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Aktuálnû z mûsta

Odbory MûÚ informují

Na zelené louce vyroste hypermarket
Ve ãtvrtek 13. prosince se v ma-

lém sále Stfiediska volného ãasu 

uskuteãnilo poslední zasedání

Zastupitelstva mûsta R˘mafiova

v kalendáfiním roce 2007. Zastupi-

telé pfiijali celkem ‰edesát usnese-

ní, z nichÏ pfieváÏnou vût‰inu tvo-

fiily majetkové záleÏitosti.

âlenové zastupitelstva pfiijali 

usnesení t˘kající se prodeje po-

zemkÛ ã. 113 a 114 a ãásti po-

zemkÛ ã. 80 a 115 poblíÏ autobu-

sového nádraÏí spoleãnosti Le-

werenz Development, s. r. o., za

cenu 1 550 Kã/m2. Na jednání za-

stupitelstva byl pfiítomen zástup-

ce této spoleãnosti. Na pozem-

cích by mûla spoleãnost vybudo-

vat obchodní centrum jednoho

z fietûzcÛ Tesco, Spar nebo Plus-

Discount. V prÛbûhu ledna se po-

vedou intenzivní jednání se zá-

stupci mûsta, jednat se bude také

o vykoupení pozemku a chátrají-

cí budovy b˘valé vajíãkárny.

Prodej bude dále fie‰en uzavfie-

ním smlouvy o smlouvû budoucí

s podmínkou uzavfiení samotné

kupní smlouvy aÏ po kolaudaci

stavby, nejpozdûji v‰ak do 36 mû-

sícÛ od podpisu smlouvy

o smlouvû budoucí a s podmín-

kou úhrady dohodnuté kupní ce-

ny pfied podpisem smlouvy a slo-

Ïení kauce ve v˘‰i 500 tis. Kã na

úãet mûsta na náklady mûsta spo-

jené s prodejem pozemku a jako

záruky dodrÏení termínu kolau-

dace. Na lednovém zasedání za-

stupitelstva by mûl b˘t také pfied-

staven plán firmy. Harmonogram

stavby bude záleÏet na územním

rozhodnutí a stavebním povole-

ní, ale dfiív neÏ na konci roku

2008 se pravdûpodobnû stavût

nezaãne.

Slib nového ãlena r˘mafiovského

zastupitelstva sloÏil na fiádném

zasedání MUDr. Bohumil Ser-

vus. Doplnil tak chybûjící místo

po odstoupiv‰ím zastupiteli Mgr.

Jifiím Karlovi, kter˘ ode‰el na

vlastní Ïádost. Zastupitelé jme-

novali Bohumila Servuse ãlenem

kontrolního v˘boru; tuto funkci

zastával i Jifií Karel.

Zastupitelé schválili rozpoãet

mûsta na rok 2008, kter˘ pfiedpo-

kládá celkové pfiíjmy ve v˘‰i tak-

fika 210 mil. Kã a v˘daje ve v˘‰i

204,5 mil. Kã. Z rezervy ve v˘‰i

necel˘ch 5,5 mil. Kã bude nutno

hradit zpracování zam˘‰len˘ch

projektÛ (do doby pfiiznání dota-

cí). ZároveÀ s tímto návrhem za-

stupitelé schválili v˘hled pfiíjmÛ

a v˘dajÛ do roku 2016. Ten

v souladu s odhadem v˘‰e pfiíjmÛ

pfiedpokládá v˘daje mûsta v roz-

mezí 213 - 215 mil. Kã roãnû

s v˘jimkou roku 2009, pro kter˘

jsou pfiedpokládány v˘daje ve

v˘‰i 218,5 mil. Kã.

Zastupitelé vydali Obecnû závaz-

nou vyhlá‰ku ã. 01/2007, o míst-

ních poplatcích, kterou se ru‰í

OZV ã. 11/2005, o místních po-

platcích, a OZV ã. 02/2006, která

mûní a doplÀuje OZV ã. 11/2005,

s úãinností od 1. ledna 2008.

Nejv˘znamnûj‰í zmûny v nové

vyhlá‰ce se t˘kají zejména vy-

mezení vefiejného prostranství,

dále fie‰í poplatky za umístûní

krátkodob˘ch mobilních reklam-

ních zafiízení a prezentace zboÏí.

U poplatku za uÏívání vefiejného

prostranství je dán návrh na 

osvobození v takov˘ch pfiípa-

dech, kdy se jedná o rÛzné sklád-

ky materiálu a paliva, které jsou

odstranûny do 48 hodin, nebo je-

li zábor prostranství vyvolán ha-

várií, která je odstranûna do 

30 dnÛ, ãi opravou nemovit˘ch

kulturních památek. Dále se ru‰í

poplatek ze vstupného. Ostatní

zmûny pfiedstavují jen zpfiesÀují-

cí a formální opravy pÛvodní vy-

hlá‰ky.

Zastupitelé vzali na vûdomí zprá-

vu o stavu ‰kolství ve mûstû.

Zpráva se vûnuje pfiedev‰ím ‰ko-

lám, jejichÏ zfiizovatelem je mûs-

to, a souãasnû zahrnuje informa-

ce o ostatních ‰kolách ve mûstû

(Gymnázium R˘mafiov, Stfiední

‰kola R˘mafiov, Základní umû-

lecká ‰kola R˘mafiov a Soukro-

má stfiední odborná ‰kola Prima).

Z podkladÛ
MûÚ R˘mafiov JiKo

Významná změna ve vyřizování bytových záležitostí
Z dÛvodÛ zmûny organizaãní struktury Mûstského úfiadu R˘mafiov zaji‰Èuje od 1. 1. 2008 ve‰kerou agendu t˘kající se pronájmu bytÛ Byterm

R˘mafiov, Palackého 11, tel.: 554 211 319.

Jedná se zejména o tyto záleÏitosti:

• pfiijímání nabídek uchazeãÛ na vydraÏené smluvní nájemné,

• pfiijímání Ïádostí o zafiazení do pofiadníku uchazeãÛ pro pfiidûlení bytu,

• vyfiizování Ïádostí o schválení podnájmu bytu nebo jeho ãásti,

• vyfiizování v˘mûny bytÛ,

• spolupráce pfii Ïádosti o potvrzení pfiechodu nájmu k mûstskému bytu po úmrtí nebo odstûhování dosavadního nájemce,

• poskytování informací ohlednû bytové problematiky,

• pomoc obãanÛm pfii fie‰ení krizov˘ch sociálních situací.

Rozhodovací pravomoc orgánÛ mûsta pfii hospodafiení s byty zÛstává nedotãena.

odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

Balíãek pro Ïáky 1. tfiíd základních ‰kol
Ministerstvo dopravy, oddûlení BESIP,

v rámci rozvoje dopravní v˘chovy opût v le-

to‰ním ‰kolním roce pfiipravilo balíãky pro

Ïáky prvních roãníkÛ v‰ech základních ‰kol,

jejichÏ smyslem je napomoci zv˘‰ení bez-

peãnosti dûtí na na‰ich silnicích.

Balíãek obsahuje napfiíklad pracovní se‰ity

pro dopravní v˘chovu a samolepky doprav-

ních znaãek, vyuÏitelné jako pomÛcky

v rámci ‰kolní v˘uky. Dále naÏehlovací re-

flexní materiál, ze kterého je moÏné napfií-

klad pfii v˘tvarné v˘chovû vystfiihnout rÛzné

tvary, které pak mohou rodiãe dûtem naÏeh-

lit na obleãení. Tvrdé desky, ve kter˘ch jsou

v‰echny pfiedmûty zabaleny, propagují atrak-

tivním zpÛsobem základní pravidla bezpeã-

nosti silniãního provozu a jsou urãeny k to-

mu, aby dlouhodobû slouÏily dûtem jako

desky na se‰ity, v˘kresy apod.

Pracovníci odboru dopravy a silniãního hos-

podáfiství v polovinû prosince provedli distri-

buci balíãkÛ na základní ‰koly.

Renata Vysly‰elová, vedoucí odboru dopravy
a silniãního hospodáfiství

Foto: archiv MûÚ R˘mafiov
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Seniofii se mohou stûhovat do nov˘ch chránûn˘ch bytÛ
V prosinci 2007 úspû‰nû probûhla

kolaudace bytového domu pro se-

niory na Lidické ulici v R˘mafio-

vû. Byla tak zavr‰ena dlouhodobá

snaha v‰ech mûstsk˘ch zastupitel-

stev od r. 1992, kdy byla potfieba

takového objektu pro mûsto

R˘mafiov potvrzena a bylo zadáno

vypracování první projektové do-

kumentace. Od prvních studií

a plánÛ vzhledu, funkce a rozsahu

stavby ubûhlo do jejího zahájení

dlouh˘ch ãtrnáct let a bûhem této

doby se ze jmenovan˘ch charak-

teristik stavby mnohé zmûnilo.

Nesmírnû dÛleÏit˘m, ale zdlouha-

v˘m a pracn˘m krokem bylo i vy-

koupení potfiebn˘ch pozemkÛ.

Podle pÛvodních plánÛ mûla b˘t

budova mnohem vût‰í, ve tvaru

písmene U. Ov‰em v dne‰ních ce-

nách by tato investice jistû pfied-

stavovala více neÏ dvousetmilio-

novou ãástku. Nakonec byl pfiede-

‰l˘m zastupitelstvem mûsta urãen

základní rozsah objektu na 30 ma-

lometráÏních bytÛ a prostory pro

peãovatelskou sluÏbu. Mûsto vyu-

Ïilo tehdej‰í moÏnosti získat na

takové byty dotace 800 tis. Kã na

jeden byt, tj. celkem 24 mil. Kã.

Celkové náklady stavby, vynalo-

Ïené v prÛbûhu let 2006 - 2008,

dosáhly ãástky 28 mil. Kã, mûsto

tedy poskytlo na stavbu 4 mil. Kã

ze sv˘ch vlastních prostfiedkÛ.

Stát jiÏ v˘stavbu Ïádn˘ch bytÛ

nedotuje, a tak by dnes tato po-

tfiebná investice nevznikla, proto-

Ïe uvedené náklady jsou v˘raznû

nad finanãními moÏnostmi mûsta.

Celá lokalita se bude ov‰em dále

mûnit. Zastupitelstvo odsouhlasi-

lo demolici objektu b˘valé reha-

bilitace, protoÏe náklady na opra-

vy a pfiestavbu tohoto doÏilého

objektu pro jiné úãely by pfiesáhly

pfiijatelné meze. Uvolnûná parcela

bude potenciálním místem pro

v˘stavbu bytového domu, stejnû

jako parcely ve smûru do stfiedu

mûsta. Mûsto pfiipravuje koncepci

v˘stavby bytÛ v nov˘ch podmín-

kách, kdy nelze poãítat se státní

dotaãní pomocí.

Pro toto volební období zastupite-

lé chtûjí nov˘ obytn˘ dÛm pro se-

niory obsadit potfiebn˘mi zájem-

ci, dále monitorovat zájem o tako-

vé byty a pfiípadnû zadat zpraco-

vání dal‰í projektové dokumenta-

ce pro v˘stavbu. S v˘stavbou dal-

‰ího domu pro seniory bez uvede-

ného mezikroku nelze do konce

tohoto volebního období poãítat.

Objekt s chránûn˘mi byty na

Lidické ulici v R˘mafiovû má ãty-

fii nadzemní podlaÏí (NP). V prv-

ním NP jsou sklepní kóje pro kaÏ-

d˘ byt, su‰árna, prostory pro pe-

ãovatelskou sluÏbu a hygienické

centrum pro osoby bez pfiístfie‰í.

V kaÏdém dal‰ím nadzemním po-

dlaÏí se pak nachází 10 bytÛ, z ni-

chÏ 9 má vÏdy balkón a jeden je

bez balkónu. Byty mají pokoj

s kuchyÀsk˘m koutem, koupelnu

a chodbiãku a rozlohu 32,7, resp.

37,6 m2. Souãástí kuchyÀské lin-

ky je elektrick˘ sporák, digestofi

a dfiez s baterií. V koupelnû je 

umyvadlo, sprchov˘ kout se se-

dátkem, WC s madly a v˘vod pro

praãku. V chodbiãce se nachází

pfiedsíÀová stûna (botník, skfiíÀ,

vû‰áky). Byty jsou dále osazeny

vodomûry na teplou a studenou

vodu. Cel˘ dÛm je zcela bezbarié-

rov˘ s v˘tahem.

Nájem za byt bez sluÏeb se podle

velikosti pohybuje na úrovni cca

1 800 Kã za mûsíc. SluÏby spoje-

né s bydlením zahrnují vytápûní

a dodávku teplé vody (z vlastní

kotelny umístûné ve 4. NP), do-

dávku studené vody a elektrickou

energii pro spoleãné prostory vã.

v˘tahu. Smlouvu s dodavatelem

elektrické energie pro byt si bude

kaÏd˘ uÏivatel uzavírat pfiímo se

SME. DÛm je nízkoenergetick˘

(zateplení, plastová okna), takÏe

lze oãekávat, Ïe zejména náklady

na vytápûní budou nesrovnatelnû

niÏ‰í neÏ ve stávajícím domû s pe-

ãovatelskou sluÏbou na tfi. HrdinÛ.

V domû bude pfiítomna peãovatel-

ská sluÏba. Její zamûstnanec bude

provádût úklid spoleãn˘ch pro-

stor, úklid snûhu a drobné opravy

v domû a bytech (napfi. v˘mûnu

Ïárovek). Dal‰í peãovatelské sluÏ-

by (zaji‰tûní obûdÛ, nákupy, úklid

bytu atd.) budou zájemcÛm po-

skytovány na základû smlouvy za

úplatu. V̆ ‰e úhrady je stanovena

podle zákona o sociálních sluÏ-

bách. âerpání tûchto sluÏeb pro

nájemníky nebude povinné.

Vzhledem k tomu, Ïe cílovou

skupinou jsou osoby se sníÏenou

sobûstaãností vypl˘vající z jejich

zdravotního stavu nebo pokroãilé-

ho vûku, pfiedpokládá se, Ïe tûch-

to sluÏeb vyuÏijí. Cílem v˘stavby

chránûného bytu je totiÏ zaji‰tûní

bydlení a poskytování sociálních

sluÏeb podle zákona o sociálních

sluÏbách osobám z cílové skupiny

tak, aby do‰lo k získání nebo pro-

dlouÏení jejich sobûstaãnosti a ne-

závislosti.

V souãasné dobû eviduje odbor

sociálních vûcí a zdravotnictví 35

Ïádostí o pfiidûlení bytu.

ZájemcÛm byla umoÏnûna pro-

hlídka chránûn˘ch bytÛ ve dnech

8. - 10. ledna. Prohlídky se rovnûÏ

zúãastnili zástupci odboru sociál-

ních vûcí a zdravotnictví, Bytermu

a Diakonie âCE, ktefií pfiítomn˘m

zodpovûdûli pfiípadné dotazy.

Nájemní smlouvy budou uÏivate-

lÛm schváleny na doporuãení ko-

mise sociálních vûcí a zdravotnic-

tví na jednání rady mûsta dne 

21. ledna 2008. Nájemní smlouvy

pak budou uzavfieny od 1. února

2008. Ing. Petr Klouda,
Ing. Lenka Vavfiiãková

Dotace z programÛ podpory sportu v R˘mafiovû
Do konce ledna mohou obãané a organizace

podávat Ïádosti o poskytnutí mûstské dotace

v rámci Programu I a II. Pfiedkládají se na for-

muláfiích, které jsou k dispozici na odboru

‰kolství a kultury Mûstského úfiadu R˘mafiov,

námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov, nebo na in-

ternetové stránce mûsta www.rymarov.cz.

Programy slouÏí k podpofie vefiejnû prospû‰-

n˘ch ãinností subjektÛ, které ve sv˘ch sta-

novách mají jako jednu z hlavních ãinností

provozování sportovních a tûlov˘chovn˘ch

ãinností. Organizace, které získávají finanã-

ní prostfiedky prostfiednictvím rozpoãtu mûs-

ta, nemají na podporu v rámci tûchto progra-

mÛ nárok. V rámci vyhlá‰en˘ch programÛ

nelze uplatÀovat poÏadavky na investiãní

dotace.

Program I - Sportovní talent,
sportovní reprezentace

• Podpora sportovní pfiípravy reprezen-

tantÛ mûsta, zvlá‰tû sportovcÛ Ïákov-

ské, dorostenecké a juniorské katego-

rie, a jejich úãasti na vrcholn˘ch ná-

rodních soutûÏích (napfi. krátkodobá

intenzivní pfiíprava, soustfiedûní, jiná

jednorázová akce). Pfiíspûvek je po-

skytován konkrétním osobám.

• Podpora pofiádání soutûÏí mládeÏe

dorosteneck˘ch a Ïákovsk˘ch katego-

rií na národní úrovni zaji‰Èovan˘ch

sportovními oddíly. Podpora je posky-

tována formou pfiíspûvku na pofiádání

soutûÏe.

Program II - Mûstsk˘ program rozvoje sportu

• Podpora pravidelné sportovní a turistické aktivity,

pfiedev‰ím mládeÏe (obecn˘ provozní pfiíspûvek od-

dílÛm a klubÛm).

• Podpora projektÛ celostátního rozsahu a v˘znamu.

• Podpora pohybov˘ch aktivit obãanÛ seniorského

vûku (od 60 let).

Po projednání v komisi pro v˘chovu a vzdûlávání

budou tyto Ïádosti pfiedloÏeny Radû mûsta

R˘mafiova ke koneãnému rozhodnutí. Pfiíjemce do-

tace podepí‰e s mûstem smlouvu o poskytnutí dota-

ce, k níÏ doloÏí kopii dokladu o vlastnictví úãtu, a je

povinen pfiedloÏit zprávu o akci, na niÏ byla dotace

urãena, vãetnû vyúãtování poskytnuté dotace do 

5 t˘dnÛ od skonãení akce. ona
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Barborka je první
Prvním r˘mafiovsk˘m miminkem to-
hoto roku je Barborka HaÏiková.
Narodila se hned 2. ledna 2008 v kr-
novské nemocnici a také tam mûla
prvenství.
Sv˘m pfiíchodem na svût udûlala ra-
dost sv˘m rodiãÛm Janû a Miroslavu
HaÏikov˘m. V‰ak na ni ãekali pat-
náct let. Jak vybírali HaÏikovi jméno
pro svou dceru‰ku? Jednou pfii v˘le-
tû na Pradûd ‰li kolem chaty
Barborky a tento název byl pro rodi-
ãe inspirací pro budoucí jméno jejich
novorozené holãiãky. Barunka, Bar-

ãa, Baru‰ka... Pûkná zdravá panenka
váÏila 2,70 kg a mûfiila 48 cm.
Prvního obãánka pfii‰el pfiivítat staros-
ta mûsta Petr Klouda a Kvûta Sicová,
ãlenka zastupitelstva. Maminka Jana
pfiijala jako podûkování za dar Ïivota
kytici v nûÏn˘ch odstínech rÛÏové,
Barborka dostala velkého rÛÏového
medvûda a první botiãky.
Co pfiejeme na‰í nové spoluobãance?
AÈ roste ve zdraví, aÈ dûlá radost
sv˘m rodiãÛm a blízk˘m - a v tûch
botách aÈ se jí po R˘mafiovû dobfie
chodí! Si

Kouzelná bufiinka se otevfiela prvním klientÛm
Pfied rokem touto dobou jako by

ani neexistovali - mentálnû po-

stiÏení obãané R˘mafiovska.

Rozpt˘leni a izolováni ve sv˘ch

rodinách, bez moÏnosti scházet

se, vzdûlávat a bavit, vyjádfiit své

potfieby, takÏe se dokonce mohlo

zdát, Ïe Ïádné nemají. Situace se

ale bûhem roku 2007 rapidnû

zmûnila. Zájmy mentálnû posti-

Ïen˘ch nyní zastupuje poãetné

obãanské sdruÏení a od ledna

2008 pro nû pfiímo v R˘mafiovû

funguje denní centrum s názvem

Kouzelná bufiinka.

V kvûtnu loÀského roku se ro-

dinní pfiíslu‰níci mentálnû handi-

capovan˘ch R˘mafiovanÛ, ne-

spokojení s v‰eobecnou ignorací

jejich blízk˘ch, rozhodli zaloÏit

obãanské sdruÏení jako místní

organizaci Spoleãnosti pro pod-

poru mentálnû postiÏen˘ch v âR

(SPMP) a zapojit se do projektu

komunitního plánování. Jejich

hlavním cílem bylo od poãátku

vytvofiit v R˘mafiovû centrum,

které by mohli mentálnû postiÏe-

ní nav‰tûvovat po ukonãení ‰kol-

ní docházky, pfiípadnû uÏ

bûhem ní. Ná‰ region Ïádné ta-

kové zafiízení dosud nenabízel -

nikdy totiÏ nebyl pfiesnû zmapo-

ván skuteãn˘ poãet potenciál-

ních klientÛ a formulovány je-

jich problémy a poÏadavky.

âást rodiãÛ fie‰ila absenci podob-

ného zafiízení dojíÏdûním do

Bruntálu, kde speciálních center

ãi chránûn˘ch dílen funguje nûko-

lik. DojíÏdûní v‰ak bylo fie‰ením

jen pro zlomek postiÏen˘ch, ktefií

jsou schopni vyrovnávat se s obtí-

Ïemi kaÏdodenního cestování

v drsn˘ch klimatick˘ch podmín-

kách. Je pfiíznaãné, Ïe my‰lenku

zaloÏit denní centrum v R˘mafio-

vû iniciovali právû rodiãe dûtí do-

jíÏdûjících do Bruntálu, ktefií tak

nabídli alternativu i pro ty, ktefií

nemohli nebo nechtûli bruntálská

zafiízení vyuÏívat vÛbec.

Bûhem pÛl roku existence r˘ma-

fiovské organizace SPMP, jehoÏ

pfiedsedkyní byla zvolena

AneÏka Pfiikrylová, se podafiilo

nejen skupinu mentálnû postiÏe-

n˘ch zviditelnit, ale v pomûrnû

krátkém ãase i uskuteãnit hlavní

cíl sdruÏení - zaloÏit denní cent-

rum, jeÏ dostalo název podle at-

ributu oblíbené pohádkové po-

staviãky pana Tau. Název Kou-

zelná bufiinka, jak bylo pfii slav-

nostním zahájení trefnû fieãeno,

má v dûtské mysli, kterou si

mentálnû postiÏení uchovávají

po cel˘ Ïivot, v˘znam kouzel

a pohádek, zatímco v povûdomí

dospûl˘ch, tedy tzv. normální

spoleãnosti, pfiedstavuje bufiinka

symbol serióznosti. Obû tyto po-

lohy mají vystihovat zamûfiení

denního centra. Mentálnû handi-

capovan˘m nabízí prostor pro

jejich pfiání, hry a zábavu, záro-

veÀ jim v‰ak pfiiná‰í terapeutic-

kou péãi, zvy‰ující jejich samo-

statnost a zlep‰ující kvalitu Ïivo-

ta ve spoleãnosti. Pro rodiny po-

stiÏen˘ch je pak Kouzelná bufiin-

ka pfiíleÏitostí, jak obohatit stere-

otypní Ïivot sv˘ch blízk˘ch

a souãasnû získat více ãasu pro

vlastní práci ãi odpoãinek.

Po pÛlroãních pfiípravách, hledá-

ní vhodného prostoru, personál-

ního zabezpeãení a pfiedev‰ím fi-

nancí, se denní centrum

Kouzelná bufiinka 7. ledna 2008

slavnostnû otevfielo sv˘m klien-

tÛm. Zázemí získalo díky vstfiíc-

nosti Stfiediska volného ãasu

v budovû na Divadelní ulici, kde

mu slouÏí pfiízemní místnost

s kuchyÀkou i pfiilehl˘ koncertní

sál. Nûkdej‰í v˘tvarná dílna byla

s pomocí finanãních a vûcn˘ch

darÛ upravena, vymalována

a vybavena nábytkem. Klienti

centra budou kromû této míst-

nosti vyuÏívat i posilovny a ke-

ramické dílny SVâ, na rozvrhu

mají také hodiny plavání

v Aquacentru Slunce ãi na bazé-

nû v Bfiidliãné.

„Rozvrh aktivit pfiipravujeme
vÏdy na ãtrnáct dní dopfiedu
a mûl by b˘t rozmanit˘,“ popsala

plán ãinností centra jeho vedou-

cí Eva Holubová. Na rozvrhu

jsou napfi. hodiny muzikoterapie,

dramatické ãi v˘tvarné terapie,

rétorika, která má postiÏen˘m

pomoci lépe se vyjadfiovat a ko-

munikovat, ãi pracovní terapie

urãená k procviãování bûÏn˘ch

úkonÛ, jako je nakupování, vafie-

ní, úklid apod. Na programu kaÏ-

dého dne jsou také pohybové ak-

tivity - plavání, cviãení, pro-

cházky. „V nûkter˘ch zafiízeních
klienti cel˘ den jen sedí, tfieba
‰est hodin v kuse. My je chceme
rozvíjet v‰estrannû,“ vysvûtluje

pedagoÏka Jana Kaufová, která

stála u zrodu programu centra

a v prvních mûsících jeho fungo-

vání bude pomáhat s rozjezdem.

Prostory centra i jeho program

pfiedstavili iniciátofii pfii slav-

nostním zahájení nejen potenci-

álním klientÛm a jejich rodinám,

ale i v‰em, kdo pfiispûli k vytvo-

fiení tohoto potfiebného zafiízení.

Dopoledne se tu se‰li zástupci

Foto: Hana Pavlásková
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zainteresovan˘ch institucí, jako

je Stfiedisko volného ãasu,

Diakonie âCE, odbor sociálních

vûcí a zdravotnictví MûÚ a ve-

dení mûsta, které ústy místosta-

rosty Jaroslava Kaly pfiislíbilo

denní centrum podporovat pravi-

deln˘m pfiíspûvkem. Zahájení se

zúãastnil také patron centra, fo-

tograf Jindfiich ·treit, kter˘ k je-

ho propagaci propÛjãil své jmé-

no i fotografie s tematikou Ïivo-

ta mentálnû postiÏen˘ch.

Pozvání pfiijali rovnûÏ zástupci

sponzorÛ, vût‰ích i men‰ích r˘-

mafiovsk˘ch firem, jejichÏ ‰tûdré

dary umoÏnily Kouzelné bufiince

odstartovat svou ãinnost.

Nejnovûj‰í finanãní dar pfiedali

pfiímo bûhem zahájení do rukou

pfiedsedkynû sdruÏení AneÏky

Pfiikrylové generální fieditel firmy

RD R˘mafiov Miroslav Jindrák

a zástupkynû odborÛ této firmy

Irena Ondra‰íková. Kromû nich

pfiispûly dennímu centru Kouzel-

ná bufiinka tyto firmy: Styrotrade,

Eko metal recycling, 5. stavební

cz, Auto La‰ák, Klempífiství Pipa,

Trispol Karlovice, Nábytek Po-

lách, KATR, a. s., Stará Ves, BP

Design, H+H Habrová, Bernátek

Josef, Kováãová Jana, Pekárna

R˘mafiov, Polcr stolafiství, Sto-

klasa, Amin Velká ·táhle, âu‰-

ková Marie, Papírnictví Háková,

Mahovsk˘ Ale‰, Plániãka Tomá‰,

Zigi elektro Ivan Sigmund,

Nábytek Eduard Icha, Aquacen-

trum Slunce, ·tolfa Petr. Pro nû

v‰echny si nûkolik klientÛ centra

a jejich hostÛ pfiipravilo krátké

vystoupení jako malé podûková-

ní.

R˘mafiovské denní centrum pro

mentálnû postiÏené Kouzelná

bufiinka je otevfieno kaÏd˘ v‰ed-

ní den od 8.00 do 15.00. Klienti

se zde mohou pravidelnû scházet

k nejrÛznûj‰ím ãinnostem pod

vedením zku‰en˘ch terapeutÛ,

získat nové zku‰enosti a doved-

nosti a pfiedev‰ím nové pfiátele.

V R˘mafiovû se tak díky odhod-

lání skupiny lidí zacelila jedna

velká mezera. ZN

Proã jsem si ho vybral?
Romana znám jiÏ nûkdy od zá-

kladní ‰koly. Vybral jsem si ho

z dÛvodu, Ïe je jedním z mla-

d˘ch a úspû‰n˘ch podnikatelÛ

v R˘mafiovû, kter˘ má zájem ta-

ké nûco pro R˘mafiov udûlat.

âím jsi chtûl b˘t, kdyÏ jsi byl
mal˘, a jak ses dostal ke stavafii-
nû?
Podstatnou ãást ‰kolního vûku

jsem proÏil v socialismu a v té do-

bû mít nûjaké pfiedstavy snad ani

ne‰lo, takÏe já chtûl pokraãovat

v zemûdûlské tradici rodiny, coÏ

mûlo b˘t zakonãeno diplomem ze-

mûdûlského inÏen˘ra. Listopad 89

mû zastihl na stfiední ‰kole a zmû-

ny, které zaãaly, mû u dal‰ího stu-

dia neudrÏely, a tak po ekonomic-

ké nástavbû v roce 93 pfii‰la první

nabídka zamûstnání u stavební fir-

my. KdyÏ na konci devadesát˘ch

let zaãal mÛj tehdej‰í zamûstnava-

tel krachovat, nezbylo neÏ si dodat

odvahu a zaloÏit vlastní firmu 

v oboru, kter˘ jsem tehdy ovládal.

Já sám se ale urãitû víc povaÏuji za

ekonoma neÏ stavafie a navíc

v souãasnosti podnikám i v jin˘ch 

oborech, neÏ je stavebnictví.

Co tû vedlo k tomu provozovat
hotel Excelent?
Stejnou otázku pokládám nûkdy

i já sobû. DÛvody byly asi dva.

Za prvé mi bylo líto nechat tento

objekt dál chátrat a pouze pfiihlí-

Ïet klesající úrovni sluÏeb tam

poskytovan˘ch a za druhé jsem

chtûl obnovit pÛvodní my‰lenku

tohoto zafiízení. V dne‰ní dobû

by uÏ tûÏko nûco takového

v R˘mafiovû vzniklo, tato ãinnost

je z ekonomického hlediska ne-

zajímavá nebo pfiímo prodûleãná

a vût‰ina zájemcÛ o koupi

Excelentu neskr˘vala zámûr ih-

ned prodat technologii vafiení pi-

va. Za tfii mûsíce provozu a pou-

ze mûsíc odstávky se nedalo

stihnout v‰e napravit, ale stále na

tom pracujeme, v souãasnosti

pfiedev‰ím na oÏivení technolo-

gie vafiení piva, které by se mûlo

znovu zaãít vafiit v 1. ãtvrtletí le-

to‰ního roku. Pivovar není jedi-

ná akce, kterou rozjíÏdíme, stále

je aktuální vybudování tenisové

a squash haly u stávajících teni-

sov˘ch kurtÛ. Tato akce je pro-

vázena sloÏit˘m stavebním fiíze-

ním, ale v závûru roku se nám

podafiilo získat poslední doku-

menty chybûjící k podání Ïádos-

ti o stavební povolení.

Proã jsi kandidoval do zastupi-
telstva mûsta a jak se ti v nûm
pracuje?
O politiku a vefiejné dûní jsem se

vÏdy zajímal, nebyla to první

kandidatura, v ODS pracuji ne-

pfietrÏitû od roku 1994 a pravico-

vé principy chci prosazovat i na

úrovni na‰eho mûsta, coÏ je v le-

vicovû zamûfieném zastupitel-

stvu obtíÏné. BohuÏel se vysky-

tují situace, kdy se nemÛÏu 

úãastnit nûkter˘ch jednání z dÛ-

vodu hrozícího stfietu zájmu

mûsta a m˘ch podnikatelsk˘ch

aktivit, ale podnikání je moje po-

volání a práci v zastupitelstvu

chápu jako sluÏbu mûstu.

Co myslí‰, Ïe obãanÛm v R˘ma-
fiovû nejvíce schází?
ObãanÛm tady chybí to, co tady

chybí turistÛm. R˘mafiov má jedi-

nou ‰anci - vybudovat turisticky

pfiitaÏlivé sluÏby, které pfiilákají

turisty, a následnû z toho budou

profitovat i místní obãané. Myslet

si, Ïe se R˘mafiov stane prÛmyslo-

v˘m centrem, je naivní. Chybí ta-

dy celá ‰kála sluÏeb a vyÏití, a tak

náv‰tûvník nemá dÛvod ve mûstû

pob˘vat déle neÏ jeden den. Na

druhou stranu poloha mûsta a jeho

tradice je to, na ãem by se mûlo

stavût a kde ãerpat, tam, kde je to

moÏné, vracet mûstu jeho pÛvod-

ní tváfi. Turisty urãitû nepfiitáhne

budování nevzhledn˘ch „krabic“

chystaného obchodního centra ve

stfiedu mûsta a místní obãany na-

bídka zboÏí nejhor‰í kvality taky

niãím neobohatí.

Jaké má‰ zájmy?
Mám rád svoji rodinu, se kterou

trávím vût‰inu ãasu, a hodnû

spolu cestujeme. Jinak sportovní

auta, tenis, lyÏe, hudba mnoha

stylÛ, dobré jídlo a kvalitní víno.

Pfií‰tû: Roman Vepfiek se bude

ptát Ladislava ·ína.

·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.

Vítûzslav ·opík se ptá Romana Vepfieka
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Zdravotnictví

si vám dovoluje nabídnout moÏnost absolvovat

kvalifikaãní kurz „V‰eobecn˘ sanitáfi“
Kurz je akreditovan˘ MZ âR a platí pro v‰echna základní zdravotnická zafiízení.

Informace pro zájemce:

Termín: 29. 2. - 5. 4. 2008 + praxe a zkou‰ky

Doba trvání kurzu: - v˘uka je rozdûlena do 6 v˘ukov˘ch blokÛ

- v˘uka v pátek, sobotu, nedûli

Stravování: - obûdy v jídelnû nemocnice

Cena kurzu: 2 500 Kã s DPH

Pfied zahájením kurzu poukaÏte platbu na úãet ã. 19-074 313

0287/0100, variabilní symbol = prvních 6 ãíslic va‰eho rodného ãís-

la. ·kolné je také moÏné zaplatit v hotovosti v pokladnû fieditelství

nemocnice. Zájemci o kurz mohou b˘t nejen zamûstnanci zdravot-

nick˘ch zafiízení, ale i samoplátci.

Pfiihlá‰ku naleznete na www.podhorska.cz nebo si ji vyÏádejte na 

e-mailu: pavel.oravec@podhorska.cz.

Pfiihlá‰ky zasílejte na adresu: Personální oddûlení, Podhorská ne-

mocnice, a. s., NádraÏní 27, 792 01 Bruntál.

Uzávûrka pfiihlá‰ek je 18. 2. 2008, pozdûj‰í podání pfiihlá‰ky je moÏ-

né pouze po telefonní domluvû. Pavel Oravec, personalista

Vzdûlávací program kvalifikaãního kurzu V‰eobecn˘ sanitáfi, v‰eobecná sanitáfika

1. Uplatnûní absolventÛ kurzu:
• Absolvent je pfiipraven k v˘konu povolání v‰eobecného sanitáfie ve

zdravotnick˘ch zafiízeních. Vykonává ãinnosti dle § 40 Vyhlá‰ky ã.

424/2004 Sb., kterou se stanoví ãinnosti zdravotnick˘ch pracovníkÛ

a jin˘ch odborn˘ch pracovníkÛ.

2. Materiální zabezpeãení kurzu:
• Teoretická v˘uka je zaji‰tûna v odborné uãebnû Podhorské nemoc-

nice, a. s.

• Praktická v˘uka se uskuteãní na lÛÏkov˘ch oddûleních Podhorské

nemocnice, a. s.

3. Profil absolventa:
• poskytuje zdravotní péãi v souladu s právními pfiedpisy a standardy;

• pracuje se zdravotnickou dokumentací a s informaãním systémem

zdravotnického zafiízení.

Podmínky pfiijetí:
• ukonãené základní vzdûlání;

• dovr‰ení vûku 18 let;

• úspû‰né absolvování ústního pfiijímacího pohovoru.

Metody v˘uky:
Pfiedná‰ky, semináfie, problémové situace, metody názornû demon-

straãní, praktick˘ nácvik dovedností, exkurze, odborn˘ praktick˘ v˘-

cvik ve zdravotnickém zafiízení.

ZpÛsob zakonãení:
Závûreãná zkou‰ka pfied zku‰ební komisí dle zku‰ebního fiádu:

• ãást teoretická;

• ãást praktická.

Absolvent obdrÏí osvûdãení o získání odborné zpÛsobilosti k v˘-
konu zdravotnického povolání v oboru V‰eobecn˘ sanitáfi.

Komunitní plánování v R˘mafiovû má své logo
Projekt komunitního plánování

sociálních sluÏeb v R˘mafiovû do-

stal svou grafickou tváfi - nové lo-

go. Návrh vze‰el ze soutûÏe, kte-

rou loni na podzim vyhlásil odbor

sociálních vûcí a zdravotnictví

MûÚ pro v‰echny základní

a stfiední ‰koly ve mûstû. Do sou-

tûÏe se mohli pfiihlásit v˘tvarníci

ve vûku 12 aÏ 19 let.

SoutûÏe se nakonec zúãastnily

pouze dvû ‰koly - gymnázium

a Z· na ·kolním námûstí. Do 

uzávûrky 30. listopadu bylo za-

sláno 33 návrhÛ log. V̆ bûr vítûz-

ného návrhu nebyl snadn˘, logo

totiÏ musí splÀovat urãitá kritéria

- vyjadfiovat my‰lenku komunit-

ního plánování sociálních sluÏeb

a b˘t zfietelné i pfii zmen‰ení

a ãernobílé reprodukci.

Porota sloÏená ze ãlenÛ obou pra-

covních skupin komunitního plá-

nování nakonec vybrala tfii nej-

zdafiilej‰í návrhy, které ocenila

vûcnou cenou. Poukaz na nákup

zboÏí ve sponzorské firmû PC

Servis v hodnotû 3000, 1000

a 500 Kã pfiedali vítûzkám Tereze

Tauferové, Ludmile Ondra‰íkové

a Renatû Valeevû z Gymnázia

R˘mafiov místostarosta Jaroslav

Kala a vedoucí sociálního odboru

Iveta Podzemná ve ãtvrtek 

20. prosince.

Logem r˘mafiovského projektu

komunitního plánování se nako-

nec stal návrh Terezy Tauferové,

kter˘ obsadil první místo.

ZnázorÀuje dvû ruce, bílou a ãer-

nou, které se ãásteãnû pfiekr˘vají

a vytváfiejí tak symbol srdce.

Logo vyjadfiuje nejen my‰lenku

soucitu, pfiátelství a pomoci, ale

i tolerance k odli‰nostem, tedy

v‰echna základní hlediska sociál-

ní sluÏby. Logo, které nyní pro-

chází grafickou úpravou pfii pfie-

vádûní do elektronické podoby,

bude symbolizovat projekt komu-

nitního plánování v médiích i na

propagaãních materiálech. ZN

Vítûzná loga



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2008

7

V adventní dobû nezapomnûli na klienty
Podhorské nemocnice v R˘mafiovû

Na oddûlení o‰etfiovatelské péãe
(OOP) a sociálních hospitalizací
Podhorské nemocnice v R˘ma-
fiovû se uskuteãnila v adventní
dobû mikulá‰ská besídka pro pa-
cienty OOP.
Ve ãtvrtek 6. prosince probû-

hla mikulá‰ská besídka pro

pacienty na oddûlení o‰etfio-

vatelské péãe a sociálních

hospitalizací Podhorské ne-

mocnice v R˘mafiovû. Chtûli

bychom touto cestou podûko-

vat Základní umûlecké ‰kole

v R˘mafiovû za spolupráci

a mil˘ v˘kon dûtí, které zpí-

valy a hrály na hudební ná-

stroje. Jmenovitû dûkujeme

fiediteli ZU· Jifiímu Tauferovi

a paní uãitelce Servusové.

Bc. Marcela Matú‰Û,
manaÏerka marketingu

Podhorské nemocnice, a. s. -
pracovi‰tû Bruntál

Záchranáfii pfievzali dvanáct nov˘ch sanitních vozÛ
Územní stfiedisko záchranné

sluÏby Moravskoslezského kraje

(ÚSZS MSK) má zbrusu nová

sanitní vozidla. Pro záchranu Ïi-

votÛ a rychl˘ zásah

u pacientÛ jim od 

8. ledna slouÏí de-

set automobilÛ VW

Transporter a dvû

vozidla ·koda Oc-

tavia Combi. Zá-

chranka obnovila vozov˘ park

díky dotaci Krajského úfiadu

v Ostravû v hodnotû bezmála 

9 milionÛ korun.

„Pfii záchranû ÏivotÛ lidí a po-
skytnutí adekvátní lékafiské po-
moci rozhodují minuty. Pokud
mají b˘t záchranáfii u pacienta
vãas, musejí mít spolehlivou
techniku,“ fiekl pfii slavnostním

pfiedání vozÛ hejtman Morav-

skoslezského kraje EvÏen To‰e-

novsk˘ a doplnil:

„Souãasn˘ pfiídûl nov˘ch vozidel
pro zdravotnickou záchrannou
sluÏbu je uÏ tfietí dodávkou vozÛ
z prostfiedkÛ Moravskoslezského
kraje, probíhající v rámci celko-
vé obmûny vozového parku
ÚSZS MSK. Pravidelná obnova
v takovém rozsahu není samo-
zfiejmostí.“

Po ‰esti letech se vozidla stávají

ekonomicky nev˘hodn˘mi a mé-

nû spolehliv˘mi. Nyní mají lé-

kafi‰tí záchranáfii v na‰em kraji

k dispozici 190 aut.

Nová sanitní vozidla

splÀují nároky na

prÛchodnost nároã-

n˘m terénem, jsou

dostateãnû prostorná,

aby umoÏnila dobrou

práci s pacientem za jízdy. Sv˘m

vybavením odpovídají lÛÏku na

jednotce intenzivní péãe. Je

v nich monitor srdeãní ãinnosti,

defibrilátor, ventilátor a dal‰í po-

mÛcky - tedy plné vybavení pro

o‰etfiení i resuscitaci tûÏce zranû-

n˘ch nebo nemocn˘ch.

Nové sanitní vozy budou rozdû-

leny do v‰ech územních odborÛ

krajské záchranky.

„Sedm aut v provedení s poho-
nem v‰ech ãtyfi kol zamífií do ob-
lastí s hor‰í dopravní obsluÏnos-
tí, zejména v zimním období, a to
na Bruntálsko, Fr˘deckomístec-
ko, Novojiãínsko a Opavsko,“
upfiesnil fieditel Územního stfie-

diska záchranné sluÏby Morav-

skoslezského kraje Roman

Gfiegofi. „Tfii vozidla jsou urãena
pro Ostravu a na Karvinsko.

Dal‰í dvû sanitky budou jezdit na
Bruntálsku a Opavsku jako vozy
rychlé lékafiské pomoci v rámci
setkávacího systému (Rendez-
vous), tedy k rychlému dojezdu
lékafie, sestry a záchranáfie s vy-
bavením,“ dodal fieditel Gfiegofi.

Jedno z vozidel bude pfiidûleno
také Záchranné sluÏbû R˘ma-
fiov. Jedná se o nov˘ vÛz

Volkswagen Transport T5 v pl-
né v˘bavû a hodnotû pfiesahu-
jící 2 miliony korun.
V roce 2007 zasahovala vozidla

rychlé lékafiské a zdravotnické

pomoci ÚSZS MSK v rámci na-

‰eho regionu celkem v 78 802

pfiípadech. 

B. Odstrãilíková,
L. Humpl a JiKo

Poplatky budou vybírat i v Podhorské nemocnici
V nemocnicích holdingu Agel se budou vybírat po-
platky za zdravotní péãi s pomocí automatÛ, na
platebních pfiepáÏkách, pokladnû nebo pfiímo
v ambulancích.
Od ledna tohoto roku platí nov˘ zákon, kter˘

zavádí poplatky u lékafie. Zpoplatnûna bude

napfiíklad náv‰tûva odborného lékafie v am-

bulanci, náv‰tûva lékafie v rámci pohotovos-

ti, vystavení receptu na léky nebo pobyt

v nemocnici.

„Nemocnice se na v˘bûr penûz pfiipravovaly
tak, abychom vy‰li co nejvíce vstfiíc pacien-
tÛm a také abychom co nejménû zatíÏili na‰e
zdravotnické pracovníky, a to lékafie a sestry
v ambulancích. KaÏdé vedení nemocnice se

rozhodlo individuálnû - jak˘m zpÛsobem se
budou poplatky u nich vybírat,“ fiíká gene-

rální fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva hol-

dingu Agel JUDr. Petr Vanûk s tím, Ïe ve

v‰ech nemocnicích holdingu Agel jiÏ nûkolik

dnÛ probíhá informaãní kampaÀ. (V ãlánku

uvádíme pouze nemocnice v R˘mafiovû 

a okolí.)

Podhorská nemocnice - bude vybírat po-

platky pfiímo v ambulancích a na lÛÏkov˘ch

oddûleních. Poplatky budou vybírat zdravot-

niãtí pracovníci.

Nemocnice ·umperk - Poplatky budou vy-

bírány na centrálním pfiíjmu nemocnice,

v ambulancích a za hospitalizaci pacientÛ

pfiímo na oddûleních.

Nemocnice ·ternberk - Regulaãní poplatky

budou vybírány od pacientÛ pfiímo na v‰ech

ambulancích a lÛÏkov˘ch oddûleních. V̆ bûr

bude provádût zdravotnick˘ personál pfii am-

bulantním vy‰etfiení nebo poslední den hospi-

talizace. Pacient poplatek zaplatí v hotovosti.

Podrobné informace o poplatcích vydalo

Ministerstvo zdravotnictví âeské republiky.

Zákon nemocnicím ukládá povinnost vybírat

zmínûné poplatky. V pfiípadû nezaplacení se

pacienti vystavují riziku, kdy kromû klasické-

ho poplatku budou muset uhradit napfiíklad

náklady právního zastoupení a soudního fiíze-

ní. Ing. Tomá‰ Îelazko, mluvãí holdingu Agel

Foto: archiv Podhorské nemocnice

Foto: archiv ÚSZS MSK
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V krnovské nemocnici se poplatky vybírají nûkolika zpÛsoby
V krnovské nemocnici (SdruÏeném zdravot-

nickém zafiízení) mají pacienti od 1. ledna

2008 nûkolik variant platby za zdravotní péãi.

Regulaãní poplatky se vybírají (podle zákona

ã. 48/1997 Sb.) pfiímo na ambulanci, kde sest-

ra vypí‰e klientovi speciální formuláfi za úhra-

du, nebo hotovostnû v pokladnû. Pacient mÛÏe

platit také pfievodem z bankovního úãtu ãi ve

v˘jimeãn˘ch pfiípadech dokonce sloÏenkou na

po‰tû. U platby sloÏenkou a pfievodem z ban-

kovního úãtu je potfieba vyplnit variabilní

symbol, kter˘ je uveden v nemocniãním infor-

maãním systému, a tím dojde ke správnému

zafiazení platby.

„V prÛbûhu února budou moci pacienti vyuÏít
také moÏnosti platby pomocí ãtyfi automatÛ,
které budou v nemocnici nainstalovány v pro-
storu vstupu do nemocnice, centrálního a ur-
gentního pfiíjmu, pediatrického a gynekologic-
kého pavilónu,“ uvádí vedoucí úseku infor-

maãní a komunikaãní techniky David Omasta.

Regulaãní poplatky budou vybírány na kaÏdé

ambulanci i na lÛÏkov˘ch oddûleních ihned po

o‰etfiení, respektive po ukonãení hospitalizace.

ProkáÏe-li se poji‰tûnec rozhodnutím, ozná-

mením nebo potvrzením, vydan˘m orgánem

pomoci v hmotné nouzi, o dávce, která mu bu-

de poskytována podle zvlá‰tního právního

pfiedpisu, bude od platby osvobozen (potvrze-

ní nesmí b˘t star‰í tfiiceti dnÛ). Vybrané fi-

nanãní prostfiedky z regulaãních poplatkÛ hod-

lá nemocnice investovat do zlep‰ení prostfiedí

a vybavení ke zpfiíjemnûní ambulantních vy-

‰etfiení nebo hospitalizací (televizory, matrace,

internetové terminály atd.)

Eva Kijonková, mediální zástupce

• Dûkujeme za dlouhodobou obûtavou péãi o na‰i maminku, paní

Franti‰ku ·ulkovou. Slova díkÛ a uznání patfií paní Annû Pinìákové

z Janovic a sestfiiãkám o‰etfiovatelského oddûlení Podhorské nemoc-

nice. Za celou rodinu Ignác ·ulek, syn

• Dûkuji lékafiÛm a sestfiiãkám o‰etfiovatelského oddûlení r˘mafiov-

ské nemocnice za péãi, kterou obûtavû poskytli mé mamince, paní

Josefû Truxové. Upfiímné díky.

Jifiina Kneblíková, R˘mafiov

·kolství

Základní ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 1

POZVÁNKA
k zápisu ÏákÛ do 1. roãníku

Zápis probûhne
v pátek

25. ledna 2008 od 13:30 do 18:00

v sobotu

26. ledna 2008 od 8:00 do 11:00

v budovû Národní 15 (pod kostelem, boãní vchod).
Vezmûte s sebou rodn˘ list dítûte a pfiezÛvky.

Stfiední ‰kola R˘mafiov má novou kuchyÀ a jídelnu
Dne 18. prosince se ve slavnostní

atmosféfie a za úãasti pfiedstavite-

lÛ MS kraje Ing. Franti‰ka Puffa,

vedoucího odboru investic, a Ing.

Pavla S˘kory uskuteãnila kolau-

dace novû rekonstruované kuchy-

nû a jídelny pfii Stfiední ‰kole

v R˘mafiovû na Divadelní ulici.

Slavnostním aktem pfiestfiiÏení

pásky se oficiálnû otevfiela novû

opravená jídelna a kuchynû, kte-

rá má moÏnost s pomocí moder-

ní technologie vafiit aÏ 450 jídel

namísto pÛvodních 200. Obãa-

nÛm R˘mafiova i okolí se tak ny-

ní nabízí dal‰í moÏnost stravová-

ní (obûdy a veãefie).

V̆ znamné akce se zúãastnili

i hosté z fiad pfiedstavitelÛ mûsta,

místostarosta Ing. Jaroslav Kala,

kter˘ se velkou mûrou zaslouÏil

o získání finanãních prostfiedkÛ

z Krajského úfiadu MS kraje

v Ostravû, starosta Ing. Petr

Klouda, ze stavebního úfiadu

Pavlína Cenková a Luká‰

Sigmund, za dotãené orgány, které

nám kolaudaci potvrdily, se zú-

ãastnily paní Romana Roubalová

a Marcela Dvofiáková z odlouãe-

ného pracovi‰tû Krajské hygienic-

ké stanice v Bruntále. Velk˘ dík za

vãasné provedení celé akce patfií

pfiedev‰ím zhotoviteli Petru Vol-

ãíkovi a stavebnímu dozoru Radi-

mu Víchovi.

K první náv‰tûvû jídelny jsme po-

zvali i fieditele r˘mafiovsk˘ch ‰kol

patfiících stejnému zfiizovateli, MS

kraji, ktefií projevili zájem o ‰kolní

stravování ÏákÛ i pedagogick˘ch

pracovníkÛ v jídelnû Stfiední ‰ko-

ly. Rekonstrukcí kuchynû se nám

roz‰ífiily moÏnosti nabízet ostatní

gastronomické sluÏby pro vefiej-

nost i instituce ve formû zakázek

studené i teplé kuchynû, ale i pro-

nájmu stylovû vybavené jídelny

pro oslavy, ‰kolení a rÛzná setká-

ní. Ing. SoÀa Kováfiíková

Podûkování
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Rok úspû‰né spolupráce s kavárnou pro seniory
Je tomu jiÏ rok, co se zastupitel-

stvo obce Dolní Moravice roz-

hodlo pofiádat pro seniory v obci

pravidelná setkání pod názvem

„KAVÁRNA PRO SENIORY“.

KaÏd˘ ãtvrtek se tak scházejí se-

niofii z obce i z Domu odpoãinku

ve stáfií v zasedací síni obecního

úfiadu, aby si tu popovídali pfii

‰álku kávy ãi ãaje, poslechli si

hudbu, zazpívali nebo prodisku-

tovali rÛzná zajímavá témata.

VÏdy jedno setkání v mûsíci je

organizováno ve spolupráci se

Stfiední ‰kolou R˘mafiov. Stu-

denti oborÛ Kuchafi-ãí‰ník a Ho-

telnictví a turismus pfiipravují 

ochutnávky míchan˘ch nápojÛ,

flambovan˘ch pokrmÛ a studené

kuchynû.

Prosinec je posledním mûsícem

roku, a tedy i ãasem bilancování

a plánÛ pro rok pfií‰tí. Co se nám

v uplynulém roce v rámci pravi-

deln˘ch setkání vydafiilo, co nás

potû‰ilo a naopak z ãeho jsme

smutní?

K úspû‰n˘m akcím bezesporu

patfiila v‰echna setkání, kter˘ch

se zúãastnili studenti Stfiední

‰koly R˘mafiov. Pod vedením 

uãitelek odborného v˘cviku paní

Skoupilové a Jufienové pfiipravili

pro seniory míchané nápoje, 

ukázali, jak se tvofií s˘rové rolá-

dy a rÛzné ozdoby studen˘ch

mís ze zeleniny a ovoce, pfiipra-

vili ochutnávky flambovan˘ch

palaãinek, ananasu i broskví.

Zavr‰ením tûchto setkání byla

náv‰tûva seniorÛ v uãebnû stol-

niãení Stfiední ‰koly v R˘mafio-

vû, která se uskuteãnila 29. listo-

padu. Dopravu seniorÛ zajistila

Diakonie R˘mafiov ve spolupráci

s Obecním úfiadem v Dolní Mo-

ravici. Studenti oboru Hotelnic-

tví a turismus pod vedením

sv˘ch uãitelek paní Barteskové

a Knápkové pfiipravili ochutnáv-

ku rÛzn˘ch druhÛ kávy, upekli 

ofiechové a ãokoládové fiezy

a z perníkového tûsta vyrobili

ozdoby na vánoãní stÛl. Zvonûní

‰kolního zvonku vrátilo seniory

do ‰kolních let, zavzpomínali si

na dobu své ‰kolní docházky.

Mezi úspû‰né akce lze zafiadit

i náv‰tûvu nové chaty „Na
Vyhlídce“ v Nové Vsi, která se

uskuteãnila v ãervenci a pro vel-

k˘ zájem pak je‰tû znovu v záfií.

Dopravu zajistila Diakonie

R˘mafiov a pan Barto‰ z Nové

Vsi.

Program kaváren v mûsíci listo-

padu byl vûnován tématu

Sociální postavení seniorÛ
v souãasné spoleãnosti. V rámci

jednotliv˘ch ãtvrteãních setkání

se nejvíce hovofiilo o péãi o seni-

ory v domovech dÛchodcÛ, pen-

zionech pro seniory atd. V této

souvislosti pfiijali pozvání do ka-

várny i paní Marcela StaÀková,

fieditelka Domu odpoãinku ve

stáfií v Dolní Moravici, a pan

Ladislav Velebn˘, starosta obce

Dolní Moravice. Setkání probûh-

lo 22. listopadu a kromû v˘‰e

jmenovan˘ch se ho zúãastnila

i vrchní sestra Domu odpoãinku

ve stáfií paní Br‰Èáková. Seniofii,

ktefií bydlí v Domû odpoãinku ve

stáfií v Dolní Moravici, informo-

vali pfiítomné o sv˘ch problé-

mech s nadûjí, Ïe si o nich nejen

pohovofií, ale najdou i spoleãné

fie‰ení. BohuÏel, ukázalo se, Ïe

komunikace je stále na‰í velkou

slabinou. Celková atmosféra

a zpÛsob komunikace pfiipomí-

nal spí‰e jednání maminky se

zlobiv˘m nebo neposedn˘m dít-

kem neÏ jednání dospûlé stfiední

generace se seniory. Víme, Ïe

jedno pfiísloví praví „stafií lidé

malé dûti“, ale to neopravÀuje

nás „dospûlé“, abychom se seni-

ory jednali jako s nedospûl˘mi,

ktefií nás obtûÏují sv˘mi názory

a poÏadavky. Na‰e setkání uká-

zalo, Ïe v Domû odpoãinku ve

stáfií v Dolní Moravici je je‰tû

potfieba hodnû pracovat na vy-

lep‰ení komunikace mezi perso-

nálem a klienty. Tamní seniofii

jsou ale optimisté a vûfií, Ïe se

jim podafií ve spolupráci s paní

fieditelkou vysvûtlit zamûstnan-

cÛm Domu odpoãinku ve stáfií,

Ïe si sluÏby v tomto zafiízení pla-

tí, a proto vûta „KdyÏ se vám tu

nelíbí, jdûte jinam“ by mûla pla-

tit pro personál, a ne pro seniory.

Mûsíc prosinec probíhal v na‰í

kavárnû ve znamení pfiípravy vá-

noãních svátkÛ. Povídali jsme si

o tradiãních zvycích, zpívali ko-

ledy a tû‰ili se na dal‰í spoluprá-

ci se studenty a uãiteli Stfiední

‰koly R˘mafiov. Chtûli bychom

touto cestou podûkovat jak zmí-

nûné Stfiední ‰kole, tak i Diako-

nii R˘mafiov za zaji‰Èování do-

pravy na na‰e akce, obecnímu

zastupitelstvu a starostovi obce

Dolní Moravice za finanãní pfiís-

pûvky pro na‰i kavárnu. 

J. Vaculová

Ohlédnutí za adventem
Vánoãní stoly jiÏ poãtvrté

V období pfiedvánoãního shonu

a nákupÛ probûhl 18. prosince

2007 jiÏ ãtvrt˘ roãník soutûÏe

ÏákÛ Stfiední ‰koly v R˘mafiovû

na téma „Vánoãní stÛl“. Této

soutûÏe se úãastnili Ïáci oboru

„Kuchafi-ãí‰ník pro pohostin-

ství“ a „Hotelnictví a turismus“.

SoutûÏní klání probíhalo v pro-

storách Stfiediska volného ãasu

v R˘mafiovû. Îáci soutûÏili v pá-

rech z dÛvodu nároãnosti soutû-

Ïe. Jednak to bylo materiální za-

bezpeãení, neboÈ tabule musela

b˘t pfiipravena pro ãtyfii osoby

a inventáfi potfiebn˘ k realizaci

tabule s vánoãní tématikou byl

poãetn˘. SoutûÏící si také muse-

li pfiipravit slavnostní vánoãní

menu a v‰e vãetnû inventáfie za-

kládali dle gastronomick˘ch pra-

videl. VÏdyÈ i skladba jídel a ná-

pojÛ má pfiísná pravidla!

Pfii prvním pohledu na krásnû

pfiipravené tabule bylo zfiejmé,

Ïe soutûÏící neponechali nic ná-

hodû a poctivû se pfiipravili. Pro

spoustu náv‰tûvníkÛ, ktefií tyto

stoly zhlédli, to byla podívaná

urãitû velmi inspirativní pfied

nadcházejícími vánoãní svátky

a nûktefií z nich moÏná pouÏili

nûco z nápadÛ soutûÏících doma.

Tabule byly opravdu krásné. Je

nutné podotknout, Ïe úroveÀ

soutûÏících se rok od roku zvy-

‰uje.

SoutûÏící byli rozdûleni do dvou

kategorií, a to do kategorie „A“,

to byli Ïáci prvních roãníkÛ,

a kategorie „B“, tu tvofiili Ïáci

druh˘ch a tfietích roãníkÛ.

Foto: archiv J. Vaculové
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Odborná porota:

A 1. ·ajbenová Pavla - Poledníková Petra

2. Suchá Jana - Hanzlíková Hana

3. Gerbocová Katarína - Plí‰ková Lucie

B 1. Hamalová Irena - Koufiilová Helena

2. Mirgová Petra - Daneãková Mirka

3. Kfiápková Ludmila - Hanzlíková Petra

Laická porota:
1. Kfiápková Ludmila - Hanzlíková Petra

2. ·ajbenová Pavla - Poledníková Petra

3. Mirgová Petra - Daneãková Mirka

Vánoãní cukroví:
1. Hausknechtová Adéla

2. ·armanová Petra

Jako v ãertovské ‰kole...
...si mohl pfiipadat kaÏd˘,

kdo ve stfiedu 5. 12. nav-

‰tívil budovu Základní

‰koly R˘mafiov na ulici 

1. máje. Napohled celkem

poklidná ‰kola se o pfie-

stávkách mûnila v rej nád-

hern˘ch ãertic a ãertíkÛ,

andílkÛ a mal˘ch Mikulá-

‰Û. KaÏd˘, kdo v tento den

pfii‰el do ‰koly v masce, se

chtûl o pfiestávkách po-

chlubit a ukázat ostatním

spoluÏákÛm a uãitelÛm.

A co na to vyuãující? Nic,

byli pfiece taky v maskách

a taky se chtûli ukázat.

A jak vlastnû v tento den

probíhalo vyuãování? âer-

tovsky. âertovsky záludné

vûty v ãe‰tinû, ãertovsky

rychlé poãítaní v matema-

tice a k tomu ãertovská

honûná v tûlocviku. Z po-

hledu vyuãujícího ãertov-

sky dlouh˘ den. A z pohle-

du dûtí? Podle krásn˘ch

vlastnoruãnû vyroben˘ch

masek, úsmûvÛ a radost-

ného halekání lze usoudit,

Ïe se stfieda ãertovsky vy-

dafiila. P. Sekaninová

V‰ude kol tu mnoh˘ch betlémÛ
...za padající hvûzdou vydala se trojice mudrcÛ z V̆ chodu, by pfiinesla vzácn˘ch

darÛ a poklonila se novû narozenému v mûsteãku Betlémû. Historie nám v‰em

dobfie známá, opakující se uÏ pfies dvû tisíciletí. Co v‰ak mÛÏe onu trojici mudr-

cÛ potkat, vydají-li se za nûkterou z dal‰ích oku spatfiiteln˘ch hvûzd a jejich ces-

ta bude ukonãena v místech nezvykl˘ch, místech neznám˘ch, místech...

...a mudrci vstoupí obrovsk˘mi tûÏk˘mi dvefimi, bezpeãnostní kód jako náhodou

zareaguje na správnou kombinaci ãísel. A pfiestoÏe mají za sebou pfiedlouhou ce-

stu temnotou noci, uÏ jen ‰iroké chladné schodi‰tû pfiivede je na místo jejich sku-

teãného cíle. Do kterého JeÏí‰kova chléva v‰ak vkroãit, která kolébka s právû na-

rozen˘m je ta správná, jak poznat jediného toho z vyvolen˘ch? Kam dovedla je

tedy hvûzda? V‰ude kol tu mnoh˘ch betlémÛ, mnoh˘ch pouÏit˘ch materiálÛ a ve-

likostí, v‰ude v‰ak touha

vytvofiit nezapomenutelné.

Nebojte se vlastního omylu,

nezabloudili jste a nevkro-

ãili omylem do pfieznámého

betléma v Tfiebechovicích,

ale se zcela jasn˘m úmys-

lem jste právû mohli spatfiit

témûfi dvû desítky betlémÛ

vytvofien˘ch Ïáky ‰estého

aÏ devátého roãníku

Základní ‰koly v R˘mafio-

vû. V‰echny byly vystaveny

na chodbách ‰koly a v pfied-

vánoãních dnech je‰tû více

umocÀovaly atmosféru dní

tolik oãekávan˘ch. K vidû-

ní byly betlémy papírové,

keramické, z v‰eho moÏné-

ho materiálu a dokonce i je-

den unikátní - chodící. Z Ïi-

v˘ch deváÈákÛ.

JeÏí‰ek tedy mohl klidnû

odpoãívat, usmívat se, oãe-

kávat dary mudrcÛ. A ãekat

na... Mgr. Ivo Janou‰ek

SoutûÏ hodnotila porota sestave-

ná z uãitelÛ odborn˘ch a praktic-

k˘ch pfiedmûtÛ a zástupcÛ profe-

sionálÛ (majitelÛ restaurací).

Zvlá‰È byla soutûÏ hodnocena la-

ickou vefiejností, která se pfii‰la

na soutûÏ podívat.

SoutûÏe se zúãastnilo 26 ÏákÛ

a nemálo dal‰ích se jich podílelo

na organizaci. Doprovodnou ak-

cí byla soutûÏ o nejpûknûj‰í vá-

noãní cukroví a dal‰í akcí velmi

oãekávanou a oblíbenou byl pro-

dej zabíjaãkov˘ch v˘robkÛ, kte-

ré pfiipravovali uãitelé odborné-

ho v˘cviku spolu se Ïáky.

Atmosféru soutûÏe a prodeje za-

bíjaãkov˘ch pochoutek doplÀo-

valy melodie vánoãních koled

a pomeranãov˘ punã.

Myslím si, Ïe kaÏd˘, kdo se pfii-

‰el podívat na stoly a nakoupit si

v˘robky, byl urãitû velmi spoko-

jen, a byÈ jen na chvíli, se zasta-

vil v pfiedvánoãním shonu a vy-

chutnal si atmosféru blíÏících se

Vánoc.

Uãitelé odborného v˘cviku a uãi-

telé odborn˘ch pfiedmûtÛ spolu se

Ïáky, ktefií tuto akci pro vás i pro

sebe pfiipravili, se tû‰í na dal‰í set-

kání v roce 2008 u nov˘ch vánoã-

ních stolÛ. V novém roce vám

v‰em pfiejí pevné zdraví a spoko-

jenost v osobním i pracovním Ïi-

votû. Bc. Jana Egidová

V˘sledky soutûÏí:

Foto: archiv Z· R˘mafiov Fota: archiv Z· R˘mafiov
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Skáãu, skáãe‰, skáãeme
V úter˘ 11. prosince 2007 se jiÏ jako kaÏdoroãnû v tento pfiedvánoã-

ní ãas konala sportovní soutûÏ 1. - 5. roãníkÛ v pfieskoku pfies ‰viha-

dlo.

Na tuto akci jsme se se‰li v hojném poãtu. Odhodlání vyhrát a podat

ten nejlep‰í v˘kon bylo na kaÏdém sportovci vidût. V̆ kony byly ob-

divuhodné. V‰em zúãastnûn˘m sportovcÛm tímto dûkujeme.

V˘sledková listina: (poãet skokÛ za minutu)

1. roãníky: 1. Krejãí Tereza - 110 1. Berki Adrian - 79

2. Sedláfiová Michaela - 105 2. KoÀafiík Richard - 73

3. Vychodilová Lucie - 103 3. Orel Jifií - 66

2. roãníky: 1. Zifãáková Klára - 197 1. Bocian Ale‰ - 134

2. Mervová Blanka - 111 2. Berki Ivan - 117

3. ·vehlová Tereza - 110 3. Král Patrik - 95

âikl Matûj - 95

3. roãníky: 1. Szapowalová Îaneta -183 1. Tardík Jakub - 162

2. Br‰Èáková Michaela -153 2. Kaláb Michal - 160

3. Mareãková Hana - 152 3. Sack˘ Radek - 157

4. roãníky: 1. Zapletalová ·árka - 184 1. Moninec ·tûpán - 141

2. Machalíãková Lenka - 153 2. Jandel Zdenûk - 136

3. Králíková Gabriela - 147 3. Baìura Vít - 132

5. roãníky: 1. Krywdová Tereza - 162 1. Keclík Jan - 146

2. Lo‰Èáková Helena - 154 2. Turták Martin - 144

3. GajdÛ‰ková Nikola - 153 3. Merva Miroslav - 143

A. ·enfeldrová

Florbalov˘ turnaj ÏákÛ 4. a 5. tfiíd
·akali, ·elmy, Medvûdi. Ne.

Takto vás nevítá poutaã pfied vstu-

pem do zoologické zahrady, ale

tûmito témûfi v˘hrÛÏn˘mi názvy

(moÏná také s dávkou inspirace

dle místních hokejov˘ch druÏ-

stev) se pojmenovaly nûkteré z t˘-

mÛ, které se na místní základní

‰kole zúãastnily pfiedvánoãního

turnaje ve florbale. Boje, které se

brzy rozpoutaly, v‰ak ãasto svou

neúprosností mohly pfiipomínat 

uvedené v˘bûhy dravé zvûfie a da-

ly se nazvat témûfi lít˘mi. KaÏdé

z osmi druÏstev ãtvrt˘ch a pát˘ch

roãníkÛ chtûlo dosáhnout mezi

sv˘mi spoluÏáky na onen povûst-

n˘ vítûzn˘ vavfiín, kter˘ nakonec

díky technické chybû ve v˘sled-

kové listinû získali zcela zaslou-

Ïenû v‰ichni florbaloví nad‰enci.

Mgr. Ivo Janou‰ek

Základní umûlecká ‰kola
mífií do Norska

R˘mafiovské základní umûlecké

‰kole se podafiil husarsk˘ kou-

sek. ·kola byla úspû‰ná pfii Ïá-

dosti o grant na

vzdûlávací projekt,

kter˘ úzce souvisí

s prestiÏní rolí mezi

„zu‰kafiskou“ elitou -

s pilotáÏí rámcov˘ch

vzdûlávacích plánÛ.

Uãitelé z r˘mafiovské ZU· spolu

s kolegy ze ZU· v Ostravû-

Mariánsk˘ch Horách a ZU·

Fren‰tát pod Radho‰tûm pojedou

v pfií‰tích mûsících dvakrát na

profesní stáÏ do norského mûsta

Aalesund, kde na‰li partnera

v tamní umûlecké ‰kole. Cel˘

projekt, kter˘ bude fiízen a koor-

dinován právû z R˘mafiova, bude

v fiíjnu zakonãen finální konfe-

rencí, na kterou pfiijedou na‰i

nor‰tí partnefii k nám, pozvány

jsou v˘znamné osobnosti - vel-

vyslanec Norského království,

hejtman Moravskoslezského

kraje, pedagogové ãesk˘ch umû-

leck˘ch a pedagogick˘ch vyso-

k˘ch ‰kol.

V Norsku totiÏ jiÏ obdoba ães-

k˘ch rámcov˘ch vzdûlávacích

plánÛ nûjakou dobu existuje a my

bychom chtûli tamní zku‰enosti

vyuÏít pro na‰e ‰kolství. Nehledû

na fakt, Ïe ãesk˘ systém umûlec-

kého vzdûlávání je

v Evropû i ve svûtû

zcela ojedinûl˘

a následováníhod-

n˘ a my bychom na

oplátku rádi na‰i

pfiedstavu o umû-

leckém vzdûlávání exportovali do

zahraniãí. O tom, Ïe se rozhodnû

máme ãím chlubit, není nejmen-

‰ích pochyb.

Vycházíme z toho, Ïe zmûna v˘-

uky podle rámcového a ‰kolního

vzdûlávacího plánu se net˘ká aÏ

tolik ‰koly samotné, natoÏ dûtí,

ale v první fiadû profesní zmûny

v my‰lení nás uãitelÛ. Nûco ta-

kového se neobejde bez vzdûlá-

vacích aktivit, které sami sobû 

umoÏníme. Pfiedstava, Ïe uãitel

je profesnû pfiipraven˘ a hotov˘

tím, Ïe absolvuje nûjakou ‰kolu,

je úsmûvná - kantofiina pfiedsta-

vuje jednu z tûch profesí, kde ne-

ní moÏné sebevzdûlávání pova-

Ïovat za ukonãené vlastnû nikdy.

Zavádûní rámcov˘ch plánÛ do

ãeského ‰kolství znamená na-

prosto vynikající pfiíleÏitost

zkvalitnit v˘uku a pocítit by to

nakonec mûly pfiedev‰ím dûti. To

se ale nestane tak, Ïe budeme se-

dût doma a ãekat, kdo nám co

vymyslí ãi nafiídí.

Na místû samém téÏ hodláme na-

vázat kontakty pro na‰e Ïáky -

v budoucnu bychom rádi zorga-

nizovali umûlecké zájezdy právû

pro na‰e dûti.

Velmi se na na‰i novou aktivitu

tû‰íme, neboÈ se jedná o dal‰í dÛ-

kaz vysoké úrovnû umûlecké v˘-

uky v r˘mafiovském prostfiedí.  

Dr. Jifií Taufer,
fieditel ZU· R˘mafiov

Foto: archiv Z· R˘mafiov

Foto: archiv Z· R˘mafiov
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Vánoãní bigbeatová v‰ehochuÈ
Tradiãní hudební událost konce

roku Bigbeatové Vánoce (hlav-

ním pofiadatelem je ZU·) se ten-

tokrát v mnohém podobaly sil-

vestrovskému programu na

dvojce. Byly pfiehlídkou hudeb-

ních stylÛ, které se zrovna po-

slouchají, s v˘jimkou hip hopu,

kter˘ v pofiadu Pavla Andûla ne-

mohl chybût, ale v R˘mafiovû se

stále vyvíjí a prezentuje spí‰ izo-

lovanû. DÛvod rozmanitosti hu-

debního programu Bigbeatov˘ch

Vánoc osvûtlil jeho tvÛrce Jan

Jablonãík: „Pfii v˘bûru kapel uÏ
tolik nehledím na sebe, na svÛj
vkus, ale hlavnû na posluchaãe,
ktefií pfiijdou.“ A rÛznorodé po-

sluchaãstvo vyÏaduje rÛznoro-

dou nabídku.

Program vánoãního koncertu pro

bigbeatovou generaci by se dal

jednodu‰e rozdûlit na dvû polo-

viny s názvem Domácí a Hosté.

První tfii kapely ‰estiãlenného

pofiadníku totiÏ pocházely

z místních zdrojÛ, následující tfii

byly pfiespolní, ba dokonce pfies-

hraniãní. KaÏdá z kapel v‰ak re-

prezentovala zcela osobit˘ hu-

dební styl, coÏ umoÏnilo najít si

ten svÛj snad kaÏdému z ãetn˘ch

náv‰tûvníkÛ a navíc zabránilo

tomu, aby se nûkolikahodinov˘

koncert zvrhnul ve stereotypní

nudu.

První nastoupili r˘mafiov‰tí prÛ-

kopníci tvrd‰í odnoÏe ska a reg-

gae Moskviã, ktefií pfies nev˘-

hodnost koncertního ãasu v za-

ãátku programu, kdy se obecen-

stvo teprve schází a tráví více ãa-

su ve frontû na pivo neÏ na par-

ketu, pfiilákali pod pódium pûk-

n˘ hlouãek posluchaãÛ.

Následovala dal‰í místní stálice

Hechitera. Hardcorová kapela

zaloÏená kdysi r˘mafiovsk˘mi

studenty, dnes uÏ vesmûs pracu-

jícími a Ïijícími i mimo region,

se za tu fiádku let co do hudební-

ho projevu pfiíli‰ nezmûnila.

Aãkoliv jí v˘voj, zvlá‰tû v tech-

nice hry, nelze upfiít, stylové 

omezení pekelnû chraplavého

zpûvu a hlukov˘ch clon zfiejmû

mnoho prostoru k invenci a ori-

ginalitû neposkytuje.

Trojlístek místních tûles doplnil

The Pant. Toto trio naopak za

svou kariéru doznalo velmi zfie-

teln˘ch promûn, smûfiujících

hlavnû k vytváfiení vlastního re-

pertoáru a hledání hudebního

v˘razu, kter˘ se v rovinû pfiíjem-

nû poslouchatelného hardrocku

dokáÏe rozproudit ve slu‰nou

‰ou. Jen pro pofiádek: Panti ne-

dávno vydali DVD z Ïivého kon-

certu, kter˘ se natáãel v SVâ

R˘mafiov.

Druhou polovinu Bigbeatov˘ch

Vánoc, vûnovanou hostÛm, za-

hájila slovenská skupina Atellier

11. Podle vlastních slov si po

del‰í dobû zahrála v pÛvodní

ãtyfiãlenné sestavû a musela im-

provizovat, coÏ vskutku nebylo

vÛbec poznat. Naopak, celé vy-

stoupení Atellieru 11 vyhlíÏelo

jako perfektnû secviãené (vãetnû

v˘stupu zpûváka na bubny).

Chlapci s (e)módními patkami

a muzikou v intencích melodic-

kého rocku, kter˘ právû frãí, pfii-

nesli do R˘mafiova ochutnávku

aktuální hudební vlny velkého

svûta, do nûjÏ se zfiejmou ctiÏá-

dostí hodlají proniknout.

Následovala dal‰í hostující, aã-

koliv jiÏ zdomácnûlá skupina all

SKA pone’s, která na „vánoãní

besídku v oblíbeném mûstû

R˘mafiovû“ jezdí z Karviné uÏ

pûknou fiádku let. Ani tentokrát

nezklamali a naloÏili roztanãe-

nému publiku pûknou porci

skoãného ska a reggae. Jejich

dlouholet˘m pfiíznivcÛm se pfie-

sto chtû nechtû vybavila nostal-

gická vzpomínka na doby, kdy

u mikrofonu stála nûkterá z je-

jich sympatick˘ch zpûvaãek,

která skladbám dodávala vût‰í

‰Èávu.

Îenského hlasu si v‰ak publi-

kum nakonec uÏilo dost. Finále

veãera totiÏ patfiilo opavské ka-

pele Sheba’s band s lepou zpû-

vaãkou Pavlou S˘korovou v ãe-

le. Hudba stfiíhnutá popem

i hardrockem to nebyla vÛbec

‰patná, mnoho pozornosti lpûlo

na textech, navíc zpívan˘ch

mnohobarevn˘m hlasem voka-

listky, kter˘ znûl chvílemi jako

úchvatn˘ jeãák Ivy Bittové.

Muzika hodná pozornosti, jen

podaná snad zbyteãnû exhibicio-

nisticky.

Bigbeatové Vánoce byly nejen

pfiíleÏitostí k setkání pfiátel v ob-

dobí svátkÛ, ale také moÏností

jak pfiispût na dobrou vûc. âást

ze vstupného i v˘tûÏek dobro-

volné sbírky, celkem 5 722 Kã,

poputuje na konto Pomozte dû-

tem. ZN

Studentsk˘ klub

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu
vyhla‰ují

Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské 2008

v kategoriích:    • poezie    • próza    • ilustrace
Lednem 2008 zapoãíná druh˘ roãník literární

a v˘tvarné soutûÏe, kterou na pamûÈ na‰í v˘-

znamné krajanky, naivní malífiky a básnífiky

Marie Kodovské, vyhla‰uje ãtrnáctideník

R˘mafiovsk˘ horizont spoleãnû se

Studentsk˘m klubem SVâ R˘mafiov.

Jako v pfiedchozích roãnících - nultém 2004

a prvním 2006 - mohou amatér‰tí básníci, pro-

zaici a v˘tvarníci zasílat na e-mailovou adre-

su redakce rymhor@seznam.cz nebo na po‰-

tovní adresu R˘mafiovsk˘ horizont, Stfiedisko

volného ãasu, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov,

své dosud nepublikované pfiíspûvky - básnû,

povídky a fejetony, kresby a fotografie, z ni-

chÏ budeme bûhem roku vybírat ty nejzajíma-

vûj‰í k oti‰tûní na stránkách na‰eho periodika.

Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe autofii automa-

ticky vyjadfiují souhlas s jeho pfiípadnou gra-

matickou úpravou a zvefiejnûním. Nutnou

podmínkou je opatfiení kaÏdého pfiíspûvku

jménem autora a kontaktem.

Po zku‰enostech z pfiedchozích roãníkÛ

a v souladu s potfiebami ãernobílého tisku spe-

cifikujeme pravidla soutûÏe takto: v kategorii

poezie pfiijímáme básnû a básnické cykly

v rozsahu max. 20 stran, v kategorii próza pfii-

jímáme texty v rozsahu max. 10 stran, které

mohou b˘t v pfiípadû potfieby rozdûleny na po-

kraãování, v kategorii ilustrace pfiijímáme ãer-

nobílé kresby, koláÏe a fotografie (barevné

pouze s vûdomím autorÛ, Ïe se jejich charak-

ter ãernobílou reprodukcí zmûní). Vûková ani

dal‰í omezení se nekladou. Neãitelné rukopis-

né texty a jinde publikované práce budou ze

soutûÏe vyfiazeny.

SoutûÏ bude otevfiena do srpna leto‰ního roku,

bûhem záfií a fiíjna budou zaslané práce vy-

hodnoceny. Vítûzové v‰ech tfií kategorií bu-

dou vyhlá‰eni bûhem literárního veãera spoje-

ného s v˘stavou v˘tvarn˘ch prací na konci to-

hoto roku. Ze soutûÏních pfiíspûvkÛ bude re-

dakce ãerpat i v následujícím roce 2009. ZN

Sheba’s band Foto: Pavla Fidlerová Zothová
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Osudy pomníkÛ na zajateckém hfibitovû v Lomnici
Z hlediska poznání na‰eho kraje

je aÏ zaráÏející fakt, jak málo se

i v bezprostfiedním okolí ví, Ïe

v obci Lomnice (dfiíve s pfiídom-

kem u R˘mafiova) lze poblíÏ

kostela sv. Jifií nav‰tívit slu‰nû 

upraven˘ a prÛbûÏnû dobfie udr-

Ïovan˘ hfibitov obûtí zajatecké-

ho tábora ze 2. svûtové války.

Desítky let se v obci nena‰la vÛ-

le nûjak˘m zpÛsobem na toto po-

hfiebi‰tû upozornit vhodn˘m 

oznaãením, pfiíp. tabulemi se

struãn˘m popisem okolností, za

kter˘ch zde bylo v letech 1941

aÏ 1945 pohfibeno nûkolik set vá-

leãn˘ch zajatcÛ, pfieváÏnû z fiad

b˘valé Rudé armády. Nechybûjí

ov‰em ani obûti jin˘ch národ-

ností, jako Francouzi, Jugosláv-

ci, Slováci i osoby bez jakékoliv

identifikace. Tato poslední fiada

obûtí pochází z jara a pfiedjafií

1945, kdy pfies Lomnici k jihu

smûfiovaly nekoneãné zástupy

váleãn˘ch zajatcÛ a vûzÀÛ ze

Slezska, snad do Rakouska. Pro

tyto pochody s minimálním za-

bezpeãením po stránce zdravotní

a stravovací se vÏil název „po-

chody smrti“. Mrtví muÏi, zem-

fielí z nejrÛznûj‰ích pfiíãin,

mnohdy téÏ zastfielení pro zoufa-

l˘ pokus o útûk ãi úplné vyãer-

pání, byli pohfibíváni náhodnû

a bez systému. Pouze v obcích,

kde to bylo moÏné, ‰lo o zakopá-

vání na hfibitovech. V Lomnici

k tomu poslouÏil v té dobû uÏ

prakticky nepouÏívan˘ zajateck˘

hfibitov místního tábora. Váleãní

zajatci z nûj v té dobû byli odsu-

nuti jiÏ na jiná místa. Tfieba do-

dat, Ïe zemfielí z pochodÛ smrti

byli zakopáváni bez jakéhokoliv

obfiadu i bez nûjakého uvûdomû-

ní správce farnosti nebo jin˘ch

orgánÛ obce. Tak o tom vypoví-

dal po roce 1945 P. Barvík, dlou-

holet˘ lomnick˘ faráfi.

Koncentrace takového poãtu

mrtv˘ch zajatcÛ - lomnické po-

hfiebi‰tû je jedním z nejvût‰ích

tohoto typu v celém âesku (!) -

si po roce 1945 zákonitû vyÏáda-

la potfiebu dÛstojného oznaãení

místa. Tyto snahy, ãasto vedené

snahou na jedné a omezen˘mi

moÏnostmi na druhé stranû, mû-

ly za následek rÛzné peripetie,

zvraty a neãekaná rozuzlení.

Koneãné fie‰ení trvalo celá desí-

tiletí a právû o tom jsou následu-

jící fiádky.

Z vyprávûní pa-

mûtníkÛ a ko-

neãnû z dost vág-

ního záznamu

v nûmecké kro-

nice obce lze 

usoudit, Ïe z ini-

ciativy faráfie

Barvíka (tehdy

se psal Wilhelm

Barwig) byl po

pohfibení první-

ho pfiibliÏnû sta

zajatcÛ vztyãen

na okraji do té

doby ladem leÏí-

cího pole u hfibi-

tova dvojramen-

n˘ pravoslavn˘

kfiíÏ se ‰ikm˘m

pfiíãn˘m bfiev-

nem. Zhotovil

jej tesafi Helfert

z dfievûn˘ch de-

sek uloÏen˘ch v blízké márnici

jako rezerva.

KdyÏ obûtí stále pfiib˘valo

a ‰achty vykopané pro hromadné

pohfibívání tehdy uÏ více jak 300

tûl ohroÏovaly stabilitu kfiíÏe, byl

tento umístûn na ohradní zídku

sousedícího hfibitova. Po odcho-

du zajatcÛ byl cel˘ prostor pro-

zatímnû ohrazen plotem z dfievû-

n˘ch odkorkÛ, pozÛstal˘ch po

fiezání prken. Toto fie‰ení vydrÏe-

lo aÏ do podzimu 1945, kdy byl

policejními orgány udûlán prÛ-

zkum zakopan˘ch obûtí a zejmé-

na u pohfiben˘ch z poslední fáze

byly zfiejmé stopy hrubého násilí

a úplného vyhladovûní. Po skon-

ãení akce byl vztyãen nov˘,

z trámÛ postaven˘ pravoslavn˘

kfiíÏ blíÏe márnici a areál novû 

oplocen.

Pokud se poãtu pohfiben˘ch t˘ãe,

nedo‰ly policejní orgány ke ko-

neãnému ãíslu a pfiiklonily se

k evidenãnû doloÏenému poãtu

P. Barvíka 342. PfiibliÏnû dvû de-

sítky z pochodÛ smrti, dále 4 za-

jatci zabití pfii v˘buchu muniãní-

ho vozu, nûkolik zemfiel˘ch

z doby, kdy v prostorách tábora

byla umístûna (snad) v˘cviková

jednotka pro regrutaci do

Vlasovovy armády - odhadem

kolem 380 osob mÛÏe kr˘t jílo-

vitá hlína.

Stavbu dÛstojného památníku

provázely nedÛstojné okolky.

âást shromáÏdûn˘ch penûz zpro-

nevûfiil obecní úfiedník, byly po-

tíÏe s materiálem i s ideov˘mi

v˘chodisky a vlastním ztvárnû-

ním. Jako prozatímní fie‰ení byl

v roce 1950 namísto pravoslav-

ného kfiíÏe vztyãen o nûco dále

pylon sbit˘ z dfievûn˘ch ohoblo-

van˘ch fo‰en a na jeho temeni

byla umístûna plechová pûticípá

hvûzda. Ten zde vydrÏel 10 let

a na popud okresních orgánÛ

z R˘mafiova se v roce 1960 obec

Lomnice rozhodla pro stavbu

nového dÛstojného památníku.

DÛvod: stávající dfievûn˘ „‰ik-

mého tvaru“ je povûtrností roz-

loÏen˘ a dole uhnívá.

·lechetn˘ úmysl nebyl koruno-

ván odpovídajícím v˘sledkem

„stran kritického nedostatku fi-

nancí, kdy není penûz ani na

koupi inkoustu do ‰koly“. Jisté

fie‰ení se nabízelo: hned vedle

byl hfibitov se spoustou opu‰tû-

n˘ch nûmeck˘ch hrobÛ s památ-

níky ãasto jak po estetické, tak

po materiální stránce nepochyb-

nû kvalitními. Skupina poslancÛ

MNV si vy‰la na obhlídku a vy-

brala dle svého nejlep‰ího uvá-

Ïení dva pomníky. Jeden ve for-

mû jakési stély na zpÛsob antic-

k˘ch monumentÛ, druh˘ byteln˘

klasick˘ náhrobek. KdyÏ byla

stéla nakládána na vÛz, tak se

desky prolomily a pfii pádu do‰lo

ke zlomení. Byla to ‰koda, mûlo

jít o velmi drah˘ kámen, rudou

u‰lechtilou Ïulu. Druh˘ náhro-

bek se sice podafiilo pfievézt na
Socha od akademického sochafie Lenharta z Olomouce
vydrÏela v Lomnici jen 6 let

Pamûtní balvan na místû zajateckého tábora u Ïelezniãního pfiejezdu Lomnice
– Dûtfiichov

Sochy neznámého pÛvodu, pfiedtím instalované v nûkterém místû okresu, ne-
chal pfiivést do Lomnice ONV Bruntál s doporuãením, aby si je MNV „nechal
pfiitesat“
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urãené místo, jenÏe vinou mûl-

k˘ch základÛ se kámen naklonil

a nebylo síly, která by jej narov-

nala. Padlo rozhodnutí nechat jej

tak a nechat jej „pfiitesat“ do ro-

viny nûjak˘m kameníkem.

Pfiitesaná podoba byla údajnû tak

o‰klivá, Ïe jej pfiíslu‰n˘ referát,

tehdy uÏ ONV v Bruntále, ne-

chal neprodlenû odstranit. Tak

ho rozmlátili na místû kvÛli

snadnûj‰ímu odvozu na skládku

do vedlej‰ího v˘vozu. To bylo na

jafie 1962. Nûkdo fiíká, Ïe aÏ

o rok pozdûji.

MNV Lomnice a ONV Bruntál

nezbylo neÏ hledat jiné fie‰ení.

Bylo nasnadû - opu‰tûn˘ch nû-

meck˘ch památníkÛ byla spous-

ta a referent ONV neváhal. Tak

se jednoho dne v Lomnici obje-

vil podvalník a na nûm naloÏeny

dvû sochy (na snímku) i se sok-

lem, pocházející z nûjaké jiné

obce na okrese. MNV se mûl po-

starat o jejich umístûní na hfibito-

vû a ONV zase sehnat „zruãného

umûlce sochafiského“, kter˘ by

dva typické nûmecké vojáky

v pfiilbách nezamûnitelného tva-

ru (Stahlhelm) „pfiitesal“ do po-

doby dÛstojné obûtem zde po-

chovan˘m. Originální fie‰ení se

nedoãkalo realizace. Na‰tûstí?!

Lomnice tak pfii‰la bezpochyby

o kuriozitu. Soudné hlavy na

ONV s odbojáfisk˘mi organiza-

cemi doporuãily nechat zhotovit

památník opravdu dÛstojn˘. Ve

v˘bûru nakonec uspûl olomouc-

k˘ sochafi K. Lenhart a jeho dílo

znázorÀující postavu Ïeny tru-

chlící v nev˘slovném bolu bylo

slavnostnû odhaleno 7. kvûtna

1965 u pfiíleÏitosti 20. v˘roãí 

osvobození Lomnice.

A bylo na mnoho let vystaráno,

tak by se dalo komentovat po-

psané fie‰ení. Lenhartova socha

byla dílem dÛstojn˘m místa, bez

pompéznosti tak charakteristické

pro podobné památníky. Akade-

mick˘ sochafi ani pofiizovatelé

v‰ak nepoãítali s agresivitou

zdej‰ího povûtfií, ze zajateckého

hfibitova lze dohlédnout aÏ

k Pradûdu - nádherné panorama

na jedné stranû a severáky s pfií-

valy de‰tû biãující v‰e po velkou

ãást roku na druhé stranû.

Pfiírodní materiál zaãínal mít trh-

linky, docházelo k jeho erozi

a i laikÛm bylo v té chvíli zfiej-

mo, Ïe za pár let bude z pÛvabné

sochy zvûtralé torzo.

Hledána rÛzná fie‰ení a jako zají-

mavost lze uvést návrh, aby se

socha natfiela v létû nûkolika

vrstvami stfiíbfienky na kamna.

KdyÏ barva vydrÏí na rozpále-

n˘ch kamnech, tak proã by neo-

chránila i pomník. Jen málo

scházelo do této pozoruhodné

realizace, která mohla rovnûÏ 

obec proslavit.

¤e‰ením byl nov˘ pomník a vÛ-

bec úprava celého pietního mís-

ta. Krajsk˘ národní v˘bor v Os-

travû na základû soutûÏe vybral

fie‰ení nabízené dvojicí ostrav-

sk˘ch v˘tvarníkÛ, akademick˘ch

sochafiÛ Vl. Gajdy a EvÏ. Schol-

lera, úpravu místa pak svûfiil ing.

arch. J. Havlíãkovi. V̆ sledné dí-

lo bylo nazváno Památník obû-

tem II. svûtové války v Lomnici

u R˘mafiova.

Památník byl odhalen v roce

1978 a na svou dobu byl pojat

netradiãnû aÏ avantgardnû. Ideo-

v˘ zámysl praví: „Architekto-

nickému komplexu pietního

místa dominuje osobitá parafrá-

ze pravûkého menhiru s moti-

vem solárního kruhu uprostfied,

utváfieného dvûma samostatn˘mi

megalitick˘mi bloky s konkáv-

ními hranami v horní ãásti. Tam,

kde k sobû bloky pfiibliÏují, je na

vysokém ostnatém stvolu umís-

tûna kovová rÛÏe. Jde o pfiesvûd-

ãiv˘ symbol obûtí tlumoãen˘ so-

chafiskou formou, která v sobû

harmonicky spojuje nefigurativ-

ní a reáln˘ prvek.“

TûÏko k tomu nûco v˘stiÏnûj‰ího

dodat. Nadãasové vyjádfiení, 

umûlecky kvalitní. Lomnick˘

zajateck˘ hfibitov se mÛÏe po-

chlubit umûleck˘m dílem zcela

ojedinûl˘m sv˘m vyjádfiením.

·koda Ïe to obci zas tak úplnû

nedochází, nedokáÏe to ukázat

a ve své tolik potfiebné a zatím

nerealizované propagaci nûjak

vyuÏít. Ani na té pohlednici, ani

sebeskromnûj‰í propagaãní sklá-

daãkou. O vydání v˘borného dí-

la o lomnickém tábofie z pera

historika Václava ·tûpána se ra-

dûji nezmiÀujme.

Na místû vlastního tábora u Ïe-

lezniãního pfiejezdu Lomnice -

Dûtfiichov nad Bystfiicí je insta-

lován symbolick˘ balvan s tímto

sdûlením: „Na tomto místû byla

v letech 1940 - 1945 poboãka

koncentraãního tábora v Osvûti-

mi.“ Jistû, jisté pochyby o správ-

nosti informace jsou na místû

a není úkolem tohoto ãlánku

o nich uvaÏovat. Aã i toto místo

je pfiimûfienû upravené, informa-

ce o nûm je, Ïel, jako v pfiípadû

hfibitova zatím nulová.  

Jaroslav Chytil

Souãasná podoba lomnického památníku

Kostel sv. Jifií v Lomnici se hfibitovem



Nechala na stfie‰e auta
pfies 200 tisíc

Dne 27. prosince v ranních hodi-

nách odloÏila 64letá Ïena

z R˘mafiova na stfiechu Seatu 

obálku s finanãní hotovostí 

225 tisíc Kã a odjela na po‰tu.

Zde si vzpomnûla, Ïe peníze ne-

chala na stfie‰e, a ihned se vrátila

domÛ. Pro‰la celou trasu, ale 

obálku s finanãní hotovostí jiÏ

nena‰la. R˘mafiov‰tí policisté

pfiípad ‰etfií jako podezfiení

z trestného ãinu zatajení vûci.

Spadl z podesty
podkroví

VáÏná zranûní si zpÛsobil 

30. prosince na rekreaãní chatû

v R˘mafiovû 32let˘ muÏ

z KromûfiíÏe. Spadl z podesty

podkroví do hloubky 3 metrÛ

a dopadl na dlaÏbu. Tvrd˘ pád

mûl za následek ãetná zranûní,

zvlá‰tû zlomeniny Ïeber, obrat-

lÛ a krvácení do mozku. MuÏ je

hospitalizován v nemocnici

v Olomouci a jeho zdravotní

stav je kritick˘. R˘mafiov‰tí po-

licisté ‰etfiením dosud nezjistili

cizí zavinûní a provûfiují, zda

nebyl muÏ pod vlivem alkoho-

lu.

V Dolní Moravici
pfii‰el o Felicii

V noci z 29. na 30. prosince zmi-

zela z parkovi‰tû pfied chatou

v Dolní Moravici vedle silnice

k motorestu Sluneãná ·koda

Felicie bílé barvy. Policisté po

vozidle vyhlásili pátrání.

ZpÛsobená ‰koda ãiní 100 tisíc

Kã.

Z pokoje hotelu
odcizen notebook

Ke krádeÏi notebooku do‰lo

v sobotu 5. ledna v hotelu

v Karlovû. Do uzamãeného po-

koje vnikl neznám˘ pachatel

a odcizil odtud notebook Hawlet

Packard, ta‰ku a bluetooth.

ZpÛsobil tak ‰kodu ve v˘‰i 24 ti-

síc Kã.

Pfii‰la o kasiãku
Tfiíkrálové sbírky

Policisté ‰etfií loupeÏné pfiepade-

ní na ulici Hfibitovní v Bfiidliãné.

Nezletilá dívka vybírala s kama-

rádkami peníze na charitativní

sbírku Tfií králÛ do plastové ka-

siãky povû‰ené na krku. Náhle

se k ní pfiiblíÏil maskovan˘ ãlo-

vûk, kasiãku jí strhl z krku a ute-

kl. ZpÛsobená ‰koda ãiní min. 

4 tisíce Kã. Popis pachatele: v˘‰-

ka asi 170 cm, silnûj‰í postavy,

na sobû mûl tmavou zimní bundu

a na hlavû kuklu s otvory pro oãi

a ústa.

Nezvládl fiízení
na zasnûÏené vozovce

První lednov˘ víkend ‰etfiili doprav-
ní policisté osm dopravních nehod,
pfiíãinou bylo zejména nepfiizpÛsobe-
ní rychlosti jízdû na zasnûÏené vo-
zovce.
V nedûli 6. ledna projíÏdûl obcí

Velká ·táhle 27let˘ fiidiã

s Opelem Omega. Pfii jízdû

zfiejmû nepfiizpÛsobil rychlost

jízdy vozovce a na zasnûÏeném

povrchu dostal smyk. Sjel s vo-

zidlem ze silnice a ãelnû narazil

do kovového zábradlí. Pfii ne-

hodû do‰lo k lehkému zranûní

fiidiãe i jeho 24letého spolu-

jezdce. ZpÛsobená ‰koda ãiní

43 tisíc Kã.

Na odcizenou obãanku
objednal telefony

V tûchto dnech oznámil r˘ma-

fiovsk˘m policistÛm 45let˘ muÏ,

Ïe si  na jeho obãansk˘ prÛkaz

nûkdo objednal a zfiídil dvû tele-

fonní ãísla s rÛzn˘mi sluÏbami.

Osobní doklad mu byl odcizen

v roce 2005 v Praze pfii vloupání

do vozidla. Je‰tû téhoÏ roku si

pachatel zfiídil telefonní ãísla.

ZpÛsobená ‰koda ãiní pfies 10 ti-

síc Kã.

První leto‰ní
krádeÏ lyÏí

K prvnímu pfiípadu krádeÏe lyÏí

do‰lo v dobû od 7. do 8. ledna

v Karlovû. Dosud neznám˘ pa-

chatel vnikl do lyÏárny v blíz-

kosti rekreaãní chaty a odcizil 4

páry sjezdov˘ch lyÏí i s vázá-

ním. MajitelÛm zpÛsobil ‰kodu

ve v˘‰i 42 500 Kã.

V souvislosti s tímto pfiípadem dopo-
ruãuje policie lyÏafiÛm mít svou v˘-
bavu fiádnû pod dozorem.

Nedal pfiednost
autobusu

V úter˘ 8. ledna se v Bfiidliãné

srazil osobní vÛz s autobusem.

Na kfiiÏovatce ulic ·ternberské,

Bruntálské a R˘mafiovské nedal

32let˘ fiidiã za volantem Felicie

pfiednost v jízdû autobusu jedou-

címu po hlavní komunikaci.

Stfiet si vyÏádal ‰kody za 60 tisíc

Kã, nikdo nebyl zranûn.
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Sedmadvacet policistÛ ode‰lo z ãinné sluÏby
V rámci okresu Bruntál ode‰lo z ãinné sluÏby

k 1. lednu 2008 sedmadvacet policistÛ (Bruntál

7 policistÛ a 2 sluÏební funkcionáfii, R˘mafiov

3, Bfiidliãná 1, Horní Bene‰ov 2, Vrbno pod

Pradûdem 1, Krnov 7 a z dopravního inspekto-

rátu 4 policisté).

Za dlouholet˘ v˘kon sluÏby u Policie âR v‰em

osobnû podûkoval fieditel Okresního fieditelství

Bruntál Tomá‰ Tuh˘. Nûkterá rozlouãení se ko-

nala na MûÚ za úãasti zástupcÛ mûst. S r˘ma-

fiovsk˘mi policisty se pfiijel rozlouãit policejní

fieditel 19. prosince. Za úãasti místostarosty

Jaroslava Kaly na r˘mafiovské radnici podûko-

val odcházejícím policistÛm za odvedenou prá-

ci a popfiál jim do dal‰ích let pevné zdraví, ‰tûs-

tí a osobní pohodu.

K 1. lednu 2008 byli na jednotlivá oddûlení O¤

Bruntál zafiazeni v rámci Schengenské dohody

policisté z Referátu cizinecké a pohraniãní po-

licie a odchodem policistÛ tedy nebude nijak 

ovlivnûn dosavadní v˘kon sluÏby. JiKo
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drnatá holãiãka si vede za ruku uÏ svoje dûti a chlapeãek je ‰ediv˘

a jeho dûti jsou dospûlé.

Nikdy nedostala Ïádnou cenu za stateãnost a obûtavost, ale urãitû by

si ji zaslouÏila. Svojí pohotovostí pomohla zachránit nûkolik lidsk˘ch

ÏivotÛ. Nezaváhala napfiíklad, kdyÏ cizí ãlovûk upadl na autobuso-

vém nádraÏí do komatu, a uvolnila mu d˘chací cesty nebo vytáhla

z vody topící se batole. Bylo toho hodnû, nikdy neãekala na slova dí-

kÛ, protoÏe je ãlovûk mimofiádnû skromn˘. I ve svém vûku je stále

pracovitá a plná energie (coÏ bychom jí mohli závidût i my mlad‰í).

Dokázala a stále dokáÏe pomáhat také radou, úãastí nebo jen naslou-

cháním.

Maminko a babiãko, z celého srdce Ti pfiejeme jen to nejlep‰í, aÈ Tû

neopou‰tí humor a pfiedev‰ím - aÈ Ti zdraví slouÏí. Máme Tû moc rá-

di a dûkujeme za v‰echno, co pro nás dûlá‰, také za láskyplné záze-

mí a domov - dnes tak vzácn˘, kter˘ jste nám spoleãnû s tatínkem vy-

tvofiili. Dûkujeme! Za celou rodinu Jitka s AneÏkou

Rozlouãili jsme se
Anna Veislíková - Stfiíbrné Hory .......................................... 1935

AneÏka Záhorová - Dolní Moravice ...................................... 1925

Ivan Chibici - Horní Mûsto ................................................... 1952

Zdenka Kopãilová - R˘mafiov ................................................ 1938

Josefa Truxová - R˘mafiov .................................................... 1912

Markéta Liebarsová - R˘mafiov ............................................. 1913

Miroslav Cáb - Tvrdkov ........................................................ 1930

Franti‰ka ·ulková - Nové Pole .............................................. 1914

Vûra Valuchová - R˘mafiov ..................................................... 1925

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Pfiejeme na‰í mamince a babiãce
Annû Baãíkové z R˘mafiova,
která oslaví 20. ledna 85 let,

do dal‰ích let pevné zdraví, lásku,
pohodu a klid.

Za celou rodinu pfiejí
syn Ondfiej s rodinou

Dne 18. ledna 2008 oslaví manÏel, tatínek,

dûda a kamarád,

pan Ladislav Stuchlík,

60. narozeniny.

K tomuto jubileu mu v‰ichni pfiejeme ‰tûstí,

zdraví a do dal‰ích let hodnû úspûchÛ.

ManÏelka Anna, dcera Anna s manÏelem,
syn Ladislav a vnouãata Kubík a Ladík

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Vendula Bosáková ...................................................... R˘mafiov

Vojtûch Kaplan ............................................................ R˘mafiov

Franti‰ek Kincl ............................................................ R˘mafiov

Karina Kinclová .......................................................... R˘mafiov

Nela Pi‰Èáãková ......................................................... Edrovice

Ester Podmolíková ...................................................... Dobfieãov

Roman SvatoÀ ............................................................ Edrovice

Gabriela Petrová ......................................................... Horní Mûsto

Natálie Dudková ........................................................ Skály

Barbora HaÏiková ....................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Îofie Vlachová - R˘mafiov ................................................... 80 let

Jaromír V‰iansk˘ - R˘mafiov ................................................ 80 let

Jarmila Gerhardová - R˘mafiov ............................................ 81 let

Anna Jágerová - R˘mafiov .................................................... 81 let

Jarmila Plachá - R˘mafiov ..................................................... 81 let

Jifiina Tomanová - R˘mafiov .................................................. 81 let

Pavel Haník - R˘mafiov ........................................................ 81 let

Anna Stejskalová - R˘mafiov ................................................ 82 let

Vlasta Kremerová - R˘mafiov ............................................... 82 let

Jan Slovák - Janovice ........................................................... 82 let

Libu‰e ·tûpánková - R˘mafiov .............................................. 82 let

Stanislav Ondra‰ík - R˘mafiov ............................................. 83 let

Radoslav Musil - R˘mafiov ................................................... 84 let

Kristina KubáÀová - R˘mafiov ............................................. 85 let

·tefan Furi‰ - R˘mafiov ......................................................... 85 let

·tûpánka Jufienová - Jamartice ............................................. 86 let

Richard Kopãil - R˘mafiov .................................................... 87 let

·tûpán Brenkus - R˘mafiov ................................................... 88 let

Vin‰ujeme
Kdo ji znáte, moÏná tomu nebudete vûfiit, ale

paní AneÏka Podlasová oslavila 17. 12. 2007

kulaté jubileum a snad jí 7 na zaãátku do dal‰ích

10 let pfiinese jen ‰tûstí. Tato nenápadná drobná

osÛbka s obrovsk˘m srdcem velkou ãást svého

„produktivního“ vûku vûnovala na‰emu mûstu.

Jako dítû jsem Ïárlila, Ïe byla „tetou“ stovek dû-

tí (mj. vedla jesle), je‰tû dnes, kdyÏ vidí nûkte-

ré z nich, fiíká: „Tu nebo toho si pamatuju z jeslí, to byla taková ku-
drnatá holãiãka a tohle byl moc ‰ikovn˘ kluk...“ A pfiitom tfieba ta ku-

UÏiteãná informace
Úfiad práce v Bruntále ve spolupráci s Institutem trhu práce, mûstem Krnov, Akademií J. A.

Komenského Bruntál a Multikulturním centrem SILESIA pofiádá ve dnech 23. a 24. ledna 2008 od 8 do

15 hodin v Multikulturním centru SILESIA prezentaci studijních oborÛ pod názvem: 

Veletrh zamûstnanosti, fiemesel a technick˘ch profesí
Bude zde prezentováno celkem 28 oborÛ
s názorn˘mi ukázkami typick˘ch dovedností

a prací, které se studenti v jednotliv˘ch pro-

fesích mohou nauãit. Îáci si tak budou moci

udûlat komplexnûj‰í pfiedstavu o pracovní

náplni, pouÏívan˘ch strojích a nástrojích, se

kter˘mi se mohou v daném oboru setkat.

Zámûrem veletrhu je pfiiblíÏit tyto profese

pfiedev‰ím ÏákÛm 9. tfiíd základních ‰kol 

v okrese Bruntál, ktefií se rozhodují o svém

budoucím povolání. Dále pak jejich rodi-

ãÛm, v˘chovn˘m poradcÛm a dal‰ím zájem-

cÛm, ktefií budou mít zájem informovat se

o moÏnostech profesního vzdûlávání a o per-

spektivách dan˘ch oborÛ na trhu práce.

Pro tento veletrh byly zámûrnû vybrány pfie-

dev‰ím technické obory a stavební profese,

o které je dlouhodobû zájem na trhu práce,

a to nejen v na‰em okrese. Vybrané profese

jsou dlouhodobû nedostatkové, a tak absol-

venti tûchto oborÛ nemají problémy s uplat-

nûním na trhu práce.

U kaÏdého oboru bude uvedeno, na jaké ‰ko-

le v okrese Bruntál jej lze studovat, popfiípa-

dû kde lze získat rekvalifikaci v daném obo-

ru. Zájemci se dále dozví bliÏ‰í údaje o stu-

diu, uvidí práce studentÛ ãi pfiímo ukázky da-

n˘ch profesí. V neposlední fiadû budou u kaÏ-

dého prezentovaného oboru uvedeny i kon-

takty na firmy nejvíce poptávající dané pro-

fese na trhu práce v okrese Bruntál.

Pro snadnûj‰í dostupnost a finanãní nenároã-

nost je studentÛm zaji‰tûn bezplatn˘ odvoz

autobusy na místo konání akce a zpût.  

Mgr. Milan Horna,
fieditel Ufiadu práce v Bruntále

â E S K Á
R E P U B L I K A

ÚŘAD PRÁCE
V BRUNTÁLE
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Citát: TéÏ odpoãinek, jako ostatnû v‰echno, konãí únavou.  

Alexandre Dumas ml.
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Známá i neznámá v˘roãí

22. 1. 9.00 Cviãení s Bufiinkou SVâ

23. 1. 9.30 Keramická dílna pro seniory SVâ Dolní 

Moravice

28. 1. 9.30 Keramika pro Bufiinku SVâ SVâ

30. 1. 10.00 V̆ tvarná dílna pro vefiejnost

- keramická loutka

23. 1. 13.00 Entent˘ny - soutûÏ 5. tfiíd SVâ SVâ

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

• Ve dne jas, v noci mráz.

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

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

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

• Leden studen˘, duben zelen˘.

• Mnoho snûhÛ v lednu, mnoho hfiibÛ v srpnu.

• Na Nov˘ rok dé‰È - o Velikonocích sníh.

• Na Nov˘ rok o slepiãí krok.

• Na Tfii krále o skok dále.

LEDEN 2008

sobota 19. ledna 19.30
Medvídek

âerná komedie (âR 2007)
Tfii kamarádi, ktefií se znají uÏ od ‰kolních let, mají k sobû stále blíz-

ko, vzájemnû se nav‰tûvují a jejich vztahy se zdají b˘t idylické.

Málokdo vãetnû jejich manÏelek v‰ak tu‰í, Ïe mají tajemství, které

zásadnû zmûní jejich Ïivot. Co se stane, kdyÏ vyjdou lÏi na povrch?

V hl. rolích: A. Geislerová, T. Wilhelmová, I. Trojan, J. Macháãek ad. 

Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 26. ledna 19.30
Vá‰eÀ a cit

Romantické drama (VB/USA 2007)
Vá‰niv˘ milostn˘ pfiíbûh o setkání mladé spisovatelky Jane

Austenové a Ira Toma Lefroye, které se odehrálo koncem osmnácté-

ho století, tedy v dobû, kdy hlavním úkolem mladé Ïeny bylo vdát se

za bohatého muÏe. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 2. února 19.30
Superbad

Komedie (USA 2007)
Dva dospívající mladíci Evan a Seth mají pfied sebou bláznivou noc, bû-

hem níÏ se pokusí zapÛsobit na dívky sv˘ch snÛ. Pfií‰ernou, potupnou

noc, na kterou nezapomenou do konce Ïivota... Pfiístupn˘ od 15 let

1. 1. Mezinárodní den míru, slaví se od roku 1968 z inici-
ativy papeÏe Pavla VI.

1. 1. Státní svátek âR - Den obnovy samostatného ãeské-
ho státu

1. 1. 1888 nar. Eduard Bass (vl. jm. E. Schmidt), spisovatel a no-

vináfi (zemfi. 2. 10. 1946) - 120. v˘roãí narození

1. 1. 1993 vznik âeské republiky po rozpadu âSFR - 15. v˘roãí

1. 1. 1993 âR byla pfiijata za ãlena Mezinárodního mûnového
fondu a Svûtové banky - 15. v˘roãí

3. 1. 1923 zemfi. Jaroslav Ha‰ek, spisovatel (nar. 30. 4. 1883) 

- 85. v˘roãí úmrtí

8. 1. 1943 zemfi. Jifií Stanislav Guth-Jarkovsk˘, spisovatel, za-

kladatel âeského olympijského v˘boru (nar. 23. 1. 1861)

- 65. v˘roãí úmrtí

9. 1. 1908 nar. Simone de Beauvoir, francouzská prozaiãka, filo-

zofka a esejistka (zemfi. 14. 4. 1986) - 100. v˘roãí naro-

zení

10. 1. 1158 kníÏe Vladislav II. se stal ãesk˘m králem - 850. v˘roãí

11. 1. V˘znamn˘ den âR - Den váleãn˘ch veteránÛ
12. 1. 1928 zemfi. Rudolf Tûsnohlídek, spisovatel a novináfi (nar. 

7. 6. 1882) - 80. v˘roãí úmrtí

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

19. 1. 1993 Valné shromáÏdûní pfiijalo âeskou republiku za ãlena
OSN - 15. v˘roãí

21. 1. 1983 zemfi. Dana Medfiická, hereãka (nar. 11. 7. 1920) 

- 25. v˘roãí úmrtí

23. 1. 1783 nar. Stendhal, vl. jm. Marie Henri Beyle, francouzsk˘

prozaik a publicista (zemfi. 23. 3. 1842) - 225. v˘roãí

narození

23. 1. 1878 nar. Franti‰ek Janeãek, technik, prÛmyslník a vyná-

lezce, zakladatel továrny na v˘robu motocyklÛ Jawa

(zemfi. 4. 6. 1841) - 130. v˘roãí narození

25. 1. 1938 nar. Vladimír Vysockij, rusk˘ básník, textafi, zpûvák,

herec (zemfi. 25. 7. 1980) - 70. v˘roãí narození

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

31. 1. 1933 zemfi. John Galsworthy, anglick˘ spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (nar. 14. 8. 1867) - 75. v˘roãí úmrtí
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Mûstská knihovna

Autorka Pipi by oslavila 100. narozeniny
V listopadu loÀského roku oslavil literární svût

sté jubileum narození jedné z nejslavnûj‰ích se-

versk˘ch spisovatelek, jejíÏ vûhlas je srovnatel-

n˘ snad jen s proslulostí Hanse Christiana

Andersena. ·védku Astrid Lindgrenovou totiÏ

stejnû jako dánského pohádkáfie znají nejen se-

ãtûlí dospûlí se zalíbením v severské literatufie,

ale i dûti, které se ani v dospûlosti neváhají

k oblíbené spisovatelce vracet.

Dnes si nejspí‰ nedokáÏeme pfiedstavit dûtskou

knihovniãku bez dobrodruÏn˘ch pfiíbûhÛ Pipi

Dlouhé Punãochy, loupeÏnické dcerky Ronji ãi

Lisy, Lasseho, Bosseho, Olleho, Britty a Anny

z Bullerbynu. A pfiitom by tyto a dal‰í krásné

kníÏky moÏná nikdy nevznikly, kdyby sedmi-

letá dcera Astrid Lindgrenové Karin nedostala

zápal plic a nepfiemluvila maminku, aby jí

u postele vyprávûla pohádku. Tak pr˘ vznikla

postaviãka nebojácné Pipi, svou kniÏní podobu

v‰ak získala aÏ o nûco pozdûji, kdyÏ byla nao-

pak nemocí upoutána na lÛÏko sama Astrid

Lindgrenová.

Ani tím ov‰em nemûlo ono pihovaté dûvãe vy-

hráno. Rukopis neznámé autorky totiÏ renomo-

vané ‰védské nakladatelství Bonniers odmítlo

vydat. Autorka se ale nevzdala a ‰la ke konku-

renci. Tak koneãnû roku 1945 vy‰la Pipi

Dlouhá Punãocha a brzy si podmanila dûti

v celém ·védsku. Ne tak jejich rodiãe a uãitele

(kter˘ rodiã by chtûl b˘t nahrazen konûm 

a opicí a kter˘ uãitel by umûl tolerovat dítû bez

sebemen‰í úcty k autoritám?). Po dlouhá dese-

tiletí musela nekonvenãní Pipi bojovat s pru-

dérní morálkou, díky níÏ napfi. u nás vy‰la aÏ

s tfiicetilet˘m zpoÏdûním.

Astrid Lindgrenová není v˘jimkou mezi auto-

ry, ktefií v poãátcích museli ãelit nepochopení

a uznání se doãkali teprve od pozdûj‰ích gene-

rací. Spisovatelka vydala bûhem svého Ïivota

mnoho dal‰ích kouzeln˘ch kníÏek pro dûti, za

nûÏ získala v roce 1958 Cenu Hanse Christiana

Andersena. Po její smrti roku 2002 vznikla

Cena Astrid Lindgrenové za nejlep‰í poãiny

v oblasti literatury pro dûti a mládeÏ.

Osobnost ‰védské spisovatelky si v prosinci

loÀského roku pfiipomnûla i r˘mafiovská kni-

hovna vefiejn˘m ãtením z autorãin˘ch kníÏek.

Program zahájili studenti dramatického oboru

ZU·, ktefií si pfiipravili loutkové zpracování

pfiíbûhu Ronji, dcery loupeÏníka. Ti také poté

ãetli z povídkové kníÏky Dûti z Bullerbynu. Na

závûr pofiadu si mohli náv‰tûvníci je‰tû po-

slechnout pfiíbûhy bullerbynsk˘ch dûtí v podá-

ní Libu‰e ·afránkové na CD. ZN

Sandra Vebrová - ãeská J. K. Rowlingová
Sandra Vebrová (25. 3. 1985),

studentka Filosofické fakulty

UK Praha, obor divadelní vûda,

má umûlecké geny v rodinû.

Maminka vystudovala operní

zpûv (pak i Ïurnalistiku), otec

hraje ve skupinû KTO s Walde-

marem Matu‰kou.

V letech 1993 - 1999 byla San-

dra ãlenkou Dismanova rozhla-

sového dûtského souboru - byla

ocenûna cenou Prix Bohemia za

nejlep‰í dûtsk˘ hereck˘ v˘kon

v rozhlasové hfie Aniãka skfiítek

a Slamûn˘ Hubert za roli

Aniãky.

V roce 1998 vyhrála celostátní

literární soutûÏ o nejlep‰í pohád-

kov˘ pfiíbûh, pofiádanou âesk˘m

rozhlasem, a její pohádka byla

realizována. V témÏe roce získa-

la 2. místo v Ciak junior, celo-

státní soutûÏi o nejlep‰í námût.

V roce 2000 získala 2. místo

v celostátní soutûÏi sci-fi klubu

Terminus. Je spoluautorkou sou-

boru pohádek Kdyby ãert na ko-
ze jezdil. V roce 2005 âeská te-

levize na základû jejího námûtu

a scénáfie natoãila a odvysílala

televizní pohádku Nepoveden˘

kouzelník.

V letech 1999 - 2003 byla ãlen-

kou literárnû-dramatického sou-

boru pod vedením hereãky a pe-

dagoÏky Dany Hlaváãové.

Vûnovala se dabingu, stepu

a studiu cizích jazykÛ. K jejím

zájmÛm patfií divadlo, malífiství,

hudba, cestování, tanec. Práci ve

filmu si zkusila v roli sestfiiãky

v Poji‰Èovnû ‰tûstí.

První samostatná kniha této mla-

dé talentované autorky se jme-

nuje Luko - mal˘ vlkodlak.

Odhaluje svût napûtí a fantazie.

Mûsto StvÛron je místo plné

nadpfiirozen˘ch bytostí. Magic-

ké, nevyzpytatelné i nebezpeãné.

Vedle lidí zde Ïijí skfietové, upí-

fii, ãarodûjky..., ale hlavnû vlkod-

laci.

Luko, dvanáctilet˘ chlapec, je

potomek vládce vlkodlakÛ.

VyrÛstá jako sirotek spolu se

sv˘mi nesmírnû protivn˘mi bra-

tranci. PÛvodnû samotáfisk˘

Luko se seznámí s lidskou dív-

kou Marianou - obû dûti vyrÛsta-

ly bez rodiãÛ. Mariana Ïije

u manÏelÛ Skfietov˘ch jako sluÏ-

ka, Luko v honosném vlkodla-

ãím sídle. Je sice obklopen pfie-

pychem a privilegii, ale nemá

Ïádné pfiátele, kter˘m by mohl

vûfiit. Mezi obûma osamûl˘mi

hrdiny postupnû vznikne silné

pouto. A to pfies v‰echny pfiekáÏ-

ky, které je pÛvodnû rozdûlují.

Pfiitom nejvût‰í úkol je teprve ãe-

ká. Musejí se vydat po stopách

tajemné minulosti vlkodlakÛ

a navzdory velkému nebezpeãí

odhalit po léta skr˘vanou prav-

du.

Tel.: 554 212 566

E-mail: knihovna.rymarov@tis-

cali.cz

Webové stránky:

http://www.mekrymarov.info/

û

fi fi
â

Mûstská knihovna R˘mafiov,
24. ledna 2008

(Pfiesná hodina
bude vãas zvefiejnûna.)

Pokraãování knihy
Luko - mal˘ vlkodlak, které

ponese název

„Tajemství vlkodlakÛ“

Autorka nás seznámí s nov˘mi

postavami a zas o nûco temnûj-

‰ím a napínavûj‰ím pfiíbûhem.

âtenáfii se také poprvé dozvûdí,

jak P¤ESNù probíhá vlkodlaãí

pfiemûna ve vlka a jaké jiné zá-

hadné schopnosti vlkodlaci mají.

Autorské ãtení Sandry Vebrové
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

V˘stava pastelÛ

Miroslava Morávka

Galerie
U Stromu poznání
Mûstská knihovna

R˘mafiov

VernisáÏ
8. února 2008

v 17 hodin

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû v Mûstském muzeu, nám. Míru 6, 795 01 R˘mafiov, nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 15. 2. 2008.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky:   15. 2. 2008

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

oznámeno písemnû. 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 Lenka Baborovská, fieditelka muzea, tel.: 554 211 770, popfi. RÛÏena Zapletalová, vedoucí informaã-

ního stfiediska, tel.: 554 212 381.

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

na místo
Pracovník informaãního stfiediska, správce poãítaãové uãebny

(zástup za matefiskou dovolenou na dobu urãitou)

Místo v˘konu práce: Mûstské muzeum R˘mafiov, Informaãní stfiedisko, nám. Míru 6, 795 01 R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: bfiezen 2008

Pracovní pomûr: na dobu urãitou (3 roky)

Pracovní úvazek: 1,0

Platová tfiída: v souladu se zákonem ã.143/1992 Sb. a nafiízením vlády ã. 469/2002 Sb. v platném znûní - 9. platová tfiída

PoÏadavky:
• poÏadované vzdûlání minimálnû ÚSO, ÚSV;

• dobrá znalost práce na poãítaãi (Word, Excel, Outlook);

• komunikativní znalost jednoho svûtového jazyka;

• schopnost samostatného jednání;

• pfiíjemné vystupování;

• spolehlivost;

• odpovûdnost a preciznost;

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• pracovník samostatnû vede poãítaãovou uãebnu

a zodpovídá za její provoz;

• zaji‰Èuje provoz Mûstského turistického a informaãního 

stfiediska;

• pravidelnû doplÀuje informace na webov˘ch stránkách;

• zaji‰Èuje prezentaci mûsta na v˘stavách a veletrzích 

cestovního ruchu;

• pfiipravuje podklady pro propagaãní a prezentaãní tiskoviny;

• vyhledává moÏnosti spolufinancování projektÛ muzea 

z dotaãních titulÛ;

• zaji‰Èuje propagaci muzea a informaãního stfiediska 

v médiích;

• zpracovává chronologickou a systematickou evidenci 

sbírkov˘ch pfiedmûtÛ;

• podílí se na inventarizaci sbírek.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce 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:
• motivaãní dopis;

• Ïivotopis s údaji o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch 

znalostech a dovednostech;

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

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

Mûstské muzeum a Galerie Octopus jsou v lednu uzavfieny
Otevírací doba Informaãního stfiediska R˘mafiov:

pondûlí - pátek: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, sobota: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, nedûle: 13.00 - 16.00
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O pfiibliÏném, av‰ak ohromném

rozsahu loveck˘ch sbírek zámec-

kého muzea v Janovicích se nûco

dozvíme z pfiípisÛ ÚOLM V·Z

v Brnû (Ústav ochrany lesÛ a mys-

livosti Vysoké ‰koly zemûdûlské),

kter˘ uvádí v˘ãet jednotlivin les-

nického sbírkového fondu zámec-

kého muzea pfievezen˘ch z Jano-

vic do Brna 24. 3. 1949, tj. 138 ks

paroÏí a 45 ks parÛÏkÛ. Dne 27. 9.

1949 se hovofií o dal‰í zásilce 25

kusÛ jeleních parohÛ, 90 srnãích

parÛÏkÛ, 5 kanãích hlav a nespoãí-

taného mnoÏství neurãen˘ch vy-

cpan˘ch ptákÛ a zvûfie. Brnûnsk˘

seznam obsahuje téÏ palné zbranû,

ale neuvádí poãet kusÛ (proã?), 8

chladn˘ch loveck˘ch zbraní (asi

tesákÛ) spoãítali. Soupis obsahuje

i „poÏerky hmyzu, houby“ (kon-

zervované) a dal‰í nepoãítané pa-

rohy. Potfiebn˘mi se ukázaly i mû-

fiiãské prostfiedky a pfiístroje s hos-

podáfisk˘m plánem. JiÏ 7. 12.

1948 informuje ·kola pro lesní

hajné v Bruntále (podfiízená 

ÚOLM V·Z), Ïe pfievzala ze zám-

ku pro „na‰e (jejich) depozitum“

vycpaniny (neuvádí poãet), 20 srn-

ãích parÛÏkÛ a 25 jeleních parohÛ,

téÏ semena ve 20 lahvích. Neuvádí

se napfi. Ïádné sbírky broukÛ, mo-

t˘lÛ ãi exotick˘ch zvífiat a jejich

torz. Potvrzení ‰koly dodaly, ale

fiádné reversy nepfiedloÏily ani po

urgenci. Znovu upozorÀujeme, Ïe

se nejedná o v‰echny exponáty, ale

pouze o ty, co pfieÏily drancování

zámku aÏ do let 1948/9. Víme téÏ,

Ïe nûkteré minerálie na‰ly cestu do

(neotevfieného) r˘mafiovského mu-

zea a po jeho zániku roku 1958 pu-

tovaly do Olomouce.

Dne 7. 7. 1949 se odváÏelo z nád-

raÏního skladu v Mûlníku na zá-

mek Liblice „po oãi‰tûní“ zafiíze-

ní dvou janovick˘ch rokokov˘ch

pokojÛ, z nichÏ jeden ocenûn na

3 950 Kã (!) a dal‰í (u nûhoÏ „od-

borník“ váhá, zda to není jin˘ styl)

na 7 180 Kã (!), dal‰í paravány,

dnes zmizelé portréty HarrachÛ,

nûjaké rytiny, obraz sv. Rodiny, 16

dílÛ mapy Freudenthal (Bruntál)

ve Slezsku za 350 Kã, ale téÏ ko-

moda, ko‰ík a lyÏe s jednou tyãí.

V‰e leÏelo v nádraÏním skladi‰ti

v Mûlníku druh˘ rok „silnû zne-
ãi‰tûn(o) sazemi“. Podle jin˘ch

zpráv by nyní mûly pokoje tvofiit

souãást interiéru dvou komnat na

zámku Libûchovû.

Je‰tû 13. 9. 1949 se pfiidûluje ma-

jetek Anny Marie Forgáchové

(Harrachové): park a budova (?)

Státnímu památkovému ústavu

Praha (?), vnitfiní adaptace moÏno

provést jen se svolením PÚ, vnitfi-

ní zafiízení (!) se má ponechat

v dosavadním stavu, prohlédnout

a sepsat Národní kulturní komisí

(NKK) Národního pozemkového

fondu (NPF), kter˘ má o inventáfii

rozhodnout - k uvedenému datu
tedy zbyly v zámku je‰tû dal‰í
pfiedmûty vãetnû archivu a re-
gistratury, o jejichÏ osudu mûl

rozhodnout Státní zemsk˘ archiv

Praha II, Tû‰nov 65. Odpovûdnost

za jeho „stav, nebezpeãí (odcize-

ní)“ i povinnosti k nûmu opût pfii-

padá NPF s NKK, jeÏ nemají úpl-

nû ãisté svûdomí, pokud opomine-

me, Ïe byl 4. 5. 1949 zámek s vel-

kostatkem „omylem“ pfiidûlen

ONV Prostûjov, Ïe zámek vykrá-

dali soukromí zlodûji od samého

poãátku a Ïe „nûkteré pfiedmûty
zafiízení pfievzal ONV v R˘mafio-
vû“ a pouÏil je „v hlavním traktu
(?)“ pro zafiízení nelichotivého in-

ternaãního tábora (podle stíÏnosti

z r. 1946 na ÚV KSâ patfiil k se-

dmi nejhor‰ím v âSR). V‰echny

uvedené organizace vûci ze zámku

neustále pfiemisÈovaly a cenu hod-

notili neznalí laici, v‰e pfiipomína-

lo hru na skofiápky, nakonec ne-

zbylo nic, ale vzhledem k tomu, Ïe

podle fyzikálního zákona o zacho-

vání hmoty nemÛÏe na planetû

Zemi nic zmizet, udûlejte si obrá-

zek sami.

No a snad je‰tû pfiehled. Zámek

byl konfiskován podle prezident-

ského dekretu 12/1945 Sb. ze dne

21. 6. 1945 v létû téhoÏ roku. Dne

24. 7. 1945 byl v zámku zfiízen in-

ternaãní tábor a ãást zámeck˘ch

pfiedmûtÛ pfievzala OSK (okresní

správní komise) v R˘mafiovû k je-

ho vybavení. První vûzeÀ dorazil

následujícího dne. Naplnil se pfie-

dev‰ím pfii hromadném zat˘kání

13. srpna. Vûznûni nacistiãtí funk-

cionáfii SA, NSDAP, SdP (Sude-

tendeutsche Partei), Hitlerjugen-

du, BDM (Bund das deutsche

Mädel, HJ pro dívky) ad., tovární

mistfii, starostové, úfiedníci, profe-

sofii, ‰kolní inspektor, zvûrolékafi,

továrník Franke, Ïivnostníci a nej-

více dûlníkÛ, ktefií mûli b˘t posta-

veni pfied mimofiádné lidové sou-

dy, vracející se nûmeãtí váleãní za-

jatci a s nimi âe‰i a Poláci z Wehr-

machtu, ale téÏ skupiny pfiipravo-

vané k odsunu. Jeho existence

skonãila ke konci roku 1946.

Zámek hlídala ãs. vojenská jedno-

tka mobilizovaná aÏ po válce.

TéhoÏ roku jej získal NPF pfii mi-

nisterstvu zemûdûlství, kter˘ mûl

spolupracovat se svou NKK.

V ãervnu 1947 odeslali stfiíbrné

pfiedmûty NPF v ·umperku a tam

zmizely. Státní památková péãe

v Brnû se zajímá o hodnotu obra-

zÛ ze zámecké kaple. Roku 1947

zámek spadá dál pfiímo pod NPF.

NKK má jen vytfiídit pfiedmûty

hodnoty umûlecké, vûdecké ãi his-

torické a po dohodû s NPF je má

pfievézt „pro své úãely (které

a kam?)“. Dne 27. 6. 1947 má b˘t

mobiliáfi zámku (my víme, Ïe jen

ãást) na doporuãení nûkter˘ch mi-

nisterstev „uvolnûn vlastníku vel-
kostatku (!) Franti‰ku Rosty-
Forgáchovi“ („Jeho Excelenci,
velvyslanci Maìarské republiky,“
jak fiíká nepfiesnû FierlingerÛv pfií-

pis). JiÏ 10. 7. 1947 sdûluje NKK

Zemskému národnímu v˘boru

v Brnû, Ïe „zda byl pfievzat, není
zde známo“.

Roku 1948 se tfiídí lovecké a mys-

livecké sbírky. V letech 1948/9 je

pfiejímají bruntálská stfiední lesnic-

ká a brnûnská vysoká zemûdûlská

‰kola. Ministerstvo zemûdûlství 

4. 5. 1949 pfiedává zámek ONV

(Okresnímu národnímu v˘boru)

Prostûjov „omylem“, nejspí‰e si

minister‰tí úfiedníci myslí, Ïe

Janovice leÏí na Hané. ONV se ve

vûci neangaÏuje. 13. 9. 1949 se

pfiidûlení ru‰í a vyrabovaná zá-

mecká budova i s parkem je tento-

krát pfiidûlena Olomouckému kra-

ji, v podmínkách se uvádí, Ïe „pfií-
dûlce“ je povinen „budovu a park
udrÏovat v dobrém stavu“ pod do-

hledem Státního památkového 

ústavu v Praze (proã ne v Brnû ?).

Îádná z organizací se o nic nesta-

rá a komplex budov se pfiidûluje

krajskému archivu pro zemûdûl-

sko-lesnick˘ fond, pfiízemí a prv-
ním poschodí západního traktu
uÏívá JZD jako sklad obilí, do-

dnes leÏí v parohové dvoranû neú-

pln˘ dopravník!

Roku 1956 JZD na‰tûstí opou‰tí

Odstíny chátrání v Janovicích (1948-2007)

Z historie

Repro: VídeÀsk˘ archiv, 1930



zámek, uvolÀuje místo archivu (!).

7. 5. 1954 vzniká Státní archiv

Janovice. Od 50. let pfiebírá zámek

krajská správa Ministerstva vnitra

v Olomouci a od roku 1960 pfie-

chází pod Ostravu. Vedoucím ar-

chivu se stává skvûl˘ moravsk˘

historik PhDr. Jaroslav Mezník

a poskytuje azyl pronásledované

manÏelce redaktora ãs. vysílání

Káhirského rozhlasu (1941/4) pa-

ní Ottové, za normalizace si mora-

vista odsedí své ve vûzení. Archiv

zámek zachraÀuje, na archiválie

nesmí pr‰et! Zámek je bíle vyma-

lován, je otázkou, zda v nûm byly

nûjaké fresky, ale pod nátûrem by

jim bylo stejnû lépe, bíle se lakují

dfievûná ostûní a stylové zámecké

parkety se natírají ãerven˘m hyd-

rovoskem, jak krásné, jak to ladí

k dobû. âást zámku ob˘vají archi-

váfii, aspoÀ nûkde se topí.

V archivu pracuje téÏ v˘znamn˘

znalec ãarodûjnick˘ch procesÛ

a autor nejlépe zpracovan˘ch dû-

jin R˘mafiovska od 16. stol. do 

r. 1618 PhDr. Franti‰ek Spurn˘,

CSc. Nastupuje obûtav˘ PhDr. Jo-

sef Matyska se stále vesel˘m his-

torikem PhDr. Erichem ·efãíkem,

kter˘ svÛj zájem o historii Harra-

chÛ vûnuje pokusu o obnovu arbo-

reta. PhDr. Antonín Roubic s kole-

gou PhDr. Milo‰em Koufiilem, vy-

nikající archiváfii fascinovaní

zámkem, poprvé pí‰í jeho dûjiny.

BohuÏel nemohou nic víc, jsou

pfiíli‰ slabí na státní ma‰inerii, pro

niÏ je jakési feudální sídlo bez pro-

letáfisk˘ch tradic balastem, takhle

kdyby bylo rodi‰tûm Engelse ne-

bo Marxe.

Stát archivÛm zvlá‰È nepfieje, tak-

Ïe zámek vlhne, odvodÀovací

systém parku se rozpadá, dávno

vyhnaná voda se vrací - za okny

v pfiízemí zámku rostou nádherné

exempláfie kopfiiv (skleník?). Pro-

padá se jeden sál a v jiném vytvá-

fií vlhké parkety fantastické ¤ípy

ãi Mile‰ovky. Koneãnû se stát roz-

k˘val a v letech 1986/7 je ãást

zámku o‰etfiena GP a po pfievratu

je zámek or˘hován zvenãí, zaãíná

zvolna vysychat.

Archiv odchází po roce 2000 na

lep‰í do Opavy a zãásti do

Olomouce, osud nûkter˘ch archi-

válií naplní skartace a sbûrné suro-

vosti, jen trestní lístky zÛstaly za-

pomenuty pro muzeum, minister-

stvo zvaÏuje vyuÏít zámek pro 

ústfiedí policie, archiváfiky prochá-

zí ostr˘mi bezpeãnostními provûr-

kami (jak staré slovo), ale nápad

se stává pasé. Restituãní soudy se

táhnou, neboÈ chybí lobby a zaklí-

nadlo zvané „politická vÛle“, ob-

jevují se zájemci váÏní i neváÏní.

Zámek vysychá a parkety dosedly

zpût, zámek je v podstatnû lep-

‰ím stavu neÏ pfied 17 lety a lze

jej vrátit do doby jeho slávy.

Jedinou dobfie zachovalou ãástí

je budova b˘valé správy janovic-

kého velkostatku, jeÏ dosud slou-

Ïí lesní správû, ménû dobr˘ je

stav pivovaru. Pfies nedostatek

prostfiedkÛ se mûsto, lépe fiíci

radnice, o zámek solidnû stará,

ale chtûlo by to investujícího ma-

jitele, jenÏ by vûtral a v zimû to-

pil. Nebude to mít jednoduché,

v celém zámku zbyly jen drobné

Petry, kamna, vzpomínáte?,

a je‰tû snad dal‰í dvoje.

Elektrick˘ rozvod je dvojí a ne-

pouÏiteln˘... Zámek ob˘vají my-

‰i, lasiãky, mouchy, pavouci, pfií-

zraky a jiné potvÛrky, uÏ není co

ukrást, lapkové, obãas ru‰í zá-

meck˘ klid jen pfiihlouplí vanda-

lové a pfiíleÏitostní alkoholici -

jak dlouho je‰tû, SPQCZ (Senáte

a lide ãesk˘)? Mgr. Jifií Karel
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Servis sluÏeb

DIAKONIE âCE, ST¤EDISKO R¯MA¤OV
pofiádá

dne: 18. 1. 2008 v19.30 v SVâ R˘mafiov

hraje: Alternativa

Bohatá tombola, vstupné: 60 Kã

DIAKONIE âCE, ST¤EDISKO V R¯MA¤OVù
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK

kaÏdé liché úter˘ v budovû stfiediska 

na tfiídû HrdinÛ 48 v R˘mafiovû.

Zaãátek vÏdy ve 13.30.

Ukonãení kavárniãky 15.30-16.00.

Kdo není schopen dojít do kavárniãky, mÛÏe vyuÏít odvoz

v den kavárniãky v 13.30 od hotelu Pradûd.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste

sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termíny I. pololetí roku 2008:
22. 1., 5. 2., 19. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4.,

29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v lednu
Pondûlí 14.00 - 20.00 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

OD 1. 1. 2008 - ZMùNA CEN VSTUPNÉHO!

Pronájem krytého bazénu pro organizace je moÏn˘ dle pfiedem

sjednané smlouvy na základû písemné objednávky.

Ceny za pronájem jsou smluvní a jejich v˘‰i je moÏno dohodnout

pfii podepsání smlouvy s vedením spoleãnosti.

V‰echny nástupy na koupání, aÈ pro vefiejnost nebo organizace,

jsou vÏdy kaÏdou hodinu, není-li dohodnuto jinak.

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

V‰em vyznavaãÛm nudismu a naturismu aquacentrum

nabízí plavání bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci

od 19.00 do 21.00. Termíny v roce 2008: 16. 1., 20. 2.,

19. 3., 16. 4., 21. 5., 18. 6., 16. 7., 20. 8., 17. 9., fiíjen

- z technick˘ch dÛvodÛ zavfieno, 19. 11., 17. 12. 2008.

Jednou mûsíãnû se koná Aquapárty s pfiíjemn˘mi

masáÏemi - medovou, ostruÏinovou a dal‰ími.

Repro: VídeÀsk˘ archiv, 1930
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recenze
Mohlo by to b˘t va‰e mûsteãko

Pravdûpodobnû Ïádného z obyva-

tel R˘mafiova se zájmem o kultur-

ní dûní neminula zpráva o zaloÏe-

ní nového ochotnického souboru

s názvem Pradivadlo, kter˘ vznikl

v polovinû loÀského roku a na je-

ho konci, konkrétnû 14. prosince

2007, jiÏ uvedl v premiéfie své

první pfiedstavení. V̆ bûr hry, kte-

rá mûla nov˘ spolek pfiedstavit,

zapsat jej do ‰ir‰ího povûdomí

a zároveÀ naznaãit, jakou cestou

se chce ubírat, nebyl vÛbec ná-

hodn˘. Lidé znalí r˘mafiovského

divadelního zákulisí tu‰í, Ïe vejce

tu bylo je‰tû pfied slepicí, tedy Ïe

hra byla známa je‰tû dfiíve, neÏ di-

vadelní soubor zaãal vÛbec fun-

govat, a Ïe sv˘m zpÛsobem vzni-

kl kvÛli ní - aby mohla b˘t nastu-

dována.

UÏ tento fakt zãásti osvûtluje ob-

divuhodné vzepûtí tvÛrãího po-

tenciálu v mûsteãku R˘mafiovû,

které není zrovna Mekkou diva-

delního Ïivota a které si uÏ dávno

zvyklo vystaãit ze sv˘ch zdrojÛ

s málem, s kaÏdoroãním uvede-

ním jedné komedie a jedné po-

hádky v provedení dosud jediné-

ho ochotnického souboru Mahen,

pfiípadnû s ménû pravideln˘mi vy-

stoupeními zájezdních divadel. Se

vznikem nového divadelního sou-

boru se v‰ak situace zfiejmû zmû-

ní alespoÀ trochu k lep‰ímu. Ne

Ïe by se od nynûj‰ka poãet pfied-

stavení na r˘mafiovsk˘ch prknech

dramaticky zvedl, ale konkurenã-

ní prostfiedí dokáÏe b˘t silnou mo-

tivací a mohlo by pfiinést jisté 

obohacení nejen z hlediska poãtu,

ale i Ïánrové rozmanitosti (spolky

se bezesporu budou chtít vzájem-

nû odli‰ovat) a kvality.

Hra, kterou vedoucí souboru, re-

Ïisér a herec v jedné osobû Jifií

Koneãn˘, zvolil a pro niÏ stmelil

poãetn˘ ansámbl zãásti zku‰e-

n˘ch hercÛ, zãásti zcela neokou-

kan˘ch tváfií, nese vcelku banální

název Na‰e mûsteãko. Její autor,

americk˘ dramatik Thornton

Wilder, patfiící k tzv. ztracené ge-

neraci, s touto banalitou zámûrnû

pracoval nejen v názvu, ale v celé

koncepci hry, kdyÏ ji zasadil do

venkovského mûsteãka Gro-

ver’s Corners ve státû New Hamp-

shire, na poãátek 20. století, tedy

do doby, kdy neexistovalo snad

nic ménû vzru‰ujícího (a o to více

antiliterárního) neÏ Ïít v takovém

mûstû. Zatímco pro vût‰inu tvÛrcÛ

je impulsem k sepsání literárního

díla nûjak˘ nezvykl˘, strhující ãi

pfiímo ‰okující námût, u Wildera

je tomu pfiesnû naopak. Ten uãinil

námûtem své hry v‰ední Ïivot 

obyãejn˘ch lidí a hledal právû

v nûm skryt˘ pÛvab a hlubok˘

smysl.

Dûj Na‰eho mûsteãka je prost˘.

V jeho centru stojí dvojice mla-

d˘ch lidí - George Gibbs (Marek

âermák) a Emily Webbová (Lud-

mila Ondra‰íková), dûti dvou vá-

Ïen˘ch rodin z mûsteãka Gro-

ver’s Corners. Aã by si to klasická

zápletka pfiála, neexistuje mezi tû-

mito rodinami Ïádn˘ nesmifiiteln˘

konflikt, a ani láska, která se mezi

Georgem a Emily pozvolna rozvi-

ne, není zakázan˘m ovocem, n˘-

brÏ v‰eobecnû kladnû pfiijatou

skuteãností, vedoucí aÏ ke sÀatku

a zaloÏení rodiny. Pfiesto nepo-

strádá ani tento neshakespearov-

sk˘ vztah tragiku, neboÈ Ïivot je

„tak hrozn˘ ... a krásn˘“. Posled-

ní dûjství - navazující na svatební

akt, kter˘m cel˘ pfiíbûh zdánlivû

vrcholí - se odehrává na hfibitovû,

kam právû pfiichází nov˘ mrtv˘ -

Emily, jeÏ nepfieÏila porod svého

druhého dítûte. Pfiíbûh o v‰edním

Ïivotû konãí zcela v‰ední smrtí.

Smrtí, která je stejnû banální jako

v‰e, co jí pfiedcházelo, a pfiesto

nás tolik zasáhne - tak jako to b˘-

vá ve skuteãném Ïivotû.

Právû fakt nevyhnutelné smrti,

která pfiichází pokaÏdé neãekanû

a dodává pfiedchozímu Ïití odstín

marnosti a souãasnû pfiíchuÈ nûãe-

ho nadmíru cenného, v závûru po-

zvolna plynoucího pfiíbûhu takfika

‰okuje. Ta dlouhá, pfiedlouhá fiád-

ka nev˘znamn˘ch, nevzru‰iv˘ch

událostí se náhle jeví docela jinak.

Wilder byl obratn˘m vypravûãem

a dokázal na diváka sugestivnû

zapÛsobit, kdyÏ jej nejprve ukolé-

bal poklidn˘m plynutím dûje „bez

dûje“, aby jej posléze o to trpãeji

probral otázkou: Jak utrácí‰ svÛj

Ïivot? DokáÏe‰ ocenit jeho pÛ-

vab? Uvûdomuje‰ si, jak prcha-

v˘m darem je? A tuto sugestiv-

nost je‰tû prohlubuje, kdyÏ nechá-

vá zemfielou Emily uãinit zoufal˘

pokus o návrat mezi Ïivé, konãící

bolestn˘m poznáním: „Oni (Ïiví)

toho hodnû nechápou, Ïe ne?“
Tento ostr˘ stfiih zároveÀ odhaluje

Wilderovo jazykové mistrovství,

rozvláãné dialogy najednou hutní,

aforistiãtí a sunou pfiíbûh k jeho 

etickému poselství. Není proto di-

vu, Ïe za Na‰e mûsteãko autor zís-

kal v pofiadí jiÏ druhou Pulitzero-

vu cenu.

Pozoruhodná hra pfiilákala na di-

vadelní jevi‰tû mnoÏství ochotní-

kÛ, pfiiãemÏ jen zlomek z nich mûl

herecké zku‰enosti. Poprvé se

pfiedstavil napfi. Ladislav ·ín v ro-

li mlékafie Howieho Newsoma,

Petr Wolff jako regenschori

Simon Stimson se sv˘m chrámo-

v˘m sborem, Josef La‰tÛvka alias

Wally Webb nebo Eva ·védová

coby upovídaná paní Soamesová.

První zku‰enosti z „velkého“ di-

vadla sbírali studenti dramatické-

ho oboru ZU· Marek âermák

(George), Nela Zothová, Marta

Merková (Rebeka Gibbsová),

Luká‰ Adam (kamelot Joe

Crowell) a Ludmila Ondra‰íková

(Emily), která jiÏ vystupovala ve

dvou hrách spolku Mahen.

V Na‰em mûsteãku se objevily

i dal‰í tváfie známé z Mahena -

Vratislav Koneãn˘ v roli hrobníka

Joea Stoddarda, Zdenûk Vodiãka

jako redaktor Webb, Helena

Papajová jako jeho Ïena, Pavel

Hejsek coby doktor Gibbs. Jeho

Ïenu si zahrála Hana Hejsková.

Úlohy ReÏiséra se ujal vedoucí

souboru Jifií Koneãn˘, jedin˘ ãlen

Pradivadla s profesionální zku‰e-

ností. Ve vedlej‰ích rolích se mi-

hla fiada dal‰ích tváfií (Petr

Bubela, Zdenûk Vogel, Dagmar

Doláková, Anna Va‰íãková ad.),

v koneãném souãtu se jen obsaze-

ní hry blíÏilo ke tfiicítce.

Velice rÛznorod˘ a na ochotníky
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26. 12. 2007, Na ·tûpána není pána

Objektivem ZdeÀka Habra

nezvykle poãetn˘ ansámbl doká-

zal bûhem nûkolika mûsícÛ vytvo-

fiit velmi vyrovnan˘ t˘m. Nûkolik

hercÛ si pfiitom vystfiihlo v˘kon

hodn˘ profesionálÛ, zvlá‰tû dvoji-

ce otcÛ Pavel Hejsek a Zdenûk

Vodiãka, jejichÏ herectví léty vy-

zrálo jako kvalitní víno, a ústfiední

pár Ludmila Ondra‰íková

a Marek âermák, aãkoliv nejvût-

‰ím pfiekvapením zfiejmû byla Eva

·védová, která ve v‰ech v˘stu-

pech své paní Soamesové doslova

ovládla jevi‰tû i hledi‰tû.

Wilderova hra Na‰e mûsteãko ne-

ní nároãná jen mnohohlav˘m ob-

sazením. Autor si nápaditû pohrál

s kompozicí, ãímÏ pfied realizáto-

ry poloÏil nesnadn˘ úkol.

Pozvolna se odvíjející pfiíbûh roz-

ru‰il fiadou zcizovacích efektÛ, ji-

miÏ dramatické umûní obohatil

Bertolt Brecht a jeho koncept 

epického divadla. Vstupy ReÏiséra

(vypravûãe), kter˘ dûj komentuje,

ale i v nejrÛznûj‰ích pfievlecích

(cukráfie Morgana, oddávajícího,

prÛvodce zásvûtním Ïivotem)

spoluutváfií, stejnû jako dotazy

z publika ãi scénáfiem pfiedepsané

minimum kulis a rekvizit, to v‰e

rozbíjí tradiãní koncepci divadel-

ního pfiedstavení zaloÏeného na

ztotoÏnûní se s postavou a proÏí-

vání jejích osudÛ, naru‰uje iluzi

skuteãnosti, oÏivuje tak divákovu

pozornost - pfiíbûhem neustále 

utlumovanou - a soustfiedí ji k au-

torskému zámûru.

Autorem preferovanou koncepci

divadla bez kulis a rekvizit ochot-

nické Pradivadlo nepfiijalo, zacho-

valo pouze nûkolik jeho inscenaã-

ních pokynÛ (napfi. ‰tafle umoÏÀu-

jící ústfiední dvojici promlouvat

spolu jako z oken v patfie domÛ

nebo pultík v cukrárnû pana

Morgana vytvofien˘ z laÈky polo-

Ïené pfies Ïidle, která se vzápûtí

promûÀuje v Ïehlicí prkno paní

Gibbsové), jeÏ ozvlá‰tnily scénu

pojatou víceménû realisticky.

Nejen v tom ‰lo Pradivadlo vlast-

ní cestou. DÛleÏitou roli v r˘ma-

fiovské inscenaci hrála hudba

a svûtelné efekty, které mûly 

umocnit vypjaté scény, odli‰it

rÛzné roviny vyprávûní a také na-

znaãit jeho zvraty. V‰e bylo evi-

dentnû prom˘‰leno s velkou peã-

livostí, v˘sledek bohuÏel ne vÏdy

odpovídal zámûru, a to zvlá‰tû

v pfiípadû svûtel. Ru‰ivû mohly

pÛsobit také nûkteré pfiehlédnuté

detaily (napfi. rozkvetlé sluneãnice

na zahrádce paní Webbové upro-

stfied zimní scény).

Nicménû lze konstatovat, Ïe

Pradivadlo si pro zahájení své

kariéry vybralo hru, na kterou se

hned tak nezapomene, a pfiedved-

lo, Ïe i v amatérsk˘ch podmín-

kách lze úspû‰nû uskuteãnit po-

mûrnû nároãn˘ umûleck˘ zámûr.

Pokud mûla b˘t Wilderova hra

zároveÀ pfiedzvûstí budoucího re-

pertoáru nového spolku, je jistû

na co se tû‰it. Pradivadlo nabízí

alternativu pro tu ãást r˘mafiov-

sk˘ch divákÛ i hercÛ, ktefií od di-

vadla oãekávají více neÏ pouhou

zábavu a neobávají se ani men-

‰ích experimentÛ.  

Vladimír Stanzel

Pradivadlo hostuje v Bruntále
Po prosincové premiéfie a jedné re-

príze pfiedstavení hry Thorntona

Wildera Na‰e mûsteãko se zaãínající

r˘mafiovsk˘ ochotnick˘ soubor

Severského Pradivadla rozjíÏdí ho-

stovat do nedalekého Bruntálu, kde

se s touto hrou pfiedstaví publiku

v sobotu 26. ledna v 19 hodin

v Mûstském divadle Bruntál. Pro di-

vadelní pfiíznivce, ktefií nemohli nav-

‰tívit pfiedstavení Na‰eho mûsteãka
v R˘mafiovû, se tímto nabízí moÏ-

nost zhlédnout pfiíbûh bezv˘znam-

n˘ch lidiãek v jednom malém mûs-

teãku. Pfiíbûh krásn˘ a poetick˘, hlu-

boce pravdiv˘, s prÛzraãn˘m filoso-

fick˘m posláním, které asi zasáhne

kaÏdého z nás: Ta vûãná pomíjivost

ãasu, tolikrát zbyteãnû promarnûné-

ho, nemoÏnost vrátit ho zpátky. 

Redakce
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Kam na v˘let

Úsmûvnû

Osadní v˘bory informují

Z âervenohorského sedla na Ovãárnu
Rádi se touláte zasnûÏen˘mi ko-

peãky a plánûmi na bûÏkách? Pak

se s námi vydejte objevovat nej-

hezãí zimní trasy v Jeseníkách.

Trasa âervenohorské sedlo -

Ovãárna patfií v Jeseníkách mezi

nejoblíbenûj‰í a nejnav‰tûvova-

nûj‰í. B˘vá strojovû upravována

a pfii dobrém poãasí na ní dennû

potkáte stovky lyÏafiÛ. Ideální je

pro bûÏce-sportovce, ktefií vyÏa-

dují perfektní vyfrézovanou ly-

Ïafiskou stopu, i pro bûÏkafie-vy-

cházkáfie.

Trasa zaãíná na âervenohorském

sedle a vede soubûÏnû s letní

modrou turistickou znaãkou jiÏ-

ním úboãím Klínovce, V̆ rovky

a JezerníkÛ. Na mnoha místech

jsou dnes paseky, takÏe není nou-

ze o krásné v˘hledy do údolí

Divoké Desné a na protilehl˘ ma-

siv Mraveneãníku s pfieãerpávací

elektrárnou Dlouhé stránû.

Jedin˘m problematiãtûj‰ím úse-

kem (v opaãném smûru) je pfiíkr˘

sjezd z Velkého Jezerníku. Od

chaty ·v˘cárny, kde se lze stylovû

obãerstvit (v sezónû v‰ak b˘vá

dost plno), následuje mírné stou-

pání na úboãí Pradûdu, pak po-

zvoln˘ sjezd k chatû Barborce

a dojezd po rovinû k Ovãárnû.

Itineráfi trasy:
âervenohorské sedlo (1000 m) -

·v˘cárna, 7 km (+ 300 m) -

Pradûd, rozc., 9,5 km (+ 100 m) -

Barborka, 11 km (- 100 m) -

Ovãárna, 12 km.

Doprava: Na âervenohorské

sedlo autobusem ze ·umperku

a z Ovãárny pak na bûÏkách nebo

autobusem na Hvûzdu a následnû

zpût do R˘mafiova.

JiKo,
zdroj: www. cestovani.idnes.cz

Pomoc v pravou chvíli
A uÏ nám nov˘ rok s osmiãkou na konci 

ukrajuje ze svého krajíce. Slu‰elo by se psát

o novoroãních pfiedsevzetích, popfiát do no-

vého roku, post˘skat si nad zv˘‰ením cen

skoro v‰eho, radûji ani nechofiet, u doktorÛ

také budeme dûlat prÛvany v penûÏence.

Stálo by i za to pochválit na‰e Mûstské sluÏ-

by, Ïe nenechaly kontejnery a popelnice pfie-

tékat odpadky a prÛbûÏnû vyklízely jejich 

útroby. Dûkujeme, jste pa‰áci. MoÏná vám

i nám nahrála okolnost, Ïe nemusíte zápasit

se snûhovou záplavou, sníh a bûlost zÛstaly

jen v námraze a maxijinovatce. I tak je to

pûkné, jako kulisy z filmu Mrazík.

Nedá mi nepodûlit se o jednu milou událost

uplynul˘ch dnÛ. Má kamarádka je vzorná

hospodyÀka a kuchafika. Její muÏ jen z dálky

sledoval, jak soustfiedûnû vytváfií jedno cuk-

roví za druh˘m, a kdyÏ prohlásila, Ïe teì uÏ

zb˘vají jen rumové koule, protoÏe právû do-

konãila (tedy s problémky) úleãky, jsa puzen

dobr˘m svûdomím a zvuãn˘m slovem RUM,

prohlásil: To já zvládnu. Do mísy ‰ly v‰ech-

ny polámané hvûzdiãky i rohlíãky a dal‰í

a dal‰í. A rumem se ‰etfiit nebude, nûco do

mísy, nûco více do sebe. Spokojen sám se se-

bou, nadrobil do kulí i pracnû vytvofiené 

úleãky. Jakou boufii zpÛsobil! Asi si v duchu

fiíkal siln˘m hlasem: To mám za v‰echno...

Konec veãera? PÛjdeme k babiãce a vezme-

me jí sladké na ochutnání. Îena vyráÏí na-

pfied, pr˘: já tû na konci ulice poãkám. Ber

cukroví, je v kuchyni. ManÏelka jde a jde,

funûní za sebou, otoãí se - manÏílek nese

plech. Krabice zÛstala v rohu u lednice.

Nepov‰imnuta. Teì taktnû pomlãím...

AÏ pozdûji padla i otázka, co by sis pfiál od

JeÏí‰ka. MuÏ jenom hlesl: Klid! A je na rok

vymalováno.  Si

Mikulá‰ nadûloval i v Ondfiejovû Obãané Ondfiejova pfiivítali zaãátek
vánoãních svátkÛ

Na ·tûdr˘ den 24. prosince odpo-

ledne, pfied svátkem narození

JeÏí‰ka, se obãané Ondfiejova se-

‰li pod rozsvícen˘m vánoãním

stromem, aby spoleãnû zazpívali

vánoãní koledy. Obcí se rozléha-

ly tóny koled Nesem vám noviny,

Tichá noc, PÛjdem spolu do

Betléma a mnoha dal‰ích. Vûfií-

me, Ïe se pfií‰tí rok zpívání u vá-

noãního stromu zúãastní i ti, ktefií

tentokrát volili jin˘ zpÛsob tráve-

ní ãasu pfied ‰tûdroveãerní veãefií

a rozbalováním dárkÛ. Pfieji obãa-

nÛm cel˘ rok 2008 naplnûn˘

zdravím, láskou, pohodou a úspû-

chy. Za osadní radu
AneÏka Továrková

Ve stfiedu 5. prosince se v místní spoleãenské místnosti Kolibû se‰lo jed-

nadvacet ondfiejovsk˘ch dûtí v doprovodu dvanácti ochráncÛ z fiad ro-

diãÛ. Dûti si ãekání na ãerta s Mikulá‰em zpfiíjemÀovaly hrami, boufili-

v˘mi rozhovory a diskotékou. Za cinkotu fietûzÛ a zvonkÛ se do bujaré-

ho veselí nenápadnû pfiimíchali i dlouho oãekávaní ãerti s Mikulá‰em.

Po prvotním úleku a uti‰ení nejmen‰ích dûtí se zaãalo zpívat, pfiedná‰et

a nadûlovat balíãky. Doufejme, Ïe sliby dûtí pfied Mikulá‰em nebyly

plané a Ïe si budou minimálnû do pfií‰tí nadílky vzornû plnit úkoly a po-

máhat rodiãÛm. Za osadní radu AneÏka Továrková

Ilustraãní foto

Fota: archiv OV Ondfiejov
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

HorÀáãkova zelÀaãka na v˘roãce
âlenové KâT Bfiidliãná a pfiíznivci turistiky zcela zaplnili 28. 12.

prostory myslivny pod bazénem na své v˘roãní schÛzi. Na programu

bylo zhodnocení uplynulého roku, plán akcí na tento rok a dal‰í akce

oblastního a ústfiedního KâT. Pak zaãala pfiíjemnûj‰í ãást schÛze, vol-

ná zábava s hudbou, ochutnání jak v˘borné zelÀaãky, tak donesen˘ch

dobrot z domu. Na závûr se v‰ichni shodli na tom, Ïe to byl krásn˘

veãer s mil˘mi pfiáteli se stejn˘mi zájmy.

Îiv˘ betlém v Bfiidliãné
Tfiíkrálov˘ koncert probûhl v sobotu 5. ledna v místním kostele.

Napfied vystoupil dûtsk˘ pûveck˘ sbor z Bfiidliãné se sv˘mi koleda-

mi a poutav˘m pfiedvedením „Îivého betlému“. Poté zazpíval chrá-

mov˘ sbor Bernardini a jeho hosté. Na závûr vystoupil starosta

Bfiidliãné Bohumír Kamenec s proslovem k Novému roku 2008.

Druh˘ den se konala tzv. Tfiíkrálová pouÈ ve farním kostele a násled-

nû venku v jeho blízkosti. Zazpíval opût chrámov˘ sbor za úãasti Tfií

králÛ. Poté probûhla m‰e svatá, po jejím skonãení se v‰ichni pfiemís-

tili pfied kostel, zpívaly se koledy, pro zahfiátí byl pfiipraven tepl˘ ãaj

a v˘borné cukroví. Pro poutníky byly pfiipraveny tradiãní perníãky.

ZdraÏení - nic nového
Nová vyhlá‰ka o místních poplatcích za svoz odpadÛ nabyla úãin-

nosti 1. ledna 2008. Odvoz nás bude novû stát 480 Kã na osobu.

Poplatek lze zaplatit jednorázovû do 20. února nebo ve dvou stejn˘ch

splátkách: první do konce února a druhou do 31. ãervence 2008.

Podûkování
Dûkujeme celému oddûlení o‰etfiovatelské péãe v nemocnici

v R˘mafiovû za kvalitní péãi, kterou vûnovali panu Jaromíru JuráÀovi

z Bfiidliãné. Zvlá‰tní podûkování patfií paní MUDr. Linhartové a pa-

nu MUDr. Krasulovi a samozfiejmû v‰em sestfiiãkám na tomto oddû-

lení.

Tímto dûkují sourozenci a pfiítelkynû s rodinami.

Pfiipravili:
L. HorÀáãková, R. Poncza, B. Mereìová, PhDr. M. Glacner, D. Mach

Silvestrovsk˘ aperitiv chutnal
11. roãník silvestrovského v˘stupu na Stránsk˘ vrch se, na rozdíl od

loÀského v˘stupu, opravdu vydafiil. Sluníãko svítilo, mráz témûfi ne-

byl cítit, a tak organizátory ani moc nepfiekvapila rekordní úãast 34

zájemcÛ o protaÏení svého Vánocemi znaveného tûla. V loÀském ro-

ce se nepodafiilo kvÛli nepfiekonatelné mlze najít vrchol, a tak si to le-

tos v‰ichni pûknû uÏili. V̆ stup byl tzv. hvûzdicov˘, do 12 hodin pfii-

cházeli turisté z R˘mafiova, RyÏovi‰tû, Stránského a Bfiidliãné, odkud

byl i nejmlad‰í úãastník, ãtyfilet˘ Radeãek Popík.

Vánoãní kopaná v Bfiidliãné
25. prosince se konal tradiãní turnaj v kopané v hale TJ Bfiidliãná.

Celkem ‰est muÏstev bojovalo mezi sebou kaÏd˘ s kaÏd˘m. K vidû-

ní byly neúprosné boje o kaÏd˘ míã, ale vítûz mÛÏe b˘t jenom jeden.

Tím se stalo muÏstvo s názvem Bellevue, ale jen lep‰ím skóre pfied

manãaftem, kter˘ si fiíkal Spiritual Ound, tfietí byla místní juniorka.

Pfiijeli JeÏí‰ci a Timur a jeho parta
Hned 26. prosince se ve stejné hale hrál turnaj pro zmûnu ve volej-

bale. Pfiihlásilo se celkem deset druÏstev. Pikantní na tomto turnaji

byla podmínka úãasti minimálnû jedné Ïeny ãi dívky. DruÏstva byla

rozlosovaná do dvou skupin, z kaÏdé postoupila dvû do finálové sku-

piny. Vítûzem se stalo druÏstvo s názvem JeÏí‰ci, pfied druÏstvem fií-

kajícím si Horst Siegel, tfietí bylo AFK a ãtvrtí Timur a jeho parta.

Fota: D. Mach, R. Poncza
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Stolní tenis tradiãnû
Pro amatéry stolního tenisu

v Bfiidliãné byl loÀsk˘ rok

velmi úspû‰n˘. V‰e zaãalo na

Velikonoãním turnaji v Brun-

tále, kde dlouholetá seniorská

dvojice Vládek st. a Glacner

vyhrála soutûÏ ve ãtyfihfie.

Nejvût‰í úspûchy v‰ak pfii‰ly

aÏ v závûru roku, kdy muÏ-

stvo pod hlaviãkou „M Sport“

uÏ podruhé zvítûzilo v celo-

roãní soutûÏi, která pût let

bûÏí v hernû Slavoje Bruntál.

Tentokráte to bylo beze ztrá-

ty jediného bodu. Nejvût‰í

zásluhu na tomto úspûchu

mají Pavel Vládek st., Pavel

Havlíãek a Ale‰ Václavík,

ktefií odehráli v tomto sloÏe-

ní nejvíce zápasÛ. Vyvrcho-

lením sezóny byl bruntálsk˘

vánoãní turnaj, kter˘ vyhrál

Ale‰ Václavík a tfietí byl

Pavel Vládek st., kter˘ navíc

spolu s P. Vládkem ml.

skonãil ve ãtyfihfie druh˘.

Stolní tenis v Bfiidliãné si

tak udrÏuje dlouholetou tra-

dici. Je to zásluhou hlavnû

star‰ích hráãÛ a také dobré-

ho pfiístupu vedení mûsta,

které nám poskytlo vhodné

prostory v tûlocviãnû b˘valé

‰koly. M. Glacner

Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ
Informace Místní skupiny ââK

První pomoc pfii úrazech

9. Rány
Pfiíãinou rány je pÛsobení vnûj‰í mechanic-

ké síly na povrch tûlesa. Dochází k po‰ko-

zení celistvosti kÛÏe, sliznice nebo jednotli-

v˘ch hloubûji uloÏen˘ch orgánÛ.

Rána podle svého rozsahu ohroÏuje dítû

krevní ztrátou a druhotnû rozvojem ‰oku.

Bodné rány pronikající do tûla hrozí pora-
nûním hloubûji uloÏen˘ch orgánÛ, nejtûÏ-

‰í poranûní jsou provázena ztrátou tkánû
(úrazovou amputací). KaÏdou ránu provází

bolestivost a nepfiíznivá psychická odezva

u dítûte a jeho okolí. Otevfiené poranûní se

mÛÏe komplikovat druhotnou infekcí a na

tento problém je tfieba pom˘‰let uÏ pfii prv-

ním o‰etfiení rány.

Pfiíznaky a charakteristika:
- fiezné, bodné a seãné rány mívají ostré 

okraje, v˘raznû krvácejí. Jsou ménû náchyl-

né k infekci a pfii správném o‰etfiení se vût-

‰inou dobfie hojí;

- trÏné a trÏnû zhmoÏdûné rány, kousnutí
zvífietem a u dûtí v˘jimeãná stfielná zranû-
ní mají nerovné okraje, hÛfie se hojí, ohro-

Ïují poranûné dítû pfiedev‰ím infekcí, pfii

vût‰ím rozsahu ztrátou tkánû;

- povrchové plo‰né odfieniny nejsou pfiíli‰

nebezpeãné, jen slabû krvácejí, pro dítû jsou

nepfiíjemné pfiedev‰ím pro svou palãivou

bolestivost, roní tkáÀov˘ mok. Odfieniny

jsou více náchylné k infekci, hojí se pomûr-

nû dlouho a strupem, kter˘ si dítû ãasto roz-

‰krábe;

- zavfiené rány a podkoÏní v˘rony krve
(hematomy) - nedochází k poru‰ení celist-

vosti koÏního krytu, jde o krvácení do kÛÏe

a podkoÏních mûkk˘ch tkání. Navenek se

jeví jako bolestivé modfiiny a podlitiny, kte-

ré pokud nejsou rozsáhlé, dítû pfiíli‰ neohro-

Ïují.

První pomoc - o‰etfiení rány:
- pfii o‰etfiení silnû krvácející rány postu-

pujte podle zásad platn˘ch pro zástavu kr-

vácení, základem zÛstává pouÏití tlakového

obvazu. VÏdy se snaÏte dodrÏovat pravidla

sterilního postupu pfii o‰etfiení otevfiené rá-

ny;

- rozsáhlej‰í, zející a krvácející ránu o‰et-

fiete tak, Ïe okraje rány ‰etrnû, ale pevnû pfii-

bliÏte k sobû a stáhnûte obvazem, vÏdy vy-

hledejte chirurgické o‰etfiení. U takové rány

není pravdûpodobné spontánní nekompliko-

vané hojení;

- pfii o‰etfiení rány nekrvácející nejprve

desinfikujte ránu a její okolí 3% roztokem

peroxidu vodíku, pfiímo do rány Ïádnou ji-

nou desinfekci nenalévejte. Okolí rány mÛ-

Ïete desinfikovat Septonexem, Betadinou ãi

jin˘mi bûÏn˘mi a dostupn˘mi prostfiedky.

Je vhodné pfiedem zjistit, zda dítû nemá na

desinfekci, kterou chcete pouÏít, alergii;

- do rány v rámci prvního o‰etfiení kromû 

uvedené desinfekce nikdy nic nenalévejte,
nesypte, nemaÏte a nevkládejte, zv˘‰ili

byste tím riziko infekce a ztíÏili pfiípadné

následné chirurgické o‰etfiení;

- ránu sterilnû pfiekryjte, nejlépe originál-

ním obvazov˘m materiálem - pol‰táfiky

z tzv. hotového obvazu, 3-4 vrstvy gázy,

malou ranku kryjte leukoplastí s pol‰táfi-

kem. Pokud nemáte po ruce originální a ste-

rilní obvazov˘ materiál, ránu pfiekryjte im-

provizovanû ãist˘m kapesníkem nebo ‰át-

kem. Men‰í ranky si mÛÏete dovolit léãit

sami doma, je vhodné alespoÀ 2x dennû po-

ranûní o‰etfiit a pfievázat;

- pfii silnûj‰ím zneãi‰tûní rány (napfi. 

u odfieniny se ‰kvárou) je potfieba z rány ‰e-

trnû, ale dÛkladnû mechanicky odstranit

hrub‰í neãistoty kartáãkem nebo pinzetou

a opûtovnû ránu desinfikovat. Nemáte-li sa-

mi odvahu, vyhledejte odborné o‰etfiení,

‰pínu v ránû nikdy nenechávejte, hrozí in-

fekãní komplikace a trvalá tzv. tetováÏ;

- u zhmoÏdûn˘ch ran s podkoÏními krev-
ními v˘rony je tfieba myslet i na moÏné po-

ranûní hlub‰ích struktur (kloubÛ, kostí).

Taková rána hodnû bolí, proto ji ochlazujte

studen˘mi obklady, znehybnûte jako zlome-

ninu a vyhledejte odbornou pomoc;

- rány vzniklé kousnutím od zvífiete jsou

nebezpeãné nejen ztrátou tkánû, ale pfiede-

v‰ím moÏn˘m vstupem infekce (bakteriální

infekce, vztekliny). Proto se pfii o‰etfiení

vÏdy snaÏte uplatnit v‰echna potfiebná opat-

fiení vãetnû odborného odchycení zvífiete

a jeho pozorování veterinární sluÏbou;

- rány zneãi‰tûné zeminou, ‰krábance od
rezav˘ch drátÛ, hfiebíkÛ, star˘ch
a trouchniv˘ch dfievûn˘ch tfiísek apod.

jsou nebezpeãné pfiedev‰ím vzniknutím zá-

rodkÛ tetanu, proto vÏdy zafiiìte pro dítû

chirurgické o‰etfiení a zkontrolujte spolu

s lékafiem platnost oãkování proti tetanu;

- pokud se rána del‰í dobu nehojí, její 

okolí je zarudlé a oteklé, rána je bolestivá

a hnisá, vzdalují se od ní ãervené pruhy na

pokoÏce, jsou-li zdufielé mízní uzliny

(v tfiísle, v podpaÏí, na krku) a pokud do-

chází k vzestupu tûlesné teploty, ãasto pro-

vázené tfiesavkou, je velmi pravdûpodobné,

Ïe rána je infikovaná bakteriemi. VÏdy zaji-

stûte neprodlenû chirurgické o‰etfiení, je

nutná celková protiinfekãní léãba.

Zanedbaná infikovaná rána mÛÏe zpÛsobit

tûÏkou celkovou infekci, která mÛÏe skonãit

i smrtelnû!

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)

Zprava: bronzov˘ P. Vládek st., stfiíbrn˘ M. Jedliãka a vítûz A. Václavík
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Dûtfiichovsk˘ kostel nebyl vÏdycky opu‰tûn˘...
V ãasopise R˘mafiovsk˘ hori-

zont, kter˘ vy‰el 30. listopadu

2007, mû ihned zaujal nadpis na

titulní stranû: Dûtfiichovsk˘ kos-

tel - smutn˘ svûdek lhostejnosti.

Pfiednostnû jsem se zaãetla do po-

pisu historie vesnice i kostela.

Pohled na fotografie z jeho interi-

éru ve mnû vyvolal velk˘ smutek

a nostalgii za‰l˘ch ãasÛ. Ve‰keré

vybavení kostela, které jsem zna-

la tak dÛvûrnû z dûtství, je vyra-

bováno, dá se lidovû fiíci - kostel

je vybílen skoro do základÛ.

Pfiitom v 50. letech plnil dÛleÏitou

funkci pro vûfiící, ktefií hojnû zaãa-

li skoro prázdnou obec osídlovat.

Co si já vybavuji, snad nejvût‰í

komunita pocházela z JiÏní

Moravy, pro tu byla náv‰tûva kos-

tela nezbytnou souãástí Ïivota.

M‰e se konaly pravidelnû kaÏdou

nedûli. Chrám byl vÏdy vyzdo-

ben, záfiil ãistotou a byl peãlivû

pfiipraven˘ k bohosluÏbû. Velkou

zásluhu na jeho údrÏbû a opûtov-

ném zprovoznûní mûli Jan
a Franti‰ka Konupãíkovi, coÏ

byli mÛj str˘c a teta.

Teta Franti‰ka se peãlivû starala

o ãistotu ve‰kerého vybavení in-

teriéru (praní a Ïehlení církev-

ních doplÀkÛ z plátna) a hlavnû

kvûtinovou v˘zdobu. ·ila, háã-

kovala, paliãkovala a zdobila

roucha ornamenty. V zahrádce

pûstovala mnoÏství kvûtin, kter˘-

mi zkrá‰lovala farnost pro v‰ech-

ny vûfiící. To v‰e zvládla po za-

mûstnání, ve svém volném ãase.

Str˘c Jenda zase neohroÏenû aÏ

do své smrti plnil funkci kostel-

níka. A v té dobû

to nemûl opravdu

jednoduché. Pa-

matuji se, jak pÛ-

sobivû dokázal

o Velikonocích

pfiipravit BoÏí

hrob v prostorách

hlavního vchodu.

O Vánocích jeho

zásluhou zase vo-

nûl cel˘ kostel

ãerstv˘mi smr-

ãky, na kter˘ch se

tfipytilo mnoho

stfiíbrn˘ch ruãnû

vyroben˘ch hvûz-

diãek. Pfii zpûvu

chrámov˘ch písní

sv˘m zvuãn˘m

hlasem udával

tón v‰em pfiítom-

n˘m. V té dobû byly i varhany

funkãní. Hlasy vûfiících na nich

doprovázela mladá studentka

Slunská.

Z útlého dûtství mû také provází

vzpomínka na procesí vûfiících

po „svat˘ch“ místech ve vesnici.

PrÛvod smûfioval k nûkolika ka-

pliãkám, ze kter˘ch jsou uÏ nyní

ruiny a nûkteré zfiejmû jiÏ ani ne-

existují. Vybavuji si, Ïe kolem

roku 1956 jsme nav‰tûvovali

i hodiny náboÏenství a pfiipravo-

vali jsme se na svaté pfiijímání.

To se také uskuteãnilo, ãehoÏ

jsou dokladem i fotografie

v mém osobním archivu.

KdyÏ mnû bylo 10 let, odstûho-

vali jsme se s rodiãi do Pfierova,

ale vím, Ïe moji pfiíbuzní obûtavû

slouÏili kostelíku aÏ do své smrti

(str˘c do roku 1969, teta do roku

1982). Jsou také u nûj pochováni,

nedaleko hlavního vchodu.

KdyÏ dnes vidím zchátralou

stavbu chrámu zvenku i zevnitfi,

fiíkám si, Ïe je dobfie, Ïe se té

spou‰tû moji hluboce vûfiící pfií-

buzní nedoãkali. Ale moÏná kdy-

by Ïili, dokázali by sv˘m zapále-

ním a pílí kostelík i bohosluÏby

v nûm udrÏet. Jak to tak vypadá,

po jejich smrti se z Dûtfiichova

v‰ichni vûfiící vytratili do nezná-

ma.

Kostela je podle mého soudu 

opravdu ‰koda. Od svého histo-

rického vzniku byl a je dominan-

tou vesnice, viditelnou do ‰iroké-

ho okolí, a po vûky oddanû slou-

Ïil vûfiícím lidem v okolí. Za ob-

div stojí i dvû fiady krásné lipové

aleje, které by si dle mého názo-

ru zaslouÏily oznaãení chránû-

n˘ch stromÛ.

Co fiíci závûrem? Teto a str˘cu,

i kdyby kostel sv. Jifií jednou za-

nikl, v m˘ch pfiedstavách bude

spojen vÏdycky s vámi a pûkn˘-

mi prázdninov˘mi záÏitky ve va-

‰em domovû.

ZdeÀka Kabelíková, ·ternberk

P O D ù K O V Á N Í
Pfiedvánoãní nálada b˘vá mnohdy pro vût‰inu

zamûstnan˘ch Ïen doprovázená stresem z ná-

kupÛ v pfieplnûn˘ch obchodech, peãením

cukroví po nocích a úklidem.

Byla jsem v‰ak svûdkem opaãného jevu.

„Dûvãata“ z Jamartic pod vedením paní

Marty Pachovské si na‰la ãas potû‰it i ostatní

obãany v místním kostele a poctivû se na tu-

to událost pfiipravovala pravideln˘mi zkou‰-

kami.

Za doprovodu varhan jsme si tak mohli 

21. prosince 2007 vyslechnout ty nejkrásnûj‰í

vánoãní písnû a koledy ve stylovû vyzdobe-

ném kostele v Jamarticích. Generálka pfiedvá-

noãní pÛlnoãní se vydafiila a my jsme se moh-

li alespoÀ na chvíli zastavit v tom pfiedvánoã-

ním shonu a naladit se pozitivnû na kouzlo

pfiicházejících Vánoc. Ing. SoÀa Kováfiíková

Kam se podûlo snûÏné dûlo?
UÏ skoro mûsíc nám krásnû mrzne,

ale snûhu nepfiib˘vá a nepfiib˘vá.

Nemám uÏ odvahu dále mlãet, tak-

Ïe se jen jednodu‰e zeptám: Kam
se podûlo ono snûÏné dûlo, které

mûsto za tûÏké peníze pro Ski klub

koupilo a které za tûch nûkolik let

snûÏilo v‰eho v‰udy dva dny?

Za tu dobu, co jsou teploty hlubo-

ko pod nulou, uÏ mohla b˘t nasnû-

Ïená hromada, která by pokryla

nejen celou Flemdu. A Ïe není sníh

jak rozvézt? Hloupost. Není to za-

se tak dlouho, co se slavnostnû

kfitila nová rolba. Ta byla v R˘ma-

fiovû jednou, a to proto, Ïe si ji vy-

Ïádali pofiadatelé motoskijöringu.

Tato rolba by hromadu technické-

ho snûhu bez problému rozhrnula

bûhem pÛl dne. Staãí jen zvednout

telefon a zavolat. K tomu se ale ni-

kdo nemá. BohuÏel není - a bojím

se, Ïe ani nebude - co rozhrnovat.

Proã? Snûhové dûlo buì záhadnû

zmizelo, je rozebrané na souãástky

a prodané do sbûru, nebo - a v to

doufám - je pfied vefiejností dobfie

ukryto a tajnû zasnûÏuje obrovsk˘

prostor, na kterém trénuje norská

lyÏafiská reprezentace!

Mimochodem, zaãátkem února

máme v R˘mafiovû dva závody

v bûhu na lyÏích. Proã by se ne-

mohly konat na umûlém snûhu 

v areálu zahrady Hedvy, kdyÏ na

tratích ve Stráleckém údolí sníh

není? Nechci nikomu vnucovat

svÛj názor. Jen se znova ptám: Kde

je dûlo? Proã není spu‰tûné? Kdo
je za to zodpovûdn˘? Já jen, Ïe by

sportovní tfiídy tfieba mûly kde tré-

novat.

·tûpán Sedláãek,
ãerná ovce Ski klubu RD R˘mafiov

Fota: archiv ZdeÀky Kabelíkové
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úvaha
Zvûfi v obchodech - ohlédnutí za ãasem vánoãním

Dívali jste se nûkdy na jak˘koliv pofiad o zví-

fiatech v televizi? Pfií‰tû ji ani nezapínejte,

obleãte si kabát tak jako já, jdûte nakupovat

pfied Vánoci do vhodného domu nebo jen o-

byãejného fietûzce a vyjde vás to úplnû stej-

nû. Snad jen ten pohled do penûÏenek bude

o nûco dûsivûj‰í.

Jakmile jsem ve‰la do obchodu s obleãením,

nad kter˘m visela více neÏ lákavá nabídka

v˘prodeje zboÏí za nízké ceny, jako bych se

ocitla nûkde v bu‰i, mezi domorodci a divou

zvûfií. Lidé místo zvûfie.

Paní stojící u obrovského ko‰e plného rÛzné-

ho obleãení, robustnûj‰í postavy pfiipomína-

jící spí‰e slona afrického, se snaÏila ulovit

svoji kofiist jako dravec lovící slabé, nejãas-

tûji mrtvé kusy zvûfie, v tomto pfiípadû kofiist

v podobû svetru o velikosti X...L. Ne, neby-

la slon, byla sup, sup krouÏící nad mr‰inou.

Vedle Ïeny probûhla puma. Îena s elegancí

vystfiihla nûkolik ladn˘ch kliãek mezi regály

a divou zvûfií. Urvala svou kofiist, s ladností,

jakou probûhla kolem davu, ve kterém si ne-

bylo ani kde plivnout, vystfiihla opût ukázko-

vé kliãky a byla u pokladny. Za pár minut

mizí v zasnûÏené ulici. Zamûfiila jsem svÛj

pohled k pochechtávající se smeãce hyen,

debatujících v rohu obchodu. Smeãka promí-

lala stále jedno jediné téma. Téma, kter˘m se

staly veãerní ‰aty.

Ale nebyly zde jen tyto hyeny. Zahlédla jsem

i lvice, majestátnû se nesoucí po dlaÏbû ocho-

du, vyhlíÏející nûjakou tu kofiist s tréninkem

jim vlastním za ta léta, táhnoucím v závûsu

své samce, drÏíc v tlamách jiÏ ulovené mr‰iny.

Jediné, co tuto zvûfi odli‰ovalo od zvûfie v te-

levizi, byl dÛvod honby za kofiistí. Zatímco

zvûfi loví proto, aby pfieÏila, z pudu sebezá-

chovy, zvûfi, kterou jsem vidûla v ten pfiedvá-

noãní ãas, zvûfi moderní, nevychovanou, zka-

Ïenou a materialisticky hnanou, pohánûla

touha vlastnit, vlastnit cokoliv.

Toto mûl b˘t ãas Vánoc. âas, kdy sedíme

v klidu a pohodû s rodinami, ve vzduchu se

vzná‰í vÛnû skofiice a vanilky. Necítila jsem

vÛni, kterou spojujeme s Vánoci. Ve vzduchu

se vzná‰el zápach materialismu a lidského

sobectví. Adéla Molíková

Hudební minifestival
s legendárními muzikanty

V sobotu 15. prosince 2007 se v blízké

Pasece uskuteãnil hudební minifestival,

kter˘ se stal souãástí turné Vladimíra

Václavka a Milo‰e Dvofiáãka k propaga-

ci jejich nového CD „Îivot je pulsující

píseÀ“. Oba legendární muzikanti pfied-

vedli neuvûfiitelnou hudební koláÏ a pro-

kázali, Ïe jsou souãástí té umûlecké scé-

ny, která svou invencí a novátorstvím

neustále bofií a pfiekraãuje pomyslné hra-

nice. Na pódiu se dále vystfiídaly skupi-

ny Sibérija, Traviny Jas z Olomouce

a bratfii Holubcovi z Karlovic u Vrbna.

Ignorantství a nezájem tupé konzumní

spoleãnosti o jakékoliv avantgardní,

progresivní, ãi chcete-li alternativní 

umûní, je dáno padesátiletou bol‰evic-

kou v˘chovou. Ta je nyní nahrazena ob-

divem k rychlokva‰kov˘m superstars,

„prázdn˘m celebritám“ a ubohé televiz-

ní zábavû. Jeden by se bál zvednout zá-

chodové prkénko, aby na nûj nekoukal

nûjak˘ upocen˘ baviã. Kultura nové

moci v rukou technokratick˘ch, jinak

nevzdûlan˘ch a nevûdom˘ch svazác-

k˘ch kariéristÛ, uhÀácan˘ch z téhoÏ tûs-

ta jako jejich pfiedchÛdci, navíc ovláda-

jících témûfi ve‰kerá média, se pochopi-

telnû odráÏí i zamûfiením. Je úspûch,

kdyÏ se sejde stovka spfiíznûn˘ch du‰í.

Spoleãnost, která vymûnila svého Boha

za stupidní seriálovou TV kulturu, zá-

vistivé pohledy pfii nedûlních nájezdech

na hypermarkety a své udavaãe a kola-

boranty povaÏuje za obûti, si nezaslouÏí

nic v˘jimeãného ãi nadstandardního.

Zemû, kde prezident‰tí kandidáti kola-

borují s komunistickou guerillou a prosí

o její hlasy, mûní a prodávají své obãany

za neodolatelnou chuÈ sedût na PraÏ-

ském hradû, je odsouzena k podprÛmûr-

nosti. Jako by se sem vracela ‰edivá, 

u‰mudlaná léta, kdy jediná primitivní

horda straníkÛ rozhodovala o na‰em 

osudu. A stádo jde opût tupû na poráÏku,

tentokrát s pln˘mi Ïaludky v nale‰tû-

n˘ch automobilech.

Veliké podûkování si zaslouÏí v˘jimeãní

a osvícení obãané a podnikatelé, bez je-

jichÏ finanãní podpory by podobn˘ch 

událostí znaãnû ubylo. Jsou to: M. Nez-

val - Olomouc, R. Vánsk˘, M. ·ingloviã

a J. Nûmec z Paseky, firma FARRAO, 

s. r. o., Praha, DKS Praha, s. r. o., a fir-

my z R˘mafiova: KSI, s. r. o., EUROIN-

TERMETALL, s. r. o., PROMARIS

DUO, s. r. o., MPIZOL, s. r. o., PROFIS

R˘mafiov, s. r. o., Nábytek E. Icha

a mnoho dal‰ích, ktefií se v minulosti po-

díleli.

O ‰piãkové a profesionální ozvuãení ce-

lé akce se postaral znám˘ Petr Stfielák

z Pfierova, kter˘ je vÏdy zárukou kvality

a nezbytnou souãástí podobn˘ch akcí na

Moravû i v âechách.

Roman Karel

Na Uhlífiském vrchu vede nauãná stezka
V uplynul˘ch dnech byly dokonãeny práce

spojené s instalací nauãné stezky na

Uhlífiském vrchu u Bruntálu. Jak se akce po-

vedla, jiÏ mohou náv‰tûvníci posoudit sami.

Stezka má celkem ‰est zastavení - pût tema-

tick˘ch a jednu informaãní tabuli se v‰eo-

becn˘mi informacemi. Jednotlivá zastavení

náv‰tûvníka seznámí s historick˘m vodovod-

ním systémem, lipovou alejí, chrámem

Panny Marie Pomocné, faunou a flórou loka-

lity a vulkanickou ãinností této vyhaslé sop-

ky. Celková délka nauãné stezky je pfiibliÏnû

1400 metrÛ.

Náklady na realizaci stezky pokryla z vût‰í

ãásti dotace z rozpoãtu Moravskoslezského

kraje (z programu na podporu aktivit v ob-

lasti Ïivotního prostfiedí, kter˘ vyhlásil

Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje).

Celkové náklady pfiesahují 192 tisíc korun.

Vlastní podíl MûÚ Bruntál ãiní 57 810 ko-

run, tedy tfiicet procent z celkov˘ch uznatel-

n˘ch nákladÛ projektu.

V rámci projektu byla vytvofiena internetová

prezentace, která je volnû pfiístupná ke staÏe-

ní na webov˘ch stránkách mûsta www.mub-

runtal.cz. Byl rovnûÏ dokonãen tisk broÏur

k nauãné stezce, které budou k dispozici

v bruntálském mûstském informaãním cent-

ru. Jifií Ondrá‰ek,
tiskov˘ mluvãí MûÚ Bruntál

Z okolních obcí a mûst

Fota: archiv Romana Karla
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Prostor pro firmy a podnikatele

Firma Styrotrade oficiálnû zahájila v˘robu
PrÛmyslová zóna na jiÏním 

okraji mûsta R˘mafiova ãekala

dlouho na svého investora. Po

nûkolika neúspû‰n˘ch jednáních

se koneãnû v závûru roku 2006

objevila praÏská firma Styrotra-

de, s. r. o., která nejenÏe se s ve-

rvou pustila do v˘stavby v˘rob-

ního závodu, ale zároveÀ pfiine-

sla pro zaãátek nabídku padesáti

pracovních míst.

Firma Styrotrade, s. r. o., je ryze

ãeská firma, která vznikla 7. úno-

ra 2000. Sídlo má v âakoviã-

kách v okrese Praha-v˘chod. Na

trhu zaãala pÛsobit nejdfiíve

skromnû jako rodinná spoleã-

nost. Postupnû roz‰ifiovala na-

bídkov˘ sortiment, aby splnila

poÏadavky sv˘ch zákazníkÛ.

V roce 2002 se spoleãnost stala

ãlenem SdruÏení zpracovatelÛ

zpûÀovatelného polystyrenu âR.

V roce 2006 získala dal‰í dÛleÏi-

té ãlenství v Cechu pro zateplo-

vání budov.

V rekordnû krátkém ãase - asi

‰est mûsícÛ poté, co firma zahá-

jila v˘stavbu, dochází v ãervenci

2007 ke spu‰tûní nového v˘rob-

ního závodu v R˘mafiovû.

Strategická poloha umoÏÀuje

zv˘‰ení produkce a zkrácení pfie-

pravní doby na Moravu. Styro-

trade má nyní dva závody.

V̆ robní závod v âakoviãkách se

nachází na plo‰e 44 000 m2.

V̆ robní haly zaujímají 13 000 m2,

coÏ je plocha dvou fotbalov˘ch

hfii‰È. V̆ robní závod v R˘mafiovû

má celkovou plochu 32 000 m2,

z toho 9 000 m2 tvofií v˘robní ha-

ly. V prÛbûhu jednoho roku lze

ve v˘robních závodech vyrobit 

2 miliony m3 polystyrenu.

V pátek 14. prosince byl za úãas-

ti zástupcÛ firmy Styrotrade

a v˘znamn˘ch hostÛ z r˘mafiov-

ského regionu, starostÛ, podni-

katelské vefiejnosti a ‰éfÛ organi-

zací a firem, slavnostnû spu‰tûn

místní provoz firmy Styrotrade,

s. r. o. Právû na tento den naplá-

novalo vedení r˘mafiovského zá-

vodu ukonãení zku‰ebního pro-

vozu a slavnostní spu‰tûní v˘ro-

by. ¤editel závodu Jifií Hadaã

provedl pozvané hosty v˘robním

provozem a pfiiblíÏil technologii

v˘roby. Není bez zajímavosti, Ïe

brány r˘mafiovské firmy opustí

dennû více neÏ 30 plnû naloÏe-

n˘ch kamionÛ s finálními v˘rob-

ky. Firma uÏ dnes zamûstnává

sedmdesát odbornû vy‰kolen˘ch

pracovníkÛ a podle fieditele fir-

my není vylouãeno, Ïe jejich po-

ãet bude v závislosti na neustále

rostoucí poptávce po v˘robcích

firmy Styrotrade stoupat. V sou-

vislosti s klimatick˘mi podmín-

kami a stavební v˘robou je pro-

voz ve firmû v zimním období

zaji‰tûn dvousmûnn˘m provo-

zem, v letní sezónû pak firma

vyrábí v nepfietrÏitém provozu.

V âeské republice je firma

Styrotrade vnímána pfiedev‰ím

jako v˘znamn˘ v˘robce a doda-

vatel polystyrenu. V̆ robky jsou

distribuovány vlastní dopravou

v krátk˘ch dodacích lhÛtách

k obchodním partnerÛm i na

stavby po celém území âeské re-

publiky. Závody firmy produku-

jí v˘robky nejvy‰‰í kvality, srov-

natelné s pfiedními evropsk˘mi

v˘robci, a splÀuje nové normy

zavádûné v EU. Roãnû vyãleÀu-

je nemalé finanãní ãástky na v˘-

zkum a v˘voj nov˘ch v˘robních

technologií. Tyto investice se

promítají na kvalitû zboÏí a rych-

losti dodávek. Firma nabízí

sv˘m zákazníkÛm polystyrenové

izolaãní desky, perimetrické

a soklové desky, fasádní profily

a doplÀky, stropní dekorativní

desky, extrudovan˘ polystyren

a zakázkovou v˘robu. JiKo

Ohlédnutí za vánoãními a novoroãními svátky

Pfiedvánoãní náv‰tûva
v Dûtském domovû v Janovicích

Správné znûní vánoãní soutûÏe
a úspû‰ní lu‰titelé

JiÏ nûkolik let v pfiedvánoãním ãase nav‰tûvují zástupci MO âSSD

R˘mafiov a MO âSSD Dolní Moravice Dûtsk˘ domov v Janovicích.

Letos se náv‰tûva uskuteãnila v úter˘ 11. prosince v odpoledních ho-

dinách. Dûtem pfiinesli ãlenové organizací sladkosti, ovoce a finanã-

ní dar. Dûti na oplátku zazpívaly a pfiednesly básniãky, které se nau-

ãily. Ing. Jaroslav Kala, pfiedseda MO âSSD R˘mafiov

V R˘mafiovském horizontu ã. 22/2007, kter˘ vy‰el 14. prosince, vy-

hlásila na‰e redakce vánoãní soutûÏ o vûcné ceny a pfiedplatné

R˘mafiovského horizontu pro tfii vylosované úspû‰né ãtenáfie. A jak

mûlo znít správné fie‰ení v‰ech kfiíÏovek a rébusÛ, které pro na‰i re-

dakci autorsky pfiipravil Ing. Jaroslav Bezpalec, CSc.? Tady jsou ta-

jenky:

1. Velká ‰védská kfiíÏovka: Lu‰tûte si ve svátky r˘mafiovské památky.

2. Osmismûrka: Zámek v Janovicích

3. Rozeta: Muzeum

4. ¤etûzová rámcovka: Kaple v Lipkách

5. Pfiesmyãková v˘pustka: Radnice, Strálek

6. Ornamentovka: Chrám sv. Michaela

Aãkoliv nám v zadání osmismûrky, jak se lidovû fiíká, zafiádil tiskafi-

sk˘ ‰otek a vznikly drobné chybiãky, za které se omlouváme, i pfie-

sto jste se nenechali odradit a v‰echny odpovûdi, které pfii‰ly na ad-

resu redakce, byly správné. âlenové redakãní rady, ktefií se soutûÏe

pochopitelnû nezúãastnili, vylosovali tfii správné lu‰titele:

1. Pavlína DoleÏelová, R˘mafiov

2. Alena Jurá‰ová, R˘mafiov

3. Václav Kabelík, ·ternberk

Dûkujeme v‰em, ktefií se vánoãní soutûÏe zúãastnili, a tûm, na které

se ‰tûstí neusmálo, pfiejeme, aby nám zachovali svou pfiízeÀ. Pfií‰tû to

urãitû vyjde! JiKo
Foto: archiv MO âSSD R˘mafiov
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Pfied nûkolika dny jsme vstoupi-

li do nového roku. Do roku, kte-

r˘ bude pro kaÏdého z nás rokem

pln˘m zmûn, ale i ‰ancí, neboÈ

jak praví hvûzdáfii, je to první

rok nového devítiletého cyklu.

To znaãí - nov˘ start.

Moc vám v‰em pfiejeme, aby se

vá‰ start vydafiil.

ProtoÏe je jiÏ zvykem ohlédnout

se na zaãátku kaÏdého roku za

tím právû uplynul˘m, dovolte, 

abychom tak uãinili i my.

Je to totiÏ právû rok, co na na‰í

‰kole oficiálnû funguje pod zá-

‰titou Asociace stfiedo‰kolsk˘ch

klubÛ âR ná‰ vlastní klub SK

Bfiidliãná. A Ïe to není jen tak le-

dajak˘ klub, to posuìte sami. Za

první rok své existence se jeho

ãlenÛm – ÏákÛm 6. aÏ 9. tfiíd -

podafiilo uskuteãnit celou fiadu

úspû‰n˘ch akcí a na jin˘ch se 

alespoÀ podíleli. 

K tûm nejvydafienûj‰ím, které si

zaslouÏí, abychom si je pfiipo-

mnûli, patfií bezesporu mikulá‰-

ské besídky pro malé spoluÏáky

i dûti z Dûtského domova

Janovice, dále Probouzení

a Uspávání brouãkÛ, pfiíspûvek

na v˘let v rámci poznávání krás

na‰í vlasti, ale rovnûÏ navázaná

spolupráce s dûtmi z partnerské

‰koly v Polsku a bûhem prázdnin

i z Ukrajiny. To, kdyÏ se nám po-

dafiilo uspofiádat první roãník

mezinárodního tábora. Byla by

rovnûÏ ‰koda nezmínit se o spo-

lupráci se Zoo Olomouc.

Na základû finanãní podpory SK

i vlastnímu sbûru druhotn˘ch su-

rovin mohli ãlenové klubu za-

koupit i nûkolik kníÏek a roz‰ífiit

tak v˘bûr ve ‰kolní knihovnû.

Díky pochopení ze strany vedení

Z· Bfiidliãná jsme získali i vlast-

ní prostory pro zfiízení klubovny.

Na jejím vybavení jsme se spo-

lupodíleli prostfiednictvím fi-

nanãní podpory z centra ASK

âR. Samo sebou Ïe je je‰tû co

dovybavovat, ale uÏ dnes se v ní

v‰em líbí a stala se oblíben˘m

místem zábavy, odpoãinku

i tvÛrãího snaÏení a tvofiení. Tím

posledním byla v˘roba vánoã-

ních pfiáníãek pro seniory a sbír-

ka hraãek, jak pro dûti z DD

Janovice, tak pro dûti v nemoc-

nicích. Nesmíme zapomenout

ani na to, abychom se tak tro‰iã-

ku pochlubili. Podafiilo se nám

totiÏ nahrát i vlastní vánoãní CD,

které je plné zpívan˘ch koled

a hry na zobcové flétny. Docela

se nám povedlo, fiíká to kaÏd˘,

kdo ho sly‰el.

ProtoÏe není cílem tohoto ãlánku

úplná rekapitulace ãinnosti klu-

bu, je‰tû se pochlubíme, co by-

chom chtûli dûlat nového. Tak

pfiedev‰ím: klub dovybavit, a to

nejen kobercem a nov˘mi stolní-

mi hrami, ale pokud se nám opût

po‰tûstí, získáme dal‰í dotaci

a nûco málo pfii‰etfiíme, mûl by

se objevit i poãítaã s dataprojek-

torem a DVD pfiehrávaã.

Ptáte se, proã potfiebujeme v klu-

bovnû zrovna takové vybavení?

Hned vám odpovíme. Moc rádi

bychom totiÏ roz‰ífiili ãinnost

klubu i na odpolední Klubové

promítání a Klubová posezení

u ãaje. Ta posezení by mûla b˘t

spojená s náv‰tûvou nûkoho zají-

mavého, s k˘m je moÏné si po-

povídat, kouknout na obrázky ãi

nahrávky... Samo sebou Ïe téma-

ta budou rÛznorodá a zváni bu-

dou i neãlenové a vefiejnost. Od

záfií, pokud v‰e pÛjde tou sprá-

vnou cestou, by se mûla ãinnost

klubu roz‰ífiit o dal‰í krouÏky,

turnaje, kurzy... Ale to uÏ by-

chom moc pfiedbíhali. TakÏe, aÈ

to nezakfiikneme, konec povídá-

ní.

Jen vám v‰em je‰tû jednou po-

pfiejeme dostatek sil do pfií‰tích

dní a tû‰íme se na setkání pfii ak-

cích v roce 2008.

Kvûta Dûrdová

Zoo Ostrava

Sly‰te, sly‰te, co se stalo

Vánoãní dárek ostravské zoo dûtem Pfiedstavujeme první leto‰ní mláìata
Zoologická zahrada Ostrava

byla jako kaÏd˘ rok otevfiena

i bûhem vánoãních svátkÛ, a to

kaÏd˘ den od 9.00 do 16.00

(pokladny a pavilony se zaví-

raly v 15.00). Náv‰tûvníci díky

vytápûn˘m pavilonÛm spatfiili

v‰echna oblíbená zvífiata vãet-

nû slonÛ, hrochÛ, Ïiraf, lvÛ 

apod. Navíc pfiipravila ostrav-

ská zoo pro nejmen‰í náv‰tûv-

níky mal˘ dárek - v‰echny dû-

ti do 15 let mûly na ·tûdr˘ den

vstup do zoo zdarma.

Prvními mláìaty roku 2008 jsou

sameãek kozy kamerunské a sa-

meãek ovce kamerunské (oba

narození 1. ledna). Jedná se

o domácí plemena pÛvodem

z Afriky. Kozy a ovce kamerun-

ské chová ostravská zoo od roku

1962 a odchovala za tu dobu jiÏ

nûkolik desítek mláìat. Mláìata

mohou náv‰tûvníci vidût ve v˘-

bûhu kontaktní dûtské zoo. 

Stanislav Derlich,
oddûlení pro kontakt s vefiejností

Rys kanadsk˘ v zimní srsti
Mládû ovce plemene vala‰ka (sameãek narozen˘ 27. prosince), které je
naopak posledním pfiírÛstkem roku 2007

Netradiãní Vánoce pfiipravili uãitelé a Ïáci Základní ‰koly na ·kolním

námûstí. Pfiedvánoãní ãas totiÏ zasvûtili soutûÏení. Pfiipravili mnoho

krásn˘ch a zajímav˘ch vánoãních v˘robkÛ, napfiíklad adventní vûn-

ce, perníãky, perníkové chaloupky, keramické zvoneãky, popkornov˘

a perníkov˘ vánoãní stromeãek a nechybûli ani kapfiíci z keramické

hlíny. Prostû v‰ichni tvofiili to nejkrásnûj‰í. Aby celá ta kfiehká nád-

hera nezÛstala jenom za dvefimi ‰koly, symbolicky je otevfieli v‰em.

Îáci si pozvali hlavnû své rodiãe a kamarády. KdyÏ uÏ tady byla ta-

ková pfiíleÏitost, pfiidali je‰tû soutûÏ vánoãních stolÛ. SoutûÏilo se

o sladkosti, které vûnovala jako sponzorsk˘ dar ãlenka hodnotící ko-

mise Alena Svobodová. První místa byla hned dvû – u odborné poro-

ty vyhrál tandem Lucka Kozáková a Pavlína ·tûpaníková. Laická ve-

fiejnost mûla jin˘ názor a za svou nej… tabuli si zvolila stÛl Adély

Vaníãkové. U obou hodnotících stran pak dal‰í stfiíbrnou pfiíãku ob-

sadily Hana Horáková a Marie Gáborová. Podle odevzdan˘ch lísteã-

kÛ s hlasy, kter˘ch bylo ‰edesát ãtyfii, soudíme, Ïe se akce povedla.

A ti, ktefií z nûjakého dÛvodu nepfii‰li, si o pûkn˘ch Vánocích na na‰í

‰kole snad alespoÀ pfieãtou. Anna Kratochvílová

Perníkové Vánoce

Foto: archiv Z· R˘mafiov, ·kolní nám.
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Sport

Na kuÏelnû TJ Jiskra R˘mafiov je stále Ïivo
Tûsnû pfied vánoãními svátky se

postarali ãlenové kuÏelkáfiského

oddílu o to, aby amatér‰tí kuÏel-

káfii nepodlehli pfiedvánoãnímu

‰ílenství a aktivnû si zasportovali.

Uspofiádali pro nû dvû velké akce.

Celoroãní klání amatérsk˘ch ku-

ÏelkáfiÛ v MAKLu (Mûstské ama-

térské kuÏelkáfiské lize) vyvrcho-

lilo ve ãtvrtek 20. prosince 2007

utkáním zástupcÛ amatérÛ s re-

gistrovan˘mi hráãi jednotliv˘ch

t˘mÛ oddílu kuÏelek TJ Jiskra

R˘mafiov. Aãkoliv registrovaní

tentokrát nena‰li v fiadách amaté-

rÛ jediného pfiemoÏitele, byli

v‰ichni zúãastnûní svûdky urput-

n˘ch soubojÛ, kdy hlavnû v závû-

ru amatéfii útoãili na skalp nûkte-

r˘ch registrovan˘ch hráãÛ.

Na závûr tohoto zajímavého mû-

fiení sil byly vyhlá‰eny v˘sledky

MAKLu 2007. Celkov˘m vítû-

zem se stal t˘m KOM1 ve sloÏení

K. Forcek, M. Grulich a O. Vaní-

ãek, kter˘ v závûreãném souboji

porazil dosavadního nûkolikaná-

sobného vítûze MAKLu druÏstvo

RD4, které bojovalo ve sloÏení

M. Zoth, L. Ka‰parec, P. Míãek.

Jako tfietí se umístilo druÏstvo FA-

GUS ve sloÏení K. Toman ml., 

Z. Dûdáãek ml., P. Chlachula.

Nejlep‰ími jednotlivci byli v Ïe-

nách Dana DoleÏelová a Jana

·indláfiová a mezi muÏi Milo‰

Grulich. Skokanem roku bylo vy-

hlá‰eno druÏstvo KOM3 ve sloÏe-

ní M. Îárská, R. Tvrdcová 

a T. Grulichová.

První tfii druÏstva obdrÏela diplo-

my a vûcné ceny a vítûzné druÏ-

stvo putovní pohár z rukou Vûry

Tomanové, které touto cestou dû-

kují v‰ichni zúãastnûní za obûta-

vost, se kterou organizuje tento

nároãn˘ turnaj.

V souãasné dobû probíhá pfiíprava

nového roãníku MAKL. Pfiivítá-

me mezi námi nová druÏstva. Kdo

by mûl zájem zasáhnout do bojÛ

v roce 2008, aÈ se pfiihlásí buì

Vûfie Tomanové na ã. tel. 554 213

004 nebo Alenû Jurá‰ové na mo-

bil 605 521 013, kde se dozví po-

drobnûj‰í informace.

Hned následující den, tj. 21. pro-

since 2007, se konal turnaj ãtyfi-

ãlenn˘ch druÏstev pod názvem

Vánoãní kuÏelka 2007. Tímto by-

lo navázáno na tradici vánoãních

turnajÛ pofiádan˘ch RD R˘mafiov.

Organizace tohoto turnaje se ujala

Alena Jurá‰ová a hlavním spon-

zorem akce se stal Alfréd Hei-

nisch, kter˘ vûnoval do soutûÏe

pfiekrásn˘ putovní pohár; po zá-

sluze se zúãastnûní rozhodli na-

zvat turnaj „Fredyho vánoãní ku-

Ïelka“.

Turnaje se zúãastnila druÏstva 

amatérÛ, která mohla b˘t doplnû-

na jedním profesionálem. Soubo-

je mezi jednotliv˘mi druÏstvy by-

ly napínavé, mnozí jiÏ byli tzv.

pfiekuÏelkováni, takÏe nedosáhli

takov˘ch v˘konÛ, na jaké jsme

u nich zvyklí. O vítûzi nakonec

rozhodl rozdíl dvou poraÏen˘ch

kuÏelek.

Zvítûzilo druÏstvo CO? ve sloÏe-

ní: Holãapek Milo‰, Stacho Libor,

Tillerová Marcela a Tillerová

Nikola, které dosáhlo v˘konu 954

poraÏen˘ch kuÏelek. Druhé místo

obsadilo druÏstvo FAGUS ve slo-

Ïení: Kaláb Zdenûk, Toman Karel

ml., Dûdáãek Zdenûk st.

a Dûdáãek Zdenûk ml. v˘konem

952 poraÏen˘ch kuÏelek a tfietí

skonãilo druÏstvo FORVARD ve

sloÏení: DoleÏelová Dana, Heisig

Rudolf, ·trbík Vladimír a Jurá‰o-

vá Alena v˘konem 947 poraÏe-

n˘ch kolkÛ.

Vítûzné druÏstvo obdrÏelo putov-

ní pohár, druÏstva na prvních

tfiech místech medaile, vûcné ceny

a kuÏelku ve formû ananasu od

hlavního sponzora.

RovnûÏ byli vyhodnoceni i nej-

lep‰í jednotlivci. Mezi muÏi se za-

skvûl skvûl˘m v˘konem Miloslav

Slouka, kter˘ na 60 hodÛ sdruÏe-

n˘ch porazil 271 kuÏelek. Mezi

Ïenami byla nejlep‰í Marcela

Tillerová v˘konem 269 poraÏe-

n˘ch kuÏelek, která v‰ak sportov-

nû pfienechala prvenství amatér-

ské hráãce Danû DoleÏelové

s pfiekrásn˘m v˘konem 263 pora-

Ïen˘ch kolkÛ.

Souãástí turnaje byl i vánoãní ba-

zar, do nûhoÏ pfiispûli zástupci

v‰ech zúãastnûn˘ch druÏstev

a sponzofii Eduard Icha a KA-

SARD. V̆ tûÏek tohoto bazaru ãi-

nil 3 055 Kã a byl vûnován

Dûtskému domovu v Janovicích.

Na závûr patfií podûkování hlavní-

mu sponzorovi turnaje Alfrédu

Heinischovi, taktéÏ i dal‰ímu

sponzorovi Vítûzslavu ·opíkovi,

dále v‰em, ktefií pfiispûli do vá-

noãního bazaru, a v neposlední fia-

dû i organizátorkám této akce

Alenû Jurá‰ové a Vûrce Toma-

nové.

JiÏ pfií‰tí t˘den zaãne jarní ãást

soutûÏe v kuÏelkách registrova-

n˘ch hráãÛ. R˘mafiov‰tí kuÏelkáfii

dosahují v soutûÏích vynikajících

úspûchÛ. Jejich zápasy v domá-

cím prostfiedí nepostrádají napûtí,

boufilivou atmosféru a nervy drá-

sající souboje.

Îeny bojují v 2. kuÏelkáfiské lize

a po podzimní ãásti soutûÏe jsou

na 1. místû s náskokem tfií bodÛ.

V jednotlivcích je Vûra Tomanová

první prÛmûrem 456,7 poraÏe-

n˘ch kolkÛ na zápas, Marcela

Tillerová ‰está s prÛmûrem 446,2.

MuÏi A hrají 2. kuÏelkáfiskou ligu,

skupinu B, a jsou prozatím na

pûkném ãtvrtém místû se ztrátou

pouh˘ch dvou bodÛ na první

druÏstvo. V jednotlivcích je

Ladislav Stárek na 6. místû s prÛ-

mûrn˘m v˘konem 569,6 kuÏelek

na zápas.

MuÏi B jsou úãastníky Severo-

moravské divize, kde se zatím po

stfiídav˘ch v˘konech pohybují na

10. místû. V jednotlivcích je

Antonín Sochor na 3. místû s prÛ-

mûrn˘m v˘konem 444,3 kolkÛ na

zápas.

MuÏi C hrají meziokresní pfiebor

a patfií jim prozatím 9. místo.

Nejlep‰í jednotlivec Miloslav

Slouka je pát˘ s prÛmûrn˘m v˘-

konem 408,4 poraÏen˘ch kolkÛ.

Nejvy‰‰í soutûÏ - 1. ligu doroste-

nek - hraje druÏstvo ve sloÏení

Andrea Fuãíková, Eva Schreibe-

rová a Petra Míãková. Po polovinû

soutûÏe jsou na pûkném 4. místû.

Oddíl kuÏelek vychovává i své

nástupce z fiad mládeÏe, kter˘m se

obûtavû vûnuje trenér Ladislav

Smisitel. Mladí dosahují ve sv˘ch

soutûÏích pûkn˘ch v˘sledkÛ

a jsou pfiíslibem do budoucna.

Touto cestou bychom chtûli podû-

kovat Janu âernému - Penzion

Mary za pomoc a sponzorování 

úãasti dûtí na Poháru mlad˘ch na-

dûjí i za uspofiádání Mikulá‰ské

nadílky pro dûti spojené s poho‰-

tûním a zábavou.

Na závûr zveme v‰echny pfiízniv-

ce kuÏelkáfiského sportu, aby pfii-

‰li podpofiit na‰e borce v nastáva-

jících mistrovsk˘ch zápasech

a vytvofiili tak na na‰í kuÏelnû to

pravé domácí prostfiedí. Termíny

zápasÛ jarní ãásti budou zvefiejnû-

ny ve v˘vûsní skfiíÀce oddílu na

námûstí. Alena Jurá‰ová

Fota: Rudolf Heisig, Jifií Jaro‰
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Aktivnû trávili na kuÏelnû volno úãastníci desetiboje
Úãastníci R˘mafiovského desetiboje

se se‰li mezi svátky ke své ãtvrté dis-

ciplínû - kuÏelkám. V místní kuÏelnû

to 27. prosince 2007 jen dunûlo, to

jak se v‰ichni s vervou pustili do bo-

jÛ o dal‰í cenné body. Celé klání pro-

vázela v˘borná atmosféra, doplnûná

pfiátelsk˘m povzbuzováním, které

vyhecovalo nûkteré borce k v˘ko-

nÛm, jaké v desetiboji nepamatuje-

me.

Celkem bylo k vidûní rekordních 37

ãerven˘ch ãísel, coÏ v na‰í hant˘rce

znamená, Ïe se 37 borcÛ z celkového

poãtu 68 zúãastnûn˘ch dostalo pfies

hranici 200 sraÏen˘ch kolkÛ.

Nejlep‰ího v˘konu dne dosáhla

ZdeÀka Kubáãová v˘konem 256 po-

raÏen˘ch kuÏelek, mezi muÏi kralo-

val Miloslav Slouka s 248 kolky.

A kdo stanul na pomyslné bednû v jednotliv˘ch kategoriích?

1. místo 2. místo 3. místo
Îeny A Marcela Îáková 237 b. Jana Pitorová 235 b. Andrea Továrková 214 b.

Îeny B ZdeÀka Kubáãová 256 b. Dana DoleÏelová 249 b. Markéta Míãková 224 b.

MuÏi A Pavel SvatoÀ 238 b. BroÀa Rektofiík 235 b. Jan Sázel 233 b.

MuÏi B Miloslav Slouka 248 b. Josef Svedoník 233 b. Jifií Lisick˘ 227 b.

MuÏi C Karel Toman 245 b. Jan Horáãek 238 b. Antonín Koneãn˘ 229 b.

V pofiadí pátou disciplínou je plavání. To se uskuteãní na krytém bazénû v Bfiidliãné v sobotu 

26. ledna 2008 od 12 hodin.

A jaké je celkové pofiadí po ãtyfiech disciplínách:

1. místo 2. místo 3. místo
Îeny A Andrea Továrková Lenka Czedronová Jana Pitorová

Îeny B Bohumila Koneãná Alena Jurá‰ová Markéta Míãková

MuÏi A Milan Metelka Jan Sázel Jifií Jaro‰

MuÏi B Josef Svedoník Miloslav Slouka Pavel Koláfi

MuÏi C Jaroslav Hofman Josef Dfievo Antonín Koneãn˘ Alena Jurá‰ová

R˘mafiovská hokejová liga je v plném proudu. V ãele je stále hokejov˘

t˘m F. Tygfii, kter˘ jako jediné druÏstvo prozatím neutrpûl poráÏku. Pfiesto

jsou mu v patách druÏstva, která se zápas od zápasu lep‰í a stoupají v˘‰

a v˘‰, coÏ naznaãuje, Ïe r˘mafiovská liga bude mít dramatick˘ závûr.

hokejové stfiípky

H. Mûsto x F. Tygfii 0 : 7

SK Medvûdi x SK Slovan 3 : 12

HC Grizzlies x M. Morávka 5 : 4

F. Tygfii x HC Grizzlies 7 : 2

Kovo‰rot x H. Mûsto 2 : 1

HC Grizzlies x H. Mûsto 2 : 7

SK Slovan x M. Morávka 5 : 4

HC Grizzlies x Kovo‰rot 3 : 6

H. Mûsto x SK Medvûdi 4 : 3

HC Grizzlies x SK Medvûdi 2 : 2

F. Tygfii x Kovo‰rot 2 : 1

H. Mûsto x M. Morávka 5 : 1

M. Morávka x SK Slovan 2 : 8

Kovo‰rot x HC Grizzlies 1 : 0

SK Medvûdi x H. Mûsto 2 : 3

Martin Ftáãek a Jifií Slováãek

Skupina A
HC R˘mafiov x Batex Bruntál 6 : 11

HC R˘mafiov x Ice Dogs Krnov 2 : 6

HC R˘mafiov x HC Lomnice 10 : 0

Skupina B
SK Medvûdi R˘mafiov x Hartis Bruntál 8 : 1

TuãÀáci Krnov x HC Grizzlies R˘mafiov 3 : 4

HC Grizzlies R˘mafiov x SK Sv. Hefimanice 5 : 6

HC Îelezná x SK Medvûdi R˘mafiov 6 : 1

HC Grizzlies R˘mafiov x SK Medvûdi R˘mafiov 4 : 2

V˘sledky zápasÛ odehran˘ch o vánoãních svátcích a Novém roce:

Fota: Rudolf Heisig, Jifií Jaro‰
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PrÛbûÏné tabulky okresního pfieboru

·tûpánská desítka 2007
Dne 26. prosince probûhl ve

Staré Vsi jiÏ IV. roãník ·tûpán-

ské desítky za úãasti 42 bûÏcÛ

a bûÏkyÀ. Zúãastnily se jej jak

atletické oddíly AK KromûfiíÏ,

SSK Vítkovice ãi Olympie

Bruntál, tak lyÏafisk˘ oddíl Ski

Fortex Moravsk˘ Beroun, ‰kolní

oddíl SG Vrbno pod Pradûdem

nebo místní cyklokluby CK

Stará Ves, Duko R˘mafiov nebo

ACS Drak Vrbno. TakÏe opût

chybûli jen lyÏafii z R˘mafiova,

ktefií si je‰tû ani jednou neudûla-

li ãas na tento závod.

Závod byl vypsán pro v‰echny

kategorie a byl také zafiazen do

celoroãní soutûÏe Cykloligy

AutoDûdoch. V nejmlad‰í kate-

gorii benjamínkÛ na trati 

400 m vyhrála Adéla StrÏínková

pfied Petrou Hladnou a Vojtou

Citou. V kategorii mlad‰ích ÏákÛ

zvítûzil David Zátopek pfied

Filipem Zátopkem a Davidem

Sovi‰em. V mlad‰ích Ïaãkách

zvítûzila Barbora ·estáková pfied

Petrou HorÀovou. Star‰í Ïáci

mají vítûze ze Ski Fortex Mor.

Beroun Kubu ·estáka. Následo-

vali ho Pavel Hladn˘ a Patrik

Thomas. Kategorie Ïen mûla dvû

tratû, a sice na 4 km, na níÏ zví-

tûzila Romana ·estáková pfied

Evou Hladnou a Zuzanou

Svobodovou. Na trati 8 km zví-

tûzila Lucie KfiíÏová pfied domá-

cí závodnicí Katkou Koláfiovou

a Ivou Metelkovou z Vrbna.

V hlavní kategorii do 40 let jsou

za celou dobu ·tûpánské desítky

známí jen vítûzové v podobû

Tomá‰e Bednáfie a Ondry Horá-

ka. Tûmto dvou suverénÛm zdat-

nû sekundovali jak Michal

Svoboda ze Ski Fortex Mor.

Beroun, tak závodník pofiádající-

ho oddílu Adam Víte‰ník, násle-

dovaní Luká‰em Valou a Lubo-

‰em Orságem. V kategorii do 50

let zvítûzil Václav Filip z AK

KromûfiíÏ pfied âestmírem

Nakládalem z ACS Drak

a Vlastíkem Koke‰em z DuKo

R˘mafiov. V nejstar‰í kategorii

zvítûzil Vilém Urbi‰ ze Ski

Slavoj Bruntál, na druhém místû

Ivan Sovi‰ z CK Stará Ves pfied

Jifiím Nûmeãkem z Ligy 100

Olomouc.

Dík patfií Obecnímu úfiadu Stará

Ves, firmû Reelza a Rostislavu

Jurdiãovi za ceny pro vítûze

a tombolu. Karel StrÏínek

Skibusy spoleãnosti Ski Karlov se ru‰í
Od 13. ledna budou zru‰eny ski-

busy spoleãnosti Ski Karlov,

která tyto linky nechala zavést

v rámci zlep‰ování sluÏeb sv˘m

zákazníkÛm-lyÏafiÛm pro nad-

cházející zimní sezónu. Linky

skibusÛ z Bruntálu do Karlova

a dále ze Staré Vsi pfies

R˘mafiov do Karlova byly

v rámci veãerního lyÏování ve

Ski areálu Karlov zdarma.

Skibusy nejezdily dlouho. První

linka spoleãnosti Ski Karlov vy-

jela 21. prosince 2007 a netrvalo

ani mûsíc a linky byly zru‰eny.

„Skibusy jsme museli zru‰it pro
nezájem vefiejnosti. Linky mûly
jezdit aÏ do 24. bfiezna, ale pro
nevytíÏenost jsme je k 13. lednu
museli zru‰it,“ informuje zá-

stupce spoleãnosti Ski Karlov

Pavel ·vrlansk˘. Oblíbené ve-

ãerní lyÏování s dokonal˘m 

osvûtlením od 18 do 21 hodin

zÛstává i nadále v provozu. 

JiKo

Fota: Jakub Vala
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Cykloliga AutoDûdoch 2007
V pondûlí 26. prosince 2007 byly ve Staré

Vsi vyhlá‰eny v˘sledky prvního roãníku

Cykloligy AutoDûdoch. Cel˘ seriál se sklá-

dal ze sedmi závodÛ cyklistick˘ch, jeden zá-

vod byl triatlon, jeden cykloturistika a jeden

bûÏeck˘. Celkem se seriálu zúãastnilo pfies

200 závodníkÛ.

Prvním závodem byl bûÏeck˘ závod

·tûpánská desítka, kter˘ se uskuteãnil na

·tûpána jiÏ v roce 2006. V tomto závodû do-

minovali bûÏci ze Ski

Fortex M. Beroun. Dal-

‰ím závodem po nevyda-

fiené zimû byl závod

MTB Kubitárna na bû-

Ïeck˘ch tratích. Závod se vydafiil nejen po

sportovní stránce, ale i gastronomické, neboÈ

Honza Batla pfiichystal na 100 porcí v˘bor-

ného gulá‰e. Dal‰ím závodem byl silniãní

závod Jedenáctka, kter˘ má svou oblibu uÏ

také proto, Ïe vede nenároãnou tratí a závod-

níkÛm se zamlouvá, Ïe nemusí jezdit po ved-

lej‰ích, mnohdy nekvalitních silnicích. Dík

patfií jak místnímu oddûlení Policie âR

v R˘mafiovû, tak Mûstské policii. Pravideln˘

putovní pohár pfiedával jiÏ 4x starosta Staré

Vsi Pavel Hejsek.

Dal‰ím závodem byl opût závod MTB pofiá-
dan˘ Pavlem Pode‰vou. Vyznaãoval se asi

nejhor‰ím poãasím, které kdy na závodech

bylo. I tak se ho zúãastnilo na 60 startujících,

ktefií si opravdu uÏili bláta a díky de‰ti zniãe-

nému znaãení i bloudûní. Nikdo se v‰ak ne-

ztratil, a tak se nûktefií mohli tû‰it na dal‰í zá-

vod, kter˘ mûl b˘t silniãní v rámci DuKo
triatlonu. Vzhledem k porodním bolestem

prvního roãníku do‰lo k zádrhelu, a tak mu-

sel b˘t tento závod anulován. Dal‰ím závo-

dem mûl b˘t znám˘ závod MTB Mauritz po-
háry pofiádan˘ Hotelem U Zámku Romana

Moslera. JelikoÏ v‰ak Roman pro tento závod

nena‰el motivaci, tak ho zatím bez náhrady

zru‰il. Doufejme, Ïe se je‰tû nûkdy vrátí, pro-

toÏe divácká kulisa u brodu

pfies Podolák u dílen Katru

b˘vala fantastická a diváci

se tam skuteãnû bavili.

Zaãátkem záfií probûhl dal-

‰í závod, a to jiÏ 11. roãník âasovky na
Skfiítek. Netradiãnû probûhla prezence i vy-

hlá‰ení ve Staré Vsi na penzionu Tomá‰e

Alberta. Dal‰ím závodem byla turistika

v rámci R˘mafiovské padesátky.

Po závodû na ·tûpánské desítce byli vyhlá‰e-

ni první vítûzové tohoto seriálu. V kategorii

dívek si pohár pro vítûze odnesla Adéla

StrÏínková pfied Bárou ·estákovou. V kate-

gorii „mladíkÛ“ do 30 let zvítûzil Adam

Víte‰ník pfied Luká‰em Valou a Kubou

Valou, v‰ichni z CK Stará Ves. V kategorii

do 40 let máme jen jednoho vítûze Petra

Hnáta z DuKo R˘mafiov. V kategorii do 50

let zvítûzil Karel StrÏínek CK Stará Ves pfied

Ale‰em Hnátem z DuKo R˘mafiov

a Martinem Valou z CK Stará Ves. Ve vete-

ránské kategorii zvítûzil Pavel Pode‰va za

DuKo R˘mafiov, následovan˘ Jardou

Lachnitem z CK Stará Ves a Ivanem

Sovi‰em rovnûÏ z CK Stará Ves. V kategorii

Ïen jsme vyhlásili jednu vítûzku a tou se sta-

la Katka Koláfiová.

Po zdárném prÛbûhu prvního roãníku CYK-
LOLIGY AUTODùDOCH se mÛÏeme tû-

‰it na dal‰í, kter˘ dozná nûkter˘ch zmûn, jeÏ

by mûly vést k jeho dal‰ímu zatraktivnûní.

Karel StrÏínek

Nohejbalisté Staré Vsi zvítûzili v okresním pfieboru
První úãinkování v oficiální nohejbalové sou-

tûÏi promûnila Stará Ves v postup. SoutûÏ

probûhla v podobû pûti turnajÛ a kaÏd˘ úãast-

ník pofiádal jeden turnaj na domácí pÛdû. UÏ

od prvního turnaje v Kobefiicích bylo jasné,

Ïe se o postup popere Stará Ves

s Katefiinkami z Opavy. Asi nejdÛleÏitûj‰ím

turnajem byl hned ten první v Kobefiicích, ve

kterém Stará Ves zvítûzila nad Katefiinkami

tûsnû 2:1 a získala tím rozhodující psychic-

kou v˘hodu, která se projevovala v kaÏdém

vzájemném zápase tûchto dvou t˘mÛ.

Katefiinky dokázaly Starou Ves porazit ve

dvou zápasech z pûti, ale bylo to dáno pfiede-

v‰ím oslabenou sestavou hráãÛ Staré Vsi.

Stará Ves si postup vybojovala vítûzstvím

v turnaji dvojic, kter˘ pofiádal jako tfietí turnaj

sezóny Bohumín. A rozhodující bodov˘ ná-

skok v tabulce si Stará Ves vytvofiila vítûz-

stvím na domácím hfii‰ti 8. záfií, kde ukázala

drtivou herní pfievahu nad v‰emi soupefii. 

22. záfií odjíÏdûli hráãi Staré Vsi bojovat o po-

stup na poslední turnaj do Petrovic. Boj to byl

pouze v uvozovkách, protoÏe k postupu Staré

Vsi staãilo umístûní do tfietího místa. Lehce 

oslaben˘ t˘m prohrál s Katefiinkami, ale pro-

toÏe Ïádného dal‰ího pfiemoÏitele jiÏ nena‰el

a vybojoval druhé místo v turnaji, mohla ra-

dost hráãÛ Staré Vsi propuknout naplno.

Stará Ves si pro sezónu 2008 vybojovala úãast

ve druhé tfiídû okresního pfieboru v Ostravû.

Této soutûÏe se úãastní deset velmi kvalitních

celkÛ. Starovesk˘ klub má i pfiesto velké am-

bice a jeho prvotním cílem je postup do první

tfiídy okresního pfieboru. Pro splnûní tohoto cí-

le chce Stará Ves posílit t˘m kvalitními hráãi

a jedním z nich je Ladislav Pírek, dfiívûj‰í hráã

Prostûjova. Sestavu, která vybojovala tento

historick˘ první postup v nohejbalové soutûÏi

pro Starou Ves, tvofií ãistû rodinn˘ klan Jifií,

David, ·tûpán a Josef Zifãákovi. Za tento ús-

pûch vdûãí nohejbalov˘ klub pfiedev‰ím vlast-

ní obci, která místní nohejbal podporuje uÏ

dlouhá léta. Nohejbalisté ze Staré Vsi na 

oplátku reprezentují jméno své obce, jak nej-

lépe umûjí.

Celkové pofiadí:

1.  NK Stará Ves 185 bodÛ

2.  NK Katefiinky 179 bodÛ

3.  TJ Kobefiice 146 bodÛ

4.  Inter Petrovice „B“ 116 bodÛ

5.  Viktorie Bohumín 1 112 bodÛ

NK Stará Ves

Foto: Jakub Vala

Foto: archiv NK Stará Ves
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JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 1. 2. 2008

Uzávûrka je ve ãtvrtek

25. 1. 2008 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

2/2008

• fiidiãe pro mezinárodní kamionovou dopravu

POÎADUJEME:
- 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
- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

• fiidiãe pro vozidlo do 12 tun
POÎADUJEME:
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C
- vûk min. 21 let
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav
NABÍZÍME:
- pfiidûlení vozidla
- po zauãení umoÏníme
roz‰ífiení pro skupinu E

- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme

Nástup moÏn˘ po dohodû ihned, pro bliÏ‰í informace kontaktujte:
Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460 (v dobû od 7 - 16 hodin).

¤outilová Ivana, DiS. 

739 053 293

RoutilovaIvana@seznam.cz

Mrsko‰ová Karla

604 802 363

Úãetnictví
- podvojné úãetnictví,

daÀová evidence,

mzdy,

DPH,

daÀová pfiiznání,

úãtování v cizích mûnách aj.

Pfiipravujeme novou kanceláfi na Palackého ul.

- budova Bytermu

Ondfiejov 24, 795 01 R˘mafiov, tel./fax: 554 211 524

Vánoãní volejbalové hody Bednáfi si dobûhl pro akademick˘ titul
Volejbalov˘ oddíl TJ Jiskra R˘mafiov uzavfiel sezónu 2007 tradiãním

deblov˘m turnajem. V sobotu 29. prosince se v tûlocviãnû Z· na

Národní ulici se‰lo ‰est dvojic, z toho jedna dívãí. DruÏstva nastou-

pila ve sloÏení Miroslav Zatloukal - Pavel Ujfalu‰i (1), Martina

Hrbáãková - Hana Hájková (2), Karel Toman - Marek Zatloukal (3),

Pavel ¤ezníãek - Petr Trusina (4), Richard Hynãica - Josef Czedron

(5) a Roman Schenk - Martin Volek (6). Hrálo se systémem kaÏd˘

s kaÏd˘m na dva hrané sety do 15 bodÛ. Koneãné pofiadí pfiiná‰í zá-

vûreãná tabulka.

Neutuchající dík patfií hlavnímu organizátorovi vánoãního turnaje

Miroslavu Zatloukalovi. Josef Czedron

V pondûlí 7. ledna v Praze ovládli atleti Akademické mistrovství âR.

Nechybûl zde ani r˘mafiovsk˘ rodák Tomá‰ Bednáfi, kter˘ hájil barvy

Ostravské univerzity. Tomá‰ se pfiedstavil na patnáctisetmetrové trati.

Závodu se zúãastnilo 19 bûÏcÛ, a tak musel b˘t rozdûlen do dvou bû-

hÛ. Tomá‰ bûÏel v prvním, silnûj‰ím bûhu, kter˘ mûl rozhodnout o ví-

tûzi. Závod nemûl nijak závratné tempo, protoÏe vût‰ina atletÛ je 

uprostfied pfiípravy na mistrovství âR v hale, a od zaãátku tak byla k vi-

dûní spí‰e taktická bitva. Rozhodující zlom v závodû pfii‰el 300 metrÛ

pfied cílem. Tomá‰ z druhého místa nastoupil k závûreãnému fini‰i, kte-

r˘ udrÏel aÏ do konce. JelikoÏ v druhém bûhu nikdo nepfiekvapil, v ãase

3:56,73 získal titul

Akademického mistra

âeské republiky.

„Závod jsem ‰el z pl-
ného tréninku, takÏe
jsem ani neãekal Ïád-
n˘ zázraãn˘ v˘kon.
S trenérem jsem to
bral jako test, kter˘
nám fiekne, jak na tom
jsem. Ze závodu mám
dobr˘ pocit, myslím
si, Ïe bych mohl bûÏet
okolo 3:50, ale teì
je‰tû musím ‘tro‰ku’
potrénovat a na MâR
v hale, které se koná
23. - 24. února, by to
nemuselo dopadnout
zle,“ svûfiil se po zá-

vodu Bednáfi. 

Redakce

Pfiijmeme zamûstnance
do auto(pneu)servisu na HPP. 

¤P sk. B, 
ãasová flexibilita 

a chuÈ do práce podmínkou. 
Volejte 605 060 370.
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www.autolasak.cz, e-mail: autolasak@quick.cz

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

·koda Felicia VanPlus 1.9D, r. v.
1998, posilovaã fiízení, manuální
pfievodovka.
Cena: 34 900 Kã plus DPH.

Renault Kangoo 1.2, 1. majitel, r. v.
1998, rádio, taÏné, z. stûraã, imob., el.
okna a zrcátka, dûlená z. sedadla, cent-
rál, ABS, 2x airbag. Cena: 99 900 Kã.

Fiat Ducato 2.5TDi, r. v.
1995, posil. fiíz., taÏné, imobi-
lizér, centrál, el. zrcátka.
Cena: 85 000 Kã.

Opel Astra 1.9CDTi, Combi 6 rychl., 
88 kW, r. v. 2005, ASR, rádio, el. okna
a zrcátka, dûlená z. sedadla, centrál,
CD, ABS, 8x airbag. Cena: 284 900 Kã.

·koda Felicia 1.3GLXi, 50kW, málo jeté, 
r. v. 2000, rádio, centrál, z. stûraã, imobili-
zér, el. okna a zrcátka, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 82 900 Kã.

Ford Ka 1.3, CZ, r. v. 1997, 
airbag, rádio, centrál, imobili-
zér, el. pfiední okna. Cena: 
54 900 Kã.

Ford Focus 1.8TDI, Combi, r. v. 2000,
rádio, imob., posil. fiíz., taÏné, vyhfi. pfi.
sklo, el. okna a zrc., dûl. z. sed., cent-
rál, ABS, 4x airbag. Cena: 129 900 Kã.

Peugeot 1007 1.4, r. v. 2007, rádio,
el. okna a zrc., posil. fiíz., el. dovírání
dvefií, dûl. z. sedadla, centrál, CD,
ABS, 4x airbag. Cena: 239 900 Kã.

Ford C-MAX TDCI, r. v. 2006, rá-
dio, imob., posil. fiíz., el. zrc. a ok-
na, centrál, CD, ABS, 6x airbag
a dal‰í. Cena: 349 900 Kã.

·koda Felicia 1.3 Magic, TOP, r. v.
1998, rádio, alarm, PC, taÏné, teplomûr,
zám. fiad. páky, z. stûraã, el. okna, cent-
rál, dûlená zad. sed. Cena: 79 900 Kã.

KLIMA

KLIMA

KLIMA DIGI KLIMA 4X4

DIESEL NAVI
DIESEL DIESELDIGI KLIMA KLIMA

DIESEL
KLIMADIESEL

Fiat Ulysse 2.1TD, 1. maj., r. v. 1998,
ABS, ASR, rádio, imob., posil. fiíz., el.
v˘bava, dûlená z. sedadla, centrál,
2x airbag. Cena: 149 900 Kã.

DIESEL

■ 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

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

K vozÛm na splátky bonus:
plná nádrÏ

Akontace od 0%
4x zimní pneu

zámek zpáteãky
slevová karta na PHM
CCS karta 5 000 Kã

Spotfiebitelské
úvûry

• od 0% akontace

• na v‰echny vozy 

• bez omezení stáfií 

• bez potvrzení pfiíjmÛ

• bez ruãitele

NAJETO 45 TIS. KM
Mitsubishi Carisma 1.6 Jubilee, 76kW,
r. v. 2003, rádio, posil. fiíz., tepl., imob.,
el. okna a zrcátka, centrál, CD, ABS,
4x airbag. Cena: 184 900 Kã.

KLIMA

Mercedes-Benz ML270CDi, r. v. 2002,
navigace, automat, ESP, ASR, kÛÏe,
rádio, temp., el. v˘bava, centrál, CD,
ABS, 8x airbag. Cena: 499 900 Kã.

1. MAJITEL

1. MAJITEL

114 kW

Citroen Saxo 1.5 D, r. v. 2001, rá-
dio, posil. fiíz., z. stûraã, mlhovky,
airbag, el. okna, centrál, dûlená
zadní sedadla. Cena: 114 900 Kã.

DIESEL KLIMA

DIESEL
7 MÍST

5 MÍST DIESELDIESEL

DIGI KLIMA

·koda Felicia 1.3GLXi

splátka jiÏ

od 999 Kã/mûs.
Pfii 60% akontaci na 72 mûsícÛ

Bonus: PLNÁ NÁDRÎ

CZ

CZ

CZ SERVIS

Seat Cordoba 1,4, 16V, r. v. 2004,
2x airbag, el. okna a zrc., posil.
fiíz., PC, centrál, teplomûr, dûlená
zadní sedadla. Cena: 189 900 Kã.

Volkswagen Golf IV, V6, r. v. 2001,
ESP, ASR, rádio, posil. fiíz., PC, 6 rych-
lost., teplomûr, el. v˘bava, centrál,
ABS, 4x airbag. Cena: 229 900 Kã.

4X4 NAJETO 28 TIS. KM

NAJETO 5 TIS. KM NAJETO 40 TIS. KM

DIGI KLIMA
1. MAJITEL

150 kW CZ

CZ

CZ

AUTORIZOVANÉ  PRACOVI·Tù CEBIA

Audi A4 2.5TDI, Combi, 114 kW, r. v.
2002, ABS, automat, 6x airbag, ESP,
ASR, rádio, PC, telefon, el. v˘bava,
centrál, 6 rychl. Cena: 289 900 Kã.

KLIMA 1. MAJITELKLIMA
Hyundai Elantra 2.0, servis, TOP, r. v.
2001, 4x airbag ABS, ASR, rádio, PC,
imob., el. okna, el. zrc., dûlená zadní
sed., centrál. Cena: 149 900 Kã.

Fiat Stilo JTD,85kW, r. v. 2003, rá-
dio, imob., el. okna, posil. fiíz., PC,
el. zrcátka, teplomûr, centrál, ABS,
6x airbag. Cena: 179 900 Kã.

Citroen Xsara Picasso 2.0Hdi, r. v.
2003, ABS, ESP, ASR, rádio, posil. fiíz.,
PC, vyhfi. zrc., teplomûr, el. zrc. a okna,
centrál, 4x airbag. Cena: 214 900 Kã.

MAXI TAŽNÉ


