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Prostor pro firmy a podnikatele

Firmy postrádají odborné profese
Úfiad práce v Bruntále ve spoluprá-
ci s Mûstsk˘m úfiadem Krnov pofiá-

dal 23. a 24. ledna v krnovské Silesii
Veletrh zamûstnanosti, fiemesel

a technick˘ch profesí.
Na veletrhu se pfiedstavily stfied-

ní ‰koly z celého okresu s prak-

tickou ukázkou strojírensk˘ch,

stavebních, elektrotechnick˘ch

a dal‰ích oborÛ. Celkem zde by-

ly pfiedstaveny na tfii desítky 

oborÛ od akustika a autoelektri-

káfie aÏ po zámeãníka a zedníka.

Mûsto R˘mafiov zastupovala

Stfiední ‰kola R˘mafiov, která

prezentovala obory Opraváfi ze-

mûdûlsk˘ch strojÛ a Hutník.

„Veletrh je urãen hlavnû pro Ïá-
ky vycházející ze základních ‰kol
a jejich rodiãe. Rozhodování
o volbû povolání patfií k nejdÛle-
Ïitûj‰ím, v mnohém se podobá
volbû partnera, protoÏe ãasto to

b˘vá volba na cel˘ Ïivot. Kromû
moÏností studia jsme zároveÀ
chtûli tímto veletrhem ukázat
moÏnosti uplatnûní na trhu prá-
ce, proto jsme pfiedstavili také
nûkolik dÛleÏit˘ch firem,“ pfied-

stavil veletrh Milan Horna, fiedi-

tel Úfiadu práce v Bruntále.

Na veletrhu zamûstnanosti ãerpal

poznatky také Institut trhu práce

Hospodáfiské komory âeské re-

publiky, kter˘ dále své nabyté

zku‰enosti poskytuje v‰em sub-

jektÛm na trhu práce - ‰kolám,

obcím jako zfiizovatelÛm základ-

ních ‰kol, zamûstnavatelÛm, ale

i úfiadÛm práce a v neposlední fia-

dû Hospodáfiské komofie âR.

(Pokraãování na str. 3)

Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

Bartákova ulice, R˘mafiov, 12. 4. 1969 Bartákova ulice, R˘mafiov - 2007

U zápisu asistovali veselí klauni
První zku‰enosti, ale i krapítek

strachu a trémy mají za sebou

budoucí prvÀáãci, ktefií pfii‰li 

25. a 26. ledna se sv˘mi rodiãi

k zápisu do ‰kolní budovy na

Národní ulici. Uvítání vykule-

n˘ch ÏáãkÛ svûfiilo vedení vese-

l˘m klaunÛm - star‰ím spoluÏaã-

kám ze Základní ‰koly R˘mafiov.

Malou „provûrku“ znalostí a do-

vedností zvládly dûti, které na-

stoupí po letních prázdninách do

první tfiídy, s uãitelkami prvního

stupnû Základní ‰koly R˘mafiov

na jedniãku. Dûti suverénnû od-

povídaly na nejrÛznûj‰í otázky,

skládaly barevné mozaiky z kos-

tek, malovaly a v˘jimkou nebyly

ani správné odpovûdi na jedno-

duché poãetní pfiíklady. Na fiadu

pfii‰la i provûrka fyzické zdat-

nosti. Kluci si zahráli se star‰ími

kamarády florbal, holky si zase

vyzkou‰ely pfiesné mífiení pfii ho-

du míãem na ko‰ a v‰ichni ales-

poÀ na chvíli zru‰ili zemskou

pfiitaÏlivost na malé trampolínû.

„Pfiedpokládáme, Ïe k zápisu pfii-
jde asi osmdesát dûtí, ale v zhle-
dem k tomu, Ïe nevíme, kolik bu-
deme mít Ïádostí o odklad povin-
né ‰kolní docházky, nemohu pfies-
nû fiíci, kolik budeme k 1. záfií
otevírat prvních tfiíd. Domnívám
se, Ïe to budou s nejvût‰í pravdû-
podobností tfii, nanejv˘‰ ãtyfii tfií-
dy,“ informoval u zápisu zástup-

ce fieditele Základní ‰koly

R˘mafiov Jifií Gajdo‰. „Velkou ne-
známou, co se t˘ãe poãtÛ dûtí, je
napfiíklad rozhodnutí rodiãÛ pfii-
hlásit k zápisu dûti z okolních ob-
cí - Staré Vsi, Horního Mûsta ne-
bo z Rudy. Momentálnû nemohu
pfiesn˘ poãet dûtí v prvních tfií-
dách stanovit,“ doplnil zástupce

Jifií Gajdo‰.

Dûti, které nastoupí po prázdni-

nách do prvních tfiíd, budou pra-

covat podle nového vzdûlávací-

ho programu, kter˘ bûÏí ve ‰kol-

ství od záfií 2007. Budoucí Ïáãci

si domÛ odná‰eli kromû prvních

dojmÛ z náv‰tûvy ‰koly také nû-

kolik drobn˘ch dárkÛ vûnova-

n˘ch ‰kolou, ale také spoleãné

foto s vesel˘mi klauny.  

JiKo
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(Pokraãování ze str. 2)
„Zamûstnavatelé si ãím dál víc
uvûdomují potfiebu úzké spoluprá-
ce se stfiedními ‰kolami pfii vytvá-
fiení kooperujících vazeb. ·kola
potfiebuje vybavení, zamûstnava-
tel zase pracovní sílu. BohuÏel za-
tím nefunguje tato vazba mezi zá-
kladními ‰kolami a zamûstnavate-
li. V̆ chovní poradci na základ-
ních ‰kolách tvrdí, Ïe mají velmi
nízkou povûdomost o firmách
v daném mûstû nebo regionu. Jak˘
mají v˘robní program, jakou mají
perspektivu a potfiebu pracovní sí-
ly,“ pfiiblíÏil problematiku vztahu

základních ‰kol a firem vedoucí

okresního pracovi‰tû Institutu tr-

hu práce Pavel Koláfi, kter˘ nevní-

má tento fakt jako kritiku. Naopak

je podle nûj dÛleÏité rozvinout

v této oblasti daleko vût‰í úsilí

v informovanosti mezi jednotliv˘-

mi subjekty. DÛleÏitou roli zde

hraje také rodina, která pomáhá

‰kole s pfiípravou dítûte na jeho

budoucí vzdûlávání a posléze i za-

mûstnání.

Firmy spoleãnû se ‰kolami a úfia-

dem práce vedou kampaÀ, která

má pfiesvûdãit Ïáky základních

‰kol i jejich rodiãe o perspektiv-

nosti elektrotechnick˘ch oborÛ,

stavebnictví a strojírenství. Pro-

toÏe na základních ‰kolách pÛso-

bí vût‰inou uãitelky-Ïeny, které

nemají k tûmto oborÛm vztah,

mûl tento veletrh také inspirovat

‰kolní poradce pro volbu povolá-

ní.

Podle fieditele Okresní hospodáfi-

ské komory Jaroslava Balcárka

je na trhu práce katastrofální ne-

dostatek technick˘ch, strojíren-

sk˘ch a stavebních profesí, coÏ

znaãnû sniÏuje ekonomick˘ po-

tenciál regionu. „Hlavní chybu
vidím v deformovaném ‰kolství,
za které mÛÏe chybná koncepce
ministerstva ‰kolství orientovaná
na gymnázia. Situace bude je‰tû
hor‰í, protoÏe dal‰í pracovní síly
v tomto oboru odãerpá Hyunday.
Na trhu práce je obrovsk˘ pfievis
poptávky po oborech mechanika-
sefiizovaãe, nástrojáfie, obsluhy
CNC strojÛ, obrábûãe a sváfieãe.
V podstatû chybí v‰echny tech-
nické obory, na které si vzpome-
nete,“ uvedl Balcárek.

V evidenci úfiadu práce sice ob-

ãas jsou nezamûstnaní z tûchto 

oborÛ, ale ti spadají do vûkové

kategorie 45 aÏ 60 let, takÏe vût-

‰inou uÏ mají fiadu zdravotních

omezení, a tím jsou pro firmy

prakticky nepouÏitelní. „A na
druhé stranû ‰koly dál produkují
absolventy, pro které není uplat-
nûní. V kategorii nezamûstnaní
stfiedo‰koláci ve stfiedním vûku je
nejvíc absolventÛ gymnázií.
Souãasná ‰kolní koncepce zamû-
fiená na podporu gymnázií je sku-
teãnû v rozporu s praxí,“ potvrdil

fieditel ÚP Bruntál Horna.

Své zku‰enosti s nedostatkem

strojírensk˘ch profesí potvrdil

také fieditel krnovské firmy Elfe

Karel Majzlík. „Letos potfiebuje-
me pfiijmout 40 lidí. Na získání
a udrÏení pracovníkÛ ve firmû je
potfiebn˘ systém pobídek a také
znalost psychologie, protoÏe za-

mûstnavatelé si lidi pfietahují
a pfieplácejí. Postavit novou halu
pro nás nebyl zdaleka takov˘
problém jako sehnat lidi.
Nedostatek kvalifikovan˘ch pro-
fesí zpÛsobil, Ïe cena zamûstnan-
cÛ se ‰roubuje do nepfiirozené
v˘‰ky. Napfiíklad uÏ dochází k to-
mu, Ïe ‰piãkov˘ soustruÏník-hori-
zontáfi má mzdu pomalu vy‰‰í neÏ
lékafi - tfieba 70 tisíc hrubého.
Takto pfiedraÏená strojírenská
práce a pokfiiven˘ systém odmû-
Àování je pro ekonomiku ‰patná
vûc. Na druhou stranu je potfieba
vûdût, Ïe závratn˘m tempem ros-
tou i nároky na strojírenské pro-
fese. Nejmodernûj‰í obrábûcí
stroje uÏ jsou tak sloÏité, Ïe po-
tfiebují obsluhu s vysoko‰kolsk˘m
vzdûláním,“ doplnil své zku‰e-

nosti Majzlík.

Dne‰ní vy‰kolení odborníci z v˘-

‰e jmenovan˘ch profesí uÏ zdale-

ka nepracují v takov˘ch podmín-

kách, v jak˘ch museli pracovat

pfied nûkolika lety jejich tátové ãi

dûdové s rukama po lokty ‰pina-

v˘ma od oleje a ‰míru. Dne‰ní

nejmodernûj‰í poãítaãovû fiízené

obrábûcí stroje, moderní nástroje

a zafiízení, nové stavební techno-

logie a prvky ve stavebnictví kla-

dou nároky nejen na zruãnost

a inteligenci, ale pfiedev‰ím na

dokonalé zvládnutí v‰ech poÏa-

davkÛ moderního strojírenství

a stavební v˘roby a jejich tech-

nologií, které jsou rok od roku

ãím dál nároãnûj‰í.  JiKo, Deník

Aktuálnû z mûsta

Anketa zmapuje spokojenost pacientÛ v nemocnici
V pondûlí 21. ledna se uskuteãni-

lo zasedání Rady mûsta R˘mafio-

va. Radní na nûm pfiijali celkem

112 usnesení, z nichÏ jedenaãtyfii-

cet mûlo charakter doporuãení pro

jednání zastupitelstva mûsta. Na

programu jednání byl pofiadník

pro pfiidûlení bytÛ na rok 2008,

stav plnûní vûcného rámce akcí

(Integrovan˘ dokument, pozn.:
pro obsáhlost materiálu uvádíme
jen odkaz na webovou stránku:
www.rymarov.cz v sekci Informa-
ce mûsta), dále pfiedbûÏná zpráva

o hospodafiení mûsta za rok 2007

a majetkové a bytové záleÏitosti.

Radní vzali na vûdomí informaci

o situaci ve spoleãnosti Podhor-

ská nemocnice, a. s., se sídlem

v R˘mafiovû. Na sklonku roku

2007 (19. prosince) probûhlo za-

sedání dozorãí rady Podhorské

nemocnice. Ve zprávû z tohoto

zasedání, kterou radû mûsta pfied-

loÏil místostarosta Jaroslav Kala,

se mimo jiné hovofií, Ïe by

v R˘mafiovû mûlo b˘t vybudová-

no centrum péãe pro seniory.

Zpráva dále uvádí, Ïe nemocnice

provádí kaÏdé ãtvrtletí anketu,

podle které je pfieváÏná ãást paci-

entÛ se zdravotní péãí v nemoc-

nici spokojena. Pfiedseda dozorãí

rady JUDr. Vanûk pfiislíbil, Ïe po-

ãátkem leto‰ního roku firma

Respond&Co, s. r. o., provede

‰etfiení spokojenosti r˘mafiov-

sk˘ch pacientÛ mimo areál ne-

mocnice, kde nemohou b˘t klien-

ti nûjak ovlivÀováni ve svém

hodnocení. Nespokojenost na

chirurgické ambulanci se vyfie‰i-

la personální zmûnou lékafie.

Rada mûsta schválila pofiadník 

uchazeãÛ pro pfiidûlení bytÛ na

rok 2008 a dále schválila, aby Ïá-

dosti uchazeãÛ, ktefií zapomnûli

nebo z nûjakého jiného dÛvodu

nepodali Ïádost o zafiazení do po-

fiadníku na rok 2008 v termínu 

do 31. 12. 2007 a uãinili tak do

16. 1. 2008, byly zafiazeny do po-

fiadníku podle data podání na po-

slední místa.

Rada mûsta zfiídila komisi pro

prevenci kriminality a sociálnû-

patologické jevy ve sloÏení: Bc.

Iveta Podzemná - pfiedseda a ãle-

nové Lumír Sedláãek, Milan

Ondra‰ík a Zdenûk Kudlák. Rada

mûsta zfiídila místo koordinátora

pro prevenci kriminality a povû-

fiila úkoly vypl˘vajícími z této

ãinnosti Bc. Ivetu Podzemnou,

vedoucí odboru sociálních vûcí

a zdravotnictví.

Z materiálÛ MûÚ
zpracoval JiKo

Ilustraãní foto
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Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov.

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody.

Pracovní pomûr: na dobu urãitou (po dobu trvání matefiské, event. rodiãovské dovolené).

Pracovní úvazek: 1,0.

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

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

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

Jiné poÏadavky: - poÏadované vzdûlání: min. stfiední s maturitní zkou‰kou;

- v˘hodou praxe ve státní správû a samosprávû;

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu;

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

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

- vysoké pracovní nasazení;

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

- schopnost samostatného jednání a vystupování;

- odpovûdnost a preciznost;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:

Zaji‰Èování majetkoprávní agendy, zejména:

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

- zpracování kupních a jin˘ch smluv t˘kajících se pfievodÛ nemovitostí v souladu s usneseními pfiíslu‰n˘ch orgánÛ mûsta;

- vedení ãásti evidence majetku mûsta;

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

(v˘pisy LV, kopie katastrálních map).

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:

- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;

- datum a místo narození uchazeãe;

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

- místo trvalého pobytu uchazeãe;

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

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - Ïivotopis s údaji o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se uvedené ãinnosti;

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

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

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:

- osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov, nebo po‰tou s datem 

odeslání nejpozdûji 21. února 2008.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 21. února 2008

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

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

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

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

MùSTO R¯MA¤OV, námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov

T a j e m n í k   M û s t s k é h o   ú fi a d u   R ˘ m a fi o v
v y d á v á

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

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

na místo
referenta finanãního odboru

(oddûlení správy majetku mûsta)
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Jak mûsto v nejbliÏ‰í dobû zmûní svoji podobu?
Mûsto R˘mafiov v souãasné dobû

realizuje bytové vestavby ve stá-

vajících bytov˘ch domech na

Národní ulici ã. 13 (4 byty),

Hornomûstské ulici ã. 57 a 59 

(6 bytÛ) a rekonstruuje objekt na

Bartákovû ulici ã. 24, kde vznik-

ne 9 nov˘ch bytÛ. V‰echny byty

jsou budovány za pomoci státní

dotace. Po dokonãení bude prak-

ticky naplnûn plán zastupitelstva

na stavby nov˘ch bytÛ na celé

volební období. Zastupitelé prá-

vû projednávají novou koncepci

bytové v˘stavby, protoÏe pod-

mínky se pro mûsto v˘znamnû

zmûnily. Souãasná vláda totiÏ

zru‰ila ve‰keré dotace na v˘stav-

bu bytÛ pro v‰echny pfiíjmové

kategorie obãanÛ.

Dal‰í rozpracovanou investicí

jsou tfii hfii‰tû v areálu zahrady

Hedvy a pfiírodního koupali‰tû.

Budou dokonãeny na jafie, jak-

mile to poãasí dovolí. NaplÀuje-

me tak zámûr vybudování odpo-

ãinkového a rekreaãního areálu

v zahradû Hedvy a koupali‰tû.

Stavbou hfii‰È se oba areály

v podstatû propojí. Dal‰í zaháje-

nou stavbou je rekonstrukce ma-

tefiské ‰kolky na Jelínkovû ulici

ã. 3. Mûsto na tuto akci obdrÏelo

dotaci z ministerstva financí ve

v˘‰i 7,5 mil. Kã a samo se bude

spolupodílet ãástkou pfiibliÏnû 

2 mil. Kã. Dotaci se podafiilo zís-

kat díky na‰im zastupitelÛm za

Obãanskou demokratickou stra-

nu. Rekonstrukce umoÏní v˘-

stavbu kuchynû v souladu se stá-

vajícími pfiísn˘mi hygienick˘mi

pravidly a dal‰í celkové opravy

nutné ke znovuobnovení provo-

zu ‰kolky. Po dokonãení pfiedpo-

kládáme zru‰ení matefiské ‰kol-

ky u splavu (Revoluãní ulice 

ã. 24) a její pfiemístûní do rekon-

struované budovy na Jelínkovû

ulici.

Mûsto má podány Ïádosti na ce-

lou fiadu dal‰ích investic - zatep-

lení a nové fasády ‰kol, vybudo-

vání vodovodu v Edrovicích,

Janovicích a Ondfiejovû, v˘sad-

bu zelenû atd. Moravskoslezsk˘

kraj jiÏ vyhlásil termíny podání

Ïádostí z Regionálního operaãní-

ho programu MSK, a tak by od

na‰eho mûsta teprve mûla pfiijít

ta pravá vlna Ïádostí na evrop-

ské peníze. Mûsto má pro leto‰ní

rok pfiipraveno více neÏ dvacet

projektÛ v hodnotû pfiibliÏnû 

200 mil. Kã, a pokud budeme ús-

pû‰ní, mûsto se v˘znamnû zmû-

ní. Seznam, priority a stav pfii-

pravenosti Ïádostí najde kaÏd˘

obãan mûsta na webov˘ch strán-

kách mûsta - www.rymarov.cz -

Informace mûsta - Integrovan˘

dokument mûsta. Seznam se ne-

ustále vyvíjí podle toho, jak za-

stupitelé nebo organizace dopl-

Àují dal‰í zámûry.

Podnikatelsk˘ sektor projevil zá-

jem vybudovat (jiÏ opakovanû)

novou ãerpací stanici PHM

v prÛmyslové zónû u vjezdu do

R˘mafiova ve smûru od Uniãova,

dále autoservis, prodejnu aut,

stanici STK, a dokonce i pûsti-

telskou pálenici nebo lihovar.

A co v R˘mafiovû naopak brzy

zanikne? Tak pfiedev‰ím zastupi-

telé jiÏ schválili demolici objek-

tu Hornomûstská 67 (b˘valé re-

habilitace). Uvolnûné místo bu-

de slouÏit jako prostor pro vybu-

dování nového bytového domu,

jehoÏ projekt pfiipravujeme. Dále

zaãne brzy demolice oplocení

a ocelov˘ch kÛlen v areálu b˘va-

lého Polygonu u sídli‰tû Dukel-

ská a jeho pfiemûna na plochu

slouÏící obyvatelÛm sídli‰tû.

Mûsto podstatnou ãást areálu po

dlouhodobém vyjednávání s ma-

jiteli koupilo koncem loÀského

roku. Mûstu se podafiilo koupit

témûfi celé prostranství, budovu

b˘valé stolárny a garáÏí i ocelo-

vé kÛlny. Z dal‰ích podstatnûj-

‰ích akcí to bude demolice pfií-

stavku na Horní ulici ã. 4, stodo-

ly na Pivovarské ulici, plechové

kÛlny na Úvoze ã. 17 a u Palac-

kého ã. 6 (po plynofikaci objek-

tÛ), komínu v areálu Mûstsk˘ch

sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., a objek-

tu ve dvofie tfi. HrdinÛ ã. 4 a 6.  

Ing. Petr Klouda, starosta mûsta

Mûstské sluÏby podporují recyklaci
Mûstské sluÏby (MûS) R˘mafiov

se starají o to, aby lidé domovní

odpad tfiídili v co nejvût‰í mífie

a za prioritní povaÏují, aby pfii-

b˘valo takzvan˘ch separaãních

hnízd, tedy barevn˘ch kontejne-

rÛ na tfiídûn˘ odpad. V nedávné

dobû si mohli obãané mûsta po-

v‰imnout, Ïe se na rÛzn˘ch mís-

tech mûsta objevily nové kontej-

nery na plasty o objemu 1100 l.

„Rozvezli jsme zatím 34 nov˘ch
kontejnerÛ na plasty, zfiídili jsme
nová místa a vymûnili kontejnery
se spodním v˘sypem za nové,
které mají horní otevírání,“

upfiesnil fieditel Mûstsk˘ch slu-

Ïeb Antonín Urbánek. Podle nûj

jsou kontejnery s vrchním oteví-

ráním mnohem v˘hodnûj‰í.

„Ty se spodním v˘sypem musely
sváÏet tfii Avie, teì odvezeme
v‰echny kontejnery na tfiídûn˘
odpad jedním kuka vozem.
V‰echny plasty vozíme do sbûrny
v Bruntále, nikoliv na skládku,“
dodal fieditel Urbánek. Mûstské

sluÏby objednaly dal‰ích dvacet

kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad

podle potfieby mûsta a na v˘mû-

nu a doplnûní v obcích, kde svá-

Ïí odpad. JiKo

V¯ZVA
Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., vyz˘vají v‰echny podnikající subjekty na území mûsta
R˘mafiova a okolních obcí, které mají uzavfienu smlouvu nebo obchodní podmínky za-
pojení pÛvodce odpadu do systému kolektivního nakládání s odpady, a nemají dosud za-
koupeny známky na v˘voz komunálního odpadu pro rok 2007, aÈ tak uãiní do 11. 2. 2008,
jinak smluvní vztah zanikne. MûS R˘mafiov
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Povinnosti podnikatelÛ z hlediska autorského zákona ã. 121/2000 Sb.
Pro uÏití díla, v˘konu nebo jiného pfiedmûtu

ochrany (napfi. zvukového nebo zvukovû-ob-

razového záznamu) chránûného zákonem

(autorsk˘ zákon) je nutno pfiedem získat sou-

hlas autora, v˘konného umûlce, v˘robce

zvukového nebo zvukovû-obrazového záz-

namu nebo jiného nositele autorského práva.

Souhlas k uÏití díla udûluje nositel práv li-

cenãní smlouvou podle § 46 a násl. autorské-

ho zákona.

V pfiípadû uÏití díla nebo jiného pfiedmûtu 

bez souhlasu autora dochází k neoprávnûné-

mu uÏití a vzniká nárok na vydání bezdÛvod-

ného obohacení ve v˘‰i dvojnásobku obvy-

klé odmûny, mÛÏe b˘t rovnûÏ stíháno jako

trestn˘ ãin nebo pfiestupek.

Souhlas nositelÛ práv lze v pfiípadech stano-

ven˘ch autorsk˘m zákonem získat pouze

prostfiednictvím kolektivních správcÛ práv:

DILIA, OSA, INTERGRAM, OOA-S, GES-

TOR - jsou to obãanská sdruÏení, která vy-

konávají na základû oprávnûní udûleného

Ministerstvem kultury âeské republiky ko-

lektivní správu práv podle § 95 a násl. auto-

rského zákona.

Povinn˘mi subjekty jsou zejména:

Poskytovatelé rozmnoÏovacích sluÏeb za
úplatu, pokud jde o tiskové rozmnoÏeniny
- povinnost pfiedkládat kolektivnímu správci

(DILIA)...
V˘robci a dovozci pfiístrojÛ k zhotovování
tiskov˘ch rozmnoÏenin - povinnost pfied-

kládat kolektivnímu správci (DILIA)...
V˘robci a dovozci pfiístrojÛ ke zhotovová-
ní rozmnoÏenin zvukov˘ch nebo zvukovû-
obrazov˘ch záznamÛ - povinnost pfiedklá-

dat kolektivnímu správci (OSA, INTER-

GRAM)...
V˘robci a dovozci nenahran˘ch nosiãÛ
zvukov˘ch a zvukovû-obrazov˘ch zázna-
mÛ - povinnost pfiedkládat kolektivnímu

správci (OSA, INTERGRAM)...
... souhrnnû za kalendáfiní pololetí nejpo-
zdûji do konce následujícího kalendáfiního
mûsíce informace:

- o poãtu tiskov˘ch rozmnoÏenin zhotove-

n˘ch na pfiístrojích pro poskytování rozmno-

Ïovacích sluÏeb za úplatu;

- o poãtu prodan˘ch nebo dovezen˘ch pfií-

strojÛ k zhotovování tiskov˘ch rozmnoÏenin;

- o poãtu prodan˘ch nebo dovezen˘ch pfií-

strojÛ k zhotovování rozmnoÏenin zvuko-

v˘ch nebo zvukovû-obrazov˘ch záznamÛ;

- o poãtu prodan˘ch nebo dovezen˘ch nena-

hran˘ch nosiãÛ zvukov˘ch nebo zvukovû-

obrazov˘ch záznamÛ;

a platit odmûny podle sazebníku stanove-
ného v pfiíloze autorského zákona. O zpÛ-
sobu placení odmûn uzavfiít smlouvu s ko-
lektivním správcem.
V˘robci zvukov˘ch a zvukovû-obrazov˘ch
záznamÛ, uÏivatelé chránûné hudby - po-
vinnost uzavfiít hromadnou licenãní smlouvu

s kolektivním správcem (OSA) a platit na zá-

kladû této smlouvy odmûnu podle sazebníku

kolektivního správce.

Provozovatelé vefiejn˘ch hudebních pro-
dukcí ze záznamu, ktefií nedivadelnû provo-

zují hudební díla nebo v˘kony ze zvukového

záznamu prostfiednictvím technického pfií-

stroje (magnetofon, CD pfiehrávaã, hudební

skfiínû apod.), a to v prostorách vefiejnosti
pfiístupn˘ch (napfi. v restauracích, kavár-

nách, vinárnách, hotelech a jin˘ch ubytova-

cích zafiízeních, v obchodech a jin˘ch provo-

zovnách sluÏeb, na taneãních zábavách, ple-

sech, diskotékách apod.) nebo na vefiejn˘ch
prostranstvích (napfi. na trÏi‰tích, lyÏafisk˘ch

vlecích, pfiedvolebních mítincích apod.) - po-
vinnost uzavfiít hromadnou licenãní smlouvu

o uÏití dûl, v˘konÛ a zvukov˘ch a zvukovû-

obrazov˘ch záznamÛ s kolektivními správci

(OSA, INTERGRAM) a platit na základû té-

to smlouvy odmûny podle sazebníku odmûn

jednotliv˘ch kolektivních správcÛ.

Provozovatelé Ïiv˘ch hudebních produkcí
(koncertÛ, hudebních festivalÛ, taneãních
zábav, plesÛ apod.) - povinnost oznámit

kolektivnímu správci (OSA) nejpozdûji 

10 dnÛ pfied konáním produkce seznam auto-

rÛ a dûl, která budou provedena, uzavfiít li-

cenãní smlouvu o uÏití tûchto dûl a zaplatit

na základû této smlouvy odmûny podle sa-

zebníku odmûn kolektivního správce.

UÏivatelé dûl, v˘konÛ a zvukov˘ch a zvu-
kovû-obrazov˘ch záznamÛ na internetu
(napfi. internetová rádia, internetové noviny,

poskytování sluÏeb prostfiednictvím interne-

tu) - povinnost uzavfiít hromadnou licenãní

smlouvu o uÏití dûl, v˘konÛ a zvukov˘ch

a zvukovû-obrazov˘ch záznamÛ v rozsahu

videoklipu s kolektivními správci (OSA, IN-

TERGRAM) a platit na základû této smlou-

vy odmûny podle sazebníku jednotliv˘ch ko-

lektivních správcÛ.

Provozovatelé rozhlasového a televizního
vysílání podle autorského zákona, ktefií ve-

fiejnosti zpfiístupÀují díla, v˘kony a zvukové

a zvukovû-obrazové záznamy vysílané roz-

hlasem nebo televizí, pomocí pfiístroje tech-

nicky zpÛsobilého k pfiíjmu rozhlasového ãi

televizního vysílání (v prostorách vefiejnosti

pfiístupn˘ch - napfi. v restauracích, kavár-

nách, vinárnách, hotelích a jin˘ch ubytova-

cích zafiízeních, v obchodech a jin˘ch provo-

zovnách sluÏeb apod. nebo na vefiejn˘ch pro-

stranstvích - napfi. trÏi‰tích, lyÏafisk˘ch vle-

cích apod.) - povinnost uzavfiít hromadnou

licenãní smlouvu.

Provozovatelé galerií, draÏebníci a dal‰í
osoby, které pfii v˘konu svého povolání
uskuteãÀují opûtn˘ prodej originálÛ umû-
leck˘ch dûl za prodejní cenu nad 30 000
Kã - povinnost oznámit opûtn˘ prodej origi-

nálÛ umûleckého díla (tj. nikoli pfievod vlast-

nictví originálu díla autorem na dal‰í osobu)

kolektivnímu správci (GESTOR) do konce

mûsíce ledna následujícího kalendáfiního ro-

ku po roce, v nûmÏ se opûtn˘ prodej usku-

teãnil, a zaplatit odmûnu podle sazebníku

stanoveného v pfiíloze autorského zákona.

O zpÛsobu placení odmûn uzavfiít smlouvu

s kolektivním správcem. 

Jana PoÏárová,
Ïivnostensk˘ úfiad MûÚ R˘mafiov

Odbory MûÚ informují

Îivnostensk˘ odbor

Danû z nemovitostí pro rok 2008 se zvy‰ují
Zákonem ã. 261/2007, kter˘ nabyl úãinnosti ke dni
1. 1. 2008, byly mimo jiné zru‰eny pro daÀ z nemo-
vitostí koeficienty 0,3 a 0,6, které byly pouÏívány
pro v˘poãet danû ze stavebních pozemkÛ, bytÛ, ro-
dinn˘ch domÛ a staveb, tvofiících pfiíslu‰enství
k rodinn˘m domÛm.

Zru‰ené koeficienty 0,3 a 0,6 byly nahrazeny

koeficientem 1,0. V praxi to znamená zv˘‰ení

danû z v˘‰e uveden˘ch nemovitostí o 40, re-

spektive 70 %, podle toho, kter˘ koeficient do-

posud v obci platil.

V˘poãet danû provede Finanãní úfiad

v Bruntále a poplatníkÛm budou v prÛbûhu

kvûtna rozeslány daÀové sloÏenky. Na obec-

ních úfiadech budou k nahlédnutí hromadné

pfiedpisné seznamy, které poslouÏí k seznáme-

ní se zmûnami pro leto‰ní rok. LhÛta pro za-

placení danû z nemovitostí je do konce kvûtna.

Seznam obcí, kter˘ch se uvedená zmûna t˘ká:

Andûlská Hora

Bílãice

Dûtfiichov nad Bystfiicí

Dlouhá StráÀ

Dolní Moravice
Horní Îivotice

Jifiíkov u R˘mafiova
Karlova Studánka

Kfii‰Èanovice

Leskovec nad Moravicí

Lomnice u R˘mafiova

Ludvíkov pod Pradûdem

Malá ·táhle
Mezina

Milotice nad Opavou

Moravskoslezsk˘ Koãov

Nové Hefimínovy

Nová PláÀ

Oborná

Razová

Roudno

Rudná pod Pradûdem

Stará Ves u R˘mafiova
Staré Hefimínovy

Svobodné Hefimanice

·iroká Niva

Tvrdkov
Václavov

Val‰ov

Velká ·táhle

BliÏ‰í informace podáme a pfiípadné dotazy zodpovíme na tel.: 554 792 111 (správa danû z nemovitostí) nebo pfiímo na Finanãním úfiadu

v Bruntále, kanceláfi ã. 335 (3. poschodí). Správa danû z nemovitostí, Finanãní úfiad Bruntál
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Proã jsem si ho vybral?
UÏ skoro rok jsme sousedé a za

celou dobu nebyl ãas se potkat,

tak jsem vyuÏil pfiíleÏitosti a Láìu

vyzpovídal.

Hodnû mlad˘ch lidí z R˘mafiova
ode‰lo, protoÏe tu nevidûli dal‰í
perspektivu, co tebe udrÏelo v R˘-
mafiovû?
V R˘mafiovû jsem se narodil

a chodil tady na základní ‰kolu,

takÏe jsem tady doma. UÏ jako

kluk jsem ãasto podnikal v˘pravy

s kamarády do pfiírody, s rodinou

jsme hodnû cestovali po Jesení-

kách a dal‰ích místech republiky,

takÏe Ïít blízko krásné pfiírody by-

lo pro mû vÏdycky dÛleÏité. Ve

ãtrnácti jsem ode‰el na internát do

Krnova a po maturitû ve strojním

oboru jsem tam nûkolik let praco-

val. PÛvodnû jsem tedy strojafi.

Do R˘mafiova jsem se vrátil po

sametové revoluci, v roce 1990,

kdyÏ jsme tady s tátou a nûkolika

kamarády obnovili do té doby za-

kázan˘ skauting. Vedení dûtí

a mládeÏe jsem tehdy úplnû pro-

padl, snad proto, Ïe zaÏít nûco po-

dobného v b˘valém reÏimu jsem

sám nemohl. UÏ tehdy jsem obdi-

voval dovednosti Divokého zápa-

du, jak pfieÏít ve volné pfiírodû atd.

Od ãtrnácti jsem jezdil na vandry

a tramping byla jediná moÏnost,

jak potkat lidi podobného zamûfie-

ní. Spoustu tûchto vûcí jsem po-

tom uãil skauty a skautky v oddí-

le. To v‰echno pfiedznamenalo

mou budoucí soutûÏní dráhu 

v ovládání biãe - od tajn˘ch

trampsk˘ch soutûÏí v b˘valém re-

Ïimu aÏ po profesionální mistrov-

ství svûta v USA.

TvÛj obor podnikání není pfiíli‰
ãast˘, jak sis ho vybral?
Chtûl jsem studovat pedagogiku,

ale se zaãínající rodinou bez pro-

stfiedkÛ a s mal˘mi dûtmi to ne‰lo.

To byl v roce 1994 zásadní dÛvod,

proã zaãít podnikat. Zaãal jsem

jako obchodní zástupce firmy

Rainbow bez jak˘chkoli obchod-

ních zku‰eností. S vypÛjãen˘m

autem a bez velk˘ch pfiedstav, jak

to pÛjde, prostû jsem chtûl nûco

zkusit. Za rok jsem to dotáhl na

post vedoucího prodeje v regionu

·umperk, Jeseník, R˘mafiov,

Bruntál. Po ãase jsem se stal ob-

chodním manaÏerem v Brnû a jen

shodou náhod jsem se tam nepfie-

stûhoval. Tím hlavním dÛvodem

bylo setkání s m˘m dlouholet˘m

kamarádem a spoluvedoucím

skautského oddílu v Malé Mo-

rávce Davidem Holubem v roce

1997. Studoval tehdy filmovou

vûdu na Palackého Univerzitû

a jeho velk˘m koníãkem byla gra-

fika. Pfii‰el s my‰lenkou vyrábût

dfievûné suven˘ry - turistické

známky - pro v˘znamné turistické

kfiiÏovatky v Jeseníkách. Dali

jsme hlavy dohromady a vymys-

leli sbûratelsk˘ systém pro mladé

i lidi pokroãilého vûku s nábojem

bojové hry, ve které mÛÏe uspût

kaÏd˘. Jeseníky byly ná‰ odrazo-

v˘ mÛstek, brzy jsme zaãali

známky roz‰ifiovat po horách celé

âR. V roce 1998 jsme zaloÏili fir-

mu Turistické známky, s. r. o., le-

tos slavíme 10 let. Bylo to velmi

hektické období, s mal˘mi pfie-

stávkami jsem byl sedm let na

cestách po horách, hradech, zám-

cích a dal‰ích turisticky zajíma-

v˘ch místech na‰í vlasti. Postupnû

jsme vybudovali sbûratelsk˘

systém, kter˘ nemá obdobu u nás

ani v zahraniãí. SnaÏíme se prosa-

dit v dal‰ích zemích, je to samo-

zfiejmû bûh na dlouhou traÈ.

V práskání biãem jsi zaznamenal
úspûchy i v zahraniãí, oãekává‰
v budoucnu dal‰í pfiírÛstky?
Co se t˘ãe mého soutûÏení, soutû-

Ïil jsem 15 let a je moÏné, Ïe se do

soutûÏních klání je‰tû vrátím.

Vyhrál jsem v‰echny moÏné mety

vãetnû absolutního vítûze na

Mistrovství svûta v Las Vegas

v roce 2004. Zatím se pot˘kám

s prací organizátora a porotce,

takÏe mi na samotnou soutûÏ ne-

zb˘vá ãas.

Pofiádá‰ jiÏ tradiãnû soutûÏ
Indiana Jones, bude pokraãovat
i v dal‰ích letech a ãekají ji nûja-
ké novinky?
Zakotvení v R˘mafiovû bylo pro

mû v roce 1998 impulsem oboha-

tit na‰e mûsteãko o kvalitní wes-

ternovou soutûÏ. Na podzim jsem

tedy na chatû Relaxe uspofiádal

s kamarády historicky první roã-

ník dnes uÏ tradiãní soutûÏe

o Cenu Indiany Jonese. Je to v‰ak

práce pro jednotlivce skoro neú-

nosná, proto jsem byl rád, Ïe jsme

dal‰í roãníky zaãali pofiádat

v krásném areálu skautské chaty

na Stráni. Byli to právû skauti,

ktefií mi od prvopoãátku pomáha-

li, a mÛÏu fiíct, Ïe se jedná o na‰e

spoleãné dílo. SoutûÏ je navíc od

pfiedchozích pûti roãníkÛ oboha-

cená o nejvût‰í klání svého druhu

na území Evropy a funguje jako

oficiální Mistrovství Evropy.

DÛvodem je nápad, kter˘ jsme

vymysleli s národním fieditelem

WWAC (Wild West Arts Clubu)

Markem Allenem v Las Vegas.

Povûfiil mû tehdy funkcí zástupce

tohoto klubu pro Evropu. Vûfiím,

Ïe dal‰í roãníky budou stále di-

vácky pfiitaÏlivé a zajímavé pro

soutûÏící i náv‰tûvníky. Je to spo-

leãné dílo mnoha nad‰encÛ, kte-

r˘m nelze neÏ podûkovat za ne-

zi‰tnou pomoc pfii nároãné pfiípra-

vû areálu.

To, co mû velmi mrzí, je malá

spolupráce mûstského úfiadu a ne-

zájem o kulturní události u nás.

Jak jsi psal v pfiedchozím ãlánku,

na této vûci by se mûlo hodnû za-

pracovat. Pohybuji se více jak de-

set let v turistickém ruchu a mÛÏu

to posoudit. Je smutné, Ïe pfii ná-

v‰tûvû nejvût‰ího veletrhu cestov-

ního ruchu v Brnû ãlovûk narazí

na suverénnû nejhor‰í propagaci

mûsta právû u stánku R˘mafiova.

Jen díky nad‰encÛm a místním

patriotÛm se dafií tuto situaci tro-

chu zlep‰ovat. Napfiíklad propa-

gaãní materiály jsou staré více jak

deset let a jsou to ty samé, které

jsem vozil do USA pfied nûkolika

lety. Chybí tady aquapark, moÏ-

nost vyÏití pro náv‰tûvníky

R˘mafiova je témûfi nulová. Je za-

jímavé, Ïe tûmito sluÏbami dispo-

nují uÏ i leckteré malé obce, na-

pfiíklad BohuÀovice. Není mi lho-

stejná ani souãasná tváfi mûsta,

která se lep‰í jen velmi pomalu

a mnohdy bez vkusu. Snahy na-

‰ich spoluobãanÛ, ktefií tomuto

mûstu obûtovali kus Ïivota, obvy-

kle vyznívají naprázdno. Pfiál

bych R˘mafiovu a sv˘m spoluob-

ãanÛm, aby se tato situace zlep‰i-

la. Aby mohli Ïít ve mûstû, které

mûní svou tváfi k lep‰ímu v krás-

ném prostfiedí JeseníkÛ.

Na závûr vypustí‰ gina z láhve
svého soukromí? Jak tráví‰ voln˘
ãas, zájmy atd.?
Urãitû pro mû stále hraje hlavní

roli profesionální vystoupení s bi-

ãem. Trénuji i dal‰í vystoupení

s westernov˘m revolverem nebo

hod noÏem ãi tomahawkem. Léta

spolupracuji s divadlem v âes-

kém Tû‰ínû, kde jsem uãil herce

pro hry Limonádov˘ Joe, Jedna

noc na Karl‰tejnû ãi v souãasné

dobû pro hru Nejkrásnûj‰í válka.

Mám divadlo rád, a proto jsem

pfiijal nabídku stát se ãlenem vzni-

kajícího amatérského Pradivadla,

které urãitû kulturní dûní v R˘-

mafiovû posílí. Pracuji také na

projektu westernové ‰koly a diva-

dla. Nejsem zamûfien˘ pouze na

western, pohybuji se mnoho let

mezi umûlci a sportovci z rÛzn˘ch

oborÛ - ‰ermu, bojov˘ch umûní 

apod. Mám rád lyÏe, sjezdovky

i bûÏky, jezdím na kole a ze v‰eho

nejradûji cestuji. Myslím, Ïe i to

mi otevfielo obzory a moÏnosti

srovnání. MoÏná proto Ïiju rád ta-

dy v malém podhorském mûsteã-

ku, protoÏe je to krásné místo,

kam stojí za to se vracet.

Pfií‰tû: Ladislav ·ín se bude ptát

Ladislava StaÀka.

·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.

Roman Vepfiek se ptá Ladislava ·ína
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Zdravotnictví

·kolství

Mûfiení krevního tlaku a glykémie bez poplatku!
Gymnázium R˘mafiov nabízí v‰em obãa-

nÛm i firmám své kurzy první pomoci, rea-

lizované v rámci projektu Komunitní ‰koly.

Pokud kurzy pofiádáte sami, ale nemáte do-

stateãné vybavení, místní skupina âeského

âerveného kfiíÏe nabízí k zapÛjãení nejen

vybavené zdravotní bra‰ny, dlahy, ale i re-

suscitaãní figurínu - bliÏ‰í informace vám

poskytneme na tel. ãísle 728 479 558.

Místní skupina ââK v R˘mafiovû bude i le-

tos pokraãovat v úspû‰ném provozu o‰aco-

vacího stfiediska na Palackého ulici (budova

Mûstsk˘ch sluÏeb a Bytermu, 1. patro vpra-

vo). MÛÏete sem pfiinést ãisté a nepo‰koze-

né odûvy, které moÏná uÏ vy‰ly z módy, ale

jin˘m mohou je‰tû dobfie poslouÏit.

Provozní dobu v roce 2008 uvádíme v ta-

bulce:

MS ââK má je‰tû jednu zajímavou nabídku -

v dobû provozu o‰acovacícho stfiediska mÛÏe

kaÏd˘ obãan vyuÏít pfiítomnosti ãlenÛ ââK a ne-

chat si zmûfiit krevní tlak a glykémii - a to

v‰echno samozfiejmû bez poplatkÛ, které byste za

totéÏ museli hradit u lékafie. MS ââK R˘mafiov

Urologické oddûlení zakoupilo unikátní ultrazvuk
Unikátní ultrazvukov˘ pfiístroj Logic
2000 získalo v tûchto dnech urolo-
gické oddûlení Podhorské nemocni-
ce v Bruntále. Pfiístroj za témûfi mi-
lion korun, kter˘ umoÏ-
Àuje celou fiadu vy‰etfie-
ní orgánÛ vyluãovací
soustavy, je moÏné také vyuÏívat pro
screeningová vy‰etfiení onkologic-
k˘ch urologick˘ch onemocnûní.
„Pfiístroj je umístûn pfiímo na
urologické ambulanci a umoÏÀuje
okamÏité vy‰etfiení pacientÛ
v rámci komplexního, pfiípadnû
specializovaného urologického
vy‰etfiení,“ fiíká lékafi urologické

ambulance MUDr. Roman Stanûk

s tím, Ïe ultrazvuk je vhodn˘ pfie-

dev‰ím k vy‰etfiení moãového

mûch˘fie, prostaty, ledvin, nadled-

vin, ale i dal‰ích bfii‰ních orgánÛ.

„Speciální ultrazvuková sonda
s vysok˘m rozli‰ením je vhodná

také k prohlídce var-
lat, tfiísel a kÛÏe,“ uvá-

dí MUDr. Roman

Stanûk. Ultrazvukov˘ pfiístroj

zkvalitní screeningová vy‰etfiení

onkologick˘ch urologick˘ch one-

mocnûní, zvlá‰tû pak se zamûfie-

ním na ledviny, moãov˘ mûch˘fi

a varlata. Dá se také vyuÏít v rám-

ci vy‰etfiení inkontinence. „Díky
tomuto pfiístroji zkvalitníme péãi
o urologicky nemocné pacienty na
Bruntálsku,“ dodává lékafi.

Ing. Tomá‰ Îelazko,
mluvãí holdingu Agel

Dûti dûtem zahrály pohádku o kupci a ìáblovi
Velmi ãasto se v regionálních

médiích omílá my‰lenka rozvoje

JeseníkÛ jako jedné turistické

oblasti, navzdory skuteãnosti, Ïe

hory rozdûluje hranice dvou kra-

jÛ. My‰lenka jistû smysluplná, 

av‰ak nikoliv nová, neboÈ ve

vnímání zdej‰ích lidí je zakofie-

nûna odjakÏiva. Horalé, aÈ pfii‰lí

po válce, nebo jiÏ rodilí, se cítí

doma v cel˘ch Jeseníkách a není

divu, Ïe pociÈují mnohem vût‰í

sounáleÏitost s jesenick˘mi mûs-

teãky a vesnicemi neÏ se správ-

ními centry v Olomouci ãi

Ostravû.

O nûco samozfiejmûj‰í je tento

pocit v myslích dûtí, v jejichÏ 

oãích jsou zádumãivé Jeseníky

obdafieny zvlá‰tním kouzlem

a nejedním tajemstvím. Právû

pro nû vznikl projekt Dûti dûtem

aneb Pohádková zima v Jesení-

kách, kter˘ loni na podzim vy-

hlásila Jesenická rozvojová, o. p.

s., s cílem zviditelnit Jeseníky

v celorepublikovém mûfiítku.

Jesenická rozvojová, o. p. s.,

vznikla jako nestátní nezisková

organizace v roce 2006 v Jese-

níku a aktivnû funguje od kvûtna

loÀského roku s cílem stát se za-

stfie‰ující organizací pro rozvojo-

vé aktivity v rámci cel˘ch

JeseníkÛ. Mezi prvními projekty,

které spoleãnost uvedla v Ïivot,

byla právû akce Dûti dûtem, ur-

ãená pro matefiské i základní

‰koly. Jejím smyslem bylo oÏivit

nûkolik star˘ch jesenick˘ch po-

vûstí, pfievést je na divadelní je-

vi‰tû a pfiedev‰ím objevit je pro

ty, jimÏ jsou tajemné pohádkové

pfiíbûhy nejbliÏ‰í - pro dûti.

Nápad vytvofiit na základû nû-

které jesenické povûsti divadel-

ní hru pro dûtské herce a diváky 

oslovil i r˘mafiovskou základní

‰kolu. Pátá C Marcely Taufero-

vé si z nabízen˘ch ‰esti pfiíbûhÛ

o Pradûdu, Petrov˘ch kamenech

ãi Mechovém jezírku na Rejvízu

zvolila povûst Kupec a ìábel
a dle vyhlá‰en˘ch pravidel ji

promûnila v divadelní pohádku.

Její pfiedstavení, které se pro ve-

Ilustraãní foto

Foto: archiv Podhorské nemocnice
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fiejnost konalo v nedûli 20. led-

na, bylo natoãeno na DVD a za-

sláno k posouzení odborné poro-

tû. V‰echny nahrávky, které jed-

notlivé ‰koly z vystoupení pofií-

dí, budou totiÏ zafiazeny do sou-

tûÏe.

Na otázku, kdo vybíral námût pro

hru, odpovídá Marcela Taufero-

vá: „Hru si vybraly dûti samy. Ve
v‰ech nabízen˘ch pohádkách vy-
stupuje jen nûkolik postav, a pro-
toÏe jednou z podmínek soutûÏe
bylo zapojit do hry co nejvíce dû-
tí, museli jsme scénáfi rozepsat

pro více rolí.“ Do hry tak ke kup-

ci, ãertovi, chytré dívce a kohout-

kovi pfiibyly postavy ãeledínÛ,

rychtáfie a jeho dcer ãi sourozen-

cÛ chytré panny, která nakonec

zachrání kupcovu du‰i pfied pek-

lem. Dûti se zapojily také do vy-

tváfiení kulis, obstaraly rekvizity

a kost˘my.

Pohádka na nedûlní odpoledne

pfiilákala poãetné publikum.

O tom, zda její aktéfii nakonec

nasednou do Pohádkového vlaku

a pojedou na vyhlá‰ení vítûzÛ do

Prahy, jiÏ rozhodne porota. ZN

ZZ ÁÁ PP II SS
dûtí do 1. roãníku

Základní ‰koly, R˘mafiov, ·kolní námûstí 1, pfiíspûvkové organizace (dfiívûj‰í zvlá‰tní ‰kola)

se uskuteãní

v pátek 8. února 2008 od 12 do 17 hodin
v budovû Základní ‰koly na ·kolním námûstí v R˘mafiovû

Je moÏno se informovat i telefonicky na ãíslech 554 212 377 nebo 739 345 292 a dohodnout individuální termín náv‰tûvy ‰koly.

Rodiãe ÏákÛ s v˘ukov˘mi obtíÏemi na základní ‰kole mohou této doby vyuÏít také ke konzultacím
s pedagogick˘mi pracovníky ‰koly. Vedení Z·, ·kolní námûstí

Zimní projekt mládeÏe SSO· Prima
Partnerská spolupráce mezi mla-

d˘mi lidmi z SSO· Prima, s. r. o.,

R˘mafiov a Zespo∏ szko∏ w Ozim-

ku bude v leto‰ním roce slavit

sedmé v˘roãí. Vedle kaÏdoroã-

ních sportovních aktivit a nauko-

v˘ch soutûÏí jsme spoleãnû za-

poãali projekty, které mají sblíÏit

studenty a uãitele z obou zemí.

Zimní projekt Získejme ‰ir‰í

rozhled, projektovala na‰e ‰kola

s cílem seznámit polské partnery

s krásou zimy v Jeseníkách, blí-

Ïe navázat pfiátelské kontakty,

nauãit polské pfiátele lyÏovat,

vyzkou‰et si sjezd a bûh, zmûfiit

své síly a vyhodnotit ty nejlep‰í.

A také vzbudit zájem u na‰ich

pfiátel, aby se k nám znovu vráti-

li. Letní projekt navazuje na

zimní, je prací partnerské ‰koly

v Ozimku a zamûfiuje se na spo-

leãné slovanské kofieny.

První ãást uÏ probûhla v termínu

od 7. do 11. ledna 2008 v areálu

chaty Sluneãná v Nové Vsi.

âe‰tí a pol‰tí studenti si vyzkou-

‰eli bûÏecké tratû i sjezdovku.

Mnozí stáli na lyÏích poprvé.

S technikou se teprve seznamo-

vali pod dohledem zku‰en˘ch

instruktorÛ. Vyvrcholením celé-

ho t˘dne bylo klání jak na poli

sportovním, tak kulturním.

KdyÏ uÏ v‰ichni zvládli techni-

ku lyÏování, mohlo se soutûÏit.

Ve ãtvrtek byl ocenûn nejlep‰í

sjezdafi a bûÏec. Ti nejlep‰í si
Foto: archiv SSO· Prima
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Na zledovatûlém
povrchu dostal smyk

Mezi Malou ·táhlí a Dolní Mo-

ravicí havaroval v úter˘ 15. led-

na 27let˘ fiidiã s Felícií, kter˘ na

pfiímém úseku komunikace nepfii-

zpÛsobil rychlost jízdy stavu

a povaze vozovky a dostal na zle-

dovatûlém povrchu smyk. Skon-

ãil s autem ve kmeni stromu.

Lehce se zranil a byl pfievezen

k o‰etfiení do nemocnice. ZpÛso-

bená ‰koda ãiní 50 tisíc Kã.

DÛvûfiivá
obsluha herny

Druh˘ leto‰ní pfiípad podvodné-

ho vylákání penûz od majitele

herny se odehrál v R˘mafiovû.

Do herny na Husovû ulici v úte-

r˘ 15. ledna vstoupil neznám˘

muÏ a tvrdil 24leté zamûstnan-

kyni herny, Ïe majiteli dovezl

sportovní obuv v hodnotû 9 800 Kã

a Ïe na nûj mûl majitel ãekat.

Îena se nabídla, Ïe zamûstnava-

teli zavolá, ale pachatel odvûtil,

Ïe mu zavolá sám, a ode‰el ven.

Po chvíli se vrátil a Ïenû sdûlil,

Ïe mu má obuv zaplatit z trÏby

a Ïe si majitel boty vyzvedne

v hernû. DÛvûfiivá Ïena mu pení-

ze vydala. Odpoledne volala ma-

jiteli, ale ten o niãem nevûdûl.

V krabici od bot byly obyãejné

sportovní boty z trÏnice.

Pfii‰el o telefon
za 17 tisíc

O drah˘ mobilní telefon pfii‰el

19. ledna náv‰tûvník disko baru

na ulici J. Sedláka. Kolem pÛlno-

ci vyuÏil neznám˘ pachatel ne-

pozornosti 21letého mladíka

a odcizil mu volnû odloÏen˘ mo-

bilní telefon Nokia N93i. ZpÛ-

sobená ‰koda ãiní 17 500 Kã.

Jak pfiedejít vloupání
do rekreaãních chaty

V zimních mûsících ob˘vají lidé

rekreaãní objekty jen zfiídka. Toho

vyuÏívají zlodûji, ktefií si vybírají

pfiedev‰ím odlehlé nezabezpeãené

objekty. Policie neprovádí pouze

represi, ale pomocí preventivních

náv‰tûv rekreaãních oblastí a roz-

hovorÛ s chalupáfii pfiedchází moÏ-

né majetkové kriminalitû. Pfiipo-

mínáme, Ïe kriminalita není pouze

vûcí policie, ale v‰ichni majitelé

rekreaãních objektÛ by si svÛj ma-

jetek mûli fiádnû zabezpeãit.

Pár rad, jak vloupáním pfiedchá-

zet:

- zabezpeãit rekreaãní objekt

certifikovan˘m mechanick˘m

zábrann˘m prostfiedkem (mfiíÏe-

mi, uzamykateln˘mi okenicemi,

bezpeãnostním zámkov˘m sys-

témem);

- vûnovat zv˘‰enou pozornost

zejména stavebním otvorÛm

(vstupním dvefiím, oknÛm, ve-

randám);

- pro vy‰‰í standard ochrany vy-

uÏijte elektronickou ochranu;

- cennûj‰í vûci rozhodnû nene-

chávejte pfies zimu v rekreaãním

objektu;

- rekreaãní objekt nepravidelnû

nav‰tûvujte i v zimû;

- pro pfiípad vloupání si pofiiìte

fotodokumentaci cenn˘ch vûcí

a poznamenejte si v˘robní ãísla

elektronick˘ch pfiístrojÛ;

- pfii podezfiení na vykradení zá-

sadnû nevstupujte do objektu,

neuklízejte po zlodûjích a vûc

neprodlenû oznamte policii.  

Zpracováno
z podkladÛ PâR Bruntál

odnesli diplomy a medaile. Cíl

byl splnûn - v‰ichni se nauãili 

ovládat lyÏe a zvládli i jízdu na

‰lepru. Veãery byly vûnovány

besedám o práci horské sluÏby,

jak se chovat v zimû na horách,

o ãeské a polské kultufie.

SoutûÏe neprobíhaly jen na snû-

hu, ale i ve zpûvu, tanci, byst-

rosti a ‰ikovnosti. Byla odstra-

nûna i jazyková bariéra. Cel˘ t˘-

den probûhl v klidné pohodû,

bez vût‰ích nesnází.

K tomu pfiispûla ochota majitele

chaty nám vyhovût a také dobré

jídlo. Podûkování patfií v‰em,

ktefií se na této úspû‰né akci po-

díleli - panu M. Sigmundovi, 

L. StaÀkové, Ing. L. Matzkeové,

V. Klime‰ovi a jeho Ïenû A. Kli-

me‰ové.

Za SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov
Mgr. Jarmila Labounková

V posledních tfiech ãláncích jsme

se si pfiipomnûli osudy ne‰Èastné-

ho janovického zámku ve 20. sto-

letí, jeÏ nespornû souvisí s tûÏk˘-

mi osudy posledních majitelÛ, po-

‰kozovan˘ch bez jejich pfiiãinûní

a v rÛzné mífie témûfi v‰emi na‰i-

mi reÏimy dvacátého i jedenadva-

cátého století. Nyní se v‰ak vraÈ-

me, abychom pro‰li dlouhou his-

torii center správy té ãásti

R˘mafiovska, jeÏ se do roku 1849

naz˘valo rab‰tejnsk˘m, janovic-

k˘m a nûkdy téÏ r˘mafiovsk˘m

panstvím, a doplÀme dosavadní

informace o zcela nové.

Pokud bychom mûli zaãít od

Adama, nutno se nejdfiíve zastavit

u patrnû nejstar‰ího stfiedovûkého

opevnûného místa R˘mafiovska,

nikoli v‰ak sídli‰tû, neboÈ tím by-

la nespornû Huzová, vzpomínaná

jiÏ roku 1131. Kdysi kvetoucí

mûsteãko Nûmecká Huzová b˘-

valo je‰tû za prvé republiky témûfi

pfiesnou zmen‰eninou R˘mafiova

(ãtvercové námûstí a kolem jediná

okruÏní ulice s nevelk˘m pfied-

mûstím. Pochopitelnû tím nemys-

lím dne‰ní Ïalostné zbytky jediné

okruÏní ulice stfiedovûkého

R˘mafiova, tj. Husovu (chudák

Mistr Jan), jeÏ vypadá jako ústa

starce se skrovn˘mi zbytky zubÛ,

a jiÏ neexistující historickou

Jungmannovu ulici, je‰tû nedávno

ve svérázné místní dikci s jedním

„n“ (Horní okruÏní ulice), ani ne-

mluvû o pfiedmûstích, Horním

a Dolním, postiÏen˘ch hnízdy pa-

nelov˘ch ‰katulí. Jen nûkolik sou-

kromníkÛ obûtavû a s láskou za-

chránilo ãást ryneãku na Husovû,

potomka stfiedovûkého pivovaru

se sousední ‰atlavou. Dal‰í dva

dochované domy stojí na horní

ãásti Husovy ulice a tfietí nahradil

nov˘. Na dolním konci Husovky

se zachovaly jen dva a to je v‰e.

Moderní zástavba je zatím nedo-

konãená a ãást nevypadá, Ïe by

nûkdy vstala z popele. Hrádek

a jeho expozice je vítan˘m cílem

útokÛ hlouãku pfiihloupl˘ch pri-

mitivÛ a nezral˘ch vandalÛ, takÏe

jsme mûli co dûlat, abychom odlá-

kali redaktora âT a pozdûji Novy,

ktefií chtûli (bohuÏel) vefiejnû pfií-

stupnou expozici uvést ve vysílá-

ní, no to by byla zase prezentace

mûsta. Ó, ta na‰e vytrvalá malá

místní nevzdûlaná bestia triump-

hans.

Ale zpût od jasné pfiítomnosti do

„temného“ stfiedovûku. V souvis-

losti se vznikem Hrádku nutno

smeknout, neboÈ ãe‰tí panovníci

a jejich morav‰tí soubûÏci, údûlná

kníÏata a markrabata, ãi olomouã-

tí biskupové peãovali o právo, jis-

totu a klid sv˘ch poddan˘ch nû-

kdy moÏná drsn˘m, ale nespornû

pfiímoãar˘m a úãinn˘m zpÛso-

bem. Îádn˘ Divok˘ v˘chod.

KdyÏ ãe‰tí osídlenci z jihu, nej-

spí‰e z Hané, dorazili od Huzové

a Dolní Louãky po témûfi stu ro-

cích na vy‰‰í ãást planiny

R˘mafiovska a zaãali zde zakládat

po tisíciletém hiátu od nejasn˘ch

stop GermánÛ (1. - 3. stol. po Kr.)

první stfiedovûká sídli‰tû, obklo-

Sídla rab‰tejnsk˘ch ãi janovick˘ch pánÛ, jejich tvÛrci a stavebníci: Hrádek

Z historie
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pená zatím hust˘m lesem a leso-

stepí, existoval jiÏ tzv. lesní
újezd, tedy místo pfiemyslovské

správy oblasti, jeÏ dohlíÏela na

prÛbûh práva, nabízela ochranu,

fiídila systematické osídlování ob-

lasti a pochopitelnû téÏ dohlíÏela

na v˘bûr zemsk˘ch berní. To v‰ak

pozdûji, aÏ vypr‰ela lhÛta a noví

pfiíchozí se zmohli natolik, Ïe do-

kázali své závazky ke státu a pa-

novníkovi ãi církvi plnit.

K nejstar‰ím vesnicím patfiila jiÏ

bezejmenná ves v prostoru dne‰-

ních ulic Opavské, Bezruãovy

a Vrchlického. Nelze vylouãit, Ïe

se jmenovala Podolí, coÏ byl ob-

vykl˘ název údolních vsí. Je-li to-

mu tak, pak dne‰ní Hrádek pfied-

stavoval jak˘si pomûrÛm odpoví-

dající Minivy‰ehrad. Jedin˘m vo-

dítkem pro uvedenou, aã pramálo

podloÏenou domnûnku by mohl

b˘t nûmeck˘ název potoka Podol-

sky ãi Podelsky Bach ãi termín

Podolsker Wüste, tj. Podolská

pustina, tou se nejspí‰e mínil hus-

tû aÏ neprostupnû zarostl˘ terén

podle potoka, kter˘ poskytoval 

úkryt tehdy pomûrnû ãetné divoké

zvûfii s medvûdy, rysy i vlky. 

Z obou názvÛ zfietelnû vystupuje

bohemismus Podolsk˘ - Podolská.

Lze téÏ pfiedpokládat, Ïe se tvar

zachoval ze star‰í ãeské historie

regionu, omezené v‰ak v na‰í ob-

lasti pouze první polovinou 13.

století. Podobnû tomu bylo

i v dal‰ích pfiípadech, viz Skalka-

Skalcodorf, zaniklá ves u Bfii-

dliãné, ale téÏ dosud existující

Re‰ov-Reschen, Jifiíkov-Girsig,

Stránské-Zechitz-Czechitz, jeÏ

moÏná souvisí nûjak se zanikl˘m,

lépe obnoven˘m âechovem (âe-

chicemi?). V nevelk˘ch vykluãe-

n˘ch ostrÛvcích, nadále obklope-

n˘ch lesy ãi lesostepí, samozfiej-

mû vznikly i dal‰í vsi, k nimÏ mÛ-

Ïeme pfiifiadit téÏ Jamartice, bez-

peãnû Re‰ov s farou, jeÏ je star‰í

neÏ r˘mafiovská, Skály-Hank-

‰tejn, Janu‰ov, Ondfiejov, moÏná

i starou ves na místû Staré Vsi, 

av‰ak neznámého jména, to

ov‰em hovofiíme jen o ménû lid-

natém panství rab‰tejnském (ja-

novickém).

Sídlo správy území bylo vcelku

prosté, jak to odpovídalo dobo-

v˘m zvyklostem. ·iroce mandlo-

vit˘ útvar spra‰ového ostrohu od-

dûloval ze v‰ech stran aÏ 5 m hlu-

bok˘ pfiíkop. V̆ kopek uÏili k na-

vr‰ení nepfiíli‰ vysokého kame-

nohlinitého valu (zevnitfi v˘‰ky

1,7-2 m), na jehoÏ temeni se po-

zdûji objevila asi metr silná ka-

menná zídka, pojená zcela nezvy-

kle vápennou maltou. Obvykle se

totiÏ kameny stûn staveb kladly

na sucho ãi na hlínu, jak bylo ob-

vyklé v kraji u bûÏn˘ch profán-

ních staveb je‰tû po celé devate-

nácté století. Vápno bylo drahé

a vápenn˘ lom aÏ na sousedním

sovineckém panství. UÏití vápen-

né malty tak bylo naprosto v˘ji-

meãné a mohl se jí pochlubit 

v okolí jen kostel, Pust˘ zámek

a Strálek s Rab‰tejnem.

Vnû pfied obrannou zídkou pone-

chali plo‰inku (bermu) proti její-

mu sesutí, uvnitfi za ní zÛstal je‰tû

dostateãn˘ prostor pro pfiesuny 

obráncÛ, ktefií zídku vyuÏívali ke

své ochranû pfii napadení pevnÛst-

ky. Kolmou vnitfiní ãást valu pod-

pírala dfievûná konstrukce z ten-

ãích horizontálních kmenÛ ji‰tû-

n˘ch svisl˘mi kÛly a kamenn˘mi

zídkami kolm˘mi na tûleso valu

v nûkolikametrov˘ch odstupech.

Do vnitfiního prostoru omezeného

valem se vstupovalo komplikova-

n˘m prÛchodem ze západu (zhru-

ba od horního ukonãení Pivovar-

ské ulice). PrÛchod se v pravém

úhlu nejprve zalomil k jihu, po-

kraãoval podél valu po hlinité ‰íji

ponechané napfiíã pfiíkopem a pak

se obrátil znovu k jihu. První za-

lomení mûlo svÛj strategick˘ v˘-

znam, protoÏe bránilo útoãícímu

pravákovi (vÏdy v populaci pfie-

vaÏovali) vyuÏít plnû svou zbraÀ,

zároveÀ tak usnadÀovalo v˘pad 

obránci. Z vnitfiní strany chránila

bránu a vymezovala úzkou uliãku

patrnû roubená dfievûná stûna ji‰-

tûná pûti mohutn˘mi opûrn˘mi

sloupy aÏ metrového prÛmûru

(nebo svazky drobnûj‰ích kme-

nÛ). Dfievûné sloupy byly dobfie

zapu‰tûny více neÏ metr do podlo-

Ïí. Obdobná zafiízení bran nejsou

zatím pfiíli‰ známá a obvykle vy-

chází z místní terénní konfigurace

(dostupn˘ stavební materiál).

Obytná ãást pevnÛstky leÏela v ji-

hov˘chodní polovinû sídla. K uby-

tování nevelké posádky, tvofiené

nejv˘‰e asi deseti muÏi, a nejspí‰e

téÏ k v˘konu správy slouÏila ma-

sivní srubová stavba v jiÏní ãásti

vnitfiního prostoru, navíc oddûle-

ná je‰tû dvojitou palisádou. Jestli

zde stály i dal‰í stavby hospodáfi-

ského ãi jiného charakteru, jak by

se dalo soudit, se nepodafiilo ar-

cheologickému v˘zkumu proká-

zat, neboÈ velkou ãást jiÏního pro-

storu zniãily stavební zásahy 

v 18. a 19. století, pfii nichÏ dûlní-

ci objevili dokonce depot stfiíbr-

n˘ch mincí fiímského císafie Do-

mitiana z 1. století po Kr. Mince

zajistil místní faráfi a daroval je

nûkterému vídeÀskému muzeu.

Mince jsou dobfie zdokumentová-

ny, jejich poãet sice není znám˘,

av‰ak uvádí je mezi nálezy fiím-

sk˘ch platidel na na‰em území jak

ãeské, tak rakouské numismatické

kapacity. Nález mincí dovoluje

soudit, Ïe drobná vyv˘‰enina se

západní ãástí pozdûj‰ího mûsta

byla zajímavá uÏ pro germánské

obyvatele na‰í zemû v prÛbûhu

prvních tfií staletí na‰eho letopo-

ãtu, jak prokazují i dal‰í fiímské

mince z uvedeného prostoru.

Lesní újezd zfiejmû odolal útoku

v nûkteré z válek kolem pÛle 

13. století. S vysokou pravdûpo-

dobností jej hájila i ãást ohroÏe-

n˘ch sedlákÛ, jejichÏ rodinám

Hrádek asi poskytl azyl a umoÏnil

uchovat alespoÀ hol˘ Ïivot, jak

bylo povinností pána k vazalovi.

Nevelk˘ poãet ozbrojencÛ v‰ak

nemohl dostateãnû bránit cel˘ re-

gion ãi zorganizovat jeho obranu

moÏná i proto, Ïe byl útok neoãe-

kávan˘ a velmi náhl˘. Nejspí‰e se

jednalo o krátk˘ a bohuÏel úãinn˘

úder. Podle jasn˘ch dokladÛ z v˘-

zkumu zcela jistû podlehla nejmé-

nû ãást v‰ech star‰ích vsí ãesky

mluvících osadníkÛ. Zfietelnû jim

nepomohla ani lidová magie, ale

Hrádku s nadsázkou ano, její dÛ-

kaz jsme totiÏ na‰li uvnitfi hlinûné

hradby na severozápadû. Pod ko-

runou valu zakopali masivní ste-

henní kost dospûlého skotu probi-

tou zcela zrezavûl˘m hfiebem.

Obdobné pfiedmûty mûly chránit

obyvatele pfied ãarodûjnicemi pfii-

cházejícími se smrákáním od pÛl-

noci (severu). Podobnû se za stej-

n˘m úãelem zahrabávaly je‰tû

v devatenáctém století vrbové

proutky pod práh domu.

Zpustlou konãinu znovu osídlili

zhruba po dvacítce let aÏ nûmeãtí

kolonisté. V opevnûném sídle

moÏná tehdy jednali s lokátorem

Reymarem, pokud existoval,

a s dal‰ími pfiíchozími. Lidé 

z újezdu zaÏili poãátky zaloÏení

mûsta (1269-78), jeÏ vzniklo pod

ochranou Hrádku a uctivû se

správnímu centru obloukem vy-

hnulo. Po vzniku mûsta hrad pfie-

budovali z kamene a stal se nejv˘-

znamnûj‰ím strategick˘m bodem

mûstské fortifikace, tvofiené zprvu

dfievûn˘m hrazením a od pfielo-

mu 13. - 14. století kamennou zdí

a vnûj‰ím polsk˘m plotem. Mezi

nimi tak vznikl jak˘si parkán.

Snad jen dodat, Ïe ani kamenná

hradba nemohla konkurovat 

obrann˘m zafiízením velk˘ch

mûst, stála bez základÛ na poãína-

jícím svahu ukotvena jen na stup-

ni zasekaném do jílovitého povr-

chu. Podlouhlé lomové kameny

byly kladeny na hlínu a oba líce

tvofiily vût‰í kusy vÏdy v jedné

vrstvû pfiíãnû a následující podél-

nû. Prostor mezi obûma vysypali

men‰ími kameny a hlínou, coÏ

pfiipomíná tzv. fiímskou (antickou)

zeì, v níÏ v‰ak kamenivo obou lí-

cÛ pojila kvalitnûj‰í bûlavá malta

a vnitfiek s men‰ími úlomky se

prolil fiid‰í a hor‰í ‰edohnûdavou

maltovinou, jak je konstruována

hradba Strálku a obranná zídka na

valu Hrádku. Kromû moÏná fik-

tivního Reymara v‰ak bohuÏel

dosud neznáme ani jediného

z tehdej‰ích pfiedních aktérÛ.

Literatura: Go‰ V. - Karel J. -
Novák J.: Zaniklé stfiedovûké síd-
li‰tû v R˘mafiovû, âasopis Slez-
ského muzea, Opava 1974; Go‰
V. - Karel J. - Novák J.: Nadzemní
objekt 14. - 15. stol. v R˘mafiovû -
Hrádku, âasopis SM, Opava
1975. Novák J. - Karel J. : V̆ zkum
Hrádku v R˘mafiovû, Pfiehled v˘-
zkumÛ, ArÚ âSAV Brno 1976;
Novák J. - Karel J. : Zpráva o ar-
cheologicko- historickém v˘zku-
mu poãátkÛ mûsta R˘mafiova
a okolí, Krnov 1977; Go‰ V. -
Karel J.: Mûstsk˘ hrad v R˘ma-
fiovû ve 13. - 15. století, Stfiední
Morava 15/02, Olomouc 2002;
Go‰ V. - Karel J.: Tvrz v R˘mafio-
vû, Archeologia historica, 17/92,
Brno 1992 ad.

Mgr. Jifií Karel

Fota: archiv Mûstského muzea R˘mafiov
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Servis sluÏeb

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:
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 únoru

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 R˘mafiov
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: 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.

Novinkou je toto opatfiení: Naturistické plavání bude
od mûsíce bfiezna urãeno pouze pro rodiny s dûtmi,

smí‰ené páry a Ïeny.
Jednou mûsíãnû se koná Aquapárty s pfiíjemn˘mi masáÏemi -

medovou, ostruÏinovou a dal‰ími.

Láznû Karlova Studánka, tel. recepce 554 798 111

Letní láznû, pokladny:
ãasování a prodej procedur, tel. 554 798 314

bazénová pokladna, tel. 554 798 820

www.k.studanka.cze-mail: lazne@k.studanka.cz

Tel. ústfiedna: 554 798 111, ãasování procedur: 554 798 208

Pfiijímací a ubytovací kanceláfi tel: 554 798 262, fax: 554 772 026

Solná jeskynû:
Informace a rezervace:

tel.: 554 798 208, 554 798 889 Po - Po 7.00 - 14.00

tel.: 554 798 314 Po - Pá 16.30 - 20.30

So 14.00 - 18.30

casovani@k.studanka.cz, rehabilitace@k.studanka.cz

sobota 2. února 19.30

Superbad
Komedie (USA 2007)

Dva dospívající mladíci Evan a Seth mají pfied sebou bláznivou noc,

bûhem níÏ se pokusí zapÛsobit na dívky sv˘ch snÛ. Pfií‰ernou, potup-

nou noc, na kterou nezapomenou do konce Ïivota...

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 9. února 19.30

Gympl
Komedie (âR 2007)

Gymnázium, kam obãas chodí Petr a Michal, je ponûkud zkostnatûlé.

KdyÏ uÏ náhodou tihle dva v˘teãníci do ‰koly pfiijdou, tak hlavnû pro-

to, aby se mohli vyspat, neboÈ noci tráví zkrá‰lováním mûsta za po-

moci sprejÛ - graffiti. Jejich rodiãe se spojí s profesory, aby bylo moÏ-

no i tyto dva „bohémy“ nechat dostudovat... ReÏie: T. Vorel; hrají: 

T. Vorel ml., J. Mádl, E. Holubová, J. Schmitzer. MládeÏi pfiístupn˘

nedûle 10. února 17.00

Ratatouille
Animovan˘ rodinn˘ (USA 2007)

Krysák Remy sní o tom, Ïe se stane vyhlá‰en˘m kuchafiem v pafiíÏ-

ské pûtihvûzdiãkové restauraci. Na cestû za sv˘m snem potká stydli-

vého a podfiadného vyna‰eãe odpadkÛ Linguiniho. Spoleãnû pfievrátí

celou PafiíÏ vzhÛru nohama... MládeÏi pfiístupn˘

sobota 16. února 19.30

Václav
Komedie (âR 2007)

Václav je venkovsk˘ outsider, kter˘ je‰tû ve ãtyfiiceti Ïije se svou ma-

minkou. Zatímco místními je vnímán jako ‰a‰ek, hlupák a problema-

tick˘ spoluobãan, my v nûm (spoleãnû s maminkou) uvidíme citlivé-

ho, vnímavého dobráka s klukovskou du‰í a hlavou plnou lumpáren...

Hrají: I. Trojan, J. Lábus, E. Va‰áryová, J. Budafi.  Pfiístupn˘ od 15 let

STÁTNÍ LÉâEBNÉ LÁZNù
KARLOVA STUDÁNKA, s . p .

Bazénov˘ komplex v Letních lázních
v Karlovû Studánce



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: MuÏ je úspû‰n˘m pfiíÏivníkem, trubcem, kter˘ vynalezl

civilizaci, umûní a válku, ponûvadÏ ho jinak k niãemu ne-

bylo zapotfiebí a ponûvadÏ mûl sílu, kterou musel nûjak

uplatnit. André Maurois
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Známá i neznámá v˘roãí

7. 2. 10:00 SVâ Zahájení PC kurzu pro zaãáteãníky

9. 2. 9:00 SVâ Polární v˘prava

11. 2. 9:30 SVâ Keramická dílna pro Bufiinku

12. 2 9:00 SVâ Cviãení s Bufiinkou

14. 2. 9:00 SVâ Keramické dílny pro Z·

20. 2. 9:30 D.M. Ker. dílna pro seniory v D. Moravici

20. 2. 13:00 SVâ Entent˘ny - soutûÏ 5. tfiíd

23. 2. 10:00-15:00 Sál ZU· “Ladíme?“ - semináfi muzikoterapie 

pro Ïeny a dívky

23. 2. 15:00 SVâ Dûtsk˘ karnevalov˘ rej

s Michalem Nesvadbou

25. 2. 9:30 SVâ Keramická dílna pro Bufiinku

26. 2. 9:00 SVâ Cviãení s Bufiinkou

27. 2. 10:00 SVâ V̆ tvarná dílna pro dospûlé - batika

28. 2. 16:30 SVâ V̆ tvarná dílna - velikonoãní vajíãko 

z pedigu

ÚNOR 2008

2. 2. 1353 zemfi. Anna Falcká, ãeská královna, druhá manÏelka

Karla IV. (nar. 26. 9. 1329) - 655. v˘roãí úmrtí

4. 2. 1808 nar. Josef Kajetán Tyl, dramatik, herec, novináfi (zemfi.

11. 7. 1856) - 200. v˘roãí narození

4. 2. 1928 nar. Jifií Císler, herec a reÏisér (zemfi. 17. 4. 2004) 

- 80. v˘roãí narození

5. 2. 1893 nar. Roman Ingarden, polsk˘ filozof, literární teoretik

a estetik (zemfi. 14. 6. 1970) - 115. v˘roãí narození

6. 2. 1793 zemfi. Carlo Goldoni, italsk˘ dramatik (nar. 25. 2. 1707)

- 215. v˘roãí úmrtí

6. 2. 1918 zemfi. Gustav Klimt, rakousk˘ malífi (nar. 14. 7. 1862)

- 90. v˘roãí úmrtí

6. 2. 1923 zemfi. Adolf Heyduk, básník (nar. 7. 6. 1835) - 85. v˘-

roãí úmrtí

7. 2. 1958 zemfi. Betty Macdonaldová, americká prozaiãka (nar.

26. 3. 1908) - 50. v˘roãí úmrtí

8. 2. 1828 nar. Jules Verne, francouzsk˘ spisovatel (zemfi. 

24. 3. 1905) - 180. v˘roãí narození

9. 2. 1753 nar. Václav Matûj Kramerius, spisovatel, novináfi, za-

kladatel prvního obrozenského vydavatelství âeská ex-

pedice (zemfi. 22. 3. 1808) - 255. v˘roãí narození

10. 2. 1898 nar. Bertold Brecht, nûmeck˘ spisovatel (zemfi. 

14. 8. 1956) - 110. v˘roãí narození

11. 2. Svûtov˘ den nemocn˘ch, slaví se od roku 1993 z pod-
nûtu papeÏe Jana Pavla II.

13. 2. 1883 zemfi. Richard Wagner, nûmeck˘ skladatel (nar. 

22. 5. 1813) - 125. v˘roãí úmrtí

13. 2. 1903 nar. Georges Simenon, belgick˘ prozaik, autor detek-

tivních románÛ (zemfi. 4. 9. 1989) - 105. v˘roãí narození

14. 2. 1878 nar. Bohumil Kafka, sochafi, autor sochy Jana ÎiÏky na

Vítkovû (zemfi. 24. 11. 1942) - 130. v˘roãí narození

14. 2. 1393 zemfi. AlÏbûta Pomofianská, ãeská královna a fiímská

císafiovna, ãtvrtá manÏelka Karla IV. (nar. 1345 - 1347)

- 615. v˘roãí úmrtí

Pranostiky na mûsíc únor
• Únor bíl˘ - pole sílí.

• Únorová voda - pro pole ‰koda.

• V únoru kdyÏ skfiivan zpívá, velká zima potom b˘vá.

• Je-li v únoru zima a sucho, b˘vá pr˘ hork˘ srpen.

• Na Hromnice zima s létem potkala se. (2. února)

• Na Hromnice - chumelice, netrvá pak zima více.

• Svatá Agáta b˘vá na sníh bohatá. (5. února)

• Svatá Dorota stromy snûhem ometá. (6. února)

• Svatá Apolena b˘vá v mlze zahalena. (9. února)

• Na svatého Valentina zamrzne i kolo ml˘na. (14. února)

• Na svatého Matûje kaÏdá my‰í díra se zavûje. (24. února)

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov pofiádá semináfi
Muzikoterapie

Ladíme?
Semináfi pro Ïeny a dívky s podtitulem

„Jak ladit se sebou i s ostatními“
Harmonizace pomocí ozdravného alikvotního zpûvu, manter,

lidov˘ch písní, hry na tibetské mísy, etnické hudby, seznámení

se speciálními ladiãkami a dal‰ími zajímav˘mi technikami

Sobota 23. 2. 2008  10-19 hodin

Sál ZU·, Divadelní ulice

Cena: 500 Kã /studentky 350 Kã

Na setkání s vámi se tû‰í lektorka SoÀa Vidliãková
Pfiihlá‰ky nejpozdûji do 18. února 2008

Kontakt a rezervace na ãíslech 554 211 411, 776 645 080

helena.tesarova@centrum.cz

V sobotu 16. 2. 2008 se koná v restauraci

U Hrozna

první PyÏamová zábava
Zaãátek je ve 20 hodin

Vstup pouze v noãní ko‰ili nebo v pyÏamu

Vstup je zdarma

K tanci hraje znám˘ DJ Vláìa Bortl

Rezervace míst je nutná u personálu

v restauraci U Hrozna!
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Spoleãenská kronika

Narodili se noví obãánci
·tûpán Hauser ............................................................... KnûÏpole

Tereza Ilkiwová ............................................................ Jifiíkov

Samuel Sedláãek ........................................................... R˘mafiov

UÏ teì vás zveme na vítání nov˘ch obãánkÛ,
které probûhne 8. bfiezna 2008.

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání

oslavili 80 let a více
Jaromír V‰iansk˘ - R˘mafiov .............................................. 80 let

Marie Gabri‰ová - R˘mafiov ................................................ 81 let

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

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

Emil Murárik - R˘mafiov .................................................... 82 let

Blanka Matûjová - R˘mafiov ............................................... 83 let

Vladislav Andr˘sek - R˘mafiov ........................................... 84 let

Erna La‰tÛvková - R˘mafiov ............................................... 84 let

Jifiina Ovãaãíková - R˘mafiov ............................................. 84 let

Julie Cábová - R˘mafiov ...................................................... 85 let

Anna Baãíková - R˘mafiov ................................................. 85 let

Ludmila Zapletalová - R˘mafiov .......................................... 86 let

Marie âerná - R˘mafiov ....................................................... 87 let

Rozlouãili jsme se
Ludmila Pavlechová - R˘mafiov ............................................ 1925

Petr Pytlíãek - R˘mafiov ......................................................... 1962

Miroslav Mikeska - R˘mafiov ................................................ 1989

Ladislav Král - R˘mafiov ....................................................... 1937

·tûpánka Jufienová - Jamartice ............................................. 1921

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Dne 13. února 2008 oslaví své 50. narozeniny

paní Ludmila Pavlíková.
V‰e nejlep‰í, hodnû ‰tûstí, zdraví a úspûchÛ

do dal‰ích let pfieje 

sestra Anna s rodinou.

Dne 3. února 2008 oslaví své 80. narozeniny

ná‰ mil˘ tatínek, dûdeãek a pradûdeãek,

pan Miroslav Klesnil.
S pfiáním v‰eho nejlep‰ího, hlavnû zdraví, pohody

a osobního ‰tûstí mu blahopfiejí

dûti Miroslav a Ludmila,
vnuci Barbora, Martina, Miroslav a Vanda
a pravnuci Kubíãek, Vojtí‰ek a Tomá‰ek.

Dne 2. února 2008 oslaví své

60. narozeniny manÏel, tatínek a dûda,

pan Josef ·vábeník.
Pfiejeme mu do dal‰ích let hodnû zdraví,

stále dobrou náladu a spoustu mil˘ch

lidí kolem sebe.

Ze srdce pfieje manÏelka Jarmila,
dcery Martina, Jarmila a ·árka,
zeÈové, osm vnouãat, sourozenci

a ostatní pfiíbuzní



Na besedu s mladiãkou spisova-

telkou Sandrou Vebrovou pozva-

la studenty gymnázia ve ãtvrtek

24. ledna mûstská knihovna.

Teprve tfiiadvacetiletá autorka si

pro nû pfiipravila vyprávûní

o sv˘ch spisovatelsk˘ch zaãát-

cích, prvních úspû‰ích a také

krátkou ukázku ze své poslední

kníÏky Luko - Tajemství vlkodla-
kÛ.

Sandra Vebrová, v souãasnosti

studentka divadelní vûdy na

Filosofické fakultû UK, pronikla

do literárního svûta jako autorka

knih pro dûti a mládeÏ. K této ob-

lasti tvorby ji podle vlastních slov

nasmûrovalo osobní setkání

s Markétou Zinnerovou. Poprvé

se pfiedstavila pohádkou Nepo-
veden˘ kouzelník, s níÏ v roce

1998 vyhrála celostátní soutûÏ

o nejlep‰í pohádkov˘ námût

a kterou nejprve pfiepracovala do

podoby rozhlasové pohádky

a v roce 2005 na scénáfi pro tele-

vizi. Kromû toho publikovala jed-

nu ãertovskou pohádku v souboru

Kdyby ãert na koze jezdil, kde se

její jméno objevilo ve spoleãnos-

ti klasikÛ i moderních tvÛrcÛ po-

hádek a ver‰Û pro dûti.

Za svÛj skuteãn˘ debut v‰ak

Sandra Vebrová povaÏuje fantasy

pfiíbûh pro mladé ãtenáfie Luko,
mal˘ vlkodlak, kter˘ vy‰el v roce

2005. Se svou kniÏní prvotinou

zaznamenala znaãn˘ úspûch a po-

kraãování na sebe nedalo dlouho

ãekat. Pfied Vánoci se na pultech

knihkupectví objevil druh˘ díl

plánované trilogie s názvem Luko
- Tajemství vlkodlakÛ. Autorka

v nûm pfiíbûh pÛvodnû dûtsk˘ch

hrdinÛ, dvanáctiletého vlkodlaãí-

ho chlapce Luka a stejnû staré lid-

ské dívky Mariany, posunula do

polohy teenagerské. Zachovala

kulisy tajemného mûsta StvÛronu

a pfiipojila k nûmu dal‰í -

Legendar, kter˘ opût zaplnila

nadpfiirozen˘mi bytostmi - vlkod-

laky, upíry, skfiety a ãarodûjkami,

ale i lidmi, ktefií v tomto fantas-

tickém svûtû hrají podfiízenou 

úlohu.

Jejich jména Sandra Vebrová

peãlivû vybírala a kombinovala,

aby vystihla charakter jednotli-

v˘ch postav i jejich rodÛ. âerpala

pfiitom z latiny, germánsk˘ch

a románsk˘ch jazykÛ. Tak napfi.

Luko, pocházející z francouz‰ti-

ny, znamená vlk a souãasnû vysti-

huje pfiedstavu malého uliãníka,

jména aristokratick˘ch vlkodlakÛ

znûjí vzne‰enû a zároveÀ se

v nich oz˘vá vrãivé „r“, zatímco

jména skfietÛ jsou nelibozvuãn˘-

mi drnãiv˘mi patvary a jména li-

dí znûjí spí‰e civilnû a sympatic-

ky. VyuÏití nomen omen není je-

din˘m prostfiedkem charakteriza-

ce jednotliv˘ch rodÛ; bytosti se

od sebe odli‰ují i vzhledem, cho-

váním, mentalitou a spoleãen-

sk˘m postavením. Jedním z té-

mat obou kníÏek je souÏití a sou-

pefiení rÛzn˘ch kultur, Ïijících ve

spoleãném prostoru; ve druhém

díle se Sandra Vebrová v této sou-

vislosti dotkla i tématu fanatismu.

Vztah ãlenÛ odli‰n˘ch kultur au-

torka rozehrává nejdetailnûji v ro-

vinû hlavních hrdinÛ. Vlkodlaãí-

ho chlapce Luka a lidskou dívku

Marianu spojuje pocit outsider-

ství, hledání kofienÛ a svého mís-

ta. Jejich setkání a sblíÏení

Sandra Vebrová popisuje jako

proces, bûhem nûjÏ se oba uãí

spoléhat na sebe navzájem.

„Myslím, Ïe to hledání, kam pat-
fiím, provází snad v‰echny dospí-
vající lidi,“ fiekla pfii besedû

Sandra Vebrová a pfiiznala, Ïe 

do hlavních postav promítla i své

osobní pocity z dûtství.

Nabízí se otázka, proã Sandra

Vebrová zvolila právû Ïánr fanta-

sy. Jak pfii besedû fiekla, Ïánr ji

dfiíve nijak nepfiitahoval, spí‰e si

od nûj udrÏovala odstup, ale po

pfieãtení trilogie Pána prstenÛ
svÛj postoj pfiehodnotila. Oblibu

fantasy u souãasné mladé genera-

ce si vysvûtluje tím, Ïe vyhovuje

poÏadavku po dobrodruÏnosti,

akãnosti a klipovém odvíjení pfií-

bûhu. „Dne‰ní mladí lidé jsou vy-
staveni pfiemífie informací a moÏ-
ností. Nejsou schopní vnímat
dlouhé popisy apod. Îijí v uspû-
chané realitû a literatura fantasy
jim umoÏÀuje uniknout do svûta
s jasnûj‰ími pravidly,“ soudí

Sandra Vebrová. Pfiednost Ïánru

vidí i v tom, Ïe pfiekraãuje vyme-

zen˘ prostor tradiãní literatury

pro dûti a mládeÏ, která má ten-

denci oslovovat jen urãitou ãást

ãtenáfiÛ - dívek nebo chlapcÛ, ma-

l˘ch dûtí ãi dospívajících. Fanta-

sy naopak ãtou v‰echny generace

bez ohledu na pohlaví.

O tom, Ïe se Sandfie Vebrové dafií

oslovit ‰ir‰í publikum, neÏ pÛ-

vodnû zam˘‰lela, svûdãí ohlasy

i zájem o její kníÏky. V budoucnu

by mûl vzniknout i tfietí díl vlkod-

laãího pfiíbûhu a Luko by se mûl

také brzy objevit na filmovém

plátnû. ZN

Tel.: 554 212 566

E-mail: knihovna.rymarov@tis-

cali.cz

Webové stránky:

http://www.mekrymarov.info/

û

fi fi
â
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Mûstská knihovna

Vlkodlaci Sandry Vebrové: Nûco mezi rytífii a mafií

Uganda je zemû s typicky „africk˘m“ osudem. Struãn˘ úvod do his-
torie Ugandy nám umoÏní pochopit stav, ve kterém se tento zapome-
nut˘ kontinent nachází. Vût‰ina v˘kladu bude vûnována prost˘m li-
dem, jejich kultufie a strastem (kmeny a jejich kultura, urbanizace, ãa-
rodûjnictví, davová spravedlnost, HIV/AIDS, vzdûlání, dût‰tí vojáci...).

V˘stava pastelÛ

Miroslava Morávka

Galerie
U Stromu poznání
Mûstská knihovna

R˘mafiov

VernisáÏ
8. února 2008

v 17 hodin
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Plán besed, v˘stav a akcí - 1. pololetí 2008

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Pozvánka na novou v˘stavu

2. - 27. února

Franti‰ek ·najdr
obrazy

VernisáÏ: 2. února 2008
v 15 hodin

Úvodní slovo: Mgr. Jifií Karel

Hudba: M. Mácová, L. Janou‰ková
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Per aspera ad astra - Po strm˘ch cestách ke hvûzdám
Na mûsíc únor pfiipravila Galerie Octopus pfii

mûstském muzeu v˘stavu ãtvrtého a nejstar-

‰ího pfiíslu‰níka rodiny olomouck˘ch v˘tvar-

níkÛ, krajináfie Franti‰ka ·najdra, ãlovûka

s tak neuvûfiitelnû tûÏk˘m osudem a tak úÏas-

nou vÛlí Ïít a dávat, Ïe nelze neÏ s nesmírnou

úctou a pokorou pfied ním smeknout.

Rodák z Tovefie se narodil krátce po zaãátku

první svûtové války, jeÏ mu po dvou letech

vzala otce. Zprvu se neuvaÏovalo o umûlec-

ké dráze a chlapec se stal obchodním pfiíru-

ãím. Av‰ak uÏ roku 1930 zaãíná mlad˘

Franti‰ek tfiíbit cit a oko ve fotografii. Pak pfii-

chází v krizi o místo a devatenáctilet˘ pfiijí-

má zamûstnání u Bati ve Zlínû. Tragick˘ osud

okamÏitû zasazuje dal‰í ránu. TûÏk˘ úraz mu

bere obû ruce. Nepfiedstavitelné utrpení pro-

Ïívá po tfii roky na operaãních sálech nemoc-

nic, ale firma se stará. Roku 1936 dostává na

svou dobu dokonalé protézy. Oporou se mu

stává jeho mladá Ïena Marie a pfiátelé z kru-

hu malífiÛ, kdyÏ zaãíná soukromû studovat u-

mûní. Po drobn˘ch krÛãcích s neuvûfiiteln˘m

vypûtím a houÏevnatostí se uãí znovu psát

a s protézami zaãíná i malovat. MoÏná zá-

zrak, ale urãitû stateãnost s paliãatostí

a ohromnou dávkou vá‰nivého zanícení ne-

sou neãekané ovoce. Roku 1941 zaãíná vy-

stavovat a 1943 jej pfiijímá do svého stfiedu

profesionální elita Skupiny olomouck˘ch

v˘tvarníkÛ, Ïádn˘ soucit, mluví jen a jen vy-

soká hodnota díla.

Po válce, roku 1947, vstupuje do Skupiny

moravsk˘ch v˘tvarníkÛ a v˘znaãného brnûn-

ského Bloku. Vystavuje s Makovsk˘m

i Svolinsk˘m. Únor 1948 likviduje star‰í

spolky a zb˘vá jedin˘ âeskoslovensk˘ svaz

v˘tvarn˘ch umûlcÛ a po jeho zániku 1971, 

umûlci si zadali s praÏsk˘m jarem, se dostá-

vá nyní jiÏ v˘znamn˘ moravsk˘ krajináfi do

evidence âeského fondu v˘tvarného umûní.

Po pfievratu vstupuje do renomované Unie

v˘tvarn˘ch umûlcÛ Olomoucka. Umírá 

12. 5. 2001, jeho hrob leÏí v poklidu dolanské-

ho hfibitova. Za svého Ïivota uspofiádal dvaat-

fiicet v˘stav a jeho obrazy najdeme v soukro-

m˘ch i galerijních sbírkách u nás i v zahraniãí.

Îivot Franti‰ka ·najdra je úÏasn˘m triumfem

lidské odvahy, vÛle, víry, nadání a citu. Kolik

je takov˘ch vzácn˘ch osobností?

Autora zaujala nám v‰em blízká tradiãní kraji-

na, sevfiená údolí nebo staãí sestoupit z kopcÛ

na slunnou a nesmírnou Hanou v rámu modra-

v˘ch kopcÛ. Mistrovy techniky zahrnují v‰e od

kresby, pérovek pfies akvarely, temperu po ole-

jomalbu. Jedno v‰ak mají v‰echny spoleãné. AÈ

se jedná o teplou krajinu léta, pfiedjarní tání,

zimní sychravy, pastelovou nádheru jar, barev-

né podzimy s uklizen˘mi sady ãi scenérii tûÏ-

k˘ch ocelov˘ch oblak pln˘ch de‰tû - vÏdy plát-

no záfií a svítí. Povûsíte-li obraz do stínu, pfii-

bude vám dal‰í okno ke vzduchu, svûtlu, jas-

n˘m barvám dne a dobré náladû. Objevíte-li na

obraze lidi, jiÏ dávno zapomenuté pluhy s orá-

ãi, potahy taÏené koÀmi, z nichÏ sálá síla, na-

pûtí a dokonale odpozorovan˘ pohyb, pak po-

chopíte umûlcÛv vztah k ãlovûku a Ïivotu. H˘fií

barvami od skvrn ostr˘ch ãervení pfies karmí-

ny, Ïlutû, svûtlé zelenû, fialové k vzdu‰né mo-

dfii vzdálen˘ch hor a tuhé temné zeleni jehliã-

nanÛ. V‰e tvofií odváÏn˘mi tahy plochého ‰tût-

ce, aÏ ostfie lomen˘mi liniemi kulis krajiny

a dospívá k úÏasnému zjednodu‰ení ãi zkratce,

aniÏ by jakkoli omezil svou v˘povûì.

V díle sledujeme klidn˘, ale patrn˘ v˘voj od

realistick˘ch malífisk˘ch poãátkÛ ke zralému

a nesmírnû pfiitaÏlivému tvofiení na vrcholu

umûleckého Ïivota. Ve velkém kum‰tu se

mnohdy spojuje nadání s utrpením a pfiekáÏ-

kami, to v plné mífie platí stejnû o vyzrál˘ch

skladbách hluchého Smetany jako o obdivu-

hodném Franti‰ku ·najdrovi, kter˘ dokázal

tolik stateãnosti a síly a dal lidem tolik ra-

dosti a pohody. Dûdictví se malífii ve zcela 

originální spirále zdafiilo pfiedat obûma

MiroslavÛm ·najdrov˘m, synu i vnukovi,

i paní Bronislavû, sv˘m dÛstojn˘m pokraão-

vatelÛm, s jejichÏ v˘tvarn˘mi pracemi vás

na‰e galerie seznámila v minul˘ch letech.

Zveme v‰echny pfiátele krásy, ale také ty,

ktefií mají úctu k odvaze ãlovûka, houÏevna-

tosti a potfiebují získat víru, Ïe nikdy není nic

ztraceno, Ïe se pu‰ky nesmí vhazovat do Ïita

a Ïe lze slavit úspûch, i kdyÏ zdánlivû uÏ ne-

ní Ïádné cesty ze samého dna lidské bídy 

a utrpení. Jifií Karel

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

Ná‰ páníãek

Objektivem ZdeÀka Habra
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Studentsk˘ klub

Kam na v˘let

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 literár-

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

v˘znamné krajanky, naivní malífiky a básnífi-

ky Marie Kodovské, vyhla‰uje ãtrnáctideník

R˘mafiovsk˘ horizont spoleãnû se Student-

sk˘m klubem SVâ R˘mafiov.

Jako v pfiedchozích roãnících - nultém 2004

a prvním 2006 - mohou amatér‰tí básníci,

prozaici a v˘tvarníci zasílat na e-mailovou

adresu redakce rymhor@seznam.cz nebo na

po‰tovní adresu R˘mafiovsk˘ horizont,

Stfiedisko volného ãasu, OkruÏní 10, 795 01

R˘mafiov, své dosud nepublikované pfiíspûv-

ky - básnû, povídky a fejetony, kresby a foto-

grafie, z nichÏ budeme bûhem roku vybírat ty

nejzajímavûj‰í k oti‰tûní na stránkách na‰eho

periodika. Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe au-

tofii automaticky vyjadfiují souhlas s jeho pfií-

padnou gramatickou úpravou a zvefiejnûním.

Nutnou podmínkou je opatfiení kaÏdého pfiís-

pûvku jménem autora a kontaktem.

Po zku‰enostech z pfiedchozích roãníkÛ

a v souladu s potfiebami ãernobílého tisku

specifikujeme pravidla soutûÏe takto: v kate-

gorii poezie pfiijímáme básnû a básnické cyk-

ly v rozsahu max. 20 stran, v kategorii próza

pfiijímáme texty v rozsahu max. 10 stran, kte-

ré mohou b˘t v pfiípadû potfieby rozdûleny na

pokraãování, v kategorii ilustrace pfiijímáme

ãernobílé kresby, koláÏe a fotografie (barev-

né pouze s vûdomím autorÛ, Ïe se jejich cha-

rakter ãernobílou reprodukcí zmûní). Vûková

ani dal‰í omezení se nekladou. Neãitelné ru-

kopisné texty a jinde publikované práce bu-

dou ze soutûÏe vyfiazeny.

SoutûÏ bude otevfiena do srpna leto‰ního roku,

bûhem záfií a fiíjna budou zaslané práce vyhod-

noceny. Vítûzové v‰ech tfií kategorií budou vy-

hlá‰eni bûhem literárního veãera spojeného

s v˘stavou v˘tvarn˘ch prací na konci tohoto

roku. Ze soutûÏních pfiíspûvkÛ bude redakce

ãerpat i v následujícím roce 2009. ZN

Ze Skfiítku na Ovãárnu
Tato lyÏafiská trasa patfií k nejkrásnûj‰ím ne-

jenom v Jeseníkách, ale v celém âesku.

Nabízí skvûlé v˘hledy i pestr˘ terén. Kromû

letního turistického znaãení jsou bezlesé úse-

ky oznaãeny tyãov˘m znaãením.

Velmi nepfiíjemné b˘vají silné vûtry a mlhy,

které mnohdy znemoÏÀují nástup na túru,

popfiípadû zpÛsobují omrzliny. Je‰tû nebez-

peãnûj‰í pak b˘vá led, kter˘ se vytváfií po do-

ãasné oblevû. Tato trasa rozhodnû není vhod-

ná pro zaãáteãníky.

Od motorestu Skfiítek zaãínáte nejdfiíve po

rovince lesem, zhruba po 1 km v‰ak pfiichází

vytrvalé stoupání, které se stává ãím dál víc

nároãn˘m. Závûreãn˘ v˘‰vih nad

Ztracen˘mi kameny vás dovede na bezlesou

hfiebenovku s tyãov˘m znaãením, kde je te-

rén jiÏ opût mírnûj‰í. V opaãném smûru je to

velmi nároãn˘ sjezd vyÏadující nejenom

dobrou techniku, ale také dostatek snûhu.

Pokud vládne dobré poãasí bez vûtru a ledu,

pak je cel˘ úsek hfiebenovky aÏ po Ovãárnu

v pohodû. V opaãném pfiípadû je tfieba zváÏit

návrat, popfi. zvolit níÏe uvedenou trasu úbo-

ãím hlavního hfiebene.

ITINERÁ¤ TRASY
Skfiítek (900 m) - Ztracené kameny, 3 km (+

250 m) - Jelení Studánka, 6 km (+ 150 m) -

Vysoká hole, 11 km (- 150 m) - Ovãárna, 

13 km (- 200 m).

Doprava: Na Skfiítek autobusem

z R˘mafiova, z Ovãárny lze pokraãovat na

âervenohorské sedlo nebo jet autobusem na

Hvûzdu a následnû zpût do R˘mafiova.

JiKo, zdroj: www. cestovani.idnes.czPod Vysokou holí na hlavní hfiebenovce

Úsmûvnû

Taky to zaÏíváte?
• âasto tahám za dvefie, do kter˘ch se má tlaãit.

• Vût‰inou nemÛÏu najít konec prÛsvitné lepící pásky.

• âasto sly‰ím svÛj mobil, i kdyÏ ho nemám s sebou.

• Pfii jízdû na eskalátoru mi vÏdycky jede ruka na madle rychleji.

• Jdu nakupovat a pfiinesu nûco zcela jiného.

• Jedu neznám˘m mûstem a pfiece se mi zdá, Ïe jsem zde uÏ byla.

• Navykl˘m pohybem si urovnávám na nose br˘le, i kdyÏ je v té chví-

li nemám.

• Vypínám televizor a obrazy mi dále bûÏí pfied oãima.

• Vracím se domÛ vypnout Ïehliãku, i kdyÏ já ten den vÛbec neÏehlila.

• Dávám fla‰ky do igelitové ta‰ky se strachem, Ïe se protrhne.

• Klíãe od domu nosím pravidelnû na dnû nákupní kabely.

• Oãekávám reakce lidí - a ony jsou naprosto odli‰né.

• Pfii ranním probuzení jsem pfiekvapená, kde to jsem.

• âasto postupuji takto: PodceÀuji - ‰ok! - obviÀuji.

• âasto ãtu detektivku odzadu, sleduji pak jednání vraha.

• âasto otevfiu kredenc... nic... zase ho zavfiu.

• Obãas se cítím jako dcera své dcery.

• Mnohdy cítím nûkolik minut ãi vtefiin dfiíve, Ïe zazvoní telefon.

• Nûkteré dny stále sly‰ím v duchu stejnou písniãku.

• KdyÏ usínám, mívám ty nejskvûlej‰í nápady, které pak noc rozpt˘lí.

• âasto po pfieãtení stránky v knize vÛbec nevím, oã kráãí.

• Obãas mám vyslovenû chuÈ na ãistou vodu.

• Myslím si, Ïe kdyÏ jsem najezená, tak mi to lépe myslí.

• Pfiem˘‰lím, jak se pí‰e velké psací i, y, g, x...

• Obãas si uvûdomuji, Ïe vidím vlastní nos.

• Nûkdy mû obtûÏuje moje vlastní tûlo.

• Vejdu do ãekárny u zubafie - a zub pfiestane automaticky bolet.

• âlánky o politice si pfiekládám do svého jazyka.

• Na Nov˘ rok zaãínám cítit ve vzduchu jaro.

• KdyÏ pofiádnû zhluboka d˘chám, je mi i v nose tepleji.

• âasto chci b˘t zlá, kdyÏ se mi lidé svûfiují se zdravotními potíÏemi.

• KdyÏ slívám uvafiené ‰pagety, minimálnû jedna uteãe a zmizí 

v odpadu.

Taky to znáte? To jsou mi vûci. Je to normální? Si
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Pfiipomínáme si

SÀatky z rozumu Karla IV.
Karel IV., Otec vlasti a nedávno zvolen˘

Nejvût‰í âech, patfií k nejzajímavûj‰ím po-

stavám ãesk˘ch dûjin, osobnostem inspira-

tivním a v˘jimeãn˘m a také nejoblíbenûj‰ím.

PfiízeÀ souãasníkÛ i nesãetn˘ch generací po-

tomkÛ si vyslouÏil mnoÏstvím politick˘ch

i kulturních poãinÛ, díky nimÏ se jeho jméno

stalo nesmrteln˘m a âe‰i se dodnes mají ãím

chlubit. Doba jeho panování pfiinesla ãeské-

mu království neskuteãn˘ rozvoj a lze bez 

okolkÛ fiíci, Ïe na‰e zemû v tûch ãasech zaÏí-

vala jeden ze sv˘ch nejvût‰ích vrcholÛ. Není

tedy divu, Ïe jsme na svého Karla IV. hrdí

a rádi se ztotoÏÀujeme s jeho odkazem.

Pfiesto by to stále nestaãilo k tomu, abychom

na nûj pom˘‰leli se skuteãnou sympatií. Tu

totiÏ dokáÏeme pociÈovat k sebev˘znamnûj-

‰ím historick˘m osobnostem jen stûÏí, neu-

míme-li si je pfiedstavit jako Ïivoucí bytosti

z masa a kostí, s tváfií, charakterem a ‰armem

i nûjakou tou veskrze lidskou slabÛstkou.

A právû v tom je Karel IV. znaãnû zv˘hodnûn

- dodnes se totiÏ jeví nejen jako král, císafi,

vzdûlanec a pfiítel umûní, ale i jako prav˘

muÏ, nefikuli chlap.

„Dozvûdûli jsme se ze zpráv mnoha lidí, Ïe
nûktefií velmoÏi nûmeãtí, ktefií ãistou láskou
milují Tvoji ãest, reptají a velmi tûÏce nesou,
Ïe Ty sv˘mi ‰aty, které nosí‰ pfiíli‰ krátké
a tûsné, nezachovává‰ onu váÏnost, kterou
vyÏaduje vrchol dÛstojnosti císafiské, a Ïe se
proti slu‰nosti této dÛstojnosti úãastní‰ klání
a turnajÛ. Nad tím jsme se my, ktefií z otcov-
ské lásky touÏíme po rozmnoÏení Tvé cti, po-
divili, a dÛraznû Tvou jasnost Ïádáme, abys
v budoucnosti nosil odûv voln˘ a dlouh˘, kte-
r˘ prozrazuje zralost, a Ïe se vyÏaduje pfii tak
velikém panovníkovi, abys nechal takov˘ch
klání a turnajÛ a aby ses ve sv˘ch skutcích
a vystupováních ukázal váÏn˘m a zral˘m,
aby na Tobû nebylo pozorováno nic nepfií-
slu‰ného nebo pokárání hodného, n˘brÏ abys
hodnost, jejíÏ odznaky a váhu nosí‰, naplÀo-
val mravy a zosobÀoval ctnostn˘mi skutky,“

pí‰e papeÏ Kliment VI. Karlovi IV. v dopise

z 25. února 1348. Proã kárá sám papeÏ ães-

kého krále?

Otec Karla IV. Jan Lucembursk˘ byl znám

jako náruÏiv˘ váleãník, kter˘ chtûl dob˘vat

a získávat nová území silou. Jeho syn je mu

naopak kladen do protikladu jako diplomat,

kter˘ roz‰ifioval své pole vlivu rozumem

a v˘hodn˘mi sÀatky. Nûco z otcovy horko-

krevnosti v‰ak Karel IV. pfiece jen zdûdil.

Není tajemstvím, Ïe se rád úãastnil rytífi-

sk˘ch turnajÛ, a to dokonce inkognito, aby

neporu‰il dÛstojenství svého královského

postavení. Antropologové, ktefií zkoumali je-

ho ostatky, uloÏené v královské hrobce chrá-

mu sv. Víta, popisují Karla IV. jako silného,

statného muÏe s postavou tûÏkého atleta

o v˘‰ce pfiibliÏnû 175 cm. Pfii zkoumání kos-

terních pozÛstatkÛ v‰ak vûdci nalezli nejen

‰rámy, napfi. seãnou ránu v obliãeji, ale také

v˘razné stopy tûÏk˘ch zranûní, k nimÏ Karel

IV. pfii‰el právû pfii soubojích, za které jej pa-

peÏ Kliment VI. tolik káral.

Jeho napomínání evidentnû nemûlo k˘Ïen˘

efekt. Král se turnajÛ úãastnil dál a pouãila

jej teprve trpká zku‰enost. Bûhem rytífiského

klání v Itálii v roce 1350 totiÏ dostal ránu

dfievcem do pfiilby a spadl s konû. Následky

byly katastrofální, poranûná krãní pátefi, pfie-

raÏená ãelist a ulomená brada. Jin˘ na jeho

místû by nepfieÏil. Karel IV. v‰ak s pomocí

stfiedovûké chirurgie nejen pfieÏil, ale dokon-

ce se po ãtyfiech mûsících rekonvalescence

vrátil do sedla. âím pro‰el bûhem tûch ãtyfi

mûsícÛ, si lze jen dom˘‰let. Je pravdûpodob-

né, Ïe po o‰etfiení, pfiidrátování ãelisti a nû-

kolikat˘denním znehybnûní se Karel IV. mu-

sel znovu uãit Ïv˘kat, chodit, oblékat atd.

Následky zranûní nesl do konce Ïivota - byl

shrben˘, hlavu mûl nach˘lenou na levou

stranu a nemohl jí otoãit. Jeho celoÏivotním

prÛvodcem byla také úporná dna, která bo-

lesti pohybového aparátu je‰tû zvy‰ovala.

Zranûní, které si pfiivodil v souboji, ov‰em

Karel IV. papeÏi Klimentovi zdá se nepfii-

znal. V dopise z 10. listopadu 1350 mu pí‰e,

Ïe ochrnul na v‰echny ãtyfii konãetiny pfii po-

kusu o otravu, aãkoliv vûdci jsou názoru, Ïe

za doãasné ochrnutí mohlo právû zranûní pá-

tefie. Po této zku‰enosti se pr˘ Karel IV. tur-

najÛm vyh˘bal.

Karel IV. se vyznaãoval nejen muÏností a fy-

zickou silou, ale i osobit˘m ‰armem. O tom

svûdãí nejen v˘tvarná zobrazení (vÏdy bez 

onoho ‰rámu ve tváfii), ale i nejedno literární

zpodobení, která Karlovi pfiisuzují sice kulti-

vovanou, ale vá‰nivou povahu, smysl pro

krásu umûleck˘ch dûl i Ïen. Je notoricky

známou skuteãností, Ïe byl velk˘ ãesk˘ pa-

novník ãtyfiikrát Ïenat. PokaÏdé to byl tzv.

sÀatek z rozumu, navzdory tomu mûlo jít

o harmonické vztahy, tolik nepodobné man-

Ïelství jeho rodiãÛ Jana Lucemburského

a Eli‰ky Pfiemyslovny (kvÛli sporÛm rodiãÛ

byl tfiílet˘ Václav, pozdûj‰í Karel IV., ode-

brán své matce, nejprve vûznûn na

Kfiivoklátû a poté vychováván ve Francii;

matku uÏ nikdy nevidûl). V únoru si pfiipo-

mínáme v˘roãí úmrtí dvou manÏelek Karla

IV. - Anny Falcké a AlÏbûty Pomofianské.

První a moÏná i nejmilovanûj‰í Ïenou Karla

IV. v‰ak byla francouzská princezna Markéta

neboli Blanka z Valois (1316 - 1. 8. 1348).

Jediná z Karlov˘ch manÏelek byla jeho vrs-

tevnicí. SÀatek smluvili otcové Jan Lucem-

bursk˘ a hrabû Karel z Valois v dobû, kdy by-

lo jejich dûtem sedm let. Sedmiletí novoman-

Ïelé pak Ïili na francouzském dvofie a rok

v Lucembursku, aÏ do Karlova odjezdu do

Itálie, kam ho povolal otec. Znovu se setkali

jiÏ v Praze roku 1334 jako osmnáctiletí.

Blanka, aã neumûla slovo ãesky, se pr˘ brzy

s nov˘m prostfiedím sÏila a stala se velmi ob-

líbenou. Po smrti Jana Lucemburského byl

manÏelsk˘ pár roku 1347 korunován na ães-

kého krále a královnu. Blanka v‰ak rok natoVoskové figuriny Karla IV. a jeho ãtyfi Ïen na Karl‰tejnû
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po krátké nemoci zemfiela. Pfiíãina neznámá -

snad tuberkulóza. Bylo jí teprve dvaatfiicet

let. Karel IV. byl zdrcen. NejenÏe pfii‰el o mi-

lovanou Ïenu, ale navíc stále nedisponoval

tím z dynastického hlediska nejpodstatnûj-

‰ím - synem. Z manÏelství s Blankou se totiÏ

narodily pouze dvû dcery Markéta a Katefii-

na. Bylo tedy nutné oÏenit se znovu.

Novou manÏelku hledal Karel IV. nejprve

v Anglii. Ta byla jistû podobnû dÛleÏit˘m

spojencem jako Francie, s níÏ se spfiíznil

svatbou s Blankou. Krátce pfied uzavfiením

sÀatku s ‰estnáctiletou Izabelou, dcerou ang-

lického krále Eduarda III., v‰ak Karel ucukl.

Naskytlo se totiÏ mnohem zajímavûj‰í spoje-

nectví s falck˘m rodem WittelsbachÛ, ktefií

dosud podporovali Karlova protivníka

Günthera ze Schwarzburgu. ManÏelstvím

s Annou Falckou (26. 9. 1329 - 2. 2. 1353),

dcerou falckého kurfifita Rudolfa II. a Anny

Tyrolské, které Karel IV. uzavfiel v roce

1349, získal nejen cenného spojence, ale ta-

ké nové statky v Horní Falci. Povûst praví, Ïe

Anna podala svému muÏi nápoj lásky, aby ho

k sobû pfiipoutala, on v‰ak po nûm jevil

známky otravy (Ïe by ona otrava, na kterou

se Karel vymlouval papeÏi Klimentovi?).

Poãátkem listopadu byla Anna Falcká koru-

nována ãeskou královnou a brzy poté porodi-

la svému muÏi oãekávaného dûdice. Václav

se narodil 17. ledna 1350. Zdálo se, Ïe

Karlovi jiÏ nic nechybí ke ‰tûstí. Sotva dvou-

let˘ syn v‰ak náhle zemfiel a brzy po nûm

i jeho matka. Bylo jí ãtyfiiadvacet let. Pfiíãina

smrti není známa. Karel IV. znovu ovdovûl.

Tfietí Karlovo manÏelství bylo iniciováno po-

dobn˘mi pohnutkami jako pfiedchozí - mo-

censk˘mi zájmy a potfiebou zplodit dûdice.

Svatební praxe na panovnick˘ch dvorech je

patrná z toho, Ïe Karel pro pfiedãasnû zemfie-

lého syna Václava, byÈ teprve batole, jiÏ na-

‰el vhodnou nevûstu, jedenáctiletou Annu

Svídnickou, dceru svídnického vévody

Jindfiicha II. a uherské princezny Katefiiny.

KdyÏ se náhle ocitl bez Ïeny i bez syna, roz-

hodl se pro ‰alamounské fie‰ení - s Annou

Svídnickou se oÏenil sám. Získal tím pro

âeskou korunu území Svídnicka a Javornic-

ka a pro sebe novou nadûji na muÏského po-

tomka.

Anna Svídnická (1339 - 11. 7. 1362) byla

o tfiiadvacet let mlad‰í neÏ její Ïenich, v do-

bû sÀatku roku 1353 jí bylo teprve ãtrnáct let.

JiÏ takto mladá se stala nejprve ãeskou krá-

lovnou, poté fiímskou královnou a nakonec

fiímskou císafiovnou, kterou byla korunována

spoleãnû s Karlem IV. v dubnu roku 1355.

Tyto pocty byly následovány dal‰ím úspû-

chem. Tfietí Karlova manÏelka mu koneãnû

dala dûdice. Po dcefii AlÏbûtû pfiivedla 26. úno-

ra 1361 na svût syna Václava, pozdûj‰ího

Václava IV. Otec byl nadmíru ‰Èasten. JiÏ

dvouletého nechal syna Václava korunovat

ãesk˘m králem a bral jej na zasedání snûmu,

kde jej nechal sedût v ãele jednání. Dítûti tak

dokonale znechutil jeho budoucí poslání -

Václav se sice stal jeho následníkem, ale vû-

hlasu a úspûchÛ svého otce nikdy nedosáhl

a ani dosáhnout neusiloval. Ani tfietí manÏel-

ství nemûlo dlouhého trvání. Anna Svídnická

nepfieÏila tfietí porod a ve sv˘ch tfiiadvaceti

letech zemfiela i s novorozen˘m potomkem.

Karel IV. zÛstal vdovcem pouh˘ch 10 mûsí-

cÛ. Jeho ãtvrtou a poslední vyvolenou se sta-

la ‰estnáctiletá AlÏbûta Pomofianská (1347 -

14. 2. 1392). Mezi manÏeli byl vûkov˘ rozdíl

jednatfiiceti let. To v‰ak nebránilo tomu, aby

byl i tento svazek naplnûn˘m manÏelstvím.

Dcera pomofianského vévody Bohuslava V.

a polské princezny AlÏbûty vynikala nad 

ostatními Karlov˘mi manÏelkami hned v nû-

kolika ohledech. Mûla pr˘ urostlou postavu

a disponovala mimofiádnou fyzickou silou.

Podle dobového kronikáfie dokázala oh˘bat

Ïelezné tyãe a rovnat podkovy. Byla také

velmi cílevûdomou osobností. AlÏbûta

Pomofianská pfiinesla Karlu IV. nejen dal‰í

posílení jeho mocenského vlivu (sÀatkem se

Karlovi podafiilo rozbít spojenectví polského

a uherského krále s rakousk˘m vévodou

Rudolfem IV.), ale dala svému muÏi i ‰est

dûtí.

V ãervnu roku 1363 byla AlÏbûta Pomofian-

ská korunována ãeskou královnou, o pût let

pozdûji fiímskou císafiovnou. Po smrti Karla

IV. 29. listopadu 1378 (na zápal plic) se

AlÏbûta stáhla do pozadí a plnû se vûnovala

v˘chovû dûtí, jejichÏ zájmy bedlivû stfieÏila

a hájila. Nejvût‰í podporu orientovala na sy-

na Zikmunda, kterého od poãátku stavûla

proti nevlastnímu bratru Václavovi a jemuÏ

dopomohla k titulu uherského krále. Osudy

ãeské zemû pod vládnou obou Karlov˘ch sy-

nÛ jsou v‰ak jiÏ jinou kapitolou. Dlouhá, bar-

vitá a nejedním tajemstvím opfiedená historie

Karlov˘ch ãtyfi manÏelství se uzavfiela smrtí

AlÏbûty Pomofianské 14. února 1393 v Hrad-

ci Králové. Svého muÏe pfieÏila o patnáct let.

Stejnû jako ostatní tfii Ïeny odpoãívá

s Karlem IV. v královské hrobce chrámu sv.

Víta. ZN

Organizace a spolky

65. v˘roãí vítûzství Rudé armády nad fa‰isty v bitvû u Stalingradu
(17. 7. 1942 - 2. 2. 1943)

1. ãást
Na pfielomu ledna a února leto‰ního roku si pfiipomínáme 65. v˘roãí vítûzství sovûtsk˘ch vojsk v boji u Stalingradu na pfielomu let 1942

a 1943. Jak tato nejvût‰í a tehdy zatím nejhrÛznûj‰í bitva Velké vlastenecké války a také II. svûtové války vÛbec zaãala, jak˘ mûla po dobu

více jak sedmi mûsícÛ prÛbûh a také jaké byly dÛvody vítûzství Rudé armády a naopak dÛvody v té dobû dosud nejvût‰í nûmecké poráÏky na

v˘chodní frontû?

Léto roku 1942 (17. ãervence -

zahájen nûmeck˘ útok na
Stalingrad)
S blíÏícím se létem roku 1942 se

poãaly hlavní události na v˘-

chodní frontû odvíjet na jihu.

Nûmecké uskupení kolem 80 di-

vizí za podpory více jak 1 500 le-

tadel pfie‰lo ve smûru na VoronûÏ

a v Donbasu. Vojska nûmecké

skupiny armád Süd poãala útoãit

ve strategick˘ch smûrech na Kav-

kaz (operace Edelweiss) a na

Stalingrad (operace Fischreiher).

Do 25. ãervence 1942 Nûmci

prolomili sovûtskou obranu do

hloubky 150 aÏ 400 kilometrÛ

a bezprostfiednû ohrozili Severní

Kavkaz a stalingradskou hospo-

dáfiskou oblast. Nûmci tímto smû-

rem útoãili, protoÏe právû tam by-

la soustfiedûna hlavní ãást (4/5)

tûÏby ropy v SSSR, více jak polo-

vina manganové rudy a také roz-

sáhlá zemûdûlská v˘roba. Nû-

mecké velení ve sv˘ch plánech ta-

ké pfiedpokládalo, Ïe obsazením

Kavkazu urychlí vstup Turecka

do války proti Sovûtskému svazu,

uvaÏovalo také o vpádu Wehr-

machtu na Stfiední v˘chod, kde

bylo také obrovské bohatství ro-

py. V taktick˘ch plánech nûmecké

vedení chtûlo nejkrat‰í cestou pro-

niknout k Volze u Stalingradu

a zajistit následnû prÛlom svého

hlavního uskupení od Rostova na

Baku.

Sovûtské velení, které si bylo vû-

domo nûmeckého nebezpeãí (za-

chování dopravní tepny na Vol-

ze), rozhodlo nasadit do rozho-

dujícího boje své strategické zá-

lohy ve stalingradském smûru

a donutit nepfiítele vést hlavní

boj právû v prostoru mûsta

Stalingradu. A tak se také

Stalingrad stal v polovinû roku

1942 dûji‰tûm nejdÛleÏitûj‰í bit-

vy Velké vlastenecké války.

Mûsto tehdy mûlo asi 450 000 

obyvatel, patfiilo k nejdÛleÏitûj-

‰ím prÛmyslov˘m oblastem ze-

mû a na jeho území pracovalo

126 prÛmyslov˘ch závodÛ.

Nûmeck˘ vÛdce Adolf Hitler ve

smûrnici ã. 45 ze dne 23. ãerven-

ce 1942 nafiídil úder na Stalin-

grad 6. armádû generála Friedri-

cha von Pauluse. Na Kavkaz pak

útoãily 1. a 4. tanková a 17. pol-

ní armáda. V reakci na to nafiídi-

lo sovûtské vrchní velení posílit

obranu mûsta a vytvofiit ãtyfii 

obranná pásma. Byly vytvofieny

protitankové prapory, lidobrana,

formovaly se partyzánské skupi-

ny pro ataky v nepfiátelském t˘lu

a v celé stalingradské oblasti byl

vyhlá‰en váleãn˘ stav. Pomoci

v odraÏení nepfiítele mûly zálohy

62., 63. a 64. armády, vytvofien˘

Stalingradsk˘ front vedl mar‰ál

S. K. Timo‰enko, pozdûji gene-

rál V. N. Gordov.

Nûmeck˘ útok zapoãal 17. ãer-
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vence silou 14 divizí 6. armády,

coÏ bylo 270 000 muÏÛ a zhruba

500 tankÛ. Od tohoto dne aÏ do

22. ãervence svádûlo tûÏké boje

s pfiedvoji NûmcÛ na 12 sovût-

sk˘ch divizí a kolem 400 tankÛ.

TûÏké boje trvaly aÏ do poloviny

srpna, kdy sovûtská armáda za-

stavila nûmecké svazky na vnûj-

‰ím obranném pásmu Stalingra-

du. Za tfii t˘dny bojÛ Nûmci po-

stoupili jen o 60 aÏ 80 kilometrÛ.

To komplikovalo situaci nûmec-

ké armády na frontû i uvaÏovan˘

postup na Kavkaz. Generál

Alfred Jodl 30. ãervence pfiiznal

Hitlerovi, „Ïe se o osudu Kavka-
zu rozhodne uÏ u Stalingradu“.

Pfies odraÏení poãáteãních útokÛ

NûmcÛ nebyla situace v oblasti

pro sovûtskou stranu nijak rÛÏo-

vá. Rozkazem lidového komisa-

fie obrany J. V. Stalina ã. 227

z 28. ãervence byla stanovena 

opatfiení k posílení bojovnosti

a disciplíny vojákÛ v‰ech vojsk.

Zaãátkem srpna byl pro obranu

mûsta na jihozápadû vytvofien

nov˘, Jihov˘chodní front a jeho

velitelem byl jmenován generál

A. I. Jeremenko. Tomu pak byl

podfiízen i Stalingradsk˘ front.

Stranické orgány ve mûstû mobi-

lizovaly pracující ze v‰ech závo-

dÛ a továren ke zv˘‰ení pomoci

v obranû Stalingradu. Vojáci

i prostí obãané dennû prokazo-

vali bezpfiíkladné hrdinství.

Bojovalo se o kaÏdou ãást mûsta,

o kaÏdou ulici a kaÏd˘ dÛm.

Koncem srpna se bojovalo uÏ na

pfiístupov˘ch cestách k mûstu.

JiÏnû od mûsta KotlubaÀ se po-

dafiilo nepfiíteli proniknout aÏ

k fiece Volze. Dne 23. srpna zasa-

dila hromadn˘ úder mûstu nû-

mecká 4. letecká armáda, pod-

niknuto bylo na 2 000 bojov˘ch

letÛ. Sovût‰tí letci i dûlostfielci

sestfielili 120 nepfiátelsk˘ch leta-

del. O dva dny pozdûji, 25. srp-

na, byl ve Stalingradû vyhlá‰en

stav obleÏení. Pomoci v organi-

zaci obrany pfiijel do prostoru

Stalingradu generál G. K. Îu-

kov, kter˘ byl 26. srpna jmeno-

ván zástupcem vrchního velitele.

Srpen a záfií roku 1942 (13. zá-
fií - zahájena nûmecká ofenzíva)
Na pfielomu srpna a záfií jiÏ hro-

zilo bezprostfiední nebezpeãí, Ïe

nepfiítel pronikne do mûsta. V té

dobû ãelní útvary nûmeckého

XIV. tankového sboru dosáhly

na vzdálenost 8 kilometrÛ od

centra Stalingradu. Svazky 4. tan-

kové armády pronikly aÏ k jiho-

západnímu pfiedmûstí. Od 13. zá-

fií, po zahájení rozhodující nû-

mecké ofenzívy na stfied mûsta,

zaãaly urputné boje pfiímo o sa-

motn˘ Stalingrad, kter˘ bránili

vojáci 62. armády pod vedením

generála V. I. âujkova. Bojovalo

se severnû i jiÏnû

od mûsta, s cílem 

udrÏet obranné

pozice a pfiipravit

se na sovûtsk˘

protiútok. Nûmci

podél Volhy pro-

nikli aÏ k hlavní-

mu nádraÏí. V po-

lovinû záfií se do

rukou NûmcÛ do-

stala vedle sever-

ní ãásti také ãást

jiÏní. Nûmci pro-

nikli také do stfie-

du mûsta a zmoc-

nili se dominující

v˘‰iny - Mama-

jevovy mohyly.

Tento strategick˘

bod mûsta v‰ak

byl neãekan˘m

protiútokem vy-

rván zpût pod

kontrolu sovût-

sk˘ch vojsk, stejnû jako fiada

dal‰ích dÛleÏit˘ch objektÛ ve

mûstû. V fiíjnu mûli Nûmci v je-

den ãas pod kontrolou dokonce

víc jak 2/3 mûsta. Nûmecké ve-

lení si uÏ dokonce pospí‰ilo

s oznámením v tisku, Ïe „nû-
meãtí granátníci obsadili Sta-
lingrad“.

¤íjen roku 1942 (14. fiíjna -

Nûmci pfie‰li do „strategické
obrany“)

V té dobû uÏ ale sovûtské velení

pfiipravovalo protiofenzívu a stá-

le ãastûji podnikalo své protiúto-

ky. Rozvaliny domÛ a také mûst-

ské kanalizace se staly pro obrán-

ce pevnostmi. Vojska fa‰istické-

ho bloku (také italská, rumunská

a maìarská ar-

máda) pfie‰la na

s o v û t s k o - n û -

mecké frontû od

14. fiíjna do tzv.

„ s t r a t e g i c k é  

obrany“, pfiesto

ale téhoÏ dne

podnikli gene-

rální útok na

p r Û m y s l o v o u

ãtvrÈ mûsta. Den

poté, 15. fiíjna,

pronikli Nûmci

v prostoru trak-

torového závo-

du k Volze. Hr-

dinnou obranou

vojákÛ a obrán-

cÛ mûsta byly

s blíÏící se zi-

mou drceny elit-

ní jednotky nû-

meckého Wehr-

machtu. Hlavní

stan vrchního velení sovûtsk˘ch

vojsk posílal do prostoru

Stalingradu v‰echny moÏné zá-

lohy a dal‰í vojska, ale uÏ ne

k posílení obrany, n˘brÏ k pfií-

pravû na rázn˘ protiútok.

Listopad roku 1942 (19. listo-
padu - protiútok Rudé armá-
dy)
19. listopad se stal u Stalingradu

dnem rozsáhlého protiútoku so-

vûtsk˘ch vojsk. Uskupení sever-

nû i jiÏnû od mûsta se podle roz-

kazu zapojila do rozhodujícího 

útoku proti agresorÛm, a to 

v 90 kilometrÛ ‰irokém úseku na

stfiedním Donu. O ãtyfii dny po-

zdûji, 23. listopadu 1942, byl ob-

kliãovací kruh kolem rozhodují-

cího uskupení nacistick˘ch voj-

sk u Stalingradu uzavfien. Do ob-

klíãení se naráz dostala nûmecká

6. armáda von Pauluse, také IV.

armádní sbor 4. tankové armády,

rumunská 20. pû‰í a l. jezdecká

divize. Celkem se do tzv. stalin-

gradského kotle dostalo 22 divi-

zí a více jak 160 samostatn˘ch 

útvarÛ, zhruba v poãtu na

300 000 muÏÛ. Uvádí se, Ïe ve

„stalingradském kotli“ o rozloze

1 500 km2 se v té dobû nacházelo

zhruba 285 000 zajatcÛ, z toho té-

mûfi 10 000 rumunsk˘ch vojákÛ

a pfies 20 000 sovûtsk˘ch váleã-

n˘ch zajatcÛ. Do konce listopadu

se tak území obsazené nepfiátel-

sk˘mi vojsky zmen‰ilo víc neÏ

o polovinu. Obklíãením nepfiíte-

le skonãilo podzimní období,

kdy Nûmci vzdorovali sovût-

sk˘m vojskÛm, dfiíve obsaze-

n˘ch pozic se nyní museli vzdát.

Skonãila tak etapa obrany a pro-

tiútoku u Stalingradu.

Hitler i pfies dílãí poráÏky a ztrá-

ty pozic poÏadoval na Paulusovi

drÏet postavení a vyãkat, aÏ bude

jeho armáda zvenãí vypro‰tûna

z obklíãení. K tomu bylo ustave-

no uskupení armád Don pod ve-

dením polního mar‰ála Ericha

von Mansteina. Poté dostala 

úkol armádní skupina Hoth, kde

byly svazky nûmecké 4. armády

a rumunské 4. armády, které se

vyhnuly obklíãení. Tak do‰lo 

12. prosince 1942 k zasazení sil-

ného protiúderu v prostoru

Kotûlnikovského na Stalingrad.

V poslední dekádû prosince 1942

v‰ak bylo toto nepfiátelské fa‰is-

tické uskupení úãinn˘m protio-

patfiením Stalingradského frontu

zahnáno do v˘chozího postavení.

Souãasnû Nûmci zaãali ústup

z Kavkazu na základû rozkazu

vrchního velení pozemních voj-

sk. PhDr. Alois Matu‰ka,
Klub ãeského pohraniãí

R˘mafiov

PouÏitá literatura:
Dûjiny druhé svûtové války 1939
- 1945
V. I. âujkov, Zaãátek cesty,
Praha 1963
Druhá svûtová válka, Praha,
Svoboda 1985
Otevfiené internetové zdroje

Mamajevova mohyla

Generál Friedrich von Paulus
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

âesk˘ pohár v biatlonu zaãíná V‰ichni v pyÏamu
První kolo âeského poháru v bi-

atlonu v kategorii dorostencÛ

a dospûl˘ch se konalo v Harra-

chovû. V˘borného v˘sledku

v rychlostním závodû dosáhnul

Vladimír Hlobil, kter˘ získal

bronzovou medaili. Pûkné páté

místo obsadil Jifií Václavík, kte-

rého od druhého místa dûlilo

pouze dvanáct vtefiin.

Îákovské kategorie 1. kola se

konaly v Jáchymovû, kde Ïáci

soutûÏili v rychlostním závodû

s hromadn˘m startem klasickou

technikou. Z na‰ich závodníkÛ si

nejlépe vedla Andrea Proke‰ová,

která získala zlatou i stfiíbrnou

medaili. Dal‰ím úspû‰n˘m zá-

vodníkem v na‰ich barvách byl

Adam Brachtl se ziskem jedné

stfiíbrné a bronzové medaile. Ve

star‰í kategorii dosáhla pûkného

umístûní Andrea Kováãová,

kdyÏ skonãila pátá, a Filip

Kozub byl osm˘. Obû druÏstva

jsou v soutûÏích klubÛ na 4. mís-

tû s minimální bodovou ztrátou

na nejlep‰í.

V pátek 15. února zveme v‰echny

recesisty do Vajglova do hospÛd-

ky U âarodûjnice. Bude se zde

konat uÏ podruhé tzv. PyÏamov˘

bál, na kterém bude v‰em k dob-

ré náladû hrát skupina Tuty Fruty

a její hosté. Zaãíná se uÏ v 19 ho-

din, vstupné je zdarma a co víc

- kaÏd˘, kdo se zúãastní v jakéko-

liv pyÏamové róbû, dostane jako

pozornost zdarma dvû pivka

a jednoho panáka dle vlastního

v˘bûru. Dal‰í zajímavostí tohoto

veselého bálu bude soutûÏ o nej-

lep‰í a zároveÀ nejoriginálnûj‰í

pyÏamov˘ obleãek, jejíÏ vítûz ob-

drÏí hodnotnou cenu. Pochopi-

telnû budou pfiipraveny speciality

jak k jídlu, tak k pití. To je jistû

pádn˘ dÛvod, proã pfiijít a bavit

se tfieba aÏ do rána. V‰e probûhne

pod patronací Osadního v˘boru

Vajglov, jehoÏ pfiedsedkyní je pa-

ní Zdenka Novotná, jakoÏto

„Nejvy‰‰í ãarodûjnice“ a zároveÀ

du‰e v‰ech akcí.

Zápis prvÀáãkÛ
VáÏení rodiãe budoucích prvÀáãkÛ, zápis dû-

tí do 1. tfiíd se uskuteãní v pátek 8. února

2008 v budovû Základní ‰koly Bfiidliãná na

Nerudovû ulici v dobû od 14 do 17 hodin.

S sebou doneste rodn˘ list dítûte a svÛj ob-

ãansk˘ prÛkaz. K zápisu se podle zákona mu-

sí pfiihlásit v‰echny dûti, které do 31. srpna

2008 dovr‰í 6 let. Dûti, které dovr‰í ‰est let od

1. záfií do 31. prosince, mohou b˘t pfiijaty ta-

ké, poÏádá-li o to zákonn˘ zástupce a je-li dí-

tû tûlesnû i du‰evnû pfiimûfienû vyspûlé. U zá-

pisu budete také informováni o moÏnosti od-

kladu povinné ‰kolní docházky.

Pfiipravili: Jaroslav Kováã ml.,
Radek Poncza, Daniel Mach

Biatlonisté v Jáchymovû s trenérem Kováãem

Z okolních obcí a mûst

Obec Horní Mûsto vyhla‰uje konkurzní fiízení na funkci
fieditele pfiíspûvkové organizace

Základní ‰kola a Matefiská ‰kola Horní Mûsto, okres Bruntál

Pfiedpokládan˘ termín nástupu do funkce 1. 8. 2008

Ke konkurznímu fiízení budou pfiijaty pfiihlá‰ky doloÏené kompletními doklady s vlastnoruãním podpisem uchazeãe a s uvedením jeho kon-

taktní adresy a telefonu, pfiíp. e-mailu.

Termín podání pfiihlá‰ek: do 31. bfiezna 2008

Pfiihlá‰ky zasílejte doporuãenû na adresu: Obecní úfiad Horní Mûsto, Horní Mûsto 97, 793 44 Horní Mûsto.

Obálku oznaãte slovy KONKURZ - NEOTVÍRAT.

PoÏadavky:

• vzdûlání pro I. stupeÀ základní ‰koly

a pedagogická praxe podle zákona

563/2004Sb., o pedagogick˘ch pracovní-

cích a zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ;

• znalost problematiky fiízení, znalost 

obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ

z oblasti ‰kolství;

• obãanská a morální bezúhonnost.

NáleÏitosti pfiihlá‰ky:

• Ïivotopis (s uvedením odborn˘ch znalostí a dovedností);

• prÛbûh jednotliv˘ch zamûstnání (potvrzen˘ posledním zamûstnavatelem) nebo

ãestné prohlá‰ení o prÛbûhu jednotliv˘ch zamûstnání;

• ovûfiené kopie dokladÛ o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (diplom i vysvûdãení);

• lékafiské potvrzení o zpÛsobilosti k vykonávání funkce fieditele;

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ (ne star‰í 3 mûsícÛ) nebo doklad o jeho vyÏá-

dání;

• koncepce rozvoje ‰koly (maximálnû 5 stran strojopisu).
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otevfien˘ dopis
VáÏená paní J. Vaculová,

chtûla bych Vám odpovûdût na Vá‰ ãlánek

v R˘mafiovském horizontu. Velmi se mne do-

tkl, neboÈ jsem po tfii roky chodila

s Tfiíkrálovou sbírkou pro Domov odpoãinku

ve stáfií a dobfie vím, jaké byly problémy s je-

ho v˘stavbou. Byli jsme rádi, kdyÏ k tomuto

úãelu starosta Dolní Moravice pan Velebn˘

nabídl zdemolovanou faru v této malé ves-

niãce.

PfiijíÏdûli sem mladí lidé z ciziny,

z Holandska, Rakouska, Francie, vyváÏeli

smetí, které tu nechali zedníci, ale i bezdo-

movci. Osekávali zdi aÏ na cihly, pracovali

jen za stravu a ubytování, které jim zajistila

Marcela StaÀková, fieditelka r˘mafiovské

Diakonie. Ta s nimi projela i na‰e krásné ho-

ry Jeseníky, které se mlad˘m pracovit˘m li-

dem moc líbily. Paní StaÀková také hledala

sponzory, aby mohl b˘t domov vybaven.

Vím dobfie, co proÏívala, kdyÏ ji na rÛzn˘ch

místech odmítli.

KaÏd˘ zaãátek je tûÏk˘ a byl tûÏk˘ i pro pa-

ní StaÀkovou. Sv˘m ãlánkem jste ublíÏila

nejen jí, ale i nám, ktefií jsme vybírali peníze

od na‰ich mil˘ch spoluobãanÛ. Z ãlánku je

jasné, Ïe klienti vûfií, Ïe komunikace s perso-

nálem se zlep‰í a v‰e se s paní fieditelkou po-

dafií vyfie‰it. Proto se Vás, paní J. Vaculová,

ptám, proã jste o tom psala do Horizontu? Za

to Vám nikdo nepodûkuje. Prosíme o vefiej-

nou omluvu za po‰pinûní Diakonie!

Marcele StaÀkové patfií velk˘ dík za pfiístup

ke klientÛm, stejnû jako personálu a v‰em,

ktefií se podíleli na pfiípravû vánoãních svát-

kÛ v domovû, vãetnû ÏákÛ, ktefií pod vede-

ním uãitelek Bartesové a Knápkové pfiipravi-

li pro klienty vánoãní stÛl. Stejnû tak je tfieba

podûkovat panu Barto‰ovi z Nové Vsi a pa-

nu starostovi Velebnému, kter˘ s Diakonií

pfiipravuje Kavárniãku pro seniory na

Obecním úfiadû v Dolní Moravici.

Jako v kaÏdé rodinû jsou problémy, tak i ve

velkém objektu domova, v nûmÏ Ïije tolik li-

dí, není ale pfiece potfieba o tom roztru‰ovat

zprávy do novin: „Co se doma uvafií, to se

má doma sníst.“ I kdyÏ se to pokaÏdé nepo-

vede. Vím to sama, kdyÏ chci nûco dobrého

vytvofiit pro své milé, a ono se to jako na-

schvál úplnû nepodafií. Tak si pfieje i paní fie-

ditelka StaÀková, aby se v‰e dafiilo. To jí ze

srdce pfieji i já. Bylo to vÏdy m˘m pfiáním,

kdyÏ jsem zvonila u dvefií a prosila o pfiíspû-

vek do Tfiíkrálové sbírky pro Domov odpo-

ãinku ve stáfií.

V‰em obãanÛm pfieji do nového roku 2008

BoÏí poÏehnání, vzájemnou lásku, zdraví

a ‰tûstí v rodinû i práci. „KdyÏ slunce vzejít

má, pak nepropas ten dûj a k jeho v˘chodu si

nastav obliãej!“ Olga Schreiberová

Kam se podûlo snûÏné dûlo
V minulém ãísle R˘mafiovského

horizontu zaznûla otázka, slu‰-

ností je odpovûdût. Je uÏ men‰í

slu‰ností, Ïe si ãlen na‰eho oddí-

lu volí pro zodpovûzení dotazu

tisk, kdyÏ se staãí kdykoli bûhem

na‰ich nemálo setkání jen zeptat.

Pokud ov‰em dotazovateli nejde

víc o hnidopy‰ení neÏ o odpovûì.

Nyní tedy k odpovûdi. SnûÏné

dûlo nezmizelo ani není rozebrá-

no na souãástky. Je uschováno

pod stfiechou v areálu firmy RD

R˘mafiov. Na pochopitelnû ná-

sledující PROâ? je odpovûì

o nûco sloÏitûj‰í. V dobû získání

dûla (dík za to mûstu) se poãíta-

lo, Ïe obsluhu provozu zajistí

dobrovolníci z fiad oddílu. Sa-

motn˘ provoz se v‰ak ukázal b˘t

velmi sloÏit˘: dûlo nainstalovat,

spustit, dlouhé hodiny kontrolo-

vat jeho provoz, následnû vysu-

‰it hadice a dûlo sklidit. Pro dob-

rovolníka pfiíli‰né zatíÏení a pro

zaplacení externího pracovníka

na‰e obãanské sdruÏení tolik fi-

nanãních prostfiedkÛ nemá.

VyuÏití rolby k roztaÏení snûhu

je logické. Jak bylo minule na-

psáno, „staãí jen zvednout tele-

fon a zavolat“. Je nutné v‰ak do-

dat je‰tû drobnost - a zaplatit.

Nûkolikahodinové vyuÏití rolby

by ná‰ lyÏafisk˘ oddíl stálo cca

10 tisíc korun. A to nepoãítáme

její pfievoz, neboÈ není-li sníh,

nemá rolba jak pfiijet.

Aby problémÛ nebylo málo, 

ukradl nûkdo kabel elektrického

vedení k ãerpadlu a k dûlu.

Teì by se mohlo zdát, Ïe se tato si-

tuace dál nefie‰í. Ov‰em není tomu

tak. Zvídav˘ ãlovûk by se uÏ pfied

nûkolika mûsíci dozvûdûl, Ïe:

1. Ukradené kabely byly znovu

nainstalovány, podûkování patfií

firmû, která tuto opravu proved-

la v rámci sponzorství.

2. Díky vstfiícnosti fieditelky S·

v R˘mafiovû paní Soni Kováfií-

kové a zruãnosti pracovníkÛ a uã-

ÀÛ v ‰kolních dílnách, byla upra-

vena vyfiazená avie k moÏnému

nainstalování snûÏného dûla na

její korbu. Umûl˘ sníh tak bude

moÏné rozmístit na více míst are-

álu Flemdy. Dûkujeme.

3. Stejn˘ dík patfií i Mûstsk˘m

sluÏbám, které podaly pomoc-

nou ruku pfii fie‰ení otázky obslu-

hy snûÏného dûla.

Tû‰í nás, Ïe mÛÏeme i touto for-

mou sdûlit na‰e podûkování

v‰em, ktefií nám v na‰í snaze

zprovoznit snûÏné dûlo pomohli.

(Tobû, ·tûpáne, „dûkujeme“ za
Tvou pisatelskou pomoc.)
V. Baran, M. Bocián, P. Ziegler,
ãlenové Ski klubu RD R˘mafiov

Sport
V sobotu 9. února pofiádá Sport pro v‰echny

v tûlocviãnû TJ Jiskra R˘mafiov na Hornomûstské ulici v dobû od 9.30 do 13.00 sportovní akci pro nej‰ir‰í vefiejnost

CVIâÍ CELÉ MùSTO
Srdeãnû jsou zváni v‰ichni, kdo si chtûjí vyzkou‰et rÛzné druhy cviãení pod vedením

Ing. Pavlíny Janãové - drÏitelky profi licence aerobiku

Ing. Ondfieje Peterky - instruktora II. tfiídy aerobiku

1. hodina - step - Ondfiej, 2. hodina - MTV dance - Pavlína, 3. hodina - double aerobic - Pavlína + Ondfiej

Startovné 50 Kã

Na v‰echny se tû‰í realizaãní t˘m SPV pod vedením Ing. Aleny Jurá‰ové

Ilustraãní foto
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Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!
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Soukromá fiádková 

Prodej
• Prodám chatu v obci Dobfieãov. Cena dohodou, tel. ã. 603 140 314.

• Prodám fiadovou garáÏ na RÛÏové ulici v Janovicích, cena dohodou.

Tel.: 720 622 216.

¤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.

Kanceláfi ã. 16 na Palackého ul. ã. 11
(2. patro) - budova Bytermu

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

hokejové stfiípky

Servis R˘mafiovské ligy
ledního hokeje

HC Grizzlies x F. Tygfii 0:3

- v prÛmûrném zápase zvítûzili

Tygfii, kter˘m se v poslední dobû

nedafií i pfiesto, Ïe vedou ligu.

H. Mûsto x Kovo‰rot 2:4

- gólman Kovo‰rotu vychytal ví-

tûzství, ãímÏ posunul hokejisty

Kovo‰rotu na tfietí místo ligy.

SK Slovan x SK Medvûdi 4:2

- hokejisté SK Slovan zvítûzili

zaslouÏenû, v závûreãné tfietinû

sice polevili, ale v˘sledek udrÏe-

li.

Kovo‰rot x SK Slovan 1:3

- velmi vyrovnan˘ zápas rozhod-

li ve svÛj prospûch zku‰enûj‰í

hokejisté hostí.

SK Medvûdi x M. Morávka 5:4

- SK Medvûdi se koneãnû doãka-

li prvního vítûzství v lize, kdy

rozhodnutí padlo závûrem tfietí

tfietiny.

F. Tygfii x H. Mûsto 4:2

- snaÏivû hrající druÏstvo Hor.

Mûsta nestaãilo na domácí t˘m,

kter˘ se vrátil na post lídra sou-

tûÏe. Martin Ftáãek,
fiídící R˘mafiovské ligy

Utkání HC R˘mafiov v mûsíci lednu 2008

Zprávy z okresního pfieboru:

Sobota 5. 1. 2008

HC R˘mafiov x HC Lomnice
10:0 (1:0, 4:0, 5:0)

Utkání pfii stálé pfievaze domácí-

ho t˘mu.

Stfielci HC: Vesel˘ 3, Hlaváã 2,

·tefanov 2, Pfiecechtûl R.1, Pekr

1, ·uba J. 1

Sobota 12. 1. 2008

SK Îraloci Lodûnice x HC R˘-
mafiov  2:9 (0:4, 1:2, 1:3)

Vyrovnané utkání rozhodlo

druÏstvo HC R˘mafiov v závûru

dvou minut 1. tfietiny vstfielením

3 branek. Ve druhé a tfietí tfietinû

odpovûdn˘m v˘konem celého

druÏstva kontrolovalo hru a zvy-

‰ovalo svÛj náskok.

Stfielci HC: Geier J. 2, Barbofiík

2, ·tefanov 2, Hanzlián 1,

Gregor 1, Vesel˘ 1

Sobota 19. 1. 2008

HC R˘mafiov x H. Bene‰ov B
5:4 (2:4, 3:0)

Za nepfiíznivého poãasí a stálého

de‰tû v zaãátku 1. tfietiny, kdy se

nepodafiilo domácím promûnit 

3 vyloÏené ‰ance (puk zÛstal v ka-

luÏi na brankové ãáfie), prohráva-

lo domácí druÏstvo ve 13. minutû

4:0. Po timeoutu na poradu s tre-

nérem a nezmûrném nasazení se

vrátilo do utkání vstfielením 2 gó-

lÛ do konce 1. tfietiny. V prÛbûhu

4 minut druhé tfietiny vstfielením

dal‰ích 3 gólÛ otoãili ve svÛj pro-

spûch na 5:4. Utkání bylo ukonãe-

no po 2 tfietinách pro nezpÛsobi-

lost plochy. O osudu utkání roz-

hodne STK SLH v Bruntále.

Josef Janeka

SK Slovan x Tygfii 4:3

Pohledn˘ hokej pln˘ pfiekvapi-

v˘ch kombinací. Domácí si vy-

tvofiili pohodln˘ náskok, o kter˘

v poslední tfietinû málem pfii‰li.

Opût nechybûla dramatická kon-

covka. V̆ sledek zmûnil pofiadí

na 1. a 2. místû tabulky ligy. 

Jifií Slováãek

Îraloci Lodûnice x HC R˘mafiov  0:10

Zápas byl odehrán zpoãátku ve vysokém tempu, ale se zvy‰ujícím se

stavem obdrÏen˘ch gólÛ domácí ke konci rezignovali. HC R˘mafiov

vyhrálo zaslouÏenû. Jifií Slováãek

TJ R˘mafiov pofiádá
v sobotu 2. února 2008 na Zimním stadionu v R˘mafiovû

2. roãník memoriálu Josefa Blahu‰e
- turnaj v ledním hokeji seniorÛ nad 40 let

Úãastníci: Krnov, Bruntál, R˘mafiov, H. Bene‰ov

Zahájení v 9 hodin
Pfiíznivci zimního sportování a dobré zábavy jsou srdeãnû zváni
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Bazén s termální vodou
Láznû Karlova Studánka pfiipravily pro vefiejnost novinku: ba-

zén s teplou a mírnû slanou vodou, dnové ‰ampaÀské perliãko-

vé masáÏe, bazénov˘ whirpool, perliãková masáÏní lehátka,

stûnové masáÏe pro jednotlivé ãasti tûla, chrliãe pro masáÏ kr-

ãních partií vám  moÏní relaxaci, dokonale zaruãují masáÏ ce-

lého tûla, zbaví stresu a pfiepûtí svalstva od krku aÏ po prsty na

nohou a dají tûlu pocit znovuzrození. Finská sauna je pfiiprave-

na pro milovníky klasické suché sauny. Parní lázeÀ s moÏností

vonn˘ch esencí a relaxaãní hudby navodí absolutní uvolnûní,

teplo se rozprostírá ve va‰em tûle a my‰lenky volnû plynou.

âeká na vás oáza klidu pohody a zdraví.

Vaku-well a Vibrosauna,
pfiístrojové novinky ze svûta kosmetiky a péãe o vzhled s moÏ-

ností redukce tûlesné váhy. Nová sluÏba s kosmetick˘mi efek-

ty cílenû spaluje tukové tkánû v kritick˘ch partiích tûla (boky,

bfiicho, h˘Ïdû). Toto pÛsobí podtlaková terapie na pfiístroji

Vaku-well, kter˘ pfii chÛzi na chodítku v podtlaku v hermetic-

ky uzavfieném pfiístroji zlep‰uje prokrvení kÛÏe a stimuluje

lymfatick˘ systém a tak pÛsobí na látkovou v˘mûnu, vyhlazení

kÛÏe, odstranûní celulitidy a pfiebyteãn˘ch centimetrÛ.

Vibrosauna zaji‰Èuje nûkolik efektÛ najednou. Pasivnû udrÏuje

kondici a sníÏení pfiebyteãné váhy pÛsobením horizontální ãi

vertikální vibrace na celé tûlo v uzavfieném kabinovém prosto-

ru. Teplotu si kaÏd˘ nastaví dle vlastní potfieby a pohody. Je

moÏné zajistit aromaterapii a muzikoterapii, téÏ ofukování 

okolo hlavy a ‰íje. Kdo nezkusil, neuvûfií, jak pfiíjemné je sha-

zování nadbyteãn˘ch kil.

Solná jeskynû
Mrtvé mofie na dosah
Vzduch nasycen˘ slouãeninami jódu, hofiãíku, vápníku, sodíku

a dal‰ími blahodárnû pÛsobí na chronické r˘my, angíny, aler-

gické a prÛdu‰kové potíÏe, pokoÏku. Pfiíznivé efekty pozorují

lidé se srdeãnû cévními problémy, vysok˘m krevním tlakem, se

sníÏenou funkcí ‰títné Ïlázy, s nemocemi z pfiepracování. Stres

a vyãerpání pomine pfii relaxaci v polohovacím kfiesle a posle-

chu pfiíjemné hudby.

STÁTNÍ LÉâEBNÉ LÁZNù KARLOVA STUDÁNKA, s. p.
Karlova Studánka, PSâ 793 24, e-mail: puk@k.studanka.cz,

tel.: 554 798 262, 554 798 322, fax: 554 772 026

www.k.studanka.cz



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

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

Nissan Terrano II 2.7TDi, automat, R.
V. 1998, rádio, taÏ., z. stûr., imob., el.
okna a zrcátka, centrál, CD, alarm,
ABS, 2x airbag. Cena: 179 900 Kã.

Peugeot Boxer 2.8HDI, r. v.
2004, první majitel, nehava-
rované, servisní kníÏka. 
Cena: 379 900 Kã.

Ford Focus 1.8TDi GHIA, Combi, r. v.
2000, ABS, 4x airbag, kÛÏe, rádio,
zadní stûraã, imob., el. okna a zrc., in-
dik. park., centrál. Cena: 109 900 Kã.

·koda Fabia 1.9TDI, 74 kW, Comfor, r. v.
2000, ASR, rádio, PC, el. v˘bava, teplo-
mûr, imob., zadní stûraã, centrál, CD, ABS,
2x airbag. Cena: 149 900 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 1.3LXi, servis,
r. v. 1996, rádio, zadní stûraã,
imobilizér, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 39 900 Kã.

KLIMA TDI

KLIMA

KLIMA DIGI KLIMA 4X4

4X4

DIESEL

DIESEL

NAVI
DIESEL DIESELDIGI KLIMA KLIMA

DIESEL
KLIMA

KLIMA KLIMA

DIESEL

Citroen Xsara Combi, HDi, servis, 
1. maj., r. v. 2000, ABS, ASR, rádio,
multif. volant, z. stûr., el. okna a zrc.,
centrál, 4x airbag. Cena: 129 900 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

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. MAJITEL114 kW

Renault Clio 1.2, servis, R. V. 1997,
2x airbag, rádio, zadní stûraã, tónova-
ná skla, manuální pfievodovka, imo-
bilizér, centrál. Cena: 49 900 Kã.

DIESEL

7 MÍST 9 MÍSTDIESELDIESELDIESEL

DIGI KLIMA

·koda Fabia 1.9TDI, 74 kW

splátka jiÏ

od 1879 Kã/mûs.
Pfii 60% akontaci na 72 mûsícÛ

CZ

CZ TAŽNÉ

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.

·koda Octavia TDi,81kW, r. v. 1999,
rádio, imob., posil. fiíz., PC, vyhfi. sedad-
la, el. zrc. a okna, teplomûr, centrál, CD,
ABS, 2x airbag. Cena: 159 900 Kã.
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DIESEL

TDI


