde oba navázali osobní a velmi pfiátelské

kontakty a následovaly ãasté náv‰tûvy mlad‰í-

ho Harracha na Konopi‰ti, jeÏ pfieru‰ila aÏ sa-

rajevská tragédie. Zdá se, Ïe Harrach vyuÏil

situace za první republiky a jakékoli dal‰í 

úãasti v politice se ochotnû vzdal. Nebyla pro

nûj dÛleÏitá a pfiedev‰ím dostateãnû ãistá.

Hluboce vûfiící katolík mûl velmi pevné zása-

dy a povaÏoval za samozfiejmou povinnost

pomáhat v‰em trpícím a strádajícím. VyuÏil

sv˘ch finanãních moÏností i autority zvlá‰tû

k ãinnosti charitativní. Maltézsk˘ rytífi

Franti‰ek Arno‰t podporoval finanãnû i osob-

ní prací fiadu spolkÛ na na‰em území i v celé

monarchii. Mezi mnoh˘mi jmenujme Rakou-

sk˘ spolek pro povzne-

sení Albánie a nesmír-

nû pfiedbûhl dobu jako

spoluzakladatel Ra-

kouské ligy proti ob-

chodu s dûvãaty. Pra-

coval v dodnes existu-

jícím katolickém spol-

ku Velehrad a stejnû

podporoval i fiadu

spolkÛ regionálních.

Do Velkého Mezifiíãí

uvedl na své náklady

charitativní kongrega-

ci tû‰itelek BoÏského

srdce JeÏí‰ova. Od

vzniku republiky se

stal ãinovníkem âs. ãer-

veného kfiíÏe a pfiedsedou jeho poboãky ve

Velkém Mezifiíãí. ·tûdr˘ mecená‰ zde pomá-

hal prostfiedky i vlivem mnoha ãesk˘m spol-

kÛm: Hlaholu, Spolku pro podporu chud˘ch

studentÛ, katolické tûlov˘chovné organizaci

Orel stejnû jako v˘raznû ateistickému a masa-

rykovskému Sokolu, jenÏ získal k ãinnosti

rozsáhl˘ RudolfÛv park ve Velkém Mezifiíãí.

Za svou humanitární ãinnost obdrÏel Franti-

‰ek Arno‰t roku 1929 od papeÏe Pia XI. ¤ád

sv. Silvestra, titul ãestného baili velkokfiíÏe

suverénního fiádu maltézsk˘ch rytífiÛ a nûmec-

k˘ fiád mu propÛjãil hodnost ãestného rytífie.

Zajímal se aktivnû o ekumenické i unionistic-

ké hnutí, tj. snaÏil se pomoci k úzké spoluprá-

ci kfiesÈansk˘ch církví a odstranûní pfiekáÏek

mezi západním katolictvím a v˘chodním pra-

voslavím, osobnû se zúãastÀoval také eucha-

ristick˘ch zahraniãních kongresÛ (eucharistie

- víra v pfiemûnu tûla a krve Kristovy v chléb-

hostii a víno) a b˘val ãast˘m úãastníkem set-

kání na Velehradû.

Není divu, Ïe dítû vyrÛstající od prvních krÛã-

kÛ v prostfiedí, kde jej na kaÏdém kroku pro-

vázely úÏasné umûlecké a umûleckofiemeslné

pfiedmûty, vyspûlo ve v‰estrannou osobnost

s jemn˘m vkusem a pochopením pro vûci

krásné a cenné. Pak byl jiÏ jen krÛãek k do-

tvofiení rozsáhl˘ch sbírek umûní i pfiedmûtÛ

z oblasti umûleckého fiemesla na Franti‰ko-

v˘ch zámcích. V Janovicích soustfiedil spolu

s otcem rozsáhlé sbírky orientálních zbraní,

ãínského porcelánu, loveck˘ch trofejí a zfiídil

obrovskou knihovnu. ZároveÀ obohatil velko-

lep˘ zámek o dal‰í cenné ãásti interiéru. Na

janovickém zámku jsme mohli spatfiit nûkolik

rozmûrn˘ch olejomaleb Jana Kry‰tofa Hand-

ka, jednalo se pfiedev‰ím o pomûrnû ojedinûlá

lovecká záti‰í, ale i fiadu rodinn˘ch portrétÛ,

mûdirytin ad.

Na Velkém Mezifiíãí zase opatroval v˘znamné

literární poklady. Knihovna obsahovala pfie-

dev‰ím staré ãeské tisky, jeÏ velice obdivoval

spolu s celou ãeskou literaturou, ale i knihy

t˘kající se antiky a nûmecké i francouzské

svazky. Také mezifiíãsk˘ zámek obohatil

o dal‰í vzácn˘ nábytek vãetnû nov˘ch pfiírÛst-

kÛ získan˘ch u antikváfiÛ i pfiátel. V mezifiíã-

sk˘ch umûleck˘ch sbírkách dominovaly cen-

né plastiky Antonia Canovy (1757-1822),

skvûlé práce ãesk˘ch rytcÛ skla a velmi hod-

notné star‰í i nové obrazy v˘znamn˘ch umûl-

cÛ. Jeden ze sálÛ mezifiíãského areálu vûnoval

nejstar‰ím památkám mezifiíãské Ïidovské ob-

ce, jíÏ si váÏil a s níÏ Ïil ve velice dobr˘ch

vztazích. Neobyãejnû jej zaujala Ïidovská

kultura téÏ obecnû.

Od vzniku r˘mafiovského muzea (1901) se

stal se sv˘m otcem téÏ jeho nej‰tûdfiej‰ím me-

cená‰em. Zvlá‰È cenn˘m darem byla rozsáhlá

a vysoce hodnotná kolekce zlat˘ch, stfiíbrn˘ch

i mûdûn˘ch historick˘ch mincí od antiky (sta-

ré ¤ecko, Makedonie a ¤ímská fií‰e) pfies vel-

kou sérii stfiedovûk˘ch denárÛ ãesk˘ch i mo-

ravsk˘ch kníÏat, po mince ãesk˘ch králÛ i mû-

Franti‰ek Arno‰t Harrach, vzdûlanec a filantrop

Z historie

Zámek Velké Mezifiíãí Foto: www.muzeumvm.cz
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ny nûmeck˘ch a jin˘ch státÛ. Sbírka se v‰ak

ztratila na konci druhé svûtové války nebo

krátce po ní.

Se sv˘m otcem plánoval pfiemístûní muzea ze

skromn˘ch prostor pfiízemí r˘mafiovské radni-

ce, jeÏ do roku 1945 muzeum uÏívalo, do roz-

lehl˘ch sálÛ janovického zámku a chtûl mu

zajistit statut okresní instituce. Zámûr brali

oba poslední Harrachové velmi váÏnû a do-

konce uÏ pfiedem vybudovali jeho ãást, kterou

podle dobov˘ch zvyklostí zaplnili exotick˘mi

sbírkami a ohromnou kolekcí loveck˘ch tro-

fejí. Zámecké muzeum instalovali v pfiízemí

a prvním patfie zadní ãásti barokního kfiídla

i na jin˘ch místech s úctyhodn˘m souborem

domácího cínového nádobí a majoliky, jeÏ

spojili bohuÏel jiÏ neexistujícím toãit˘m scho-

di‰tûm.

Se sv˘m otcem pomáhal Harrach i dal‰ím mu-

zeím. Roku 1897 poskytl Franti‰kovu muzeu

v Brnû (nyní Moravské zemské muzeum) da-

rem kolekci pfiedmûtÛ z ãinnosti fiemeslnic-

k˘ch cechÛ z Horního Mûsta a RyÏovi‰tû.

Stalo se tak o ãtyfii roky dfiíve, neÏ vzniklo

Mûstské muzeum v R˘mafiovû (1901), coÏ

oba tehdy je‰tû netu‰ili.

Franti‰ek ani jeho otec nebyli typem sbûrate-

lÛ, ktefií se sobecky tû‰í ze svého bohatství

a vychutnávají je pouze sami pro své potû‰ení

ukryti za neprostupn˘mi zdmi domova, aniÏ

by je prezentovali dal‰ím zájemcÛm. Své sbír-

ky Franti‰ek ochotnû otevíral v‰em náv‰tûvní-

kÛm bez ohledu na jejich spoleãenské posta-

vení, ba dokonce, pokud byl na Janovicích

pfiítomen, ãasto se ujímal i role prÛvodce.

Zatímco poslední úpravy zámku v Janovicích

jsou spoleãn˘m dílem s otcem, jeho stavební

ãinnost dodnes urãuje vzhled zámku ve

Velkém Mezifiíãí i jinde.

Není divu, Ïe byl velk˘ milovník knih téÏ sám

literárnû ãinn˘. Od mládí se zab˘val poezií,

jeÏ je zãásti dostupná v ãesk˘ch pfiekladech

profesora Jedliãky a která mu umoÏÀovala

pfiekonávat tûÏké Ïivotní osudy. BohuÏel v‰ak

téÏ díky autorovû skromnosti zÛstává dodnes

vût‰inou vefiejnosti skryta. Vytvofiil také nûko-

lik divadelních her. Zajímavost a poutavost

nepostrádají ani jeho cestopisy, úvahy, postfie-

hy, zápisky a deníky. Literární i praktickou

hodnotu podrÏela dodnes jeho rozsáhlá kores-

pondence s v˘znamn˘mi osobnostmi doby,

s umûlci, státníky, mnohdy s vysok˘mi cír-

kevními hodnostáfii, pfiiãemÏ mûl velmi blízko

k olomouck˘m biskupÛm, dopisoval si s vojá-

ky, univerzitními profesory a ãetn˘mi lesnic-

k˘mi a zemûdûlsk˘mi odborníky. Jak jsme

zmínili jiÏ v˘‰e, tûÏisko literární práce erudo-

vaného znalce leÏelo v‰ak pfiedev‰ím v odbor-

né sféfie.

Zajímav˘ pohled na správu janovického zám-

ku vrhá i událost z první svûtové války, jiÏ vy-

volali a v níÏ se na poãátku angaÏovali harra-

chov‰tí úfiedníci se správcem. Moudré fie‰ení

lze v‰ak bezpochyby pfiipsat Franti‰ku

Harrachovi. Válka odãerpávala stále více mu-

ÏÛ na frontu a nejedna dílna musela ukonãit

ãinnost, proto armáda pfiidûlovala na práci vá-

leãné zajatce. UÏ 15. 3. 1915 zastavil fieditel

LesÛ a panství hrabûte Harracha provoz sla-

doven. 18. 8. 1915 pfii‰li první ru‰tí zajatci

v poãtu 40 muÏÛ na zpracování polomÛ. Od 

1. 1. 1916 pracuje dal‰ích 40 carsk˘ch vojákÛ

také ve Îìárském Potoce. 24. 5. poãet v‰ech

zajatcÛ klesl na 40 osob. 2. 7. se zdafiil útûk

tfiem RusÛm z polesí Îìársk˘ Potok a zaãalo

pátrání po uprchlících. 31. srpna se opût situ-

ace zmûnila a v seznamech zajatcÛ se objevi-

lo 33 RusÛ a 29 ItalÛ. Tehdy do‰lo ve

Îìárském Potoce ke vzpoufie. ·etrní úfiedníci

nejspí‰e chtûli v tûÏké dobû u‰etfiit a není vy-

louãeno, Ïe i pro sebe. Ru‰tí zajatci reagovali

ihned, striktnû a s velk˘m halasem odmítli na-

stoupit do práce, pokud nedostanou stejn˘ pfií-

dûl jídla, na jak˘ byli zvyklí v kromûfiíÏském

cukrovaru. Podmínky byly urychlenû splnûny

bez jakéhokoli násilí nebo v˘hruÏek, coÏ oka-

mÏitû eliminovalo odpor a Ïádn˘ zásah proti

vzboufiencÛm se nekonal. Nebyl tfieba.

Je aÏ neuvûfiitelné, Ïe se neobyãejnû ãinorod˘

a pracovit˘ Franti‰ek Harrach musel od mládí

vyrovnávat s nebezpeãn˘mi a obtíÏn˘mi zdra-

votními potíÏemi. Od narození trpûl tûÏkou

oãní chorobou a v dospûlosti se pfiidala je‰tû

cukrovka s aneurií. Krátce po obdrÏení titulu

akademika se nemoc nesmírnû zhor‰ila

a moudr˘ hrabû zemfiel 14. kvûtna 1937 v ji-

hlavské nemocnici. 18. kvûtna jej doprovodili

na poslední cestû ãetní pfiíbuzní a pfiátelé z fiad

‰lechty, zástupci ãeskoslovenského státu a da-

vy vdûãn˘ch lidí, ktefií jej mûli rádi a váÏili si

ho. Jeho tûlesné pozÛstatky ukryla rodinná

hrobka v horáckém Netínû. Mgr. Jifií Karel

SVâ pfievzalo budovu ZU· na Divadelní ulici
K prvnímu záfií leto‰ního roku se

nûkteré krouÏky Stfiediska vol-

ného ãasu R˘mafiov pfiesunuly

na Divadelní ulici, do budovy,

kterou dosud spravovala základ-

ní umûlecká ‰kola. Obû organi-

zace se v leto‰ním ‰kolním roce

budou dûlit o prostory koncertní-

ho sálu a pfiilehlé uãebny.

Klesající demografická kfiivka,

neboli úbytek dûtí, a s tím souvi-

sející men‰í pfiísun financí do

vzdûlávání zaãínají pfiiná‰et 

umûleckému ‰kolství problémy.

R˘mafiovská ZU· byla v leto‰-

ním roce postavena pfied otázku,

jak s klesajícím mnoÏstvím pro-

stfiedkÛ uchovat dosavadní úro-

veÀ vzdûlávacích aktivit. Zfiizo-

vatelem ZU· R˘mafiov je Mo-

ravskoslezsk˘ kraj, kter˘ ‰kole

poskytuje peníze na mzdy, ostat-

ní náklady, pfiedev‰ím na provoz

‰kolních budov, je hrazen ze

‰kolného. Tento pfiíjem v‰ak kle-

sá spoleãnû s poãtem dûtí.

·kola doposud vyuÏívala k v˘u-

ce tfii budovy, na âapkovû a Di-

vadelní ulici v R˘mafiovû a jednu

budovu v Bfiidliãné. Provoz tfií

budov se v‰ak stal neúnosn˘m

a ZU· muselo hledat fie‰ení této

situace. Vzhledem k tomu, Ïe

‰kolní budovy patfií mûstu, jed-

nalo vedení ZU· s mûstskou ra-

dou o variantách fie‰ení. Tou nej-

schÛdnûj‰í se nakonec ukázala

moÏnost pfievést budovu na

Divadelní ulici do správy Stfie-

diska volného ãasu R˘mafiov,

pfiíspûvkové organizace mûsta,

a pronajmout zde ZU· pouze ty

prostory, které nezbytnû potfie-

buje k v˘uce.

V budovû na Divadelní ulici tedy

zÛstávají nadále zachovány uãeb-

ny v˘tvarného a literárnû-drama-

tického oboru ZU·, od záfií se

sem navíc pfiesunuly nûkteré

krouÏky Stfiediska volného ãasu,

které se naopak trvale pot˘ká

s nedostatkem vhodn˘ch prostor.

V sále probíhají hodiny orientál-

ního tance, baletu a hip hopu, bez-

bariérová uãebna v pfiízemí byla

urãena pro vybudování plánova-

ného denního centra pro mentálnû

postiÏené Kouzelná bufiinka.

Budova tudíÏ bude i nadále slou-

Ïit vzdûlávacím a volnoãasov˘m

aktivitám dûtí a dospûl˘ch. Obû

organizace, ZU· i SVâ, zkoor-

dinovaly svou ãinnost tak, aby

byla budova vyuÏita efektivnû.

To se t˘ká zvlá‰tû intenzivnûj‰í-

ho vyuÏití koncertního sálu. Ten

byl uÏ v minulosti místem koná-

ní nejrÛznûj‰ích kulturních

a spoleãensk˘ch akcí základní 

umûlecké ‰koly, ale i SVâ, kni-

hovny, Diakonie ãi komise pro

obãanské záleÏitosti MûÚ. V tom

se situace nemûní a sál zÛstává

i nadále k dispozici umûlecké

‰kole pro pofiádání koncertÛ a di-

vadelních pfiedstavení.

Vedení ZU· pfiistoupilo ke zmû-

nû ve správû budovy na Diva-

delní ulici s uji‰tûním, Ïe tento

krok nemusí b˘t koneãn˘. Vy-

uÏití budovy se má i v pfií‰tích

letech fiídit poãtem ÏákÛ ZU·, to

znamená, Ïe za tfii roky, kdy se

oãekává opûtn˘ vzestup demo-

grafické kfiivky a s tím i nárÛst

ÏákÛ v umûleckém ‰kolství, se

mÛÏe ‰kolní budova vrátit opût

do správy ZU· R˘mafiov. ZN
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Servis sluÏeb

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v fiíjnu

Pondûlí 14.00 - 18.00 Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 19.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 19.00

Nedûle   13.00 - 19.00

Teplota bazénu 28°C (mal˘),
26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C

Aquacentrum Slunce

Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

V‰em vyznavaãÛm

nudismu a naturis-

mu aquacentrum

nabízí plavání

bez plavek,

a to kaÏdou tfietí

stfiedu v mûsíci

od 19.00 do 21.00.

Termíny do konce
roku 2007:

17. 10., 21. 11,
19. 12.

Diakonie âCE,
stfiedisko v R˘mafiovû

zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK
kaÏdé liché úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû

HrdinÛ 48 v R˘mafiovû.

Zaãátek vÏdy ve 13.30.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity,

které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termíny kavárniãek do konce tohoto roku:

9. fiíjna, 23. fiíjna, 6. listopadu, 20. listopadu,
4. prosince, 18. prosince

Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ
Marie Kodovské

poezie

Jakub P. Mal˘
Jsi divoká jak Ostravice

Jsi divoká jak Ostravice

a vymílá‰ mû z kofienÛ.

Chytá mû závraÈ, motolice,

kdykoliv jenom vzpomenu

na rytmus tvého dechu -

- jak prudk˘ proud se oddal

spûchu,

vzdor pfiírodû chce téci nahoru,

do kopce, dychtí k vrcholu.

A tvoje tûlo ve vzporu

ãi v zápasnickém úpolu

jej laãnû následuje ...

... dokud s v˘kfiikem

nepropluje.

Vysoko nad svûtem

se zmûní v línou fieku

a oddychuje rákosím,

pomalu pfiitahuje deku,

o pohlazení zaprosí

rty, které mluví beze slov.

A opût pfiipravena na v˘lov

se vrací voda ke prameni.

Jsi divoká jak Ostravice,

aã usíná‰ mi na rameni.

Kdysi ...

Kráãel jsem po lesní pû‰inû

jako kdysi.

Fáborky z na‰í dûtské hry

z vûtviãek je‰tû visí,

v jehliãí obti‰tûná deka,

zdá se jak v létû na nás ãeká,

jen klasy na poli sedláci oholili.

Zbytek sklidil mráz.

Tak jsem tu zpátky, jsem tu zas.

Na kraji lesa zastavil jsem chvíli

a pak z nûkolika kamenÛ

postavil cosi podobného

minidolmenu.

Dovnitfi jsem do malé rakviãky,

vyrobené z prázdné krabiãky

od spolykan˘ch antidepresiv,

uloÏil oblázek od tebe.

UÏ dfiív,

sebrala jsi jej pro mû

u mofie kousek od pláÏe.

S posledním zbytkem kuráÏe

navr‰it kfiemeny,

hup do auta a alou domÛ.

Pryã od tûch

zjizven˘ch

rozbolavûl˘ch

stromÛ.

Místní organizace
Svazu tûlesnû postiÏen˘ch R˘mafiov

informuje
Poradenské dny

Centra pro zdravotnû postiÏené MSK,
deta‰ovaného pracovi‰tû Bruntál

Úfiední dny pro II. pololetí roku 2007

23. 10. 2007
26. 11 2007

18. 12. 2007

Úfiední hodiny vÏdy od 10.00 do 14.00

V kanceláfii Místní organizace
Svazu tûlesnû postiÏen˘ch v âR, o. s.,

Revoluãní ulice 30/A, R˘mafiov
(proti poÏární zbrojnici)

Obãanské sdruÏení Stránské

pofiádá

Ka‰tánkohraní
pro dûti i rodiãe, babiãku a dûdu

v sobotu 6. fiíjna od 14 do 16 hodin
na hfii‰ti u kostela ve Stránském

Program:

- zábavné hry s ka‰tany

- podzimní aranÏování

- soutûÏ o nejdel‰í fietûz z listÛ

- v˘roba zvífiátek z ka‰tanÛ

- opékání vlastních bufitÛ
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Zprávy z mûsta
Zastupitelstvo mûsta na svém pravidelném za-

sedání schválilo nûkolik zámûrÛ prodeje po-

zemkÛ nebo jejich ãástí a prodej bytov˘ch jed-

notek. Lokalita „U Hfibitova“ byla urãena pro

v˘stavbu rodinn˘ch domkÛ. ZároveÀ byl zastu-

pitelstvem schválen nákup schodolezu pro po-

tfieby peãovatelské sluÏby pfii MûÚ Bfiidliãná

s moÏností zapÛjãení potfiebn˘m obãanÛm

mûsta a integrovan˘ch obcí.

Zimní údrÏbu mûsta bude letos zaji‰Èovat spo-

leãnost Zemspol dle smlouvy uzavfiené mezi

mûstem Bfiidliãnou a touto spoleãností. Dále

bylo schváleno spolufinancování opravy spor-

tovní haly TJ Kovohutû Bfiidliãná v rámci do-

taãní v˘zvy Investiãního programu âSTV na

rok 2008.

Zastupitelstvo mûsta schvaluje v souladu se zá-

konem ã. 107/2006 Sb., o jednostranném zvy-

‰ování nájemného v obecních bytech, zv˘‰ení

nájemného na ãástku 17,60 Kã/m2 za mûsíc 

s úãinností od 1. 1. 2008.

Také byla schválena oprava vefiejného osvûtle-

ní na ulici „Na Poliãce“ v Bfiidliãné. V této sou-

vislosti zastupitelstvo schválilo uzavfiení

smlouvy o díle mezi mûstem a spoleãností

ALBREKO elektromontáÏe, s. r. o., Opava na

opravu tohoto osvûtlení dle cenové nabídky 

ã. 324/2007.

Rada mûsta schvaluje vyfiazení krytu CO v bu-

dovû Spoleãenského domu v Bfiidliãné z evi-

dence krytÛ Moravskoslezského kraje z dÛvo-

du nepotfiebnosti a na základû Ïádosti HZS to-

hoto kraje, územního odboru Bruntál.

Rada mûsta schvaluje zhotovení orientaãní ta-

bule mûsta na pozemku parcely ã. 490 v tomto

roce a schvaluje podání Ïádosti o finanãní pod-

poru z dotaãního titulu Moravskoslezského

kraje v roce 2008 na pofiízení jednotného systé-

mu znaãení ulic mûsta Bfiidliãné.

Nabídka pracovního místa
Mûstsk˘ úfiad v Bfiidliãné hledá odborného zástupce nebo lékárníka do

místní lékárny. K dispozici pfii nástupu byt 2+1 ve velmi dobrém stavu

po celkové opravû. Podrobné informace na telefonu 728 215 430.

Nov˘ praktick˘ lékafi
Pfiesunutím ordinace dosavadní-

ho praktického lékafie MUDr.

Sklenáfie do RyÏovi‰tû a ·tern-

berka se situace pro obãany

Bfiidliãné stala komplikovanou.

Kdo potfieboval jeho péãi, musel

za ním do RyÏovi‰tû. Zástupci

mûsta se nûkolik t˘dnÛ snaÏili si-

tuaci vyfie‰it. SloÏit˘m jednáním

se podafiilo získat MUDr. Jifiího

Albrechta, kter˘ jiÏ od prosince

zaãne ordinovat kaÏd˘ den

v prostorách po MUDr. Sklená-

fiovi. ZároveÀ bude provádût pre-

ventivní prohlídky pro zamûst-

nance Al Investu. Pacienti

MUDr. Sklenáfie mohou poÏádat

o pfieregistraci k novému lékafii.

Aukce bytu
Mûsto Bfiidliãná vyhla‰uje vefiejnou aukci na bytovou jednotku 2+1

na Nerudovû ulici 322 ve stavu neodpovídajícím bydlení, s minimál-

ní vyvolávací cenou 148 tisíc Kã. Aukce probûhne 15. 10. 2007

v 15.00 ve velké zasedací místnosti MûÚ Bfiidliãná.

Dal‰í zprávy
V pátek 28. záfií probûhla ve Vajglovû v are-

álu hospÛdky U âarodûjnice velmi zdafiilá

akce nazvaná „Rozlouãení s létem“. I pfies

nepfiíznivé poãasí, hlavnû ze zaãátku akce,

se pfii‰lo pobavit a ochutnat z pfiipraven˘ch

dobrot mnoho zájemcÛ o dobrou zábavu.

V pátek 28. a v sobotu 29. záfií probûhla 

v areálu Na Poliãce tradiãní v˘stava míst-

ních chovatelÛ drobného hospodáfiské-

ho zvífiectva. Akce mûla jako vÏdy velk˘ 

úspûch a tû‰ila se velkému zájmu obyvatel

Bfiidliãné a okolí.

V sobotu 29. záfií se S-klubem v Bfiidliãné

rozeznûla rocková smr‰È. U pfiíleÏitosti 11

let vzniku místní rockové kapely The Pant

zde vystoupila ostravská kapela Sunny

Flower a skupina Atellier 11 ze Slovenska.

Fanou‰ci tohoto Ïánru si opravdu pfii‰li na

své.

Skupina The Pant zve v‰echny fanou‰ky

a zájemce o rockovou muziku na natáãení

svého prvního DVD, které probûhne v so-

botu 20. fiíjna v malém sále SVâ R˘mafiov.

Pokud máte chuÈ podpofiit kapelu a chcete-

li se na onom DVD posléze i vidût, máte je-

dineãnou pfiíleÏitost zúãastnit se tohoto pro-

jektu osobnû. PÛjde o klasick˘ klubov˘

koncert kapely, kterou budou „live“ snímat

tfii kamery televizní spoleãnosti GATE TV,

natáãet se bude Ïivû i zvuková stopa, takÏe

není vylouãeno, Ïe se v budoucnu objeví na

CD i záznam z tohoto veãera. Celé DVD

bude koncipováno coby prÛfiez jedenáctile-

tou historií kapely. V na‰em regionu pÛjde

o zcela v˘jimeãnou akci, takÏe neváhejte,

zaãínáme ve 20.00. Pozor - vstupné a prv-

ních 100 piv je zdarma!

Kopaná
V̆ sledky posledních tfií zápasÛ:

23. 9. Strahovice - Bfiidliãná 1 : 3,

branky: Veselka, Divack˘

a vlastní;

25. 9. OdloÏen˘ zápas; Dol.

Moravice - Bfiidliãná 1 : 1, gól

dal Zifãák;

30. 9. Bfiidliãná - Jindfiichov 2 : 0,

branky dali Minich a Tatrman.

Pfiipravil Daniel Mach

Z akce ve Vajglovû Chovatelská v˘stava Koncert skupiny The Pant

Fota: archiv Daniela Macha
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Organizace a spolky

Sokolníci soutûÏili o nejrychlej‰ího dravce
Na sobotu 22. záfií pfiipravila Obecnû
prospû‰ná spoleãnost Sovinecko, 
o. p. s., pod vedením fieditele Petra
Schäfera v nedaleké obci Stránské di-
vácky atraktivní akci pod názvem
Fastest Falcon Cup 2007. Jednalo se
o nult˘ roãník originální soutûÏe v le-
tu cviãen˘ch dravcÛ na ãas. SoutûÏ
nemá u nás ani v Evropû obdobu.
Podobné klání se pofiádá aÏ ve vzdále-
né Dubaji ve Spojen˘ch arabsk˘ch 
emirátech.
Do Stránského pfiijelo celkem de-

set sokolníkÛ, pfiitom vlastní sou-

tûÏe s loveck˘mi sokolovit˘mi

dravci se jich zúãastnilo ‰est.

„Pfiekonat vzdálenost 300 metrÛ
na ãas nebyla zase tak jednodu-
chá záleÏitost, jak by se na první
pohled mohlo zdát. SoutûÏící mu-
seli pfiekonávat nejedno úskalí
a ne v‰ichni soutûÏ dokonãili,“
popsal sloÏit˘ sokolnick˘ závod

fieditel Sovinecka, o. p. s., Petr

Schäfer.

Na prvním místû skonãil Lubo‰

Houser ze Star˘ch BukÛ s tfiíle-

t˘m kfiíÏencem raroha velkého

s rarohem loveck˘m, kter˘ dosáhl

v˘sledného ãasu 20,6 vtefiin, dru-

hé místo vybojoval dlouholet˘

zku‰en˘ sokolník Petr Schäfer ze

Stránského s dravcem rarohem

velk˘m s ãasem 27 vtefiin. Bohu-

Ïel ostatní ãtyfii sokolníci byli

buìto diskvalifikováni nebo od-

stoupili v prÛbûhu soutûÏe.

Za zmínku stojí fakt, Ïe ceny vítû-

zÛm pfiedával a zá‰titu nad soutû-

Ïí pfievzal rytífi fiádu sv. Huberta

Jan Richter. Veãer následovalo

v klubovnû Sovinecka, o. p. s.,

promítání DVD filmÛ se sokol-

nickou tematikou. „Celá akce by-
la pro nás velmi pouãná a pro mû,
jako organizátora, z toho vyply-
nuly velmi zajímavé poznatky
k vychytání rÛzn˘ch technick˘ch

nedostatkÛ,“ zhodnotil dále vlast-

ní soutûÏ Petr Schäfer, kter˘ by

v této atraktivní soutûÏi chtûl po-

kraãovat a pfiilákat do Stránského

daleko vût‰í mnoÏství sokolníkÛ

nejen z republiky, ale také ze za-

hraniãí.

V pfií‰tím roce by mûla mít soutûÏ

tfii kola, která by se odehrála

o prvních tfiech záfiijov˘ch víken-

dech. Prvního kola by se zúãastni-

li sokolníci z klubové oblasti Olo-

moucka, druhé kolo by pfiivítalo

nejlep‰í zástupce klubov˘ch ob-

lastí z celé republiky a poslední

tfietí víkend by patfiil nejúspû‰nûj-

‰ím sokolníkÛm ze zahraniãí.

Zajímavostí je, Ïe k nejrychlej‰ím

letcÛm patfií sokol stûhovav˘, kte-

r˘ dokáÏe pfii stfiemhlavém letu

z v˘‰ky na kofiist vyvinout neuvû-

fiitelnou rychlost 360 aÏ 400 kilo-

metrÛ za hodinu, v nûkter˘ch pfií-

padech byla namûfiena i rychlost

vy‰‰í. Tento sokol se spou‰tí

z velké v˘‰ky na kofiist, kterou vi-

dí velmi bystr˘m zrakem, kfiídla

stáhne k tûlu a v aerodynamickém

tvaru kapky dokáÏe vytvofiit tento

leteck˘ stíhací rekord. V horizon-

tálním letu dokáÏí sokoli letût

rychlostí kolem 50 - 60 km za ho-

dinu.

O Petru Schäferovi je známo, Ïe

h˘fií nápady a aktivitami, které na-

pomáhají turisticky zviditelnit

a rozvíjet ná‰ region. VzpomeÀme

napfiíklad Velikonoãní ateliér, nej-

rÛznûj‰í besedy a pfiedná‰ky t˘ka-

jící se chovu vala‰ky ãerné, jarní

procházky za bylinkami, v˘robu

pÛvodních pokrmÛ zdej‰ích osíd-

lencÛ, ukázky tradiãních lidov˘ch

fiemesel, Pradûdovu zahrádku,

Stfiíhání oveãek aneb Ovãáci ãtve-

ráci, veãery pfii svíãkách a v nepo-

slední fiadû úspû‰nou loÀskou akci

Svátek jabloní, jejíÏ souãástí je jiÏ

tradiãní soutûÏ o Nejlep‰í horské
jablko roku 2007, která se bude

konat 12. - 14. fiíjna v klubovnû
Sovinecka, o. p. s., ve Strán-
ském.

Do této soutûÏe se mÛÏe pfiihlásit

kter˘koliv sadafi, jenÏ vypûstoval

jablko v nadmofiské v˘‰ce vy‰‰í

neÏ 500 metrÛ. SoutûÏící musí b˘t

pfiipraveni v pfiípadû zájmu poro-

ty, která bude sloÏena z odborníkÛ

sadafiÛ, prokázat lokalitu a nad-

mofiskou v˘‰ku. Dal‰í podmínkou

je dodání pûti kusÛ jablk (dvû po-

slouÏí k degustaci a tfii budou vy-

stavena) z jednoho stromu do uzá-

vûrky soutûÏe, tj. 12. fiíjna do 18.

hodiny. Hodnotit se bude vzhled,

chuÈ a aroma pfiihlá‰en˘ch jablk.

Vystavené soutûÏní vzorky musí

b˘t doplnûny o informaci, o jak˘

druh se jedná (pokud je zji‰tûn),

o stáfií a druhu stromu (ãtvrtkmen,

polokmen apod.) a o jménû vysta-

vovatele. Souãástí v˘stavy bude

také ochutnávka ‰trúdlÛ a koláãÛ

s jableãnou náplní, pochopitelnû

s receptem na vyÏádání. K dispo-

zici bude rovnûÏ jableãné pití -

dÏusy, mo‰ty, jableãné destiláty,

ke koupi budou i su‰ená jablka,

sazenice jabloní a pomÛcky pro

zahrádkáfie. V̆ stava bude pfiístup-

na vefiejnosti od soboty 12. 10. do

nedûle 13. 10. v dobû od 10 do 17

hodin.

Skalní pfiíznivci zajímav˘ch akcí

Petra Schäfera a Obecnû prospû‰-

né spoleãnosti Sovinecko, o. p. s.,

se mohou tû‰it na dal‰í dvû zají-

mavé pfiedná‰ky, z nichÏ jedna

probûhne s keltskou ãarodûjkou

o problematice keltsk˘ch druidÛ,

energii stromÛ a pfiírodním léãitel-

ství. Druhá pfiedná‰ka se bude t˘-

kat indiánsk˘ch ‰amanÛ a její ak-

térkou bude slovenská ‰amanka,

která patfií mezi 46 lidí na svûtû

s americk˘m certifikátem uãitele

‰amanství. Pfiipravují se také dal‰í

pfiedná‰ky zamûfiené na místní bá-

je a povûsti. O v‰ech pfiipravova-

n˘ch akcích bude vãas informovat

R˘mafiovsk˘ horizont. JiKoVítûz Fastest Falcon Cupu 2007 Lubo‰ Houser

VáÏení dravcÛ Fota: archiv Sovinecko, o. p. s.
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Titulním v˘ãtem by se dalo struã-

nû shrnout to nejzajímavûj‰í, co

letos nabídlo náv‰tûvníkÛm kos-

tela sv. Trojice v Albrechticích

u R˘mafiova kaÏdoroãní pásmo

kostelní. Pfii pohledu na jeho po-

fiadatele i obecenstvo se ov‰em

nabízela i jiná charakteristika -

oblíben˘m heslem minulé éry

Mládí má zelenou.

Albrechtické pásmo kostelní to-

tiÏ vzniklo jako souãást tzv.

Barevn˘ch víkendÛ, soukromé

akce skupiny pfiátel z okruhu

Kamily H˘Ïové a Libora Vika

z Olomouce, jejímÏ smyslem je

uspofiádat v Albrechticích kaÏd˘

rok setkání v duchu jedné vybra-

né barvy. Té se podfiizuje obleãe-

ní, v˘zdoba ubytování i podáva-

né jídlo. Pro leto‰ní rok to byla

právû zelená, barva pozitivní

a uklidÀující. „Je zajímavé sle-
dovat, co s lidmi barvy dûlají.
Docela nepfiíjemná byla tfieba
ãervená nebo ãerná. Vloni byla
barvou víkendu rÛÏová, ta byla
zase legraãní, zvlá‰È na muÏské
ãásti osazenstva,“ popisuje

Kamila H˘Ïová.

Pfied nûkolika lety se z ryze sou-

krom˘ch aktivit zrodila my‰lenka

uspofiádat vefiejnû pfiístupn˘ kul-

turní program ve zdevastovaném

albrechtickém kostele a pfiitáh-

nout tak k této památce více po-

zornosti. Vzniklo obãanské sdru-

Ïení, které usiluje získat prostfied-

ky na postupnou opravu kostela

a za‰tiÈuje v‰echny akce spojené

s jeho udrÏováním. Probíhají zde

brigády dobrovolníkÛ, studentÛ

gymnázia a také kulturní událos-

ti, zejména pravidelná záfiijová

duchovnû-umûlecká pásma kos-

telní. Ta umoÏÀují odhalit dal‰ím

zájemcÛm pfietrvávající hodnotu

opomíjeného chrámu, kterou sto-

jí za to uchovat.

Duchovní ãást leto‰ního pásma

pfiivedla shodou okolností do alb-

rechtického kostela nového faráfie

z Bfiidliãné, k níÏ jsou Albrechti-

ce pfiifafieny. V minul˘ch letech

se bohosluÏby ujímali duchovní

z jin˘ch farností, vloni Roman

Masny z Horního Bene‰ova

a pfiedloni Kamil Vícha ze

Spálova u Oder. Letos se poprvé

po dlouh˘ch letech pfied oltáfi po-

stavil domácí duchovní, mlad˘ 

P. Piotr Oskwarek, pocházející

z Polska, kter˘ na fafie v Bfiidliãné

teprve nedávno vystfiídal P. Jana

Czudka.

Po jeho krátkém kázání a modlit-

bû se jiÏ program odvíjel na vl-

nách umûleck˘ch. Hudba se stfií-

dala s poezií, známí autofii s ménû

znám˘mi. Úvodní hudební vy-

stoupení obstaralo Klezmer trio

z R˘mafiova ve sloÏení Jana

Sedláãková (zpûv), Martina Má-

cová (klarinet, pfiíãná flétna)

a Lenka Janou‰ková (klávesy),

které se zamûfiuje na interpretaci

Ïidovsk˘ch písní v hebrej‰tinû

a jazycích jidi‰ a ladino.

Pfied oltáfiem je posléze vystfiídali

básníci: teprve zaãínající, ale jiÏ

pomûrnû vyspûl˘ Petr Kováfi

z Olomouce, kter˘ pfiednesl bás-

nû ze sv˘ch dvou rukopisn˘ch

sbírek, a Marie ·Èastná z Ostravy,

známá a oceÀovaná básnífika, kte-

rá mimo jiné získala v roce 2004

prestiÏní Cenu Jifiího Ortena za

svou sbírku Krajina s Ofélií.
Pfiedoltáfiní prostor poté zaujala

‰estice opût velmi mlad˘ch muzi-

kantÛ, folkrocková kapela ·aka-

jada z Letohradu, která si v Al-

brechticích poprvé zahrála v tak-

fika akustickém obsazení. Její

koncert na chvíli pfieru‰ila po-

slední z vystupujících básníkÛ

Kamila Nováková z Albrechtic

s vlastní i pfievzatou poezií o ko-

ních.

Souãástí umûleckého programu

pásma kostelního byla také v˘sta-

va v˘tvarn˘ch prací. Letos byly

v bezprostfiedním okolí kostela

instalovány trojrozmûrné objekty,

tzv. kokony, jakési kukly z pleti-

va, papíru, syntetické stfiiÏe i lid-

sk˘ch vlasÛ, jejichÏ autorkami

jsou Kamila H˘Ïová, Katefiina

Císafiová a Veronika Slámová.

Pásmo kostelní v chrámu sv.

Trojice nejen pfiitahuje pozornost

k málem zapomenuté památce

a naplÀuje ji nov˘m smyslem, ale

zároveÀ slouÏí jako jeden z pro-

stfiedkÛ k získání potfiebn˘ch fi-

nancí na rekonstrukci. V̆ tûÏky

jsou pomûrnû malé, takÏe z nich

ãlenové sdruÏení pofiizují spí‰e

drobnûj‰í opravy, jako napfi. v˘-

mûnu zámkÛ ãi o‰etfiení stfiechy

a brány barvou; mnohé dal‰í

men‰í opravy byly provedeny

zdarma dobrovolníky, pfiedev‰ím

místním koláfiem z Albrechtic.

Kostel sv. Trojice ov‰em potfiebu-

je mnohem razantnûj‰í renovaci,

zcela akutní je stav stfiechy.

Obãanské sdruÏení právû na její

opravu opakovanû, ale zatím bez-

v˘slednû Ïádá o dotaci. ZN

Z okolních obcí a mûst

Pásmo kostelní: ver‰e, kokony a Ïidovské písnû

Osadní v˘bory informují

Setkání seniorÛ v Janovicích
Ticho suchého léta...

Tomá‰ S˘ba

Osadní v˘bor v Janovicích uspofiádal tradiãní setkání seniorÛ

z Janovic, Janu‰ova a Nového Pole, které se uskuteãnilo ve ãtvr-

tek 27. záfií od 16 hodin v sále místního pohostinství naproti po‰-

tû. Setkání seniorÛ se zúãastnili zástupci Mûstského úfiadu

v R˘mafiovû. V bohatém odpoledním programu vystoupily dûti

z matefiské ‰koly v Janovicích, dále se pfiedstavili malí houslisté

a pûvecké sdruÏení Variace. Setkání doprovázela Ïivá hudba. 

Osadní v˘bor Janovice

jdu plání

such˘ch trav

nûkolik kvûtin

nûkolik hlav

se sklání

mává mi na pozdrav

nad obzorem

stra‰ák mraku

dohání brá‰ku

jdu loukou

na nose Ïlutou barvu

od pylového prá‰ku

je sly‰et pískání my‰ek

jdu travou

a obloha má vrásky

visí nad mou hlavou

jako ãelo obra

mám vzpomínku mihotavou

Ïe dfiív byla asi

o tro‰ku víc modrá

je sly‰et mlãení cvrãkÛ
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Nûktefií fiidiãi slíbili, Ïe vÛz nechají doma
Îe existuje Den bez aut, co je je-

ho smyslem a na kdy pfiipadá, se

v pátek 21. záfií dopoledne dozvû-

dûli mnozí fiidiãi, ktefií právû pro-

jíÏdûli Bruntálem.

Páteãní osvûtovou akci zorganizo-

vali pracovníci Mûstského úfiadu

Bruntál ve spolupráci s Policií âR

a mûstsk˘mi stráÏníky. Na dvou

stanovi‰tích podél hlavní silnice

stály smí‰ené skupiny, sloÏené

z pracovníkÛ úfiadu, státního

a mûstského policisty a také dûtí ze

Základní ‰koly Cihelní. Policisté

zastavovali projíÏdûjící auta, zbûÏ-

nû je zkontrolovali, a pokud zjistili

ménû závaÏn˘ nedostatek, proten-

tokrát fiidiãi domluvili.

Smyslem akce totiÏ byla pfiede-

v‰ím osvûta pfied Dnem bez aut,

kter˘ letos pfiipadl na sobotu 

22. záfií. „Chtûli jsme, aby moto-
risté vãas vûdûli, Ïe Den bez aut
existuje a co je jeho smyslem.
Tedy pokud moÏno jeden den
upfiednostnit jinou dopravu neÏ
automobilovou,“ fiekla za organi-

zátory Martina Machalová, která

zaji‰Èuje ekologickou v˘chovu pfii

Mûstském úfiadu v Bruntále.

Bûhem dvou dopoledních hodin

(pfiibliÏnû od 9.00 do 11.00)

hlídky zastavily desítky aut, je-

jichÏ osádky vyplÀovaly dotaz-

níky t˘kající se jejich postoje

k automobilismu a dopravû vÛ-

bec. Dotazníky vyplnilo celkem

pûtapadesát fiidiãÛ. Dostávali le-

táãky s informacemi o Dni bez

aut a také tematické ozdobné

magnetky. Nûktefií dokonce slí-

bili, Ïe v sobotu skuteãnû necha-

jí auto doma a najdou si jin˘

zpÛsob dopravy, bude-li tfieba.

Hlavním cílem Dne bez aut je

aspoÀ jednou v roce systematic-

ky, masovû a mediálnû upozornit

na trvalé po‰kozování na‰eho

zdraví a Ïivota automobilovou

dopravou ve mûstech. VÛbec

první Den bez aut v âR probûhl

v roce 1991 na základû v˘zvy ni-

zozemské Evropské mládeÏnic-

ké organizace pro les.

Bruntálská akce byla souãástí

projektu spolufinancovaného

Evropsk˘m sociálním fondem,

státním rozpoãtem âeské repub-

liky a Moravskoslezsk˘m kra-

jem. Jifií Ondrá‰ek

Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ
Informace Místní skupiny ââK

První pomoc pfii úrazech

6. Poranûní pohybového aparátu - kostí horní konãetiny
Pfiíznaky zlomeniny kosti: Mezi jisté znám-
ky zlomeniny fiadíme nápadnou zmûnu tva-

ru konãetiny, nepfiirozenou pohyblivost kon-

ãetiny v místû zlomeniny, v nejtûÏ‰ích pfiípa-

dech je pfii otevfiené zlomeninû patrn˘ úlo-

mek kosti vyãnívající z rány. K nejist˘m
známkám zlomeniny fiadíme bolestivost, 

otok, krevní v˘ron v okolí poranûného místa,

sníÏení hybnosti zranûné konãetiny.

V rámci první pomoci není úãelem na místû

nehody diagnostikovat zlomeninu a mnohdy

to ani bez odborn˘ch vy‰etfiení není moÏné.

Pfii pfiítomnosti nûkterého z v˘‰e uveden˘ch

pfiíznakÛ je ale tfieba vãas vyslovit podezfiení

na zlomeninu a dále tak zranûné dítû o‰etfio-

vat vzhledem ke komplikacím, které zlome-

ninu mohou provázet.

Nesprávnû o‰etfiená zlomenina mÛÏe dítû 

ohrozit rozvojem ‰oku pfii vnitfiním krváce-

ní z kostní dfienû dlouh˘ch kostí nebo krvá-

cením z poranûn˘ch cév v okolí zranûné kos-

ti. Druhotnû mÛÏe dojít k poranûní nervÛ
a okolních tkání úlomky kosti, k infekci pfii

otevfiené zlomeninû. Na celkovû zhor‰eném

stavu dítûte se podílí i velká bolestivost po-
ranûní.

První pomoc pfii podezfiení na zlomeninu:
Základním pravidlem je znehybnûní zlome-
né kosti - snaÏte se vÏdy znehybnit kloub

nad a pod zlomeninou, zamezíte tak dal‰ím

komplikacím a v˘raznû omezíte bolestivost

zranûní. Bûhem o‰etfiování vÏdy pfiidrÏujte

poranûnou ãást tûla nad a pod zlomeninou.

Pfii o‰etfiování zlomenin kostí horní konãe-
tiny konãetinu znehybnûte v tzv. fyziologic-

ké poloze, tj. ohnutou v úhlu 90° pfied tûlem.

Zavfienou zlomeninu na horní konãetinû 

o‰etfiete ‰átkov˘m závûsem, kter˘ je nej-

rychlej‰ím, nej‰etrnûj‰ím a vût‰inou dostup-

n˘m zpÛsobem o‰etfiení. Kombinací 2 - 3

‰átkÛ vytvofiíte pomûrnû dokonalé znehybnû-

ní horní konãetiny.

Nejprve konãetinu uloÏte do tzv. velkého
závûsu. ·átek rozloÏte na hrudník dítûte

tak, aby základna leÏela ‰ikmo od ramene

zranûné konãetiny k protilehlému pasu

a vrchol ‰átku byl pod loktem. Ohnûte ‰etr-

nû zranûnou konãetinu do pravého úhlu

pfied tûlem. Dolní cíp ‰átku pfiehnûte kolem

zranûného pfiedloktí smûrem nahoru na pro-

tilehlé nezranûné rameno a za krkem oba

cípy svaÏte. Na vrcholu ‰átku, kter˘ je

u poranûného lokte, udûlejte uzlík.

Dokonalej‰í znehybnûní poskytuje tzv. velk˘
zpevÀující ‰átkov˘ závûs. Doplníme pfied-

chozí o‰etfiení o druh˘ ‰átek tak, Ïe vrchol

druhého ‰átku je uvázan˘ v uzlík a pfiiloÏen˘

na rameno poranûné horní konãetiny, základ-

nu veìte pod zranûn˘m pfiedloktím. Cípy ‰át-

ku obtoãte kolem tûla, svaÏte je na protileh-

lém boku - pfiitisknete tak poranûnou konãe-

tinu pevnû k tûlu. Máte-li k dispozici tfii ‰át-

ky, mÛÏete v˘‰e popsané znehybnûní doplnit

je‰tû ‰átkem sloÏen˘m do kravaty, kter˘ veì-

te nad poranûn˘m pfiedloktím kolem tûla.

Improvizované znehybnûní horní konãetiny

lze nejjednodu‰eji provést pomocí odûvu

(napfi. triãka, které má dítû obleãené a do nûjÏ

lze po pfii‰pendlení zranûnou konãetinu za-

vûsit).

Pfii o‰etfiení zlomenin pletence paÏního -

zlomeniny lopatky a klíãní kosti - pouÏijte

velk˘ ‰átkov˘ závûs, kter˘ je pfii zlomeninû

klíãku modifikován zvednut˘m pfiedloktím

poranûné konãetiny, prsty jsou poloÏeny na

protilehlé rameno, cípy závûsu jsou pfiiloÏe-

ny opaãnû.

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)

Fota: autor
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Boural kvÛli veverce
Mezi Starou Vsí a hranicí okresu ·umperk havaroval 16. záfií 21let˘

fiidiã na motocyklu. VjíÏdûl do mírné zatáãky, kdyÏ mu náhle do ces-

ty vbûhlo malé lesní zvífie, veverka nebo kuna. Motocyklista strhl fií-

zení a sjel do pfiíkopu. ·koda na stroji ãiní jen 10 tisíc korun, pfii ne-

hodû v‰ak byla zranûna mladíkova 17letá spolujezdkynû.

Cyklista se srazil na Ovãárnû s autobusem
K tragické nehodû do‰lo 21. záfií v zatáãce mezi Ovãárnou

a Hvûzdou. Stfietl se zde 37let˘ cyklista s protijedoucím autobusem.

Cyklista bohuÏel po nehodû sv˘m zranûním podlehl. Pfiíãina a okol-

nosti váÏné nehody jsou zatím v ‰etfiení, takÏe nelze spekulovat o mí-

fie zavinûní jednotliv˘ch úãastníkÛ události. U fiidiãe autobusu bylo

poÏití alkoholu vylouãeno. U zemfielého byla nafiízena soudní pitva.

Pfievrátil kamion do lesa
Tent˘Ï den veãer do‰lo za Starou Vsí k dopravní nehodû nákladního

vozidla. ¤idiã si zfiejmû ‰patnû pfiipevnil náklad papírov˘ch rolí

k plo‰inû. Ty se pfii prÛjezdu zatáãkou posunuly a zpÛsobily pfievrá-

cení návûsu a poté celého kamionu do lesa. ¤idiã pfii nehodû utrpûl

zhmoÏdûní hrudníku. ZpÛsobená ‰koda ãiní 1 500 tisíc Kã.

Z podkladÛ PâR Bruntál zpracovala redakce

Moravskoslezsk˘ kraj
informuje

Na sociální projekty pÛjde letos
z kraje témûfi 13 milionÛ

Moravskoslezsk˘ kraj vypsal v˘bû-
rová fiízení na dotaãní programy
v sociální oblasti pro neziskové or-
ganizace. Zastupitelstvo kraje na
svém jednání 27. záfií rozhodlo, Ïe
podpofií 54 projektÛ, coÏ pfiedstavu-
je 55,6 % Ïádostí. V leto‰ním roce
vyplatí kraj na sociální projekty
v regionu o dva a pÛl milionu korun
více neÏ loni - pfiesnû 12,75 milionÛ
korun.
„Îádosti o finanãní podporu by-
ly rozdûleny do tfií dotaãních
programÛ zamûfien˘ch na rozvoj
sociálních sluÏeb v regionu, pro-
tidrogovou politiku a oblast vy-
rovnávání pfiíleÏitostí pro obãa-
ny se zdravotním handicapem,“
upfiesnil námûstek hejtmana kra-

je Petr Adamec.

Na projekty zvy‰ující úroveÀ po-

skytovan˘ch sluÏeb vypsal kraj

deset dotaãních titulÛ a vyãlenil

7,6 milionu korun. Do kontakt-

ních center a na terénní progra-

my pro osoby se závislostí na

drogách poputuje ve dvou titu-

lech 2,8 mil. korun. Dal‰í 1,3

mil. z rozpoãtu Moravskoslez-

ského kraje pÛjde na akce pomá-

hající zdravotnû postiÏen˘m za-

pojit se do bûÏného Ïivota. Zde

jsou vyhlá‰eny ãtyfii dotaãní titu-

ly. UÏ na ãervnovém zasedání se

zastupitelstvo shodlo vyãlenit

972 tisíce korun na podporu se-

dmi projektÛ zamûfien˘ch na vy-

rovnávání pfiíleÏitostí pro obãa-

ny se zdravotním postiÏením.

Krajsk˘ úfiad vybíral celkem

z 97 Ïádostí o dotaci, v˘sledky

fiízení budou zaãátkem pfií‰tího

t˘dne k nahlédnutí na webov˘ch

stránkách www.kr-moravskos-

lezsky.cz.

Moravskoslezsk˘ kraj reaguje na

zmûny v zákonech, jak potvrzuje

námûstek pro sociální problema-

tiku Adamec: „Novû jsme pfii-
pravili dotaãní titul na podporu
sluÏeb zamûfien˘ch na pomoc
osobám ohroÏen˘m domácím ná-
silím, zejména v místech, kde ta-
to sluÏba chybí. Podpofiíme také
poradenství ve vztahu k sociál-
nûprávní ochranû dûtí. Tady bu-
de podpora smûfiovat k probaã-
ním programÛm urãen˘m na za-
pojení mladistv˘ch.“
Nosnou linkou sociální politiky

Moravskoslezského kraje je

pruÏnû reagovat na podnûty

zvenãí. Tereza Hlaváãová,
tisková mluvãí MSK

UÏiteãná informace

Bezpeãné uÏití zemního plynu
4. Odorizace zemního plynu - „vÛnû“ , kte-
rá chrání

Zemní plyn v pfiírodní podobû nedisponuje

Ïádn˘m zápachem, neboli „odérem“. Z toho-

to dÛvodu se kvÛli jeho bezpeãné distribuci

a pouÏití provádí tzv. odorizace. Toto nepfiíli‰

pÛvabné slovo oznaãuje umûlé obohacení

zemního plynu látkou ãi smûsí látek, odoran-

tem, s mimofiádnû intenzivním a charakteris-

tick˘m zápachem, aby jiÏ pfii jednoprocentní

koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl

signalizován jeho únik. Odorizace probíhá ne-

ustále v tzv. odorizaãních stanicích, pfied vstu-

pem zemního plynu do plynovodních sítí.

Pro zv˘‰ení bezpeãnosti uÏivatelÛ zemního

plynu provádí Severomoravská plynáren-
ská, a. s., v podzimních mûsících pfied top-

nou sezónou zv˘‰enou odorizaci, zamûfie-

nou na zji‰tûní drobn˘ch únikÛ plynu.

V pfiípadû zji‰tûní úniku zemního plynu je

tfieba neprodlenû volat pohotovostní sluÏbu
Severomoravské plynárenské, a. s., na ãís-
le 1239 a dodrÏet základní bezpeãnostní po-

kyny. Telefonovat je nutno telefonem, kter˘

se nachází mimo objekt s únikem plynu.

Kromû tohoto kroku je nezbytné zhasnout

v‰echny plameny v objektu, zajistit vûtrání

prostor, uzavfiít hlavní uzávûr plynu (HUP),

vypnout hlavní pfiívod elektfiiny do objektu,

nemanipulovat s elektrick˘mi spotfiebiãi, ne-

pouÏívat spotfiebiãe s bateriov˘m napájením

(zvonky, telefony apod.), nekoufiit, nepouÏí-

vat v˘tah a také u nepfiístupn˘ch prostor uvû-

domit policii a hasiãe. V pfiípadû objektu, ve

kterém se nachází více lidí, je tyto tfieba va-

rovat a neprodlenû opustit budovu.

DÛleÏitá telefonní ãísla:
Pohotovostní sluÏba

Severomoravské plynárenské, a. s. 1239

Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor 150

Záchranná sluÏba 155

Policie âR 158

Severomoravské sdruÏení pro zemní plyn

NepodceÀujme pfiípravu na topnou sezónu
S pfiíchodem podzimu jsou spo-

jeny také starosti s pfiípravou na

topné období. S pouÏíváním top-

n˘ch tûles a topidel se pojí ãetná

nebezpeãí a mÛÏe dojít nejen k ma-

teriálním ztrátám, ale i k újmû na

zdraví a nûkdy i k úmrtí.

Mezi nejãastûj‰í pfiíãiny vzniku

poÏáru patfií nesprávná obsluha

topidel, manipulace se Ïhav˘m

popelem, umístûní hofilav˘ch lá-

tek v blízkosti topidla nebo ‰pat-

né umístûní ãi instalace topidla.

Nesmí se v‰ak zapomínat ani na

fiádn˘ stav komínÛ a koufiovodÛ,

kter˘mi jsou odvádûny ze spalo-

vacího prostoru topidel zplodiny

hofiení.

BliÏ‰í podrobnosti o pouÏívání te-

peln˘ch spotfiebiãÛ upravuje vy-

Foto: archiv Policie âR Bruntál
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hlá‰ka Ministerstva vnitra 

ã. 246/2001 Sb., platná od 23. 7.

2001, kterou se provádûjí nûkterá

ustanovení zákona o poÏární 

ochranû. Dal‰í podmínky poÏární

bezpeãnosti pfii pouÏívání tepel-

n˘ch spotfiebiãÛ jsou stanoveny

v § 42 „Tepelné spotfiebiãe“ takto:

1) Pfii pouÏívání tepeln˘ch, elek-

trick˘ch, plynov˘ch a jin˘ch

spotfiebiãÛ, zejména star‰í v˘ro-

by, u kter˘ch není k dispozici

pÛvodní dokumentace (návod

v˘robce na provoz, kontroly, 

údrÏbu, pfiípadnû obsluhu), se

postupuje podle dokumentace

technicky a funkãnû srovnatel-

n˘ch druhÛ a typÛ spotfiebiãÛ.

2) V pfiípadech uveden˘ch v od-

stavci 1 nebo není-li bezpeãná

vzdálenost spotfiebiãe od povr-

chÛ stavební konstrukce, podla-

hové krytiny a zafiizovacích

pfiedmûtÛ z hofilav˘ch hmot do-

loÏena zkou‰kou nebo pfiedepsá-

na technickou dokumentací, sta-

noví se bezpeãné vzdálenosti

podle normativních poÏadavkÛ -

napfiíklad âSN 06 1008 PoÏární

bezpeãnost tepeln˘ch zafiízení.

3) Pfii pouÏívání tepeln˘ch spo-

tfiebiãÛ na pevná paliva se nevy-

chladl˘ popel ukládá do nehofila-

v˘ch uzavírateln˘ch nádob.

Desatero bezpeãnostních zásad pfii pouÏívání topidel:
1)   Umístûní topidla - podle druhu prostoru je nutno správnû zvolit i druh topidla.

2)   Pfiipojení topidla - pro správnou funkci je potfiebné i jeho odborné pfiipojení.

3)   Dostateãn˘ pfiívod vzduchu - kaÏdé topidlo potfiebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu.

4)  Odvod spalin - spaliny je tfieba bezpeãnû odvést od topidla do volného prostoru - vût‰inou komínu. Správné pfiipojení odvodu 

spalin od topidla podléhá revizi komínu, popfiípadû posouzení koufiové cesty.

5)   PouÏívání pfiedepsaného paliva - kaÏdé topidlo je pouÏíváno na urãit˘ druh paliva, jeho pouÏívání je nutné dodrÏovat.

6)   DodrÏování bezpeãnostních vzdáleností - kaÏdé topidlo by mûlo mít v˘robcem stanoveny bezpeãné vzdálenosti od hofilav˘ch 

pfiedmûtÛ.

7)   Nehofilavé a izolaãní podloÏky - uplatÀuje se zejména u topidel na tuhá paliva, problematiku fie‰í âSN 06 1008.

8)   DodrÏování návodÛ k obsluze - ke kaÏdému topidlu dodává v˘robce návod k obsluze, je tfieba se s ním seznámit a dodrÏovat sta-

novené zásady.

9)   PouÏívat schválená topidla - v˘robce garantuje správnou a bezpeãnou funkci, nejsou dovoleny Ïádné domácí úpravy.

10) Pravidelné ãi‰tûní komínÛ - problematiku fie‰í vyhlá‰ka ã.111/1981 Sb.

Vyhlá‰ka ã. 111/1981 Sb., o ãi‰-

tûní komínÛ, stanovuje zásady

kontroly, ãi‰tûní a zkou‰ení ko-

mínÛ. Vyhlá‰ka se vztahuje na

správce a uÏivatele objektu a ko-

minick˘ podnik. Správce objek-

tu odpovídá za bezpeãn˘ provoz

komínÛ a spotfiebiãÛ paliv. Ko-

minick˘ podnik je odpovûdn˘

(v objektech, s jejichÏ majitelem

uzavfie smlouvu na provádûní

kominick˘ch prací podle vyhl.

ã. 111/1981 Sb.) za fiádné ãi‰tûní

komínÛ a kontrolu jejich stavu.

âi‰tûní se provádí ve lhÛtách

stanoven˘ch podle v˘konu spo-

tfiebiãe a druhu pouÏívaného pa-

liva a podle ãetnosti pouÏívání

(celoroãní nebo rekreaãní pro-

voz). Z hlediska poÏární bezpeã-

nosti je mimo likvidace sazí

(moÏnost jejich vznícení v ko-

mínû) dÛleÏitá kontrola staveb-

ního provedení komínÛ a umís-

tûní dfievûn˘ch souãástí stavby,

zda tyto neohroÏují poÏární bez-

peãnost objektu, zvlá‰tû pfii pro-

stupech komínÛ pÛdními prosto-

ry a stfiechou. Za ãinnost, u níÏ

hrozí nebezpeãí vzniku poÏáru,

je nutno povaÏovat vypalování

komínÛ. Vypalovat je moÏné

pouze zdûné komíny, a to aÏ po-

té, co jsou uãinûna vhodná pre-

ventivní opatfiení.

U právnick˘ch a podnikajících fy-

zick˘ch osob je mimo jiné stano-

vena povinnost dodrÏovat tech-

nické podmínky a návody vztahu-

jící se k poÏární bezpeãnosti v˘-

robkÛ nebo ãinností a pravidelnû

kontrolovat prostfiednictvím od-

bornû zpÛsobilé osoby dodrÏová-

ní pfiedpisÛ o poÏární ochranû

a neprodlenû odstraÀovat zji‰tûné

závady. Fyzické osoby jsou zase

povinny poãínat si tak, aby nedo-

cházelo ke vzniku poÏárÛ, zejmé-

na pfii pouÏívání tepeln˘ch, elek-

trick˘ch, plynov˘ch a jin˘ch spo-

tfiebiãÛ a komínÛ, a dodrÏovat

podmínky nebo návody vztahují-

cí se k poÏární bezpeãnosti v˘-

robkÛ nebo ãinností. Za neplnûní

tûchto povinností je moÏné uloÏit

sankce.

LhÛty pro ãistûní komínÛ dle vyhlá‰ky ã. 111/1981 Sb., o ãi‰tûní komínÛ
âistûní komínÛ se provádí za rok nejménû:

a) jsou-li do komínÛ zapojeny spotfiebiãe na paliva tuhá a kapalná,

1. do v˘konu 50 kW - ‰estkrát,

2. s v˘konem nad 50 kW - ãtyfiikrát;

b) jsou-li do komínÛ zapojeny spotfiebiãe na paliva plynná,

1. do v˘konu 50 kW, pokud jsou opatfieny komínovou vloÏkou - dvakrát,

2. do v˘konu 50 kW, pokud nejsou opatfieny komínovou vloÏkou - ‰estkrát,

3. s v˘konem nad 50 kW - ãtyfiikrát;

c) jsou-li do komínÛ zapojeny spotfiebiãe paliv do v˘konu 50 kW v rekreaãních domcích a chatách, které nejsou 

uÏívány celoroãnû - nejménû jednou roãnû (nejlépe pfied zahájením topné sezóny).

Statistika
V roce 2006 do‰lo na okrese Bruntál k 22 po-

ÏárÛm komínov˘ch tûles, pfiiãemÏ pfiímá ‰ko-

da byla vyãíslena na 362 tisíc. Kã. Díky ry-

chlému a vãasnému zásahu hasiãÛ bylo

v tomto roce uchránûno 3,3 mil. Kã.

Za první pololetí roku 2007 do‰lo v okrese

Bruntál k 17 poÏárÛm komínov˘ch tûles.

Pfiímá ‰koda zatím v tomto roce ãinní 90 ti-

síc. Kã a v˘‰e uchránûn˘ch hodnot se pohy-

buje okolo 1,3 mil. Kã.

Nejniãivûj‰í poÏár v souvislosti s uÏíváním

komínového tûlesa, kter˘ v zimû roku 2006

napáchal ‰kodu ve v˘‰i 150 000 Kã, vznikl

v Bruntále. V souvislosti s temperováním ro-

dinného domu do‰lo ke vznícení nosného

dfievûného trámu podlahy ob˘vacího pokoje

pfiizdûného ke komínovému tûlesu. Vãasn˘m

zpozorováním uÏivatelky bytu nedo‰lo

k ohroÏení spících osob na zdraví a Ïivotech.  

Zdroj: www.hasicibruntal

Ilustraãní foto
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reakce na ãlánek
Ráda bych reagovala na ãlánek ·tafeta ve va-

‰em ãasopisu R˘mafiovsk˘ horizont ze dne 

9. ãervence 2007 (roãník IX., 13/2007). Roz-

hovor Rostislava Sedláãka s Alenou Tome‰-

kovou o souãasném taneãním dûní v R˘ma-

fiovû bych chtûla doplnit o pár z mého pohle-

du velmi podstatn˘ch informací t˘kajících se

otázky choreografie a v˘bûru hudby.

Alena Tome‰ková mû jako pedagoga nûkoli-

krát pfiizvala ke spolupráci na letní taneãní

soustfiedûní - v roce 2003 do Bruntálu, v le-

tech 2004 a 2005 do R˘mafiova. ProtoÏe i pro

mû tancování kdysi zaãalo tady, byla jsem rá-

da, Ïe mÛÏu nûco nauãit právû mladé r˘ma-

fiovské taneãnice.

Musím fiíct, Ïe je opravdu obdivuhodné, kolik

úspûchÛ zdej‰í tanec zaznamenává nejen v na-

‰í republice, ale i za jejími hranicemi, a Ïe se

tu stále tancuje na plné pecky, a to od nejmen-

‰ích dûtí. Je to díky Alenû Tome‰kové, která je

opravdu velice schopná produkãní, organizá-

torka a ohromn˘ tahoun. DokáÏe zajistit spon-

zory, profesionální pedagogy pro v˘uku, díky

ní se dûti z R˘mafiova dostávají na kvalitní ta-

neãní workshopy a soutûÏe do jin˘ch mûst.

Pokud jde o choreografie a v˘bûr hudby, mû-

la bych v‰ak pár v˘hrad, které se t˘kají mû 

osobnû. KdyÏ jsem pro Alenu uãila poprvé,

zeptala se mû, jestli mÛÏe mé variace pouÏít

ve sv˘ch choreografiích. Odpovûdûla jsem

ano s tím, Ïe mû musí uvést jako spoluchore-

ografa. Zapomnûla jsem v‰ak dodat, Ïe by se

mûla zmínit vÏdy, kdyÏ nûkdo o tomto tématu

bude psát nebo hovofiit. NeboÈ uãení je jedna

vûc a choreografie druhá.

Taneãní variace na samotn˘ch lekcích vût‰i-

nou roz‰ifiují pohybov˘ rejstfiík, zdokonalují

techniku a rozvíjejí pohybovou pamûÈ.

Choreografie v‰ak stojí o stupeÀ v˘‰.

Choreograf mÛÏe vyjít buì z variace, která jiÏ

byla motivovaná v˘bûrem hudby, a nese tak

s sebou my‰lenku, pocit a nápad (napfi. ve slo-

vech). MÛÏe v‰ak také vyjít sám ze sebe, má-

li potfiebu sdûlit divákovi prostfiednictvím ta-

neãníkÛ svÛj nápad, a nebo ho mÛÏe inspiro-

vat právû skupina taneãníkÛ, jejich vûk, jejich

pohled na svût apod. Je tedy opravdu mnoho

moÏností, jak choreograf pracuje, a kaÏdá cho-

reografie je individuální proces, jehoÏ smûr

urãuje právû jeho autor.

Pro Alenu jsem uãila tfiikrát a tfiikrát pak

z m˘ch variací na mnou vybranou hudbu

vznikly choreografie Aleny Tome‰kové.

Konkrétnû ‰lo o variace na hudbu Rosario

Flores, J. Nohavici (Nic moc z alba Babylon)

a Zuzany Navarové (Do nebes z alba Jako
·ántidéví). TakÏe to, co Alena Tome‰ková 

uvádí ve tfietím sloupci ãlánku ·tafeta na str.

13, cit.: „Hudba jde ruku v ruce s cel˘m nápa-

dem a bez správného v˘bûru hudby je to po-

loviãní úspûch.“, je poloviãní pravdou její

choreografické práce. A to právû proto, Ïe zde

není ani zmínka o ostatních autorech.

¤íká se tomu du‰evní vlastnictví a kvÛli tomu

vznikly organizace jako je OSA a DILIA, aby

tato „nedorozumûní“ v autorství ochraÀovaly.

V na‰í situaci nehrají roli peníze, ale etické

jednání, úcta k práci druh˘ch lidí, ale také v˘-

chova dûtí, které si mohou myslet, Ïe takhle se

to dûlá.

Jsou to choreografie pro dûti a mladé taneãni-

ce, já jsem dala svolení k uÏití m˘ch variací

v choreografiích a mûla jsem radost z toho, Ïe

se tancují, Ïe nevznikly jen pro danou lekci

tance, ale Ïe inspirovaly a dál existovaly.

Nemohu v‰ak zavírat oãi nad tím, kdyÏ toho

nûkdo zneuÏije.

Upfiímnû mû to mrzí. Michaela Doláková

Druh˘ obãan R˘mafiova v knize
rekordÛ a kuriozit âR

Podûkování
Ani ve snu by mû nenapadlo, Ïe v ne-

dûli 16. záfií budu muset volat linku

158. ManÏel se vydal v pozdních od-

poledních hodinách na chvíli do lesa

za R˘mafiovem. Brzy se set-

mûlo a zaãal ztrácet ori-

entaci. Po 21. hodinû

mnû mobilním tele-

fonem volal, Ïe to

vzdává, aÈ volám

o pomoc na lin-

ku 158, Ïe neví,

kde je. Pár mi-

nut po tísÀovém

volání pro mû

pfiijela hlídka poli-

cistÛ Obvodního od-

dûlení Policie âR

R˘mafiov a jeli jsme smû-

rem, kde se mûlo podle informa-

cí manÏela nacházet jeho vozidlo, ze

kterého ode‰el do lesa. Vysílaãkou by-

lo policií nahlá‰eno operátorovi ãíslo

manÏelova mobilu, kter˘ byl za chvíli

zamûfien. Mezitím jsme mífiili ke

Skfiítku a pak zase kousek zpût. Do 10

minut obdrÏela policie zamûfiené místo

mobilního telefonu, coÏ je pro neza-

svûceného ãlovûka nûco úÏasného.

Pfiedstava, co by se stalo,

kdyby manÏel mobil

u sebe nemûl, byla

pro mû hrozná. Asi

by byl do rána nû-

kde v lese bez

teplého obleãení,

pití, svûtla atd.

Policejní vÛz

mífií do lesa smû-

rem, kter˘ udalo

zamûfiení, a po

krátké dobû manÏela

nacházíme v pofiádku,

jen trochu unaveného.

Chci podûkovat pfiedev‰ím dvû-

ma ãlenÛm Obvodního oddûlení

Policie âR, ktefií v tu dobu 16. 9. mûli

sluÏbu, za rychlou a organizaãnû v˘-

bornou práci, která trvala necelou pÛl-

hodinu. Dûkuje Ludmila Sigmundová

V úter˘ 4. záfií byl pozván do Pelhfiimova, mûsta rekordÛ

a kuriozit v âeské republice, pedagog Mgr. Antonín Zaìa

Zavadil. Byl zapsán jako druh˘ obãan, po mladinkém

Janu Hudáãkovi, do knihy rekordÛ âeské republiky. Této

pocty docílil za 62 rokÛ nepfietrÏité práce ve vedení let-

ních dûtsk˘ch táborÛ. Rekord byl zapsán do âeské data-

banky dne 4. záfií 2007. Ocenûní certifikátem pfiebral re-

kordman z rukou prezidenta Agentury Dobr˘ den

v Pelhfiimovû Miroslava Marka. R. Mûfiínsk˘

inzerce

Foto: archiv R. Mûfiínského
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Sport

R˘mafiovsk˘ desetiboj opût zve své pfiíznivce
V sobotu 15. záfií 2007 odstarto-

val 32. roãník R˘mafiovského de-

setiboje úvodní disciplínou - tu-

ristikou. Ta se konala v rámci

R˘mafiovské padesátky a deseti-

bojafii svou úãastí tuto akci pod-

pofiili. Na start se postavilo 57 cy-

klistÛ a 3 pû‰í. Chtûla bych touto

cestou podûkovat organizátorovi

této disciplíny Jaroslavu Lachni-

tovi a v‰em ãlenÛm v˘boru KâT

za v˘bornou organizaci celé akce

i za pfiípravu chutného obãerstve-

ní v cíli, které pfii‰lo v‰em úãast-

níkÛm vhod. AÏ na protest Broni

Rektofiíka, kter˘ vyjel na traÈ po-

zdûji a kolegové mu na obãerstvo-

vaãce ve Val‰ovském Dole vyjed-

li v‰echnu polévku, probûhla tato

disciplína ke spokojenosti v‰ech

zúãastnûn˘ch. Potû‰itelné je, Ïe si

mezi nás na‰li cestu noví zájemci,

ktefií neváhají zmûfiit síly v této 

ojedinûlé soutûÏi. A ti, ktefií dopo-

sud váhají, mohou pfiijít mezi nás

jiÏ v pátek 5. fiíjna 2007, kdy je na

programu bûh na 1000, resp. 600

m (pro kategorii muÏi C). PobûÏí

se na hfii‰ti u kotelny na OkruÏní

ulici. Neváhejte a pfiijìte. 

Za v˘bor R˘mafiovského
desetiboje Alena Jurá‰ová

fotbalov˘ servis
Jiskra nestaãila na favorizovan˘ Liberec

V historii r˘mafiovské kopané

budeme tûÏko hledat tak kvalit-

ního soupefie, se kter˘m se na‰e

muÏstvo utkalo, jak˘m byl beze-

sporu soupefi ve 3. kole poháru

âMFS. Pfied témûfi 1600 diváky

nastoupily obû muÏstva s tím 

nejsilnûj‰ím, co mají k dispozici.

Hosté pfiistoupili k utkání zodpo-

vûdnû a nenechali nic náhodû.

Do na‰eho kraje uÏ pfiicestovali

den pfiedem a pfiivezli si 18 hrá-

ãÛ, ktefií budou absolvovat i so-

botní ligov˘ duel v Olomouci.

Kromû marodÛ JanÛ, HoleÀáka,

Bejbla a Petrou‰e scházeli kvÛli

men‰ím zdravotním potíÏím je‰-

tû Joná‰ a Dohnálek, ktefií se pfii-

pravují s béãkem. „Zápas je pro
nás hodnû dÛleÏit˘, v poháru
chceme jít co nejdál,“ tvrdil libe-

reck˘ trenér Michal Zach pro de-

ník MF Dnes. „Máme natoãen˘
jeden divizní zápas R˘mafiova,
jeho hru známe.“ Obû muÏstva

pak vytvofiila nezapomenuteln˘

záÏitek pro nejmen‰í benjamín-

ky r˘mafiovské kopané, ktefií

pfied zaplnûn˘m hledi‰tûm na-

stoupili ruku v ruce se sv˘mi

moÏn˘mi vzory. Zaãátek utkání

zaãali lépe favorité z Liberce.

Hned v první minutû vybojovali

hosté rohov˘ kop. Ten zahrával

tradiãnû Papou‰ek a odraÏen˘

míã se dostal ke Ko‰Èálovi a ten

nekompromisnû z 10 metrÛ vy-

stfielil pod bfievno. 0:1. Domácí

hráãi mûli od zaãátku aÏ moc

velk˘ respekt ze soupefie, které-

ho znají jen z televizních pfieno-

sÛ, a zbyteãnû ztráceli tûÏko vy-

bojované míãe. V 8. minutû mûl

‰anci Frejlach, ale jeho stfiela ‰la

jen do rukou domácího ·uláka.

V 11. minutû po pravé stranû za-

táhl Papou‰ek a pfiihrávkou po-

dél brankové ãáry na‰el nabûh-

nutého Nezmara a ten mûl uÏ

velmi snadnou úlohu. 0:2.

Domácí se osmûlili poprvé aÏ ve

12. minutû, ale stfieleck˘ pokus

z 25 metrÛ ‰el daleko mimo sva-

tyni Hauzra. Hosté i nadále po-

kraãovali v nátlakové a kombi-

naãní hfie a byl znát v˘konnostní

rozdíl soutûÏí, v kter˘ch muÏstva

nastupují. „Cel˘ zápas jsme hrá-
li v kfieãi, mûli jsme ze soupefie
velk˘ respekt,“ uvedl po utkání

domácí trenér Petr Kostelník.

Právû v prvním poloãase to bylo

znát. Ve 30. minutû to bylo uÏ

0:3, kdyÏ zahrával Papou‰ek pfií-

m˘ voln˘ kop ve vzdálenosti 35

metrÛ od na‰í brány a pfiízemní

stfielou „‰ajtlí“ nachytal ·uláka

tzv. na ‰vestkách. V 34. minutû

museli sáhnout pro zranûní

k prvnímu stfiídání hosté, tak se

místo zranûného Frejlacha dostal

do hry Diego Lattmann. V 38.

minutû se opût osmûlili domácí

kdyÏ se do pokutového území

probíjel Îmolík po ·vajdovû na-

ráÏeãce, ale ke stfielbû ho uÏ dÛ-

sledná obrana hostí nepustila.

V závûru poloãasu mûl opût ‰an-

ci Îmolík, ale jeho stfiela trefila

jen obránce hostí. Do druhého

poloãasu vstoupili uÏ na‰i kluci

bez respektu. Za stavu 0:3 jim uÏ

nic jiného ani nezb˘valo a hosté

z Liberce uÏ taky ubrali nohu

z plynu a utkání chtûli kontrolo-

vat. „Ve druhé pÛli jsme si ale
zaãali více vûfiit a mûli jsme i nû-
jaké ‰ance,“ uvedl Du‰an

Îmolík. Právû on byl jedním 

z nejvût‰ích tahounÛ domácích.

V 49. minutû se individuálnû

prosadil v pokutovém území

soupefie, kde ho zastavil aÏ faul,

ale pískot byl sly‰et jen z úst do-

mácích divákÛ, ne z pí‰Èalky roz-

hodãího. V 56. minutû to byl 

opût Îmolík, kter˘ zahrával pfií-

m˘ voln˘ kop z dvaceti metrÛ.

BohuÏel jeho stfiela se mezi tyãe

nedostala. V 65. minutû dali

o sobû zase vûdût hosté.

Nejdfiíve sklidil potlesk od divá-

kÛ hostující Nezmar, kter˘ spor-

tovnû pfiiznal ruku. „SnaÏím se

Foto: archiv Aleny Jurá‰ové a Lubo‰e Kfiimského
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hrát fér. Nebudu si hrát na hrdi-
nu a nebudu tvrdit, Ïe bych tako-
vé gesto udûlal za jakékoliv situ-
ace, to asi ne, ale tentokrát by
bylo zbyteãné dûlat, Ïe jsem ru-
kou nehrál,“ sdûlil po utkání Ne-

zmar. O minutu pozdûji Hoch-

meister vyzkou‰el pozornost

·uláka, kter˘ ji efektnû vyrazil

na roh. Hned o dal‰í minutu byl

hrdinou opût ·ulák, kter˘ tváfií

v tváfi Nezmarovi byl úspû‰nûj‰í.

V 70. minutû na‰i hráãi zahráva-

li jedin˘ roh utkání proti soupe-

fiovû devíti, ten byl v‰ak pfiíli‰

dlouh˘ a následn˘ centr zpût do

pokutového území Dosedûl hla-

vou umístil do rukou pozorného

Hauzra. V 75. minutû se v na‰í

‰estnáctce prosadil stfiídající

Fernando Hudson, ale jeho hla-

viãka o zem skonãila jen na

bfievnû. O minutu pozdûji se

v‰ak stav na svûtelné tabuli opût

mûnil, kdyÏ se po levé stranû

prosadil Lattmann a jeho pfii-

hrávka na‰la na malém vápnû

Nezmara, kter˘ ve skluzu mûnil

stav na 0:4. V 79. minutû si moh-

li domácí zakfiiãet gól, ale jedo-

vatá stfiela Krajãoviãe letûla tûs-

nû vedle. Následnû mohl Hodúr

zv˘‰it, ale Kováã mu na posled-

ní chvíli míã vypíchl. V 88. mi-

nutû se mohl opût zapsat do stfie-

leck˘ch listin v˘bornû hrající

Hodúr, ale i tentokrát byl úspû‰-

nûj‰í ·ulák v bránû. V poslední

minutû se do ‰ance dostal je‰tû

Îmolík, kter˘ obe‰el tfii hráãe

hostí, ale jeho následná stfiela ‰la

nad. Utkání tak skonãilo bez pfie-

kvapení a zaslouÏen˘m vítûz-

stvím dvojnásobného mistra li-

gy. „Jsme v situaci, v jaké jsme si
musíme i takov˘ch vítûzství váÏit.
KaÏd˘ takov˘ v˘sledek nám teì
mÛÏe pomoci. Pro nás je Pohár
âMFS ‰ancí, jak se dostat do po-
hárové Evropy. A nemá cenu co-
koliv podceÀovat,“ sdûlil po ut-

kání útoãník hostí Nezmar.

V dal‰ím kole na‰i hosté narazí

ve 4. kole na Fulnek, kter˘ pora-

zil divizní Konice. Touto cestou

by chtûlo je‰tû vedení klubu po-

dûkovat v‰em sponzorÛm a ze-

jména divákÛm, ktefií vytvofiili

skvûlou kulisu. Pro zajímavost

jen uveìme, Ïe r˘mafiovská ná-

v‰tûva byla nejvût‰í ze v‰ech

hran˘ch utkáních poháru âMFS

v tomto kole. Dûkujeme.

Kamil Furik
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PoÏadujeme:
- praxi v oboru MKD
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C, E
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav

Nabízíme:
- náborov˘ pfiíspûvek dle délky

odpracovan˘ch let u svého
pfiede‰lého zamûstnavatele

- tahaãe DAF + plachtové návûsy
- pracovní zafiazení na místo

stfiídaãe s perspektivou
pfiidûlení vlastního vozidla

- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

Nástup moÏn˘ po dohodû ihned

pro bliÏ‰í informace kontaktujte:
Stanislav Jufiena, tel. 554 703 460

(v dobû od 7.00 - 16.00)

řidiče pro mezinárodní
kamionovou dopravu

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme

R˘mafiovská realitní kanceláfi
nabízí

k prodeji nebo koupi

nemovitosti v R˘mafiovû a jeho okolí.

Nabízíme:
- bytové jednotky

- rodinné domy

- chalupy

- chaty

- penziony

Spolupracujeme se ãtyfimi

renomovan˘mi realitními kanceláfiemi.

V̆ bûr nemovitostí je roz‰ífien na více lokalit

(·umperk, Jeseník, Krnov, Olomouc).

Lukrativní objekty moÏno zadat zdarma

k inzerci po celém území âR i do zahraniãí.

Kontakt:

tel: 554 230 098

mob. tel: 777 738 865

www.greven.cz

Firma Kovmar
pfiijme pracovníky strojních profesí:

- sváfieã

- zámeãník

- soustruÏník

- frézafi

- horizontáfi

- opraváfi strojÛ

- brusiã nástrojafi

- vrtafi

MoÏnost ubytování

Plat dle profesí 20 000 aÏ 32 000 Kã

Tel. 724 596 281
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Nyní akce!

HYPOÚVùR BEZ POPLATKU

U‰etfiíte 10 000 Kã

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 19. 10. 2007
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 11. 10. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

18/2007

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE
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Ford Mondeo Combi 2.0 TDCi, 96kW, 
r. v. 2004, rádio, el. v˘bava, posil. fiíz.,
teplomûr, zadní stûraã, centrál, CD, 6x
airbag, ABS a dal‰í. Cena: 289 900 Kã.

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

Volkswagen Passat Combi Tdi, 96kW, 
1. maj., r. v. 2004, el. v˘bava, zaslepení
zámkÛ, senzor svûtel brzd, ASR, rádio, PC,
centrál 8 x airbag, ABS. Cena: 349 900 Kã.

·koda Felicia Pick-Up 1.3 LXi, CZ,
servis, r. v. 2001, rádio, tónovaná
skla, pfiíprava pro telefon, mlhov-
ky. Cena: 79 900 Kã bez DPH.

Peugeot Boxer 2.0 HDi, CZ, servis, r. v.
2001, rádio, posil. fiíz., taÏné, el. zrcát-
ka, zámek fiadící páky, manuální pfie-
vodovka. Cena: 279 900 Kã bez DPH.

Citroen C5 , Exclusive, r. v. 2001, ABS,
NAVI, ESP, DVD, CD mûniã, rádio, el.
v˘b., PC, indik. park., senz. stûr., cent-
rál, 8x airbag. Cena: 239 900 Kã. 

Citroen Saxo 1.5 D, r. v. 2001, rá-
dio, posil. fiíz., zadní stûraã, air-
bag, el. okna, centrál, dûlená zad-
ní sedadla. Cena: 139 900 Kã.

Fiat Seicento 0.9i, servis, r. v. 1998,
2x airbag, rádio, centrál, stfie‰ní ok-
no, zadní stûraã, tónovaná skla, imo-
bilizér, el. okna. Cena: 79 900 Kã.

Mazda Demio 1.4i, r. v. 2000, posil.
fiíz., zadní stûraã, mlhovky, 2x airbag,
centrál, el. okna a zrcátka, dûlená
zadní sedadla. Cena: 109 900 Kã.

Opel Corsa 1.4i, tuning, r. v. 1996,
2x airbag, rádio, posil. fiíz., zadní stû-
raã, tónovaná skla, dûlená zadní se-
dadla, CD + mûniã. Cena: 69 900 Kã.

Alfa Romeo 156 2.4 JTD, r. v. 2004,
12x airbag, ABS, taÏné, senzor brzd,
ASR, CD, rádio, alarm, el. v˘bava, po-
sil. fiíz., PC, centrál. Cena: 289 900 Kã.

Peugeot 406 1.8, r. v. 1998,
ABS, ASR, rádio, posil. fiíz., CD,
centrál, el. okna, dûlená zadní
sedadla. Cena: 98 900 Kã.

·koda Octavia 1.6 RIDER, 75kW, r. v.
2004, ABS, ASR, rádio, PC, zadní stû-
raã, mlhovky, imob., el. v˘bava, cent-
rál, CD, 2x airbag. Cena: 289 900 Kã.

·koda Octavia 1.9Tdi, Business, r. v.
2003, ESP, ASR, rádio, el. v˘bava, PC,
multif. volant, tempomat, centrál, CD,
4x airbag, ABS. Cena: 249 900 Kã.

Renault Scénic 1.6 16V, 1. maj., r. v.
2002, ABS, 6x airbag, rádio, zad. stûr.,
el. okna a zrcátka, dûlená zad. sedad-
la, centrál, CD. Cena: 194 900 Kã.

Opel Vectra, r. v. 2003, xenony, ESP,
rádio, imob., PC, el. v˘bava, temp.,
mlhovky, centrál, CD, alarm, ABS,
8x airbag. Cena: 259 900 Kã.

·koda Felicia combi 1.3LXi, CZ,
r. v. 1996, rádio, taÏné, centrál,
dûlená zadní sedadla, zadní stû-
raã, mlhovky. Cena: 69 900 Kã.

·koda Superb 1.9 TDi , 96 kW, r. v.
2006, ABS, xenony, ASR,, temp., sen-
zor brzd, rádio, PC, indik. park., centrál
4x airbag. Cena: 459 900 Kã.

·koda Felicia 1.3LXi, 50kW,
CZ, r. v. 1999, airbag, centrál,
zámek fiadící páky, zadní stû-
raã. Cena: 59 900 Kã.

Renault Clio 1.2, servis, r. v. 1997, 
2 x airbag, rádio, zadní stûraã, tónova-
ná skla, manuální pfievodovka, imobili-
zér, centrál dálkov˘. Cena: 69 900 Kã.

DIGI KLIMA
DIGI KLIMA

DIGI KLIMAKLIMADIGI KLIMA

DIGI KLIMAKLIMA DIGI KLIMA KLIMA

DIESEL

DIESEL

DIESEL 129KW
6 KVALT

KLIMA KLIMA

DIESEL

DIESEL 4X4

DIGI KLIMA DIESEL 6KVALT DIGI KLIMA DIESEL 6KVALT

■ 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

NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY

·etfiíme va‰e peníze
• neplaÈte poplatek za smlouvu
• lustrace vozidel ZDARMA
• nemûnná v˘‰e splátek

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

K vozÛm na splátky bonus:
satelitní navigace

pfienosn˘ DVD
4x letní pneu

zámek zpáteãky
slevová karta na PHM
CCS karta 5 000 Kã

NAJETO 13 TIS. KM

NAJETO 40 TIS. KM

NAJETO 50 TIS. KM

NAJETO 40 TIS. KM

Hyundai Terracan 2.9 CRDi, r. v. 2003,
ABS, 2x airbag, posil. fiíz., uzáv. difer.,
el. okna a zrcátka, dûlená zadní sedad-
la, centrál, CD. Cena: 399 900 Kã.
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