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Balónky s pfiáním zamífiily k JeÏí‰kovi

Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

Pivovarská ulice, 1972 Pivovarská ulice, 2008

Stejnû jako na v‰ech námûstích,

hfii‰tích nebo u ‰kol na celém 

území republiky, tak i na námûs-

tí v R˘mafiovû se uskuteãnil pro-

jekt âeské Vánoce s JeÏí‰kem,

jehoÏ souãástí bylo vypou‰tûní

balónkÛ s pfiáním JeÏí‰kovi.

Muzeum rekordÛ a kuriozit

Pelhfiimov vyhlásilo vypu‰tûní

balónkÛ za pokus o spoleãn˘ zá-

pis do âeské knihy rekordÛ.

Staromûstské námûstí v Praze

bylo základním místem, odkud

byly balónky vypou‰tûny, a po-

vel ke startu zaznûl z rozhlasové

stanice Frekvence 1 pfiesnû v 15.50.

ZároveÀ se na Staromûstském

námûstí uskuteãnily dal‰í dva re-

kordy - mûfiení nejvût‰í ruãnû

vyfiezávané JeÏí‰kovy schránky

fiezbáfie Jifiího Halouzky z Jifií-

kova a v˘roba nejvût‰í vánoãky.

Souãástí projektu je i celonárod-

ní rodinná soutûÏ, ve které dûti

vyhledávají a zaznamenávají tra-

diãní vánoãní události, zvyklosti

a legendy. Dal‰ím krokem je vy-

dání pohádkové kníÏky, vánoã-

ního ãasopisu a vydání fiady her

s vánoãní tematikou. 

Na r˘mafiovském námûstí se se-

‰lo velké mnoÏství lidí, aby si

vyslechli nejen vánoãní koledy

v podání dûtí z r˘mafiovsk˘ch

matefisk˘ch ‰kol a matefiské ‰ko-

ly v Janovicích, ale také aby

v dan˘ okamÏik v‰ichni hromad-

nû vypustili balónky s pfiáním

JeÏí‰kovi. Dûtem pfiedal za pûk-

né písniãky pár sladkostí dûd

Pradûd, patron JeseníkÛ (Pavel

Hejsek), a v závûru odpolední

akce vylosoval s fieditelkou

Mûstského muzea v R˘mafiovû

Lenkou Baborovskou deset

‰Èastn˘ch dûtí, které vhodily svá

tajná vánoãní pfiání do pfiiprave-

né JeÏí‰kovy schránky v r˘ma-

fiovském muzeu. Vylosované dû-

ti byly odmûnûny mal˘m dár-

kem.

V‰echny tyto aktivity smûfiují

k posílení tradice ãesk˘ch Vánoc

a ãesk˘ch tradic obecnû, k jejich

udrÏení ve vûdomí dûtí, k vytvá-

fiení povûdomí o kofienech na‰í

kultury a k posílení vzájemné so-

lidarity a radosti z obdarovávání. 

JiKo
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Radnice ocenila úspû‰né studenty

U HalouzkÛ se jiÏ narodil JeÏí‰ek

KaÏdá poctivá a dobfie odvedená

práce by mûla b˘t náleÏitû ocenû-

na. Platí to nejen v práci, ale i ve

studiu. Své zamûstnance by mûl

umût ohodnotit jejich ‰éf, ‰ikovné

studenty zase rodiãe nebo ‰kola.

Mimofiádné studijní úspûchy vût-

‰inou oceÀuje mûstsk˘ úfiad, pfií-

padnû kraj. Druh˘m rokem tak ãi-

ní také mûsto R˘mafiov.

âtrnáct ocenûn˘ch ÏákÛ základ-

ních ‰kol a stfiedo‰kolsk˘ch stu-

dentÛ pozvali zástupci mûsta ve

stfiedu 26. listopadu na radnici,

aby jim vyslovili podûkování za

v˘borné studijní v˘sledky, kte-

r˘ch dosáhli nejen svou pílí ve

‰kole, ale pfiedev‰ím reprezentací

mûsta na nejrÛznûj‰ích soutûÏích

v krajském, celostátním, ãi do-

konce evropském mûfiítku. Mezi

ocenûn˘mi byli ze Základní ‰koly,

Jelínkova 1: Miroslav Horák, Jana

Kyjáková, Pavel Dobi‰ a Petr

KoÀárek; ze Základní ‰koly,

·kolní námûstí: Adéla Vaníãková;

ze SSO· Prima R˘mafiov, s. r. o.:

Pavel Îurek a Zuzana Hradílko-

vá; ze S· R˘mafiov: Barbora

Pernicová, Lucie Bujasová a Petra

Mirgová; z Gymnázia R˘mafiov:

Michaela Rampulová, Tereza

Bajcarová, Jana ·tolfová a Jaro-

slav Slaviãínsk˘.

Slavnostního ocenûní r˘mafiov-

sk˘ch studentÛ se zúãastnili sta-

rosta mûsta Petr Klouda, místosta-

rosta Jaroslav Kala, vedoucí od-

boru ‰kolství a kultury Leona

Pleská, pfiedsedkynû kulturní ko-

mise BoÏena Filipová a pfiedsed-

kynû komise pro obãanské záleÏi-

tosti Kvûtoslava Sicová, která jed-

notlivé Ïáky a studenty pfiedstavi-

la a seznámila zástupce mûsta 

s konkrétními úspûchy a v˘sled-

ky tûchto studentÛ. KaÏd˘ z oce-

nûn˘ch obdrÏel mimo jiné poukaz

v hodnotû 500 korun na odbûr

kniÏních publikací nebo hudeb-

ních nosiãÛ dle vlastního v˘bûru

v knihkupectví U Radnice.

Starosta mûsta Petr Klouda podû-

koval ocenûn˘m ÏákÛm a studen-

tÛm za vzornou reprezentaci mûs-

ta a popfiál jim do dal‰ího vzdûlá-

vání mnoho úspûchÛ a dal‰í skvû-

lé v˘sledky v mimo‰kolních akti-

vitách. Studenti se pak v diskuzi

se zástupci mûsta zajímali o aktu-

ální záleÏitosti a plány mûsta, do-

vûdûli se, jak studoval napfiíklad

starosta ãi místostarosta, a probí-

rána byla také maturitní témata.

V‰ichni shodnû konstatovali, Ïe

druhé setkání studentÛ a zástupcÛ

mûsta se neslo ve velmi srdeãné

a pohodové atmosféfie.  JiKo

Aãkoliv do ·tûdrého dne zb˘vají je‰tû dva

t˘dny, v Pradûdovû galerii U HalouzkÛ se

pfied nûkolika dny narodil JeÏí‰ek. Pfiesnûji fie-

ãeno, vznikly dvû obfií schránky vánoãních

pfiání, kam dûti budou moci vkládat dopisy

pro JeÏí‰ka. Schránky budou zapsány do ães-

ké Guinessovy knihy rekordÛ. První schránka

uÏ slouÏí svému úãelu od úter˘ 9. prosince pro

dûti z Prahy a okolí a je vystavena na

Staromûstském námûstí, druhá je umístûna na

námûstí v Olomouci. Obû schránky mají na

ãelní stranû vyfiezaného JeÏí‰ka s ãepicí

a bambulkou a nezbytn˘m zvoneãkem.

JeÏí‰kovy schránky jsou o‰etfieny speciální

barvou, která dfievu zaruãí odolnost proti vlh-

kosti a stálost struktury dfieva po dobu nejmé-

nû dvaceti let.

Aby nevznikly dvû odli‰né podoby JeÏí‰kÛ,

dohodli se spoleãnû fiezbáfi Jifií Halouzka 

s agenturou J5 z BoÏího Daru na jednom pro-

jektu, jehoÏ pfiedlohou byly dopisy dûtí i do-

spûl˘ch s rÛzn˘mi pfiedstavami JeÏí‰ka. Na

základû nich vznikly dvû schránky vánoãních

pfiání s vyobrazením JeÏí‰ka. Realizátofii pro-

jektu mûli nelehk˘ úkol, museli se doslova

„prohrabat“ pûtadvaceti tisíci dopisy z âech,

Moravy, Slezska, Slovenska, ale i zahraniãí

a odborná porota pak vybírala, jak by mûl

JeÏí‰ek vypadat. „Je to asi desetilet˘ kluk
se zlat˘mi kudrnat˘mi vlasy a na zádech má
samozfiejmû kfiid˘lka, aby ty dáreãky nûjak
mohl nadûlovat,“ sdûlil k vlastní podobû

JeÏí‰ka fiezbáfi Jifií Halouzka, kterému pomá-

hal schránky vánoãních pfiání umûlecky do-

tvofiit malífi Pavel ·lechta. Dále uvedl, Ïe

v pfií‰tím roce by mûla v jifiíkovské galerii

vzniknout jeÏí‰kovská dílna. „Objeví se tady
JeÏí‰kovi pomocníci, napfiíklad Mrakor,
Po‰tísko, netop˘r Pírek, Sníãek, královna
Vûtrule, Skáko‰, Hvûzdulka, Fukaão, Ëapula,
skfiítek Pofiádníãek a JeÏí‰kÛv Vak. JeÏí‰ek bu-
de bydlet v Jifiíkovû a po‰tu bude provozovat
na BoÏím Daru,“ naznaãil své budoucí plány

fiezbáfi Jifií Halouka. A co by pfiál v období ad-

ventu své rodinû a na‰im ãtenáfiÛm?

„NejdÛleÏitûj‰í je asi zdraví a dobrá pohoda.
Nûkdy musí ãlovûk zatnout zuby a vydrÏet tu
nelehkou dobu, která nás v souãasnosti prová-
zí, ale jsem pfiesvûdãen, Ïe se nám v pfií‰tím
roce povede lépe, ale sami lidé by pro to mûli
nûco udûlat,“ fiekl Jifií Halouzka. Tento ad-

ventní ãas pfiímo vybízí k náv‰tûvû Jifiíkova

a Galerie U HalouzkÛ, v níÏ najdete nejvût‰í

betlém na svûtû, kter˘ má v souãasnosti 140

soch v Ïivotní velikosti, je nasvícen a hraje

u nûj vánoãní hudba. Za pozornost stojí také

expozice moravsk˘ch betlémÛ, kde se v sou-

ãasné dobû nachází asi 30 betlémÛ od fiezbáfiÛ

z Moravy. ¤ezbáfisk˘ mistr teì pracuje na po-

stavách tfií králÛ a nev‰ední novinkou je v té-

to adventní dobû i moÏnost nav‰tívit jeho ate-

liér a vidût fiezbáfie pfiímo pfii práci. JiKo
Provozní doba Galerie U HalouzkÛ

v Jifiíkovû u R˘mafiova:
Pondûlí - nedûle 10 - 17 hodin

(vãetnû v‰ech svátkÛ i ·tûdrého dne)



Sovinecko, o. p. s., zve

na ·tûpánské posezení s kapelou

Kelt Grass Band

26. 12. ve 20 hodin

Souãástí akce bude odhalení vyfiezávaného betlému
fiezbáfie ZdeÀka Smékala

Stfiedisko Diakonie R˘mafiov pfiipravuje kaÏ-

doroãnû pro obãany seniorského vûku a pro své

klienty nejrÛznûj‰í akce. Jedná se napfiíklad

o ples Diakonie, dále tradiãní kavárniãky

a v adventním ãase mikulá‰ská setkání. To le-

to‰ní se uskuteãnilo v úter˘ 2. prosince v sále

základní umûlecké ‰koly. „KaÏdému z nás se

urãitû stalo, Ïe se chtûl do nûãeho pustit, ale ne-
vûdûl, jak na to. Mnohdy to nakonec vzdal.
TotéÏ platí i o práci na vlastním Ïivotû. Proto
bych chtûla nám v‰em vzkázat, mûjme se rádi
navzájem a nezapomeÀme si to hlavnû fiíct, aby
nás láska bliÏního posilovala do dal‰ího jedná-
ní. Tímto bych vám chtûla jménem Diakonie

R˘mafiov a âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov
zastoupeného paní Vûrou Koláfiovou popfiát
krásné proÏití adventu,“ fiekla na úvod fieditel-

ka r˘mafiovské Diakonie Marcela StaÀková.

Pro pût desítek seniorÛ bylo pfiipraveno obãer-

stvení a kulturní program, ve kterém se pfied-

stavily dûti z Matefiské ‰koly na ulici 1. máje

pod vedením fieditelky EvÏenie

Resnerové a uãitele Petra

Andr‰e, v malém hudebním pás-

mu se pfiedstavili Ïáci hudebního

oboru ZU· R˘mafiov pod vede-

ním uãitelky Lenky Janou‰kové.

Pro seniory mûli organizátofii

pfiipraveno pfiekvapení v podobû

pfiíchodu svatého Mikulá‰e

s ãertem a andûlem, ktefií babiã-

kám a dûdeãkÛm rozdali malé

balíãky s upomínkou na advent-

ní podveãer. V závûru této oblí-

bené akce vystoupil R˘mafiov-

sk˘ chrámov˘ sbor pod vedením

Petra Wolffa a následnû k tanci

a poslechu zahrála skupina Duo

Akord. JiKo
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Osadní v˘bory informují

Do Ondfiejova zavítal Mikulá‰
V pfiedveãer svatého Mikulá‰e pfii‰lo do ondfiejovské Koliby ‰esta-

dvacet dûtí v doprovodu sv˘ch rodiãÛ, aby pfiivítaly Mikulá‰e s ãer-

tem. âekání si dûti zpfiíjemnily zpíváním koled, recitací fiíkadel a bás-

ní a také hraním dûtsk˘ch her. Za dvefimi se najednou rozcinkal zvo-

nek a dûti ztichly. Dvefie se otevírají a vchází Mikulá‰ s ãertem. âert

se vyptával, kdo zlobil a koho si má odnést do pekla. Ale nikdo se ne-

pfiiznal, v‰ichni tvrdili, Ïe byli hodní. Dûti si s Mikulá‰em je‰tû chví-

li povídaly a ten jim pak rozdal mikulá‰ské balíãky. Dûti celé rozra-

dostnûné se bûÏely s dárky pochlubit sv˘m rodiãÛm, se kter˘mi pak

odcházely do sv˘ch domovÛ. JiKo

Ve Stránském
mûli mikulá‰skou merendu

Obecnû prospû‰ná spoleãnost

Sovinecko pfiipravila pro dûti

stráneck˘ch obãanÛ, chatafiÛ

a chalupáfiÛ na pátek 5. prosince

mikulá‰skou merendu. Vejrovka

ve Stránském oÏila dûtsk˘m ‰tû-

betáním a místnost byla zaplnûna

do posledního místeãka. Napûtí

pfii oãekávání pfiíchodu Mikulá‰e

by se dalo krájet. Kvílení a jekot

dûtí se ozval ve chvíli, kdy se za

dvefimi na chodbû ozval zvone-

ãek, kter˘ byl pfiedzvûstí pfiícho-

du Mikulá‰e. Do místnosti vletûl

umounûn˘ ãert a ‰la z nûj oprav-

du hrÛza. V‰e musel zachraÀovat

Mikulá‰, aby se bojácné dûti

zklidnily. Nakonec v‰e dobfie do-

padlo, nûktefií odváÏlivci zareci-

tovali pfiipravené básnû a zazpí-

vali nûkolik písniãek. Za odmûnu

a také za to, Ïe pr˘ byly dûti hod-

né, dostaly v‰echny od Mikulá‰e

dárkové balíãky, které pro meren-

du pfiipravily ochotné ruce paní

Vrbeníkové, Smékalové a Berán-

kové. A aby toho nebylo málo,

byla pro dûti pfiipravena filmová

projekce oblíben˘ch pohádek.

Souãástí velmi vydafiené akce by-

la také v˘stava perníkov˘ch v˘-

robkÛ místních hospodyní. Pfií‰tí

rok se jich pr˘ sejde mnohem ví-

ce, nechaly se sly‰et ty hospodyÀ-

ky, které své v˘robky mají jako

v˘robní tajemství. JiKo

Mikulá‰ nav‰tívil Diakonii

Foto: archiv OS Ondfiejov

Foto: archiv Diakonie

Foto: archiv OPS Sovinecko
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Aktuálnû z mûsta

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Radní zasedli naposledy
v tomto roce

Na zimní stadion pfiivezli novou rolbu
R˘mafiov‰tí pfiíznivci bruslení

a ledního hokeje se doãkali. Led

na umûlé ledové plo‰e brázdí no-

v˘ stroj na úpravu ledu od firmy

Zamboni, model HDB Hydrostat.

Jedná se o celkovû repasovanou

rolbu, za kterou mûsto zaplatilo

600 tisíc Kã ze svého rozpoãtu.

„Jsme rádi, Ïe ji máme. Je to dÛ-
leÏitá vûc, která chybûla k tomu,
aby zimní stadion mohl o nûco lé-
pe fungovat. Stará rolba jiÏ do-
slouÏila a bylo nutné ji nahradit.
Pfiesto si ji ponecháme jako Ïelez-
nou rezervu. Nová rolba zaji‰Èuje
díky fiezacímu zafiízení patfiiãné

parametry ledu, hlavnû správnou
tlou‰Èku, ãímÏ se díky sníÏené
energetické nároãnosti ledové
plochy u‰etfií prostfiedky na pro-
voz zimního stadionu,“ fiekl mí-

stostarosta mûsta Jaroslav Kala.

V nové rolbû je namontován

vzduchem chlazen˘ ãtyfitaktní,

ãtyfiválcov˘ záÏehov˘ motor

Volkswagen o obsahu 1 600 ccm

a v˘konu 33,8 kW, poãtu otáãek

2000-2600 za minutu. O rolbu se

starají, stejnû jako o provoz zim-

ního stadionu, Mûstské sluÏby

R˘mafiov, s. r. o.

Hana Pavlásková

Pohotovost Bytermu a Mûstsk˘ch sluÏeb
o vánoãních svátcích

Byterm R˘mafiov si dovoluje oznámit v‰em nájemníkÛm bytÛ ve vlastnictví

mûsta pohotovostní sluÏbu pro pfiípad havárií bûhem vánoãních svátkÛ.

Pohotovost je drÏena od 7 do 14 hod na ãíslech:

• Voda a odpady Mûstské sluÏby, Bohumil Mofikovsk˘ 737 241 057

TZB, Jifií Vavrou‰ek 603 531 811

·karupa René 731 177 591

• Elektfiina Roman Szukalski 602 127 196

• Plyn Severomoravská plynárenská, a. s. 1239 (nepfietrÏitû)

Pouze pro pfiípad závaÏn˘ch havárií!
Pfiejeme v‰em nájemníkÛm i ostatním obãanÛm mûsta klidné proÏití vánoãních

svátkÛ a úspû‰né vykroãení do nového roku 2009.  

Kolektiv zamûstnancÛ organizace Byterm

V pondûlí 1. prosince se uskuteãnilo poslední fiádné jedná-

ní rady mûsta v tomto roce. Rada pfiijala celkem jedenase-

dmdesát usnesení, z nichÏ ãtyfiiadvacet mûlo charakter do-

poruãení pro jednání zastupitelstva mûsta. Vût‰inu usnese-

ní tvofiily majetkové a bytové záleÏitosti.

Radní vzali na vûdomí celomûstsk˘ kalendáfi akcí na rok

2009, dále vzali na vûdomí cenu tepla v roce 2009 a schvá-

lili plán jednání rady mûsta na rok 2009. Rada mûsta

schválila sníÏení kapacity M· Revoluãní 30 ze 102 na 

54 dûtí a schválila zv˘‰ení kapacity její jídelny ze 102 na

130 strávníkÛ. DÛvodem bylo dokonãení rekonstrukce té-

to matefiské ‰koly. Z protokolu Krajské hygienické stanice

MSK Ostrava vypl˘vá, Ïe navrhované zmûny kapacity od-

povídají souãasné poptávce a moÏnostem zafiízení. JiKo

Staví se infrastruktura pro 14 domkÛ
na Opavské ulici

Dotaci 700 tisíc Kã získalo mûsto R˘mafiov od Ministerstva pro míst-

ní rozvoj âR na v˘stavbu nové technické infrastruktury pro násled-

nou v˘stavbu 14 rodinn˘ch domkÛ na Opavské ulici v R˘mafiovû.

Stavba nad prodejnou Autocolor Design ve smûru na Harrachov bu-

de dokonãena v první polovinû pfií‰tího roku. Zbytek nákladÛ z cel-

kové ãástky 4 177 tisíc Kã zaplatí mûsto ze svého rozpoãtu.

Hana Pavlásková

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:

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

Foto: www.rymarov.cz

Foto: www.rymarov.cz
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Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov.

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. února 2009.

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou.

Pracovní úvazek: 1,0.

Platové podmínky: 10. platová tfiída - v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb. a nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb. v platném znûní.

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

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

Jiné poÏadavky: - vzdûlání minimálnû stfiední technického nebo ekonomického zamûfiení, popfi. V· - obor zamûfien˘ na regionální rozvoj,

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 137/2006 Sb., zákon ã. 183/2006 Sb., v‰e v platném znûní),

- komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování,

- odpovûdnost a preciznost,

- organizaãní schopnosti,

- vysoké pracovní nasazení,

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
- zpracování Ïádostí o dotace ze strukturálních fondÛ EU a dal‰ích grantov˘ch schémat, zaji‰tûní inÏen˘rské ãinnosti 

investora pfii investiãních akcích mûsta a pfii vybran˘ch opravách, zaji‰tûní obchodní soutûÏe ve smyslu zákona

ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách, v platném znûní, ãinnost koordinátora u vybran˘ch projektÛ.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,

- datum a místo narození uchazeãe,

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe,

- místo trvalého pobytu uchazeãe,

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

- telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu,

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ 

tohoto v˘bûrového fiízení,

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující 

bezúhonnost vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost 

ãestn˘m prohlá‰ením,

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

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

nejpozdûji 7. ledna 2009.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 7. ledna 2009

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

meno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã sou-

hlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobní-

mi údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí a regionálního

rozvoje MûÚ RNDr. Franti‰ek âermák, tel.: 554 254 312. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.

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

Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov
vydává

oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení

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

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

na místo
referenta odboru Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje

- investice a regionální rozvoj
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Proã jsem si ho vybral:
Honza je mÛj dlouholet˘ a blízk˘ kamarád, se

kter˘m jsme spoleãnû - bez váÏnûj‰ích (ale

o to trvalej‰ích) následkÛ - pfieÏili dospívání.

Navíc ho povaÏuji za jednoho z dÛleÏit˘ch 

iniciátorÛ kulturního Ïivota v R˘mafiovû.

Co osobnû povaÏuje‰ za nejdÛleÏitûj‰í udá-
losti ãi zmûny, které se v na‰em mûstû staly
bûhem posledních deseti let?
Zaãínám litovat, Ïe jsem tû s tûmi otázkami

nevyhodil. Posledních deset let? TûÏko po-

soudit, jestli se nûco aÏ nûjak v˘znamnû

zmûnilo. Ve dvaceti jsem dûní ve mûstû vní-

mal úplnû jinak neÏ teì, coby tich˘ nenápad-

n˘ tfiicátník a vzorn˘ otec od rodiny:-)). Ale

fiekl bych, Ïe R˘mafiov si Ïije v podstatû ne-

ustále sv˘m monotónním Ïivotem malého

mûsta. Nûco se vybuduje, nûco pro zmûnu

zanikne, lidé pfiicházejí a jiní odcházejí, ale

událost, která by nûjak v˘znamnû zmûnila

bûh vûcí ve mûstû, té jsem si opravdu zatím

nev‰iml. Jisté ov‰em je, Ïe jsme svûdky nû-

ãeho velkého, jenom je‰tû nevíme ãeho.

Vûnuje‰ se pfiípravû a realizaci nejrÛznûj-
‰ích kulturních akcí v na‰em mûstû. Co tû
na této práci baví a s jak˘mi problémy se
pot˘ká‰?
Nejvíc mû na tom baví v˘plata a pot˘kám se

s problémem, proã není vût‰í. Nechci se

chlubit, ale myslím, Ïe bych mûsíãnû doká-

zal utratit i víc penûz.

Myslí‰ si, Ïe svût je opravdu takov˘, jak˘ je?
VlasÈo, Ïe vy se v „t˘“ Praze tro‰iãku nudíte?

Doporuãuji sestavit t˘m myslitelÛ, poÏádat si

o grant a nûkolik pfií‰tích let za peníze EU

nad problémem bádat.

Myslí‰ si, Ïe obãané na‰eho mûsta mají zá-
jem o jinou neÏ „televizní“
kulturu? A existuje zpÛ-
sob, jak je zaujmout a pfii-
táhnout na kulturní akce?
Na základû ãeho pau‰alizu-

je‰ kulturní rozhled obyvatel

R˘mafiova? Proã nás v‰ech-

ny degraduje‰ na stádovité

konzumenty úpadkové kul-

tury, kterou jsi nazval „tele-

vizní“? Z jakého dÛvodu po-

vaÏuje‰ televizní kulturu za

nûco negativního? Proã dû-

lá‰ z lidí tupou masu, kterou

je potfieba zaujmout a pak

pfiitáhnout? Copak takhle

klade otázku pedagog z ka-

tedry masmediálních studií

Univerzity Karlovy? Hned

si jednu liskni a styì se.

Jsem kouzelná víla a dávám ti k dispozici tfii-
cet milionÛ korun na rozvoj kultury v na‰em
mûstû. Do jak˘ch projektÛ je investuje‰?
¤ekl bych: „Dûkuji ti dobrá vílo, ale o kultu-

ru v mém mûstû je jiÏ bájeãnû postaráno. Od

osvícen˘ch zastupitelÛ lidu vezdej‰ího nové-

ho multifunkãního kulturního stánku nám

pfiislíbeno jest. Sv˘mi miliony radûji nuzné

lední hokejisty obdaruj, nechÈ zastfie‰í plo-

chu svou pfied dotûrn˘mi vloãkami, jeÏ lec-

kterou krásnou kombinaãní akci zkaziti jim

mohou. Tam je penûz potfieba.“

Na závûr kruciální otázka: Losnu nebo
MaÏÀáka?
Dûkuji ti za rozhovor. Pfií‰tû si na mû zas

vzpomeÀ.

Pfií‰tû: Jan Pfiikryl se bude ptát Vlastislava

Durmana.

·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.

Vlastimil Neãas se ptá Jana Pfiikryla

Aktuality z informaãního centra

Darujte pod stromeãek originální triãko a podpofiíte celé Jeseníky
Neformální sdruÏení obcí JeseníkÛ s názvem Jeseníky

pfies hranici za vámi pfiichází s originální vánoãní nabíd-

kou - triãky z kolekce Jeseníky. V nabídce jsou rÛznoba-

revná triãka pro lyÏafie, snowboardisty, milovníky bílé

stopy, sáÀkafie, cyklisty nebo obdivovatele zajímav˘ch

míst, jako je Pradûd, Kralick˘ SnûÏník, âertovy kameny,

Ovãárna nebo Petrovy kameny.

V̆ nos z prodeje triãek je urãen na realizaci projektu

Jeìte s dûtmi na piknik, kter˘ fie‰í vybudování tematic-

k˘ch odpoãinkov˘ch míst u cyklistick˘ch a turistick˘ch

tras v cel˘ch Jeseníkách.

Triãka v rÛzn˘ch barevn˘ch variantách a velikostech

jsou v prodeji v Informaãním centru na námûstí Míru 6

v R˘mafiovû. Kompletní nabídka je k vidûní na www.tric-

kajeseniky.cz, kde lze triãka také pohodlnû objednat.

Udûlejte radost sobû nebo sv˘m blízk˘m a zároveÀ tak

podpofite na‰e Jeseníky. Tereza Schreiberová Jitka ·a‰inková, pracovnice IC R˘mafiov, v triãku Jeseníky
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·kolství

Vánoãní jarmark na Z· R˘mafiov
Ve ãtvrtek 4. prosince se v podve-

ãerních hodinách konal na budovû

2. stupnû Z· R˘mafiov Vánoãní

jarmark. Byla to první akce svého

druhu na této ‰kole.

KdyÏ vedení ‰koly spoleãnû s kan-

tory na zaãátku ‰kolního roku uva-

Ïovalo, jak zpestfiit nabídku toho, co

‰kola nabízí vefiejnosti, pfii‰la paní 

uãitelka Markéta Míãková s nápa-

dem uspofiádat pfied Vánoci jarmark.

Její návrh byl s nad‰ením pfiijat.

Proto jiÏ v fiíjnu mohly zaãít pfiípra-

vy této velkolepé akce. Îáci tfietích

aÏ devát˘ch tfiíd zaãali se sv˘mi uãi-

teli v˘tvarné v˘chovy vyrábût pfied-

mûty k prodeji. Na pfielomu listopa-

du a prosince pak byla základní ‰ko-

la vyzdobena vánoãními motivy.

V jejích prostorách je nyní nainsta-

lováno nûkolik vánoãních stromkÛ

i betlémÛ rÛzn˘ch velikostí.

Na samotn˘ jarmark si kaÏdá tfiída

nachystala vlastní prodejní stánek,

ve kterém Ïáci nabízeli své v˘rob-

ky. Tûch bylo nepfieberné mnoÏ-

ství a za témûfi symbolickou cenu.

JiÏ brzy po otevfiení budovy se

chodby zaplnily rodiãi, ktefií pfii‰li

nasát vánoãní atmosféru, doladû-

nou koledami a vÛní punãe, jenÏ

byl k prodeji v jednom ze stánkÛ.

Vánoãní ozdoby, dáreãky, perníã-

ky, svíãky, balíãky a nejrÛznûj‰í

pfiáníãka ‰ly opravdu na draãku.

Je‰tû pfied oficiálním zakonãením

akce bylo témûfi v‰echno zboÏí vy-

prodáno. âást v˘robkÛ dûtí bude

vûnována také seniorÛm v domû

s peãovatelskou sluÏbou. V̆ tûÏek

z jarmarku by mûl pokr˘t náklady

vydané k jeho uskuteãnûní.

Dûkujeme v‰em rodiãÛm a dûtem,

ktefií se na Vánoãní jarmark pfii‰li

podívat a nûco pûkného zde na-

koupit. Velk˘ dík patfií téÏ v‰em,

ktefií se na organizaci jarmarku po-

díleli. ProtoÏe byla tato akce veli-

ce úspû‰ná, dá se oãekávat, Ïe ne-

byla pouze ojedinûl˘m uskuteãnû-

ním dobrého nápadu. MÛÏeme se

proto tû‰it na pfií‰tí rok, co zase Ïá-

ci základní ‰koly pro vefiejnost na-

chystají. Luká‰ Krumpolec

Jak chutná svût
Vyzkou‰et novou nabídku „Jak

chutná svût“ od spoleãnosti

Vitana Food Service a objevit

pro své strávníky kuchynû z ce-

lého svûta se rozhodlo vedení

‰kolní jídelny pfii Z· R˘mafiov.

V pátek 14. listopadu se ve ‰kol-

ní kuchyni pfiipravovalo jídlo

pod vedením ‰éfkuchafie Vitany

Food Service Karla Ruta. Vafiila

se maìarská kuchynû.

Spoleãnost Vitana pfii‰la s nabíd-

kou pro ‰kolní jídelny, které si

mohou za úãelem obohacení

sv˘ch jídelníãkÛ vybrat z deseti

rÛzn˘ch kuchyní z celého svûta

menu, které budou vafiit za pfií-

tomnosti firemního kuchafie. Ten

vstfiícnou formou seznámí ku-

chafiky s ingrediencemi typick˘-

mi pro urãitou kuchyni, s jedno-

duch˘m a rychl˘m zpÛsobem

pfiípravy i s moÏnostmi úspory

ãasu a nákladÛ pfii pfiípravû tûch-

to pokrmÛ.

Ve ‰kolní jídelnû v R˘mafiovû by-

lo po cel˘ t˘den v jídelníãku jed-

no maìarské menu. V pátek jsme

ochutnali nikoli typick˘ maìarsk˘

gulá‰, n˘brÏ polévku TarhoÀa, ku-

fiecí steak Bakony a Segedínsk˘

tvarohov˘ mouãník. V‰e chutnalo

v˘bornû. Souãástí akce Dny ma-

ìarské kuchynû ve ‰kolní jídelnû

byla rovnûÏ soutûÏ pro Ïáky,

strávníky jídelny, v obecn˘ch zna-

lostech t˘kajících se Maìarska.

Vyhodnocení soutûÏe s pfiedáním

cen, které dodala firma Vitana,

probûhlo na konci t˘dne.

Pfiijìte ochutnat, jak se vafií ve

‰kolní jídelnû! Cena obûdu je 46

Kã vãetnû polévky a nápoje.

KaÏd˘ den si mÛÏete vybrat ze

dvou nabízen˘ch jídel. V novém

roce chystá vedení jídelny

v rámci akce „Jak chutná svût“

opût vafiení s Vitanou. Druh ku-

chynû zÛstává zatím pfiekvape-

ním. Jana Egidová

R˘mafiov‰tí gymnazisté opût rozjásali kinosál
Opona se uzavírá, poslední z vy-

stupujících obíhají kino, nervo-

zita pfiímo ãi‰í ze zákulisí. Ve

ãtvrtek 4. prosince se uskuteãnil

jiÏ 11. roãník studentské akade-

mie.

Leto‰ní pfiehlídka zaãala vystou-

pením bfii‰ních taneãnic, podbar-

ven˘m rytmickou hudbou, která

spolu s orientálními pohyby

vzbudila v divácích nad‰ení.

Velmi vtipnou vsuvkou po tomto

pfiedstavení byl Vesnick˘ náfiez

tfiídy oktávy, kter˘ se na této 

akademii objevil celkem tfiikrát.

Následovalo uvítání leto‰ních

prÛvodcÛ pfiehlídkou Francka

a Jozky, po kterém se pfiedstavi-

la taneãním vystoupením nej-

mlad‰í tfiída studentÛ gymnázia

a hned nato sportovní gymnasti-

ka Jany ·andové. Po velmi 

efektní sestavû vstoupila na je-

vi‰tû tfiída sekunda, která nám

pfiedvedla pÛsobiv˘ v˘stup

Mamma mia trochu jinak.

A protoÏe nemohl chybût zpûv

studentÛ nûmãiny, zazpívali nám

sladûn˘mi hlasy tfii nûmecké pís-

nû. Pûvecké vystoupení bez hu-

debního doprovodu si pfiipravily

i studentky Michaela Matulová

Foto: Jifií Krupa

Foto: archiv ·J
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a Veronika Orlová. Vtipem a ná-

padem rozesmála hraná scénka

studentÛ kvinty Kvinta shopping

parodující televizní reklamy. Na

nû navázala dvojice bfii‰ních ta-

neãnic. Diváci ocenili jejich po-

hyblivost hlasit˘m potleskem.

Divadlo jednoho herce nám pfied-

vedla Aneta Kováfiová z oktávy.

Pfii její one-woman-show Buìte

blond! ovládl sál zvuãn˘ smích

a pozitivní pokfiiky divákÛ.

Ov‰em to, co ovládlo sál po její

scénce, uÏ nebyl smích, ale píseÀ

Fire Fly v podání Jakuba Adámka,

která vyrazila divákÛm dech. Jako

kaÏd˘ rok i letos nastoupila hipho-

pová skupina Move2you pod ve-

dením Petry âechové a opût pfied-

vedla excelentní v˘kon.

O pfiedposlední v˘stup a zároveÀ

rozlouãení se svou poslední ‰kol-

ní akademií se postarali maturan-

ti oktaváni. Pfiedvedli úÏasné ta-

neãní pfiedstavení ·moulové, kte-

ré publikum pfiesvûdãilo, Ïe i po

osmi letech stráven˘ch ve ‰kole

mÛÏeme zÛstat celkem normální,

aÏ na tu modrou barvu. Úplné

rozlouãení s 11. roãníkem

Studentské akademie Gymnázia

R˘mafiov provázely tradiãnû tfii

anglické písnû, které rozezpívaly

a rozpohybovaly vût‰inu studentÛ

gymnázia.

Leto‰ní akademie byla sice krat-

‰í neÏ pfiedchozí, ale mûla obrov-

sk˘ úspûch. Tû‰íme se, Ïe pfií‰tí

rok zase ukáÏeme, co v nás je. 

Studenti kvinty

SoutûÏ Vánoãní stoly a Nejkrásnûj‰í perníãek
Leto‰ní kolo Vánoãních stolÛ

Stfiední ‰koly R˘mafiov se konalo

ve stfiedu 3. prosince 2008, jako

kaÏdoroãnû v pfiedsálí Stfiediska

volného ãasu R˘mafiov. SoutûÏ

jsme pofiádali my, Ïáci tfietího

roãníku oboru Hotelnictví a turis-

mus. V baru jsme prodávali kávu,

ãaj a vynikající punã. Pfiedsálí

jsme vyzdobili nástûnkami s vá-

noãními zvyky a tradicemi cizích

zemí. A bylo na co se koukat.

SoutûÏe o nejhezãí vánoãní stÛl

se zúãastnilo 10 dvojic, o titul

nejkrásnûj‰í perníãek soutûÏilo

osm v˘tvorÛ. Kromû poroty roz-

hodovala i vefiejnost. V kategorii

vánoãních stolÛ získaly 3. místo

Michaela ·ajbenová a Sabina

Vyhnálková, 2. místo Barbora

El‰íková a Lucie Plí‰ková, 

1. místo Petra Poledníková

a Pavla ·ajbenová. Vefiejnosti se

nejvíce líbil stÛl Ludmily Kfiáp-

kové a Petry Hanzlíkové. V kate-

gorii perníãkÛ si 3. místo odnesla

Lucie Bonková, 2. místo Martina

Jaro‰ová a 1. místo Adéla Haus-

knechtová. Studentky byly od-

mûnûny pûkn˘mi cenami, které

do soutûÏe vûnovali p. Háma -

hotel Pradûd, p. La‰áková - hotel

Avalanche, p. Háková - hotel

Excelent a obchod CaVa.

Dûkujeme v‰em, ktefií se zúãast-

nili soutûÏí, porotû, náv‰tûvní-

kÛm i sponzorÛm, a tû‰íme se na

pfií‰tí rok. 

Kamila âaradyová
a Lenka Pavláková, studentky

Region Regina 2009
UÏ poãtrnácté se uskuteãnila na

brnûnském V̆ stavi‰ti soutûÏ Re-

gion Regina, která je pofiádána

v rámci veletrhu Region Tour.

Posledních nûkolik roãníkÛ vysílá

do této soutûÏe své zástupce

i mûsto R˘mafiov, které zde repre-

zentují studentky oboru Cestovní

ruch SSO· Prima, s. r. o.,

R˘mafiov. Nûkolik rokÛ je také 

ústfiední postavou, která dívky

pfiipravuje, vedoucí vychovatelka

Domova mládeÏe paní Ludmila

Axmanová. SoutûÏ za‰tiÈuje mí-

stostarosta Ing. Jaroslav Kala.

V kaÏdém z posledních roãníkÛ

obdrÏely na‰e dívky nûkterou 

z udílen˘ch cen, které pofiadatelé

pfiedávají pfiímo na veletrhu. V le-

to‰ním roãníku potkala na‰i dele-

gaci smÛla, nominovaná student-

ka Monika Zábranská tûsnû pfied

soutûÏí skonãila v nemocnici,

a tak za ni obûtavû zaskoãila stu-

dentka 2. roãníku Barbara Kvapi-

lová. Na pfiípravu mûla pouhé dva

dny a v soutûÏi se to bohuÏel pro-

jevilo. I kdyÏ se ona i její pomoc-

níci velmi snaÏili, tentokrát Ïádná

cena do R˘mafiova neputovala.

Jako kaÏdoroãnû se soutûÏilo ve

ãtyfiech disciplínách. V první dis-

ciplínû Pozvání do regionu na‰e

studentka pozvala porotu a divá-

ky na hrad Sovinec a do

R˘mafiova. Ve druhé disciplínû

mûla pfiítomné seznámit s typic-

k˘m prvkem regionu. Zde spo-

leãnû se sv˘mi kamarády pozvala

v‰echny do JeseníkÛ ve scénce

pod názvem „Guten Tag, wie

komme ich bitte zur Piste“. Ve

tfietí, volné disciplínû na‰e stu-

dentka pfiedvedla taneãní kreaci

na motivy filmu Rebelové, v níÏ

se spoluÏaãkami pouÏila i propa-

gaãní de‰tníky s logem mûsta.

Vymyslet do ãtvrté disciplíny

krajové jídlo byl nejvût‰í pro-

blém, protoÏe na R˘mafiovsku nû-

co takového není, ale i zde si pa-

ní Axmanová poradila a vymysle-

la R˘mafiovské snûhové koule,

které pfiipravila paní NadûÏda

Neherová. Po soutûÏi ‰ly nejvíc

na odbyt a tác se vyprázdnil jako

první. V‰ichni porotci dostali re-

cept a obãané R˘mafiova, ktefií

mají zájem, jej mohou dostat ve

‰kole.

Vedení ‰koly dûkuje i na‰im ma-

Ïoretkám, které celou soutûÏ za-

hájily a byly pfiíjemn˘m pfiekva-

pením, coÏ konstatoval uvádûjící

redaktor brnûnského rozhlasu slo-

vy „To tu je‰tû nebylo“. I kdyÏ

jsme tentokrát cenu nedostali, dû-

kujeme v‰em, ktefií se na soutûÏi

podíleli, mimo jiné divadelnímu

spolku Mahen za zapÛjãení kost˘-

mu pro soutûÏící. V pfií‰tím roãní-

ku budeme opût bojovat o lep‰í 

umístûní. Miloslav Nehera,
SSO· Prima, s. r. o.

Foto: archiv SSO· Prima
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V kÛÏi ... kominíka

aneb ·tûstí za komínem nehledejte
V reportáÏi o nejrÛznûj‰ích profesích se teì

sneseme z nadoblaãn˘ch v˘‰in, kde jsme se

minule vzná‰eli s vojensk˘m pilotem Petrem

Hromkem a jeho stíhaãkou, ale ne úplnû na

zem, n˘brÏ tam, kde se nad stfiechami prohá-

nûjí ‰tûbetaví ptáci a kde mÛÏete za koufiícím

komínem najít „krapítek toho ‰tûstí“.

ReportáÏ o kominíkovi vlastnû souvisí s blí-

Ïícím se koncem roku, protoÏe právû ‰tûstí

budeme do toho nového v‰ichni potfiebovat.

A jak známo, ‰tûstí nosí postaviãka umounû-

ná od sazí, s bílou ãepiãkou na hlavû a ‰tût-

kami pfies rameno. Ale pozor, jenom tehdy,

kdyÏ si na ni sáhnete, pfiípadnû se budete dr-

Ïet za knoflík.

Kominická Ïivnost patfiila v âechách odedáv-

na k privilegovan˘m. JiÏ v roce 1748 pouÏí-

val praÏsk˘ cech kulatou peãeÈ s obrazem pa-

trona proti ohni sv. Floriana, kterého drÏel

z kaÏdé strany kominík. v 19. století byl po-

ãet kominíkÛ regulován podle potfieb obyva-

telstva a policie mûla za povinnost dbát, aby

majitelé domÛ povolovali pfiístup za úãelem

ãi‰tûní komínÛ. Kominíci se sdruÏovali do

spoleãenstev, která hájila jejich zájmy.

Souãasné Spoleãenstvo kominíkÛ âeské re-

publiky je dobrovoln˘m spoleãenstvem ce-

chovního typu, které sdruÏuje podnikatele

v oboru odtahu spalin a ve své ãinnosti nava-

zuje na historickou tradici, která nebyla pfie-

ru‰ena ani v dobách socialismu. Po roce

1990 bylo Spoleãenstvo kominíkÛ âR pfiija-

to mezi ãleny Evropské federace kominic-

k˘ch mistrÛ. Jeho hlavním cílem je zajistit

bezpeãn˘ a hospodárn˘ provoz spalovacích

spotfiebiãÛ a zlep‰ování ãistoty ovzdu‰í.

reportáÏ
Dnes je na R˘mafiovsku pomûr-

nû je‰tû dost topidel na tuhá pali-

va a s tím i hezká fiádka komínÛ.

Zato v‰ak kominíkÛ jako ‰afrá-

nu. Kolik si myslíte, Ïe máme na

R˘mafiovsku kominíkÛ? No

schválnû, zkuste si tipnout...

Myslíte patnáct nebo deset...? Îe

by pût? Stále vedle, pfiátelé. Cel˘

r˘mafiovsk˘ region má na starost

jeden jedin˘ kominík, a tím je

pan Vladislav ·tefanec z Jifiíko-

va. A právû on se stal na ãást své

pracovní doby m˘m prÛvodcem.

Sraz jsme si dali v Horním

Mûstû, kde mûl za úkol vyãistit

nûkolik komínÛ.

Je pochmurno a mlhavo. âekám

na svého prÛvodce u zdravotní-

ho stfiediska. Vtom se jako pfií-

zrak z bájné doby v mlze obje-

vuje ãern˘ panáãek, co nosí ‰tûs-

tí a taky nezbytné kominické ná-

ãiní na rozloÏit˘ch chlapsk˘ch

ramenech. „Dobr˘ den,“ zdraví-

me se spoleãnû a já se zajímám,

kam se podíváme nejdfiív.

„Nejdfiíve musím vyãistit komíny
tady v tom bytovém domû, kter˘
spravuje Byterm, je to tam pr˘
ucpané,“ informuje mû Vladi-

slav ·tefanec a nezapomíná pfii-

tom zdÛraznit, Ïe celé R˘ma-

fiovsko má na starost sám, jen pfii

revizích a vloÏkování komínÛ

mu pomáhají kolegové z Vrbna

pod Pradûdem. „To tam napi‰te,
Ïe nám chybí kominíci, nûkdy se
práce nedá vÛbec stihnout, po-
kud mám komíny vymetat podle
vyhlá‰ky ‰estkrát do roka,“ fiíká

mistr kominík, kter˘ svou práci

dûlá jiÏ ãtyfiicet let.

V pûta‰edesátém nastoupil na tfií-

let˘ uãební obor v Odrách, pak

absolvoval pÛlroãní praxi v teh-

dej‰ích Komunálních sluÏbách

v R˘mafiovû a také v Olomouci.

Po vyuãení rok pracoval v Mo-

ravském Berounû. V letech 1968 -

69 byl na vojnû a po ní se usadil

na R˘mafiovsku. Dnes je jediná

kominická ‰kola v Brnû, kde 

adepti kominického cechu získá-

vají zároveÀ i odbornost revizních

technikÛ komínov˘ch systémÛ.

„Dfiíve jsme tady byli ãtyfii komi-
níci. V‰ichni mí kolegové uÏ jsou
na onom svûtû, pan Kotaãka, mÛj
pfiedchÛdce, ode‰el do dÛchodu,
zÛstal jsem sám, dal‰í kolega má
na starost Bfiidliãnou, RyÏovi‰tû
a okolí,“ vzpomíná nostalgicky

na doby minulé Vladislav

·tefanec, kter˘ pfií‰tí rok oslaví

‰edesátku, a dodává: „Ptám se
spí‰ sám sebe, proã chlapi - hut-
níci, kominíci a dal‰í lidé z fyzic-
ky nároãn˘ch fiemesel - nemají
nárok odejít do dÛchodu dfiíve
jako napfiíklad horníci.“
Pomalu vcházíme do znaãnû

zdevastovaného domu. Rozbitá

skla ve dvefiích na chodbû, poã-

márané a odfiené stûny, ãlovûk

nab˘vá dojmu, Ïe se nachází

v chudinské ãtvrti jiÏního

Bronxu, a ne v Horním Mûstû.
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Stoupáme po schodi‰ti aÏ na pÛ-

du. „Kominíííík, kominíííík,“ vo-

lá mÛj prÛvodce po chodbû, aby

nájemníci vûdûli, Ïe se bude vy-

metat komín, a zavfieli si topidla,

aby jim saze pfii vymetání ne-

vnikly do bytu. Otevíráme pÛdní

dvefie a ovane nás chladn˘

vzduch. Pfii pohledu na stfie‰ní

vik˘fiová okna vidím, Ïe jedno

chybí a pfies nevelk˘ otvor do-

vnitfi padá sníh.

„Nejvût‰í problém zpÛsobují li-
dé, ktefií si dnes staví krbová
kamna, a nemají k tomu uzpÛso-
ben komín. Pak se takov˘ komín
takzvanû zadehtuje a mÛÏe dojít
i k poÏáru. Pfiitom takov˘ zadeh-
tovan˘ komín se velmi ‰patnû
ãistí a ve vût‰inû pfiípadÛ se mu-
sí na dehet pouÏít speciální fréza
a pak se musí komín novû vy-
vloÏkovat. Dnes patfií k nejmo-
dernûj‰ím komínÛm tfiívrstvé sta-
vebnicové komíny se zadním od-
vûtráním Schiedel s keramick˘mi
vloÏkami,“ zasvûcuje mû do tajÛ

kominické problematiky Vladi-

slav ·tefanec a pfiitom si k jed-

nomu z vik˘fiÛ pfiistavuje men‰í

Ïebfiík, po kterém se dostane na

stfiechu ke komínu.

MÛj zrak se teì upírá na komi-

nické náfiadí. „K ãemu potfiebu-
jete tolik ‰tûtek a k ãemu slouÏí
ta malá Ïelezná koule, co máte
pfies rameno,“ zajímám se.

„Musím mít trojí vercajk, na dva-
cítku komín, pak ocelovej kartáã
na sto padesátku komín, to jsou
ty zadehtovan˘ komíny, o kter˘ch
jsme mluvili. To normální ‰tûtkou

na pra‰n˘ saze nevymetete. No,
a pak tady mám je‰tû dvacetimet-
rov˘ lano ze stfiechy, kdyÏ je ko-
mín moc dlouh˘,“ odpovídá ko-

miník na mé otázky a stoupá po

Ïebfiíku ke komínu.

KdyÏ je na stfie‰e, nedá mi, 

abych se nepodíval, jak se tako-

v˘ komín vymetá, a ‰plhám po

Ïebfiíku za ním. Teì mohu pozo-

rovat, jak speciální nehofilavé la-

no, na jehoÏ konci je umístûn 

ocelov˘ kartáã ve tvaru mot˘la

s ocelovou koulí uprostfied, která

slouÏí jako závaÏí, padá dolÛ do

komína a zase je mÛj prÛvodce

vytahuje nahoru. A zase hup,

kartáã letí dolÛ, s tím vyletí z ko-

mína i spousta sazí. Kominík má

pfies tváfi bílou rou‰ku, aby mu

saze nevnikly do úst a do nosu.

I tak je za chvíli umounûn˘ ja-

ko..., inu jako kominík. Radûji

slézám opatrnû po Ïebfiíku dolÛ,

aby mû doma poznali a nespletli

si mû s nûjak˘m „pekelníkem“.

Za mnou po chvíli slézá také pan

·tefanec. âeká ho je‰tû jeden

komín o kus dál. Proto si pfie-

misÈuje Ïebfiík pod vedlej‰í vik˘-

fiové ok˘nko. Tady uÏ okno ne-

chybí, musí se otevfiít a sundat

dolÛ. Zajímám se, kolik stihne

kominík za svou pracovní dobu

vyãistit komínÛ. „V prÛmûru vy-
ãistím okolo pûtadvaceti komínÛ.
Buì si mû zve obecní nebo mûst-
sk˘ úfiad, nebo na základû objed-
návky Bytermu, pfiípadnû firmy
nebo soukromníkÛ. Musím v‰ak
také provádût povinné ãi‰tûní ko-
mínÛ na základû platné vyhlá‰ky,

a to se vám nûkdy stane, Ïe vás
nechtûjí pustit dovnitfi. ¤eknou
vám, Ïe si komín umí vyãistit sa-
mi a Ïe nepotfiebují va‰i pomoc.
Zkrátka chtûjí u‰etfiit, ale mnoh-
dy na nepravém místû, proto-
Ïe nemají takové zku‰enosti
a mnohdy ani potfiebné vybave-
ní,“ konstatuje nazlobenû Vladi-

slav ·tefanec. Za chvíli je vyãi‰-

tûn i druh˘ komín, ok˘nko putu-

je na své místo a my scházíme

z pÛdy dolÛ. Je‰tû podpis jedno-

ho z nájemníkÛ a jde se dál.

„Sahají si na vás lidé, kdyÏ vás
potkávají?“ zajímám se, zda je‰-

tû tato tradice pfietrvává. „To ví-
te, Ïe ano. A nûkolikrát dennû.
A spolu s tím jim vÏdycky na kon-
ci nebo na zaãátku roku dávám
kalendáfie pro ‰tûstí, zejména
sv˘m stál˘m klientÛm. A nûkdy
se stalo, Ïe ti, co si na mû sáhli,
mi potom dûkovali, protoÏe jsem
jim pr˘ pfiinesl ‰tûstí,“ smûje se

kominíãek pan ·tefanec. Pfii po-

vídání scházíme zase na ulici

a mífiíme smûrem ke zdravotní-

mu stfiedisku. I tady je potfieba

vyãistit komín. Cestou se v‰ak

zastavíme je‰tû na dvou místech.

„Kdyby nám nepfiidali tûch dva
a pÛl roku navíc, tak uÏ jsem
dnes v dÛchodu. Zdraví mi uÏ ta-
ky dvakrát neslouÏí,“ postûÏuje

si pan ·tefanec mezi fieãí.

„Proã mají kominíci na hlavû bí-
lou ãepici, kdyÏ jsou jinak úplnû
ãerní?“ pozastavuji se nad touto

skuteãností. „Aby byli jiÏ z dálky
dobfie vidût,“ rozesmûje se mÛj

prÛvodce.

„Tak tady jsem, co dûlám komí-
ny, je‰tû nebyl, nepustí vás do
baráku,“ ukazuje Vladislav

·tefanec na jeden z domkÛ, kte-

r˘ se krãí opodál. Teì pfiechází-

me dál, kde je dílna obecního 

úfiadu; taky potfiebuje vyãistit

komín. Za plotem zufiivû ‰tûká

velik˘ pes. Tomu bych se nechtûl

dostat do zubÛ, pomyslím si.

„Tady asi nikdo nebude, chlapi

jsou zfiejmû nûkde v terénu,“
prohodí jen tak letmo kominík

a dlouze zazvoní. Pes zaãne jan-

ãit je‰tû víc. Radûji se vzdaluje-

me. „Zkusím to zítra brzy ráno,
snad uÏ tady nûkdo bude, stejnû
mám v ‘HorÀáku’ práce na ãtyfii
dny. Jdeme teì oprá‰it ‘zdravo-
Èák’,“ prohodí cestou ke zdra-

votnímu stfiedisku.

Z jednoho vzdálenûj‰ího komínu

se valí hust˘, témûfi ãern˘ d˘m.

Zajímám se, zda se dá poznat

podle koufie, ãím obyvatelé tako-

vého domu topí. „To poznáte
okamÏitû. KdyÏ se topí nekvalit-
ním hnûd˘m uhlím, tak to ãoudí
jak sviÀa. KdyÏ lidi háÏou do ka-
men plasty nebo gumy, tak z toho
jde hnusn˘ ãern˘ smradlav˘
koufi,“ zlobí se kominík.

Vcházíme do zdravotního stfie-

diska. Vítá nás sestfiiãka. „Klíãe
od pÛdy najdu jako obvykle?“
vzná‰í dotaz mÛj kominick˘ prÛ-

vodce, kdoví pokolikáté. „Uva-
fiím vám kafe, chcete?“ doprová-

zí nás otázkou po schodech na-

horu sestfiiãka. S díky oba odmí-

táme s vysvûtlením, Ïe máme

pfied sebou je‰tû hodnû práce.

Stoupáme po ‰irokém schodi‰ti

a zanedlouho stojíme pfiede

dvefimi na pÛdu. Vladislav ·tefa-

nec odemyká a vcházíme do-

vnitfi. Podobné podmínky jako

u pfiedcházejících pÛdních pro-

stor. Zima, dfievûné trámy a ruã-

nû vyroben˘ Ïebfiík, kter˘ vede

na jakousi provizorní plo‰inu, po

které se kominík dostává k dvífi-

kÛm do komína. „Tady je trochu
del‰í komín, proto pouÏijeme za-
se speciální lano s kartáãem ve
tvaru mot˘la a s koulí uprostfied.
Tady celou budovu vytápí jeden
modernûj‰í kotel. Proãistíme to
svrchu dolÛ a pak je‰tû taky dole
u kotle. Hlavnû se musí vybrat
v‰echny saze. Pokud se dobfie
nevyberou, mohou pfiispût ke
vzniku poÏáru,“ informuje mû

zaujatû kominík pan ·tefanec.
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Koule Ïene kartáã rychle dolÛ

a pak se musí tahat nahoru.

A znovu dolÛ a nahoru. Asi dva-

krát nebo tfiikrát. A je to. „Vidíte,
tady je uÏ komín vyvloÏkovan˘
a není to tak dávno, co to dûlali,“
konãí svou práci na pÛdû zdra-

votního stfiediska mÛj prÛvodce.

Scházíme dolÛ do sklepa, kde je

umístûn kotel na tuhá paliva.

Cestou dolÛ nás v pfiízemí opût

sleduje usmûvavá sestfiiãka.

„Tak co, kdy si budu moct sáh-
nout na kominíãka pro ‰tûstí?“
dotazuje se osÛbka v bílém plá‰-

ti. „Je‰tû vygruntujem spodek
u kotle a pak mÛÏeme ‰pásovat,“
odpovídá se smíchem kominík

a za chvíli jiÏ vybírá velké

mnoÏství popela, kter˘ spadl do-

lÛ pfii vymetání komína a kter˘

uÏ nestaãilo pobrat ventilaãní za-

fiízení kotle. Popel putuje do

kbelíku. Hotovo. A jde se úfiado-

vat do ordinace. Podpisy do kni-

hy proveden˘ch prací a koneãnû

chvíle, kdy si sestfiiãka mÛÏe

sáhnout na kominíka pro ‰tûstí.

K tomu dostává je‰tû pûkn˘ ka-

lendáfi s kominíãkem. Pár zdvo-

fiilostních vût a musíme dál. Lidé

nepoãkají a zanesené komíny

nesnesou odkladu.

„Tak póóójì, uÏ na tebe ãekám.
Prosím tû, podívej se na to, ne-
chce to táhnout, já uÏ nevím, co
s tím mám dûlat,“ povzbuzuje

kominíka kamarád - nájemník

z dal‰ího domu. Opût se vydává-

me na pÛdu ke komínu a opût

spou‰tí kominík del‰í lano s kou-

lí a kartáãem, protoÏe komín je

pomûrnû vysok˘. Nahoru a dolÛ.

A zase nahoru a dolÛ. „A víte, co

je v˘born˘m pomocníkem komi-
níka?“ táÏe se mû pan ·tefanec.

Nechápavû zakroutím hlavou.

„No pfiece zrcátko. Takhle si jej
nastavím a vidím aÏ nahoru do
oblohy a taky vidím, Ïe komín je
prÛchozí a ãist˘,“ komentuje své

poãínání s potuteln˘m úsmûvem

mistr kominík a ukazuje, Ïe ko-

mín je vyvloÏkovan˘ s novou

izolací, aby se neochlazoval. Není

tomu tak dávno, co chytl plame-

nem. „Hlavnû musíme v‰echno
dobfie pozavírat, aby to nebralo
fale‰n˘ vzduch. A mÛÏeme jít do-
lÛ, podívat se, jak mu to tam táh-
ne,“ fiíká na závûr dal‰í dokonãe-

né práce Vladislav ·tefanec.

„Co mi poví‰, pane, jak to vypa-
dá?“ dotazuje se na prÛchodnost

komínu nájemník, kter˘ si komi-

níka objednal. „Mûlo by to b˘t
v pofiádku, teì to musí mít tah
jak se patfií,“ informuje nájem-

níka kominík. Oba se jdou pfie-

svûdãit do kuchynû, jestli mají

kamna správn˘ tah. „No, to je
lep‰í, uÏ to táhne, ale ráno, kdyÏ
jsem tam dal noviny, tak mi to
‰lo dovnitfi zpátky,“ stûÏuje si

nájemník. „Mûlo by to b˘t
v rychtyku, projel jsem to ocelá-
kem, jenom aby se nám to v tom
zlomu znovu ãasem nezaná‰elo,“
potvrzuje kominík provedenou

práci a jeho znám˘ je oãividnû

rád, Ïe má po starosti. „Díky,
mûj se a buì zdráv,“ louãí se

s kominíkem jeho znám˘. „A ne
Ïe mi bude‰ volat o svátcích, Ïe ti
to zase nejede,“ dodává s úsmû-

vem na tváfii pan ·tefanec a leh-

k˘m pokynutím ruky se louãí

s kamarádem.

Stojíme na ulici, kominík má

pfied sebou poslední dva sou-

kromníky a dnes jiÏ padla.

Strávili jsme spolu podstatnou

ãást jeho pracovní doby a ‰tûstí

„kráãelo“ po nûjakou dobu neu-

stále vedle mû. „Tady máte ode
mû kalendáfi pro ‰tûstí, aÈ vás
provází v novém roce,“ louãí se

a já dûkuji, Ïe si na mû udûlal

ãas. Zase jsem poznal jedno

z velmi uÏiteãn˘ch fiemesel, kte-

ré je pro lidi dÛleÏité a prospû‰-

né. A kominík tak, jak se vynofiil

z mlhy, zase v mlze mizí. Jako to

‰tûstí, které je pomíjivé. Hodnû

‰tûstí, kominíãku, a mnoho spo-

kojen˘ch zákazníkÛ. JiKo

Vandal po‰kodil
stavební techniku

V noci z 18. na 19. listopadu se vyfiádil van-

dal na stavební technice zaparkované na od-

stavné plo‰e za Starou Vsí. Po‰kodil pfiední

okna kabiny vibraãního válce a u nákladního

vozidla Tatra po‰kodil zámek a rozbil okno

dvefií. Stavební firmû zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i

28 tisíc Kã.

Policie dopadla lupiãe
Ve stfiedu 26. listopadu zahájil policejní komi-

safi trestní stíhání 26letého muÏe z Uniãova,

kter˘ letos v záfií kradl na Hornomûstsku. Má

na svûdomí vloupání do rozestavûné rekreaã-

ní chaty v Rudû a do rekreaãní chalupy

v Re‰ovû, odkud jej vyhnal majitel. MuÏ si

z obou chat odnesl potraviny a o‰acení. O nû-

kolik dnÛ pozdûji vnikl do rodinného domku

v Horním Mûstû a s pomocí odcizen˘ch klíãÛ

ukradl ·kodu Felicii zaparkovanou pfied do-

mem. Vozidlo policisté na‰li v obci ·tûpánov

a vrátili majiteli. Zlodûj zpÛsobil ‰kodu v cel-

kové v˘‰i 33 tisíc Kã a na vrub si pfiipsal i fií-

zení bez fiidiãského oprávnûní.

Vozidlo po havárii shofielo,
fiidiã utekl

V pondûlí 1. prosince do‰lo k havárii za obcí

Sovinec. Neznám˘ fiidiã v zatáãce nezvládl

fiízení a sjel ze srázu. Vjel zpût na vozovku,

ale poté znovu havaroval a skonãil s vozid-

lem v poli. Auto se vznítilo a posléze zcela

shofielo. ¤idiã z místa nehody utekl.

Pfii ohledání vozidla nebylo moÏné urãit 

identifikaãní údaj - VIN. V blízkosti místa

havárie byla nalezena registraãní tabulka,

u které se ‰etfií, zda mohla patfiit ke shofielé-

mu vozidlu. Ve voze se nacházely ãásti staré-

ho kuchyÀského nádobí. Bylo prohledáno 

okolí havárie, pfiípad je nadále v ‰etfiení.

Vyjedl sklep
Majitelka bytu v panelovém domû na

Dukelské ulici nahlásila policistÛm, Ïe jí

koncem listopadu nûkdo vykradl sklep.

Hladov˘ zlodûj odnesl ze sklepní kóje pfiede-

v‰ím potraviny - 30 sklenic rÛzn˘ch zavafie-

nin, 20 lahví ovocného sirupu a med. Kromû

jídla si vzal i nûkolik uloÏen˘ch vûcí, napfi.

krájeã zelí, v‰e v celkové hodnotû 3 700 Kã.
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Organizace a spolky

placená inzerce

Pfiem˘‰líte o originálním a zároveÀ praktickém dárku
pro své nejbliÏ‰í?

VyuÏijte dárkov˘ poukaz na masáÏe a pedikúru, které vám poskytnou na‰i zku‰ení odborní pracovníci.

Navíc jako bonus pfii masáÏi získáte ZDARMA parafínov˘ zábal, za kter˘ byste v jin˘ch zafiízeních zaplatili 110 - 190 Kã.
Pedikúra je provádûna jak mokrou, tak suchou cestou, pfii níÏ nehrozí poranûní kÛÏe nohou ostr˘mi nástroji

- vhodné zejména pro osoby s cukrovkou.

Cena masáÏe: Pro bliÏ‰í informace a objednávky volejte:
pouze záda - 80 Kã telefon: 554 211 294
krk a ‰íje - 80 Kã mobil: 604 570 210
záda, krk i ‰íje - 160 Kã

Cena pedikúry - 95 Kã

Vánoãní setkání Svazu NûmcÛ Severní Morava - Orlicko
Ve stfiedu 3. prosince probûhlo

ve Stfiedisku volného ãasu 18. pfiá-

telské setkání organizace Svazu

NûmcÛ R˘mafiov. Setkání se zú-

ãastnil starosta mûsta R˘mafiova

Petr Klouda a Walter Sitte, pfied-

seda hlavní organizace sídlící

v ·umperku. Oba pozvaní po-

pfiáli v‰em hezké Vánoce a zod-

povûdûli dotazy zúãastnûn˘ch.

Pfii malém poho‰tûní pfiednesla

paní Elfrída Grossová krásnou

vánoãní báseÀ. Poté nastala dis-

kuze v‰ech pfiítomn˘ch, ktefií se

shodli na tom, Ïe se na‰e mûsto

hodnû zmûnilo k lep‰ímu, a po-

chválili vánoãní v˘zdobu ná-

mûstí. Pfiítomní si posteskli, Ïe

k dokonalosti adventu chybí uÏ

jen ten sníh, kter˘ by pfiispûl

sv˘m kouzlem k pfiedvánoãní

pohodû.

SdruÏení Svazu NûmcÛ v âeské

republice má 21 organizací. Pou-

ze dvû organizace, v Havífiovû

a Moravské Tfiebové, pracují

s mládeÏí, která pod vedením pre-

zidentky Ireny Kuncové z Mo-

ravské Tfiebové úãinkuje pfii ak-

cích po celé vlasti. Organizují

setkání a rÛzné v˘mûnné tábory

dûtí mezi Nûmeckem a âeskem.

R˘mafiovská organizace byla za-

loÏena v roce 1990 a ãítala 60 ãle-

nÛ. Dnes má 32 vût‰inou dfiíve

narozen˘ch ãlenÛ, jejichÏ prÛ-

mûrn˘ vûk je 72 let. „Velice nás
mrzí, Ïe mezi nás nepfiijdou mla-
dí lidé a nepokraãují spolu s ná-
mi v této dobré tradici, která zde
vznikla hlavnû pro udrÏení nû-
meckého jazyka a zvykÛ v na‰em
regionu. Proto touto cestou vyz˘-
váme v‰echny mladé lidi, aby

pfii‰li mezi nás star‰í, pomohli
nám udrÏet tradici a sami se zdo-
konalili v nûmeckém jazyce,“ za-

znûlo v diskusi na adresu mla-

d˘ch Ïijících v R˘mafiovû a okolí.

Vzhledem k tomu, Ïe organizace

Svazu NûmcÛ R˘mafiov je nezis-

ková, chce touto cestou vefiejnû

podûkovat vedení mûsta R˘ma-

fiova za podporu své ãinnosti.

Za organizaci Svazu NûmcÛ
R˘mafiov GertrÛda Polãáková

Rybáfii upozorÀují: NezapomeÀte odevzdat povolenky
V‰em sportovním rybáfiÛm bych chtûl pfiipo-

menout, aby nejpozdûji do 15. ledna 2009 

odevzdali fiádnû vyplnûnou povolenku vãet-

nû sumáfie na stávajících v˘dejních místech:

R˘mafiov: Stanislav Ma‰ek, Jesenická 35,

vÏdy v úter˘ a ãtvrtek 15:00 - 17:00 a v so-

botu 9:00 - 11:00.

Bfiidliãná: Radomil Bajgr, kulturní dÛm (ze

zadní strany), vÏdy v úter˘ a ãtvrtek 15:00 -

17:00.

âlenskou známku je nutno zaplatit nejpozdû-

ji do 28. 2. 2009.

Noví zájemci o ãlenství v âeském rybáfi-

ském svazu si mohou vyzvednout pfiihlá‰ky

na v˘dejních místech a fiádnû vyplnûné je 

odevzdat do konce února 2009 tamtéÏ.

âlenové rybáfiské stráÏe jsou povinni odevzdat

souãasnû s povolenkami i povolení k vjezdu.

Zveme vás na v˘roãní ãlenskou schÛzi, která

se bude konat 28. 3. 2009 v 8:00 ve velkém
sále Stfiediska volného ãasu R˘mafiov.

Za v˘bor MO âRS R˘mafiov Vojtûch Zábransk˘, pfiedseda

Foto: archiv Svazu NûmcÛ R˘mafiov
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Krásná a zajímavá Seniofii bilancovali
V pondûlí 1. prosince se uskuteãnila v˘stava nazvaná „Dva pod jednou

stfiechou“ v mûstské galerii na ·kolní ulici. Tuto v˘stavu pfiipravila kul-

turní komise, jejímÏ ãlenem a hlavním tahounem zmínûné akce kromû sa-

motn˘ch vystavovatelÛ byl obûtav˘ Pavel âerno‰ek. Zafiídil v‰e od pla-

kátkÛ aÏ po obãerstvení. V̆ stavu také zahájil, pfiivítal pfiítomné a struãnû

pfiedstavil hlavní aktéry této velmi pûkné v˘stavy, Jana Sadovského, kte-

r˘ se prezentuje jako fiezbáfi na témûfi profesionální úrovni, a jeho dcera

Eva Wanieková se sv˘mi pracemi. Zástupce mûsta místostarosta Jan

Bubela uvítal v˘stavu jako dal‰í poãin ke zv˘‰ení kultury ve mûstû, po-

dûkoval obûma vystavovatelÛm s pfiáním dal‰ích podobn˘ch aktivit v na-

‰em mûstû. Na zahájení a na závûr oficiální ãásti vernisáÏe zazpíval míst-

ní chrámov˘ sbor Bernardini, kter˘ pfiispûl ke krásné pfiedvánoãní atmo-

sféfie v tento sychrav˘ podveãer. Jen ‰koda Ïe se slavnostní vernisáÏe zú-

ãastnilo ménû obãanÛ, neÏ jsme ãekali, a doufáme, Ïe si to vynahradí

v dal‰ích dnech, kdy bude v˘stava otevfiená. Zcela právem si to zaslouÏí.

Na konec listopadu si naplánovali svou v˘roãní schÛzi seniofii, b˘valí

zamûstnanci Kovohutí, pozdûji Al Investu. Místem jejich setkání byl

velk˘ sál Spoleãenského domu v Bfiidliãné. Zprávu o ãinnosti klubu

za uplynulé období pfiednesl pfiedseda Klubu dÛchodcÛ Franti‰ek

Magiera a seznámil pfiítomné s plánem ãinnosti na pfií‰tí rok. Sv˘m

vystoupením na nûj navázal starosta mûsta Bohumír Kamenec, kter˘

v kostce nastínil, co se dosud podafiilo úspû‰nû dokonãit, s jak˘mi pro-

blémy se neustále vedení mûsta pot˘ká, a pfiedstavil smûlé plány a zá-

mûry mûsta Bfiidliãné na pfií‰tí roky. Jak podotknul jeden z pfiítomn˘ch

dÛchodcÛ, ono se to dobfie poslouchá, plány jsou zajímavé a pro ob-

ãany potfiebné, teì je‰tû aby se zrealizovaly. Poté následovala jen krát-

ká diskuze, jako by se v‰ichni tû‰ili na obãerstvení v podobû chutné-

ho fiízeãku. A uÏ zvalo na parket místní Duo Paráda, aby alespoÀ nû-

které tancechtivé zájemce uspokojilo. Lze konstatovat, Ïe leto‰ní v˘-

roãní schÛze pfiilákala více dÛchodcÛ neÏ v minul˘ch letech. V‰ichni

se dobfie pobavili a zavzpomínali v kruhu sv˘ch vrstevníkÛ.

Velk˘ turnaj v mariá‰i

Rozsvítil se vánoãní strom
Ve stfiedu 4. prosince se uskuteãnila uÏ tradiãní slavnostní akce - roz-

svûcení vánoãního stromu pfied budovou MûÚ v Bfiidliãné na pû‰í zó-

nû. Kulturní komise se na tuto akci po zku‰enosti z loÀského roku

dobfie pfiipravila. V‰echny pfiekvapila úãast obãanÛ, která byla nûkoli-

kanásobnû vy‰‰í neÏ v loÀském roce. Svûdãí o tom rovnûÏ fakt, Ïe ke

konci akce uÏ do‰lo teplé obãerstvení. Zaplnûná pû‰í zóna si vyslechla

na úvod místní chrámov˘ sbor, kter˘ pak s mal˘mi pfiestávkami úãin-

koval po celou dobu akce. Poté pozdravil pfiítomné v zastoupení ne-

mocného starosty místostarosta Jan Bubela a popfiál v‰em pfiíjemné

proÏití vánoãních svátkÛ a úspû‰n˘ vstup do nového roku. Dle odez-

vy pfiítomn˘ch obãanÛ mûsta byla tato akce úspû‰ná s jedinou v˘jim-

kou, chybûlo totiÏ ozvuãení prostoru, takÏe ti, ktefií nestáli v blízkosti

úãinkujících, toho mnoho nesly‰eli. Pfií‰tí rok urãitû dojde k nápravû

tak, aby bylo sly‰et i ve vût‰í vzdálenosti. Pfiipravil Daniel Mach

V sobotu 13. prosince se chystá v hospÛdce U âarodûjnic ve Vajglovû

kaÏdoroãní velk˘ turnaj v mariá‰i. Zaãátek turnaje je v 9 hodin ráno

a zápisné ãiní 150 Kã, coÏ pokryje pro kaÏdého úãastníka také celo-

denní obãerstvení. Jsou pfiichystány krásné poháry a men‰í cenu ob-

drÏí kaÏd˘ úãastník turnaje. TakÏe, milí mariá‰níci, jste srdeãnû zváni,

samozfiejmû i v‰ichni ostatní kibicové a pfiíznivci této pûkné hry.

Koncerty sboru Bernardini v Bfiidliãné
12. 12. 2008 v 15.30 - Koncert ve Starém Mûstû v kostele

18. 12. 2008 v 10.00 a 11.00 - koncert pro Ïáky Z· Bfiidliãné v kos-

tele Bfiidliãná

21. 12. 2008 v 16.00 - Adventní koncert v kostele v Lomnici

3. 1. 2009 v 16.00 - Tfiíkrálov˘ koncert v kostele v Bfiidliãné

(Bernardini a hosté)

4. 1. 2009 v 11.00 - Poutní Tfiíkrálová m‰e Bernardina Mereìová

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
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Studentsk˘ klub

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu zvou 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

próza
Zdislav Wegner: Co Ïenám vadí

Otevfiel dvefie bytu. Anna stála

v rámu kuchyÀsk˘ch dvefií.

„Ahoj, miláãku,“ fiekl.

Zul si boty a vjel do baãkor.

Jednou rukou jí podal rÛÏi zaba-

lenou do bílého papíru se dvûma

vûtviãkami kapradí, druhou po-

vûsil kabát.

„To byl zase pra‰ivej den,“ fiekl

a pro‰el kolem ní. Zvedal jednu

pokliãku za druhou, z mísy vytá-

hl list salátu a vloÏil si jej do úst.

„Hned se vrátím,“ fiekl a ode‰el

do loÏnice.

Sedûla u prostfieného stolu a ãi-

chala k rÛÏi. Sly‰ela jeho ‰ramo-

cení, pak skfiípnutí dvefií u skfiínû

a ‰umûní vody ve spr‰e. Zpíval si.

„Tak si pfiedstav,“ fiekl s pln˘mi

ústy, „‰éf nedal pokoj ani dnes-

ka, kdyÏ se hraje tenhle zápas.

Odpoledne svolal konferenci

a pfiedvádûl svoje fieãnick˘ umû-

ní.“ Polkl. „A Loukotková zase

svoji frizÛru. Ale to se jí musí

nechat, Ïenská má vkus, na ty

sv˘ léta. Ta kdyÏ se namaluje,

tak je to tak decentní, Ïe bys ne-

poznala, Ïe na sobû nûjakou

rtûnku má,“ ‰ermoval ve vzdu-

chu vidliãkou. „Já nevím, odkaì

ta Ïenská bere peníze na ty sv˘

hadry. Na první pohled se zdá, Ïe

jsou z obchoìáku, ale v tom je to

umûní, aby to tak nenápadnû je-

nom vypadalo. Kdepák, to tady

nekoupila. V‰ak ty sluÏební ces-

ty jsou u ní nûjak podezfiele

ãast˘. A dycinky se ‰éfem, ono

se prosl˘chá, Ïe s ním...“

Zakuckal se. „Drahou‰ku, neby-

lo by tam nûjak˘ pivo?“

Vstala a láhev mu pfiinesla.

Nalila pivo do sklenice a opût 

usedla naproti. Pfied sebou roz-

prostfiel noviny tak, Ïe vidûla

pouze jeho ple‰inu.

„Podívá‰ se se mnou na ten zá-

pas?“ zeptal se. „Tak ten musím

vidût,“ fiekl je‰tû a pak se za-

hloubal do ãtení. „Ti Angliãani

nejsou ‰patní, ale Nûmci jsou

lep‰í. BohuÏel. Tak jsem zvûda-

vej.“

Vstal a ode‰el na záchod.

Noviny si vzal s sebou. Uklidila

ze stolu a mûla umyto dfiív, neÏ

se vrátil a usadil do kfiesla pfied

televizí. Jen je‰tû v‰e poutírala

a uloÏila.

Sedûl v kfiesle a sledoval dûní na

obrazovce. Nad pronikav˘m

svûtlem obrovsk˘ch oblouko-

v˘ch lamp ãerné nebe, pod ním

brãálovû zelená plocha hfii‰tû. Po

ní bûhali za balonem milionáfii

v pestr˘ch dresech, na tribunách

skandovali fanou‰ci. Naklonil

se, jako by doufal, Ïe v té pozici

pronikne za rám obrazovky, Ïe

uvidí víc, Ïe nasaje tu atmosféru,

Ïe splyne s davem.

Pohlédla na obrazovku, pak na

nûj, je‰tû jednou tam a zpût.

Nalil si do sklenice pivo a usrkl.

„Kam ãumí‰?“ zafival. „Já to ne-

vydrÏím, on hraje jak ponocnej,

vidí‰ ho, vidí‰, co dûlá?! Ne! Na

to se nejde dívat!“ Díval se.

Kamera zabírala státníky na tri-

bunû. Britské panovnici zazáfiil

diadém jako hejno mal˘ch ref-

lektorÛ.

„Miláãku, dyÈ já nic nevidím,“

zaprotestoval. Stála mezi ním

a obrazovkou. Nahnul se do stra-

ny, aby zahlédl aspoÀ kousek ob-

razovky kolem jejího boku,

a kdyÏ se pfiesunula i tam, na-

hnul se na opaãnou stranu, a ona

následovala jeho zrak.

„Neblbni,“ fiekl. „Nechce‰ ta-

ky?“ Poslepu jí podal poloprázd-

nou sklenici. Vzala ji do dvou

prstÛ a odnesla do kuchynû.

„Gól!“ vyjekl, „nádhera, já bych

toho kluka u‰at˘ho zulíbal!“

Postavila se za nûj a obû dlanû

poloÏila na jeho ramena. Zavrnûl

a propadl se hloubûji do kfiesla.

Hnûtla mu ramenní svaly, ruka-

ma mu sjela pod bradu, aÏ na pr-

sa. Pfiitiskla svou tváfi k jeho

a nûco mu za‰eptala.

„Co dûlá‰, dyÈ nic nesly‰ím,“ fie-

kl, vymanil se z jejího objetí 

a usedl zpfiíma.

RÛÏi vloÏila na chodbû do vázy,

kde uchovávala uschlé kvûtiny

posledních let. Îlutohnûdé ladily

s ‰edivou kameninovou vázou

a s bazaltovou poliãkou nad 

ústfiedním topením, na které stá-

ly. Upravila ty vzpomínky, od-

stoupila o dva kroky a chvíli si je

prohlíÏela. Pak ode‰la do loÏni-

ce.

Naslouchala zvukÛm pfiicházejí-

cím z obyvacího pokoje, jeho v˘-

kfiikÛm nad‰ení i pohrdání, odpo-

slouchala si i krok do koupelny

a cvrkot v záchodové míse. Sem

tam bouchnutí dvífiek ledniãky,

drhnutí pfiesouvaného kfiesla.

Nakonec ji zmohl spánek.

Ve‰el do loÏnice a vklouzl do po-

stele vedle ní. Páchl pivem 

a ofií‰ky. Jeho ruka na‰la pod po-

kr˘vkou její paÏi, pfie‰la na bfii-

cho a po chvíli se zastavila na je-

jí hrudi. Potom putovala v˘‰e,

dotkla se hrdla, pohladila tváfi

a Èukla do lalÛãku ucha. Pak je‰-

tû dál, a kdyÏ spoãinula na teme-

ni hlavy, ustrnula.

Toho rána byla u své kadefinice.

Chodívala k ní uÏ mnoho let.

PokaÏdé odpovídala na otázku,

jakÏe si to pfieje tentokrát, stejnû.

Ale dnes nefiekla nic. Kadefinice,

jeÏ moc neposlouchala a uÏ si

pfiipravovala své obvyklé nádo-

bíãko, zpozornûla.

„¤ekla jste nûco?“ zeptala se

a zÛstala stát.

„Îe bych si pfiála takov˘ úães,

aby si ho manÏel jednou v‰iml.“

„Milá paní,“ vzdychla kadefini-

ce, „to byste se musela nechat 

ostfiíhat dohola.“

Otoãila se k ní, pohlédla jí do

oãí, malinko se usmála a fiekla:

„Tak mû ostfiíhejte. Dohola.“

„To myslíte váÏnû?“ fiekla kadefi-

nice po chvíli.

„Dûlejte!“ skoro kfiikla.

Kadefinice se rozhlédla, ale ni-

kdo jim nevûnoval pozornost.

Vzala do ruky holicí strojek

a pfiistoupila ke kfieslu.

„Fakt? Dohola?“ fiekla.

Stiskla zuby a zadívala se do zr-

cadla pfied sebou.

Kadefinice zapnula strojek a vje-

la jí s ním do vlasÛ. Za strojkem

zÛstala ‰iroká, hnusná pû‰ina.

Jeho dlaÀ na jejím temeni se

chvûla. Stáhl ruku k sobû a posa-

dil se.

Rozsvítil lampiãku a snaÏil se

zaostfiit své opilé oãi. Obûma ru-

kama uchopil límeãek pod kr-

kem a pokou‰el se ho roztáh-

nout. Ne‰lo to. ·kubnul. Knoflík

vystfielil a zapadl mezi matrace.

„Anni,“ zasípal, „mnû se nûjak

‰patnû dejchá.“

Vstala a otevfiela okno.Marta Gärtnerová - Optika 3



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT22/2008

16

Jazzclub

Alternativní hudba? To existuje?
Poslední koncert v jazzovém

klubu byl v jist˘ch aspektech od-

li‰n˘ od pfiede‰l˘ch. Zaprvé se

konal v sále ZU· a zadruhé ne-

byl jazzov˘. AlespoÀ ne tak do-

cela. Tentokrát vládla pódiu ãeská

alternativní scéna. Pod tímto po-

jmem si mÛÏeme pfiedstavit ve‰-

keré Ïánry, které se oznaãují slo-

vem men‰inové, tzn. protikladné

k mainstreamu (stfiednímu proudu

hudby, kter˘ sly‰íme v komerã-

ních rádiích). Alternativní hudba

není tolik oblíbená u ‰iroké vefiej-

nosti a nejspí‰ z toho dÛvodu ne-

byla úãast posluchaãÛ pfiíli‰ vyso-

ká. Komorní zázemí na druhou

stranu vytváfielo atmosféru blíz-

kou hudebnímu klubu.

Koncert zahájila domácí kapela

Sibérija. Její hudební fieã byla ze

v‰ech vystupujících kapel asi ne-

jménû nároãná pro posluchaãe.

Vût‰ina skladeb je zaloÏena na

kytarovém motivu, kter˘ se dále

rozvíjí v komplexní dílo, u které-

ho mÛÏeme jen pfiem˘‰let, jestli

opravdu nese nûjaké sdûlení, ne-

bo je jen dÛkazem skladatelova

talentu. âasto vsunuté disharmo-

nické tóny umocÀují zvlá‰tní,

ãasto aÏ mystickou atmosféru,

kterou se Sibérija vyznaãuje.

V‰echny tyto sloÏky spolu se sa-

xofonem pÛsobí trochu depre-

sivnû, ale v jistém smyslu sym-

bolizují i chlad, zimu a sever.

R˘mafiov‰tí mohou b˘t rádi, Ïe

tu existuje právû taková kapela.

Jako dal‰í pfiedstoupili jedni ze

zakladatelÛ alternativy v âesku -

Mikolá‰ Chadima a Pavel Rich-

ter. Jejich vystoupení bylo pra-

v˘m opakem Sibérije. Oba dva

kytaristé a experimentátofii zahá-

jili improvizaãní session plnou

efektÛ, smyãek, loopÛ a synteti-

zovan˘ch zvukÛ, které Pavel

Richter podle sv˘ch slov vytvá-

fiel pfiímo na místû, pfiesnû podle

sv˘ch momentálních pocitÛ.

Osobnû povaÏuji tuhle perfor-

manci za nejtûÏ‰í na poslech,

protoÏe jsem mûl co dûlat, abych

zÛstal „naladûn“. Ale moÏná

nûktefií zku‰enûj‰í posluchaãi

budou mít jin˘ názor.

Veãer zakonãila olomoucká for-

mace Traviny Jas. Sami sebe

charakterizují jako hanáck˘ psy-

chedelick˘ bigbít, coÏ je velmi

pfiesné. Trio muzikantÛ zaãalo

svou show ve sviÏném, rytmic-

kém tempu a brzo si vût‰ina ná-

v‰tûvníkÛ podupávala do taktu.

Pûknû rozbûhl˘ koncert naru‰o-

valo jen dohadování ãlenÛ kape-

ly o v˘bûru písní. Hudební styl,

kter˘ Traviny Jas pfiedvedli, ob-

ãas pfiipomínal novodobou tvor-

bu Jeffa Becka, ale vût‰inu ãasu

to byl jen tûÏko definovateln˘, 

av‰ak kvalitní (!) rock-alterna-

tiv-jak to kdo cítí. Markos

Zima v R˘mafiovû

Objektivem ZdeÀka Habra

Traviny Jas Foto: Marek âermák
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Známá i neznámá v˘roãí
14. 12. 1988 zemfi. Evald Schorm, divadelní a filmov˘ reÏisér (nar.

15. 12. 1931) - 20. v˘roãí úmrtí

17. 12. 1938 na stránkách dûtského ãasopisu Mlad˘ hlasatel vy‰el

první díl kresleného seriálu Rychlé ‰ípy spisovatele

Jaroslava Foglara - 70. v˘roãí

18. 12. Mezinárodní den migrantÛ, od roku 2000 (OSN)
20. 12. 1968 zemfi. Max Brod, praÏsk˘ Ïidovsk˘ spisovatel (nar. 

27. 5. 1884) - 40. v˘roãí úmrtí

20. 12. 1968 zemfi. John Steinbeck, americk˘ prozaik, nositel

Nobelovy ceny (nar. 27. 2. 1902) - 40. v˘roãí úmrtí

21. 12. 1918 nar. Josef Bek, herec (zemfi. 5. 5. 1995) - 90. v˘roãí na-

rození

21. 12. 1933 zemfi. Knud Rasmussen, dánsk˘ polární badatel, 

ochránce práv EskymákÛ, cestopisec a sbûratel inuitské

lidové slovesnosti (nar. 7. 7. 1879) - 75. v˘roãí úmrtí

25. 12. 1938 zemfi. Karel âapek, spisovatel (nar. 9. 1. 1890) 

- 70. v˘roãí úmrtí

25. 12. 1963 zemfi. Tristan Tzara, vl. jm. Samuel Rotenstock, fran-

couzsk˘ spisovatel rumunského pÛvodu (nar. 4. 4. 1896)

- 45. v˘roãí úmrtí

27. 12. 1953 zemfi. Julian Tuwim, polsk˘ spisovatel (nar. 13. 9. 1894)

- 55. v˘roãí úmrtí

27. 12. 1978 zemfi. Ludvík Souãek, spisovatel a publicista (nar. 

17. 5. 1926) - 30. v˘roãí úmrtí

28. 12. 1923 zemfi. Alexandre Gustave Eiffel, francouzsk˘ architekt

a stavitel (nar. 15. 12. 1832) - 85. v˘roãí úmrtí

29. 12. 1813 nar. Karel Sabina, publicista, spisovatel a politik

(zemfi. 9. 11. 1877) - 195. v˘roãí narození

PROSINEC 2008

Narodili se noví obãánci
Richard Havránek ................................................. R˘mafiov

Jakub Langer ......................................................... Dolní Moravice

Jifií Novotn˘ .......................................................... Janovice

Lucie Stojková ..................................................... Horní Mûsto

Vanesa Straková ................................................... R˘mafiov

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

Rozálie Baranová ................................................. R˘mafiov

Jan Tydír ................................................................ R˘mafiov

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

Antonie La‰áková - R˘mafiov ............................................... 81 let

Martin Sobkuljak - Jamartice ............................................... 83 let

Franti‰ek Vesel˘ - R˘mafiov ................................................. 85 let

Vincenc Sigmund - R˘mafiov ............................................... 85 let

Marie Semelová - R˘mafiov .................................................. 86 let

Klára Peková - R˘mafiov ....................................................... 86 let

BoÏena Zelendová - R˘mafiov ............................................... 89 let

Rozlouãili jsme se
Vlasta Cabalková - R˘mafiov ................................................ 1931

Franti‰ka Slováková - Janovice ............................................. 1926

Josef Mlynáfi - Stránské ........................................................ 1921

Evidence obyvatel MûÚ

Spoleãenská kronika

12. 12. 9:30 SVâ Vánoce s Kamarády

13. 12. 16:00 SVâ Vyhlá‰ení v˘sledkÛ lit. soutûÏe M. Ko-

dovské

17. 12. 13:00 SVâ Vánoãní PC herna

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

zdobíme stromeãek pro zvífiátka

20. 12. 20:00 SVâ Koncert Jifiího Schmitzera (folk, Praha)

22. 12. 10:00 SVâ Vánoãní dílna

22. 12. 10:00 SVâ Prodejní v˘stava keramiky a paliãko-

vané krajky

25. 12. 20:00 SVâ Bigbeatové Vánoce

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

rodinn˘ch druÏstev ve stfielbû ze vzdu-

chovky

26. 12. 9:00 St. Ves ·tûpánská desítka (bûÏecké závody)

Pranostiky na Vánoce a Silvestra
• Lep‰í Vánoce tfieskuté neÏ tekuté.

• KdyÏ Vánoce obílí stromy snûhem, tak je posype jaro kvûtem.

• Na Adama, Evu ãekej oblevu.

• Je-li na ·tûdr˘ veãer nebe hvûzdnaté, bude rok úrodn˘.

• Je-li na ·tûdr˘ den vítr, bude úroda malá.

• Padá-li na BoÏí hod vánoãní sníh, hodnû obilí bude na polích.

• Chodí-li Katefiina po ledû, chodí svat˘ ·tûpán po blátû.

• Jak byl cel˘ rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.

SVâ R˘mafiov zve na

PRODEJNÍ V¯STAVKU DùTSKÉ KERAMIKY

a PALIâKOVAN¯CH OZDOB

22. prosince 10.00 - 12.00
keramická dílna SVâ

V¯TVARNÁ DÍLNA

- korálkové a drátûné ozdoby 20 Kã

- rybiãky z pedigu a drátu 20 Kã

- vánoãní dekorace 20 Kã
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Severské Pradivadlo SVâ
zve na premiéru komedie

Rudolfa Trinnera

HOLKA ODJINUD
KdyÏ jsme vás, milí pfiátelé a pfiíznivci diva-

delních múz, zvali pfied rokem na první pre-

miéru Severského Pradivadla, slíbili jsme, Ïe

se v na‰í dramaturgii budou objevovat zají-

mavé hry, které v dne‰ní dobû mají divákÛm

co fiíci, a také jsme prohlásili, Ïe se nebude-

me vyh˘bat ani komediím, pfii kter˘ch si ãlo-

vûk mÛÏe v divadle odpoãinout, pobavit se

a pfiijít na jiné my‰lenky.

A právû na takovou hru bychom vás chtûli

v nadcházející divadelní sezónû co nejsrdeã-

nûji pozvat. Jedná se o citlivou komedii ães-

kého autora Rudolfa Trinnera s tak trochu ta-

jemn˘m názvem Holka odjinud. Mnoh˘m di-

vákÛm osoba Rudolfa Trinnera zfiejmû není

nikterak povûdomá, snad moÏná proto, Ïe

studoval hudbu v Praze u prof. Karla Janeãka

a poté byl nejprve dirigentem v Mûstském di-

vadle v Plzni, pak deset let v Kru‰nohorském

divadle v Teplicích. Je autorem operet Zvony

ze San Diega (inscenována v letech 1960 aÏ

1970 na v‰ech ãesk˘ch operetních scénách

i na Slovensku), Pirátská nevûsta (v Brnû),

Nebe za pár tisíc (v Divadle Na Fidlovaãce,

v Olomouci a v Pre‰ovû), Hrabû Monte

Christo (v Teplicích), Moje Ïena není andûl

(na mnoha ãesk˘ch scénách, ale i v b˘valé

NDR, v Maìarsku a pozdûji i v NSR).

Trinnerovu dal‰í tvorbu ve vlasti ukonãila

v r. 1966 náv‰tûva prezidenta Novotného

u Násira v Egyptû. Takovou událost bylo tfie-

ba oslavit i symfonicky, a protoÏe se do tak

krkolomného spojení arabské hudby se slo-

vanskou Ïádnému ãeskému skladateli ne-

chtûlo, úkolu se ujal R. Trinner. Zkompono-

val v Egyptû suitu „Vivat Cairo - Salem

Praha“, ale do vlasti uÏ se nevrátil. Zku‰en˘

dirigent a klavírista se v‰ak ve svûtû neztra-

til. První tfii roky pÛsobil jako konferenciér

a pianista ve floor-show pro americké vojá-

ky, poté pût let na Kanársk˘ch ostrovech, dva

roky v casinu MGM v Las Vegas jako diri-

gent revue Hollywood Haleluja a naposled

objel dvakrát zemûkouli na nûmecké v˘letní

lodi jako konferenciér a pianista. Do vlasti se

vrátil aÏ po témûfi tfiiceti letech a ve své tvor-

bû i aktivní umûlecké dráze zde pokraãuje

i nadále. Dosud sloÏil tento mimofiádnû plod-

n˘ a v‰estrann˘ autor kromû v˘‰e uveden˘ch

dûl fiadu dal‰ích operet, hudebních komedií

a zhudebnûn˘ch pohádek. Mezi jeho známûj-

‰í hry patfií inscenace Agentura Drahou‰ek

a Holka odjinud. Rudolf Trinner je velice

pfiíjemn˘ star‰í pán, fandící ochotnick˘m
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souborÛm, zvlá‰tû kdyÏ se ujmou nûkteré

z jeho her.

Tû‰íme se tedy na va‰i náv‰tûvu pfii premiéfie

hry Holka odjinud Rudolfa Trinnera.

Uskuteãní se v sobotu 17. ledna v 19 hodin,
reprízu pfiedstavení uvedeme v sobotu 24.
ledna v 19 hodin v sále Mûstského kina

R˘mafiov. Ve hfie se pfiedstaví známí herci

z Na‰eho mûsteãka i z pohádky Kráska

a Zvífie, v roli Alenky se pfiedstaví nová tváfi

souboru Barbora ·ínová, která pÛsobila v an-

gaÏmá Tû‰ínského divadla.

Pfiijmûte proto na‰i pozvánku a v chladném

zimním období se pfiijìte rozehfiát smíchy pfii

hfie, kde humor stfiídá napûtí, intriky, vá‰eÀ,

lásku i cit. Budeme se na vás tû‰it.

S úctou za cel˘ divadelní soubor
Jifií Koneãn˘

(Pfiedprodej vstupenek v Mûstském infor-
maãním centru mûsta R˘mafiova na námûs-
tí Míru od 5. 1. 2009.)

Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Zvoníme si do Vánoc
Advent je tu a s ním se den po dni

blíÏí i ãas vánoãní. Zvûstují to ne-

jen televizní reklamy, baÀky, vût-

viãky a Ïároviãky ve v˘kladních

skfiíních nebo v oknech, ale i tra-

diãnûj‰í adventní vûnce na na‰ich

stolech a leckde i betlémy, které

patfií k vánoãním atributÛm mno-

hem déle neÏ obligátní stromeãek.

Dûti vyrábûjí betlémy z papíru,

zruãní fiezbáfii ze dfieva, ale betlém

lze vytvofiit takfika z ãehokoliv.

Jeden docela neobvykl˘ je teì

k vidûní v galerii U Stromu po-

znání v mûstské knihovnû.

Drátûné pletivo jsme zvyklí vídat

nejãastûji na králíkárnû, Ïáci r˘-

mafiovské základní umûlecké ‰ko-

ly ho v‰ak vyuÏili po svém - jako

základ pro vyplétan˘ betlém.

S pomocí barevné pletací pfiíze

vytvofiili biblickou scénu, kterou

zná snad kaÏdé malé dítû.

K Jezulátku v kolébce, Pannû

Marii a sv. Josefovi pfiicházejí

poutníci, tfii mudrci s korunami na

hlavách i obyãejní past˘fii se sv˘-

mi zvífiaty. V‰echny sem pfiivedla

kometa, vánoãní hvûzda. Nad v˘-

jevem z pletiva a pletací pfiíze se

vzná‰í hejno bûlostn˘ch andûlÛ,

stejnû kfiehk˘ch a nûÏn˘ch, aã

vznikli z podobnû neromantic-

k˘ch materiálÛ - z drátÛ a pauzo-

vacího papíru.

·tûdroveãerní pfiíbûh ztvárnili Ïáci

v˘tvarného oboru, tentokrát

z Bfiidliãné, je‰tû jinak. Vytvofiili

jednotlivé figurky z keramické hlí-

ny a s jejich pomocí pak natoãili

krátkou animovanou pohádku,

která se v knihovnû promítala ve

stfiedu 3. prosince pfii vernisáÏi v˘-

stavy. Hudební doprovod k pohád-

ce, koledu Nesem vám noviny, na-

zpíval dûtsk˘ sbor ZU·.

Kdo nenav‰tívil vernisáÏ, bude

o pohádku ochuzen. KaÏd˘, kdo si

v‰ak bûhem prosince pfiijde do

knihovny prohlédnout vyplétan˘

betlém, mÛÏe alespoÀ zazvonit na

nûkter˘ z osmdesáti keramick˘ch

zvonkÛ, které rovnûÏ vytvofiili

mladí v˘tvarníci ze ZU·. Vánoce

pr˘ pfiijdou, aÏ se rozezní v‰echny

zvonky, tak neváhejte a pfiijìte si

zazvonit do Vánoc. 

ZN

Pozvánka na novou v˘stavu

6. - 31. 12. 2008

Vladimír Václavek automatické kresby

Vladimír Václavek se pfiedstavuje jako v˘tvarník
Poslední leto‰ní v˘stava Galerie Octopus

v Mûstském muzeu v R˘mafiovû, která je otev-

fiena divákÛm od soboty 6. prosince do 31. pro-

since, je tak trochu splátkou dluhu vÛãi r˘ma-

fiovskému rodáku, vynikajícímu a osobitému

hudebníku, básníku a v˘tvarníku Vladimíru

Václavkovi.

Vladimír se narodil v roce 1959 v R˘mafiovû.

V 80. letech ode‰el do Brna, kde po setkání

s nûkolika skvûl˘mi muzikanty zapoãal svou

hudební kariéru a dnes se fiadí k nejv˘znamnûj-

‰ím postavám tzv. brnûnské alternativní scény.

Mezi jeho prvními spolupracovníky, ostatnû ta-

to spolupráce s pfiestávkami pokraãuje dodnes,

jsou známá jména, napfi. herec Martin Havelka,

Iva Bittová, Pavel Fajt, Josef Ostfiansk˘, Jifií

Kol‰ovsk˘, Vladimír Kokolia, Pavel Richter,

kter˘ pfied nûkolika dny v R˘mafiovû koncerto-

val s Mikolá‰em Chadimou, Milo‰ Dvofiáãek,

Marcel Bárta, Ivan Acher, Peter Binder,

Jaromír Honzák a spousta dal‰ích vynikajících

individualit. Vladimír Václavek vytvofiil a po-

dílel se na mnoha zásadních a neopakovatel-

n˘ch hudebních projektech: Domácí lékafi, E,

Dunaj, mezinárodní Rale a Klar, s I. Bittovou

Bílé inferno a âikori, dále napfi. V.R.R.M.

Producentsky se podílel na albu skupiny Deep

Sweden. Nyní spolupracuje pfiedev‰ím v duu

s Milo‰em Dvofiáãkem, vynikajícím bubení-

kem a perkusionistou, a koncertuje se skupinou

Pavla Fajta a Romana Holého Autopilote.

Tiskem vy‰ly zatím dvû jeho básnické sbírky

a texty: Stín stromu a Obrazy cesty.

Kresby, které jsou v Galerii Octopus vystave-

ny, vznikaly v ãase jaksi automaticky a jsou

vnitfinû propojeny s autorov˘m nevyãerpatel-

n˘m tvÛrãím potenciálem hudebním i básnic-

k˘m. Jsou tûÏko oddûlitelné od ostatních tvÛr-

ãích aktivit a my máme jako první jedineãnou

moÏnost nahlédnout do abstraktních krajin

a sfér Vladimírova svûta plného záhadn˘ch

zvífiat. SdruÏení Octopus
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Advent 2008

Jak se naladit na advent
Varhaník Tomá‰ Ulrich, hlavní

protagonista prvního adventního

koncertu, kter˘ se odehrál v ne-

dûli 30. listopadu v kostele arch-

andûla Michaela, fiíká, Ïe pfiede-

v‰ím pfiíjemnû. „Na advent se dá
naladit rÛznû, nejlépe radostn˘m
oãekáváním, protoÏe to je smysl
adventu,“ popsal své vnímání

pfiedvánoãního období. A stejnû,

tedy pfiíjemnû, mûl podle jeho

slov pÛsobit i koncert, kter˘ na-

zval jednodu‰e Adventní ladûní.

Tomá‰ Ulrich, pÛvodem z neda-

leké Mohelnice, studuje varhan-

ní interpretaci u olomouckého

profesora Vladimíra Sobotky.

Do R˘mafiova pfiijel na pfiátel-

skou náv‰tûvu a souãasnû vyuÏil

moÏnosti vyzkou‰et varhany

v r˘mafiovském kostele. Pásmo

skladeb barokních autorÛ, mezi

mimi napfi. Johanna Sebastiana

Bacha, pak uvedl i pro vefiejnost.

Koncert nabídl ‰est varhanních

skladeb, které Tomá‰ Ulrich pro-

loÏil vybran˘mi Ïalmy, jeÏ mûly

sv˘m tématem ãekání evokovat

pfiedvánoãní atmosféru. Biblické

ver‰e zaznûly v recitaci Moniky

Ligocké. Koncertní pásmo v‰ak

mûlo vedle hudební a verbální

je‰tû jednu sloÏku - ticho, jako

prostor pro posluchaãe a jejich

rozjímání.

Koncert Tomá‰e Ulricha s ná-

zvem Adventní ladûní se v R˘-

mafiovû konal v premiéfie. Podob-

ná vystoupení k hlavním událos-

tem církevního roku, tedy k ad-

ventu, VánocÛm, pÛstu a Veliko-

nocím, mlad˘ varhaník plánuje

uspofiádat i v dal‰ích kostelech.

„Chceme hrát na vesnicích, po-
znávat jejich kostely a varhany,
coÏ je takové malé dobrodruÏ-
ství. Na druhou stranu ale jsou
ve vesnick˘ch kostelících ãasto
varhany malé, coÏ mi nevyhovu-
je, protoÏe hraju na dva manuá-

ly. Je ale moÏné, Ïe pfiipravím
i skladby pro jeden manuál,“ do-

dává Tomá‰ Ulrich. Kromû

R˘mafiova se zatím chystá kon-

certovat ve svém rodi‰ti, v Mo-

helnici, v Dolní Lutyni, odkud po-

chází Monika Ligocká, a také

v Brnû, kde nyní oba Ïijí. Do

R˘mafiova by se Tomá‰ Ulrich

chtûl vrátit v postním období. ZN

Pohádka krásná tak, Ïe nemÛÏe b˘t lÏí
Pfiedvánoãní ãas patfií v na‰ich

konãinách uÏ spí‰e pracovnímu

a nákupnímu shonu neÏ radost-

nému oãekávání vûcí pfií‰tích.

Ne‰kodí proto alespoÀ na chvíli

se zastavit a pfiipomenout si pra-

v˘ v˘znam adventu, napfiíklad

pfii náv‰tûvû nûkterého adventní-

ho koncertu. V pofiadí druh˘ 

uspofiádalo v sobotu 6. prosince

Stfiedisko volného ãasu v kostele

Církve ãeskoslovenské husitské.

Zaznûly pfii nûm nejen vánoãní

písnû v podání sopranistky

Sylvy Pivovarãíkové.

Dlouholetá sólistka opavské

a ostravské operní scény Sylva

Pivovarãíková pfiednesla v kla-

vírním doprovodu Nenka Sla-

vova publiku pásmo skladeb,

mezi nûÏ v duchu blíÏících se

Vánoc zafiadila jak skladby s du-

chovní tematikou, tak svá oblí-

bená díla, známá z operního je-

vi‰tû. Prostor skromného husit-

ského kostelíku tak rozeznûly

písnû Still wie die Nacht Carla

Bohma, Chtíc, aby spal Adama

Michny z Otradovic nebo Tichá
noc Franze Xavera Grubera, ale

i Ombra mai fu z opery Xerxes
Georga Fridricha Händela, písnû

z období baroka a klasicismu

i skladby novodobé, napfi. Uko-
lébavka Bfietislava Bakaly. So-

pranistka s pfiíjemnû zabarve-

n˘m hlasem pfiednesla písnû ne-

jen v ãe‰tinû ãi latinû, ale napfi.

i v pol‰tinû.

Adventní setkání se zpûvem

a klavírem, jak hlavní protago-

nistka svÛj koncert nazvala, mûl

podle jejích slov potû‰it poslu-

chaãe duchovní hudby a pfiispût

k atmosféfie vánoãní doby, kdy

se znovu a znovu odehrává „po-
hádka krásná tak, Ïe nemÛÏe b˘t
lÏí“. Pro r˘mafiovské publikum

adventního koncertu to byla rov-

nûÏ jedna z mála pfiíleÏitostí, jak

nahlédnout do prostého interiéru

husitského kostela na OkruÏní 

ulici, jenÏ byl dosud vyuÏíván

pouze jako modlitebna, ale mohl

by se stát rovnûÏ dal‰ím kultur-

ním stánkem na‰eho mûsta. ZN

Betlémské svûtlo - svûtlo pokoje, víry a nadûje
Mal˘ plamínek a pár mil˘ch slov dokáÏou lidem prozáfiit

vánoãní svátky víc neÏ sebevût‰í lampa. A plamínek

Betlémského svûtla, kter˘ jim zanechají, zÛstane dÛ-

kazem toho, Ïe to nebyl jenom sen. Svûtlo je vÛbec

symbolem Vánoc. Zapálením a pfiedáváním svûtla

si pfiipomínáme vánoãní poselství pokoje a úkol,

kter˘ z nûj vypl˘vá - uskuteãÀovat tento pokoj me-

zi lidmi. Betlémské svûtlo si mÛÏete pfiinést domÛ

i vy. A kdy? Tradiãní doprava Betlémského svûtla do

r˘mafiovsk˘ch domovÛ, kostela, nemocnice a zkrátka v‰u-

de tam, kde o nûj lidé projeví zájem, by se neobe‰la bez

skautÛ z junácké chaty Na Stráni v R˘mafiovû. Letos

Betlémské svûtlo pfiivezou v sobotu 20. prosince

vlakem z Val‰ova, pfiedají je do kostela arch.

Michaela a v nedûli si jej lidé budou pfiedávat po

bohosluÏbû, na ·tûdr˘ den 24. prosince je pak bu-

dou pfiedávat skauti lidem na r˘mafiovské trÏnici od

7.30 do 11.00 a t˘Ï den po m‰i svaté pak bude

Betlémské svûtlo k dispozici u vánoãního betlému

v kostele arch. Michaela. JiKo

Monika Ligocká a Tomá‰ Ulrich
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Vánoãní bohosluÏby 2008

24. 12. 2008
·tûdr˘ den - Vigilie

Narození Pánû - „PÛlnoãní“
20:30 - Huzová

21:00 - Horní Mûsto

22:00 - R˘mafiov

22:00 - Lomnice

22:00 - RyÏovi‰tû

24:00 - Malá Morávka

24:00 - Bfiidliãná

25. 12. 2008
Slavnost Narození Pánû

8:00 - Velká ·táhle

9:00 - Huzová

9:00 - Lomnice

9:30 - R˘mafiov

10:00 - Horní Mûsto

11:00 - Malá Morávka

11:00 - Bfiidliãná

11:00 - Stará Ves

11:00 - Re‰ov

15:00 - RyÏovi‰tû

26. 12. 2008
Svátek svatého ·tûpána,

prvomuãedníka
9:00 - Lomnice

9:30 - R˘mafiov

10:00 - Dolní Moravice

11:00 - Jamartice

11:00 - Bfiidliãná

17:00 - Malá Morávka

27. 12. 2008
Svátek Svaté Rodiny

14:30 - Václavov u Bruntálu

28. 12. 2008
Svátek Svaté Rodiny

7:30 - RyÏovi‰tû

8:00 - Malá Morávka

8:00 - Velká ·táhle

9:00 - Lomnice

9:30 - R˘mafiov

11:00 - Stará Ves

11:00 - Bfiidliãná

11:00 - Huzová

31. 12. 2008
Silvestr - zakonãení

obãanského roku
16:00 - R˘mafiov

17:00 - Malá Morávka

1. 1. 2009
Nov˘ rok,

Slavnost Matky BoÏí
Panny Marie

8:00 - Velká ·táhle

9:00 - Huzová

9:00 - Lomnice

9:30 - R˘mafiov

10:00 - Horní Mûsto

11:00 - Stará Ves

11:00 - Bfiidliãná

15:00 - RyÏovi‰tû

17:00 - Malá Morávka

4. 1. 2009
Slavnost Zjevení Pánû

- Tfií králÛ
8:00 - Malá Morávka

Betlém v r˘mafiovském
kostele bude pfiístupn˘:

25. 12. a 26. 12. 2008
13:00 - 16:00

S pfiáním klidného adventu
a radostného proÏití vánoãních
svátkÛ Jindfiich ·vorãík, faráfi
¤ímskokat. farnosti R˘mafiov
Farnost Horní Mûsto, farnost
Malá Morávka (554 273 110 -

rkf .malamoravka@doo.cz,
www.farnost-malamoravka.cz),
farnost Bfiidliãná (http://far-
nostbridlicna.mistecko.cz/)

ADVENTNÍ A VÁNOâNÍ
KONCERTY

Tradiãní vánoãní koncert skupiny VARIACE v kostele arch.

Michaela se koná v pátek 26. 12. 2008 v 16 hodin.

Koncert R˘mafiovského chrámového sboru, tentokrát

i s moÏností aktivního zapojení posluchaãÛ ve zpûvu

vánoãních koled, se uskuteãní v nedûli 4. 1. 2009 v 15 hodin.

Nedûle 14. 12. 2008 17:00 Malá Morávka
Adventní koncert komorního vokálního sboru Canticum Novum

Nedûle 21. 12. 2008 17:00 Malá Morávka
Adventní varhaní koncert za doprovodu pfiíãné flétny

Sobota 27. 12. 2008 15:30 Václavov
Vánoãní koncert ‰kolního pûveckého sboru Rosniãka

Sobota 27. 12. 2008 17:30 Dolní Moravice
Vánoãní koncert pûveckého sdruÏení Variace

Nedûle 11. 1. 2009 15:00 Rudná pod Pradûdem
Tfiíkrálov˘ koncert R˘mafiovského chrámového sboru

BliÏ‰í informace: fara Malá Morávka - 554 273 110 - rkf.malamo-

ravka@doo.cz www.farnost-malamoravka.cz
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Z okolních obcí a mûst

Dávné Vánoce na R˘mafiovsku
Potfieba Vánoc pr˘ vznikla je‰tû

v dobû, kdy ná‰ prapra...pfied-

chÛdce najednou pocítil jakousi

úzkost. Bylo jiÏ zimní období

s krátícími se dny a vzdálen˘

pfiedek vy‰el na kopec, za nímÏ

se po nebi odnûkud nûkam táhly

krvavé ãervánky, v‰ude ticho.

Pojednou jako by na nûj padl dûs

z neznáma a pocit, Ïe se chystá

nûco netu‰eného. Tam nûkde na-

hofie ãi v dáli vytu‰il nûkoho,

kdo to v‰e fiídí. Drsní materia-

listé usoudí, Ïe ke své prazáklad-

nû pocítil potfiebu pranadstavby

a to byl poãátek vz˘van˘ch boÏ-

stev. Jiní fiíkají, Ïe to v‰e je díky

pÛsobení Ducha svatého, vytvo-

fiiv‰ího prostor, o kter˘ se mÛÏe-

me opfiít ve chvílích úzkosti i na-

dûjí. Pak uÏ zb˘vá jen krÛãek

k vífie, Ïe se mohou otevfiít nebe-

sa a pfiijde Pán. K tomu je pfie-

durãena doba adventu, oãekává-

ní Kristova pfiíchodu. Îel dne‰ní

doba mnohé dfiíve zaÏité a obvy-

klé opomíjí, Kristovo narození

vnímají jen nemnozí, a vánoãní

obÏerství naopak pfiemnozí. Stojí

rozhodnû zato zamyslet se nad

tím v‰ím.

Tak tfieba nad tím, jak na relativ-

nû chudém horském R˘mafiov-

sku vnímali dobu adventu a Vá-

noc lidé z generací dávno pfied

námi. Zamysleme se nad tím tfie-

ba v dobû nûkterého vánoãního

koncertu, namísto poãítání desek

na stropû kostelní lodi, kdyÏ uÏ

je z dÛvodÛ jaksi spoleãensk˘ch

nutné tu kulturní záleÏitost ab-

solvovat, Ïe?

Ohlédnûme se zpût pomocí sta-

r˘ch zápisÛ, pfiesnûji úãetních

knih, které vypovídají daleko víc

neÏ rádoby poezií ozdobené po-

pisy pánÛ faráfiÛ nebo naduãitelÛ

v. v. Úãetní kniha nic nepfiedstí-

rá: „‰trycle (peãivo) lep‰í pro

vdp. p. faráfie 5 kr., ‰trycle oby-

ãejná pro uãitele 3 kr., ‰trycle

men‰í pro past˘fie 2 kr.“ V̆ kaz

vánoãních darÛ obce Lomnice

u roku 1844. Chudák past˘fi? Jak

asi vypadaly vánoãky, tedy ony

‰trycle, urãené do obecního chu-

dobince, kdyÏ jich bylo upeãeno

dvanáct a jedna stála cel˘ 1 krej-

car? Tedy byla 5x levnûj‰í nebo

snad men‰í neÏ pro faráfie a po-

loviãní, neÏ dostal obecní

past˘fi...

Rok 1844 byl ov‰em celkem

normální co se úrody a poãasí t˘-

ãe. V takovém roce 1811 bylo

poãasí cel˘ rok pod psa, úroda

bídná a peníze díky inflaci po-

zb˘valy ceny. Chud‰í vrstvy hla-

dovûly, a tak se nov˘ faráfi Franz

Christianus vypravil do Olo-

mouce Ïádat o nûjakou pomoc.

AlespoÀ na ty Vánoce tro‰ku to-

ho jídla pro chudinu. Díky jeho

v˘mluvnosti a téÏ známostem

z doby studia vypravil kapitulní

(církevní) velkostatek ve Velké

Bystfiici plnû naloÏen˘ vÛz lom-

nick˘m a tylovsk˘m chudákÛm

na pfiilep‰enou. Faráfi pfiijel do-

stavníkem veãer a uÏ ráno to

oznámil v kostele. Povoz mûl

pfiijet 22. prosince. Toho dne uÏ

od ãasn˘ch ranních hodin postá-

val u lomnického kostela poãet-

n˘ a stále se zvût‰ující dav lidí

laãn˘ch slibovan˘ch potravin.

KdyÏ naveãer pomoc dorazila

a „prÛvodãí vozu ode‰el na faru

pfiíjezd ohlásiti, zatímco koãí ko-

nû obstarával, nedal se jiÏ velik˘

zástup lidu ovládnouti, vrhl se na

vÛz a vkrátku byl náklad úplnû

rozebrán a desky vozu náporem

tím zcela pfielámány“.

Citát snad nepotfiebuje vysvûtle-

ní, chudina si nakonec vzala jen

to, co jí bylo urãeno. A co Ïe

vlastnû sebrali? Budete se divit,

byla to fiepa! Nic jiného naloÏe-

no nebylo. Pramen fiíká, Ïe ‰lo

o „cviklu“, coÏ je fiepa krmná, ne

cukrovka. V chud˘ch hlinûno-

kamenn˘ch (dfievo bylo drahé)

chatrn˘ch domcích krájeli fiepu

na plátky, solili a opékali na

plotnách. A ti nejchud‰í, kamen

s Ïelezn˘mi pláty nemajíce, fiepu

opékali jen tak nad plamenem.

Podûlení pak bez v˘jimky blaho-

fieãili svému faráfii za tu pfiedvá-

noãní obûtavost. KdyÏ pak náhle

v roce 1817 faráfi zemfiel (jiÏ s ti-

tulem konzistoriálního rady),

chudina jeho skonu Ïelela a jeho

hrob ‰ikmo od vchodu do lom-

nického kostela byl po generace

opeãováván. AÏ v roce 1970 se

nûkteré kameny komusi hodily

na schody a zbytkem náhrobku

byla vyrovnána cesta ke hfibito-

vu. Na fiepnou nadílku uÏ si stej-

nû nikdo nepamatoval, tak co.

No dobfie, sly‰ím nûkteré, ale

v‰ichni lidé v obcích na R˘ma-

fiovsku (ta fiepná nadílka pr˘ by-

la i v RyÏovi‰ti a snad i jinde),

tedy v‰ichni pfiece nebyli tak

chudí, jak ti slavili Vánoce?

I o tom se dají najít záznamy

a jsou docela zajímavé. ZÛstaÀ-

me u toho vánoãního jídelníãku.

Hlavním jídlem na stole byly ji-

trnice rÛzného provedení dle

místních zvyklostí a receptur.

V RyÏovi‰ti b˘valy jitrnice pivní

neb se tam pivo vafiilo, o Tylovû

se fiíkalo, Ïe jsou z kozího masa,

a v Lomnici se fiezníci dûlili

o zákazníky, z nichÏ ãást chtûla

jitrnice kroupové a ãást zase jitr-

nice chlebové. Na talífiích se jitr-

nice obloÏila nakládan˘mi listy

zelí, pfiílohou byly brambory.

Tak se prosím hodovalo v lep-

‰ích rodinách, a jak ‰el spoleãen-

sk˘ Ïebfiíãek níÏe a níÏe, tak 

ub˘valo toho masitého a pfiib˘-

valo zelí a bramborÛ. Pfii dnû po-

myslného spoleãenského Ïebfiíã-

ku se mastily brambory jen lo-

jem a jsou zaznamenány i kráde-

Ïe lojov˘ch svíãek v kostele za

tímto úãelem.

V̆ jimkou byli nejbohat‰í: mari-

novaní tetfiívci z lesÛ pod Slu-

neãnou (je zachován recept na

nálev) u dvou místních statkáfiÛ

nebo na fafie rovnûÏ nakládaní

hlem˘Ïdi byli posléze opékáni

a podáváni s omáãkou jefiabino-

vou. Zvífiátka s domeãkem, do-

rÛstající prÛmûru aÏ 5 cm, byla

do Lomnice pÛvodnû dovezena

jednou farní kuchafikou z Tyrol

pro tento kulinární úãel a dodnes

zde pfieÏívají.

Vánoce uÏ dávno pfiedtím, neÏ

k nám dorazily „chrámy hojnos-

ti“ ve formû rÛzn˘ch hypermar-

ketÛ, byly svátky obchodníkÛ.

Dokonce je‰tû dfiíve, neÏ zde ze-

v‰eobecnûlo „dárkování“. Dá-

vání dárkÛ bylo dfiíve jen proje-

vem jakési charity bohat‰ích

k tûm chud‰ím, obdarovávání

pfii‰lo vlastnû aÏ se zavedením

vánoãních stromkÛ. Nevûfite,

my‰leno v na‰ich podmínkách,

ani na tolik publikované koledo-

vání, známé z Ladov˘ch obráz-

kÛ. Koledovat chodili jen Ïebrá-

ci a koledníci byli pfiijímáni se

soucitem i opovrÏením. Jeden ze

starostÛ ve Vajglovû surovû bi-

ãem se‰vihal koledníky z Lom-

nice a vyhnal je z obce. Na 

oplátku vyhnali z Lomnice tehdy

povûstné kostelní zpûváãky, po-

cházející z poãetné rodiny muzi-

kanta z Vajglova.

Vánoce byly také pfiíleÏitostí pro

vdovy. V̆ nosem mûsteãka Ry-

Ïovi‰tû, kter˘ postupnû pfievzaly

coby právní nauãení i okolní ob-

ce, bylo umoÏnûno, aby si v do-

bû pfiedvánoãní chudé a mravné

vdovy (po pfiezkou‰ení zachova-

losti!?) mohly pfiivydûlat peãe-

ním a voln˘m prodejem koláãÛ

a koblih. V̆ jimeãnû - o v˘jimku

musely kaÏdoroãnû poÏádat -

jim bylo dáno toto právo aÏ do

silvestrovské pÛlnoci. Vdovy

pekly jednak na pfiímou objed-

návku nebo se sv˘m peãivem

„hausírovaly“ po domech. O to-

téÏ marnû po celá desítiletí Ïáda-

ly tvarÛÏkáfiky z Tylova.

V dobû adventu aÏ po ·tûdr˘ den

mûli udûlenu Ïivnostenskou v˘-

jimku i pecnafii, ãili plachetníci.

B˘vali to zpravidla mlynáfii,

v Lomnici byl mezi nimi i maji-

tel vodní pily, v Bfiidliãné pr˘

i vodní kováfi, ktefií sice uÏ mou-

ku nemleli, ale právo na to mûli.

Mohli bûhem roku péct chleba

ve tvaru ‰tryclí, neboli ‰i‰ek,

a kulat˘ chléb. Pod zákazem Ïiv-

nosti nesmûli péct peãivo nebo

nûjaké koláãe vÛbec, ani vánoã-

ky, právû s v˘jimkou doby ad-

ventní. Na ·tûdr˘ veãer byla

u nich provedena prohlídka a ne-

prodané lomnické vánoãní ‰tryc-

le (tak znûl úfiední název:
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Lobniger Weihnacht Stritzel), te-

dy neprodané v˘robky, byly

s 66% slevou rozprodány místní

chudinû za dozoru obecních rad-

ních. UÏ od ãasného rána na ten

okamÏik ãekaly zástupy dûtí

a stafien, dospûlí mûli normální

pracovní den, a ãekající se pfie-

souvali postupnû ke v‰em tfiem

místÛm prodeje. âasto ãekali

zbyteãnû, plachetníci mûli své

‰trycle prodané ãi jim zbylo jen

pár kouskÛ.

Pak uÏ byl svatveãer a do‰lo na

vánoãní lidové zvyky. Nebylo

jich ve zdej‰ím regionu zazna-

menáno mnoho. Kraj, o nûmÏ se

tradovalo, Ïe se zde nezpívá, si

na nû moc nepotrpûl. V‰eobecnû

se na Vánoce veãer pfii cestû do

kostela zvonilo klíãi. âím víc,

tím lépe, a také to ukazovalo, ko-

lik jich kdo má. Ovocnému stro-

moví od veãefie kosti se nedáva-

ly, nebylo z ãeho. Jitrnice jich

nemají, ryby se nejedly. Tak se

dával do stodoly my‰ím jeden

nevymlácen˘ snop, aby se nasy-

tily a pak po cel˘ rok ne‰kodily.

Také se stfiílelo na oslavu BoÏího

narození u kostela. Dívky nasyti-

ly psa a vyhnaly ho ven. Na kte-

rou stranu ‰el, tak z té mûl pfiijít

Ïenich. Botami se neházelo, olo-

vo se nelilo, stromy se netfiáslo.

Strach budil ·perechta, bytost

pod plachetkou, která tûm, kdo

se na ·tûdr˘ den nepostili, vyfie-

zala do bfiicha díru.

Stromeãek? Ani nápad. Obecnû

sem pfii‰el aÏ zaãátkem minulé-

ho století a b˘val velmi prostû

ozdoben, ale to uÏ je obecnû zná-

mo. Jaroslav Chytil

Vzácn˘ host ve Stránském se jmenuje vydra fiíãní
Poprvé nav‰tívila rybník v areálu

záchranné stanice ve Stránském

v létû a opakovanû ulovila asi

30centimetrového kapfiíka. Nû-

ktefií odborníci v‰ak pochybova-

li, Ïe se jedná o vydru. Pochyb-

nosti se rozpt˘lily v zimních mû-

sících, kdy se na bfiehu rybníka

objevily vydfií stopy.

„Podle jejích stop jsme vidûli,
kudy kráãela. Pro‰la si neru‰enû

celou vesnicí a nav‰tívila i dvor-
ky nûkter˘ch stavení, kde koã-
kám nebo psÛm snûdla Ïrádlo
z misek. Pfiitom v na‰í lokalitû se
nikdy vydra neobjevila, podle
mého názoru se zaãíná postupnû
projevovat vydfií pfiemnoÏení
v dÛsledku ochrany tohoto pre-
dátora,“ fiíká v obavû vedoucí

záchranné stanice drav˘ch ptákÛ

Petr Schäfer. Pfiipomíná, Ïe v ro-

ce 1995 byly vydry umûle vysa-

zovány v okolí Slezské Harty.

„Do oblasti JeseníkÛ jsme vysa-
dili v roce 1995 celkem pûtadva-
cet vyder. Jedinci byli vybaveni
ãipem, kter˘ vysílá radiové frek-
vence, a jejich pohyb byl monito-
rován. V̆ zkum mûl potvrdit, zda
vydra v na‰ich podmínkách ob-
stojí, ãi nikoliv,“ potvrdil pravdi-

vost v˘skytu vyder vedoucí stfie-

diska Agentury ochrany pfiírody

v Havlíãkovû Brodû Ing. Václav

Hlaváã. Stfiedisko se zab˘vá zá-

chranou, umûl˘m odchovem

a vysazováním vyder fiíãních do

volné pfiírody. Podle Petra

Schäfera je ale nanejv˘‰ nutné

sledovat zvy‰ující se populaci

vyder kvÛli ohroÏen˘m druhÛm

ryb, jako je napfiíklad vranka,

pstruh potoãní nebo lipan. Snad

budou mít náv‰tûvníci Strán-

ského ãi jiné lokality na Jese-

nicku moÏnost spatfiit vydru fiíã-

ní na vlastní oãi. JiKo

Seriál

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

27. Záchvat kfieãí - febrilní kfieãe
Kfieãe, pokud se u ãlovûka vyskytnou, b˘va-

jí dramatickou situací, obzvlá‰tû pak v dût-

ském vûku. Pokud se vyskytnou poprvé, vût-

‰inou náleÏitû vylekají nejen dítû samotné,

ale pfiedev‰ím jeho rodiãe. Na‰tûstí vût‰ina

stavÛ, které vedou ke vzniku kfieãí, je dobfie

léãbou ovlivnitelná a má celkovû dobrou

prognózu. Nejãastûj‰ími pfiíãinami kfieãí

u dûtí jsou horeãka, onemocnûní nervové

soustavy (epilepsie), infekce centrální nervo-

vé soustavy, úrazy hlavy, otravy, celkové

pfiehfiátí a rozvrat vnitfiního prostfiedí - pfiede-

v‰ím iontové rovnováhy.

Febrilní kfieãe
Kfieãe v dûtském vûku, pfieváÏnû kojeneckém

a batolecím (1 - 3 roky), mohou provázet vy-

sokou horeãku, která dráÏdí centrální nervo-

v˘ systém k záchvatové pohotovosti. Tento

stav naz˘váme febrilními kfieãemi. U nûkte-

r˘ch dûtí se mohou vyskytovat opakovanû.

Dítû b˘vá horké (teplota vystupuje minimál-

nû nad 38 °C), pfiekrvené v obliãeji, zpocené.

Tûlo b˘vá napnuté, nûkdy prohnuté „do lu-

ku“. Pov‰echnû je zv˘‰ené svalové napûtí,

objevují se zá‰kuby na v‰ech konãetinách,

v obliãejov˘ch svalech i na svalstvu trupu,

nûkdy jen tfies konãetin. Ruce b˘vají sevfieny

v pûst. Dítû mÛÏe pfiechodnû ztratit vûdomí

nebo má nepfiítomn˘ pohled, mÛÏe ‰ilhat,

mít oãi stoãeny nahoru. Záchvat kfieãí mÛÏe

b˘t provázen zadrÏením dechu, promodrává-

ním kÛÏe, z úst vytékají sliny.

První pomoc pfii febrilních kfieãích:
- Zachovejte klid, uloÏte dítû do post˘lky,

dbejte, aby se následnû neporanilo.

ObloÏte dítû mûkk˘m materiálem, nebraÀ-

te násilnû kfieãov˘m projevÛm.

- velmi dÛleÏitá je prevence, pokuste se vãas

sníÏit horeãku. Zvlá‰tû u dûtí, u kter˘ch se jiÏ

febrilní kfieãe vyskytly, buìte velmi opatrní.

Léky proti horeãce podejte radûji dfiíve, jiÏ

pfii jejím nástupu. Pokud má dítû ordinovány

léky (nejãastûji diazepam - Stesolid) jako

prevenci záchvatÛ pfii zv˘‰ené teplotû, podej-

te mu je.

- Po záchvatu kfieãí dítû uloÏte do stabilizo-

vané polohy, vÏdy volejte zdravotnickou zá-

chrannou sluÏbu a zajistûte odborné vy‰etfie-

ní a o‰etfiení.

- Pokud do‰lo ke ztrátû vûdomí, bezde‰í

a promodrávání dítûte, uvolnûte d˘chací ces-

ty a v pfiípadû potfieby zahajte resuscitaci.

MUDr. Pavel Srnsk˘
(První pomoc u dûtí)

Foto: P. Schäfer
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Dotace nebo dotace?
V poslední dobû byly zvefiejnûny dva zdánli-

vû nesouvisející ãlánky: v Horizontu ã. 19 ãlá-

nek p. Kloudy „Jak mûsto plní svÛj plán in-

vestic a jak je úspû‰né v ãerpání dotací z EU

a státního rozpoãtu“ (je i na webu mûsta) a ve

44. ãísle t˘deníku Ekonom pak v˘sledné po-

fiadí prÛzkumu s názvem „Mûsto pro byznys“.

Zatímco ãlánek p. starosty hodnotí úspû‰nost

R˘mafiova v zisku dotací velmi pozitivnû, tak

z v˘‰e zmínûného prÛzkumu vypl˘vá spí‰e 

opak, neboÈ R˘mafiov se v konkurenci 205 ob-

cí s roz‰ífienou pÛsobností umístil jako ãtvrt˘

od konce v oblasti „Kvalita v˘konu vefiejné

správy“, kde byla jedním z kritérií hodnocení

právû úspû‰nost obce v získávání dotací. Proã

takov˘ rozpor v hodnocení jedné a téÏe sku-

teãnosti a kde je tedy pravda? VÏdyÈ získat

v ãasovém období jednoho roku dotace ve v˘-

‰i 90 mil. Kã, jak vypl˘vá z ãlánku p. starosty,

by bylo pro mûsto velikosti R˘mafiova skuteã-

nû obdivuhodné.

Ale úãetnictví mûsta hovofií jinak: Loni ob-

drÏené rozvojové dotace dle závûreãného 

úãtu mûsta ãinily 33 mil. Kã, letos dle zprá-

vy p. starosty o hospodafiení mûsta k 23. 10.

2008 obdrÏel R˘mafiov zatím rozvojové do-

tace ve v˘‰i cca 12 mil. Kã. Obû ãísla jsou te-

dy niÏ‰í neÏ starostou uveden˘ch 90 mil. Kã,

a to podstatnû - ani jejich souãet nedá jím 

udávanou sumu (pokud bychom pfiipustili, Ïe

v‰echny loÀské dotace pfiitekly za poslední

dva mûsíce roku, takÏe bychom hodnotili

stejné období, jako p. starosta ve svém ãlán-

ku). Otázkou tedy je, jak se p. starosta dobral

uvedené sumy?

Vzniklá situace svádí ke dvûma domnûn-

kám:

První je, Ïe ãástka prezentovaná v ãlánku ja-

ko obdrÏené dotace je ve skuteãnosti celkov˘

objem dotací oãekávan˘ch pro financování

akcí, jeÏ se v uvedeném období pouze ocitly

v nûjaké fázi realizace. Tuto ãástku ale mûs-

to rozhodnû v tomto období neobdrÏelo, ne-

proinvestovalo a akce v odpovídajícím fi-

nanãním objemu zde nebyly zrealizovány!

Ve skuteãnosti se totiÏ ãástka (pokud ji mûs-

to obdrÏí) rozmûlní na období podstatnû del-

‰í (a úmûrnû tomu se sníÏí její v˘‰e pfiipada-

jící na dané období), coÏ samozfiejmû staví

úspû‰nost mûsta do mnohem ménû pfiíznivé-

ho svûtla, neÏ vypl˘vá z ãlánku. Nebylo by

tedy serioznûj‰í, neÏ tímto zpÛsobem nad-

hodnocovat úspû‰nost mûsta, uvést z celkové

ãástky pouze tu pomûrnou ãást, která skuteã-

nû pfiipadla na dané období (jak je koneckon-

cÛ uvedeno v úãetnictví mûsta)?

Druhá domnûnka je, Ïe za obdrÏené rozvojo-

vé dotace je vydávána souhrnná ãástka dota-

cí od v‰ech poskytovatelÛ, jejíÏ v˘‰e za uve-

dené období odpovídá zhruba v˘‰i uvedené

v ãlánku p. starosty. Obsahuje ale i 57 mil.

Kã majících pÛvod v pfierozdûlování státního

rozpoãtu a slouÏících na v˘platu sociálních

dávek a v˘kon vefiejné správy. Na v˘‰i této

ãástky nemá ãinnost radnice Ïádn˘ vliv, ne-

jsou získány z dotaãních titulÛ na základû Ïá-

dostí mûsta a s jeho investiãní ãinností ne-

mají nic spoleãného - ale ãlánek byl zamûfien

právû na investiãní ãinnost mûsta, takÏe snad

toto pojetí urãení ãástky zvoleno nebylo.

V kaÏdém pfiípadû si myslím, Ïe tento rozpor

má pÛvod ve zvolené „informaãní politice“

autora ãlánku a ta by si zaslouÏila vysvûtlení.

Lze tím pfiedejít mnoh˘m „pfiekvapením“

i pro budoucnost. Martin Vala

odpovûì starosty

44. ãíslo t˘deníku Ekonom sku-

teãnû otisklo informaci o neli-

chotivém umístûní mûsta v prÛ-

zkumu „Mûsto pro byznys“ a já

jsem se k tomu obsáhleji vyjad-

fioval ve vydání R˘mafiovského

horizontu ã. 20. ZpochybÀuji

v nûm v˘sledky v˘zkumu i jeden

z jeho ukazatelÛ „Kvalita vefiej-

né správy“, protoÏe nevím, proã

nás takto autofii prÛzkumu zafia-

dili a kde a od koho ke stanove-

ní pofiadí ãerpali informace.

Pan Martin Vala si dal do souvis-

losti v˘sledek v˘zkumu v ukaza-

teli „Kvalita vefiejné správy“

a moje informace v ãísle R˘ma-

fiovského horizontu ã. 19 o tom,

jak je mûsto (mikroregion) ús-

pû‰né v získávání dotací, a vy-

slovuje v podstatû dva závûry.

Prvním jeho závûrem (domnûn-

kou) je, Ïe ãástku mûstem obdr-

Ïen˘ch a ãerpan˘ch dotací úãelo-

vû vytrhuji z ãasového sledu a tím

zkresluji skuteãné ãerpání dotací

a vylep‰uji tak obraz mûsta.

Druh˘m závûrem (domnûnkou)

pak je, Ïe v pfiípadû, Ïe neplatí

první, jsou uvedené údaje „vy-

lep‰eny“ o dotace na v˘kon stát-

ní správy a na sociální pomoc.

Tedy dotace, které mûsto obdrÏí

i bez svého vlastního pfiiãinûní.

Rád uvedu v‰e na pravou míru. 

Obsahu tabulky v RH ã. 19 nej-

lépe odpovídá tento název:

„Pfiehled schválen˘ch dotací

(pfiíslibÛ ãerpání), které obce re-

gionu obdrÏely v období 10/2007

- 10/2008“. V tabulce totiÏ byly

i v pfiípadû R˘mafiova souhrnnû

v celkovém souãtu uvedeny fi-

nanãní ãástky, na které mûsto za

období jednoho roku (10/07 -

10/08) získalo pfiíslib dotace

a jejich skuteãné ãerpání je nyní

v rÛzné fázi. Skuteãné ãerpání

má totiÏ podle pfiíslu‰ného do-

taãního titulu rozdílnou podobu

a vût‰inou i podstatné zpoÏdûní.

Je to zpÛsobeno dobou nutnou
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k provedení v˘bûrového fiízení,

dohodnut˘mi termíny na zhoto-

vení stavby, zpÛsobem pfiedfi-

nancování - nûkteré dotaãní titu-

ly nás nutí celou akci proplatit

vlastními prostfiedky a teprve po

ukonãení a závûreãn˘ch zprá-

vách mûsto dotaci s velk˘m

zpoÏdûním obdrÏí. Nûkteré stav-

by pfiechází z roku na rok nebo

trvají déle neÏ rok a jejich sku-

teãné ãerpání je kalendáfinû roz-

loÏeno aÏ do tfií let. Velkou roli

sehrává i doba zúfiadování dota-

ce jejím poskytovatelem. Proto

si myslím, Ïe pro potfiebu infor-

movanosti obãanÛ je nejvhod-

nûj‰í uvádût informace o tom, Ïe

mûsto obdrÏelo pfiíslib dotace,

a tak obãany informovat o tom,

co nového se bude brzy ve mûs-

tû dít a co nového vznikne.

Mûsto ve skuteãnosti ãerpalo

v roce 2007 33,237 mil. Kã roz-

vojov˘ch dotací, v roce 2008 to

pravdûpodobnû bude 21,907 mil.

Kã a v roce 2009 by to mûlo b˘t

61,841 mil. Kã. Z toho je zfiejmé,

Ïe skuteãné ãerpání dotací pfie-

chází z roku na rok. Trend schvá-

len˘ch pfiíslibÛ a následnû skuteã-

ného ãerpání dotací se zpoÏdûním

kopíruje nábûh vyhla‰ování v˘zev

k Ïádostem o dotace z Regionál-

ního operaãního programu Mo-

ravskoslezsko a operaãních pro-

gramÛ ministerstev. Dne‰ního dne

(5. 12. 2008) mûsto podalo Ïádos-

ti na akce Rekonstrukce objektu

Stfiediska volného ãasu, Rekon-

strukce nám. Míru, Sportovní are-

ál Hedva, Rekonstrukce ul. Horní

a Rekonstrukce sídli‰tû Dukelská

v celkové hodnotû asi 250 mil. Kã

(celková dotace mÛÏe ãinit pfii-

bliÏnû 90 %, tedy asi 225 mil.

Kã). Tyto peníze by mûsto v pfií-

padû úspû‰nosti Ïádostí proinve-

stovalo pfiedev‰ím v r. 2009 a ãás-

teãnû by pfiecházely do r. 2010.

Informace o tom, zda budou Ïá-

dosti úspû‰né, obdrÏíme pfiibliÏnû

do ãtyfi mûsícÛ.

Potom, co se po roce 2013 v˘raz-

nû sníÏí nebo zcela zastaví moÏ-

nosti získávání dotací, se mÛÏe

stát, Ïe jejich skuteãné ãerpání bu-

de i pfiesto kulminovat nebo dobí-

hat v dÛsledku ãasového zpoÏdûní

skuteãné realizace investic.

Pfiitom ale odbor regionálního

rozvoje uÏ nebude moci dal‰í Ïá-

dosti v tomto rozsahu podávat.

PfiiloÏená tabulka uvádí seznam

akcí a aktualizaci ãástek, které

byly souhrnnû uvedeny v RH

v ãísle 19. Seznam je doplnûn˘

o rekonstrukci M· Jelínkova 3,

kam ãasovû akce správnû patfií,

a o dvû poslední akce z listopadu

2008 z programu Leader +.

âtenáfiÛm Horizontu tak podrob-

nû vysvûtluji, jak informacím

v uvedeném ãlánku pfiesnû rozu-

mût. Údaje o rozvojov˘ch dota-

cích nejsou nijak zkresleny o ji-

né druhy dotací.

Ing. Petr Klouda,
starosta mûsta R˘mafiova

Úsmûvnû

Vstupné zadarmo
Pozor, zaãíná na‰e dal‰í exkurze

do tajÛ ãe‰tiny. Vrátíme-li se

k nadpisu, bude se vybírat vstup-

né, nebo bude vstup voln˘?

Zadarmo ãi zdarma souvisí se

slovem dar, znamená bez penû-

Ïité náhrady. Buì tedy bude

vstupné, nebo vstup voln˘.

Pozastavíme se

u stánku, kde

nápis hlásá Z dÛ-
vodu nemoci za-
vfieno. Je to zby-

teãnû oficiální,

staãí jednodu‰e

napsat Pro ne-
moc zavfieno.

Latinské plus
známe z mate-

matiky, nazna-

ãuje sãítání. V ho-

vorové ãe‰tinû

se setkáváme

s tím, Ïe ho

skloÀujeme: na-

pfi. rozpoãet jde

do plusu. Vût‰i-

nou v‰ak spí‰e do mínusu.

Je to stra‰nû dobré a hroznû hez-
ké; jaké to vlastnû je?

Urãitû rozli‰ujeme objetí kolem

domu a je-li nûkdo obûtí války,

vysoké napûtí a vypjatou situaci,

Ïe na vinû je poãasí a na vínû si

pochutnáme nebo Ïe pfii‰el na to,

Ïe film krátce nato skonãí.

Napfiíã politick˘m spektrem, ne

politického spektra! NeuÏijeme

ani ãárkovaného kódu, ale ãáro-
vého nebo ãárkového.

Slovo Cikán oznaãuje pfiedev‰ím

Roma, pfiíslu‰níka etnika, v pfie-

neseném v˘znamu v‰ak znaãí, Ïe

nûkdo je snûd˘, opálen˘ jako ci-
kán.

Mnoh˘m z nás se nûjak nelíbí

ãásti slovesn˘ch vazeb ses, sis:

spletl ses (nikoliv spletl jsi se!),

pfiinesl sis (ne pfiinesl jsi si!), dá-

le abyste, kdybyste, byli by-

chom, byli bys-

te.

Francouz pÛjde

do buffetu, my

jenom do bufe-
tu. Potom se za-

stavíme v buti-
ku, tedy v men-

‰ím obchodû

s módním zbo-

Ïím. Na námûs-
tí Míru pÛjdeme

do Centra, spl-

níme to do urãi-

tého data. Sly-

‰eli jsme to uÏ

100x i 100krát.

Valentin a Va-
lent˘n se tváfiili

jako citron nebo citrón. Oba vû-
dí, Ïe mohou mít tip na vítûze,

neboÈ je to muÏn˘ typ.

Chvilka matefi‰tiny konãí.

Schválnû - vysvûtlíte mi rozdíl:

Bílá hora x Bílá Hora x bílá ho-

ra? A napí‰ete vûtu: U sousedovy

vily víly vûnce vily a psi na nû

vyli? Je to lehké? Je to dokonce

xmíchu? Tak následující jste je‰-

tû nevidûli. Bude to písmeno

x s háãkem.

Dûdeãek má nové xandy!

S pozdravením Si

Rekonstrukce budovy Z· Jelínkova 1



R˘mafiovsk˘ desetiboj pokraão-

val v sobotu 6. prosince 2008

svou tfietí disciplínou, stfielbou

ze vzduchovky. Desetibojafii si

letos vyzkou‰eli zbranû, se kte-

r˘mi bojují na republikov˘ch

soutûÏích biatlonisté z Bfiidliãné.

S nov˘mi zbranûmi se desetibo-

jafii popasovali rÛznû. Nûktefií si

je pochvalovali, jiní se s novou

zbraní nemohli skamarádit.

VytouÏenou 100 jsme v‰ak opût

letos nevidûli.

Vynikající práci odvedl nov˘ 

úãastník desetiboje Ale‰ Bodlák,

kterému patfií podûkování za za-

ji‰tûní zbraní i za odpovûdnû od-

vedenou funkci fieditele stfielnice.

V kategorii Ïen A si nejlépe ved-

la Olga Valová v˘konem 

94 b. pfied druhou Evou Holu-

bovou s 92 b. Tfietí místo lep‰ím

nástfielem pro sebe vybojovala

Andrea Továrková s 88 b. V ka-

tegorii Ïen B vyuÏila kouãování

svého manÏela Eva Sovi‰ová

a zvítûzila v˘konem 95 b.

Podpora muÏského osazenstva

svûdãila i Danû DoleÏelové, která

s v˘konem 91 bodÛ skonãila dru-

há pfied Janou Egidovou s 89 b.

V kategorii muÏÛ A, která byla

nejsilnûji obsazena, se bl˘skl re-

kordem 98 b. Jifií Jaro‰. Na dru-

hém místû skonãil loÀsk˘ vítûz

Jifií Hnilo s 95 b. a tfietí Jifií

Gorãík nastfiílel 94 b. V kategorii

muÏÛ B potvrdil Ale‰ Bodlák, Ïe

byl právem pasován do funkce

fieditele stfielnice, a zvítûzil ná-

stfielem 93 bodÛ, druh˘ skonãil

Milo‰ Slouka s 92 b. shodnû

s tfietím Josefem Svedoníkem.

V kategorii muÏÛ C zvítûzil Ivan

Sovi‰, kter˘ pro klid v rodinû do-

sáhl stejného v˘sledku jako

manÏelka Eva - 95 bodÛ. Druh˘

Jan Horáãek vystfiílel 91 bodÛ

a tfietí místo obsadil Jaroslav

Pfiecechtûl s 89 body.

Po vánoãních svátcích, konkrét-

nû 29. prosince 2008, ãeká dese-

tibojafie dal‰í, v pofiadí jiÏ ãtvrtá

disciplína - kuÏelky. Hraje se na

60 hodÛ sdruÏen˘ch na místní

kuÏelnû v dobû od 10 do 18 ho-

din. Pfiijìte si po vánoãním leno-

‰ení zasportovat. Stále je moÏ-

nost se do soutûÏe zapojit. 

Alena Jurá‰ová
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Sport

R˘mafiovsk˘ sprinter 2008
Poslední listopadovou nedûli 

uspofiádal oddíl kuÏelek pro ama-

térské hráãe nov˘ turnaj. Soutû-

Ïilo se v kuÏelkáfiském sprintu,

coÏ vlastnû byly zkrácené hry na

20 hodÛ sdruÏen˘ch (10 hodÛ do

pln˘ch a 10 doráÏka). Organizá-

torka této disciplíny Alena Jurá-

‰ová se pofiádnû zapotila, ponû-

vadÏ pro úãastníky turnaje to sice

byl sprint, ale pro organizátory

maratón. UÏ sestavit harmono-

gram soutûÏe bylo celkem nároã-

né. Zúãastnûní nejdfiíve bojovali

ve skupinách, odkud postupovali

dva nejlep‰í do vyfiazovacích bo-

jÛ. âtvrtfinále a semifinále pak ur-

ãilo ãtyfii nejlep‰í, ktefií se utkali

o celkové umístûní. 

V kategorii Ïen bojovalo 12 kuÏel-

káfiek a titul R˘mafiovské sprinter-

ky pro rok 2008 si odnesla

Monika Îáková, která ve finále

zdolala Danu DoleÏelovou. Boj

o 3. místo rozhodla pro sebe

Andrea Továrková, která posled-

ním hodem odsunula Alenu

Jurá‰ovou na bramborovou pozici.

V kategorii muÏÛ se se‰lo na star-

tu 32 kuÏelkáfiÛ a svádûli spolu

neúprosné boje. Celkov˘m vítû-

zem se po vlaÏném ranním vstupu

do turnaje stal favorizovan˘

Marek Zoth, kter˘ ve finále pora-

zil pfiekvapení turnaje Jifiího

Hnila. Tfietí skonãil Mirek Rau‰er

a na Libora Ptáãka zbyla brambo-

rová medaile.

VÛbec nejlep‰í v˘kon dne pfied-

vedla Marie Pitorová v˘konem

102 poraÏen˘ch kuÏelek. Z muÏÛ

jí staãil sekundovat jen Josef

Vosyka se 101 poraÏen˘mi kolky.

Na závûr pfiedali zástupci oddílu

kuÏelek Vûra Tomanová a Marek

Hampl vítûzÛm so‰ky kuÏelkáfi-

ského sprintera a sprinterky, me-

daile a vûcné ceny, které do turna-

je vûnovali Edmund Casciani -

prodejna R˘mafiovanka a mûsto

R˘mafiov, kter˘m touto cestou dû-

kujeme.

Podûkování zaslouÏí i sluÏbu ko-

nající ãlenové oddílu kuÏelek

a v neposlední fiadû i samotní 

úãastníci, ktefií vytvofiili na kuÏel-

nû v˘bornou sportovní atmosféru.

Závûrem chci v‰echny pozvat na

dal‰í akce oddílu kuÏelek. První

z nich, závûr MAKLu 2008, se 

uskuteãní ve ãtvrtek 18. prosince

2008 od 17 hodin. Utkají se mezi

sebou hráãi TJ Jiskra a „Mak-

listé“. Na závûr probûhne vyhod-

nocení roãníku 2008. V sobotu

20. prosince 2008 bude od 9 ho-

din probíhat na kuÏelnû Fredyho

vánoãní kuÏelka spojená s baza-

rem, jehoÏ v˘tûÏek bude vûnován

Dûtskému domovu v Janovicích.

Pfiijìte podpofiit dobrou vûc

i sportovce. Alena Jurá‰ová

VytouÏenou 100 desetibojafii nepokofiili

Celkové pofiadí desetiboje po tfiech disciplínách
(turistika, 1000 m a stfielba)

MuÏi A Jaro‰ Jifií Hnilo Jifií Sovi‰ Ivo

MuÏi B Svedoník Josef JankÛ Hynek Kfiímsk˘ Lubomír

MuÏi C Smetana Vojtûch Sovi‰ Ivan Koneãn˘ Antonín

Îeny A Továrková Andrea Czedronová Lenka Koláfiová Katka

Îeny B Sovi‰ová Eva DoleÏelová Dana Egidová Jana 

Fota: archiv autorky

Foto: archiv autorky
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Mikulá‰ na kuÏelnû
V̆ chovû mladé kuÏelkáfiské ge-

nerace se v R˘mafiovû vûnuje

pan Ladislav Smisitel. Pod jeho

obûtav˘m vedením trénuje cca

20 ÏákÛ a dorostencÛ. Dûda, jak

ho mladí kuÏelkáfii oslovují, se

jim kaÏdodennû vûnuje a vycho-

vává nové nástupce pro r˘ma-

fiovsk˘ kuÏelkáfisk˘ sport.

Nejlep‰í z nich v souãasné dobû

hrají v severomoravské divizi

dorostu a talentovaní Ïáci repre-

zentují oddíl v Poháru mlad˘ch

nadûjí.

JiÏ nûkolik let sponzorují kuÏel-

káfiské mládí manÏelé Marie

a Jan âerní. I pfies to, Ïe v sou-

ãasné dobû pob˘vají v Kanadû,

nezapomnûli na kuÏelkáfisk˘ po-

tûr a poslali jim na kuÏelnu

Mikulá‰e. KuÏelna se rozzáfiila

vûnovan˘mi Ïlut˘mi dresy a na-

‰e „sluníãka“ dostala mikulá‰ské

balíãky a malé obãerstvení.

Mladí kuÏelkáfii posílají manÏe-

lÛm âern˘m do Kanady spolu

s podûkováním i pfiání pûkn˘ch

nastávajících svátkÛ a tû‰í se

s nimi pfií‰tí rok nashledanou. 

Alena Jurá‰ová

hokejové stfiípky
R˘mafiovská liga

Stfieda 19. 11.

Kovo‰rot - Rest. U Hrozna 2:0
Nováãek soutûÏe Rest. U Hrozna dlouho drÏel krok se zku‰en˘m t˘-

mem Kovo‰rotu. V závûru zápasu jim docházely síly a podlehli 0:2.

Branky za Kovo‰rot: Karel Moják, Milo‰ Grulich.

Grizzlies B - Malá Morávka 1:0
Bylo vidût, Ïe R˘mafiovská liga je na zaãátku. Obû druÏstva se po-

stupnû rozjíÏdûla. NevyuÏila pfiíleÏitosti a nakonec se Grizzlies poda-

fiilo vsítit jedinou branku zápasu, kterou vstfielil M. Vrabka.

F. Tygfii - SK Medvûdi 2:2
Za stálého mírného snûÏení pokraãovala liga v pátek 21. 11.

Favorizované druÏstvo F. Tygfii vedlo jiÏ 2:0 a mûlo jasnou pfievahu,

ale ve druhé tfietinû se podafiilo SK Medvûdi vyrovnat díky tomu, Ïe na

zasnûÏeném ledû se nedalo hrát technicky, coÏ nevyhovovalo 

F. TygrÛm. A navíc ke konci druhé tfietiny do‰lo k v˘padku el. proudu,

a proto se obû druÏstva domluvila na ukonãení zápasu nerozhodnû 2:2.

Branky za F. Tygry: Milo‰ Cveãek, Michal Hab.

Branky za SK Medvûdi: Radek Vafieka, Jaroslav Zítka.

SK Medvûdi - HC Kovo‰rot 6:1
I pfiesto, Ïe HC Kovo‰rot nehrál ‰patn˘ hokej, tak na svého soupefie

SK Medvûdi nestaãil.

Branky za SK Medvûdi: Jan Hejn˘, Jaroslav Zítka, Ladislav Mihál,

Radek Vafieka, Jaroslav Waniek.

Branky za HC Kovo‰rot: Tomá‰ Niessner.

TJ Malá Morávka - HC F. Tygfii 9:2
Svûfienci Ferdinanda ·opíka tentokrát narazili na velmi dobfie hrají-

cího soupefie, kter˘ jim nic nedovolil.

Branky za TJ M. Morávka: Jifií Kraus 4, Petr Dittrich 3, Tom Cejnek

1, Ale‰ Pavenek 1.

Branky za HC F. Tygfii: Lubomír Cveãek 2.

Pátek 28. 11.

SK Slovan - HC Grizzlies 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Zde zvítûzil favorit, i kdyÏ to nemûl lehké.

Branky za SK Slovan: Mir. Merva ml., P. Kala‰, J. Slováãek.

Branky za HC Grizzlies: P. Pospí‰il.

Rest. U Hrozna - HC Horní Mûsto 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Bojující nováãek podlehl zku‰enûj‰ímu soupefii, kter˘ se vloni umís-

til na pûkném tfietím místû.

Branky za Rest. U Hrozna: Josef Polách.

Branky za HC H. Mûsto: Radek ·a‰inka ml. 2, Marek Palys, Jaroslav

Palys.

Sobota 29. 11.
Dohrávka 1. kola

HC Kovo‰rot - HC F. Tygfii 1:7 (0:2, 0:1, 1:4)
Po debaklu od Malé Morávky se hokejisté F. Tygfii vzpamatovali

a pfiehráli ne ‰patnû hrajícího soupefie HC Kovo‰rot vysoko 7:1. Je vi-

dût, Ïe hráãi si slova generálního manaÏera a trenéra Pavla ·opíka

a asistenta ZdeÀka Prá‰ila vzali k srdci.

Branky za HC Kovo‰rot: Ant. Camfrla.

Branky za HC F. Tygfii: Lud. ·imko ml. 3, Kam. Knapek, Mil.

Cveãek, Lub. Cveãek, Mich. Hab.

Dal‰í zápas se hrál rovnûÏ v sobotu:

HC Horní Mûsto - SK Slovan 4:3 (1:0, 0:1, 3:2)
První velké pfiekvapení v lize. LoÀsk˘ vítûz psychicky nezvládl zá-

pas, a proto podlehl bojovnému muÏstvu z Horního Mûsta. Necel˘ch

300 divákÛ hlavnû z H. Mûsta povzbuzovalo své hokejisty aÏ do ví-

tûzného konce. Po skonãení tohoto zápasu starostka H. Mûsta podû-

kovala hokejistÛm H. Mûsta za dobrou reprezentaci obce.

Branky za HC H. Mûsto: Radek DoleÏal 4, asist. Radek ·a‰inka ml.

Branky za SK Slovan: M. La‰ák 2, C. Novysedlák.

PfiedbûÏná tabulka

1. HC Horní Mûsto 2 2 0 0 8:4 4
2. SK Medvûdi 2 1 1 0 8:3 3
3. F. Tygfii 3 1 1 1 11:12 3
4. TJ M. Morávka 2 1 0 1 9:3 2
5. SK Slovan 2 1 0 1 7:4 2
6. HC Grizzlies 2 1 0 1 2:3 2
7. HC Kovo‰rot 3 1 0 2 4:13 2
8. Rest. U Hrozna 2 0 0 2 3:4 0

Dal‰í zápasy se hrají:

st 3. 12. 2008

17:00 Grizzlies - H. Mûsto

18:45 SK Medvûdi - Rest. U Hrozna

pá 5. 12. 2008
17:00 Kovo‰rot - Malá Morávka

18:45 F. Tygfii - SK Slovan

so 6. 12. 2008
17:00 Rest. U Hrozna - SK Slovan

Dohrávka druhého kola

18:45 SK Medvûdi - Grizzlies

Dohrávka prvního kola

Foto: archiv autorky
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R˘mafiovská liga:
Generální manaÏer Trenér

1. HC Kovo‰rot R˘mafiov Jifií Ondrák Petr ·anovec

2. HC F. Tygfii Ferdinand ·opík Pavel ·opík, Zdenûk Prá‰il

3. SK Slovan Miroslav Merva st. Merva ml.

Martin La‰ák

4. SK Medvûdi Vlad. Valerián Petr Sadovsk˘

5. HC Horní Mûsto Jifií Hole‰ Pavel Svozilek

6. TJ Malá Morávka Petr Rosolanka Petr Pech

7. HC Rest. B57 U Hrozna Lubo‰ Dfievo Roman Procházka

8. HC Grizzlies Václav Vlásek Antonín ·rutka

Sestavy, fotografie druÏstev a dal‰í podrobnosti pfií‰tû. Zpracoval Martin Ftáãek

Turnaj pfiípravek v R˘mafiovû
V sobotu 29. 11. sehrálo druÏstvo pfiípravek

HC R˘mafiov v rámci krajské soutûÏe dal‰í

dvojzápas, tentokráte s druÏstvy HC Uniãov

a TJ ·ternberk na domácí pÛdû.

HC R˘mafiov x HC Uniãov 2:18
Toto utkání mûlo jednoznaãn˘ prÛbûh.

Stejn˘m v˘sledkem dopadl i pfiedchozí zápas

turnaje mezi TJ ·ternberk x HC Uniãov.

Soupefi byl takticky i technicky mnohem vy-

spûlej‰í a na‰i stfielci se uplatnili pouze v prv-

ní a poslední tfietinû. Pro stfielce soupefie

a pfiítomné diváky byl pfiekvapením v˘kon

domácí brankáfiky Kohoutkové, která by si

zaslouÏila za svÛj pfiedveden˘ v˘kon titul

nejuÏiteãnûj‰ího hráãe turnaje. Velmi razant-

nû likvidovala jednu ‰anci soupefie za dru-

hou. Stfielci gólÛ: Martin La‰ák a Pavel

Kopeãek.

HC R˘mafiov x TJ ·ternberk 7:13
Zpoãátku vyrovnané utkání do stavu 2:2, po-

té v‰ak soupefi akceleroval skóre na 2:5 na

konci první tfietiny. Na‰e Vlãata byla hernû

na stejné úrovni, srdce nechali na ledu, ale

nedafiilo se promûÀovat ‰ance. V tomto utká-

ní se jiÏ ukázala lep‰í rozehranost proti pfie-

de‰lému utkání a kolektivnûj‰í hra. Opût se

bl˘skla brankáfika Kohoutková a taky stfielec

vût‰iny gólÛ Pavel Kopeãek. Stfielec gólÛ:

6x Pavel Kopeãek, 1x Martin La‰ák.

V sobotu 6. 12. sehrálo druÏstvo pfiípravek

HC R˘mafiov v rámci krajské soutûÏe dal‰í

dvojzápas, tentokráte s druÏstvy HC

Olomouc A, B na domácí pÛdû.

HC R˘mafiov x HC Olomouc A 0:4
PrÛbûh utkání a celkov˘ v˘sledek byl pfií-

jemn˘m pfiekvapením pro domácí diváky.

První tfietina byla naprosto vyrovnaná, do-

mácí hráãi pfiedvedli takticky trenéry poÏa-

dovan˘ v˘kon. Stejnû vyrovnaná hra byla

i ve druhé tfietinû, ale staãila jediná chvilka

a soupefi vsítil pfied koncem tfietiny vedoucí

branku. Ve tfietí tfietinû se projevila slabina

na‰eho t˘mu - bruslafisk˘ handicap. Soupefii

se podafiilo na zaãátku tfietí tfietiny vstfielit

dal‰í branku a v˘sledek korigovat ke konci

utkání na koneãn˘ v˘sledek.

HC R˘mafiov x HC Olomouc B 8:2
PfiestoÏe se jednalo o následující utkání, na‰e

Vlãata hrála zápas velice sviÏnû, ujala se ve-

dení ve ãtvrté minutû utkání a hvûzdná chvil-

ka pokraãovala hned v zápûtí vstfielením dal-

‰ích dvou gólÛ bûhem dvou minut. Tfietina

skonãila krásn˘m stavem 4:0. Ve druhé tfieti-

nû se stav na ledû vyrovnal a diváci mûli

moÏnost zhlédnout nádhernou bitvu hokejo-

v˘ch nadûjí. V této tfietinû skóroval i soupefi,

ale na‰i zv˘‰ili náskok o jeden gól. Tfietí tfie-

tina kopírovala pfiedvedenou hrou i v˘sled-

kem pfiedcházející.

Stfielec gólÛ: 3x La‰ák, 3x Ondrák,

2x Kopeãek.

Dal‰í turnaj hrají pfiípravky 20. 12. 2008 ve

·ternberku s druÏstvy HC Pfierov A, B. V no-

vém roce pofiádá turnaj HC R˘mafiov v sobo-

tu 3. 1. 2008 od 9 hodin s druÏstvy HC

·umperk A, B.

Dne 6. 12. byl odehrán dal‰í zápas okresního

pfieboru muÏÛ v ledním hokeji na ZS

v Bruntále.

TS Batex Bruntál x HC R˘mafiov 4:10
(2:1, 1:3, 1:6)

Nádhern˘ dramatick˘ zápas pln˘ zvratÛ.

Hned v prvních sekundách mûli na‰i hráãi

moÏnost 2x skórovat, ale ‰ance nevyuÏili.

Do vedení se dostali domácí ve 3. minutû

a v 8. minutû náskok je‰tû zv˘‰ili. Hráã

R˘mafiova Klíã za asistence Standy

·tefanova dokázali sníÏit ve 14. minutû na

2:1. V této tfietinû se bl˘skl nádhern˘m zá-

krokem domácí gólman.

Nástup do druhé tfietiny se podafiil

R˘mafiovsk˘m. Ve 20. sekundû vstfielil Pekr

po pfiihrávce Spurného vyrovnávací gól

a minutu nato obrátili stav ve svÛj prospûch

díky stfiele Klíãe, kterému nahrál Roman

·ebík. Zápas zaãal gradovat v 10. minutû té-

to tfietiny, kdy za HC R˘mafiov dokázal vstfie-

lit ·uba gól ve vlastním oslabení po pfiihráv-

ce od Mu‰álka. V této tfietinû pfiedvedl bran-

káfi R˘mafiova RoÏák skvûl˘ zákrok, kterému

zatleskali i diváci soupefie. Soupefi sníÏil stav

o 3 minuty pozdûji.

Tfietí tfietinu zaãal lépe soupefi a po rychlém

brejku vyrovnal na 4:4. V̆ sledek na svoji

stranu pfieklopil hráã HC R˘mafiov ·uba 

v 5. minutû tfietiny po pohotové pfiihrávce

Spurného. Poté zaãali hráãi HC R˘mafiov

pfies ãetná vylouãení excelovat. Dokázali

vstfielit gól kaÏdé dvû minuty. Diváci vidûli

nádherné kombinace, pfiekvapivé brejky

s brankov˘m zakonãením. Na tento v˘voj

zápasu nedokázali Bruntál‰tí reagovat. 

Dal‰í utkání se hraje na domácí pÛdû s TJ 

H. Bene‰ov v sobotu 13. 12. v 17 hodin na

ZS v R˘mafiovû a v sobotu 20. 12. s HC

Lomnice.

Stfielci: 4x Pekr, 3x ·uba, 1x David Klíã,

Jaroslav Klíã a Spurn˘.

Pfiipravil Jifií Slováãek
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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)
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Prodej
Prodám ‰tûÀata drsnosrstého trpasliãího jezevãíka s PP po v˘born˘ch

pracovních rodiãích. Inter‰ampión práce. Kontakt: 731 895 135.

MM oo tt oo rr ee ss tt   ZZ aa ss tt áá vv kk aa
ÎÎ ììáá rr ss kk ˘̆   PP oo tt oo kk   66 33

vás srdeãnû zve
na Dny ruské kuchynû

ve dnech 13. - 14. 12. 2008

Obûdy podáváme od 11.30
Tû‰it se mÛÏete na prav˘ ‰a‰lik,

pirohy, bor‰ã apod.

V‰e ve stylu ãeskoslovensko-sovûtského pfiátelství!

- obsluha v originálních kost˘mech
- podáváme ruská jídla
- stakan vodky zdarma

„Vyrostla malá jedliãka tam mezi modfiíny...
Éj, ty VáÀo, Ivane, jablíãko ti dáme, pak si zazpíváme...“

ElektromontáÏe
La‰ák

- instalace, montáÏ, servis
Dále nabízím:
- v˘stavby interiérÛ

- rekonstrukce interiérÛ

- malífiské práce

- pfiestavby byt. jader

KONTAKT:
Roman La‰ák, Potoãná 23, Stará Ves

tel: 774 955 838
e-mail: lasak.elektromont@email.cz

Soukromá fiádková inzerce
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739 053 293

RoutilovaIvana@seznam.cz

Mrsko‰ová Karla

604 802 363

Úãetnictví
- podvojné úãetnictví,

daÀová evidence,

mzdy,

DPH,

daÀová pfiiznání,

úãtování v cizích mûnách aj.

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

Pronajmu provozní dÛm na námûstí Míru v R˘mafiovû 

o celkové v˘mûfie provozní plochy cca 420 m2. 

V pfiízemí se nachází pivní bar, rychlé 

obãerstvení a volné prostory, 

v 1. patfie je prodejna PC, 

videopÛjãovna, Stavební 

spofiitelna a volné prostory. 

Cena dohodou. 

Tel. 723 997 268

Pronajmu 

v centru R˘mafiova 

v novostavbû luxusní byt 

2 + 1 s krytou terasou 

o celkové plo‰e 77 m2

+ garáÏ v objektu. 

Cena dohodou. 

Tel. 723 997 268.

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 16. 1. 2009
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 8. 1. 2009 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

1/2009

Pozor!!! JiÏ pfií‰tí pátek 19. 12. bude na pultech

R˘mafiovsk˘ horizont
- vánoãní speciál.

SoutûÏe o ceny, vánoãní a novoroãní pfiíloha,
historie r˘mafiovského námûstí 

s dobov˘mi foty a dal‰í.! !
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