
PoÏár pÛdy a ‰koda za pÛl mili-
onu v domû na tfiídû HrdinÛ

Dûti ze ‰kolky hledaly s lampiony
sv. Martina na bílém koni

31. mezinárodní volejbalov˘ turnaj se nesl ve znamení bo-
jovnosti, R˘mafiov‰tí stanuli na bednû 
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Stará Ves: Poslední zastávka na‰eho putování po zajíma-
v˘ch památkách v okolí R˘mafiova

Foto: Zdenûk Habr
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Ze Ïivota Z· R˘mafiov Jelínkova 1

Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

Centrum mûsta od kaple V Lipkách, 1969 Centrum mûsta od kaple V Lipkách, 2008

Stejnû jako vloni jsme na konci mûsíce fiíjna oslavili keltsk˘ svátek Halloween. V‰echny ãarodûjnice, smrÈáci, upífii i duchové pfiedvedli krá-
su sv˘ch masek v prÛvodu mûstem a v rytmu diska zakonãili tuto oslavu taneãním rejem ve ‰kolní tûlocviãnû.

Podzimní ãas je ve ‰kolním sportu spojen s pfiespolním bûhem. V postupovém Ïebfiíãku ‰kolních, okrskov˘ch, okresních a krajsk˘ch kol se na-
‰i bûÏci opût neztratili. Na okresní úrovni jsme potvrdili povûst nejúspû‰nûj‰í ‰koly v této disciplínû. Z osmi kategorií jsme se vÏdy dostali na
bednu, z toho 4krát na nejvy‰‰í stupínek.  Fota: archiv Z· R˘mafiov

V minulém
‰kolním roce
se v‰ichni Ïá-
ci ‰koly spo-
leãnû s uãite-
li zúãastnili
ankety k v˘-
bûru nového
loga ‰koly.
Seznamte se
s v˘sledkem.

Îáci Z· na Jelínkovû ulici
si vás dovolují pozvat na

VÁNOâNÍ JARMARK
4. 12. 2008 od 17 do 19 hodin
v budovû na Jelínkovû ulici

Pfiijìte nasát pfiedvánoãní atmosféru
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Martin pfiijel na bílém koni, sníh ho dohonil za t˘den

Organizace a spolky

„Na svatého Martina drÏ se,
synku, komína!“ praví jedna

z pranostik o svatém Martinovi.

Svátek v‰ech MartinÛ pfiipadá na

11. listopad a byl vÏdy jedním

z nejoblíbenûj‰ích svátkÛ roku.

Dûti i hospodáfii ãekali na první

sníh, hospodynû pekly posvícen-

skou martinskou husu a martin-

ské rohlíky nebo podkovy, zvané

martiny, roháãe, zah˘báky - pro-

stû posvícení, jak se patfií.

Ani dûti z Matefiské ‰koly na uli-

ci 1. máje v R˘mafiovû se sv˘mi

uãitelkami nezÛstaly v oslavách

pfiíchodu svatého Martina poza-

du. Spoleãnû si na pozdní úterní

odpoledne 11. listopadu pfiipra-

vily program, kter˘ zahájily pfied

hlavním vchodem do matefiské

‰koly rozsvícením barevn˘ch

lampionÛ a zpûvem krátk˘ch

podzimních písniãek. Dûti se po

skupinách s poetick˘mi názvy

Zajíãci, Veverky, Soviãky a Li‰-

tiãky vydaly hledat ztraceného

Martina na bílém koni, ale je‰tû

dfiív zamkly ‰kolní zahradu ledo-

v˘m klíãem a daly si spoleãnû

slib, Ïe se tady v‰ichni zase na

jafie sejdou. S tûmito slovy se vy-

dal lampiónov˘ prÛvod, kter˘

doprovázeli také rodiãe dûtí, na

pochod smûrem k r˘mafiovské-

mu námûstí.

Z dálky byl uÏ vidût na Radniãní

ulici pohyb a veselé hlaholení ãle-

nÛ druÏiny, která doprovázela

Martina, jedoucího na bílém koni.

Dûti nemohly uvûfiit vlastním 

oãím. Koneãnû Martin pfiijel. Ale

po jeho „snûhovém závoji“ neby-

lo ani památky. Dûti Martinovi

a celé jeho druÏinû zazpívaly pûk-

né písniãky, Martin v‰echny dûti

jaksepatfií pfiivítal a sdûlil jim, Ïe

má pro nû svatomartinské koláãe,

zlaté podkoviãky, jablíãka a dal‰í

pamlsky, které jim spoleãnû se

sv˘mi pomocníky, lesní pannou

a skfiítkem, rozdají, pokud mu slí-

bí, Ïe budou po cel˘ pfií‰tí rok po-

slouchat rodiãe, nebudou se dlou-

ho koukat na televizi a do poãíta-

ãe, obãas si s maminkou, tatín-

kem, babiãkou nebo dûdeãkem

pfieãtou pûknou pohádkovou

kníÏku a budou si po sobû uklízet.

Na dotaz, zda to mohou slíbit, se

ozvalo jednohlasné „ano“. Svat˘

Martin podûkoval za jejich slib

a ‰tûdfie se v‰em odmûnil. Dûti se

je‰tû v závûru vydafiené akce

s Martinem na památku vyfoto-

grafovaly, nûktefií se ‰li podívat na

jeho bílého konû a pak uÏ musela

druÏina s Martinem jet dál a udû-

lat radost dal‰ím dûtem. JiKo

Koncert pro Bufiinku

První benefiãní koncert na podporu
denního centra pro mentálnû posti-
Ïené Kouzelná bufiinka uspofiádalo
v pátek 21. listopadu v r˘mafiov-
ském kinû známé bubenické uskupe-
ní Jumping Drums. Koncert byl záro-
veÀ podûkováním sponzorÛm, ktefií
denní centrum podporují od jeho 
otevfiení letos v lednu.

Muzikoterapie patfií nedomysli-

telnû na program aktivit sdruÏe-

ní, která se vûnují práci se zdra-

votnû postiÏen˘mi. Díky dotaci

Moravskoslezského kraje dosta-

lo i centrum Kouzelná bufiinka

moÏnost zakoupit hudební ná-

stroje a zaãít spolupracovat

s muzikoterapeutem. Mentálnû

handicapovaní, ktefií ãasto silnû

tíhnou k hudbû, tak mohou roz-

víjet své sklony a zvlá‰tû smysl

pro rytmus prostfiednictvím hry

na bicí nástroje - pfiedev‰ím na

africké bubínky. Bûhem terapeu-

tick˘ch hodin vzniklo celé pás-

mo jednoduch˘ch rytmick˘ch

skladeb pod názvem Afrika,

s nímÏ klienti Kouzelné bufiinky

uÏ nûkolikrát vystoupili vefiejnû,

naposledy právû v roli pfiedsko-

kanÛ Jumping Drums.

Kromû r˘mafiovské Kouzelné

bufiinky se na pódiu pfiedstavila

i spfiátelená centra pro mentálnû
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postiÏené - bruntálská Polárka,

která rovnûÏ zahrála na bubínky,

klientky Vincentina ze ·ternberka

zatanãily s tamburínami a soubor

z opavského Mariana pfiedvedl

zametaãskou performanci, pfii níÏ

se v hudební nástroje promûnily

i smetáky ãi kbelík s vodou.

Hlavní hvûzdou veãera ov‰em

byli Jumping Drums, které s po-

stiÏen˘mi spojuje víc neÏ jen hra

na bicí nástroje. Frontman skupi-

ny Ivo Batou‰ek, r˘mafiovsk˘ ro-

dák pÛsobící nyní v Olomouci,

se pfiedstavil nejen jako profe-

sionální bubeník, ale také jako

dlouholet˘ muzikoterapeut, spo-

lupracující s nemocnicemi i cen-

try pro handicapované.

Pfii benefiãním koncertu skupina

Jumping Drums pfiedstavila

hlavnû skladby ze svého posled-

ního alba Five Elements. Ivo

Batou‰ek je charakterizoval jako

optimistické, „aãkoliv vznikaly
v docela tûÏkém období“, kon-

krétnû ve chvílích, kdy jejich au-

tor bojoval s ochrnutím. A s nad-

hledem i vtipem byl koncipován

cel˘ koncert Jumping Drums.

Ivo Batou‰ek se sv˘mi kolegy

v zádech v jednotliv˘ch sklad-

bách pfiedvedl nejen své bube-

nické umûní, ale také vzdal hold

napfi. dechovce (sám kdysi vy-

stupoval s Podolankou) nebo 

operní hudbû a humor nechybûl

ani ukázce toho, jak vypadají v˘-

chovné koncerty, které uÏ fiadu

let pofiádá pro ‰koly.

Smích a hudba zkrátka patfií

k sobû, zvlá‰tû pokud mají po-

máhat v nejtûÏ‰ích chvílích Ïivo-

ta. Pfiiná‰ejí totiÏ ãistou radost.

Pfii páteãním koncertu to byla ra-

dost nûkolikanásobná - jak sa-

motn˘ch úãinkujících a jejich

publika, tak r˘mafiovské Kou-

zelné bufiinky, která obdrÏí polo-

vinu z v˘tûÏku benefiãního kon-

certu jako pfiíspûvek na svÛj pro-

voz. ZN

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Za vodu si od nového roku pfiiplatíme
VaK Bruntál, a. s., tfiída Práce 42, Bruntál

o z n a m u j e,

Ïe na základû usnesení pfiedstavenstva spoleãnosti ãíslo 01/14.11.08

pfiistupuje spoleãnost VaK Bruntál, a. s., ke zv˘‰ení ceny pitné vody, kterou vám dodává.

S úãinností od 1. 1. 2009 bude cena pitné vody ve v˘‰i
28,31 Kã/m3 + 9% DPH, tj. 30,86 Kã/m3 vãetnû DPH.

Ve srovnání s rokem 2008 se jedná o nárÛst ceny o 1,60 Kã/m3, tj. o necel˘ch 6%.

DÛvodem zv˘‰ení ceny pitné vody je

meziroãní nárÛst cen vstupÛ, pfiede-

v‰ím ceny elektrické energie, materiá-

lu, surové vody a chemikálií pouÏíva-

n˘ch pfii úpravû vody. Tento nárÛst se

podafiilo eliminovat sníÏením odpisÛ

a realizací úsporn˘ch opatfiení uvnitfi

spoleãnosti. Z dÛvodu zákonem stano-

vené povinnosti realizovat plán obno-

vy vodovodÛ a kanalizací jsme byli

nuceni zahrnout do kalkulace zv˘‰en˘

zisk ve v˘‰i 10 %. Spoleãnost VaK

Bruntál, a. s., plánuje na rok 2009 rea-

lizaci obnovy vodovodÛ a dal‰ích in-

vestiãních akcí z vlastních prostfiedkÛ

v objemu pfiesahujícím 40 mil. Kã.

Kalkulace ceny pitné vody, stejnû jako

Plán oprav a investic pro rok 2009

jsou k nahlédnutí na webov˘ch strán-

kách na‰í spoleãnosti www.vakbrun-

tal.cz nebo na pfiíslu‰ném odboru

mûstského ãi obecního úfiadu. 

Ing. Jaroslav Jouza,
fieditel VaK Bruntál, a. s.

Pfiechody pro chodce byly nasvûtleny
Noãní pohyb v R˘mafiovû by mûl

b˘t o nûco pfiehlednûj‰í a hlavnû

bezpeãnûj‰í. Mûsto R˘mafiov pro-

vedlo instalaci speciálních svítidel

nad ãtyfii pfiechody pro chodce,

která je v noci a za sníÏené vidi-

telnosti opticky zdÛrazÀují.

Nasvíceny byly dva pfiechody pro

chodce na silnici II/445 - u kfiiÏo-

vatky ulic Revoluãní a Bartákovy

(u Mototechny) a ulic Revoluãní

a Horní. Na místních komunika-

cích se bude lépe pfiecházet na

Havlíãkovû ulici a Hornomûstské

u Komerãní banky.

Mimo osvûtlení pfiechodÛ do‰lo

i k úpravû stávajícího vodorovné-

ho dopravního znaãení, které bylo

doplnûno o psychologické prvky,

u dvou pfiechodÛ jsou svislé do-

pravní znaãky Pfiechod pro chod-

ce na retroreflexním podkladu.

Nasvûtlení pfiechodÛ pro chodce

v rámci projektu Zv˘‰ení bezpeã-

nosti chodcÛ v R˘mafiovû - I. eta-

pa je financováno z dotace Mo-

ravskoslezského kraje z programu

Zvy‰ování pasivní bezpeãnosti na

pozemních komunikacích DSH7.

Z celkové ãástky 309 000 Kã tvo-

fiila dotace 75 %.

Na základû poskytnuté dotace

a v rámci zvy‰ování bezpeãnosti

chodcÛ v R˘mafiovû se bude 

v osvûtlování pfiechodÛ pokraão-

vat. Bylo zadáno zpracování pro-

jektové dokumentace Osvûtlení

pfiechodÛ pro chodce - II. etapa.

Poãítá se s nasvícením dal‰ích pû-

ti stávajících pfiechodÛ.

Hana Pavlásková
z podkladÛ odboru DaSH
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Aktuálnû z mûsta

Radní schválili nová pravidla pro hospodafiení s byty
V pondûlí 10. listopadu se konalo zasedání

Rady mûsta R˘mafiova. Radní na nûm pfiijali

celkem sedmdesát sedm usnesení, z nichÏ

‰estadvacet mûlo charakter doporuãení pro

jednání zastupitelstva mûsta. Vût‰inu usnese-

ní tvofiily majetkové a bytové záleÏitosti.

Rada mûsta schválila Pravidla pro hospoda-

fiení s byty v majetku mûsta R˘mafiova s plat-

ností od 1. ledna 2009 a dále schválila

Pravidla pro poskytování a rozúãtování slu-

Ïeb spojen˘ch s uÏíváním bytov˘ch a neby-

tov˘ch jednotek v majetku mûsta R˘mafiova

s platností od 1. ledna 2009. 

(Pozn. redakce: Úplné znûní Pravidel pro
hospodafiení s byty v majetku mûsta
R˘mafiova uvádíme jako vloÏenou pfiílohu
uprostfied tohoto vydání.)

JiKo

Proã jsem si ho vybral?
Vlastimila Neãase jsem si vybral, protoÏe jej

povaÏuji za intelektuála v pozitivním smyslu

tohoto slova; dokázal zuÏitkovat moÏnosti,

které polistopadov˘ v˘voj mlad˘m nabídl,

vydal se za „r˘mafiovsk˘ horizont“, ale pfie-

sto se k nûmu hlásí; v posledku také proto, Ïe

na mû nezanevfiel, i kdyÏ ãtyfii roky cítil na

vlastní kÛÏi mé pedagogické pÛsobení.

Jsi R˘mafiovák, ale vût‰inu roku Ïije‰
v Praze. Existuje nûco typicky r˘mafiovské-
ho, co v Praze postrádá‰?
Rozhodnû mi chybí rodina a pfiátelé, které

v R˘mafiovû mám. A nûco typického? To ty-

pické jsem si zaãal uvûdomovat pfied nedáv-

nem. Je to atmosféra odcházejícího podzimu.

Ono nám velmi dobfie známé sychravo s ml-

hou a mÏením, vÛnû tlejícího listí a prázdné

tmavé ulice. To je R˘mafiov, jak ho znám, jak

se mi vpil do kÛÏe.

PociÈoval jsi nûkdy to, Ïe pochází‰ z malého
mûsta, jako handicap?
Rozhodnû ne. Pokud ãlovûk vyroste v kraji,

kde jsou pouze dvû roãní období - zima

a zk....ná zima - pak ho pfiekvapí máloco.

Jsou ale skuteãnosti, na které ãlovûk z na‰e-

ho mûsta není pfiipraven˘. Vybavuje se mi je-

den zásadní moment z raného dûtství, kdyÏ

jsem zjistil, Ïe vlakové koleje nemusí nutnû

konãit na nádraÏí, ale vût‰inou pokraãují

a vlaky jezdí v obou smûrech.

Vystudoval jsi Ïurnalistiku a mediální studia,
kter˘m se vûnuje‰ i profesnû na Sociologic-
kém ústavu AV âR a Fakultû sociálních vûd
UK. V ãem vidí‰ nejvût‰í problém(y) souãas-
né ãeské Ïurnalistiky a politiky?
U ãesk˘ch médií mi vadí pfiedev‰ím povrch-

nost a senzacechtivost za kaÏdou cenu.

Vût‰ina ãesk˘ch zpravodajsk˘ch médií pro-

sazuje rychlost a aktuálnost, ãasto bohuÏel

na úkor kvality a obãas také pravdivosti 

informací. Z niterností a banalit se vytváfií

kauzy (v‰imli jste si, co v‰echno uÏ je kau-

za?), na které následnû reaguje politická sfé-

ra. Namísto vûcné argumentace a odstupu se

tak roztáãí spirála virtuálních problémÛ

a pseudoudálostí, ve které je odstfiedivou si-

lou odsouván rozum, schopnost reflexe

a nadhledu.

Co jako odborník oceÀuje‰ na tiskovinách
podobn˘ch R˘mafiovskému horizontu? Co
bys jim naopak vytkl?
Jsem vdûãn˘ ãtenáfi R˘mafiovského horizon-

tu a jsem za nûj rád. V posledních letech se,

podle mého názoru, velmi zlep‰il, pfiedev‰ím

z hlediska grafické úpravy, tematické rÛzno-

rodosti i kvality pfiíspûvkÛ. Lokálním tisko-

vinám podobného typu

fandím, protoÏe vytváfií dÛ-

leÏitou platformu obãanské

spoleãnosti. Zásadní je 

otázka nezávislosti a re-

dakãní svobody, tedy nako-

lik jsou novináfii a jejich

práce nezávislí na ekono-

mick˘ch a politick˘ch vli-

vech. V pfiípadû lokálních

médií jsou tyto aspekty

velmi dÛleÏité, protoÏe

práce novináfiÛ je více vi-

dût a t˘ká se konkrétních

témat a lidí. Nakolik má

redakce R˘mafiovského

horizontu pfii své práci vol-

né ruce a zdali redakãní ra-

da prosazuje zájmy obãanÛ

mûsta, si netroufám hod-

notit.

Jak hodnotí‰ v˘sledky leto‰ních krajsk˘ch
a senátních voleb?
V̆ sledek voleb, podle mého názoru, souvisí

s pfiedchozí otázkou. Urãit˘m politick˘m

skupinám se podafiilo pfiesvûdãit vefiejnost

o dÛleÏitosti sv˘ch témat. CoÏ je legitimní

politick˘ marketing. Osobnû povaÏuji v˘-

sledky voleb za ostudu nás v‰ech.

Za dvefimi je moÏná nejvût‰í ekonomická
krize od 30. let minulého století, mluví se
o ropném zlomu, vyãerpání zdrojÛ, celo-
svûtovû roste extremismus. Má‰ strach z bu-
doucnosti?
Mû spí‰e trápí povolené vazy v koleni a kaz

(‰estka vlevo dole). V tomto ohledu ve mnû

budoucnost vyvolává jemnû vrnivou nejisto-

tu. Tûch velk˘ch, globálních problémÛ se bo-

jím spí‰e z toho dÛvodu, Ïe jsou prostfiedkem

a nástrojem prosazování politické moci

a svádí k zjednodu‰ujícím a ãernobíl˘m mo-

delÛm fie‰ení.

V dnes jiÏ polozapomenutém televizním po-
fiadu Kfieslo pro hosta vÏdy na závûr padla
otázka, kterou si dovolím pouÏít i já: Jaké je
tvoje Ïivotní krédo?
Krédo jsem si vypÛjãil od ãeské politické le-

gendy Milo‰e Zemana: „Slibem nic nezkazí‰.

Pfií‰tû: Vlastimil Neãas se bude ptát Jana

Pfiikryla.

·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.

Vladimír Stanzel se ptá Vlastimila Neãase



V sobotu 1. listopadu probûhl na

gymnáziu závod ve sportovní

stfielbû pro vefiejnost pofiádan˘

sportovnû-stfieleck˘m krouÏkem

SSK Gyrym. KrouÏek je tvofien

studenty Gymnázia R˘mafiov, kte-

fií jsou organizováni v nûkterém

ze sportovních stfieleck˘ch klubÛ

- SSK Bfiidliãná a SSK RoÏnov.

Sponzory akce byly firma
Eurointermetall, s. r. o., (v˘roba

pfiepravních, valníkov˘ch, sklado-

v˘ch, technologick˘ch a lisova-

cích kontejnerÛ) a MûÚ v R˘-
mafiovû. Za pomoc dûkujeme!

Celkem 56 závodníkÛ závodilo

ve tfiech kategoriích:

A - registrovaní nad 15 let (ãle-

nové nûkterého z oddílÛ zab˘va-

jících se stfielbou - Biatlon

Bfiidliãná, SSK Bfiidliãná, SSK

RoÏnov) - 15 závodníkÛ,

B - neregistrovaní nad 15 let - 20

závodníkÛ,

C - mlad‰í dorost do 15 let - 21

závodníkÛ.

V kategoriích A, B se stfiílelo 20

ran ze vzduchové pu‰ky v polo-

ze ve stoje a 20 ran ze vzducho-

vé pistole. V kategorii C se stfií-

lelo 30 ran ze vzduchové pu‰ky

v poloze v leÏe. V‰ichni zúãast-

nûní podali stateãné v˘kony a tfii

nejlep‰í v kategorii obdrÏeli po-

hár.
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·kolství

Dobfie utajená galerie
Milovníci umûní zajisté znají galerie v na‰em mûstû, kde

mohou pravidelnû nav‰tûvovat zajímavé v˘stavy. Urãitû se

vám vybaví prostory muzea, galerie knihovny, galerie

Jindfiicha ·treita a Bofika Zemana na gymnáziu. Ale víte, Ïe

se v budovû gymnázia nachází je‰tû dal‰í galerie? Projdûte

vesele vymalovan˘m boãním vchodem do budovy ‰koly,

kter˘ zkrá‰lili studenti Jana ·tolfová, Eli‰ka Lhotská,

Lucie La‰tÛvková, Eva Slováková a Michal ZeÈák. Vejdete

dovnitfi a ocitnete se v místû, kde vystavují studenti, ktefií

se vûnují autorské tvorbû. Nûktefií autofii, ktefií se nebojí

pfiijít s kÛÏí na trh a pfiedvést to nejlep‰í, co dokáÏí vytvo-

fiit, uÏ mnohé práce vystavovali i jinde, jiní studenti zde de-

butují. V minulosti tu prezentovaly svou tvorbu Jana

·tolfová, Ludmila Boudová, Regina âtvrtlíková, Marie

·ínová, Jarka PivoÀková, Veronika Ry‰avá a dal‰í.

Jindy zde byly pfiedstaveny v˘tvory studentÛ z v˘tvarné-

ho plenéru nebo úspû‰né a vítûzné práce ãlenÛ biologic-

kého krouÏku. V souãasnosti zde prezentují své fotogra-

fie Honza Matula, Franti‰ek Ondrá‰ek a Jáchym Panáãek

ze sekundy.

Nav‰tívíte-li na‰i ‰kolu, neváhejte a prohlédnûte si tuto

malou studentskou galerii. Díla studentÛ vás potû‰í, po-

hladí po du‰i a uvidíte, Ïe mÛÏou skvûle konkurovat pra-

cím z jin˘ch v˘stavních míst.

Pavlína DoleÏelová, Kamila H˘Ïová

Gyrym Cup 2008

Srdeãnû vás zveme
ve ãtvrtek 4. 12. 2008 v 15.30

do mûstského kina v R˘mafiovû
na nezapomenutelná vystoupení
studentÛ Gymnázia R˘mafiov.
Hudební a taneãní vystoupení,

divadelní scénky ad.

Foto: archiv Gymnázia R˘mafiov

Foto: archiv Gymnázia R˘mafiov



V bfieznu 2008 pfii‰la na na‰i ‰kolu nabídka,

abychom se pfiihlásili k mezinárodní histo-

rické soutûÏi pod názvem Slezské hrady

a zámky. SoutûÏ je urãena pro studenty stfied-

ních ‰kol z Polska, âeské republiky a Nû-

mecka. Cílem této soutûÏe je propagace regi-

onÛ s rozvojem turismu a zároveÀ se snaÏí

poukázat na provázanost historie slezsk˘ch

hradÛ a zámkÛ.

Úkol nebyl nikterak lehk˘. Studenti si mûli

vybrat hrad nebo zámek ve Slezsku a na toto

téma zpracovat seminární práci s fotodoku-

mentací, kresbami

a mluven˘m slovem.

KaÏd˘ úãastník mu-

sel svou práci odeslat

do konce dubna 2008.

Dle v˘roku poroty se

se‰lo celkem 511 pra-

cí. Práce byly vysoce

ohodnoceny, obsaho-

vû je komise fiadila

mezi zdafiilé, dosaho-

valy úrovnû prací vy-

soko‰kolsk˘ch stu-

dentÛ. Porota musela

ve finálovém kole

zv˘‰it nároky na zna-

losti zúãastnûn˘ch,

aby byla schopna urãit

pofiadí finalistÛ.

Pavel Îurek, student

3. roãníku, si vybral

zámek v polském mû-

stû Zabkowice Âlàs-

kie a se svou prací se

dostal mezi 25 vybran˘ch finalistÛ. 17. 6. 2008

jsme byli vyrozumûni, Ïe jsme se probojovali

do finále, a zároveÀ obdrÏeli gratulaci od fiedi-

tele soutûÏe dr. Dariusze Woznickeho.

Dvoudenní akce v Paláci Jedlinka byla dob-

fie organizaãnû pfiipravena. Úãastníci byli

pfiivítáni starostou mûsta Jedlina - Zdroj.

V hodnotící komisi zasedli fundovaní ãleno-

vé, rektofii a dûkani univerzit v Opole,

Katovicích a Opavû. SoutûÏ byla za‰títûna

i v˘znamn˘mi osobami politického Ïivota,

generálním konzulem âR v Katovicích

Bohumilem Mazánkem, generál-

ním konzulem Nûmecka ve

Wroclawi dr. Helmutem Schops-

sem a generálním konzulem PLR

v Ostravû Jerzy Kronholdem.

Pfied soutûÏí si studenti prohlédli

zámek, seznámili se s jeho histo-

rií za 2. svûtové války a nav‰tívili

Soví hory. Celkem zde bylo 25 sou-

tûÏících, 25 uãitelÛ, 10 v˘znam-

n˘ch pfiedstavitelÛ a osmiãlenná

hodnotící komise. Finálová ãást

byla rozdûlena na dvû etapy - test

a ústní projev. Ná‰ student si vedl

velmi dobfie. Z 25 finalistÛ si vy-

bojoval velmi pûkné 11. místo.

SoutûÏ ho zaujala a má zájem se

pfiihlásit i v roce 2009. Pro svou

seminární práci si jiÏ zvolil jano-

vick˘ zámek, kter˘ bude prezen-

tovat ve své práci. Tím zviditelní

i ná‰ region. MÛÏeme mu tedy po-

pfiát je‰tû lep‰í umístûní a dobré

v˘sledky.

Mgr. Jarmila Labounková
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Z v˘sledkÛ:

Kategorie A: 1. ·emnick˘ Radomír (SSK Gyrym) - 351 b. (176 pu‰ka, 175 pistole)
2. Kováã Jaroslav (Biatlon Bfiidl.) - 343 b. (190 pu‰., 153 pis.)
3. JeÏková Jitka (SSK Gyrym) - 341 b. (170 pu‰., 171 pis.).

Kategorie B: 1. RÛÏiãka David - 301 b. (161 pu‰., 140 pis.)
2. Slouka Miloslav - 301 b. (165 pu‰., 136 pis.)
3. Rydzyk Pavel - 301 b. (163 pu‰., 138 pis.)

Kategorie C: 1. Kozub Filip (Biatlon Bfiidl.) - 300 b.
2. âecháková Lenka (Biatlon Bfiidl.) - 300 b.
3. Kováãová Andrea (Biatlon Bfiidl.) - 300 b.

Kompletní v˘sledky jsou uvedeny na

http://www.gymnaziumrymarov.cz/storage/1225566519_sb_gyrymcupvsledky.pdf.

Dûkujeme v‰em soutûÏícím za úãast i v˘kony a tû‰íme se pfií‰tû. ·tefan Jano‰Èák

Dal‰í úspûch studenta Primy R˘mafiov

Peãen˘ ‰perk
Tento v˘tvarn˘ workshop navazuje na dva

pfiedchozí, které probûhly asi pfied pûti le-

ty. Úãastníky tehdy byli studenti katedry

v˘tvarné v˘chovy na Univerzitû

Palackého v Olomouci. Bylo mi líto ne-

chat ná‰ tehdej‰í nápad upadnout v zapo-

mnûní, a tak po letech pfiicházíme s tfietím

roãníkem. Tentokrát budou tvÛrci ‰perkÛ

o nûco mlad‰í, budou jimi studenti ZU·

v R˘mafiovû.

Z perníkového tûsta podle sv˘ch návrhÛ

studenti vytvofií a upeãou ‰perky a ty pak

dozdobí dal‰ími jedl˘mi materiály.

Kolekce ‰perkÛ nafotí a ‰perky i fotografie

vystaví. V den vernisáÏe se ‰perky sní a ja-

ko dokumentace zÛstanou fotografie, které

budou v muzeu k vidûní do konce prosin-

ce. Pfiijìte 12. 12. v 17 hodin na vernisáÏ

do Mûstského muzea v R˘mafiovû a ochut-

nejte umûní.

V̆ stava bude k seÏrání! Kamila H˘Ïová

Fota: archiv SSO· Prima
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Stará Ves: Koneãná stanice
Ne, ve Staré Vsi nekonãí Ïelez-

nice ani metro, obec se jen sho-

dou okolností stala poslední za-

stávkou na na‰em putování po

zajímav˘ch památkách v okolí

R˘mafiova. Bûhem posledních tfií

let jsme ãtenáfie pravidelnû zvali

na v˘lety do historie okolních

obcí a za poznáním pozoruhod-

n˘ch staveb ãi soch, jeÏ charak-

terizují jejich tváfi. Nabízeli jsme

pohledy do interiéru vesnick˘ch

kostelíkÛ a kaplí, zaznamenávali

historická fakta vztahující se

k jejich v˘stavbû i promûnám

a také dokumentovali jejich ak-

tuální stav, kter˘ byl mnohdy bo-

huÏel tristní. Kromû církevních

památek, jichÏ ná‰ region sk˘tá

velké mnoÏství v tûch nejrozliã-

nûj‰ích slozích, jsme se nûkoli-

krát zastavili také u památek

technick˘ch a lidov˘ch staveb.

V‰echny tyto tfii druhy historic-

k˘ch staveb najdeme i v koneãné

stanici na‰eho putování - ve

Staré Vsi a Îìárském Potoce.

Stará Ves, byÈ by k tomu odka-

zoval její název, nepatfií k úplnû

nejstar‰ím osadám R˘mafiovska.

ZaloÏena byla zfiejmû teprve

v roce 1561 na janovickém pan-

ství tehdej‰ími majiteli Edery ze

·tiavnice. Její název poprvé

zmiÀuje v roce 1584 prodejní lis-

tina císafie Rudolfa II., kde se 

uvádí „ves, kteráÏ slowe Stara

Ves“. Tent˘Ï v˘znam má i nû-

meck˘ ekvivalent Altendorf (ta-

ké v podobách Aldtendorf,

Altendorff ãi Altsdorf, lat. Alten-

dorfium - 1771).

Stará Ves leÏí asi pût kilometrÛ

od R˘mafiova podél dÛleÏité do-

pravní tepny, státní silnice ã. 11

ve smûru na ·umperk, Hradec

Králové a Prahu. Rozlévá se do

tfií údolí, které jak popisuje nû-

meck˘ pramen, pfiipomínají tfii

vztyãené prsty. Obcí protéká

Podolsk˘ potok, jehoÏ vody spo-

leãnû se systémem umûl˘ch ná-

drÏí a náhonÛ pfiedstavovaly dÛ-

leÏit˘ pohon pro zdej‰í prÛmy-

slové podniky. Ty byly soustfie-

dûny pfiedev‰ím v prostfiední

ãásti obce, kterou Nûmci naz˘-

vali právû podle umûl˘ch nádrÏí

Rybniãní (Teich-

seite).

Na rozvoj obce

mûla znaãn˘ vliv

pfiítomnost rud

a bohat˘ch lesÛ

v blízkém okolí

vesnice. To, Ïe se

v okolí Staré Vsi

dolovalo, naznaãu-

jí podle Pinkavy

názvy pfiítokÛ Po-

dolského potoka -

Stfiíbrn˘ potok (Sil-

b e r w a s s e r )

a Kluãsk˘ potok

(Klausenwasser),

o obnovu stfiíbr-

n˘ch a olovûn˘ch

dolÛ pfii druhém ze

jmenovan˘ch po-

tokÛ se mûla v roce

1770 pokusit i RÛ-

Ïena Harrachová,

manÏelka majitele

panství hrabûte Fer-

dinanda Harracha. Kromû horní-

kÛ se ve Staré Vsi usazovali také

dfievafii, kter˘m nabízely a do-

dnes nabízejí zamûstnání okolní

lesy. Vedle toho se zdej‰í obyva-

telé Ïivili tkalcovstvím a zemû-

dûlstvím na nepfiíli‰ úrodné pÛ-

dû.

Nejvût‰ího rozvoje Stará Ves do-

sáhla s prÛmyslovou revolucí

v 19. století. Prosperovaly zde

Ïelezárny, spjaté s janovick˘mi

podniky hrabûte Harracha. Ze tfií

hutí - Ferdinandovy, Tereziiny

a Anenské - je dodnes nejzná-

mûj‰í poslední zmínûná, která

fungovala je‰tû po druhé svûtové

válce. Staroveské hutû nabízely

práci v nûkolika válcovnách,

drátovnû ãi hfiebíkárnû. Jako pro-

sperující je uvádûna také staro-

veská parní pila, stojící v mís-

tech pÛvodní papírny ze 17. sto-

letí, v roce 1910 v obci pÛsobila

je‰tû v˘robna lnûného oleje

(Alraum). Z prÛmyslové slávy

Staré Vsi se do dne‰ních dnÛ za-

chovaly jen stopy, památkovû

chránûny jsou pozÛstatky Anen-

ské huti.

UÏ pfied rokem 1693 mûla Stará

Ves vlastní ‰kolu, jedinou pfie-

spolní v r˘mafiovské farnosti,

kam byla Stará Ves pfiifafiena.

Kantor uãil jen nejmen‰í dûti

a je‰tû v roce 1797 vyuãoval

Franz Riedel ve svém domû.

V roce 1871 byla ‰kola pov˘‰ena

na trojtfiídní a v roce 1908 dosta-

la novou dvoupatrovou budovu

a byla je‰tû roz‰ífiena na ãtyfitfiíd-

ní. Starovesk˘ uãitel vyuãoval

do roku 1873 i Ïáky v nedaleké

kolonii RÛÏové.

AÏ do druhé poloviny 18. století

nav‰tûvovali Starove‰tí kostel 

v R˘mafiovû. Teprve v letech

1776 aÏ 1777 zde byl vybudován

samostatn˘ kostel, a to jak se na

prÛmyslovou obec slu‰í, v ob-

jektu staré manglovny = tírny

lnu, kterou obci daroval hrabû

Harrach. Farní kostel Pov˘‰ení

sv. KfiíÏe byl vystavûn na nákla-

dy vrchnosti a nûkolika dobro-

dincÛ, obec se podle nadaãního

listu z roku 1803 zavázala kostel

udrÏovat a pfiispívat i na plat fa-

ráfie. Ten bydlel jako expozitní

knûz ve Staré Vsi jiÏ v roce

1776, farnost byla zfiízena teprve

v roce 1843.

Starovesk˘ kostel Pov˘‰ení sv.

KfiíÏe má velmi osobit˘ sloh,

kter˘ zvnûj‰ku charakterizuje

pomûrnû nízká stfiecha a vysoká

‰tíhlá vûÏ nad hlavním vstupem.

Interiér v‰ak pfiekvapí svou pro-

storností (v roce 1832 byl kostel

roz‰ífien) a v porovnání s jin˘mi

chrámy R˘mafiovska i relativnû

dobr˘m stavem, kter˘ svûdãí
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o tom, Ïe kostel nav‰tûvují lidé

a peãují o nûj. Vnitfiní vybavení

a v˘zdoba jsou neokázalé a jistû

ne ve v‰ech pfiípadech pÛvodní

(napfi. kfiíÏová cesta), nicménû

stylovû sladûné. Na první pohled

zaujme pÛlkruhové knûÏi‰tû

s vitráÏov˘mi okny a bíl˘m oltá-

fiem, jemuÏ nedominuje obraz,

ale pouh˘ kfiíÏ a nûkolik soch,

v lodi pak zfiejmû pÛvodní kaza-

telna s rokokov˘m zdobením,

s níÏ stylovû souzní jak protûj‰í

velk˘ obraz s námûtem sv. KfiíÏe,

tak varhany na hudební kruchtû.

Ta zaujímá nejen prostor za

hlavním vstupem, ale vybíhá na

obou stranách i do stfiední ãásti

lodi v podobû ãásteãného ocho-

zu. Ze spodního pohledu zaujme

vyfiezávané dfievûné obloÏení je-

jího zábradlí. Zajímavé zdobení

nesou i ãela dvou krátk˘ch lavic

v lodi a také lavice s harrachov-

sk˘m erbem uschovaná pod

kruchtou, která byla vyhrazena

pfiímo pro rodinu hrabûte.

Velikost kostela svûdãí o tom, Ïe

obec b˘vala dfiíve hojnû obydle-

ná (údaje z 19. století dokládají

poãet kolem 2 a pÛl tisíce obyva-

tel), dnes je jeho prostornost spí-

‰e na pfiekáÏku snahám o renova-

ci. Aã je kostel na první pohled

dobfie zachoval˘, jeho stav zhor-

‰uje dlouhodobé pronikání vlh-

kosti do spodního zdiva (kostel

obklopuje mokfiina, za kostelem

dokonce vyvûrá pramen), alar-

mující je rovnûÏ tmavû hnûdá

skvrna nad velk˘m obrazem,

která by mohla b˘t dokladem bu-

jení dfievomorky.

V tûsném sousedství kostela, na

malé vyv˘‰eninû, leÏí hfibitov.

Pfii jeho náv‰tûvû nelze pfiehléd-

nout pfiedev‰ím pfiítomnost ãet-

n˘ch star˘ch hrobÛ s náhrobky

v podobû litinov˘ch kfiíÏÛ. U pa-

ty hfibitova, poblíÏ hlavního

vstupu do kostela, je ve svahu

zahlouben kamenn˘ sklípek, vy-

uÏívan˘ snad na skladování

men‰ího vína a potravin pro kos-

telníka, kter˘ ob˘val jednu z ko-

mÛrek vedle hlavního vstupu do

kostela.

S duchovním Ïivotem obce sou-

visí také pfiítomnost pískovcové

sochy sv. Jana Nepomuckého

s andílky (ãást byla ukradena)

z konce 18. století (asi 1780),

která je narozdíl od kostela za-

psána na seznam nemovit˘ch

kulturních památek. Ke Staré

Vsi v‰ak patfií je‰tû dal‰í socha

svûtce, tentokrát z kovu. V podo-

bû siluety z plechu byla umístû-

na na vyhlídkovém místû na ská-

le nad obcí. Její pÛvodní podoba

není jasná. Nûmeck˘ zdroj uvá-

dí, Ïe ‰lo o zpodobení Jana

Kfititele z roku 1759, silnû po-

‰kozená socha v‰ak byla pfied

dvûma lety z iniciativy Vladi-

míra Hally renovována a dostala

podobu sv. Antonína, patrona

milencÛ, kterou renovátofii odvo-

dili od tradované zkazky o ne-

‰Èastnû zamilované dvojici, která

mûla skokem ze zmínûné skály

ukonãit svÛj Ïivot.

Dal‰í zajímavou stavbou Staré

Vsi, stojící nedaleko fary, je bu-

dova nûkdej‰í matefiské ‰koly se

zdobn˘m prÛãelím, kterému do-

minuje socha ve v˘klenku. Nû-

meck˘ pramen oznaãuje tento

dÛm jako klá‰ter, o klá‰teru fran-

ti‰kánek se zmiÀuje také Histo-

rick˘ místopis. ¤ádové sestry ve

Staré Vsi skuteãnû pÛsobily,

v kostele Pov˘‰ení sv. KfiíÏe mû-

ly dokonce vyhrazen vlastní pro-

stor, fiadu lavic v patfie nad sak-

ristií kostela s v˘hledem nad

knûÏi‰tû a samostatn˘m vcho-

dem zvenãí. Ve zmínûné budovû

v‰ak nebyl umístûn klá‰ter v pra-

vém slova smyslu, sestry zde

vedly matefiskou ‰kolku pro dûti

dûlníkÛ z harrachovsk˘ch závo-

dÛ; pro tento úãel byla budova

z popudu hrabûnky Anny

Harrachové roku 1899 také po-

stavena.

Souãástí Staré Vsi je od roku

1961 i místní ãást Îìársk˘

Potok, do té doby samostatná 

obec. LeÏí za Starou Vsí, na niÏ

dnes plynule navazuje, poblíÏ

státní silnice do ·umperka.

Osada byla zaloÏena ve druhé

polovinû 17. stole-

tí. Jejími prvními

osídlenci byli dfie-

vorubci a uhlífii,

které do tûchto míst

pfiilákaly bohaté le-

sy a moÏnost vydû-

lat si na Ïivobytí

tûÏbou dfieva a pá-

lením dfievûného 

uhlí pro nedaleké

hutû. O této ãinnos-

ti prvních osídlen-

cÛ svûdãí i samotn˘

název osady - slovo

Ïìár, nûm. Brand,

oznaãuje spáleni‰tû

nebo vypálen˘ les,

sousloví Îìársk˘

Potok pak podle

Pinkavy vyjadfiuje

fakt, Ïe osada leÏí

u potoka tekoucího

lesem, jenÏ slul

Brandwald. Etymo-

logii názvu zvaÏuje

také nûmeck˘ pramen, kter˘ na-

bízí hned nûkolik moÏn˘ch vari-

ant. Nûmeck˘ název Brandseifen

(ekv. Brantseifen, Bratseifen,

Brandtsäuffen, lat. Brandseifi-

um, poãe‰tûnû Brandsejf nebo

Brandzejf) vysvûtluje jako spo-

jení celkem jasného v˘znamu

slova Brand a ménû jasného

Seife (ães. m˘dlo, ale i r˘Ïovi‰-

tû), jeÏ buì odkazuje k moÏné-

mu r˘Ïování zlata z písku

Kluãského potoka, nebo k faktu,

Ïe Starou Ves i Îìársk˘ Potok

obklopují bahnité louky, jeÏ

svou konzistencí pfiipomínají

m˘dlo.

Ústní tradice zaznamenaná 

v obecní kronice oznaãuje za

prvního osídlence jistého uhlífie

Seitnera, kter˘ se mûl v údolí

Kluãského potoka usadit uÏ v ro-

ce 1625, aby byl blíÏe místu své

práce. Brzy jej mûli následovat

dal‰í uhlífii a vytvofiit v lese u po-

toka kolonii. V urbáfii panství

z roku 1658 se podle Pinkavy 

osada je‰tû neuvádí, ale dle farní

matriky z roku 1693 zde jiÏ stálo

osmnáct domÛ. Osada se v ná-

sledujících stoletích rozrÛstala,

podle nûmeckého pramene ve

ãtyfiech vlnách. Osadníci mûli

zaãít s m˘cením lesa v ústí

Ml˘nského potoka do Kluãské-

ho potoka, kde vznikla tzv. dolní

ves. Následovala tzv. zadní ves,

pfiiãemÏ obû ãásti obce mûly po-

dobu rozpt˘lené zástavby. Dal‰í

roz‰ífiení smûfiovalo do hor.

V mírném svahu jiÏnû od Ml˘n-

ského potoka byla vym˘cena

plocha lesa a pfiipravena pro no-

Renovovaná roubená stavba ve Îìárském Potoce

Socha sv. Jana Nepomuckého ve Staré Vsi
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vou v˘stavbu. Pozemky byly 

osadníkÛm pfiidûleny v podobû

úzk˘ch dlouh˘ch pásÛ. Tak

vznikla tzv. stfiední a horní ves.

Poslední ãástí obce se staly tzv.

nové domy poblíÏ Anenské huti,

které byly vystavûny pro dûlníky

Ïelezárny. Domky byly stavûny

tûsnû vedle sebe podél ulice

a dodaly tak ãtvrtému dílu obce

formu uliãní vsi.

Îìársk˘ Potok je pfiifafien ke

Staré Vsi, a nemá tudíÏ vlastní

chrám. Architektonicky a histo-

ricky zajímavé jsou v‰ak zdej‰í

lidové stavby, reprezentující

dÛm jesenického typu. Soubor

rouben˘ch a zdûn˘ch domkÛ ze

17. aÏ 19. století se dochoval

v takové pÛvodnosti, Ïe byla

v roce 1995 ve Îìárském Potoku

vyhlá‰ena vesnická památková

zóna.

Stará Ves a víceménû rekreaãní

osada Îìársk˘ Potok jsou dnes

atraktivní lokalitou i proto, Ïe

pfiedstavují vstupní bránu do hor.

Vedou odtud turistické trasy aÏ

na Pradûd, nejznámûj‰í je cesta

k Alfrédovû chatû (Alfredshüt-

te), jedné z harrachovsk˘ch mys-

liven, a dále k Jelení studánce.

Jinou turistickou zastávkou ne-

daleko Îìárského Potoka je roz-

cestí U ·karedé jedle, k nûmuÏ

se váÏe i jedna z jesenick˘ch po-

vûstí. Mûla zde

totiÏ kdysi rÛst

obrovská jedle,

ob˘vaná zl˘m le-

sním duchem,

kter˘ mûl pocest-

né kouzlem za-

stavovat na roz-

cestí. Takov˘ ne-

‰Èastník, aby se

vymanil z du-

chovy moci

a mohl pokraão-

vat v cestû, mu-

sel splnit neleh-

k˘ úkol - pfiemís-

tit do nedalekého

Podolského po-

toka jeden z vel-

k˘ch balvanÛ,

jeÏ leÏely na jeho

bfiehu. Lidem se

pod vlivem kouz-

la pr˘ zvût‰ily

ruce, takÏe pod

jejich vahou oh-

nuli záda, ale zá-

roveÀ získali ta-

kovou sílu, Ïe

balvan skuteãnû

unesli. Jakmile

kámen dopravili

do vod potoka,

kouzlo pominu-

lo, pocestn˘ v‰ak

je‰tû nûkolik dní

cítil bolest v ru-

kou a slabost.

Duch ztratil svou

moc teprve teh-

dy, kdyÏ byla

stará jedle poká-

cena, balvany

v potoce zÛstaly.

Tolik k povûsti

i k na‰í exkurzi

do historie Staré

Vsi a Îìárského

Potoka. Na závûr seriálu se slu‰í

podûkovat v‰em, ktefií se podíle-

li na jeho pfiípravû - nejen auto-

rÛm jednotliv˘ch ãlánkÛ, jmeno-

vitû Jifiímu Karlovi, Miloslavu

Markovi, Jaroslavu Chytilovi,

Franti‰ku Rechtorikovi, Jánu

Kadlecovi a Kamile H˘Ïové, ale

i v‰em historikÛm, duchovním

správcÛm farností a pracovní-

kÛm muzeí a obecních úfiadÛ

a také místním obãanÛm, ktefií

poskytli na‰í reakci své materiá-

ly k historii obcí a umoÏnili

vstup do památek. ZN
(Pozn. redakce a redakãní rady:
Podûkování patfií rovnûÏ autorce
vût‰iny ãlánkÛ o historick˘ch po-

zoruhodnostech Mgr. Zdence
Pfiikrylové.)
(Literatura: Barto‰, Jos. a kol.
Historick˘ místopis Moravy
a Slezska v letech 1848-1960.
Ostrava 1974; Mezerová, ªubica.
Seznam nemovit˘ch kulturních pa-
mátek okresu Bruntál, Bruntál
2000; Pinkava, Viktor. Unãovsk˘
a R˘mafiovsk˘ okres, Brno 1922;
·indláfiová, Irena - Brinda, Ro-
bert. PrÛvodce po tajemn˘ch mís-
tech Nízkého Jeseníku, Olomouc
2001; Turek, Adolf. Místopisn˘
rejstfiík obcí Severomoravského
kraje. Díl II., Opava 1974; Erin-
nerungen an den Heimatkreis
Römerstadt / Altvater, Gießen 1996)

(Ne)úsmûvnû

Vyskakujme si do v˘‰e svého základního platu
Vzpomínám si na malou útlou kníÏeãku, kte-

rou doma rodiãe mûli. Byla tmavû ãervená,

na ní sedmikrásky a na první stranû portrét 

T. G. Masaryka a jeho slova: „·etfiiti se dá

i z mála, jen zaãni a vytrvej.“ Uvnitfi byla za-

znamenána suma, nebyla moc zajímavá ke

ãtení, spí‰e se chudinka tfiásla strachy, ale by-

la. Rodiãe ‰etfiili.

My to nedovedeme. Kolik potravin jde do

kontejnerÛ, vÏdyÈ jsme to nakoupili „v akci“.

A zajedeme do hypersupermarketu nebo do

shoppingu, a kdyÏ uÏ tam jsme, nakoupíme

na svátky, uÏ jsou pfiede dvefimi, ono se to

neztratí. Odev‰ad útoãí lákadla, kdyÏ jsme

vydali za benzín, aÈ to stojí zato.

A kdyÏ na to zrovna nemáme? Nevadí. Ze

v‰ech stran se nabízejí pÛjãky a úvûry, ihned,

v˘hodnû, s odloÏen˘mi splátkami. No co, nû-

jak to dopadne, v‰ak to splatíme?! âasto si

tím zadûláme na problémy. Nemalé.

Ale my neumíme ‰etfiit a pfiem˘‰let nad v˘-

daji ani v celé na‰í zemiãce. Prohrané arbit-

ráÏe, soudní spory, drahé pfiedvolební kam-

panû, provoz senátu, volba prezidenta na po-

kraãování, soukromé lety a v˘lety vrchol-

n˘ch politikÛ, nasazení pofiádkov˘ch sil na

stadionech i pfii soukrom˘ch akcích, rÛzné

propletence tuneláfiÛ, podnikatelÛ, ekonomÛ

a finanãníkÛ, ktefií si kupují apartmány na

Floridû. Îijí v jakémsi „nadsvûtû“, opilí pe-

nûzi, mocí a spokojeností se sebou sam˘mi.

Patnáctimilionová parkanovská pfiehlídka.

Movitosti, nemovitosti, známosti...

Brzo budou znovu adventní koncerty, sbírky

na konto Paraple a dal‰í, dobroãinné akce na

pomoc tam, kde je to potfiebné a bolavé,

u nás i ve svûtû. A obyãejní lidé budou posí-

lat. DÛchodci po dvacetikorunách, moÏná po

padesátikorunách. Musí si spoãítat, aby vy-

‰lo na lékafie, lékárníka a léky. A stfiechu nad

hlavou. A dietní jídlo. A zimní boty a ... a.

Pokrãíme rameny a fiekneme: S tím se nedá

nic dûlat... Hlavnû zdraví!

On vlastnû ãlovûk potfiebuje jen dvû pohodl-

né vûci: Boty a postel. Buì je v jednom, ne-

bo v druhém.

Ale jedno ãeské pfiísloví stále platí: Dluhy 

ujídají ze spoleãného talífie. Si

Vodní elektrárna u Anenské huti

Fota: Jakub Vala
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Miloslava Nitková, nar. 24. 7. 1945, bytem Osoblaha,
Hlavní 126
Dne 11. listopadu oznámil 69let˘ muÏ policistÛm

z Mûsta Albrechtic, Ïe od pfiedchozího dne pohfie‰uje

svou manÏelku. Miloslava Nitková pfii odchodu zane-

chala doma lístek, ve kterém pí‰e, Ïe odchází a aÈ ji muÏ

nehledá. Mûla u sebe malou nákupní ta‰ku, své dokla-

dy, finanãní hotovost a mobilní telefon. Policisté ihned

provedli ‰etfiení u rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ a ve zdravot-

nick˘ch zafiízeních, ale zatím Ïenu nena‰li. Zjistili, Ïe

mobilní telefon má Ïena vypnut˘. Pátraã SKPV vyhlá-

sil 11. listopadu celostátní pátrání. Z v˘sledku ‰etfiení je

pravdûpodobné, Ïe se pohfie‰ovaná mÛÏe pohybovat po celém území âR, pravdû-

podobnû hromadn˘mi dopravními prostfiedky.

Popis:
Miloslava Nitková je 165 cm vysoká, stfiední postavy, má krátké rovné vlasy a no-

sí dioptrické br˘le. Na sobû mûla mít tfiíãtvrteãní kabát hnûdo‰edé barvy, ãerné kal-

hoty a ãerné podzimní boty bez podpatku.

V pfiípadû zji‰tûní jakéhokoliv poznatku informujte nejbliÏ‰í obvodní oddûle-
ní ãi linku 158.

Z prodejny vzal pouze peníze
Neznám˘ pachatel vnikl v noci z 9. na 10. listopadu

pfies nedostateãnû zaji‰tûné okno do prodejny potravin

na ·ternberské ulici v Bfiidliãné. Ze dvou pokladen od-

cizil finanãní hotovost ve v˘‰i 8 tisíc Kã. Po zlodûji

pátrá policie z Bfiidliãné.

Podnapil˘ muÏ spadl ze stfiechy
Ve ãtvrtek 20. listopadu pfied devatenáctou hodinou

vyjíÏdûli záchranáfii na Bruntálsku k váÏnému úrazu.

Operaãní stfiedisko obdrÏelo informaci o pádu muÏe ze

stfiechy domu na ulici 8. kvûtna v R˘mafiovû. 35let˘

muÏ se snaÏil slézt ze stfiechy po hromosvodovém drá-

tu, ale spletl si jej s drátem od televizní antény. Ten se

pod jeho vahou utrhl a muÏ spadl z v˘‰ky 8 metrÛ na

beton. Pádem si zpÛsobil komplikovanou zlomeninu

nohy a poranûní hlavy. MuÏ se pfiiznal, Ïe pfiedtím pil

alkohol. Zranûn˘ byl o‰etfien lékafiem záchranné sluÏ-

by a pfievezen na heliport v Bruntále, odkud jej vrtul-

ník odvezl do Fakultní nemocnice v Ostravû.

Zpracováno z podkladÛ PâR Bruntál a ÚSZS MSK

Pomozte najít pohfie‰ovanou Ïenu

Hasiãi v terénu

Na chalupû v Dolní Moravici
hofiela stfiecha

Hofielo na pÛdû obytného domu
v R˘mafiovû

Sedm jednotek hasiãÛ zasahovalo pfii noãním poÏáru chalupy v Dolní Moravici
s pfiedbûÏnû odhadovanou ‰kodou kolem 700 tisíc korun. Zásah byl kompli-
kován tím, Ïe majitel objektu nabil na stfie‰ní bonsk˘ ‰indel hli-
níkové ‰ablony a hasiãi museli celou stfiechu rozebírat.
Operaãní stfiedisko hasiãÛ bylo informováno o poÏáru

v noci z pondûlí 17. na úter˘ 18. listopadu krátce po 

23. hodinû. Na místo vyjely dvû jednotky Hasiãského

záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanice

v Bruntále a R˘mafiovû a s nimi pût jednotek dobrovol-

n˘ch hasiãÛ z Dolní Moravice, Svûtlé Hory, Karlovy

Studánky, R˘mafiova a Malé Morávky.

ProtoÏe hofiel stfie‰ní ‰indel ukryt˘ pod hliníkov˘m ple-

chem, hasiãi jej museli strhávat. Pod kontrolu tak dosta-

li poÏár aÏ po témûfi pûti hodinách. Pfiíãina vzniku poÏá-

ru není dosud známá, je zatím v ‰etfiení hasiãÛ. 

por. Mgr. Petr KÛdela, tiskov˘ mluvãí HZS MSK

Plameny vy‰lehly také pondûlí 17. listopadu v pÛl páté ráno v pod-

kroví obytného domu na tfiídû HrdinÛ v R˘mafiovû. Je‰tû pfied pfiíjez-

dem pûtatfiiceti profesionálních a dobrovoln˘ch hasi-

ãÛ z R˘mafiova, Bruntálu, Horního Mûsta, Dolní

Moravice, Bfiidliãné a Malé Morávky byla ze znaãnû

zakoufieného prostoru evakuována jedna osoba.

Hasiãi museli pouÏít i v˘‰kovou techniku a poÏár se

jim podafiilo lokalizovat do jedné hodiny, zcela zli-

kvidovat pak do 7.15. Zásah byl zkomplikován za-

koufiením a znaãnou nepfiístupností podkroví. Podle

prvního ‰etfiení se jednalo zfiejmû o technickou záva-

du na elektroinstalaci. PfiedbûÏná ‰koda byla odhad-

nuta na pÛl milionu korun. Pfiípad pfievzala Policie

âR R˘mafiov. Z podkladÛ HZS MSK zpracoval JiKo

Fota: archiv HZS MSK
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Mûstská knihovna Jazzclub



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Jen dûti, které neposlouchají, mohou se stát lep‰ími, neÏ

jsou jejich rodiãe. Du‰an Radoviã
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Známá i neznámá v˘roãí
29. 11. 1378 zemfi. Karel IV., císafi fiímsk˘ a král ãesk˘ (nar. 14. 5. 1316)

- 630. v˘roãí úmrtí

30. 11. 1938 prezidentem âSR byl zvolen Emil Hácha - 70. v˘roãí

1. 12. Svûtov˘ den boje proti AIDS, vyhlá‰en Svûtovou
zdravotnickou organizací v roce 1988

1. 12. 1968 zemfi. Hugo Haas, herec a reÏisér (nar. 18. 2. 1901) 

- 40. v˘roãí úmrtí

2. 12. 1918 zemfi. Edmond Rostand, francouzsk˘ spisovatel (nar.

1. 4. 1868) - 90. v˘roãí úmrtí

2. 12. 1923 nar. Maria Callasová, vl. jm. Kalogeropoulosová, 

americká sopranistka fieckého pÛvodu (zemfi. 16. 9. 1977)

- 85. v˘roãí narození

3.12. Mezinárodní den zdravotnû postiÏen˘ch, od roku
1993 (OSN)

6. 12. 1978 zemfi. Jarmila Kurandová, hereãka (nar. 30. 1. 1890) 

- 30. v˘roãí úmrtí

7. 12. 1723 zemfi. Giovanni Santini (Jan BlaÏej Santini-Aichl), 

architekt (pokfitûn 4. 2. 1677) - 285. v˘roãí úmrtí

8. 12. 1903 zemfi. Herbert Spencer, anglick˘ filozof (nar. 27. 4. 1820)

- 105. v˘roãí úmrtí

10. 12. Den lidsk˘ch práv, v˘roãí pfiijetí V‰eobecné deklara-
ce lidsk˘ch práv Valn˘m shromáÏdûním OSN v roce
1948, slaví se od roku 1950

10. 12. 1963 poprvé v âeskoslovensku provedena operace po‰koze-
né srdeãní chlopnû a nahrazena tzv. chlopenní proté-

zou - 45. v˘roãí

11. 12. Svûtov˘ den dûtství, v˘roãí zaloÏení UNICEF v roce
1946

11. 12. 1803 nar. Hector Berlioz, francouzsk˘ skladatel (zemfi. 

18. 3. 1869) - 205. v˘roãí narození

12. 12. 1863 nar. Edvard Munch, norsk˘ malífi (zemfi. 23. 1. 1944) 

- 145. v˘roãí narození

PROSINEC 2008

Narodili se noví obãánci
Pavla Janíková ........................................................... Malá ·táhle

Natálie Trmalová ....................................................... R˘mafiov

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

Brunhilda Apostolová - Edrovice ....................................... 80 let

Îofie Vrbická - R˘mafiov .................................................... 81 let

Ladislav Václavík - R˘mafiov .............................................. 81 let

Jarmila Rajnohová - Janovice ............................................ 81 let

Drahomíra Dostálová - R˘mafiov ........................................ 82 let

Rosalie Vídanová - R˘mafiov .............................................. 82 let

BoÏena Dobe‰ová - R˘mafiov ............................................. 86 let

Marie Furi‰ová - Janovice .................................................. 86 let

RÛÏena Tlapalová - R˘mafiov .............................................. 86 let

Franti‰ek Svojanovsk˘ - R˘mafiov ..................................... 87 let

Maria Pavlátová - R˘mafiov ................................................ 89 let

Bedfii‰ka Bernátková - Ondfiejov ........................................ 90 let

Rozlouãili jsme se
Helena Egidová - R˘mafiov .................................................. 1931

Erich Grigar - Horní Mûsto .................................................. 1932

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

28. 11. 8:00 SVâ Základy kondiãního cviãení

28. 11. 8:00 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

1. 12. 16:30 SVâ Mikulá‰sk˘ turnaj ve stolním tenisu 

ÏákÛ a dorostu

17. 12. 13:00 SVâ Vánoãní PC herna

20. 12. 9:00 SVâ âarovn˘ les - vánoãní v˘prava 

do lesa + zdobíme

stromeãek pro zvífiátka

22. 12. 10:00 SVâ Prodej keramiky

26. 12. 14:00 SVâ Stfiílí celá rodina - SoutûÏ tfiíãlenn˘ch

rodinn˘ch druÏstev ve stfielbû 

ze vzduchovky

Pranostiky na mûsíc prosinec
• Prosinec, kdyÏ je mu zima, halí se v bíl˘ koÏich.

• Prosinec promûnliv˘ a vlah˘, nedûlá nám zima tûÏké hlavy.

• Jaké zimy v prosinci, taková tepla v ãervnu.

• Po studeném prosinci b˘vá úrodn˘ rok.

• KdyÏ mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.

• Svatá Barbora vyhání dfiíví ze dvora. (4. prosince)

• KdyÏ na Mikulá‰e pr‰í, zima lidi hodnû zkru‰í. (6. prosince)

• Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdel‰í noc. (13. pro-

since)

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
zve na koncert
operní pûvkynû

Silvie Pivovarãíkové
v sobotu 6. prosince v 18 hod.
Místo konání bude upfiesnûno.

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
zve do
Klubu v˘tvarn˘ch technik
tkaní - paliãkování
drhání - batika
kaÏdou stfiedu od 9.30 do 11.30

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
zve na kurz
smaltování

- ‰perky, stromy...
4. prosince 17.00

v keramické dílnû SVâ
lektorka: Zdena âecháková

Pfiihlá‰ka: SVâ 554 211 410 (411)
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

6. - 31. 12. Vladimír Václavek automatické kresby

Robin Moudr˘ obrazy

VernisáÏ v sobotu 6. 12. 2008 v 16 hod.

Po - pátek: 9:00 - 12:00; 13:00 - 17:00,

sobota: 9:00 - 12:00; 13:00 - 16:00, nedûle: 13:00 - 16:00

Otvírací doba informaãního centra:

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.
Termín kavárniãek na II. pololetí roku 2008:

KaÏdé liché úter˘ v mûsíci:
2. 12. a 16. 12.

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

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí - pátek: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,

sobota: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, nedûle: 13.00 - 16.00
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Pravidla pro hospoda ení s byty v majetku m sta Rýma ova

Rada m sta Rýma ova na svém zasedání 10. listopadu 2008 schválila mimo jiné i Pravidla pro hospoda ení s byty 
v majetku m sta Rýma ova a Pravidla pro poskytování a rozú tování služeb spojených s užíváním bytových 
a nebytových jednotek. 
Stávající Pravidla pro postup ob an  a orgán  m sta p i podávání a vy izování žádostí o pronájem bytu, podnájem  
a vým nu byt  v majetku m sta Rýma ova jsou ze dne 1. dubna 1993. Tato Pravidla prošla celou adou zásadních  
i drobných zm n (v návaznosti na zm ny ob anského zákoníku, nové možnosti pronájmu byt  – smluvní nájem, atd.), 
ímž se staly nep ehlednými. D vodem pro p ijetí nových Pravidel pro hospoda ení s byty byla ale zejména snaha 

zcela zamezit možnosti p id lení bytu osobám, které se dopoušt ly porušování nájemní smlouvy a právních p edpis ,
zintenzivn ní postupu proti neplati m a zvýšení aktivity uchaze  za azených v po adníku na p id lení bytu.  
Zp soby p id lení bytu (na základ  nejvyšší nabídky smluvního nájemného nebo z po adníku) z staly zachovány.  
Mezi nejvýznamn jší zm ny pat í:
a) Možnost p id lení bytu i uchaze m, kte í trvale nebydlí ve m st  Rýma ov , ale jsou ve  m st  Rýma ov
 zam stnáni dle pracovní smlouvy nebo zde mají sídlo firmy, 
b) Vy azení uchaze e z dražby a z po adníku pokud byl v posledních 5ti letech nájemcem bytu ve vlastnictví m sta
 a po dobu nájmu se opakovan  dopoušt l porušování nájemní smlouvy a právních p edpis  (p vodní lh ta byla  
 2 roky), 
c) Lh ta pro uzav ení nájemní smlouvy je zkrácena z 30 dn  na 15 dn  od vydání usnesení rady m sta,  
d) Uchaze i z po adníku, který bez vážných d vod  písemn i ústn  do protokolu odmítne nebo nebude reagovat  
 na 5 nabídek bude ihned sníženo bodové ohodnocení o 10 bod , a to i opakovan . Jeho umíst ní v po adníku  
 bude adekvátn  tomu upraveno. 
e) Bytová komise bude moci rozhodnout o dalších podmínkách pro p id lení konkrétního bytu, zejména co se tý e

erpaní státní podpory v nezam stnanosti uchaze em, 
f) P ed uzav ením nebo obnovením nájemní smlouvy je vždy p ezkoumána bezdlužnost v i pronajímateli. 

V p ípad  existujících pohledávek uchaze e o uzav ení nebo obnovení nájemní smlouvy v i pronajímateli, 
m že RM rozhodnout o zkrácení p vodní doby nájmu nebo neuzav ení nájemní smlouvy. 

Poskytování a rozú tování služeb spojených s užíváním byt  se dosud ídí Pravidly pro rozú tování náklad  za pln ní 
poskytovaná s užíváním bytu, platná pro nájemníky byt  ve vlastnictví m sta Rýma ova z roku 1999. P ijetím nových 
Pravidel byl aktualizován odkaz  na platné právní p edpisy. Dále bylo nutné vy ešit p ípady, kdy nájemci neplní své 
povinnosti, jako je nahlášení stavu podružných vodom r , vým na vodom ru na studenou vodu. Nov  budou 
Pravidla ešit i rozú tování služeb pro nebytové jednotky.    Ing. Lenka Vav í ková, editelka Bytermu Rýma ov, p.o.

l. A 
Obecná ustanovení 

1. T mito pravidly se stanoví pravidla pro hospoda ení s bytovým fondem ve vlastnictví m sta Rýma ova. 
Nájemní vztahy se ídí zákonem . 40/1964 Sb., Ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis
a souvisejícími p edpisy. 

2. Bydlení ob an  v bytech ve vlastnictví m sta je zásadn  nájemním vztahem na základ  písemné nájemní 
smlouvy mezi m stem jako pronajímatelem a ob anem jako nájemcem. Nájemní smlouvy za m sto 
potvrzuje starosta nebo místostarosta. 

3. Správou bytového fondu v majetku m sta pov uje m sto Rýma ov organizaci (v sou asné dob
p ísp vková organizace Byterm Rýma ov, p.o., se sídlem Palackého 11, Rýma ov, 795 01 - dále jen 
„Byterm“), která na základ  z izovací listiny vy izuje administrativní agendu a zajiš uje služby spojené  
s užíváním byt .

l. B 
Možnosti p id lení volného bytu 

1. Uchaze m m že být p id len byt na základ :
a) nejvyšší nabídky smluvního nájemného 
b) za azení do po adníku na p id lení bytu 
c) za azení do po adníku na p id lení bytu zvláštního charakteru 
d) za azení do po adníku uchaze , jejichž práce je d ležitá a významná pro m sto

2. Uchaze  má vždy právo na prohlídku volného bytu.  
3. P id lení jakéhokoliv volného bytu v majetku m sta je možné pouze na základ  usnesení rady m sta (dále 

jen „RM“).  
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l. C 
P id lení bytu na základ  nejvyšší nabídky smluvního nájemného 

1. Byty p id lované na základ  nejvýše nabídnutého smluvního nájemného jsou uvedeny v p íloze 1). 
2. Ú ast uchaze e v nabídce na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné je podmín na: 

• trvalým bydlišt m uchaze e ve m st  Rýma ov,
• trvale nebydlí ve m st  Rýma ov , ale je ve  m st  Rýma ov zam stnán dle pracovní smlouvy  nebo 

zde má místo podnikání, 
• doložením „p ehledu vlastnictví“ vydaným katastrálním ú adem sv d ící o tom, že uchaze  nevlastní 

byt nebo objekt ur ený k bydlení i jeho ást (RD, d m s byty apod.) na území eské republiky. 
P ehled vlastnictví má pro tyto ú ely platnost ½ roku. 

• doložením estného prohlášení, že zájemce nemá v i m stu dluh 
• složením jistiny ve výši 500,- K  v hotovosti p i podání nabídky; pokud budoucí nájemce (vít zný

uchaze )  nesloží zálohu na nájemné, neuzav e bez vážných d vod  nájemní smlouvu do 15 dn
od vydání usnesení rady m sta, nebo odstoupí od své nabídky po otev ení obálek s nabídkami, propadá 
jistina ve prosp ch Bytermu. Uchaze m, kte í neusp jí, bude složená jistina vrácena nejpozd ji do  
5 pracovních dn  od jejího složení. 

g) Bude-li zjišt no, že uchaze  nespl uje výše uvedené podmínky, nep edložil všechny požadované 
náležitosti, v nabídce jsou uvedeny nepravdivé údaje, ne itelná nebo chyb jící nabídka finan ní ástky i
jiné nesrovnalosti, nabídka nebyla podána ve stanoveném termínu, bude jeho nabídka vy azena. 

h) Vy azena bude také nabídka uchaze e, který byl v posledních 5ti letech nájemcem bytu ve vlastnictví 
m sta a po dobu nájmu se opakovan  dopoušt l porušování nájemní smlouvy a souvisejících právních 
p edpis  nebo se dopustil neoprávn ného obsazení bytu. 

i) Informace o vyhlášeném nabídkovém ízení na právo nájmu bude vyv šena nejmén  po dobu 15 dn  na 
ú ední desce M Ú. Sou ástí informace bude sd lení, o jaký byt se jedná – velikost, adresa, vyvolávací 
ástka smluvního nájemného za m2 bytu za m síc a povinnost složit p ed uzav ením nájemní smlouvy 

zálohu na smluvní nájemné na období 12 m síc  od uzav ení nájemní smlouvy.  
j) Vyvolávací ástka smluvního nájemného za m2 za m síc je stanovena do 31.1. kalendá ního roku 

usnesením RM. V p ípad , že se jedná o pronájem bytu v dom , ve kterém se nájemníci dohodli hradit 
smluvní nájemné z titulu spoluú asti na opravách domu (viz. Pravidla pro spoluú ast nájemník  na 
opravách domu formou dohody o smluvním nájemném), je vyvolávací ástka smluvního nájemného na m2

za m síc stanovena minimáln  na úrove  vyvolávací ástky nájemného plus ástka spoluú asti nájemník .
Po ukon ení splácení spoluú asti se smluvní nájemné o ástku spoluú asti nesnižuje. 

k) Nabídku smluvního nájemného doru í uchaze  v uzav ené obálce ozna ené „Neotvírat – byt . …, ulice 
.p/ .o“ s uvedením jména a adresy uchaze e. Otevírání nabídek smluvního nájemného provádí bytová 

komise, která ur í po adí uchaze . Uchaze i mají právo na ú ast p i otevírání nabídek. V p ípad  stejné 
nabídky dvou i více uchaze ; pokud se tito nedohodnou na míst , prob hne výb r prvního uchaze e
losováním.  

l) Po adí na pronájem bytu bude ur en usnesením RM sestupn  od nejvyšší nabídkové ceny. RM má 
právo rozhodnout, že neuzav e nájemní smlouvu se žádným zú astn ným uchaze em, proti rozhodnutí RM 
není odvolání. 

m) Uchaze , který nabídl nejvyšší ástku smluvního nájemného za m2 bytu za m síc a kterému bylo 
usnesením RM schváleno p id lení bytu jako prvnímu v po adí, je povinen p ed uzav ením nájemní 
smlouvy složit zálohu na smluvní nájemné ve výši 12-ti násobku nejvýše nabídnutého smluvního 
nájemného za byt. Záloha je skládána na ú et Bytermu, vedený u KB, a.s. Bruntál, . 4905771/0100 
s uvedením variabilního symbolu, kterým je nov  z ízené íslo SIPO. Po uzav ení nájemní smlouvy je 
nájemné upisováno ze složené zálohy. Od zálohy se ode ítá složená jistina dle bodu 2.  

n) V p ípad  neuzav ení nájemní smlouvy se uhrazená záloha v plném rozsahu vrací, v p ípad  ukon ení
nájemního vztahu ve lh t  12 m síc  od uzav ení nájemní smlouvy se vrací pom rná výše zálohy. 

o) Pokud uchaze , který byl první v po adí, neuhradí ve stanoveném termínu zálohu, p echází právo na 
sjednání  nájemní smlouvy na dalšího zájemce dle schváleného po adí pronájmu dle usnesení RM. 

l. D 
P id lení byt  uchaze m evidovaným v po adníku na p id lení bytu  

1. Byty p id lované uchaze m evidovaným v po adníku na p id lení bytu jsou byty uvedené v p íloze 2)  
a dále všechny byty postavené se státní finan ní dotací po roce 2004. 

2. Žádosti o p id lení bytu z po adníku na p id lení bytu podávají uchaze i písemn  na p edepsaném 
formulá i Bytermu poštou nebo osobn  na podateln , a to na následující kalendá ní rok v termínu od 30. 6. 
do 31. 12. daného kalendá ního roku. Podání žádosti o pronájem bytu je podmín no úhradou ástky spojené 
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s nezbytnými náklady se za azením do po adníku pro pronájem bytu ve výši 200,- K . Tato ástka je 
splatná v hotovosti na Bytermu p i podání žádosti. 

3. Podání žádosti o p id lení bytu nezakládá právní nárok uchaze e na p id lení bytu. Stejn  tak nezakládá 
žádnou povinnost m sta uchaze i byt pronajmout, a to ani v p ípad  rozhodnutí soudu o zajišt ní bytové 
náhrady, leda by se jednalo o nápravu d sledk  p edchozího chybného rozhodnutí m sta.

4. Podmínky zapsání do po adníku na p id lení bytu: 
• uchaze  nemá byt v osobním vlastnictví, nevlastní d m ur ený k bydlení nebo podíl na takovém dom ,

není lenem družstva, 
• uchaze  má trvalé bydlišt  ve m st  Rýma ov,
• trvale nebydlí ve m st  Rýma ov , ale je ve  m st  Rýma ov zam stnán dle pracovní smlouvy  nebo 

zde má místo podnikání, 
• uchaze em m že být i právnická osoba se sídlem nebo místem podnikání ve m st , p i emž byt bude 

nadále sloužit k bydlení, 
• uchaze  i ostatní lenové domácnosti mají vypo ádány finan ní závazky z p edcházejících i stávajících 

nájemních vztah .
      Žádost o byt  nelze p evést na jinou osobu v etn  blízkého p íbuzného. 
5. Žádost o p id lení bytu v majetku m sta, která spl uje podmínky dle výše uvedených odstavc , je za azena 

do po adníku uchaze . Jednotlivé žádosti jsou bodov  ohodnoceny. Bodové hodnocení je p ílohou . 4) 
t chto Pravidel. Po adí uchaze  v po adníku na daný kalendá ní rok schvaluje na základ  doporu ení 
bytové komise RM usnesením. Po schválení je po adník zve ejn n po dobu 30 dn  na ú ední desce 
m stského ú adu. Po adník je platný vždy do doby schválení nového po adníku pro následující kalendá ní
rok. 

6. Uchaze  m že od své žádosti odstoupit, a to písemným prohlášením podaným osobn  na Byterm.  
7. Žádost o p id lení bytu je vy azena pokud nastaly tyto skute nosti: 

a) bytová pot eba žadatele je vy ízena, 
b) jestliže uchaze , kterému byl usnesením RM p id len byt, do 15 dn  od data oznámení neuzav e

s m stem smlouvu o nájmu bytu a nepožádá o prodloužení termínu k uzav ení nájemní smlouvy 
s uvedením vážných d vodu,  

c) uchaze  p i podání, potvrzení nebo zm n  své žádosti uvedl nesprávné údaje, nebo neoznámil zm ny
v údajích, které ho neoprávn n  zvýhodní, 

d) dopustil-li se žadatel protiprávního obsazení bytu nebo hrub  porušuje dobré mravy v dosud užívaném 
byt , dokladované projednáním v komisi pro projednávání p estupk ,  nebo opakovanou výzvou 
správce bytového fondu, 

e) v p ípad  úmrtí žadatele. 
8. Uchaze i, který bez vážných d vod  písemn i ústn  do protokolu odmítne nebo nebude reagovat na  

5 nabídek, bude sníženo bodové ohodnocení o 10 bod , a to i opakovan , a jeho umíst ní v po adníku bude 
adekvátn  tomu upraveno. Zm na po adníku je projednávána bytovou komisí, nikoliv RM a nové po adí
uchaze  se již nezve ej uje na ú ední desce.  

9. Bytová komise m že rozhodnout o dalších podmínkách pro p id lení konkrétního bytu, zejména co se tý e
erpaní státní podpory v nezam stnanosti uchaze em nebo pokud je byt nezp sobilý k ádnému užívání 

(takový byt m že být nabídnut vyv šením na ú ední desce). 
10. V p ípad , že o p id lení bytu nemá zájem žádný uchaze  z po adníku, je nabídka bytu spole n  s uvedením 

kritérií pro p id lení bytu, oznámena vyv šením na ú ední desce.  
11. Výše nájemného za m2 za m síc bude stanovena do 31.1. kalendá ního roku usnesením RM. V p ípad , že 

se jedná o pronájem bytu v dom , ve kterém se nájemníci dohodli hradit smluvní nájemné z titulu 
spoluú asti na opravách domu (viz. Pravidla pro spoluú ast nájemník  na opravách domu formou dohody  
o smluvním nájemném), je ástka nájemného na m2 za m síc navýšena o ástku spoluú asti. 

12. Pravidla pro p id lení nov  postavených byt  se státní finan ní dotací stanoví RM usnesením. 
13. O p id lení bytu rozhoduje na základ  doporu ení bytové komise RM usnesením. 
14. Mimo po adník pro daný rok lze pronajímat náhradní byty a p íst eší na základ  rozhodnutí soudu, p íp.

žádosti jiného pronajímatele o zajišt ní bytové náhrady.  

l. E 
P id lení byt  uchaze m evidovaným v po adníku byt  zvláštního charakteru 

1. Byty zvláštního charakteru jsou byty v domech s pe ovatelskou službou, chrán ných bytech ur ených pro 
starobní a invalidní d chodce a ubytovna pro ob any bez p íst eší a sociáln  pot ebné (p íloha . 3). 

2. Žádosti o p id lení bytu dle bodu 1. podávají uchaze i písemn  na p edepsaném formulá i odboru 
sociálních v cí a zdravotnictví m stského ú adu poštou nebo osobn  na podateln .
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3. Podání žádosti o p id lení bytu nezakládá právní nárok uchaze e na p id lení bytu. Stejn  tak nezakládá 
žádnou povinnost m sta uchaze i byt pronajmout, a to ani v p ípad  rozhodnutí soudu o zajišt ní bytové 
náhrady, leda by se jednalo o nápravu d sledk  p edchozího chybného rozhodnutí m sta.

4. Podmínky zapsání uchaze e do po adníku na p id lení bytu: 
• uchaze  nemá byt v osobním vlastnictví, nevlastní d m ur ený k bydlení nebo podíl na takovém dom ,

není lenem družstva, 
• uchaze e p edloží doporu ení ošet ujícího léka e nebo rozhodnutí sociálního odboru M Ú,
• uchaze  má trvalé bydlišt  ve m st  Rýma ov ,
• uchaze , který ve m st  nemá trvalé bydlišt , m že být zapsán do po adníku uchaze  jen po 

p edchozím souhlasu RM. 
5. Seznam uchaze  o byty zvláštního charakteru vede odbor sociálních v cí a zdravotnictví M Ú. Do tohoto 

seznamu m že být zapsán uchaze  na základ  doporu ení ošet ujícího léka e nebo rozhodnutím sociálního 
odboru M Ú.

6. Výše nájemného za m2 za m síc bude stanovena do 31.1. kalendá ního roku usnesením RM. V p ípad , že 
se jedná o pronájem bytu v dom , ve kterém se nájemníci dohodli hradit smluvní nájemné z titulu 
spoluú asti na opravách domu (viz. Pravidla pro spoluú ast nájemník  na opravách domu formou dohody  
o smluvním nájemném), je ástka nájemného na m2 za m síc stanovena na úrovni dohodnutého smluvního 
nájemného za m2 za m síc.

7. O p id lení bytu rozhoduje na základ  doporu ení komise sociálních v cí a zdravotnictví s p ihlédnutím ke 
stanovisk m ošet ujícího léka e RM usnesením. 

l. F 
P id lení byt  uchaze m, jejichž práce je d ležitá a významná pro m sto

1. Byterm vede odd len  seznam uchaze  o p id lení bytu (jak na základ  žádostí fyzických tak právnických 
osob), jejichž povolání je pro m sto nutné a d ležité ve ve ejném zájmu. Do tohoto seznamu jsou 
zapisováni uchaze i rozhodnutím rady m sta na základ  doporu ení bytové komise. 

2. Uchaze m dle p edchozího odstavce mohou být p id leny byty uvedené v p íloze 1) i 2). 
3. Výše nájemného za m2 za m síc je v p ípad  byt  uvedených v p íloze . 1) stanovena ve výši vyvolávací 

ástky nájemného ( l.C, odst.6), v p ípad  byt  uvedených v p íloze . 2) dle l.D, odst.9. 

l. G 
Smlouva o nájmu bytu 

1. Na základ  usnesení RM p ipraví Byterm nájemní smlouvu. Vzor nájemní smlouvy je p ílohou . 5. 
2. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu ur itou. Nájemní smlouvu na dobu ur itou lze obnovit také 

uzav ením dodatku k nájemní smlouv  (viz. P íloha . 6). 
3. P ed uzav ením nebo obnovením nájemní smlouvy bude p ezkoumána bezdlužnost v i pronajímateli. 

V p ípad  existujících pohledávek uchaze e o uzav ení nebo obnovení nájemní smlouvy v i pronajímateli, 
m že RM rozhodnout o zkrácení p vodní doby nájmu nebo neuzav ení nájemní smlouvy. 

4. Na každý byt v majetku m sta, který už je, nebo má být pronajat, musí být sepsána smlouva o nájmu bytu. 
Zn ní smlouvy se ídí ustanovením ob anského zákoníku. Nájemní smlouva musí obsahovat dále: 
• Výši nájemného, 
• Zp sob zvyšování nájemného (Po ínaje rokem následujícím po uzav ení nájemní smlouvy bude 

smluvní nájemné ro n  valorizováno o ú edn  p iznaný p ír stek pr m rného ro ního indexu 
spot ebitelských cen p edchozího roku, a to vždy ke dni 1.7. Ob  strany se zavazují respektovat pro 
tento ú el oficiální údaje eského statistického ú adu. Veškeré výpo ty valorizací provádí 
pronajímatel).  

• Možnost zm ny nájemní smlouvy na dobu neur itou (Nejd íve po uplynutí doby 5 let od p id lení bytu 
a sjednání nájemní smlouvy m že rada m sta, po zhodnocení pln ní povinností vyplývajících z nájemní 
smlouvy, zm nit smlouvu o nájmu bytu z doby ur ité na dobu neur itou.)  

5. Nedílnou sou ástí smlouvy o nájmu bytu je eviden ní list o výpo tu nájemného, protokol o p edání  
a p evzetí bytu a podpisem nájemcem stvrzená citace l. G odst. 4 a 5 t chto pravidel. 

6. Nájemce je povinen písemn  oznámit Bytermu veškeré zm ny v po tu osob, které žijí s nájemcem v byt ,
a to do 15 dn  ode dne, kdy ke zm n  došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, p íjmení, data 
narození a státní p íslušnost t chto osob. Nesplní-li nájemce tuto povinnost ani do jednoho m síce,
považuje se to za hrubé porušení povinností podle § 711 odst. 2 písm. b) ob anského zákoníku. 

7. Pronajatý byt nebo jeho ást lze jinému p enechat do podnájmu na dobu ur enou ve smlouv  o podnájmu 
nebo bez ur ení doby jen s písemným souhlasem pronajímatele. Není-li spln na tato podmínka, je smlouva 
neplatná. Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinnosti nájemce podle § 711 odst. 2 písm. b) 
ob anského zákoníku. Smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu. 
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8. V p ípad , že nájemník nebude z vážných d vod  užívat byt delší dobu než p l roku a nep ihlásí do bytu 
podnájemníka, je povinen tuto skute nost ohlásit Bytermu. 

l. G 
Právní okolnosti pronajímání byt

1. P echod nájmu bytu v p ípad  smrti nájemce nebo v p ípad  opušt ní spole né domácnosti se ídí 
ustanoveními § 706 a n. ob anského zákoníku. V p ípad  spln ní podmínek nebo v p ípad  jednozna ného 
záv ru o nespln ní podmínek stanovených zákonem je pro další ízení rozhodující usnesení bytové komise. 
Ve sporných p ípadech bytová komise postoupí RM rozbor situace s návrhem ešení. 

2. O žádosti o zm nu nájemní smlouvy v pr b hu rozhoduje na základ  doporu ení bytové komise RM 
usnesením. Na zm nu nájemní smlouvy v pr b hu trvání nájemního vztahu není právní nárok. 

3. Vým na byt  v majetku m sta se ídí ustanoveními § 715 a násl. OZ. Souhlas k vým n  byt  vydává rada 
m sta na návrh bytové komise. Pro vým nu byt  dále platí: 
• jedná-li se o byt, který je ve spole ném nájmu více osob, je k vým n  nutný písemný souhlas všech 

spolunájemník ,
• vým na byt  se nepovolí, pokud jsou na m stském vym ovaném byt  evidovány pohledávky, 
• s nájemci, kterým byla potvrzena dohodnutá vým na, je uzav ena nová nájemní smlouva, 
• oznámení o schválené vým n  byt  p edá Bytermu pracovnici odd lení evidence obyvatel M Ú, kde 

jsou oba nájemci povinni do 8 dn  ohlásit zm nu trvalého bydlišt ,
• k vým n  je nutno doložit p esnou a úplnou dohodu o vým nu s datem podání žádosti a ob anské 

pr kazy, 
• rada m sta m že schválit vým nu uvoln ného bytu v majetku m sta v p ípad , kdy žadatel jako 

nájemce dosavadního m stského bytu vrátí m stu pronajatý byt, který je výhodn  použitelný pro ešení 
žádosti z po adníku. 

4. Podnájem bytu nebo jeho ásti se ídí ustanovením § 719 ob anského zákoníku. Pronajatý byt nebo jeho 
ást lze jinému p enechat do podnájmu na dobu ur enou ve smlouv  o podnájmu nebo bez asového ur ení 

jen s písemným souhlasem pronajímatele. Písemný souhlas k podnájmu v bytech v majetku m sta v etn
souhlasu s dobou, na kterou se podnájem sjednává, vydává Bytermu na základ  stanoviska bytové komise. 
Pro podnájem bytu dále platí: 
• skon ením smlouvy o nájmu bytu kon í i smlouva o podnájmu, 
• nebylo-li dohodnuto jinak, platí, že podnájem lze vypov d t i bez uvedení d vod  ve lh t  3 m síce

tak, aby skon il ke konci kalendá ního m síce (§ 719 odst. 1 ob anského zákoníku). Skon ením 
podnájmu nemá podnájemník právo na náhradní byt, podnájem, ani náhradní ubytování, 

• doklady pot ebné k vydání souhlasu k podnájmu jsou ob anské pr kazy, úplná žádost o povolení  
k p enechání ásti bytu s uvedením d vodu a doby, na kterou bude podnájem sjednán a kopie 
podnájemní smlouvy 

5. Spole ný nájem bytu se ídí ustanovením § 700 a následující OZ. P ijetí jiných osob do bytu, aby  
s nájemníkem trvale nebo do asn  bydlely ve spole né domácnosti, je nájemce povinen neprodlen  ohlásit 
Bytermu. V p ípad  sporu je rozhodující, zda je spln na podmínka trvalého soužití ve spole né domácnosti 
ve smyslu zn ní § 105 ob anského zákoníku. P ihlášení k pobytu podle p edpisu o hlášení obyvatel  
k pobytu trvalé soužití ve spole né domácnosti nedokazuje a není rozhodující. Doklady pot ebné k vydání 
potvrzení o spole ném užívání bytu: 
• spole né užívání bytu druha a družky: ob anské pr kazy, estné prohlášení s ov enými podpisy, 
• spole né užívání bytu p ímého rodinného p íslušníka: ob anské pr kazy, souhlas nájemce bytu, doklad, 

který prokáže, že žadatel je skute n  rodinný p íslušník. 
K uzav ení nájemní smlouvy na spole ný nájem bytu dává na základ  doporu ení bytové komise souhlas 
RM. Spole ný nájem bytu manžely vzniká ze zákona ve smyslu ustanovení § 703 až 705 ob anského 
zákoníku. 

6. Zánik nájmu bytu se ídí ustanovením § 710 ob anského zákoníku. 

l. N 
Záv re né ustanovení 

1. Na p id lení bytu v domech majetku m sta není právní nárok a proto se nelze domáhat právní cestou 
uzav ení nájemní smlouvy k t mto byt .

2. Tato pravidla nabývají ú innosti dnem 1.1.2009. 
3. Tato pravidla ruší Pravidla pro postup ob an  a orgán  m sta p i podávání a vy izování žádostí o pronájem 

bytu, podnájem a vým nu byt  v majetku m sta Rýma ova ze dne 1.4.1993 ve zn ní pozd jších úprav.  
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P íloha . 1: Seznam dom  s byty p id lovanými na základ  dražby 
P íloha . 2: Seznam dom  s byty p id lovanými dle po adníku 
P íloha . 3: Seznam dom  s byty p id lovanými dle po adníku zvláštního charakteru 
P íloha . 4: Bodové ohodnocení žádosti o p id lení bytu z po adníku 
P íloha . 5:  Vzor nájemní smlouvy 
P íloha . 6:  Vzor dodatku k nájemní smlouv

Pravidla byla schválena Radou m sta Rýma ova dne 10. 11. 2008 p ijetím usnesení íslo 2261/36/08. 

Ing. Petr Klouda, starosta m sta
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P íloha . 1 (byty za vydražené smluvní nájemné)
     

Ulice .
orient. 

.
popis. 

.
parcely 

Po et
byt Ulice .

orient.
.

popis. 
.

parcely 
Po et
byt

1. máje 1 886 224 29  nám.Svobody 1 861 222 11
1.máje 3 886 224   nám.Svobody 3 861  12
1.máje 5 859 225 29  Národní 13 1228 679 15
1.máje 7 859  225   Opavská 45 782 1328 11
Bartákova 19 1025 577 14  Opavská 47 783 1329 8
Bartákova 20 889 819/1 7  Pivovarská 1 6 29 7
Bartákova 22 772 819/2 8  Pivovarská 12 940 215 21
Bartákova 33 841 521 12  P íkopy 6 1157 3519 17
Bartákova 35 840 520 12  P íkopy 9 1156 3509 17
Bartákova 37 839 519 12  P íkopy 11 1155 3510 17

apkova 8 842 656 18  P íkopy 13 1154 3511 17
apkova 10 843     P íkopy 15 1153 3512 11

Divadelní 4 357 655 12  Radni ní 1 1008 23 9
Divadelní 6 356   12  Radni ní 2 865 666 6
Divadelní 8 358   13  Radni ní 3 1010 25 9
Dukelská 1 969 2038 40  Radni ní 4 866 666  9
Dukelská 2 968 2037 40  Radni ní 5 1011 26 9
Dukelská 6 1061 2033 40  Radni ní 6 878 666  9
Hornom stská 28 847 418 9  Radni ní 7 1012 27 9
Hornom stská 30 882 418 9  Radni ní 13 7 28 8
Hornom stská 47 853 367 15  Revolu ní  28 248 1593 3
Hornom stská 49 879 366 15  Sokolovská 16 415 604 2
Hornom stská 51 880 365 15  Sokolovská 22 287 600 4
Hornom stská 57 857 372 15  Sokolovská 23 1252 499 7
Hornom stská 59 883 373 15  Sokolovská 24 438 596 4
Jamartice 120 120 105/5 1  Sokolovská 25 2 496 9
Janovice, Opavská 45 197 176 3  Sokolovská 38 835 525 23
Julia Sedláka 20 824 530 8  Sokolovská 40 836 525  
Julia Sedláka 22 825 529 8  Sokolovská 42 837 523 11
Julia Sedláka 24 826 528 8  Sokolovská 44 838 522 12
Julia Sedláka 26 833 527 11  Sokolovská 50A 1291 852/3 1
Julia Sedláka 28 834 526 12  T. Mat jky 3 823 103 4
Jungmanova 2 868 688 7  t ída Hrdin  1 212 717 22
Jungmanova 4 869 688 8  t ída Hrdin  7 701 724 3
Máchova 7 131 1563 1  t ída Hrdin  24 625 94 4
Nám stí Míru 4 217 6 5  V trná 2 914 274 8
Nám stí Míru 8 221 10 2  V trná 4 913 273 8
Nám stí Míru 10 223 13 2  V trná 6 912 272 8
Nám stí Míru 11 224 15 3  V trná 9 876 252 8
Nám stí Míru 12 225 16 5  V trná 11 7876 252 8
Nám stí Míru 13 226 17/2 6  V trná 19 908 262 8
Nám stí Míru 15 584 18 4  V trná 21 907 263 8
Nám stí Míru 23 198 691 6  V trná 23 906 264 8
Nám stí Míru 24 199 692 3  Žižkova 39 765 2134 1
Nám stí Míru 25 200 694 3    
Nám stí Míru 27 202 696 2    
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P íloha . 2 (byty p id lené dle po adníku)
          

Ulice .
orient. 

.
popis. 

.
parcely 

Po et
byt Ulice .

orient.
.

popis. 
.

parcely 
Po et
byt

8. kv tna  36 418 1942 3 Okružní 1 733 2310 14
8. kv tna  51A 855 1815 4  Okružní 3 734 2311 14
Bartákova 13 844 631 5  Okružní 5 735 2312 14
Bartákova 23 618 540 9  Okružní 7 736 2313 14
Bartákova 24 263 823 9  Ond ejov 92 92 124 5
Horní 4 35 719 3  Ond ejov 93 93 123 5
Husova 1 33 77 3  Ond ejov 94 94 122 5
Jamartice 102 102 325 3  Opavská 8 486 1433 6
Jamartice 115 115 310 6  Opavská 10 485 1434 6
Jamartice 116 116 311 6  Opavská 13 529 1122 6
Janovice, Opavská 38 196 593 4  Opavská 15 615 1126 10
Janovice, Opavská 128 271 478/2 6  Opavská 22 694 1723 6
Janovice, Opavská 130 272 477/2 6  Palackého 6 76 960 6
¨Julia Fu íka 4 64 123 2  Pod Svahem 1 1316 2167 10
Julia Fu íka 89 85 189 4  Revolu ní 8 56 1991 6
Julia Fu íka 90 86 190 4  Revolu ní 15 70 797 5
Julia Fu íka 91 87 191 4  t ída Hrdin  4 414 78 1
Julia Fu íka 14B 6 98 3  t ída Hrdin  6 39 79 2
Julia Fu íka 14C 7 98 3  t ída Hrdin  43 699 2080/1 3
Julia Sedláka 18 708 562 5  t ída Hrdin  47 598 2167 7
Máchova 19 410 1500 4  U Lomu 8 706 1177 6
Marxova 1 582 2188 8  U Lomu 10 724 1175 6
Nádražní 1 474 2081 4  U Rybníka 2 578 1156 6
Národní 2 176 704 3  Úvoz 17 21 2094 5
Národní 9 378 673 3  Žižkova 1 349 1992 7

P íloha . 3 (byty p id lené dle po adníku zvláštního charakteru)
     

Ulice .
orient. 

.
popis. 

.
parcely 

Po et
byt

8. kv tna - azyl.d m 36 418 1942 
Lidická 14 1328 345/4 30
Revolu ní 30A 1007 1653 3
Revolu ní 30B 1007 1653 5
t ída Hrdin 20 623 92 14
t ída Hrdin 22 624 93 14

P íloha . 4 
Bodové hodnocení žádosti
1. Každá zaevidovaná žádost o p id lení bytu se ohodnotí po tem bod  dle kritérií uvedených 

v tomto bodovacím systému. 
Výsledný po et bod  pro každou žádost se stanoví sou tem bod  p id lených dle jednotlivých 
kritérií. U manžel  bude posuzována vždy výhodn jší bodová varianta u jednoho z manžel .

2. Základní kritéria pro bodové ohodnocení žádosti: 

a) Trvalé bydlišt  v Rýma ov

do 2 let 1  bod        
do 5 let 2 Body 
do 10 let 5 Bod
nad 10 let 10 Bod
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b) Zam stnání

U zam stnavatele  10  bod
 - t. . mate s. dovolená 8 Bod
Bez pracovního pom ru  - starobní d chodce  5 Body 
 - invalidní d chodce 3 Body 
 - student  5 Bod
 - nezam stnaný  1 Bod
 - mate ská dovolená 1 Bod 
Soukromý podnikatel  5 Bod

c) Rodinný stav žadatele 

Ženatý, vdaná  10  bod
Druh, družka  7 Bod
Svobodný/á  5 Bod
Rozvedený/á  5 Bod
Ovdov lý/á  5 Bod

d) Dosavadní bytové pom ry

U rodi  nebo jiných p íbuzných  10  bod
Podnájem  5 Bod
Nájem na dobu ur itou  5 Bod
Nájem na dobu neur itou  1 Bod 
Ubytovna  5 Bod

e) Po et d tí žijících se žadatelem ve spole né domácnosti 

3 a více d tí  10  bod
2 d ti  7 Bod
1 dít   5 Bod
0 d tí  1 Bod 

f)  Po et len  v sou asné domácnosti 

Více jak 1,25 osob/15 m2  10  bod
 1-1,25 osob/15 m2 5 Bod
Mén  než 0,99 osob/15 m2 3 Body 

g) Podání žádosti v p edcházejících letech 

za každý rok                                                                                    2   body (max. 10 bod )

h) Zp sob života žadatele a jeho rodiny 

Žadatel nebo jeho rodinní p íslušníci žijící s ním ve 
spole né domácnosti jsou opakovan  projednáváni 
p estupkovou komisí  

- 5 Bod

Žadatel má v i m stu jiné závazky - 10 Bod

Neshody s ostatními nájemníky v sou asném bydlišti, 
ešení stížnostmi 

- 5 Bod
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ch) Stanovisko bytové komise 
       Po posouzení naléhavosti a sociální pot ebnosti ešení žádosti m že bytová komise p id lit další body, 

a to v závislosti na sociální situaci žadatele, vyplývající nap . z p epln nosti bytu, v n mž dosud bydlí, 
z kategorie bytu, ze zdravotních d vod  doložených léka ským potvrzením apod. 

D vod ………………………………………………… ….. Bod

……………………………………………………………………………………………………...

Celkový po et bod

3. Je-li výsledný po et bod  stejný pro více žadatel , adí se jejich žádosti podle data podání. 
V p ípad  shody žádosti rodiny a žádosti jednoho uchaze e bude možné up ednostnit žádost 
rodiny s d tmi.  

P íloha . 5 
SMLOUVA  O  NÁJMU  BYTU 

uzav ená mezi 

Pronajímatel:  m sto Rýma ov, I O 296317, nám. Míru 1, 795 01  Rýma ov,  
zastoupené místostarostou m sta ………………………… 

Nájemce: ……………………………………………………………… 

Uzav eli na základ  usnesení RM . …   …. níže uvedeného dne, m síce, roku tuto 

nájemní smlouvu: 

I. 
P edm t nájmu 

M sto Rýma ov jako pronajímatel je výlu ný vlastník domu .p….… . o..…., na ulici………………, 
v Rýma ov . Pronajímatel p enechává nájemci do užívání byt íslo ….., standardní kvality/se sníženou kvalitou, 
v………. podlaží tohoto výše specifikovaného domu, sestávající z … pokoj (e), kuchyn  (kuchy ského koutu)  
a p íslušenství podle „Protokolu o p evzetí bytu“ a „Eviden ního listu“. 

„Eviden ní list“, ve kterém je uveden p esný rozsah vybavení, za ízení a p íslušenství bytu a „Protokol  
o p evzetí bytu“, který uvádí popis a stav vybavení, za ízení a p íslušenství bytu, jsou nedílnou sou ástí této nájemní 
smlouvy.  

II. 
Doba užívání a zánik nájmu bytu 

Pronajímatel p enechává nájemci byt do užívání od ………….. do…………. Nejd íve po uplynutí doby 5 let 
od p id lení bytu a sjednání nájemní smlouvy m že rada m sta, po zhodnocení pln ní povinností vyplývajících 
z nájemní smlouvy, zm nit smlouvu o nájmu bytu z doby ur ité na dobu neur itou. 

Nájem bytu zanikne písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, písemnou výpov dí nebo 
uplynutím doby ur ité. V písemné výpov di musí být uvedena lh ta, kdy má nájem skon it, a to nejmén  t i m síce 
tak, aby skon ila ke konci kalendá ního m síce.

Pronajímatel m že vypov d t nájem bytu bez p ivolení soudu, a to z d vod  uvedených v § 711, odst. 2 
ob anského zákoníku, nebo s p ivolením soudu, a to z d vod  uvedených v § 711a, odst. 1 ob anského zákoníku.  

III. 
Nájemné a úhrady za pln ní spojená s užíváním bytu 
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Nájemné za p edm t nájmu iní … K /m2 podlahové plochy bytu, bez úhrady za vybavení bytu. Podlahovou 
plochou se rozumí sou et podlahových ploch všech místností bytu a jeho p íslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou 
užívány výhradn  nájemcem bytu. Podlahová plocha sklep , které nejsou místnostmi a podlahová plocha balkon ,
lodžií, teras se zapo ítává pouze jednou polovinou podlahové plochy. Úhrady za vybavení bytu se stanoví dohodou. 
P edpis nájemného v . úhrad za vybavení bytu je uveden v eviden ním listu, který tvo í p ílohu této smlouvy. Úhrady 
p edpisu nájemného v . úhrad za vybavení bytu uvedené v eviden ním list  se nájemce bytu zavazuje platit 
pronajímateli po ínaje dnem….., a to v m sí ních splátkách, nejpozd ji do posledního dne kalendá ního m síce, za 
který se platí nájemné, nebo do dne stanoveného inkasním st ediskem. 
 Po ínaje rokem následujícím po uzav ení nájemní smlouvy bude smluvní nájemné ro n  valorizováno  
o ú edn  p iznaný p ír stek pr m rného ro ního indexu spot ebitelských cen (dále jen „inflace“) p edchozího roku,  
a to vždy ke dni 1.7. Ob  strany se zavazují respektovat pro tento ú el oficiální údaje eského statistického ú adu.
Veškeré výpo ty valorizací provádí pronajímatel v eviden ním listu. Povinnost platit valorizované nájemné vzniká 
dnem, který je uveden v eviden ním listu.  

Stanovení cen služeb, tj. pln ní spojená s užíváním bytu nebo zálohy cen za pln ní spojená s užíváním bytu a 
zm ny úhrad za pln ní poskytovaná s užíváním bytu nebo záloh za pln ní spojená s užíváním bytu, se stanoví 
v souladu s platnými Pravidly pro poskytování a rozú tování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových 
jednotek v majetku m sta Rýma ova, která vydává rada m sta. M sí ní úhrady za pln ní poskytovaná s užíváním 
bytu nebo zálohy cen za pln ní spojená s užíváním bytu se stanoví v eviden ním listu a platí se spolu s nájemným. 
Skute nou výši cen a celkových záloh za jednotlivá pln ní zú tuje pronajímatel v souladu s platnými Pravidly pro 
poskytování a rozú tování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek v majetku m sta Rýma ova , 
a to vždy za kalendá ní rok ve lh tách podle platných právních p edpis , nejpozd ji s vyú továním topné sezóny. 

Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhrady za pln ní poskytované s užíváním bytu do p ti dn  po její 
splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení (§697 ob anského zákoníku). 

V p ípad  poškození plomby na vodom ru v bytové jednotce se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- K ,
kterou uhradí nájemce pronajímateli. 

IV. 
Práva a povinnosti spojené s nájmem bytu 

 Pronajímatel je povinen p edat nájemci byt ve stavu zp sobilému ádnému užívání a zajistit nájemci plný  
a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. Nájemce se seznámil stavem pronajímaného bytu, který je zapsán 
v „Protokolu o p evzetí bytu“. Byt p ebírá zp sobilý k okamžitému nast hování a bydlení, což podpisem „Protokolu  
o p evzetí bytu“ a této smlouvy potvrzuje. 
 Nájemce je povinen užívat byt, spole né prostory a za ízení domu ádn  a ádn  požívat pln ní, jejichž 
poskytování je spojeno s užíváním bytu. Vedle práva užívat byt mají nájemce a osoby, které s ním žijí ve spole né 
domácnosti, právo užívat i spole né prostory a za ízení domu, jakož i požívat pln ní, jejichž poskytování je 
s užíváním bytu spojeno. 
 Drobné opravy a údržbu v byt  hradí nájemce v rozsahu, který je stanoven dle platných právních p edpis .

Nájemci jsou povinni p i výkonu svých práv dbát, aby v dom  bylo vytvo eno prost edí zajiš ující ostatním 
nájemník m výkon jejich práv.  

V. 
Zvláštní ujednání 

1. Výkonem správy byt  je pronajímatelem pov en „správce bytového fondu“ – p ísp vková organizace 
BYTERM Rýma ov se sídlem v Rýma ov , Palackého 11, která vy izuje administrativní agendu spojenou 
s pronájmem byt  a zajiš uje služby spojené s jejich užíváním. 

2. Nájemce souhlasí, že v p ípad  vzniku dluhu na nájemném bude dluh kompenzován s p ípadným p eplatkem 
vzniklým p i vyú tování služeb. 

3. Nájemce je povinen písemn  oznámit Bytermu veškeré zm ny v po tu osob, které žijí s nájemcem v byt , a to 
do 15 dn  ode dne, kdy ke zm n  došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, p íjmení, data narození  
a státní p íslušnost t chto osob. Nesplní-li nájemce tuto povinnost ani do jednoho m síce, považuje se to za 
hrubé porušení povinností podle § 711 odst. 2 písm. b) ob anského zákoníku. 

4. Pronajatý byt nebo jeho ást lze jinému p enechat do podnájmu na dobu ur enou ve smlouv  o podnájmu nebo 
bez ur ení doby jen s písemným souhlasem pronajímatele. Není-li spln na tato podmínka, je smlouva neplatná. 
Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinnosti nájemce podle § 711 odst. 2 písm. b) ob anského 
zákoníku. Smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu. 

5. V p ípad , že nájemce nebude z vážných d vod  užívat byt delší dobu než p l roku a nep ihlásí do bytu 
podnájemníka, je povinen tuto skute nosti ohlásit správci bytového fondu. 

6. P i skon ení nájmu je nájemce povinen byt vyklidit a vyklizený p edat správci bytového fondu, se vším 
za ízením, vybavením a p íslušenstvím, ve stavu, v jakém ho p evzal, s p ihlédnutím k obvyklému opot ebení.  

7. Ostatní práva a povinnosti pronajímatele a nájemce se ídí obecnými ustanoveními ob anského zákoníku 
v platném zn ní  a souvisejících p edpis .

VI. 
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Záv re ná ustanovení 

Tato smlouva byla sepsána na základ  pravdivých údaj  a svobodné v le obou ú astník , nebyla sjednána 
v tísni, ani za nijak jednostrann  nevýhodných podmínek, ú astníci si smlouvu p e etli, prohlašují, že s jejím 
obsahem souhlasí a na d kaz toho p ipojují i vlastnoru ní podpisy. 

V Rýma ov  dne …………………….. 

………………………………………………………  …………………………………………………….. 
   razítko a podpis pronajímatele                  podpis nájemce 
            ………………….. 
   místostarosta m sta Rýma ova 

P ílohy: 
1. Protokol o p evzetí bytu 
2. Eviden ní list 

P íloha . 6 

DODATEK . … KE SMLOUV  O NÁJMU BYTU 
uzav ený mezi 

Pronajímatel:  m sto Rýma ov, I O 296317, nám. Míru 1, 795 01  Rýma ov,  
zastoupené místostarostou m sta ………………………. 

Nájemce: ……………………………………………………………… 

uzav eli na základ  usnesení RM . ……. níže uvedeného dne, m síce, roku tento  

dodatek k nájemní smlouv  ze dne ……………… 

I. 

Pronajímatel a nájemce uzav eli dne …………. nájemní smlouvu k bytu íslo ….., v dom .p….… . o..…., na 
ulici………………, v Rýma ov , 1. kategorie, v………. podlaží, sestávající z … pokoj (e), kuchyn  (kuchy ského 
koutu) a p íslušenství podle „Protokolu o p evzetí bytu“ a „Eviden ního listu“. 

II. 

Pronajímatel a nájemce se dohodli na zm n lánku II. odst. 1 – doba užívání bytu. 

lánek II. - Doba užívání a zánik nájmu bytu

Pronajímatel p enechává nájemci byt do užívání od ………….. do…………. Nejd íve po uplynutí doby 5 let 
od p id lení bytu a sjednání nájemní smlouvy m že rada m sta, po zhodnocení pln ní povinností vyplývajících 
z nájemní smlouvy, zm nit smlouvu o nájmu bytu z doby ur ité na dobu neur itou. 

Ostatní odstavce lánku II. z stávají beze zm ny. 

III. 

Tento dodatek byl sepsán na základ  pravdivých údaj  a svobodné v le obou ú astník , nebyl sjednán 
v tísni, ani za nijak jednostrann  nevýhodných podmínek, ú astníci si dodatek ke smlouv  p e etli, prohlašují, že 
s jeho obsahem souhlasí a na d kaz toho p ipojují i vlastnoru ní podpisy. 

V Rýma ov  dne …………………….. 

………………………………………………….         ……………………………………………….. 
   razítko a podpis pronajímatele                 podpis nájemce 
            …………………… 
   místostarosta m sta Rýma ova 

(Pozn. redakce: V p íštím vydání RH uve ejníme Pravidla pro poskytování a rozú tování služeb 
spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek v majetku m sta Rýma ova.)
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Z historie

Mezi válkami a reformy Marie Terezie
Je logické, Ïe pfies v‰echny vynucené mírové

smlouvy se Marie Terezie nemohla smífiit

s územními ztrátami, a tak vûnovala mnoho

úsilí pfiebudování své nyní uÏ zastaralé bran-

né moci na silnou moderní armádu. Hlava

státu téÏ tûÏce zápasila se ‰patn˘m stavem fi-

nancí, za nímÏ stály pfiedev‰ím nepovedené

války. Pfiesto v‰ak nelze upfiít, Ïe se panov-

nick˘ dvÛr snaÏil konsolidovat stát fiadou re-

forem, které mûly ulehãit zle postihovanému

obyvatelstvu.

Obecnû znám˘ je tfieba tereziánsk˘ katastr

(1748-1757), krok ve prospûch sedlákÛ hos-

podafiících na ‰patn˘ch pÛdách, coÏ se v˘-

znamnû t˘kalo zvlá‰tû na‰eho regionu.

Katastr pfiesnû zaznamenal nejen velikost

v‰ech pozemkÛ, ale téÏ bonitu pÛdy na celém

území monarchie. RÛzná kvalita pÛdy pak

spravedlivûji ovlivnila v˘‰i daní. Zmûny

v dobrém ovlivnily pfiedev‰ím sféru mûst-

sk˘ch fiemesel, tedy napomohly tzv. stfiední-

mu stavu, coÏ se napfiíklad dnes pohybuje jiÏ

osmnáct let jen v oblasti slibÛ.

Vy‰la téÏ fiada dal‰ích sympatick˘ch patentÛ.

Bettlers Patent (patent pro chudinu ãi Ïebrá-

ky) z 10. ãervence 1752 vytvofiil tehdy neu-

vûfiitelnou sociální síÈ. Pfiikazoval, aby kaÏd˘

poddan˘ Jejího Veliãenstva mûl dennû k dis-

pozici nejménû 4 krejcary. Pravda, suma to

byla nevelká, ale dalo se s ní Ïít. Nikdo tedy

nemusel zemfiít hladem. Podobná nafiízení

bychom v jin˘ch státech hledali dost tûÏko.

Za zaji‰tûní ãástky nesly plnou odpovûdnost

obce a církev, která zároveÀ vedla záznamy,

jeÏ podchycovaly v‰echny potfiebné muÏe,

Ïeny i dûti.

Pochopitelnû ve válkách bylo téÏ ohromné

mnoÏství dezertérÛ, coÏ vyvolalo na druhé

stranû vznik tvrdého patentu o „odbûhlcích“

(22. 2. 1751), jenÏ pfiíli‰ pfiíjemnû neznûl, aã-

koli ãeská verze je napsána pro dne‰ního ãlo-

vûka dost komickou a málo srozumitelnou

dikcí, viz napfi. bod tfietí: „Kdyby nûkdo tomu
po takow˘m Pobûhlcy dychtíc˘mu Wojen-
skému Commando násylnû na Odpor se po-
stavil, neboliÏto Lermo (poplach) nastrojil,
a skrze to pozdwiÏení a Zrocení (srocení)

Lidu spÛsobyl a pofiád nûkoho od toho
Commando poranil, w tûch tfiech Pfiípad-
nostech má ten, jenÏby w tom pofiádnû pfies-
wûdãen byl, nebo se sám k tomu pfiiznal, wÏ-
dycky na Hrdle, a to s˘ce (sice) muÏská
Osoba Prowazem, Îenská pak Meãem trestá-
na b˘ti.“ Bod pát˘ zas fiíká vûtami se zají-

mav˘m pravopisem a podivn˘mi pravidly

„... Y (i) ti, ktefiíÏby Odbûhlce, aã s˘ce mimo
prwního Místa Deserc˘, za ním chwátající-
mu Wojenskému Commando zapfieli, sami
kr˘li, jemuÏto Ná‰ti (?) neb Fedrunk dali
...nechÈ oni MuÏského neb Îenského Pohlawí
byli, na Deset pakliby se to mimo prwního
Místa stalo, na Pût lét k Wykonání ·ancovní
(‰ance - hradby) práce w Zemi w Ïelez˘ch
a Pautech (ãti poutech) rownû bez rozdílu
Pohlawí, odsauzeni, a pfies to Na‰emu

Královskému Aerario uãinûná ·koda, a to s˘-
ce jak strany Odbûhlce od Pûchoty, tak y od
Reytharstva s 24 Zlat˘mi, kdyby ale Reythar
s Konûm uhnul s 40 zlat˘mi nahraÏená, od
takového Rádce (pokudÏby to w swé moÏnos-
ti mûl) dfiíve ale neÏli k Wykonání té
·ancowní práce, v tom místû, odkud se
odewzdává, po tfii Dni na Le‰ení (má stát na

pran˘fii)...“

Kromû toho vy‰la fiada nafiízení, jeÏ mohla

situaci alespoÀ trochu zmírnit nebo pfiipravit

urãité zmûny. Patfií sem i modernizace v˘ro-

by a zakládání manufaktur. Dokladem je téÏ

zaloÏení janovické plátenické manufaktury

Ferdinandem Bonaventurou Harrachem

(1746) a desítky dal‰ích v celé monarchii

vãetnû tûch, které osobnû zakládal i císafi

Franti‰ek ·tûpán. Snûmy bohuÏel pfii‰ly

o moÏnost omezovat královské danû.

V Olomouci zaloÏil baron Josef Petrasch 

uãenou spoleãnost Societas eruditorum in-

cognitorum in terris Austriacis zastupovanou

domácími i zahraniãními vûdci a vydávající

odborn˘ ãasopis Auszüge alt- und gelehrten

Sachen, Karlo-Ferdinandova univerzita

v Praze vydala nov˘ zku‰ební fiád, mnohem

v˘hodnûj‰í pro budoucí praxi absolventÛ.

Univerzity téÏ zavedly v˘uku fyziky, botani-

ky a chemie.

Na druhé stranû získával ostfiej‰í kontury 

osvícensk˘ absolutismus. Po fiadû daÀov˘ch

a správních reforem do‰lo i na omezování

autonomních práv ãástí státu vãetnû ãeského

království pfies tvrd˘ odpor kancléfie Bedfii-

cha Harracha. K tomu patfiilo i zru‰ení praÏ-

ského (ãeského) místodrÏitelství a vznikla

spoleãná ãesko-rakouská dvorní kanceláfi. Na

území monarchie do‰lo téÏ k sjednocení

ohromné tfií‰tû místních platidel ve zlatko-

vou mûnu (jednotkou byl tzv. stfiíbrn˘ zlat˘ -

zlaÈák, zlatka). Krajsk˘mi hejtmany pfiestali

b˘t zástupci místní ‰lechty volení stavy, ale

stali se jimi dosazení státní úfiedníci.

Velmi pfiijatelnou zásadní zmûnou bylo nao-

pak vyhlá‰ení nezávislosti soudÛ na politické

moci. Nejvy‰‰í soudní komorou pro Moravu

se stal brnûnsk˘ Soud nad apelacemi

(Apelaãní soud). Sjednocovalo se i soudní

právo ãeského království a rakouského arci-

vévodství. Za neobyãejnû v˘znamn˘ ãin po-

vaÏujeme téÏ zru‰ení záplavy barokních

svátkÛ, jeÏ se musely svûtit a o nichÏ se ne-

smûlo pracovat. Po zmûnû volaly celé gene-

race vãetnû fiemeslníkÛ, ktefií omezením pra-

covní doby nemohli dostát sv˘m závazkÛm,

získat potfiebn˘ kapitál a nemûli moÏnost

svou Ïivnost rozvíjet. Stalo se tak po jednání

exponenta vídeÀského dvora Trautsona s pa-

peÏem Benediktem XIV., kter˘ dÛvody uznal

a vymezil roku 1752 mnohem skromnûj‰í

poãet svátkÛ se stejn˘m statutem. Dosavadní

svátky sice zÛstávaly v platnosti dál, ale jiÏ

jako pracovní dny. Tak jste si mohli pfieãíst

v ediktu zaslaném v‰em dûkanstvím a farním

úfiadÛm a zaãínajícím kouzeln˘m „Oznamuje
se Láskám Va‰ím, kterak jeho Svatost...“
a dále „... a aby w‰echny Pochybnosti wyzd-
viÏená byly, na které Swátky M‰i Swatou sly-
‰et povinnost a Práci konati dowolení jest,
jsou následujícy:... Mûs˘ce Pras˘nce (pro-

since) ... (svátky) Swatého ·tûpána Prvo-
Muãedníka, Swatého Jana Ewangelisty,
Swat˘ch NemluvÀátek, neb Mláìátek.“
Pravopis podivn˘ a tvrd˘mi y to jen h˘fiilo,

leã ve své dobû platn˘, a to jsme jiÏ nûco 

upravili, napfi. slovo „následující“ se psalo

následugjcy (g = j, j = í).

VídeÀ vydala téÏ první sice nedokonalé, ale

pfiesto zajímavé ochranáfiské lesní fiády, které

se snaÏily zabránit pusto‰ení lesÛ králov-

sk˘ch, ale i ‰lechtick˘ch ãi poddansk˘ch, jeÏ

byly postiÏeny vÏdy nejvíce. Obû panství

R˘mafiovska vydala pomûrnû dokonalé vrch-

nostenské lesní fiády (janovické panství za

Ferdinanda Hoffmanna z Grünbüchlu v 16.

a fiád v polovinû 17. století), mûla tak v mo-

narchii dobré jméno a patfiila k nejlépe fiíze-

n˘m. Tereziánské císafiské fiády v‰ak dosa-

vadní pfiedpisy opût v dobrém zdokonalily.

Zajímavé bylo uzákonûní zvlá‰tní ochrany

pohraniãních lesÛ, jiÏ dfiíve pouze praktiko-

vané. Vycházelo se ze skuteãnosti, Ïe strate-

gické hraniãní lesy jsou dÛleÏit˘m obrann˘m

prvkem v pfiípadû ohroÏení státu. Mohou

zpomalit útok zásekami, umoÏÀují nepozoro-

vané pfiesuny oddílÛ obráncÛ a moÏnost 

úãinné obrany vÛbec (viz níÏe bitvu u Do-

ma‰ova). Lesy R˘mafiovska se k nim poãíta-

ly téÏ, a podléhaly tedy zvlá‰tní pozornosti

dvora a generálního ‰tábu armády. Terezián-

sk˘ lesní fiád (Morava 1754) umoÏnil, aby se

mohlo koneãnû ostfie zakroãit proti svévolné-

mu pusto‰ení lesÛ. Komentáfi k fiádu uvádí,

Ïe se nafiízeními sleduje zlep‰ení stavu lesÛ,

protoÏe „ono Dfiíví Rok od Roku víc a víc

Princezna Marie Terezie, budoucí císafiovna
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se stenãuje, wysekává i skrz pfiíli‰né
Wymejãení wût‰ím Dílem do Nedostatku pfii-
chází, tak Ïe místo tûch w hojnosti opl˘wají-
cích LesÛ, nyní v brzsk˘m âase, pokudÏ by se
spomoÏliwé Zamezení nestalo, ten nejwût‰í
Nedostatek by newyhnutelnû následowati
musel“.

A také se neb˘vale rozmnoÏili pytláci, není

divu, do Ïlabu zaãalo b˘t po válkách i mezi

nimi pofiádnû vysoko, a tak si nejeden sedlá-

ãek ãi chalupník s chutí pfiilep‰il na pan-

ském. Konec koncÛ zákaz ãi omezení dfiívûj-

‰ího lovu brali v‰ichni na vsi jako velkou

kfiivdu, a kdyÏ se nikdo zrovna nedíval...

Pochopitelnû se zásobování masem divoké

ujala téÏ individua krajnû podezfielá, a aby to

bylo je‰tû hor‰í, zaãali se spolãovat v celé

skupiny, jak fiíká pfiekladatel patentu Marie

Terezie, která tím reagovala na zhor‰enou si-

tuaci a vzrÛstající brutalitu pytlákÛ: „...k na-
‰í nemalé Nelibce ona Zwífiecích ZlodûjÛ neb
tak zwan˘ch pytláfiÛ páchajících opowáÏli-
vost jiÏ tak dalece se wztahuje, Ïe LowcÛm
neb MysliwcÛm dokona s mající stfielnou
Zbraní protiwiti a jim patrn˘m Nebezpeãen-
stwím Îiwota hroziti se osmûlují... Pytláfistvo
tenkrát nejw˘‰ wystoupilo, kteráÏto w shro-
máÏdûném spolku, neb cel˘ch Bandách...“
Císafiovna dokonce musela myslivcÛm povo-

lit právo „první rány“, pokud by dopaden˘

pytlák neuposlechl okamÏitû v˘zvy, aby se

vzdal, a ohroÏoval lesníka zbraní. Zaãala kon-

fiskace zbraní sedlákÛm, mlynáfiÛm, ovãá-

kÛm i majitelÛm vinic. Pro pytláky, ktefií 

zranili ãi zabili myslivce, se zavádûl trest

smrti. Nedivme se, vÏdyÈ oblíbenou pomstou

pytlákÛ bylo zavû‰ení Ïivého spoutaného

lesníka s roubíkem v ústech hlavou do mra-

veni‰tû. Zbytek byl velkomyslnû ponechán

kolonii pracovit˘ch mravencÛ. Kosti zÛstaly

dokonale vybílené. Za udání pytláka se sta-

novila pomûrnû vysoká odmûna aÏ 30 zla-

t˘ch.

Loveck˘ fiád z roku 1754 ‰el dál a zavedl

trest ztráty hrdla za drÏení ruãnice, av‰ak ne-

byl praktikován, podobnû jako tomu bylo

i u jin˘ch zloãinÛ dodnes, ‰koda. Stejné tres-

ty hrozily téÏ lesníkÛm lovícím bez dovolení

a pfiekupníci lesního lupu si mohli vyslouÏit

aÏ dva a pÛl mûsíce vûzení. âasto si vykole-

doval chycen˘ pytlák nástup na nekoneãnou

vojenskou sluÏbu v císafiském kabátci kupo-

divu u elitních jednotek, jimiÏ byly prapory

císafisk˘ch myslivcÛ, nejlep‰ích stfielcÛ ar-

mády a nejlstivûj‰ích znalcÛ lesa, verbova-

n˘ch pfiedev‰ím z lesníkÛ. Vidíte a jsme zpát-

ky u vojákÛ.

Ambice panovníkÛ byly rÛzné, ale v jednom

spoleãné. KaÏd˘ chtûl b˘t vládcem vût‰ího

státu neÏ dosavadního, coÏ pfii letitém rozdû-

lení Evropy bylo moÏné jen okradením sou-

seda bez ohledu na to, kolik bude svûtská

sláva, tfiebaÏe to byla jen polní tráva, stát Ïi-

votÛ vojákÛ, penûz a civilních obûtí. TakÏe

váleãná fúrie jen klimbala a staãilo málo, aby

se roku 1756 rozbûsnila znovu a opût se za-

ãalo vraÏdit ve válce sedmileté. Zaãalo to taj-

nou dohodou mezi Anglií a Pruskem o vzá-

jemné neutralitû. Agresivní Prusko si tak 

uvolnilo ruce k dal‰ímu váleãnému dobro-

druÏství, na jehoÏ konci stálo plánované vy-

tvofiení jednotného nûmeckého císafiství roku

1871 pod Ïezlem pruského panovníka.

Pfiedpokládalo pohlcení dosud suverénních

nûmeck˘ch státÛ a státeãkÛ nenasytn˘m

Pruskem. ·ídlo v pytli neutají‰, a tak

Rakousko reagovalo vefiejnû smlouvou

s Francií o váleãné pomoci a vytvofiením ko-

alice státÛ, jeÏ se rovnûÏ netajily obavami

z rozpínavosti Pruska (Rusko, ·védsko,

Sasko a dal‰í nûmecké státy). Za politikou

pfiátelství s Francií a zastavení Pruska stál

tehdy nejoblíbenûj‰í diplomat Marie Terezie,

posléze v celé Evropû uznávan˘ a patrnû nej-

lep‰í státní kancléfi, kterého Habsburkové

kdy mûli, moudr˘ a nesmírnû chytr˘ ãesk˘

‰lechtic, kníÏe Václav Antonín Dominik

z Kounic-Rietbergu. A válka mohla zaãít.

Dne 25. 8. 1756 vpadla sedmdesátitisícová

armáda PrusÛ do Saska, obsadila Lipsko

i DráÏìany a obklíãila saské vojsko. Av‰ak 

otevfiela se tím i cesta k návratu Dolního

Slezska a Kladska k zemím Koruny králov-

ství ãeského. Mgr. Jifií Karel

Literatura: ·tûpán, V.: Historie zámku
Bruntál, Bruntál 1998; Pinkava V.: Okres
Unãovsk˘ a R˘mafiovsk˘, Brno 1922, Berger,
K.: Geschichte der Stadt Römerstadt, Brno
1909; Adam, Petr: ¤ád nûmeck˘ch rytífiÛ a je-
ho pÛsobení v â. na Mor. a ve Slezsku, Praha
2005; Jan, L. - Skfiivánek, F. : Nûmeãtí rytífii
v ães. zemích, Praha 1977; RomaÀák, Andrej
- Bûlina, Pavel - Anderle, Petr: Olomouc-
Doma‰ov 1758, M. Beroun 1998 ad.

Zima v R˘mafiovû

Objektivem ZdeÀka Habra
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Studentsk˘ klub

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu zve na vyhlá‰ení v˘sledkÛ
Literární a v˘tvarné soutûÏe Marie Kodovské 2008

Autorské ãtení a v˘stava v˘tvarn˘ch prací se koná
v sobotu 13. prosince v 16 hodin ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov

poezie
Bedfiich Málek: Jméno

Chtûl jsem její jméno vyr˘t v pamûÈ do archÛ

ve vzpomínkách pevnû nemûnn˘ch

Popletla se písmena vûtrem zmatená do parkÛ

odlétla a jinde padla jako sníh

Nacházel jsem jejich stopy v muzejních zahradách

po otevfiení star˘ch vzácn˘ch knih

Pfied oãima sama od sebe se skládala

ve jméno skvostn˘ch liter Tv˘ch

První z nich

je jako chrámÛ vûÏe vysoké

kdyÏ oblaka se o nû smûle tfií‰tí

Druhé

pfiipomíná ‰tíhl˘ topol z Hluboké

co blesk zasáhne do nûj moÏná pfií‰tí

Tfietí

to je taneãnice nazad zlomená

pfiísn˘ mládenec ji drÏí pevnû v pase

âtvrté

b˘vá jako chatrã z karet klonûná

schylující k zhroucení se v krátkém ãase

Poslední

stejnû jako prvé b˘vá ukryté

v chrámu kde v nûm vûzí dlanû vûfiících

Tvé jméno

ukázalo se mi v kraji bíle pokrytém

sníh je pln˘ prstÛ na mne mífiících

Ale Ïe jsem si to uvûdomil aÏ nyní

Líbám kaÏdou vloãku která letí kolem

Elegantním krokem kocoufii jdou líní

Na schÛzku s Tebou jezdí na mém kole

A já stojím opodál Luká‰ Adam: Zima

Jazzclub

V sobotu 16. listopadu probûhl v jazzclubu

dal‰í koncert. Tentokrát do malého sálu SVâ

zavítaly skupiny Kvûty z Brna a Fru Fru

z Tfiebíãe. Hlavní hvûzdou veãera byl blues-

man ze San Diega v Kalifornii Steve White.

Koncert zahájila skupina Kvûty. Kapela 

ovûnãená nejedním vavfiínem (napfi. Andûl

2007 v kategorii Alternativní a nezávislá scé-

na) naservírovala obecenstvu pestrobarevn˘

mix mnohovrstevnaté hudby a poetick˘ch

textÛ. Po hudební stránce je zvuk KvûtÛ v˘-

sledkem zdafiil˘ch experimentÛ v oblasti ná-

strojového aranÏmá skladeb (napfi. housle,

mandolína, harmonika, fiada perkusních prv-

kÛ) a cesty napfiíã nekoneãn˘m spektrem hu-

debních ÏánrÛ. Textová sloÏka je dílem front-

mana a zpûváka skupiny Martina Ky‰per-

ského. Pfiiznám se, Ïe mi Ky‰perského pû-

veck˘ projev z nûjakého nevysvûtlitelného

dÛvodu dvakrát moc nevyhovuje, ale co se

t˘ãe textÛ samotn˘ch, nelze jinak neÏ smek-

nout pomysln˘ klobouk. Na jedné stranû hra-

vá (sebe)ironie, na stranû druhé nûÏná mi-

lostná píseÀ, jeÏ se ov‰em obejde bez kolov-

rátkového pfieÏvykování slov „láska“ nebo

„miláãek“. Bûhem hodinového koncertu za-

znûly písnû z posledních dvou alb Kocourek

a horeãka (Indies, 2006) a Stfiela zastavená

v jantaru (Indies, 2008).

Fru Fru z Tfiebíãe vystupovali v R˘mafiovû

uÏ podruhé. Kapela vedená od poãátku své 

existence (2000) Václavem Barto‰em

(exPluto) zahrála kromû nûkolika star‰ích

skladeb (z CD Nevûfi tichu, Indies, 2006)

pfiedev‰ím písnû nové z pfiipravované desky,

která by mûla vyjít na jafie 2009. Hudba Fru

Fru je postavena na klasickém rockovém zá-

kladu (basa, bicí, kytara), kter˘ zpûvák

Václav Barto‰ doplÀuje fiadou elektronick˘ch

efektÛ, aÈ jiÏ za pomoci kláves ãi multiefek-

tu pro zpûv. Nejvût‰í hudební zajímavostí

pak je obãasná Barto‰ova hra na tzv. steeld-

rumy, které uvidíme v nástrojovém parku

málokteré kapely. Texty jsou z ãásti dílem

Barto‰ov˘m, z ãásti zaslechneme básnû

Georga Trakla, Allena Ginsberga ãi texty 

anonymÛ ze 16. století nebo poezii kmene

EvenkÛ. Koncert Fru Fru s nad‰ením sledo-

val i hlavní host veãera Steve White a po

koncertû si vyÏádal jejich CD.

Ameriãan Steve White pfiijel do R˘mafiova

v rámci evropského turné, které po nûkolika-

mûsíãním hraní v Nûmecku vede i do âech

a na Slovensko. Aby náhodou nenabyl do-

jmu, Ïe je Ïivot pefiíãko, prohnal ho manaÏer

ãesko-slovenské ‰ÀÛry bûhem tfií dnÛ ze

·umperka, kde vystoupil na Blues Alive, do

Ústí nad Labem, následnû do Ko‰ic a z Ko‰ic

hezky do R˘mafiova. 

White, ostatnû jako vût‰ina bluesmanÛ, je

naprost˘ originál. Hraje na kytaru, zpívá, do-

provází se na foukací harmoniku a nohama

obsluhuje perkuse. One Man Band. Hned

první písní strhává publikum na svoji stranu

a v˘borná atmosféra provází WhiteÛv kon-

cert aÏ do pÛl druhé ráno. Pak je‰tû nûjakou

dobu diskutuje s náv‰tûvníky na chodbû

a podepisuje CD. 

Dal‰í veãírek v jazzclubu je za námi, díky

v‰em, ktefií pfii‰li, a tûm, ktefií jiÏ tradiãnû po-

máhají s pfiípravou ãi uklízením obzvlá‰È.

Dal‰í hudební porce je pro posluchaãe pfii-

pravena jiÏ tuto sobotu (29. 11.), kdy v sále

ZU· uvede domácí skupina Sibérija své hos-

ty, Traviny Jas z Olomouce a zakladatele

ãeské alternativní scény Mikolá‰e Chadimu

a Pavla Richtera. Zaãátek koncertu je

v 19.00, vstupné ãiní 100 Kã. Více na

www.svcrymarov.cz/jazzclub. Johan

V jazzclubu zahrál Ameriãan Steve White

Steve Vhite Foto: Pavla Fidlerová Zothová
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Úspû‰n˘ koncert Recyklohraní
Koncem fiíjna se v místním kos-

tele konal koncert známého var-

haníka Martina Kubáta, místního

chrámového sboru Bernardini

a sólo pro soprán mûla Lenka

Mereìová. Kostel byl k pfiekva-

pení v‰ech zcela zaplnûn lidmi

dychtícími po krásném záÏitku

a nikdo nebyl zklamán.

V prÛbûhu koncertu zaznûly

skladby od B. âernohorského, 

J. Segera a J. Kuchafie v podání

Martina Kubáta. Tento znám˘

a úspû‰n˘ varhaník, kter˘ napfi.

v roce 1997 získal 2. cenu na

mezinárodní varhanní soutûÏi

v Mulheimu nebo v roce 2000 vy-

hrál celostátní soutûÏ ve varhan-

ní improvizaci, doprovodil Len-

ku Mereìovou pfii jejích sólo-

v˘ch skladbách od G. F. Händla,

A. Vivaldiho a F. Schuberta.

Chrámov˘ sbor se pfiedstavil pû-

ti skladbami, z nichÏ poslední,

Schubertova Ave Maria, pohladi-

la na du‰i v‰echny pfiítomné a ti

zase dlouhotrvajícím potleskem

odmûnili v‰echny úãinkující.

Perliãka na závûr. Vedoucí chrá-

mového sboru se v ten sam˘ den

odpoledne zúãastnila stejného

koncertu v Bruntále a musela

konstatovat, Ïe tam na tento kon-

cert pfii‰lo podstatnû ménû lidí

neÏ v daleko men‰í Bfiidliãné.

A za to by chtûla BfiidliãÀákÛm

podûkovat. 

Berta Mereìová

Sbírání druhotn˘ch surovin se na

Z· Bfiidliãná stalo souãástí bûÏ-

ného Ïivota. Novinkou leto‰ního

‰kolního roku je zapojení do

‰kolního recyklaãního programu

Recyklohraní. Program pofiádají

neziskové spoleãnosti ASEKOL,

ECOBAT a EKO-KOM, které

zaji‰Èují sbûr a recyklaci vyslou-

Ïil˘ch elektrick˘ch zafiízení, ba-

terií a obalÛ.

Cílem projektu

je zv˘‰it povû-

domí o tfiídûní

odpadÛ u mla-

dé generace

a také zajistit

recyklaci drob-

n˘ch vyslouÏi-

l˘ch elektric-

k˘ch zafiízení

a baterií v co nejvy‰‰í mífie.

V rámci projektu dostala na‰e

‰kola sbûrnou nádobu na pouÏité

baterie a bûhem mûsíce dostane-

me i nádobu na drobná elektro-

zafiízení, napfiíklad staré mobily,

kalkulaãky, telefony, elektro-

hraãky, drobné poãítaãové vyba-

vení, discmany nebo MP3 pfie-

hrávaãe. Sbûrné nádoby poskyt-

nuté spoleãnostmi ASEKOL

a ECOBAT jsou umístûny v pro-

storách ‰aten ‰koly. Nádoby na

pouÏité baterie si dûti vyrábûly

i samy. Ty jsou umístûné i na

prvním stupni a u vstupu do jí-

delny.

Za nasbírané vyslouÏilé baterie,

drobná elektrozafiízení a splnûní

zábavn˘ch úkolÛ získá na‰e ‰ko-

la body, za které si budeme moci

pofiídit rÛzné uãební pomÛcky,

hry nebo vybavení pro voln˘ ãas.

Máme nastfiádáno uÏ 225 bodÛ

a z katalogu odmûn vybranou ce-

nu - stolní fotbal, na kter˘ je po-

tfieba získat 2587 bodÛ. Uznejte,

Ïe by v klubov-

nû urãitû na‰el

vyuÏití, jen ty

body nám za-

tím chybí. Nu,

nic není ztrace-

né, v‰ichni za-

bereme a je to.

Máme nasbírá-

no 19 kg bate-

rií. Za kaÏd˘

nasbíran˘ kg se nám pfiiãtou 

4 body.

A tak prosíme v‰echny spoluob-

ãany z Bfiidliãné a okolí, aby ne-

vyhazovali vybité baterky jen

tak do popelnice, ale schovávali

je a pak doruãili do ‰koly ãi do

sbûrn˘ch boxÛ, které budou

k dispozici od zaãátku prosince

rovnûÏ v prostorách Al Investu,

na MÚ a v prodejnách potravin.

Moc vám, my i pfiíroda, dûkuje-

me za pomoc! Ve‰keré informa-

ce o projektu jsou k dispozici na

www.recyklohrani.cz. 

Kvûta DûrdováVarhaník Martin Kubát Foto: Berta Mereìová

Countrybál v Bfiidliãné
Podzimní plískanice, brzké stmí-

vání ãi pfiípravy na vánoãní shon

lákají vût‰inu z nás trávit veãery

doma, pfii televizi, u ãaje.

Naru‰it tento podzimní veãerní

klid se stejnû jako v pfiedchozích

letech touto dobou rozhodli ãle-

nové místní trampské osady

Zlomená podkova a nûkolik dal-

‰ích dobrovolníkÛ z Bfiidliãné.

A tak si místní i vzdálenûj‰í tan-

cechtiví lidé mohli zatancovat

a pobavit se dfiíve, neÏ zaãne ta

pravá plesová sezóna.

Jednalo se uÏ o jubilejní 

10. countrybál pofiádan˘ touto 

osadou, nejprve v okolních ves-

nicích, napfi. Val‰ovû, Vajglovû,

Velké ·táhli, a potfietí v fiadû téÏ

ve Spoleãenském domû v Bfii-

dliãné. V leto‰ním roce pfievzala

zá‰titu nad pofiádáním této akce

kulturní komise mûsta Bfiidliãné,

která se podílí na úhradû ãásti fi-

nanãních nákladÛ na pronájem

sálu. Bez finanãního pfiíspûvku

mûsta by kulturní akce ve

Spoleãenském domû vzhledem

k v˘‰i nájmu byly témûfi nereali-

zovatelné.

A kdo nám letos k tanci hrál

a zpíval? Jako tradiãnû to byla

kapela ZlomeÀáci, letos posílená

vzhledem k oãekávanému hraní

aÏ do rána skupinou B˘Brz

(zkratka pro B˘valí Brzdafii).

V programu, stejnû jako v pfied-

chozích letech, nechybûla ani 

ukázka práce s americk˘m bi-

ãem - letos u nás poprvé své u-

mûní pfiedvedli bratfii David

a Marcel Regmundovi z R˘ma-

fiova. Tito za svou dovednost sk-

lidili oprávnûnû obrovsk˘ 

aplaus.

Zklamáni zcela jistû nebyli ani

náv‰tûvníci, ktefií se své vytan-

cované kalorie rozhodli hned na

místû doplnit pfiipraven˘m ob-

ãerstvením. Vzhledem ke kulaté-

mu v˘roãí countrybálu pfiipravili

pofiadatelé jako zpestfiení kanãí

hody - bájeãn˘ gulá‰ek i peãeni.

Trochu jinak neÏ v pfiedchozích

letech byla pojata i tombola -

ménû, ale za to hodnotnûj‰í ceny.

Nejvût‰í bombu pfiipravil pro po-

fiadatele a ostatní úãastníky bálu
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podnikatel z Vrbna pod Pradû-

dem, pan Cyril Malec, kter˘ vû-

noval do tomboly hlavní cenu

a umoÏnil tak v˘herci prohléd-

nout si Jeseníky z ptaãí perspek-

tivy. To je v˘hra jako hrom.

Dal‰ími hodnotn˘mi cenami by-

ly pfiedplacené hodiny bowlingu

v novû otevfiené bowlingové her-

nû v R˘mafiovû vûnované rodi-

nou Monincovou, dále bylo

v tombole hned nûkolik láka-

v˘ch dárkov˘ch ko‰Û. V‰em

sponzorÛm touto cestou dûkuje-

me.

Úãast pfiíznivcÛ country a nejen

této muziky stejnû jako v minu-

l˘ch roãnících byla vysoká, více

jak 200 platících náv‰tûvníkÛ.

Cena vstupenky opravdu lidová

- 50 Kã - a to v‰e svûdãí o tom,

Ïe tato smysluplná aktivita je ob-

ãany mûsta urãitû vítána, a pofia-

datelé jsou proto rozhodnuti lis-

topadovou country tradici neo-

pustit a navázat na ni opût v pfií‰-

tím roce a v letech následujících.

Na závûr mi dovolte podûkovat

nejen pracovnici prodejny ENA

sleãnû Lence Tlusté za velice

flexibilní a ochotnou spolupráci

pfii zaji‰Èování obãerstvení i ne-

plánovaném doplÀování bûhem

veãera a noci (jedlo se a pilo 

opravdu nad plán), ale také v‰em

ostatním dodavatelÛm a pfiede-

v‰ím v‰em spolupofiadatelÛm,

ktefií prakticky jen za gulá‰ek,

mimochodem vynikající, vûno-

vali pfiípravû a realizaci této kul-

turní akce spoustu hodin svého

volného ãasu. TakÏe na závûr lze

s uspokojením konstatovat, Ïe

dobrá vûc se podafiila. Upfiímnû

v‰em dûkuji. Za pofiadatele
Radek âert Kovafiík

V˘sledky kuÏelkáfiÛ prvního
a druhého muÏstva

Severomoravská divize: Kovo A - Prostûjov   4:12
Vyrovnan˘ zápas

vyhráli zku‰enûj-

‰í hosté, ktefií je‰-

tû v minulé sezónû

hráli tfietí ligu.

Pfiesto se stále drÏí-

me na 4. místû.

Nejlep‰í z na‰ich Jifií

Veãefia - 415 kolkÛ.

Pfiebor Olomoucké-

ho kraje:

Zábfieh - Kovo BB
14:2

Nejlep‰í Zdenek

Fiury - 423 kolkÛ.

Pfiipravil
Daniel Mach

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v prosinci
KaÏdé pondûlí v lichém t˘dnu

bude plavání pro vefiejnost do 18 hod.

Pondûlí 14.00 - 19.00 Úter˘ 14.00 - 17.00

Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 17.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Nedûle 13.00 - 20.00

Na ·tûdr˘ den 24. 12. 2008 zavfieno.

Od 25. 12. do 31. 12. 2008 provoz bazénu pro vefiejnost od 13.00

Dne 25. 12. plavání pro vefiejnost od 13.00 do 19.00
29. 12. od 13.00 do 20.00
30.12. od 13.00 do 18.00
31.12. od 13.00 do 17.00

KaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 17.00 do 18.00 se koná aerobik.

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

Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ:
Informace Místní skupiny ââK - První pomoc pfii neúrazov˘ch stavech

26. Anafylaktick˘ ‰ok
Vzniká jako rychlá a Ïivot ohroÏující celková

alergická reakce u disponovan˘ch jedincÛ 

- alergikÛ. Pfiíãinou je prÛnik alergenu (látky,

na kterou je ãlovûk pfiecitlivûl˘) do organismu.

Anafylaktick˘ typ ‰oku vzniká nejãastûji po

bodnutí hmyzem (vãela, vosa, sr‰eÀ) nebo po

injekci léku. Ménû ãasto se ‰ok rozvine po po-

Ïití alergenu ústy (potravinová nebo léková 

alergie), v tomto pfiípadû neb˘vá reakce tak

rychlá a boufilivá.

Anafylaxe b˘vá doprovázena nevolností,
zvracením, závratûmi a vÏdy prudk˘m po-

klesem krevního tlaku, kter˘ se projeví celko-

vou slabostí a kolapsov˘m stavem. B˘vají

pfiítomny rychle vznikající otoky v obliãeji,
na krku, otoky oãních víãek, slzení, k˘chá-
ní. PostiÏen˘ b˘vá du‰n˘ pfii pfiidruÏeném po-

stiÏení d˘chacích cest - staÏení prÛdu‰ek.

Zvlá‰tû nebezpeãné b˘vají otoky po bodnutí

hmyzem v oblasti dutiny nosní a krku, které

mohou zpÛsobit du‰ení pfii neprÛchodnosti 

otekl˘ch d˘chacích cest a jejich okolí.

První pomoc pfii anafylaktickém ‰oku:
- Co nejrychleji pfiivolejte ZZS s údajem, Ïe

se jedná o prudkou alergickou reakci.

- Základní opatfiení provádûjte stejnû jako
u ‰oku traumatického. Dítû uloÏte do polohy

vleÏe na záda se sníÏenou horní polovinou tû-

la.

- V pfiípadû rychle vznikajícího otoku v oblas-

ti horních d˘chacích cest a dutiny ústní se po-

kuste vãas d˘chací cesty zajistit jejich impro-

vizovan˘m zprÛchodnûním, napfi. ‰etrn˘m

vloÏením kusu gumové hadice, jejímÏ pro-

stfiednictvím mÛÏe postiÏené dítû d˘chat.

- Úãinnou pomocí mÛÏe b˘t vãasné „vystfiíká-

ní“ otékající ãásti dutiny ústní a hrdla nûkte-

r˘m z nosních sprejÛ, pouÏívan˘ch pfii r˘mû

k uvolnûní nosu (Nasivin, Olynth). Léky sv˘m

místním pÛsobením mohou zpomalit a zmen-

‰it otok sliznice.

- OkamÏitû pfiiloÏte na krk ledov˘ obklad, po-

dejte dítûti cucat kostky ledu nebo zmrzlinu.

Jak pfiedejít tûÏké anafylaktické reakci?
- Pokud víte o tûÏké alergii u svého dítûte,
zvlá‰tû prodûlalo-li jiÏ reakci podobného typu,
poraìte se s alergologem a vybavte se preven-
tivnû léky v injekãní formû, které lze jednodu-
ch˘m zpÛsobem aplikovat dítûti pfii anafylaxi
do svalu a zachránit mu tím Ïivot.
- Dûtsk˘ alergik by mûl b˘t peãlivû dlouhodo-
bû sledován alergologem, mûl by b˘t pfiesnû
zji‰tûn typ jeho alergie. Kromû zaji‰Èující dlou-
hodobû podávané léãby a specifické protialer-
gické léãby by se mûlo dítû plánovanû vyvaro-
vat styku s alergenem, kter˘ obtíÏe zpÛsobuje. 

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)

âesÈa ¤epka jako zapisovatel
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Z okolních obcí a mûst

Dûti ze ‰koly i matefiinky pod jednou stfiechou
Ve Staré Vsi u R˘mafiova funguje od 1. záfií
leto‰ního roku v budovû základní ‰koly také
matefiská ‰kola. Pfiesvûdãit se o tom mohli
zájemci na dni otevfien˘ch dvefií, kter˘ pro
nû uspofiádalo vedení Základní ‰koly Stará
Ves v pátek 21. listopadu.
Tento projekt mohl b˘t uskuteãnûn díky

zfiizovateli Obecnímu úfiadu Stará Ves,

fieditelce základní ‰koly Libu‰i

Va‰tíkové a pedagogick˘m pracovní-

kÛm. Pro matefiskou ‰kolu, kterou nav-

‰tûvuje devatenáct dûtí vût‰inou ve vûku

3 - 4 roky, bylo vyãlenûno celé druhé

patro a uãitelka Jana Grobárová je prá-

vem py‰ná na krásnû vybavenou dût-

skou hernu, loÏnici a malou tûlocviãnu,

kde dûti tráví svÛj ãas. V rámci moÏnos-

tí byly zrekonstruovány také koupelny

a sociální zafiízení tak, aby vyhovovaly

pfiísn˘m hygienick˘m podmínkám.

„Tady si dûti s paní uãitelkou vyzdobily
chodbu nejrÛznûj‰ími v˘tvarn˘mi pra-
cemi, na pfiíchozího to pÛsobí velmi pfií-
jemn˘m dojmem,“ komentovala fieditel-

ka ‰koly Libu‰e Va‰tíková interiéry ma-

tefiské ‰koly pfii dnu otevfien˘ch dvefií.

Na v˘zdobû bylo patrno, jak˘ pokrok

v dovednostech za krátkou dobu pobytu

ve ‰kolce dûti získaly.

„Stravování stejnû jako pro ‰koláky za-
ji‰Èujeme dovozem z Matefiské ‰koly na
Revoluãní ulici 30,“ doplnila Libu‰e

Va‰tíková. Dûti z matefiské ‰koly vyuÏí-

vají kromû vycházek po okolí také ‰kol-

ní zahradu nebo místní fotbalové hfii‰tû.

S pfiíchodem nejmen‰ích pfied‰kolákÛ

se stala základní ‰kola je‰tû pestfiej‰í

a barevnûj‰í. JiKo

OZNÁMENÍ O VYHLÁ·ENÍ
V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ

Obec Malá Morávka

Sídlem Malá Morávka 55, 796 36 Malá Morávka,

Iâ: 00296201

v souladu se zákonem ã. 128/2000 Sb., o obcích,

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení
na nejvhodnûj‰í

nabídku na koupi
SnûÏného pásového vozidla

LAVINA PH 1400 D,

rok v˘roby 1989, v˘kon 116 kW pfii 2200 ot./min,

objem motoru 6842 cm3, SPZ BR 82-29, stav poãí-

tadla 2239 motohodin. Více je uvedeno ve znalec-

kém posudku ze dne 5. 11. 2008, kter˘ je vypraco-

ván znalcem z oboru dopravy a ekonomiky Ing.

Bohumilem Hefiboltem.

Jako jediné kritérium pro v˘bûr nabyvatele se sta-

novuje v˘‰e nabízené kupní ceny.

Minimální kupní cena za rolbu se stanovuje na zá-

kladû v˘‰e uvedeného znaleckého posudku ve v˘‰i

180.000 Kã
vãetnû DPH (19 %).

Kupující bude muset rovnûÏ zaplatit náklady na

vypracování posudku.

Zájemci o koupi rolby mohou podat svoji nabídku

po‰tou nebo osobnû na adresu Obecního úfiadu

Malá Morávka v zalepené obálce oznaãené nápi-

sem V̆ bûrové fiízení - prodej rolby - Neotvírat.

Znaleck˘ posudek je moÏno získat na vyÏádání

v kanceláfii Obecního úfiadu Malá Morávka ã. p.

55.

V̆ sledky v˘bûrového fiízení budou úãastníkÛm

oznámeny do 1. 12. 2008.

Ondfiej Holub, starosta obce

Zimní sezóna v Arctic Parku
Poãasí se zaãíná mûnit, vítr s sebou pfiiná‰í ledovû

chladnou náruã a nebe jiÏ spou‰tí k zemi první vloãky.

I Arctic Park v KfiíÏovû se pfiipravuje na zimní období,

skákací boty mûní za snûÏnice, konû se pfiipravují na

zimní skijöring - jízdu na lyÏích za konûm, lukostfielba

se pfiesune do terénu se snûÏnicemi na nohách, paintball

zÛstane paintballem, ale zv˘‰í se poãet vrstev obleãení.

Pfiíroda se zkrátka tro‰ku zmûní a zahalí se do bílé po-

kr˘vky, zatímco lidé se zabalí do nûkolika vrstev oble-

ãení navíc.

Arctic Park funguje celoroãnû, a tak se tû‰íme na v‰ech-

ny, kdo mají zimu rádi! Zuzana KubáÀová
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Sportovní Lidl
Dne 6. 11. 2008 jsem se zúãastnil zastupitelstva

z dÛvodu bodu programu, kter˘ mû zajímal.

Nelitoval jsem. V‰em obãanÛm, kter˘m není 

osud mûsta lhostejn˘, bych doporuãil obãasnou

úãast. Pfiijdou do styku se zastupiteli a budou si

moci udûlat obrázek o lidech, které si zvolili.

Prvním a hlavním bodem programu bylo pro-

jednávání stavby marketu. Obchod tohoto typu

vût‰ina obãanÛ postrádá. Starosta tedy zahájil

diskusi k tomuto bodu. Po prvních minutách

jsem byl zaskoãen diskusí nûkter˘ch zastupite-

lÛ o této problematice. Udivili mû, kdyÏ se mís-

to vûcného fie‰ení zaãali navzájem osoãovat 

ohlednû stranické pfiíslu‰nosti. Jako by obãany

zajímalo, jestli market bude ãerven˘ nebo

modr˘.

Proti zvyklostem dal starosta mûsta tûsnû pfied

hlasováním slovo panu Monincovi, navíc sty-

lem: „Dalibore, pojì!“ Pan Moninec opût ne-

zklamal. Nahlas koneãnû zaznûlo to, co spous-

ta zasvûcen˘ch obãanÛ dávno tu‰ila. Oznámil

v‰em zúãastnûn˘m, Ïe nechápe, proã mûsto

prodává pozemek developerÛm ke stavbû mar-

ketu, kdyÏ on jiÏ má smlouvu s Lidlem pode-

psanou. Stavba by mûla probûhnout na jeho po-

zemcích.

K objasnûní souvislostí dodávám, Ïe pan

Moninec nûkolik dlouh˘ch mûsícÛ obelhával

v‰echny obãany, sousedy (od kter˘ch potfiebo-

val pozemky a které informoval o tom, Ïe tam

bude hotel, prodejna zdravé v˘Ïivy, sportovi‰tû

atd.) a zastupitele, aby hlasovali o prodeji ãásti

pozemku, kter˘ potfieboval ke svému zámûru.

Tûmto v‰em lidem vefiejnû slíbil, Ïe tam Lidl

nebude.

Na dfiívûj‰ích jednáních zastupitelstva zaznûlo

varování z fiad obãanÛ i nûkter˘ch zastupitelÛ,

Ïe pan Moninec nechce koupit pozemek pro

vybudování sportovi‰tû ãi zábavného centra,

ale cel˘ areál vãetnû tohoto pozemku prodá ob-

chodnímu fietûzci. Pfiesto nûkteré zastupitele

pfiesvûdãil, aby hlasovali pro nestandardní pro-

dej pozemku. Byl odhlasován prodej pozemku

napfiímo, bez smlouvy o smlouvû budoucí,

v rozporu s tím, co b˘vá zvykem ve v‰ech 

ostatních prodejích pozemkÛ. Je zajímavé, Ïe

nejvût‰í bojovníci za zájmy pana Monince a zá-

roveÀ odpÛrci prodeje pozemku pro Lidl na

OkruÏní ulici jsou jakoby náhodou zastupitelé,

jejichÏ firmy se podílely na v˘stavbû centra

Viktorie nebo jejichÏ rodinní pfiíslu‰níci jsou

v tomto centru zamûstnáni.

Nakonec pfiece jen zastupitelé pfii hlasování

vût‰inovû schválili Lidl na OkruÏní ulici.

Hlasování probûhlo 14:5. Proti bylo 5 stál˘ch

pfiíznivcÛ pana Monince.

V‰ichni z fiad obãanÛ, ktefií na tomto zastupitel-

stvu byli, mi jistû dají za pravdu, jak se dají leh-

ce rozpoznat zastupitelé, kter˘m záleÏí na ob-

ãanech a rozvoji mûsta a kter˘m na vlastním

prospûchu.

Myslel jsem si, Ïe tak velk˘ lobbing probíhá

pouze na centrální úrovni a ve velk˘ch mûs-

tech, ale bohuÏel dûje se tak i v mal˘ch mûs-

tech, jak˘m je R˘mafiov.

Pokud aspoÀ obãas nav‰tívíte mûstské zastupi-

telstvo, budete pfiesnû vûdût, koho nevolit v ko-

munálních volbách.

PS: Nové heslo doby podle pana Monince je:

„MÛÏeme podvádût a lhát, protoÏe obchod, to

je trh, a ne ãest. Radûji budeme mít na chleba,

neÏ hladovût se ctí.“ Jifií Obruãník

otevfien˘ dopis Josefa a Dalibora Monincov˘ch
V minul˘ch dnech jsem zaslal na‰im zastupi-

telÛm dopis, kter˘ mûl b˘t omluvenkou za

mé vystoupení na mimofiádném zasedání za-

stupitelstva 6. 11. 2008, ale také objasnûním

postupu na‰í firmy pfii pfiipravované v˘stav-

bû „Centra zdraví“ ãi „Obchodního centra“.

Situace v na‰em státû se v oblasti exportu

vlivem kurzu koruny k euru a dolaru neustá-

le zhor‰uje. Toto se t˘ká i na‰í firmy, která je

ze 70 % na exportu závislá, aÈ uÏ pfiímo ãi

pfies jiné tuzemské podniky. Jsme proto nu-

ceni dûlat taková opatfiení, aby firma pfieÏila,

sniÏovat náklady, roz‰ifiovat obchodní ãin-

nost. Proto jsme pfiipravovali podnikatelsk˘

zámûr, kter˘ spoãíval v pfievedení v˘robní

ãinnosti z velmi reÏijnû nákladn˘ch budov

mimo stfied mûsta do prostorÛ men‰ích.

Souãasnû vyuÏít plochy, které vzniknou po

pfiestûhování v˘robní ãinnosti, k jin˘m ob-

chodním ãinnostem a sluÏbám.

Po zku‰enostech s vybudováním cukrárny

a následnû pizzerie a na základû podnûtÛ obãa-

nÛ i turistÛ jsme pojali zámûr poskytovat sluÏ-

by v oblasti sportu a zdravého Ïivotního stylu,

pfiedev‰ím v tûch ãinnostech, které v R˘mafio-

vû chybûly (bowling, squash, spinning, zdravá

kuchynû, nekufiácká restaurace apod.). Na zá-

kladû pfiedloÏené studie jsme poÏádali o za-

koupení pouh˘ch 373 m2 , které jsou sloÏeny

ze tfií dílÛ, v okolních ãástech na‰eho pozemku

(cca 2 500 m2). Následovala ale velmi pfiekva-

pivá reakce nûkolika obãanÛ, ktefií pfiedloÏili

pochybnou petici. Petice vycházela z údajÛ,

které tito lidé získali dfiív neÏ zastupitelstvo,

a obsahovala fale‰né podpisy a údaje.

Zámûr prodeje pak nebyl v zastupitelstvu

schválen. V tuto dobu jsem si po zku‰enos-

tech s v˘stavbou dnes jiÏ fungujícího spor-

tovního centra na ÎiÏkovû ulici uvûdomil, Ïe

vybudování supermarketu v tomto místû ne-

ní vÛbec ‰patn˘ nápad, a oslovil jsem s touto

nabídkou dvû obchodní spoleãnosti. Pfii prv-

ním hlasování o prodeji zmínûn˘ch pozemkÛ

byla vût‰ina zastupitelÛ proti marketu.

Obãané jej pr˘ nechtûjí. O necel˘ mûsíc po-

zdûji se situace zcela otoãí, neboÈ nûjak˘

market je lep‰í neÏ Ïádn˘. Vût‰ina obãanÛ si

nemÛÏe dovolit jezdit za komplexními ob-

chodními sluÏbami a levnûj‰ím zboÏím do ji-

n˘ch mûst, které supermarkety mají.

V rozeslaném dopise zastupitelÛm jsme po-

Ïádali, aby znovu zváÏili vybudování super-

marketu s komplexními sluÏbami (pekárna,

fieznictví, market) v prostoru Revoluãní

a ÎiÏkovy ulice z tûchto dÛvodÛ:

- odstranûní v˘robní ãinnosti z centra mûsta;

- úprava prostor, které mûsto nekrá‰lí;

- poskytování obchodních a jin˘ch sluÏeb

pro v˘chodnû situovanou ãást mûsta;

- zaji‰tûní „slu‰ného“ pfiíjmu pro mûsto

R˘mafiov z prodeje pozemku a z prodeje b˘-

val˘ch jatek, kam se v˘robní ãinnost na‰í fir-

my pfiípadnû pfiesune;

- oprava historické budovy jatek.

Na závûr chceme znovu konstatovat, Ïe celé

na‰e podnikání je také dûláno pro udrÏení fir-

my, tedy i k na‰emu prospûchu. Je‰tû jednou

se omlouváme v‰em, kter˘ch jsme se pfii

svém jednání dotkli, ale bohuÏel v dne‰ním

podnikání se ne vÏdy jedná v rukaviãkách

a lidé se musí ãasto pfiizpÛsobit nové situaci.

DÛkazem na‰í snahy o zlep‰ení podmínek Ïi-

vota v R˘mafiovû je otevfiení Sportovnû-zá-

bavného centra Viktorie, do kterého vás sr-

deãnû zveme.

Josef Moninec, Dalibor Moninec

Pozemky v b˘valém areálu Polygonu
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UÏiteãná informace

Jak se bezpeãnû chovat o Vánocích a bûhem Silvestra
Vánoce a konec roku patfií k tûm klidnûj‰ím

obdobím roku, pfiesto mají jednotky poÏární

ochrany spoustu práce s poÏáry a nehodami,

na kter˘ch se podílí lidská neopatrnost ãi ne-

znalost. Aby nic nenaru‰ilo pohodu vánoã-

ních svátkÛ a oslavy konce roku a nedo‰lo ke

zbyteãn˘m újmám na zdraví ãi ‰kodám na

majetku, pfiijmûte nûkolik rad a varování od

hasiãÛ. 

S vánoãními svátky a koncem roku je neod-

myslitelnû spojeno pouÏívání svíãek nebo

prskavek. Musíme si v‰ak uvûdomit, Ïe na‰e

domovy jsou dnes doslova pfieplnûny vysoce

hofilav˘mi materiály. Koberce, ãalounûní,

záclony - toto v‰e je vyrobeno z umûl˘ch

vláken, která snadno hofií. KaÏd˘ rok dochá-

zí bûhem vánoãních svátkÛ k poÏárÛm od ho-

fiících svíãek, zejména tûch umístûn˘ch na

adventních vûncích. Je nutné si uvûdomit,

Ïe zapálenou svíãku nelze poloÏit kamkoli

a na cokoli. V kaÏdém pfiípadû by svíãka mû-

la b˘t umístûna na stabilní nehofilavé pod-
loÏce bránící pfiímému kontaktu hofiící svíã-

ky s podkladem (napfi. chvojím adventního

vûnce). Svíãky umísÈujte v dostateãné vzdá-
lenosti od hofilav˘ch materiálÛ, rozhodnû

je nedávejte k oknÛm do prÛvanu, blízko

záclon, do tûsné blízkosti sedaãek ãi jin˘ch

textilií ani na poliãku nebo skfiíÀ, neboÈ oheÀ

se rychle pfienese na nábytek a zafiízení bytu.

Zapálené svíãky, aÈ jiÏ umístûné na vánoã-

ním stromku, adventních vûncích nebo jinde,

nesmíte nechat bûhem jejich hofiení bez

dozoru. Z hlediska vánoãních svátkÛ jsou ri-
zikovou skupinou star‰í spoluobãané. Ti

dodrÏují vánoãní zvyky, ale ãasto na hofiící

svíãky zapomínají, nechají je bez dozoru

a ne‰tûstí je hotovo. Je tfieba dávat pozor ta-

ké na zvífiata nebo neposedné dûti, které mo-

hou svíãku pfievrhnout.

Bezkonkurenãním symbolem Vánoc je tra-

diãnû ozdoben˘ vánoãní stromek. V souãas-

né dobû poÏáry vánoãních stromkÛ jiÏ díky

pouÏívání elektrick˘ch svíãek témûfi vymize-

ly. Ale i u nich bychom mûli dodrÏovat zá-

kladní bezpeãnostní pravidla. Tedy kupovat

v˘robky nejlépe v bûÏné prodejní síti, opat-

fiené ãesk˘m návodem na pouÏití a s pfiíslu‰-

n˘mi certifikáty. Hasiãi evidují i pfiípady,

kdy kvÛli elektrickému zkratu i elektrické

svíãky zapálily stromek. V podobném pfiípa-

dû je nezbytné okamÏitû dané elektrické za-

fiízení odpojit od zdroje. A pamatujte, zafiíze-

ní, které mÛÏe b˘t pod elektrick˘m proudem,

nikdy nehasíme vodou ani pûnov˘m hasicím

pfiístrojem.

PoÏáry vznikají ãastûji v období pfiechodu

roku neÏ v období Vánoc. Silvestrovské ve-

selí je jiÏ tradiãnû spojeno s pouÏíváním zá-

bavní pyrotechniky, tedy nejrÛznûj‰ích svût-

lic, dûlobuchÛ, petard ãi raket. Nejãastûji ho-

fií travní porosty, kontejnery s odpady, okras-

né kefie nebo vûci na balkonech. V poslední

dobû dochází i k zapálení odstaven˘ch aut,

kaÏdoroãnû se objevují pfiípady vyhofiel˘ch

bytÛ, do kter˘ch vletûly zapálené svûtlice

atd. Abyste zabránili pfiípadn˘m zranûním ãi

zbyteãn˘m ‰kodám na majetku, dodrÏujte pfii

zacházení se zábavní pyrotechnikou tûchto

nûkolik zásad. Nakupujte pouze tu zábavní

pyrotechniku, která je uvedena legálnû do
obûhu: tedy opatfiena návodem v˘robce

v ãeském jazyce. S pyrotechnikou manipu-

lujte zásadnû na volném prostranství, v do-

stateãné vzdálenosti od dal‰ích objektÛ (do-

mÛ, zaparkovan˘ch aut, kefiÛ, stromÛ), aby

nemohlo dojít napfi. k vniknutí v˘bu‰nin do

oken ãi zapálení stfiechy. Pyrotechnické

pfiedmûty vy‰‰ích tfiíd nebezpeãnosti (tfiídy II

a III a podtfiídy T1) se dle pfiedpisÛ nesmí

pouÏívat v uzavfien˘ch prostorách (místnos-

tech, dopravních prostfiedcích apod.), v blíz-

kosti kostelÛ, nemocnic, dûtsk˘ch zafiízení,

domovÛ dÛchodcÛ, ‰kol, ozdravoven a pfii

sportovních akcích. Zajímejte se o to, jak se

k pouÏívání zábavní pyrotechniky staví va‰e

místní samospráva. V nûkter˘ch obcích

jsou její prodej a pouÏívání omezeny obecní

vyhlá‰kou.

Závûrem bych vám chtûl popfiát, za v‰echny

hasiãe, které urãitû necháte rádi odpoãívat

v rodinném kruhu hfiejivého domova nebo

v hotovosti na hasiãsk˘ch stanicích, pfiíjem-

né a pohodové proÏití vánoãních svátkÛ a ví-

tání Nového roku.

mjr. Ing. Jifií Kárník,

vedoucí oddûlení prevence HZS MSK Bruntál

Oznámení
Poboãka advokátní kanceláfie JUDr.

Luìka Zakopala v R˘mafiovû byla pfiestû-

hována na Pivovarskou ulici ã. 255/11.

Kanceláfi je na poliklinice vedle optika

(vchod z boku budovy blíÏe od námûstí,

pod pfiístfie‰kem). ¤ízením poboãky byl

povûfien Mgr. Petr Wolff.

Poznámka: úfiední hodiny zatím nejsou

stanoveny, tyto dle potfieb klientÛ a pfied-

bûÏné dohody na tel.: 724 107 390, v ran-

ních i v odpoledních hodinách. Není vy-

louãena moÏnost, v pfiípadû zájmu obãa-

nÛ, stanovení pevn˘ch úfiedních hodin

a pevn˘ch dnÛ. O této skuteãnosti by v‰ak

byli ãtenáfii R˘mafiovského horizontu pfie-

dem informováni. Mgr. Petr Wolff

Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii
opût úspû‰ní v âeském poháru

V pondûlí 17. listopadu hráli r˘mafiov‰tí ku-

Ïelkáfii v Horním Bene‰ovû poslední turnaj,

kter˘ se zapoãítal do âeského poháru 2008.

Zúãastnilo se jej celkem 36 hráãÛ z celé âeské

republiky.

V kategorii TP muÏi vyhrál Jaroslav Horáãek

z Olympie Bruntál v˘konem 504 shozen˘ch

kolkÛ, na druhém místû se umístil favorit sou-

tûÏe Zdenûk Doãkálek s 503 shozen˘mi kolky,

kter˘ mûl zdravotní problémy s rukou, a na

tfietím místû skonãil Pavel Mikurda z Baníku

Ostrava se 487 kolky.

„To je moje poslední sezóna v R˘mafiovû, mám
problémy s rukou a hraji to na sílu, asi vyne-

chám cel˘ rok a pak to zkusím znovu,“ nechal

se sly‰et po soutûÏi vítûz âeského poháru

2008 v kategorii TP muÏi Zdenûk Doãkálek.

V kategorii LP2 skonãil na prvním místû

Antonín ·trait z âKD Blansko (426 shoze-

n˘ch kolkÛ), druh˘ se umístil Jaroslav Brázda

z oddílu Turisti Ostrava (409 shozen˘ch kol-

kÛ) a tfietí pfiíãku obhájil r˘mafiovsk˘ Karel

Forcek (408 shozen˘ch kolkÛ).

Na mistrovství âeské republiky, které se usku-

teãní v R˘mafiovû 13. 12. 2008, postupují

z R˘mafiova Zdenûk Doãkálek, Karel Forcek,

Ivo Mrhal a Josef Lutz. 

JiKo
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Sport

Volejbal pln˘ bojovnosti a napûtí
·est volejbalov˘ch druÏstev se v so-
botu 15. listopadu zúãastnilo 31. roã-
níku mezinárodního volejbalového
turnaje muÏÛ, kter˘ kaÏdoroãnû po-
fiádá k státnímu svátku 17. listopadu
Stfiední ‰kola R˘mafiov spoleãnû
s tûlov˘chovnou jednotou Jiskra
R˘mafiov. Akce byla finanãnû zaji‰tû-
na v rámci Programu podpory spor-
tu mûsta R˘mafiova.
Volejbalisté letos pfiijeli ze slo-

vensk˘ch Krompach, partner-

ského mûsta R˘mafiova, Morav-

ského Berouna, Bfiidliãné a Brun-

tálu. Dal‰í dvû druÏstva postavi-

li do soutûÏe R˘mafiov‰tí. Na za-

ãátku turnaje pfiivítal v‰echny

sportovce a organizátory starosta

mûsta R˘mafiova Petr Klouda,

popfiál v‰em zdravou hráãskou

bojovnost v rámci pravidel fair

play a dosaÏení co nejlep‰ích v˘-

sledkÛ.

Oãekávaly se po právu líté boje.

Hork˘ favorit volejbalistÛ a loÀ-

sk˘ vítûz turnaje - druÏstvo Brun-

tálu - byl od poãátku rozhodnut

obhájit prvenství a nikomu nic

nedarovat. Úvodní zápasy v‰ech

druÏstev to ostatnû potvrdily.

Chlapi ‰li od prvních zápasÛ do

ataku, jen zfiídka se projevila 

obranná hra. V̆ kony byly zpo-

ãátku velmi vyrovnané, klesaly

teprve s postupnû ub˘vajícími

silami v dlouhém celodenním

maratónu.

Bojovnost se bohuÏel projevila

i na úrazech. Zlomená ruka a vy-

mknut˘ kotník poznamenaly pl-

né nasazení hráãÛ. Vyhrát v‰ak

mÛÏe jen jeden - ten nejlep‰í.

Roli favorita potvrdilo opût

druÏstvo volejbalistÛ z Bruntálu,

které obhájilo prvenství z loÀ-

ska, druhou pfiíãku vybojovali

volejbalisté z Bfiidliãné a tfietí

skonãilo druÏstvo R˘mafiova A.

O tfietím a ãtvrtém místû musel

rozhodnout v˘sledn˘ poãet mí-

ãÛ. Dal‰í pofiadí a jednotlivá skó-

re uvádí tabulka turnaje. Diplo-

my a ceny vítûzn˘m druÏstvÛm

pfiedával na závûr turnaje místo-

starosta mûsta R˘mafiova Jaro-

slav Kala. JiKo

Domácí drama
V sobotu 22. listopadu odehrálo druÏstvo HC R˘mafiov první domá-

cí zápas okresního pfieboru muÏÛ skupiny A v ledním hokeji na ZS

v R˘mafiovû.

HC R˘mafiov x Ice Dogs Krnov  4:6 (1:1, 1:1, 2:4)

V tomto zápase se utkali loÀ‰tí finalisté okresního pfieboru. Byl to 

oboustrannû vyrovnan˘ zápas; domácí druÏstvo pfiedvádûlo kombi-

naãnû lep‰í hokej se spoustou gólov˘ch pfiíleÏitostí, ale zakonãení ak-

cí bylo mizerné. Gólman hostí byl pro domácí stfielce v tomto pfiípa-

dû tvrd˘m ofií‰kem. Hokej se hraje na v˘sledek, nikoliv na poãet ‰an-

cí.

Drama zaãalo vrcholit v 51. minutû, kdy soupefi zv˘‰il na 4:3. Do-

mácí borci zabrali a srovnali stav v 55. minutû na 4:4. Herní neroze-

hranost se projevila jeden a pÛl minuty pfied koncem, kdy po zmat-

cích v domácích obrann˘ch fiadách zv˘‰ili hosté na 5:4 a pÛl minuty

pfied koncem zv˘‰ili stav na koneãn˘ v˘sledek.

Stfielci: 2x Pekr, po 1 Pfiecechtûl a ·tefanov.

DruÏstvo ÏákÛ:

Mistrovské zápasy okresního pfieboru HK Krnov x HC R˘mafiov se

hraje v pondûlí 1. 12. 2008 od 17 hodin na ZS v Krnovû.

HC R˘mafiov x TJ Horní Bene‰ov se hraje v úter˘ 9. 12. 2008 od 17

hodin na ZS v R˘mafiovû.

DruÏstvo pfiípravky:

Turnaj krajského pfieboru pofiádá HC R˘mafiov v sobotu 6. 12. 2008

od 9 hodin. Soupefii: TJ ·ternberk a HC Uniãov. Jifií Slováãek

relaxace a uvolnûní celého tûla
v pfiíjemném prostfiedí

pro muÏe i Ïeny v kaÏdém vûku

-  klasická, sportovní a relaxaãní masáÏ
-  medová detoxikaãní masáÏ
-  indická masáÏ Ajurvéda
-  havajská masáÏ
-  ãokoládová terapie
-  balneoterapie

VÁNOâNÍ NABÍDKA !!!
relaxaãní masáÏ - nyní 15 minut

relaxace navíc ZDARMA

Vánoãní dárkové poukazy !!!
pfiíjemn˘ vánoãní dárek

darujte „relax“ a „pohodu“

nav‰tivte nás v R˘mafiovû na ul. Julia Sedláka ã. 14
1. patro (zrekonstruovaná budova b˘valé Jednoty)

kaÏd˘ pracovní den v dobû od 10:00 do 18:00
telefonická rezervace: 602 809 991, 732 209 084

www.vk-salon.webnode.cz
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Hokejov˘ servis: Historické vítûzství Pfiíjemn˘ rozjezd okresního pfieboru
Dne 16. 11. byl odehrán první zápas okresního pfieboru muÏÛ v ledním hokeji na

ZS v Horním Bene‰ovû.

HC Lomnice x HC R˘mafiov  1:15 (0:6, 1:5, 0:4)
Po nervózním vyrovnaném poãátku utkání se podafiilo na‰im hráãÛm vstfielit dva

góly v rozmezí jedné minuty a tento okamÏik spolu s mal˘m poãtem hráãÛ sou-

pefie naznaãil dal‰í v˘voj tohoto duelu. Diváci mûli moÏnost zhlédnout nápadi-

té kombinace, v nûkolika pfiípadech s excelentním zakonãením. Dal‰ím pfiíjem-

n˘m pfiekvapením byla hra „navrátilce“ Romana ·ebíka.

Pfies vysok˘ gólov˘ rozdíl byly na na‰í hfie viditelné nedostatky hlavnû v obran-

né fázi. Doufejme, Ïe se jedná o daÀ nerozehranosti. V dal‰ím utkání, které se

hraje na domácí pÛdû s vítûzem pfiedchozího roãníku Ice Dogs Krnov v sobotu

22. 11. v 17 hodin na ZS v R˘mafiovû, by stejné chyby vedly k naprosto opaã-

nému v˘sledku.

Stfielci: 3x Ka‰par, 2x ·tefanov, 2x Klíã, 2x Pekr, po 1 Blahu‰, ·ebík, Vesel˘,

Kleibel, ·uba

DruÏstvo muÏÛ:
Mistrovsk˘ zápas okresního pfieboru skupina A TS Batex Bruntál x HC

R˘mafiov se hraje v sobotu 6. 12. 2008 od 17 hodin na ZS v Bruntále.

V sobotu 15. 11. sehrálo druÏstvo HC R˘mafiov v rámci

krajské soutûÏe dal‰í dvojzápas, tentokráte s druÏstvy

Prostûjov B a A.

Prostûjov B x HC R˘mafiov  3:6
Tento zápas je v historickém horizontu po dlouhé dobû

prvním vítûzství pfiípravek v krajském srovnání druÏstev.

Soupefi na‰e Vlãata válcoval bruslafisky, na coÏ na‰i bor-

ci odpovídali zarputilou bojovností. TaktéÏ se zadafiilo

na‰í brankáfice Kohoutkové vychytat trestné stfiílení.

Stfielci gólÛ: 5x La‰ák, 1x Papcun.

Prostûjov A x HC R˘mafiov  4:2
Zpoãátku vyrovnané utkání do stavu 2:2, od poloviny se

v‰ak zaãala ukazovat bruslafiská a fyzická pfievaha soupefie.

Stfielec gólÛ: 2x La‰ák

Sestavy: Ondrák, La‰ák, Karapetyan, Svozil; Suchánek,

Papcun, Andr˘sek, ·tûpán; Îák, Pfiecechtûl a Kohoutková
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• fiidiãe pro mezinárodní kamionovou dopravu

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

NABÍZÍME:
- náborov˘ pfiíspûvek dle délky odpracovan˘ch let

u svého pfiede‰lého zamûstnavatele
- tahaãe DAF + plachtové návûsy
- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

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

- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme

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

PPP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

VV ÁÁ MM NN AA BB ÍÍ ZZ ÍÍ
MIMO JIÎ KLASICKY POSKYTOVAN¯CH SLUÎEB

I NOVù PLNùNÍ A âI·TùNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

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

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

V naléhav˘ch situacích se lze na telefonu 774 950 041
dohodnout i jinak.

- Momentálnû dále nabízí slevu

na skladové zásoby

osobních pneumatik

zn. Barum

ve v˘‰i 35 %

(platí do
vyprodání

zásob)

Informace na tel.:
731 614 077, 731 614 088

MARPI Trading, s. r. o.,
nabízí:

POT¤EBUJETE SI PROVÉST DROBNOU
ÚDRÎBU NA SVÉM VOZIDLE,

A NEMÁTE KDE?
NABÍZÍME VÁM MOÎNOST

DENNÍHO PRONÁJMU GARÁÎE!
K DISPOZICI MONTÁÎNÍ JÁMA

- pfiepravu sklápûãem  

M25 (2 m3, 2 tuny).

Pronájem pfiívûsn˘ch
vozíkÛ za osobní auta
- moÏnost i se zaplach-
továním, loÏná plocha

2x1, 1x1,25 m



Soukromá fiádková inzerce - Prodej
Prodám ‰tûÀata drsnosrstého trpasliãího jezevãíka s PP po v˘born˘ch

pracovních rodiãích. Inter‰ampión práce. Kontakt: 731 895 135.
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Je univerzální poji‰Èovnou,
která nabízí sv˘m klientÛm

moderní produkty
a komplexní pojistná fie‰ení

v oblasti Ïivotního i neÏivotního poji‰tûní.

Nabídka slev i pro stávající klienty,
bezplatn˘ servis a poradenská ãinnost

je samozfiejmostí.

Pfiehled produktÛ âPP

- Poji‰tûní vozidel - Autopoji‰tûní Combi Plus
- Poji‰tûní majetku a odpovûdnosti obãanÛ
- Îivotní poji‰tûní
- Poji‰tûní podnikatelÛ
- Cestovní poji‰tûní

Najdete nás na obchodním místû:
Jan JankÛ, Radniãní 5, 795 01 R˘mafiov

mobil: 775 399 360
e-mail: cpp.janku@centrum.cz

zamûstná na pln˘ úvazek
obrábûãe CNC strojÛ - horizontkáfie

poÏadavky:
stfiední odborné vzdûlání, praxe

kontakt: 731 650 297 nebo 554 721 411
e-mail: sindler@stelon.cz
internet: www.stelon.cz

Strojírna STELON Bfiidliãná, s. r. o.,
se sídlem ve Velké ·táhli

Osadní v˘bory informují

Oslavila v˘znamné jubileum
V nedûli 16. listopadu oslavila úctyhodn˘ch 90 let paní Bedfii‰ka

Bernátková z Ondfiejova. JiÏ v pátek se za oslavenkyní rozjeli zá-

stupci mûsta starosta Petr Klouda a pfiedsedkynû komise pro obãan-

ské záleÏitosti Kvûta Sicová, ktefií spoleãnû s pfiedsedkyní osadního

v˘boru AneÏkou Továrkovou popfiáli ondfiejovské jubilantce pevné

zdraví, hodnû sil a optimismu a dobrou náladu.  JiKo

((B¯VALÁ VINÁRNA ·AFÁ¤)

T¤ÍDA HRDINÒ 27

VÁS SRDEâNù ZVE
K P¤ÍJEMNÉMU POSEZENÍ

- KULEâNÍK, ·IPKY, JUKEBOX, TV KARAOKE

MOÎNOST:
- VEâÍRKY
- NAROZENINY
- AKCE

BB AA RR   --   CC LL UU BB
UU II NN DD II ÁÁ NN AA

Po - ât 14 - 22 hodin
Pá - So 14 - 24 hodin

Tel.: 728 131 573
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