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Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové
obãánky

Poslanec Pavel Hrnãífi nav‰tívil zre-
konstruovanou ‰kolku

Policisté z R˘mafiova a Bfiidliãné pfie-
vzali ocenûní

Îáci v roli porotcÛ na koncertû uãitelÛ SVâ R˘mafiov uspofiádalo snowboardcros-
sové závody ve Staré Vsi

ročník XI .
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Poãetné vítání dûtí letos poprvé
V sobotu 7. bfiezna v odpoled-

ních hodinách se v sále Stfiediska

volného ãasu na Divadelní ulici

uskuteãnilo leto‰ní první vítání

obãánkÛ mûsta R˘mafiova do Ïi-

vota. Na slavnostní akt pozvali

zástupci mûsta sedmadvacet no-

vorozencÛ, z toho bylo devût

dûvãátek a 18 chlapeãkÛ, ktefií se

narodili bûhem srpna 2008 aÏ

ledna 2009.

Mezi pozvan˘mi nechybûly ani

novorozenecké celebrity - první

miminko roku 2009, Patrik

Reisner z Janovic, a první obãá-

nek roku 2008, roãní Barborka

HaÏiková, která svému nástupci

pfiedala pomyslné Ïezlo prven-

ství. Tak malí, a tak v˘znamní.

Právem py‰ní rodiãe byli v té

chvíli hrdí na své potomky.

Babiãky a dûdeãkové, tetinky

a str˘cové, brá‰kové a sestfiiãky,

v‰echno pfiíbuzenstvo mûlo spo-

lu s rodiãi moÏnost zvûãnit se

v Pamûtní knize mûsta R˘mafio-

va. Slavnostní obfiad vítání dûtí

probûhl ve v‰í dÛstojnosti, neby-

ly zaznamenány ani Ïádné „pro-

testy“ ze strany novorozeÀat

k proslovu pfiedná‰ející pfiedsed-

kynû kulturní komise BoÏeny

Filipové. Jen tu a tam zpûvné

broukání ãi hlaholení malého ne-

mluvnûte dávalo tu‰it spokoje-

nost s vydafien˘m odpolednem,

podmalovan˘m klavírním do-

provodem Jifiího Vystrãila a vo-

Àavou kytiãkou ver‰Û dûtí ze zá-

kladní ‰koly.

Malí aktéfii neodcházeli z vítání

s prázdnou, jejich star‰í kamará-

di recitátofii jim na památku vû-

novali malého ply‰áãka a ma-

minky obdrÏely kytiãku, nejen

k pfiíleÏitosti narození dítûte, ale

také, jak pfiipomnûl starosta mûs-

ta Petr Klouda, k svátku Ïen, kte-

r˘ oslavily následující den po ví-

tání. JiKo

Hrajeme, protoÏe nás to baví
Kdo pochyboval o tom, Ïe kon-

cert uãitelÛ základní umûlecké

‰koly, konan˘ ve stfiedu 4. bfiez-

na, nebude mít patfiiãnou úroveÀ,

ten se m˘lil. Právû naopak.

Potvrdi-la se úvodní slova fiedite-

le ZU· Jifiího Taufera, proã ‰kola

tyto koncerty pofiádá a proã mají

zpravidla sál do posledního místa

zaplnûn˘. „Koncerty pofiádáme
jednodu‰e proto, protoÏe nás to
baví, a ukazujeme, Ïe sami umíme
to, co chceme po dûtech,“ sdûlil

fieditel Jifií Taufer.

Ve více jak hodinovém soutûÏním

koncertu - cena byla jen jedna,

dort Veroniky Witasskové ve tva-

ru kytary - se pfiedstavili uãitelé

jednotliv˘ch oborÛ, ktefií mûli

právo a zároveÀ povinnost s se-

bou pfiivést svého Ïáka coby dût-

ského porotce. V porotû zasedly

nejen dûti, ale také starosta mûsta

Petr Klouda a zástupci mûstsk˘ch

institucí - muzea, knihovny, Stfie-

diska volného ãasu a Základní

‰koly R˘mafiov. Porotci hodnotili

uãitele jako ve ‰kole známkou

jedna aÏ pût. Nejlep‰í v˘sledn˘

prÛmûr pak urãil vítûze.

Posluchaãi spoleãnû s porotci

posuzovali jednotlivé v˘kony

kytaristy Jifiího Taufera s Ïáky

Markem âermákem a Antoní-

nem ·rutkou, ktefií nabídli sklad-

bu Walking Bass, Klezmer kvar-

tet ve sloÏení Jana Sedláãková,

Martina Mácová a Lenka

Janou‰ková s hudební v˘pomocí

Ivety âalové zase pfiedvedl, jak

mÛÏe v˘bornû ladit klavír, zpûv,

klarinet a perkuse pfii skladbách

Heivenu shalom, Das Alphabet

a Az der Rebbe est. Jaroslav
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V tomto ãísle najdete

Ra‰ka si pfiivedl hudeckou kape-

lu, která bûhem svého krátké pÛ-

sobení jiÏ získala nejedno ocenû-

ní, s hráãi Matûjem Rampulou,

Ondfiejem Hanu‰em, Mirkou

Rapouchovou a Alenou Chlu-

povou. Pfiedstavili se s lidov˘mi

písnûmi Vstavaj, Jano, hore

a Chodníãek bûlav˘.

V prÛbûhu úpravy scény na dal‰í

vystoupení se porotci mohli po-

hledem seznámit s pracemi uãi-

telek v˘tvarného oboru Kamily

H˘Ïové a ·árky Lupeãkové. V‰e

bylo okamÏitû zhodnoceno

a oznámkováno. Vzápûtí na scé-

nu vbûhla dohazovaãka Tekla

v hereckém podání Silvie

Jablonãíkové, která uãí drama-

tick˘ obor a se svou Ïákyní

Dagmar Kopeãkovou v roli

Agáty zinscenovala dialog

z Gogolovy Îenitby.

O tom, Ïe je kytara romantick˘

nástroj, se pfiesvûdãili posluchaãi

pfii hfie uãitelky Jaroslavy

Brulíkové, která na‰la zalíbení ve

‰panûlském skladateli Heitoru

Villa-Lobosovi, od kterého si vy-

brala pomûrnû nároãnou kytaro-

vou skladbu Preludium ã. 3 (poc-

ta Bachovi), a dále zahrála sklad-

bu Rolanda Dyense Lettre Latine.

I v posledních tfiech vystoupeních

kralovala kytara. Jifií Taufer si

pfiipravil s Martinou Mácovou

jazzovou lahÛdku od Johna

Duarteho Twelve, která sklidila

zaslouÏen˘ aplaus. ·panûl Heitor

Villa-Lobos zaznûl je‰tû jednou

v podání Jifiího Taufera a úpln˘

závûr patfiil pûveckému sdruÏení

Variace, které zazpívalo v dopro-

vodu dvou kytar písnû Hru‰ka

a Klá‰terská hospoda.

Atmosféra pfied vyhlá‰ením v˘-

sledkÛ by se dala krájet, posled-

ní seãtení závûreãn˘ch bodÛ a je

tady vítûz soutûÏního koncertu

uãitelÛ, jímÏ se stává... Jifií

Taufer s Martinou Mácovou.

V̆ borná nálada a spokojení po-

sluchaãi byli asi tou nejlep‰í od-

mûnou v‰em uãitelÛm, ktefií se

koncertu zúãastnili. Jejich Ïáci si

pro zmûnu vyzkou‰eli, Ïe není

aÏ tak jednoduché hodnotit pro-

fesionální v˘kony. JiKo

Pár slov

Vûkov˘ prÛmûr EvropanÛ roste, budoucnost jasnû patfií seniorÛm.

DÛchod je sv˘m zpÛsobem problém. Obrovsk˘. Odpadnou pra-

covní povinnosti a zamûstnání, tempo si zaãne kaÏd˘ udávat sám,

ãlovûk má ãas na koníãky, cestování, kulturu... JenÏe souãasnû

klesne Ïivotní úroveÀ. DÛchod je finanãní ãástka, která ãasto ne-

kryje dfiívûj‰í náklady. Brzo dochází na ekonomická omezení.

Auto, sport, obleãení, chata, dovolená.

V âesku je prÛmûrn˘ starobní dÛchod 9 111 Kã. Pozor, na nûj

v‰ak zdaleka v‰ichni seniofii nedosáhnou! Musí nûco ve svém Ïi-

votû zmûnit, uskromnit se, spolehnout na pomoc sv˘ch dûtí, vy-

mûnit byt, prodat dÛm. PrÛzkumy také fiíkají, Ïe seniofii nezfiídka

dál podporují své dûti a radûji je‰tû brigádniãí. Ceny v‰eho rostou.

O mnohém vypovídají obavy 58 % âechÛ: mají ve stáfií strach 

z osamûlosti a nesobûstaãnosti. Vyspûlost zemû se projevuje právû

ve hmotném zabezpeãení obãanÛ, ktefií nemají moÏnost b˘t v˘dû-

leãnû ãinní. Staãí se rozhlédnout. Nûkdo namítne, Ïe toho ãlovûk

potfiebuje stále ménû a má jiné priority. Jan Lorman, fieditel sdru-

Ïení Îivot 90, prohlásil na jedné z pfiedná‰ek: „Stáfií je kaÏdodenní

boj o lidskou dÛstojnost. Chceme ji pomáhat lidem nalézt.“

âesk˘ senior z hlediska spokojenosti o 10 % pfievy‰uje evropsk˘

prÛmûr. Spofiení na dÛchod bude stále nutnûj‰í, v˘zkumy nazna-

ãují, Ïe na‰inci zaãínají myslet na stáfií kolem 40 let. Máme 2 mi-

liony dÛchodcÛ, bezpochyby jsou v tomto ohledu nutné reformy,

o tom nikdo nepochybuje. âeká se. âas bûÏí a dûlá své. A co ty,

ãlovûãe? PrÛmûrn˘ vûk se skuteãnû zvy‰uje a stáfií bude muset mít

zelenou. Kvûta Sicová
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Aktuálnû z mûsta

Rada mûsta schválila zmûnu Pravidel pro hospodafiení s byty
Rada mûsta R˘mafiova na svém zasedání 

23. února schválila v˘znamnou zmûnu

Pravidel pro hospodafiení s byty. Zmûna spo-

ãívá ve zru‰ení pofiadníku na pfiidûlení bytu

od 1. 1. 2010. K tomuto kroku vedlo radní

nûkolik dÛvodÛ:

1. neúmûrná administrativa spojená s roze-

síláním nabídek;

2. nepruÏnost systému - zájemci, kter˘ se

náhle ocitl v tíÏivé bytové situaci, ale ne-

byl v pofiadníku zapsán, byt nemohl b˘t

pfiidûlen;

3. pasivita zájemcÛ - nûkteré byty (zejména

mimo R˘mafiov nebo sníÏené kvality)

musely b˘t nabízeny i opakovanû, neÏ

o nû nûkdo projevil zájem.

Od 1. ledna 2010 bude pfiidûlování dfiíve

„pofiadníkov˘ch“ bytÛ probíhat následovnû:

Nabídka uvolnûného bytu bude zvefiejnûna na

úfiadní desce mûsta R˘mafiova a na webov˘ch

stránkách. Nájemné bude stanoveno pevnou

nemûnnou sazbou, kterou vÏdy pro dan˘ ka-

lendáfiní rok stanoví rada mûsta. Zájemci bu-

dou vyplÀovat Ïádost o pfiidûlení bytu s uve-

dením sv˘ch osobních, sociálních a bytov˘ch

pomûrÛ (délka trvalého pobytu, zamûstnání,

rodinn˘ stav, poãet dûtí, dosavadní bytové po-

mûry, poãet ãlenÛ souãasné domácnosti atd.).

Tyto údaje budou bodovány stejn˘m zpÛso-

bem, jako se dosud bodovaly Ïádosti uchaze-

ãÛ z pofiadníku. Podle poãtu bodÛ bude radou

mûsta sestupnû urãeno pofiadí uchazeãÛ pro

pfiidûlení bytu. Uchazeã nebude pfii podání na-

bídky platit jistinu a ani zálohu na nájemné.

ZÛstává zachována podmínka, Ïe zájemce

o pfiidûlení bytu musí mít trvalé bydli‰tû

v R˘mafiovû nebo zde b˘t zamûstnán v pra-

covním pomûru. Tato podmínka byla usnese-

ním rady mûsta s platností od 24. 2. 2009

zpfiesnûna: zájemce musí mít trvalé bydli‰tû

ve mûstû R˘mafiovû minimálnû 3 roky pfied

podáním nabídky (bude doloÏeno potvrze-

ním z evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov)

a doba zamûstnání v trvalém pracovním po-

mûru nesmí b˘t krat‰í neÏ 3 mûsíce.

Nov˘ systém klade vût‰í dÛraz na aktivitu

a samostatnost ÏadatelÛ, otvírá prostor pro

pfiidûlení bytÛ ‰ir‰ímu poãtu zájemcÛ. S ohle-

dem na v˘‰e uvedené zmûny nebude Byterm

R˘mafiov, p. o., pfiijímat Ïádosti o pfiidûlení

bytu na rok 2009.  Ing. Lenka Vavfiiãková

Ze zprávy mûstské policie
âinnost mûstské policie je kon-

cipována jako vefiejnû prospû‰-

ná, jejímÏ prostfiednictvím obec

zaji‰Èuje klid a pofiádek na svém

katastrálním území. Zákon proto

jasnû stanoví, Ïe hlavní úkoly

mûstské policie jsou vymezeny

v souvislosti se samostatnou pÛ-

sobností obcí pfii zaji‰Èování

místních záleÏitostí vefiejného

pofiádku, a mûstská policie je tak

jedin˘m v˘konn˘m nástrojem

obce pfii zabezpeãování vefiejné-

ho pofiádku. âinnost Mûstské

policie R˘mafiov zaji‰Èují dva

stráÏníci. 

Mûstská policie R˘mafiov v roce

2008 odhalila a vyfie‰ila celkem

415 pfiestupkÛ a uloÏila blokové

pokuty na místû ve v˘‰i 69 000 Kã

a sloÏenkou v rámci blokové po-

kuty na místû nezaplacené ve v˘-

‰i 48 000 Kã. V poãtu vybran˘ch

blokov˘ch pokut jde ve srovnání

s rokem 2007 o v˘razn˘ nárÛst,

kter˘ ovlivnila moÏnost mûfiení

rychlosti jízdy v obci mûstsk˘mi

stráÏníky.

Kromû zaji‰Èování vefiejného po-

fiádku plní stráÏníci fiadu dal‰ích

úkolÛ, napfi. kompletní zaji‰tûní

provozu parkovacího automatu,

‰etfiení pro odbory MûÚ, odchyt

volnû pobíhajících zvífiat, pfievoz

penûz a asistenci pfii vyplácení

soc. dávek, kontrolu zaplacení

poplatkÛ dle vyhl. mûsta, kon-

trolu podávání alkoholu mladist-

v˘m a uÏívání v˘herních auto-

matÛ mladistv˘mi, pfievozy du-

‰evnû nemocn˘ch osob k lékafi-

skému o‰etfiení na Ïádost sociál-

ního odboru, zji‰Èování neopráv-

nûn˘ch uÏivatelÛ mûstsk˘ch by-

tÛ, ‰etfiení pachatelÛ ãern˘ch

skládek a záborÛ, ‰etfiení a od-

stranûní vrakÛ vozidel, kontroly

stánkového prodeje, kontrolu sil-

niãního provozu a dopravního

znaãení (ve spolupráci s odbo-

rem dopravy a silniãního hospo-

dáfiství), plnûní úkolÛ ve smluv-

ních obcích, kontrolu dodrÏová-

ní vyhlá‰ek mûsta, ãi uÏívání ta-

bákov˘ch v˘robkÛ nezletil˘mi

a mladistv˘mi v blízkosti ‰kol

atd.

V roce 2008 provedli stráÏníci

Mûstské policie R˘mafiov odchyt

44 psÛ. Vût‰inou se podafiilo zji-

stit majitele a psi byli po uloÏení

sankce vráceni. Je ov‰em nutné

konstatovat, Ïe hlavní problém

s odchytem zvífiat pfiedstavuje

absence útulku pro zvífiata.

Mûstská policie v záleÏitostech

odchytu, prohlídky a identifika-

ce psÛ spolupracuje s místními

veterinárními ambulancemi.

Poãet odchycen˘ch zvífiat se

kaÏdoroãnû navy‰uje - viz tabul-

ku:
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Mûsto R˘mafiov má uzavfieny ve-

fiejnoprávní smlouvy s obcemi

Horní Mûsto, Tvrdkov, Jifiíkov,

Dolní Moravice, Bfiidliãná a Ma-

lá Morávka o zaji‰Èování v˘konu

pÛsobnosti podle zákona o obec-

ní policii. StráÏníci mûstské poli-

cie zajíÏdûjí na základû poÏadav-

ku pfiedstavitelÛ tûchto obcí i do

jejich katastrálních území k fie‰e-

ní místních záleÏitostí vefiejného

pofiádku. V roce 2008 bylo reali-

zováno celkem 16 v˘jezdÛ do

tûchto obcí, a to pfieváÏnû z dÛvo-

du zabezpeãení vefiejného pofiád-

ku a odchytu psÛ.

Mûstská policie zabezpeãuje pro-

voz a kompletní servis parkovací-

ho automatu, vãetnû odvodu vy-

bran˘ch penûz. Parkovací auto-

mat byl zprovoznûn na základû

Ïivnosti mûsta v polovinû ãerven-

ce roku 2004. Mûstská policie

provádí cca 5x dennû kontrolu

funkãnosti parkovacího automatu

a kontrolu zakoupení parkovacích

lístkÛ ve vozidlech. Vzhledem

k ãetnosti kontrol bylo vybráno za

rok 2008 za prodej parkovacích

lístkÛ celkem 134 077 Kã. Za

prodej parkovacích karet bylo vy-

bráno 16 020 Kã. Celkov˘ pfiíjem

z ãinnosti kolem parkování na ná-

mûstí Míru za rok 2008 tak ãinil

150 097 Kã. Celkov˘ v˘nos par-

kovacího automatu od doby jeho

zprovoznûní ãiní 666 371 Kã.

Mûstská policie spolupracuje

s Obvodním oddûlením Policie

âR R˘mafiov. V roce 2008 bylo

provedeno celkem osm spoleã-

n˘ch kontrolních akcí zamûfie-

n˘ch na podávání alkoholick˘ch

nápojÛ v provozovnách v R˘ma-

fiovû a v Horním Mûstû. V sou-

ãinnosti s Policií âR provádûla

mûstská policie také nûkolik mû-

fiení rychlosti radarem. Mûfiení

provádûla od ãervna 2008 zejmé-

na v okolí ‰kol nebo v místech,

kde se shromaÏìují dûti, v pfie-

dem vytipovan˘ch lokalitách,

kde dochází k ãastému a vysoké-

mu pfiekraãování povolené rych-

losti, v místech velkého pohybu

chodcÛ (u pfiechodÛ) a na Ïádost

OÚ Malá Morávka také u tamní

základní ‰koly. V roce 2008 bylo

zji‰tûno pfiekroãení povolené

rychlosti v 82 pfiípadech.

Od 8. 12. 2008 funguje na dvou

místech (námûstí Míru a Radniã-

ní ulice) zku‰ební provoz mûst-

ského kamerového systému.

Kamery se ovládají manuálnû

a v pfiípadû nepfiítomnosti obslu-

hy je nastaven automatick˘ re-

Ïim záznamu. V‰echny záznamy

kamerového systému se po urãi-

tou dobu archivují v záznamové

jednotce. 

Podklad: odbor vnitfiních vûcí

R˘mafiov nav‰tívili zástupci Moravskoslezského kraje
V minul˘ch dnech nav‰tívili R˘mafiov
tfii pfiedstavitelé Moravskoslezské-
ho kraje. Hlavními tématy jednání by-
ly otázky t˘kající se dopravy, silniã-
ního hospodáfiství, Ïivotního pro-
stfiedí a cestovního ruchu.
Pfiedstavitelé mûsta pfiivítali na

radnici 26. února prvního ná-

mûstka hejtmana Moravskoslez-

ského kraje Miroslava Nováka.

Spolu se starosty okolních obcí

projednávali otázky t˘kající se

dopravy, silniãního hospodáfiství

a Ïivotního prostfiedí v na‰em re-

gionu. Starostové obcí poÏádali

námûstka hejtmana o podporu

rekonstrukcí a oprav komunikací

ve vlastnictví kraje v regionu, je-

jichÏ stav povaÏují za neudrÏitel-

n˘. Místostarosta R˘mafiova Ja-

roslav Kala projel s Miroslavem

Novákem nejproblémovûj‰í úse-

ky komunikací na R˘mafiovsku.

âasto diskutovan˘ úsek silnice

II/449 z Ondfiejova do Val‰ov-

ského Dolu bude dokonãen pod-

le slov námûstka aÏ v roce 2010.

V‰echny pfiítomné potû‰il pro-

hlá‰ením: „Kraj chce nav˘‰it
v‰em správám údrÏby silnic
v kraji rozpoãet na opravu silnic
2. a 3. tfiídy z 15 milionÛ na
40 milionÛ.“
Mûsto R˘mafiov poÏádalo kraj

o pfiíspûvek na zfiízení dvou au-

tobusov˘ch linek z R˘mafiova do

firmy Osram v Bruntále. „DÛ-
vod je ten, Ïe firmy pruÏnû rea-
gují na dopady ekonomické krize
pfiechodem ze ãtyfismûnného pro-
vozu na provoz tfiísmûnn˘,“ fiekl

místostarosta R˘mafiova Kala.

První námûstek hejtmana potvr-

dil, Ïe doprava pro asi 140 lidí

z R˘mafiovska bude do Bruntálu

zaji‰tûna.

V souvislosti s rozvojem cestov-

ního ruchu nav‰tívil námûstek

Novák Ski areál Avalanche v Dol-

ní Moravici, kde si prohlédl no-

vou ãtyfisedaãkovou lanovku.

Dal‰í bodem jednání byl komu-

nální odpad v rámci kraje. JiÏ

del‰í dobu se hovofií o spalovnû,

která by mûla spalovat 200 - 300

tisíc tun komunálního odpadu za

rok. Otázkou v‰ak zÛstává finan-

cování této akce. „Náklady na
v˘stavbu spalovny jsou vyãísleny
na 4 - 5 miliard Kã, pokud se ne-
podafií získat alespoÀ jednu tfieti-
nu financí z nûkterého dotaãního
titulu, je my‰lenka na spalovnu
nereálná,“ fiekl Miroslav Novák.

Dal‰í ãást programu byla vûno-

vána diskusi o vûtrn˘ch elektrár-

nách v regionu.

V úter˘ 3. bfiezna 2009 se staro-

stové mikroregionu R˘mafiov-

ska setkali na r˘mafiovské radni-

ci s námûstkem hejtmana Jifiím

Vzientkem. Mikroregion R˘ma-

fiovsko sdruÏuje ãtrnáct obcí

s necel˘mi osmnácti tisíci oby-

vateli. AÏ tfietina jeho území je

souãástí Chránûné krajinné ob-

lasti Jeseníky, dále Pfiírodního

parku Sovinecko a území Natura

2000. Jeho pfiedností je pestrá

a bohatá pfiíroda. Charakter kra-

jiny poskytuje v kaÏdém roãním

období mimofiádné podmínky

pro turistiku a rekreaci. A právû

cestovní ruch byl tématem roz-

hovoru starostÛ mikroregionu

s námûstkem hejtmana Jifiím

Vzientkem.

Petra Papou‰ková, která spolu

s ním z krajského úfiadu do

R˘mafiova pfiijela, uvedla po-

drobnosti okolo pfiipravovaného

projektu ãesko-slovenské spolu-

práce Beskydská magistrála,

jenÏ by mohl b˘t v budoucnu re-

alizován také v Jeseníkách.

Hovofiilo se o budoucnosti lyÏafi-

ského stfiediska pod Pradûdem

a o postoji Moravskoslezského

kraje k pfiípravû vyhlá‰ení ná-

rodního parku v Jeseníkách.

Zástupce kraje referoval o stavu

pfiipravenosti územního plánu

kraje, jenÏ by mûl b˘t nástrojem

k regulaci v˘stavby vûtrn˘ch 

elektráren v Moravskoslezském

kraji. Dokument se nyní zpraco-

vává a schvalován by mûl b˘t za-

ãátkem pfií‰tího roku. Zástupci

Moravskoslezského kraje, ktefií

v minul˘ch dnech nav‰tívili

R˘mafiov, pfiislíbili podporu Ïá-

dostem o dotace a projektÛm ob-

cí v na‰em regionu.

Hana Pavlásková

Foto: www.rymarov.cz
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Poslanec Pavel Hrnãífi si prohlédl
zmodernizovanou ‰kolku

Na pozvání zástupcÛ mûsta pfiicesto-
val ve ãtvrtek 26. února do R˘ma-
fiova na pracovní náv‰tûvu poslanec
Parlamentu âeské republiky Pavel
Hrnãífi (ODS), kter˘ se zaslouÏil o to,
aby mûsto získalo dotaci na rekon-
strukci Matefiské ‰koly na Jelínko-
vû ulici 3 ve v˘‰i 7,5 milionu korun.
Poslance pfiijal na radnici starosta
Petr Klouda, zástupci mûsta a Ob-
ãanské demokratické strany.
Pavel Hrnãífi se zajímal o aktuál-

ní dûní na R˘mafiovsku, debato-

valo se o souãasn˘ch daÀov˘ch

v˘nosech s pfiihlédnutím k svû-

tové finanãní krizi a také o tom,

do jaké míry se mÛÏe krize kon-

krétnû projevit v na‰em regionu.

Vedení mûsta dále informovalo

poslance o nejdÛleÏitûj‰ích in-

vestiãních zámûrech i souãasnû

probíhajících akcích. V debatû se

také fie‰ila problematika zamûst-

nanosti a Pavel Hrnãífi se zají-

mal, jakou má mûsto spolupráci

se zamûstnavateli.

„Pfiijel jsem na pozvání mûsta,
abych se podíval, jak dopadla
rekonstrukce budovy matefiské
‰koly, na kterou byla ze státního
rozpoãtu v poslanecké snûmovnû
schválena dotace 7,5 milionu ko-
run. Pfied chvílí mû v neformální
diskusi starosta také informoval
o kaÏdoroãním odlivu nûkolika

desítek obyvatel mûsta. Pfiislíbil
jsem i v této problematice vyjít
vstfiíc, a pokud to bude v m˘ch
silách, budeme spoleãnû hledat
fie‰ení, aby k tomu nedocházelo.
V rámci poslaneck˘ch dnÛ se
snaÏím nav‰tûvovat v‰echny re-
giony Moravskoslezského kraje
a jsem rád, Ïe mi byla nabídnuta
moÏnost zavítat i k vám,“ sdûlil

v krátkém rozhovoru poslanec

Pavel Hrnãífi.

Po krátké náv‰tûvû r˘mafiovské

radnice odjel se zástupci mûsta

do novû zrekonstruované matefi-

ské ‰koly, kterou nav‰tûvuje pa-

desát dûtí. Ty jiÏ ãekaly se sv˘mi

uãitelkami s pfiipraven˘mi pís-

niãkami a fiíkankami. Pavel

Hrnãífi podûkoval dûtem i jejich

uãitelkám za pûkn˘ program

a zastupitelka Jarmila Laboun-

ková pfiedala dûtem dárky

a drobné hraãky. V doprovodu

fieditelky BoÏeny Jaro‰ové pak

v‰ichni spoleãnû zhlédli zrekon-

struované prostory vãetnû nové

kuchynû. V pÛdních prostorách

by podle fieditelky mûlo v bu-

doucnu vzniknout matefiské

centrum, kde by si novû pfiíchozí

dûti s maminkami zvykaly na

nové prostfiedí. Zatím v‰ak na

tento projekt chybí prostfiedky. 

JiKo

Nela Prá‰ilová finalistkou
dal‰í soutûÏe krásy

Nela Prá‰ilová z R˘mafiova, která loni uspûla v celostátní soutûÏi Miss Junior
a získala titul Miss Junior Sympatie, se pustila do dal‰ího klání. V 17. roãní-
ku mezinárodní soutûÏe studentek stfiedních ‰kol Miss Reneta postoupila do
finále, které se bude konat uÏ v dubnu.
Sedmnáctiletá studentka Stfiední ‰koly umûleck˘ch fiemesel

v Ostravû, kde se zamûfiuje na modeláfiství a návrháfiství odûvÛ, se vû-

nuje také modelingu, focení, kreslení, zajímají ji dûjiny, umûní, tanec,

zpûv, cestování a studium

angliãtiny. Ve voln˘ch

chvílích poslouchá hip-

hop a r’n’b - je b˘valou ta-

neãnicí souboru r˘mafiov-

ského Stfiediska volného

ãasu Freeze Dance pod

vedením Petry âechové.

V soutûÏi jistû uplatní také

zku‰enosti získané v mo-

delingovém krouÏku, kte-

r˘ vede Mgr. ·tefan Ja-

no‰Èák.

Pokud chcete na‰i repre-

zentantku podpofiit, mÛÏete

tak uãinit hlasováním na

internetové stránce www.

missreneta.cz do pÛlnoci 

2. dubna. Hlasovací formu-

láfi se otevfie po kliknutí na

fotografii soutûÏící.      ona

Ve dnech 8. aÏ 17. dubna 2009 bude provádûna vakcinace li‰ek proti vztek-
linû. Vakcína bude pokládána letecky.
Vakcína je urãena v˘hradnû k vakcinaci populace volnû Ïijících li‰ek.

Návnada není schopna vyvolat onemocnûní vzteklinou. Nebezpeãím

pro zvífiata, zvlá‰tû psy, je pozfiení celé návnady vãetnû plastikové

kapsle, která mÛÏe u psÛ vytvofiit mechanickou pfiekáÏku v zaÏívacím

traktu. Pfii náhodném pfiímém kontaktu ãlovûka s vakcínou je tfieba

o tom informovat lékafie.

Krajská veterinární správa pro Moravskoslezsk˘ kraj, inspektorát

Bruntál, Ïádá tímto v‰echny dotãené organizace, osoby i obãany, ná-

v‰tûvníky pfiírody, pokud najdou návnadu s vakcínou, aby s ní nemani-
pulovali. Pokud by pfies uji‰tûní letecké spoleãnosti, která provádí kla-

dení, vakcinaãní dávka dopadla do zástavby obcí, je nutné ji ne‰kodnû

odstranit napfi. spálením za pouÏití ochrann˘ch pomÛcek (rukavic).

Jakékoli bliÏ‰í informace poskytne bruntálsk˘ inspektorát Krajské ve-

terinární správy pro Moravskoslezsk˘ kraj na tel. ãísle 554 711 821.

Krajská veterinární správa pro MSK

Bude pfieru‰ena
dodávka elektrické energie

Dne 27. bfiezna 2009 v dobû od 8 do 14 hodin bude pfieru‰ena

dodávka elektfiiny v R˘mafiovû na NádraÏní ulici (od domu ã. 1

po tfiídu HrdinÛ), OkruÏní ulici (od tfi. HrdinÛ po dÛm ã. 1 vãet-

nû V. O. a plynové stanice) a tfiídû HrdinÛ (od NádraÏní po do-

my ã. 17 a 507). BliÏ‰í informace mÛÏete získat na poruchové

lince 840 850 860.

Finanãní úfiad v Bruntále oznamuje, Ïe ve Stfiedisku volného ãa-

su v R˘mafiovû otevfie kontaktní místo, na kterém mohou obãané:

- podat daÀová pfiiznání a jiná podání pro finanãní úfiad;

- vyzvednout si tiskopisy daÀov˘ch pfiiznání;

- vyzvednout si sloÏenku k zaplacení danû, kterou lze 

pouÏít bezplatnû na kterékoliv po‰tû.

Úfiední hodiny:

27. 3. 8 - 12 hod.

30. 3. 8 - 12  hod. 13 - 16 hod.

31. 3. 8 - 12  hod. 13 - 16 hod.

Finanãní úfiad pfiijede za vámi

Informace o vakcinaci li‰ek
proti vzteklinû
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Zajímavost

Poutník kráãí pfies R˘mafiov po Jantarové stezce
Po trase b˘valé Jantarové stezky se
rozhodl putovat ‰v˘carsk˘ umûlec,
fotograf a spisovatel Marcus Zohner.
Projít celou trasu mu bude trvat mi-
nimálnû do poloviny fiíjna. Putuje z ji-
hu na sever po trase jedné z nejstar-
‰ích kupeck˘ch cest. Svou cestu za-
poãal 16. prosince loÀského roku na
slavném benátském námûstí Svatého
Marka a skonãit by mûl v polovinû fiíj-
na v ruském Petrohradu.
Na zimní mûsíce si poutník na-

plánoval Itálii, Slovinsko, Ra-

kousko, Maìarsko, jeden den po-

byl i na Slovensku a v souãasné

dobû bude putovat 14 dnÛ po mo-

ravském území. „Nyní naberu
smûr sever. Projdu Sudety, pak
pfies polskou hranici aÏ k pfiístavu
GdaÀsk, dále pak podél pobfieÏí
Baltského mofie, pfies Kalinin-
grad, Loty‰sko, Estonsko a Rus-

ko,“ fiíká cestovatel Zohner.

Jednou ze zastávek jeho putování

na sever byl také R˘mafiov, kam

dorazil v úter˘ 10. bfiezna. Pfie-

nocoval v hotelu Slunce a na dru-

h˘ den pokraãoval smûrem do

Staré Vsi, Sobotína, Petrova nad

Desnou, Vik˘fiovic a ·umperku.

BliÏ‰í informace o jeho jedno-

denní zastávce v R˘mafiovû pfii-

neseme v pfií‰tím vydání.

Dennû ujde Marcus Zohner pfii-

bliÏnû 30 kilometrÛ, pfiiãemÏ jeho

osobní rekord ãiní 45 km za jedi-

n˘ den. Na cestû je témûfi tfii mû-

síce a za tu dobu u‰el více jak ti-

síc kilometrÛ, ov‰em dal‰ích pût

tisíc na nûj teprve ãeká. „Cesto-
vání mû velice baví a zajímám se
o nûj, nejsem ale turista. Turisté
cestují jin˘m zpÛsobem. Mnohem
více se cítím jako poutník, jako nû-
kdo, kdo se na místech velmi dlou-
ho zdrÏuje. Není to o tom, Ïe kdyÏ
nûkam dorazím, tak bych hned od-
jíÏdûl. Cestuji velmi pomalu,“ fiíká

s úsmûvem Marcus Zohner.

Znovuobjevení Jantarové stezky

z Benátek do Petrohradu je pro-

jektem, u jehoÏ zrodu stál rakous-

k˘ historik a projektov˘ manaÏer

Richard Resch. Ten na základû

sv˘ch v˘zkumÛ a poznatkÛ dal-

‰ích badatelÛ zanesl podobu

Jantarové stezky do aplikace

Google Maps. Markus Zohner

bude v prÛbûhu svého putování

zaznamenávat a fotografovat nej-

v˘znamnûj‰í místa, orientaãní

body a osobnosti spjaté s Janta-

rovou stezkou. Fotografie, záÏit-

ky a osobní poznatky budou pub-

likovány v cestopisu, v prezenta-

ci fotek a prostfiednictvím putov-

ní v˘stavy, která se bude konat na

vybran˘ch místech evropské

Jantarové stezky.

Pro to, aby Markus mohl celou

cestu úspû‰nû absolvovat, potfie-

buje podporu ze strany zástupcÛ

jednotliv˘ch regionÛ, archeologÛ,

historikÛ, kulturologÛ a rovnûÏ in-

formace o vztahu Jantarové stez-

ky k jednotliv˘m zemím. Neménû

dÛleÏité jsou pro jeho pouÈ infor-

mace o historick˘ch památkách,

meznících a dal‰ích v˘znamn˘ch

místech Jantarové stezky. Bûhem

svého putování se také pokusí

nav‰tívit kulturní akce v jednotli-

v˘ch regionech. JiKo

Drak v Jifiíkovû zaãal chrlit oheÀ
Dal‰í ze snÛ fiezbáfie Jifiího Halouzky
z Jifiíkova se naplnil. Více jak tfii tu-
ny váÏící tfiíhlav˘ vyfiezávan˘ drak
chrlí oheÀ a pfiitahuje pozornost stá-
l˘ch i náhodn˘ch náv‰tûvníkÛ Pra-
dûdovy galerie. ¤ezbáfi si tak mÛÏe
s nejvût‰í pravdûpodobností pfiipsat
nov˘ rekord, minimálnû v mezích
stfiední a v˘chodní Evropy.
Tfiíhlavá saÀ vznikala pod fiezbá-

fiov˘ma rukama v Pradûdovû ga-

lerii U HalouzkÛ v Jifiíkovû od

ãervence loÀského roku. „Pro
strom k v˘robû draka jsem si mu-
sel zajet aÏ do svého rodi‰tû,
Horky na Moravû, kde jsem ob-
jevil vhodn˘ obrovsk˘ kmen,
ze kterého jsem draka vyrobil.
Drak má délku 10 metrÛ a je vy-

roben opravdu z jednoho kusu,
vãetnû tfií hlav,“ sdûluje Jifií

Halouzka a dodává, Ïe v místû

nebyl Ïádn˘ stroj, kter˘ by nûko-

likatunov˘ kmen dokázal nalo-

Ïit. Proto jej musel zruãn˘ mistr

nejdfiíve nahrubo opracovat a tím

jej zbavit témûfi poloviãní pfieby-

teãné váhy. Dfievûn˘ obr byl po-

té pomocí jefiábu naloÏen a mohl

se vydat na cestu do jifiíkovské

galerie.

„Nedávno jsem dohotovil fiez-
báfiskou práci a teprve vãera,
4. bfiezna, jsme dokonãili tech-
nické zafiízení na chrlení ohnû
i s provedením patfiiãné zkou‰ky.
Drak bude opatfien speciálním
podvozkem a bude ‘létat’ na

Foto: archiv M. Zohnera



hrad Sovinec,“ upfiesÀuje fiezbáfi

Halouzka. V sobotu 4. a v nedûli

5. ãervence „pfiiletí“ na Sovinec

poprvé, aby se hlavnû dûtem, ale

i dospûl˘m pfiedstavil v hlavní

roli pohádek o drakovi. Na hradû

se usadí po dobu letní sezóny

a v dobû chladn˘ch zimních mû-

sícÛ pfiezimuje v draãí sluji, kte-

rá se pro tyto úãely jiÏ zfiizuje

v galerii U HalouzkÛ. Pod v˘-

stavní expozicí KfiíÏové cesty

vzniká draãí hnízdo ve skále, ze

které vytéká pramínek spodní

vody. Podle pfiedstav Jifiího Ha-

louzky náv‰tûvník, kter˘ do dra-

ãí sluje vejde, spatfií draka, které-

mu v ten okamÏik zazáfií ãervenû

oãi, draãí vejce se najednou 

osvûtlí „draãím“ svitem a ohro-

men˘ náv‰tûvník pocítí svírav˘

strach. „Ale nikdo strach mít ne-
musí, ná‰ drak je hodn˘, pomÛÏe
dobru zvítûzit nad zlem a na kon-
ci kaÏdé pohádky seÏehne pla-
menem zlého darebníka,“ dopl-

Àuje pohádkov˘m vyprávûním

Jifií Halouzka. 

Není bez zajímavosti, Ïe dfievo-

fiezba desetimetrového draka by-

la podle slov autora vytvofiena na

základû dochovan˘ch fosílií 

údajného draka, které se nalezly

v Antarktidû; dokumentární po-

fiad o fosilním nálezu vysílala

i âeská televize.

Fantazie a nápady neopou‰tûjí

neustále dobfie naladûného fiez-

báfie Jifiího Halouzku ani na oka-

mÏik. Pfied sebou na stole roz-

kládá projekty na dal‰í veledílo,

kter˘m by mûla b˘t stylová res-

taurace, kde by kromû tradiãního

ãeského „vepfiaknedlazela“ mûli

mít náv‰tûvníci moÏnost ochut-

nat napfiíklad krokod˘lí steaky.

Inu, kdyÏ uÏ draci, tak proã ne

krokod˘li? JiKo
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Proã jsem si ho vybral: Karla znám jiÏ pûk-

nou fiádku let. Je to jefiábník, sportovec, pod-

nikatel, ale nejvíc si ho váÏím proto, Ïe svÛj

drahocenn˘ ãas vûnuje mlad˘m sportovcÛm

pfii tréninku ledního hokeje v R˘mafiovû.

Jak je moÏné, Ïe zvládá‰ vést malou firmu,
mladou Ïenu a mladé sportovce? Kde na to
bere‰ ãas?
Je pravda, Ïe bych potfieboval, aby den mûl 

alespoÀ 34 hodin, ãasto je to závod s ãasem,

na zimním stadionu jsem prakticky dennû, ne-

jenÏe trénuji pfiípravku, ale také hraji za HC

R˘mafiov. Volného ãasu mi mnoho nezb˘vá,

ale moje partnerka má pro mého sportovního

ducha velké pochopení a ve v‰ech m˘ch spor-

tovních aktivitách mû podporuje a ãasto je

sdílí se mnou. Za coÏ jí tímto moc dûkuji.

Jak vysoké cíle má‰ se sv˘m t˘mem a jak
dlouho vydrÏí‰ tyto dûti nejen trénovat, ale
i vychovávat?
KdyÏ se vrátíme o rok zpátky, kdy jsme za-

ãínali s pfiípravkou, vût‰ina dûtí nebyla

schopna se souvisle pohybovat po ledû,

o práci s pukem ani nemluvím, a dnes jsou

schopni odehrát rovnocenn˘ zápas napfi.

s hochy z Olomouce, ktefií jsou hokejovû 

úplnû nûkde jinde. Toto mi dává sílu a smysl

pokraãovat dál a doufám, Ïe to hned tak ne-

skonãí. M˘m cílem je v tûchto dûtech probu-

dit náklonnost ke sportu, hlavnû k hokeji,

a vést je k tomu, aby se zafiadili na to správ-

né místo ve spoleãnosti.

Karle, vím, Ïe jsi se pfied nûjakou dobou vû-
noval cyklistice, vezme‰ mû nûkdy na vy-
jíÏìku a kdy?
Na kole jezdím rád stále, je to pro mû velk˘

relax, ãlovûk vypne a ‰lape. Tebe vezmu na

vyjíÏìku kdykoliv, takÏe hezky potrénuj,

a aÏ nám to poãasí dovolí, vyrazíme!

Jako policistu by mû zajímalo, jestli dodrÏu-
je‰ pfii sv˘ch cestách zákon o provozu na po-
zemních komunikacích (rychlost, drÏení
hovorového zafiízení pfii jízdû, bezpeãnostní
pásy)?

BohuÏel se musím pfiiznat, Ïe pfii svém neu-

stálém spûchu silniãní pravidla ãasto poru‰u-

ji, ale vÏdy se snaÏím jezdit bezpeãnû a pre-

feruji pravidlo ‰Èastného návratu.

Tato otázka je nepovinná, mÛÏe‰ si vymyslet
svou, ale stejnû myslím, Ïe na ni rád odpo-
ví‰. Byl jsi ve svém Ïivotû ve sportu úspû‰-
nûj‰í ty, nebo tvÛj syn?
Samozfiejmû syn, narozdíl od nûj jsem nikdy

âR v cyklistice ani v jiném sportu nerepre-

zentoval.

Pfií‰tû: Karel Hanslián se bude ptát Rudolfa

Buxbauma.

·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.

Petr Andr˘sek se ptá Karla Hansliána

Zdravotnictví

Podûkování
Chtûl bych touto cestou podûkovat za velmi dobrou péãi, kte-

ré se mi dostalo na chirurgické ambulanci a následnû na re-

habilitaci Podhorské nemocnice v R˘mafiovû, kde jsem se na-

rozdíl od jiného zdravotního zafiízení setkal s velmi dobr˘m

a vstfiícn˘m pfiístupem. OceÀuji pfiedev‰ím citeln˘ rozdíl

v kvalitû poskytované péãe, kterou mi Podhorská nemocnice

nabídla. Je‰tû jednou dûkuji zdravotnímu personálu chirur-

gické ambulance a následnû rehabilitaãnímu zafiízení

Podhorské nemocnice v R˘mafiovû. Jan Ho‰ek, R˘mafiov
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·kolství

Zápis do r˘mafiovsk˘ch matefisk˘ch ‰kol
Matefiská ‰kola R˘mafiov, 1. máje 11, okres Bruntál

Matefiská ‰kola R˘mafiov, Revoluãní 30, okres Bruntál

Matefiská ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 3, pfiíspûvková organizace

Matefiská ‰kola R˘mafiov, Janovice, Zámeck˘ park 6, okres Bruntál

vyhla‰ují termín zápisu dûtí k pfied‰kolnímu vzdûlávání na 31. bfiezna 2009 v dobû od 14.00 do 16.30

Samotn˘ zápis spoãívá v tom, Ïe podáte pfii-

hlá‰ku dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání a na

základû toho fieditelka ‰koly zahájí správní

fiízení (fiídí se zákonem 500/2004 Sb., správ-

ní fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ).

Rozhodnutí o pfiijetí ãi nepfiijetí dítûte obdr-

Ïíte do 30 dnÛ.

U zápisu se mÛÏete dozvûdût informace

o ‰kole, o tom, co dítû má umût pfii nástupu,

co budete potfiebovat, které poplatky a v jaké

v˘‰i budete hradit, a mÛÏete se samozfiejmû

zeptat na cokoli, co vás bude o provozu ‰kol-

ky zajímat.

Podle ãeho fieditelka ‰kolky o pfiijetí dítûte
rozhoduje? ·kolsk˘ zákon fieditelkám uklá-

dá, aby pfiednostnû pfiijaly dûti v posledním

roce pfied zahájením povinné ‰kolní docház-

ky, které mají trvalé bydli‰tû v R˘mafiovû.

Dal‰í kritéria si stanoví kaÏdá ‰kolka samo-

statnû - mÛÏe to b˘t skuteãnost, Ïe jde o pra-

videlnou celodenní docházku dítûte, Ïe jde

o sourozence dítûte, které jiÏ ‰kolku nav‰tû-

vuje, Ïe jde o dítû zamûstnan˘ch rodiãÛ, pfií-

padnû zamûstnan˘ch rodiãÛ samoÏivitelÛ

a podobnû.

Co mÛÏeme poradit rodiãÛm?
Pfiedev‰ím pfiijìte k zápisu. Vezmûte s sebou

oãkovací prÛkaz dítûte. Pokud nepfiijdete,

nemÛÏete poãítat s tím, Ïe se pro va‰e dítû

najde ve ‰kolce místo tfieba v polovinû roku.

U zápisu informujte o v‰em pravdivû a nic

nezamlãujte. Pokud je fieditelka informována

o tom, Ïe má va‰e dítû napfiíklad zdravotní

problémy, je moÏné jej pfiijmout a zajistit pro

nûj asistenta pedagoga nebo pfiizpÛsobit pro-

voz tfiídy.

Neexistuje Ïádn˘ pofiadník. MÛÏete klidnû

pfiijít kdykoli ve stanoven˘ch hodinách, kri-

tériem k pfiijetí dítûte rozhodnû není ãas po-

dání pfiihlá‰ky.

Nezapisujte se ve v‰ech ‰kolkách - va‰i ‰an-

ci na pfiijetí dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlává-

ní to nezv˘‰í.

Pokud se chcete podívat, jak to v nûkteré ‰kol-

ce chodí, a podle toho se teprve rozhodnout,

kam byste chtûli dítû umístit, mÛÏete se do-

mluvit s fieditelkou na individuální náv‰tûvû.

Odbor ‰kolství a kultury MûÚ R˘mafiov

Ohlédnutí za...

Projekt byl spolufinancován z prostfiedkÛ Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostfiednictvím Euroregionu Pradûd - Pradziad

Investice do va‰í budoucnosti

V lednu probûhla dal‰í vydafiená

akce, které pofiádáme v rámci

pfiátelství s na‰í partnerskou ‰ko-

lou v polském Ozimku. Nutno

fiíci, Ïe bez pfiislíbené finanãní

podpory euroregionální kance-

láfie a mûsta R˘mafiova by tato

akce probûhnout pravdûpodob-

nû nemohla. Av‰ak projekt byl

schválen, a tak mohly dûti ze

základní ‰koly v R˘mafiovû se

sv˘mi kamarády ze základní

‰koly v Ozimku odjet v nedûli

10. ledna brzy ráno do lyÏafi-

ského centra pod Pradûdem.

Den pfiedtím - v den velk˘ch pfií-

prav - dûti chystaly a zkou‰ely

svou v˘zbroj a v˘stroj, ale také

nav‰tívily muzeum, kde si pro-

hlédly nejen stálé expozice o his-

torii R˘mafiovska, ale i v˘stavu

souãasné tvÛrãí fotografie v po-

dání umûlecké skupiny Andro-

meda. Pozdûji odpoledne si zafiá-

dily v aquaparku a záhy byly za-

hnány na kutû - v nedûli se vstá-

valo opravdu brzy!

Ráno nás na Pradûdu pfiivítalo

krásné poãasí, díky inverzi bylo

na horách teplo, sluneãno a také

spousta snûhu. Poãasí vydrÏelo

nádherné aÏ do konce na‰eho po-

bytu, skvûlé bylo i ubytování

a stravování ve Sporthotelu Kur-

zovní, kde jsme pfieb˘vali. Po

rozdûlení do skupin uÏ jsme jen

lyÏovali a lyÏovali, závodili, jez-

dili na bobech, uÏívali si hor,

sluníãka a snûhu. Zvládli jsme

i malou podveãerní procházku

na Pradûd, kdy nám na zpáteãní

cestû svítil mûsíc v úplÀku.

Nejenom sportem je v‰ak ãlovûk

Ïiv, a tak jsme nav‰tívili místní

balneo se v‰emi jeho vymoÏe-

nostmi - jen tak mimochodem,

víte, Ïe vífiivce se polsky fiíká ja-

kÛza? Absolvovali jsme také

spoleãensk˘ veãer s pûveckou

soutûÏí superstar, taneãními vy-

stoupeními, spoustou soutûÏí

a nezapomenuteln˘mi komentá-

tory. Dorazilo k nám i nûkolik 

yettiÛ, jeden hezãí neÏ druh˘.

Bylo to pûkné setkání, vydafiené

od zaãátku aÏ do konce, dûti by-

ly ‰ikovné a nauãily se úplnû

v‰echny (i ty, co mûly v nedûli

lyÏe poprvé na nohou) alespoÀ

základÛm lyÏování, pokroãilej‰í

si pofiádnû zalyÏovaly a jediné,

ãeho nám bylo líto, Ïe byl konec

a musíme domÛ. Dûkuji tímto

v‰em, kdo se podíleli na na‰em

projektu Mezinárodní lyÏafiská

‰koliãka, dûtem ze 4. a 5. tfiíd,

které se zúãastnily, pedagogické-

mu doprovodu a doufám, Ïe zase

nûkdy pfií‰tû... Petra MíÏová

Fota: archiv Z· R˘mafiov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT5/2009

10

Dûti se inspirovaly volbou miss
V pátek 27. bfiezna se uskuteãnil

na na‰í ‰kole 1. roãník soutûÏe

o Miss a Missáka Základní ‰koly

na ·kolním námûstí 1. Pod vede-

ním paní uãitelky Kratochvílové

se pfiipravovali Ïákynû a Ïáci, kte-

fií mûli o úãast v této soutûÏi zá-

jem. KaÏd˘ si pfiipravil pfiíspûvek

do volné disciplíny. Na soutûÏi

zaznûly krásné básnû, písniãky,

Ïáci pfiedvedli svá sportovní i ta-

neãní vystoupení. Nádherná byla

i módní pfiehlídka v odûvech, kte-

ré dûtem z vût‰í ãásti zapÛjãil ob-

chod Alan na Radniãní ulici (b˘-

valé potraviny Dulaj). Ochotné

prodavaãky pomohly dûtem vy-

brat vhodné modely. KaÏd˘ sou-

tûÏící mûl svého asistenta z fiad

ÏákÛ 9. roãníku, kter˘ se staral

o pfievlékání bûhem soutûÏe 

i o úpravu svého svûfience. Jako

diváci se soutûÏe zúãastnili nejen

vyuãující a Ïáci na‰í ‰koly, ale

i Kouzelná bufiinka a rodiãe sou-

tûÏících.

Porota mûla opravdu nelehkou

práci. Tfietí místo obsadila Jana

Janová spoleãnû s Ivanou

Lackovou, na druhém místû skon-

ãila Nikola âerná z Jifiíkova a prv-

ní místo získal Daniel Batou‰ek

z Jamartic. Diváci zvolili za nej-

lep‰ího soutûÏícího Du‰ana Ma-

Àase z 2. roãníku. V‰ichni soutûÏí-

cí si odnesli nejen pûkné záÏitky,

ale i krásné ceny a pár sladkostí.

Dûkujeme organizátorce soutûÏe

paní uãitelce Kratochvílové, firmû

Alan za zapÛjãené modely a v‰em

soutûÏícím a jejich následovní-

kÛm pfiejeme mnoho úspûchÛ

v dal‰ím roãníku této soutûÏe.

Mgr. Jitka Jufiátková

Projekt EUROgymnázia
na Gymnáziu R˘mafiov

Gymnázium R˘mafiov se zapojilo do tfiíletého projektu

EUROgymnázia, kter˘ je zamûfien na kvalitní v˘uku podle ‰kolního

vzdûlávacího programu pro vy‰‰í gymnázia Per aspera ad astra.

Oficiální název projektu EUROgymnázia zní Efektivní Uãení

Reformou Oblastí gymnaziálního vzdûlávání. Tento projekt z globál-

ního grantu Zvy‰ování kvality ve vzdûlávání v kraji Moravskoslez-

ském je spolufinancován Evropsk˘m sociálním fondem a státním

rozpoãtem âeské republiky.

Pfiíjemcem projektu je Svût vzdûlávání a partnerem je devût gymná-

zií v Moravskoslezském kraji. Projekt EUROgymnázia si klade za cíl

zlep‰it kompetence uãitelÛ a ÏákÛ gymnázií prostfiednictvím ãinnosti

metodick˘ch center podpory gymnaziálního vzdûlávání.

Partnefii projektu:
Gymnázium Olgy Havlové Ostrava, Gymnázium Tfiinec,

Gymnázium a SO· Orlová, Gymnázium Hladnov Ostrava,

Gymnázium Fren‰tát pod Radho‰tûm, Gymnázium âesk˘ Tû‰ín,

Slezské Gymnázium Opava, Gymnázium R˘mafiov, SP·CH akade-

mika Heyrovského a Gymnázium Ostrava.

Délka trvání projektu:
11. 11. 2008 - 31. 10. 2011

Cíle projektu:
1. Navázání dlouhodobé partnerské spolupráce mezi ‰kolami.

2. Pfiíprava vzdûlávacích materiálÛ a jejich pilotní ovûfiení na v‰ech

‰kolách.

3. Zpfiístupnûní tûchto vzdûlávacích materiálÛ ostatním ‰kolám pro-

stfiednictvím internetového portálu a jejich propagace. 

Mgr. Lucie Strnadová, koordinátorka komunitní ‰koly

Foto: archiv Z· ·kolní námûstí
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Dûti ulice
Dva rÛzné svûty, Hazard = závislost, to jsou jen nûkteré názvy prací z literárnû-v˘tvar-
né soutûÏe na téma Negativní jevy ve spoleãnosti, která se konala 24. února na Stfiední
‰kole R˘mafiov.
V posledních letech se zamûfiuje pozornost v rámci prevence sociálnû patolo-

gick˘ch jevÛ na aktivity, které souvisejí s uÏíváním netolerovan˘ch návykov˘ch

látek. BohuÏel se zavírají oãi nad závislostmi, které u mlad˘ch lidí takfika zdo-

mácnûly. Právû proto se Ïáci ve sv˘ch soutûÏních pracích stále ãastûji zab˘va-

jí tûmito tématy a poukazují na jejich pomalé, ale plíÏící se nebezpeãí.

Pfii posuzování nápaditosti, zpracování a obsahu prací nemûla porota snadnou

práci, pfiesto spravedlivû rozhodla:

V̆ tvarné práce: Literární práce:

1. M. ·ajbenová ¤ekni drogám ne J. Dolej‰ová   Co si myslím o drogách

L. Plí‰ková

2. Z. Palou‰ková Dva rÛzné svûty

3. P. ·vrãina Hazard = závislost

P. Poledníková Rozcestí Lenka Polãáková, S· R˘mafiov

Z okolních obcí a mûst Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Masopust v RyÏovi‰ti Vydejte se na virtuální prohlídku
Moravskoslezského kraje

Moravskoslezsk˘ kraj se od 4. bfiez-
na na sv˘ch webov˘ch stránkách
pfiedstavuje novû také formou virtu-
álních prohlídek. Jedná se o jeden
z mnoha v˘stupÛ projektu zamûfie-
ného na marketing cestovního ru-
chu, spolufinancovaného z Regionál-
ního operaãního programu NUTS II
Moravskoslezsko pod názvem Kraj
mnoha barev a pfiíleÏitostí II.
Co je to vlastnû virtuální pro-

hlídka? „Jedná se o speciální typ
fotografie, která zobrazí cel˘
prostor v maximálním zorném
úhlu 360° horizontálnû a 180°
vertikálnû. Interaktivnû pomocí
my‰i mÛÏe náv‰tûvník otáãet po-
hled v libovolném smûru a úhlu.
Propojením nûkolika virtuálních
prohlídek vznikne virtuální pro-
cházka,“ fiekl námûstek hejtma-

na kraje pro územní plánování

a cestovní ruch Jifií Vzientek.

Takov˘chto virtuálních prohlí-

dek je nyní na stránkách

www.kr-moravskoslezsky.cz

v sekci Náv‰tûvník pod odkazem

Virtuální prohlídky k dispozici

cel˘ch tfiicet. Jedná se zejména

o hrady a zámky na‰eho kraje,

ale i o technické památky ãi na-

pfiíklad památníky nebo rodné

domy znám˘ch osobností Mo-

ravskoslezského kraje. Náv‰tûv-

níci si tak mohou prohlédnout na

http://verejna-sprava.kr-morav-

skoslezsky.cz/vprochazky/in-

dex.html napfiíklad kostel sv.

Josefa ve Fulneku, hrad Sovi-
nec, Archeopark v Chotûbuzi ne-

bo exponáty Technického muzea

Tatra v Kopfiivnici.

KaÏdá z tûchto prohlídek je dopl-

nûna o fiadu informací v textové

podobû, takÏe potencionální ná-

v‰tûvník mÛÏe pfii jejich virtuální

náv‰tûvû spojit pfiíjemné s uÏiteã-

n˘m. Cel˘ projekt virtuálních

prohlídek je dostupn˘ jak v ães-

kém jazyce, tak pro zahraniãní

náv‰tûvníky v jazyce anglickém.

Do budoucna chystá Moravsko-

slezsk˘ kraj zatraktivnit touto for-

mou celou fiadu dal‰ích neménû

zajímav˘ch a lákav˘ch objektÛ

leÏících na jeho území.

„Virtuální prohlídky samozfiejmû
nedokáÏou plnû nahradit a zpro-
stfiedkovat reáln˘ pocit z náv‰tû-
vy konkrétních atraktivit, a proto
doporuãujeme nav‰tívit tato zají-
mavá místa osobnû,“ dodal ná-

mûstek Vzientek.

Jolana Filipová,
vedoucí oddûlení vztahÛ

k vefiejnosti

JiÏ pfies ãtyfiicet let u nás ve vsi kaÏdoroãnû pfied Popeleãní stfiedou vy-

jde do ryÏovi‰Èsk˘ch ulic s poÏehnáním od vedení obce masopustní prÛ-

vod. V ãele s mladou chasou, medvûdem, mlsn˘m, policajtem, selkami,

sedláky, myslivci, vojáky a hlavnû za doprovodu ozembouchu a har-

moniky, aby v‰echny na‰e spoluobãany pobavili a hlavnû je pozvali na

veãerní zábavu. Tak se i stalo, na masopustní zábavû se se‰la více jak

stovka truchlících, aby spoleãnû pochovali tu „na‰u basu“ a do ranních

hodin se za doprovodu hudby pofiádnû pobavili. Eva La‰áková

Zápis do Matefiské ‰koly ve Staré Vsi

se koná

v úter˘ 24. bfiezna 2009
ve 14.30 - 15.30

Fota: archiv OU RyÏovi‰tû
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Historie jednoho domu

R˘mafiovská fara

Pomineme-li hlavní církevní pa-

mátky R˘mafiova, farní kostel ar-

chandûla Michaela a kapli V Lip-

kách, a rovnûÏ radnici, které jsme

vûnovali pozornost minule, je

bezesporu dal‰í nejpÛvodnûj‰í

a nejcennûj‰í budovou ve mûstû

fara. Stejnû jako v‰echny jmeno-

vané stavby patfií na seznam kul-

turních památek a pfiedstavuje

jednu z dominant historického

jádra R˘mafiova. Pfiesto nachází-

me o historii této budovy jen vel-

mi málo informací, mnohdy navíc

zkreslen˘ch tradovan˘mi omyly.

Zmínky v pramenech jsou struãné

a dosud neprobûhl podrobn˘ sta-

vebnû-historick˘ prÛzkum, kter˘

by o farní budovû prozradil víc.

Jisté je, Ïe stavba tvofiící spoleãnû

s kostelem a ‰kolou hlavní body

·kolního, dfiíve Kostelního ná-

mûstí, nebyla sídlem fary vÏdy.

Postavena byla v roce 1542, je te-

dy jedním z mála dokladÛ rene-

sanãní architektury u nás, av‰ak

o existenci r˘mafiovské farnosti 

existuje první zmínka jiÏ z roku

1350, kdy je jmenována spoleãnû

s farami v Moravici, Re‰ovû,

Albrechticích, Tylovû a Lomnici

jako souãást úsovského dûkan-

ství, v té dobû pfiipojeného k lito-

my‰lské diecézi. Kde pÛvodní r˘-

mafiovská fara stála, není známo.

Ani budova souãasné fary nebyla

od poãátku urãena k církevním 

úãelÛm. Renesanãní stavba s ty-

pickou nároÏní vûÏí byla vystavû-

na ve zcela jiné souvislosti, o její

pÛvodní urãení se v‰ak vedou

spory. Velká ãást nûmecké a ná-

slednû i ãeské literatury totiÏ tvr-

dí, Ïe budova byla postavena jako

mincovna. Údaj, kter˘ uvádí

i hodnotící list nemovitosti zpra-

covan˘ Národním památkov˘m

ústavem Ostrava, v‰ak nepotvrzu-

je Ïádn˘ hmotn˘ doklad, tedy exi-

stence mincí, jeÏ by se v R˘ma-

fiovû razily (nejbliÏ‰í mincovny

v té dobû fungovaly v Olomouci -

od roku 1422, a v Opavû - od ro-

ku 1433, v Brnû aÏ o roku 1457),

a proto jej autorská dvojice

Jaromír Novák a Václav ·tûpán,

ktefií zpracovali téma tûÏby dra-

h˘ch kovÛ na severní Moravû, po-

kládají jednoznaãnû za legendu.

Podle dokladÛ, které pfiedkládají,

byl v roce v˘stavby budovy 1542

„ustanoven královsk˘ horní soud
v R˘mafiovû, pod jehoÏ pravomoc
spadaly doly u Horního Mûsta
a Staré Vsi. Soudce podléhal nej-
vy‰‰ímu mincmistrovi, byl zcela
nezávisl˘ na mûstu R˘mafiov. Na
dolech u Horního Mûsta a Staré
Vsi spravoval horní obce hormis-
tr s pfiíseÏn˘mi“. Budova tedy

zfiejmû pÛvodnû slouÏila nikoliv

jako mincovna, ale pro potfieby

tohoto horního soudu. Ve jmeno-

van˘ch dolech u Horního Mûsta,

Stfiíbrn˘ch Hor a také na Kamen-

né hofie u Staré Vsi a na Soukenné

u Nové Vsi se v té dobû tûÏilo

stfiíbro. To se mohlo podle soudu

historika Jifiího Karla skladovat ve

sklepení horního soudu, coÏ zfiej-

mû pfiispûlo k domnûnce o min-

covnû.

Nejvût‰í úspûchy v tûÏbû stfiíbra

mûly doly jiÏ za sebou, v 11. 

a 12. století, ale pokusy obnovit

tûÏbu se opakovaly vytrvale

i v následujících stoletích v sou-

vislosti s provozem mincovny

v Olomouci. Úpadek dolování na-

stal v polovinû 16. století, av‰ak

nikoliv z dÛvodu vyãerpání ne-

rostn˘ch zdrojÛ, ale spí‰e kvÛli

pfietrvávajícím sporÛm o podobu

horního práva. Na tehdej‰ím rab-

‰tejnském panství totiÏ paralelnû

fungovalo ãeské a saské horní

právo. âeské, které platilo v do-

lech u Staré Vsi, dávalo tûÏafiÛm

stejná práva jako královsk˘m

mûstÛm (vlastní soud a správu,

vlastní fiemesla vãetnû vafiení pi-

va, bezplatn˘ odbûr dfieva, bezcel-

ní nákup surovin a potravin, voln˘

odchod a pfiíchod tûÏafiÛ) a umoÏ-

Àovalo jim prosperovat i pfii men-

‰ích v˘nosech z tûÏby. TûÏafii na-

víc smûli stfiíbro volnû prodávat,

nebyli tedy omezováni dodávka-

mi pro mincovnu. Naopak saské

právo, které bylo zavedeno v Hor-

ním Mûstû, tûÏafie znaãnû znev˘-

hodÀovalo jejich podfiízením

vrchnosti. ·lechta usilovala zv˘‰it

své zisky z tûÏby, a tak omezova-

la svobody tûÏafiÛ, coÏ vyvolávalo

fiadu sporÛ. Jejich fie‰ením se za-

b˘valy právû horní soudy.

Novák a ·tûpán pfiedkládají celou

sérii sporÛ, jeÏ v letech 1489 aÏ

1553 vedli zástavní majitelé rab-

‰tejnského panství s tûÏafii. Z po-

ãátku se tyto spory fie‰ily u horní-

ho soudu v Jihlavû, do nûkter˘ch

sporÛ zasáhl i král Ferdinand I.,

kter˘ se v roce 1535 rozhodl rab-

‰tejnské panství pfievzít. V roce

1539 vydal nov˘ horní fiád,

v nûmÏ se mimo jiné stanovuje

sídlo královského soudce v R˘-

mafiovû. ¤ád v‰ak nevstoupil

v platnost a rozpory mezi tûÏafii

a správcem panství i hormistry

pokraãovaly. V roce 1542 král po-

depsal dal‰í horní fiád, vycházející

z dfiívûj‰ího a doplnûn˘ o funkci

horního hejtmana. Tím jmenoval

Marka Weisingera, kter˘ se stal

zároveÀ zástavním majitelem rab-

‰tejnského panství. Doly mu v‰ak

nevyná‰ely, a tak se snaÏil získat

co nejvût‰í zisk z panství, zfiejmû

velmi bezohlednû, coÏ bylo zdro-

jem nov˘ch stíÏností poddan˘ch

u krále. Weisingera nakonec v ro-

ce 1552 na panství stfiídá ·imon

Eder ze ·tiavnice, kter˘ se zamû-

fiil na Ïelezáfiství, a tûÏba stfiíbra

tak v nûkolika následujících le-

tech ustala.

Podrobnosti o fungování horního

soudu v R˘mafiovû Novák se ·tû-

pánem nenabízí, ani údaj, kdy byl

úfiad zru‰en. Jako katolická fara se

v‰ak budova horního soudu zaãa-

la vyuÏívat teprve v následujícím

století. Od poloviny 16. století aÏ

do roku 1625 vládlo po vzoru

vrchnosti (Ederové ze ·tiavnice

a pfiedev‰ím Hoffmannové z Grün-

büchlu) na panství protestantské

vyznání, jehoÏ liturgii byl pfiizpÛ-

soben i michaelsk˘ kostel. Pinka-

va jmenuje evangelické pastory,

ktefií v R˘mafiovû pÛsobili: An-

dreas Flacius, Kry‰tof Hantke, asi

od roku 1608 Raphael Aichler,

kter˘ byl svûdkem zhoubného po-

Ïáru, jenÏ v roce 1609 zachvátil

mûsto. Po‰kodil také kostel, faru

a ‰kolu, kterou v roce 1590 nechal

postavit v sousedství fary Ferdi-

nand Hoffmann. Budovy obnovil

jeho syn Ondfiej Hoffmann, kter˘

v závûti z roku 1616 stanovil, Ïe

fary v R˘mafiovû, Re‰ovû a na

Hofie Hank‰tejnské mají spravo-

vat pouze knûÏí aug‰purského vy-

znání.

Po bitvû na Bílé hofie nicménû za-

poãala i na R˘mafiovsku rekatoli-

zace. Protireformaãní misie dora-

zila do odlehlé horské oblasti

v roce 1625 a nahradila luterán-

ského duchovního Tomá‰e Scholc-

ze katolick˘m faráfiem Janem

Schnurpfeilem. Ten ode‰el s ma-

l˘mi úspûchy v roce 1639 do

Huzové a ani jeho následovníci toDetail fary ze Schmidtovy veduty, 1693



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2009

13

nemûli v kraji hluboce zakofienû-

ného protestantismu snadné,

zvlá‰tû za tfiicetileté války, bûhem

níÏ v okolí pob˘vala vojska lute-

ránsk˘ch DánÛ a posléze kalvinis-

tick˘ch ·védÛ. V roce 1642 mûl

pr˘ faráfi s hrstkou katolíkÛ pfied

·védy uprchnout do lesÛ. ·védo-

vé se pfiitom ani ke sv˘m zdej-

‰ím souvûrcÛm nechovali právû

pfiátelsky, rabovali, vraÏdili a po-

Ïadovali vysoké v˘palné.

V‰eobecn˘ pfiíklon ke katolicismu

nastal teprve v letech 1667 aÏ

1668 pfii druhé jezuitské misii,

kterou „podpofiil“ velk˘ poÏár

mûsta v roce 1668. Pod dojmem

této katastrofy a pohrÛÏek, Ïe ka-

cífiské mûsto pfiijde o svá práva, li-

dé nakonec konvertovali, Pinkava

uvádí, Ïe bûhem tfiiceti let se

R˘mafiovsko stalo plnû katolic-

k˘m. S tím souvisí i v˘stavba no-

v˘ch kaplí - RÛÏencové kaple

u michaelského kostela, ‰pitální

kaple sv. Josefa (jiÏ neexistující

chrám na dne‰ním nám. Svobo-

dy), pfiestavba kaple V Lipkách,

vznik mariánského sloupu na ná-

mûstí a rovnûÏ pofiádání velkole-

p˘ch církevních slavností u pfiíle-

Ïitosti pravideln˘ch svátkÛ ãi pfii

pfiená‰ení ostatkÛ sv. Hilaria z Ja-

novic do farního kostela v R˘ma-

fiovû v roce 1683.

V téÏe dobû, kdy se prosazovalo

katolictví, pfieÏívaly ve válkou

zpusto‰eném kraji mnohé povûry.

Tûch bylo zneuÏíváno pfii ãarodûj-

nick˘ch procesech, jimiÏ neblaze

proslulo zvlá‰tû nedaleké ·um-

persko. Jak známo, jednou z obû-

tí zmanipulovan˘ch inkviziãních

procesÛ byl i tamní dûkan Alois

Kry‰tof Lautner, dfiíve pÛsobící na

fafie v Dolní Moravici, a málem se

jí stal také jeho pfiítel, r˘mafiovsk˘

faráfi Jan Franti‰ek Pabst. Ten byl

ãarodûjnick˘mi procesy pozna-

menán uÏ od dûtství, neboÈ po kfii-

vém nafiãení pfii‰el v plamenech

o matku. To jej jako cejch prová-

zelo cel˘ Ïivot. Stal se knûzem

a své první pÛsobi‰tû na‰el

v Horním Mûstû, kde v‰ak naráÏel

na nepfiátelství místních obyvatel,

zfiejmû stále zatvrzel˘ch protes-

tantÛ. V roce 1668 byl pfieloÏen

do R˘mafiova, kde se mu jiÏ ved-

lo o nûco lépe, bohuÏel ne nadlou-

ho.

Po zatãení Aloise Kry‰tofa

Lautnera bylo dûkanství ze

·umperka pfiesunuto do

R˘mafiova. Pabst se stal dûkanem,

nadfiízen˘m fiady okolních farnos-

tí vãetnû novû pfiipojené velkolo-

sinské, ale souãasnû po vyfiazení

Lautnera ze hry trnem v oku in-

kviziãního soudce Jindfiicha

Franti‰ka Bobliga. Ten se jej po-

kusil odstranit stejn˘mi prostfied-

ky jako Lautnera, tedy usvûdãit

jej za pomoci vynucen˘ch svû-

dectví muãen˘ch odsouzencÛ

z ãarodûjnictví. Pabsta v‰ak za-

chránilo varování pfiátel. Po

Novém roce 1686 rezignoval na

funkci dûkana, s pomocí r˘ma-

fiovského purkmistra a písafie roz-

prodal svÛj majetek a jen s nejnut-

nûj‰ími vûcmi z mûsta uprchl.

Bifiicové vyslaní Bobligem na‰li

na fafie jen kuchafiku Katefiinu.

Pabst mezitím putoval nejprve do

Slezska a poté oklikou na jiÏní

Moravu. Na fafie str˘ce Konráda

Franti‰ka Pabsta v Drnholci jej

Bobligovi lidé málem dostihli, ale

pronásledovanému faráfii se poda-

fiilo utéct a ztratit se neznámo kde.

Beze stopy zmizela i kuchafika

Katefiina.

R˘mafiovská fara je v‰ak spojena

s fiadou dal‰ích zajímav˘ch osob-

ností. Po Pabstovi zde pÛsobil

dal‰í odpÛrce inkviziãních proce-

sÛ, dûkan Matyá‰ Eusebius

Leander Schmidt. Ironií osudu to

byl právû on, kdo do kraje de fac-

to pfiivedl soudce Bobliga, neboÈ

upozornil Ïerotínského hejtmana

na Ïebraãku Schuchovou, která

pfii bohosluÏbû vyplivla do ‰átku

hostii. Zdánlivû nevinn˘ incident

vedl nakonec k hrÛzn˘m proce-

sÛm, jejichÏ dÛsledkÛ sám

Schmidt trpce litoval.

Pro nás je v‰ak tento dûkan zají-

mav˘ pfiedev‰ím proto, Ïe je auto-

rem prvního podrobného obrazu

R˘mafiova z roku 1693. Díky nû-

mu mÛÏeme usuzovat, jak kon-

cem 17. století vypadalo mûsto

vãetnû fary. Autor ji coby v˘-

znamnou dominantu oznaãil pís-

menem C s vysvûtlivkou, Ïe jde

o faru se ‰kolou. Budovu zachy-

cuje z ménû obvyklého pohledu

zezadu, kromû v˘razné nároÏní

vûÏe, kterou zde zavr‰uje o po-

znání zdobnûj‰í hlavice neÏ dnes,

zfietelnû vidíme také hospodáfiské

budovy ve tvaru písmene L podél

mûstsk˘ch hradeb. Na malífiské

kopii Schmidtovy veduty rozpo-

známe díky stínování i ‰estibok˘

tvar vûÏe. Její hlavici v barokním

stylu zachycuje také Handkova

freska v kapli V Lipkách z roku

1715, která faru zobrazuje z fron-

tálního pohledu. Zjednodu‰enou

jehlanovitou helmici s korouhviã-

kou, jak ji známe dnes, najdeme

na pohledu na R˘mafiov z roku

1823 (kresba je v‰ak silnû zjedno-

du‰ující a fara na ní pÛsobí jako

jednopatrová budova).

Tuto prost‰í podobu získala vûÏ

fary zfiejmû po poÏáru v roce

1765. Pfii obnovû podle popisu

Národního památkového ústavu

Ostrava vznikla také rokoková

‰tuková v˘zdoba stropu sálu

v patfie, kter˘ slouÏí jako repre-

zentativní jednací místnost (pÛ-

vodnû snad pro zasedání horního

soudu). O nûco jednodu‰‰í ‰tuko-

vou v˘zdobu má strop dal‰ího,

tzv. Modrého sálu. Podobnû jako

u jin˘ch star‰ích staveb nese inte-

riér fary stopy rÛzn˘ch slohÛ,

z nejstar‰ího renesanãního období

se dochovaly zejména klenby

v chodbách, naopak období klasi-

cismu reprezentují empírová kam-

na v jednacím sále (není bez zají-

mavosti, Ïe se v nich topilo zven-

ãí, tedy z chodby).

Budova r˘mafiovské fary pfiedsta-

vuje nejen zajímavou architekto-

nickou památku, ale také dÛleÏité

centrum duchovního a spoleãen-

ského Ïivota mûsta. Jsou s ní spo-

jena jména mnoha knûÏí, ãást

z nich, pfiedev‰ím nûmeck˘ch, na-

jdeme i na portrétech zdobících

chodbu v patfie. Z ãesk˘ch jme-

nujme napfi. faráfie Jana Jefiábka,

kter˘ v tehdy nûmecké farnosti

pÛsobil na konci 19. století, knûze

a slavistu Vojtûcha Tkadlãíka,

jenÏ byl do R˘mafiova umístûn

v letech 1950 aÏ 1951 jako admi-

nistrátor, nebo jeho nástupce

Franti‰ka VaÀáka, pozdûj‰ího olo-

mouckého arcibiskupa, kter˘ pÛ-

sobil na R˘mafiovsku 38 let a za-

slouÏil se o záchranu a obnovu fia-

dy církevních památek, pfiede-

v‰ím kaple V Lipkách. ZN

(Literatura: Barto‰, Jos. a kol.
Historick˘ místopis Moravy
a Slezska v letech 1848-1960.
Ostrava, 1974; Hájek, V. (Národ-
ní památkov˘ ústav Ostrava).
MPZ R˘mafiov - Hodnotící list ne-
movitosti, vã. pozemku a zelenû
na pozemku (Fara a dvÛr),
Ostrava 2008; Karel, J. TûÏk˘ Ïi-
vot Jana Franti‰ka Pabsta.
R˘mafiovsk˘ horizont 10/2005,
s. 14; Karel, J. BobligÛv pfiípad
Pabst. R˘mafiovsk˘ horizont
11/2005, s. 16; Novák, J. - ·tûpán,
V. Horní mûsta na severní Mora-
vû. Severní Morava, sv. 54, 1987,
s. 37-43; Novák, J. - ·tûpán, V.
Rozvoj a úpadek stfiíbrn˘ch dolÛ
na rab‰tejnském panství u Horní-
ho Mûsta od roku 1489 do roku
1553. âasopis Slezského muzea,
série B, 37-1988, s. 36-50; Pin-
kava, V. Unãovsk˘ a R˘mafiovsk˘
okres, Brno 1922.)

Pátrejte s námi v historii
r˘mafiovsk˘ch domÛ

Redakce by ráda touto cestou vyzvala ke spolupráci na seriálu

Historie jednoho domu v‰echny pamûtníky a majitele dobo-

v˘ch fotografií, ktefií by mohli pfiispût sv˘mi materiály a vzpo-

mínkami. Pfií‰tí díl seriálu se zamûfií na nûkdej‰í hotel Thiel,

pozdûji Mír, dne‰ní sídlo prodejny Nábytku Polách na námûs-

tí. Máte-li fotografie z interiéru budovy ãi zajímavou informa-

ci k historii této stavby, neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu

rymhor@seznam.cz, na telefonu 554 230 459, mobilu

737 802 259 nebo osobnû v redakci v budovû Stfiediska volné-

ho ãasu na OkruÏní ulici 10, R˘mafiov. Za va‰e podnûty dûku-

jeme.  Redakce
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Organizace a spolky

V centru zdarma poradí zdravotnû postiÏen˘m a seniorÛm
Centrum pro zdravotnû postiÏené
Moravskoslezského kraje (CZP MSK),
o. s., deta‰ované pracovi‰tû Brun-
tál, nabízí na svém pracovi‰ti

v R˘mafiovû na Revoluãní ulici 30
(klubovna STP) bezplatné odborné
sociální poradenství pro zdravotnû
postiÏené obãany a seniory.

Pokud centrum zdravotnû posti-

Ïení obãané, seniofii a jejich blíz-

cí nav‰tíví, odborn˘ sociální pra-

covník jim pomÛÏe pfii hledání

fie‰ení jejich problémÛ, zajistí

podporu pfii uplatnûní osob se

zdravotním postiÏením na trhu

práce a v jin˘ch zájmov˘ch

a spoleãensk˘ch oblastech, po-

skytne poradenství v oblasti so-

ciálních systémÛ, práva, psy-

chologie a vzdûlávání. Obãa-

nÛm se v poradnû dostane pora-

denství t˘kající se dávek státní

sociální podpory a dávek pomo-

ci v hmotné nouzi, pfiíspûvku na

péãi, informace t˘kající se po-

stupu pfii uzavírání smlouvy

s poskytovatelem sociální sluÏ-

by a také zde získají informace

a rady pro v˘bûr rehabilitaãních

a kompenzaãních pomÛcek.

Bezplatné poradenství je posky-

továno vÏdy první úter˘ v mûsí-

ci od 8.00 do 12.00. Pracovníky

lze kontaktovat i telefonicky na

mobilu 774 993 215 nebo e-ma-

ilem: czp.bruntal@czp-msk.cz.

Více informací je také na

www.czp-msk.cz.

Poradenské dny v roce 2009 jsou

v následujících termínech: 7. dub-

na, 5. kvûtna, 2. ãervna, 7. ãer-

vence, 4. srpna, 1. záfií, 6. fiíjna,

3. listopadu, 1. prosince.

Potfiebujete-li poradit, pomoci
ãi jen chcete s nûk˘m sdílet své
radosti i trápení, neváhejte vy-
toãit kaÏd˘ v‰ední den od 8 do
20 hodin anonymní Linku se-
niorÛ: 800 200 007.

Ing. Ale‰ ·upina
6. 12. 2008 - mikulá‰sk˘ veãírek pofiádan˘ Svazem tûlesnû postiÏe-
n˘ch v âR, o. s., v R˘mafiovû Foto: archiv autora ãlánku

V Dobfieãovû vznikl nov˘ kynologick˘ klub
Pûtiãlenná parta nad‰encÛ pro spor-
tovní kynologii zaÏádala Moravsko-
slezsk˘ kynologick˘ svaz o schválení
nové organizace v Dobfieãovû, takÏe
od 1. 1. 2009 vznikl nov˘ kynologick˘
klub KK Dobfieãov. Pfiedsedou je Jifií
Koudela, kter˘ rovnûÏ vede Psí ‰kolu
v Dobfieãovû. Prioritou je chov a v˘-
cvik psÛ pro sportovní úãely.
Co se t˘ãe pfiede‰lého roku, na‰i

dva ãlenové, manÏelé Koudelovi,

se 3. kvûtna zúãastnili vyluãova-

cích závodÛ na mistrovství

MSKS (Moravskoslezského ky-

nologického svazu) a svûta

WUSV podle mezinárodního

zku‰ebního fiádu IPO3. Nûmeck˘

ovãák Frost ze Slovanského do-

mu od Jifiiny Koudelové bohuÏel

nedokonãil stopu, takÏe nepostou-

pil (poslu‰nost i obranu mûl za 

90 bodÛ). Fena Freia ze Slovan-

ského domu Jifiího Koudely se

kvalifikovala na fiíjnové mistrov-

ství.

V polovinû kvûtna se Jifiina Kou-

delová zúãastnila se sv˘m psem

Frostem závodu O Pohár starosty

mûsta ve Zlat˘ch Horách v kate-

gorii IPO3 a obsadila 2. místo.

V srpnu skonãil na 2. místû Jifií

Koudela s Freiou v závodû

Uniãovsk˘ ‰tít v Uniãovû v kate-

gorii ZVV2, Jifiina Koudelová

z tohoto závodu odstoupila pro

zranûní psa.

Koncem fiíjna se konalo mistrov-

ství MSKS v Hustopeãích.

Mistrem MSKS se stal Patrik

Heinzke s nûmeck˘m ovãákem

Barnabasch Black Chabet. Jifií

Koudela se umístil na 17. místû

z celkového poãtu 37 startujících.

Za chladného a de‰tivého listopa-

dového poãasí se konal Zimní 

obranáfisk˘ závod v Hluãínû, kde

Jifií Koudela v kategorii IPO3 ob-

sadil 2. místo.

V leto‰ním roce ãekají kynology

opût pfiípravy na vyluãovací závo-

dy na mistrovství MSKS, kter˘ch

se chce zúãastnit Jifií Koudela, pro

zmûnu se psem Frostem ze

Slovanského domu. Dále pfiipra-

vujeme na‰e mladé psy na jejich

první zkou‰ky. Jsou to tfii nûmeãtí

ovãáci z chovatelské stanice

„z Dobfieãovské ‰koly“: Bára 

(J. Koudela), Bary (J. Koudelo-

vá), Bety (M. ·nobl z RyÏovi‰tû)

a nûmecká doga Gipsy Antree

Bohemia alias Kuba od Evy

Záhorové z Dolní Moravice, která

zároveÀ získala na lednové národ-

ní v˘stavû psÛ v Olomouci znám-

ku v˘bornou a titul Národního ví-

tûze CAC.

Pokud se chcete dovûdût více in-

formací o na‰ich aktivitách z v˘-

cviku, mÛÏete nás najít na interne-

tov˘ch stránkách http://www.kou-

delovi.eu v sekci KK Dobfieãov.

Za Kynologick˘ klub Dobfieãov
Jifií Koudela

Místní skupina âeského ãerveného kfiíÏe
v R˘mafiovû

SBùR A V¯DEJ
âISTÉHO A ZACHOVALÉHO

OBNO·ENÉHO O·ACENÍ

Místní skupina ââK v R˘mafiovû bude i letos pokraãovat v pro-

vozu o‰acovacího stfiediska na Palackého ulici 11 (budova

Mûstsk˘ch sluÏeb a Bytermu, 1. patro vpravo). MÛÏete sem pfii-

nést ãisté a nepo‰kozené odûvy, které moÏná uÏ vy‰ly z módy,

ale jin˘m mohou je‰tû dobfie poslouÏit.

Provozní doba v roce 2009:

ST¤EDA âTVRTEK

9.00 - 15.00 9.00 - 14.00

25. bfiezna 22. dubna 26. bfiezna 23. dubna

20. kvûtna 24. ãervna 21. kvûtna 25. ãervna

22. ãervence 24. srpna 23. ãervence 25. srpna

23. záfií 21. fiíjna 24. záfií 22. fiíjna

18. listopadu 9. prosince 19. listopadu 10. prosince

MS ââK R˘mafiov Foto: archiv autora ãlánku



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Nevím, ãím se bude bojovat ve tfietí svûtové válce, ale ve

ãtvrté to budou klacky a kameny. Albert Einstein
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Známá i neznámá v˘roãí
14. 3. 1664 zemfi. Jan Mydláfi, kat tfií praÏsk˘ch mûst, v roce 1621

popravil 27 ãesk˘ch pánÛ - 345. v˘roãí úmrtí

14. 3. 1879 nar. Albert Einstein, nûmeck˘ fyzik, nositel Nobelovy

ceny (zemfi. 18. 4. 1955) - 130. v˘roãí narození

15. 3. 1939 zaãala okupace ãesk˘ch zemí nacistick˘m Nûmeckem

- 70. v˘roãí

16. 3. 1939 Hitler vydal v˘nos o zfiízení protektorátu âechy

a Morava - 70. v˘roãí

17. 3. 1924 nar. Vladimír Boudník, grafik a malífi (zemfi. 5. 12. 1968)

- 85. v˘roãí narození

18. 3. 1869 zemfi. Hector Berlioz, francouzsk˘ skladatel (nar. 11. 12.

1803) - 140. v˘roãí úmrtí

19. 3. 1729 Jan Nepomuck˘ prohlá‰en papeÏem za svatého - 280. v˘r.

21. 3. Mezinárodní den boje za odstranûní rasové diskri-

minace, vyhlá‰en OSN v roce 1966; v˘roãí brutální-

ho zásahu jihoafrické policie proti demonstraci

AfriãanÛ v Sharpeville 21. 3. 1960

21. 3. Svûtov˘ den Downova syndromu, vyhlá‰en v roce

2006 na podnût organizací DSI (Down Syndrome

International) a EDSA (European Down Syndrome

Association); symbolické datum je odvozeno z ãíslic

3 a 21 (trizomie 21. chromozómu)

21. 3. 1839 nar. Modest Petroviã Musorgskij, rusk˘ skladatel

(zemfi. 28. 3. 1881) - 170. v˘roãí narození

22. 3. Svûtov˘ den vody, vyhlá‰en OSN jako varovn˘ sig-

nál, Ïe celosvûtovû dochází k podceÀování v˘znamu

rozvoje vodních zdrojÛ

24. 3. Den Horské sluÏby, vyhlá‰en na památku tragické

smrti Bohumila Hanãe a Václava Vrbaty, úãastníkÛ

8. mezinárodního lyÏafiského závodu na 50 km

v Krkono‰ích v roce 1913

24. 3. Svûtov˘ den boje proti tuberkulóze, v tento den

Robert Koch roku 1882 oznámil objev tzv. Kochova

bacilu - pÛvodce tuberkulózy

24. 3. 1899 nar. R. A. Dvorsk˘ (vl. jm. Rudolf Antonín), skladatel, ka-

pelník, zpûvák (zemfi. 2. 8. 1966) - 110. v˘roãí narození

25. 3. 1929 zemfi. Otakar Bfiezina, básník (nar. 13. 9. 1868) 

- 80. v˘roãí úmrtí

26. 3. 1914 nar. Tennessee Williams (vl. jm. Thomas Lanier

Williams), americk˘ spisovatel (zemfi. 25. 2. 1983) - 95. v˘-

roãí narození

BŘEZEN 2009
13. 3. SVâ 19:00 Závûreãná taneãní hodina
16. 3. SVâ 9:00 Keramika s Bufiinkou
17. 3. SVâ 9:00 Cviãení s Bufiinkou
17. 3. SVâ 9:00 Keramika pro ‰koly
18. 3. D. Moravice Keramika pro seniory v Dolní Moravici
18. 3. tûl. Z· 13:00 Okrskov˘ turnaj ve vybíjené ÏákÛ

1. máje 4. a 5. tfiíd Z·
18. 3. SVâ 13:00 Lanpárty
19. 3. SVâ 9:00 Keramika pro ‰koly
19. 3. SVâ m. s. 20:00 Koncert skupiny Poutníci
23. 3. SVâ v. s. 17:00 Talianka - spoleãensk˘ veãer
25. 3. SVâ 17:00 Keramika pro vefiejnost
30. 3. SVâ 9:00 Keramika s Bufiinkou

Letní tábor SVâ R˘mafiov v Jemnici

TT AA JJ EE MM SS TT VV ÍÍ KK ÁÁ PP ùù
MM NN II CC HH AA FF RR AA NN TT II ·· KK AA

4. - 12. 7. 2009

* Pro dûti od 3. tfiídy

* Program: dny plné dobro-

druÏství tajemn˘ch zpráv, hry,

koupání, v˘lety, jízda na koni...

* Cena: 2850 Kã

* Pfiihlá‰ky a informace:

Helena Tesafiová, SVâ R˘ma-

fiov, tel.: 554 211 410

Servis sluÏeb

Informaãní stfiedisko R˘mafiov

Informaãní centrum R˘mafiov nabízí zájemcÛm

o sjezdové lyÏování prodej permanentek

s moÏností získání skipasu do Skiareálu Avalanche

a dal‰í zajímavé slevy,

které se t˘kají i celého hotelového komplexu.

Otevírací doba:
pondûlí - pátek: 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

sobota: 9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00, nedûle: 13.00 - 16.00
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Narodili se noví obãánci
Filip Kreãmer ...................................................... Edrovice

Miroslav Navrátil ............................................... Dolní Moravice

Jan Machala ........................................................ Janovice

Miroslav Tomão ................................................. Horní Mûsto

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Marie Mílková - R˘mafiov ................................................... 80 let

Katefiina Bakiová - R˘mafiov ................................................ 80 let

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

Vladimír Lysáãek - R˘mafiov .............................................. 82 let

RÛÏena Ondrová - R˘mafiov ................................................. 83 let

Pavel Bednár - Janovice ...................................................... 83 let

Anatolij Kroutil - Ondfiejov .................................................. 84 let

Karolína Coufalová - R˘mafiov ............................................ 85 let

Franti‰ka Hlobilová - R˘mafiov ........................................... 86 let

Hedvika Janeãková - R˘mafiov ............................................ 86 let

Josef Furi‰ - Janovice .......................................................... 87 let

Antonín Klusal - R˘mafiov ................................................... 88 let

Rozlouãili jsme se
Anna Moroviãová - R˘mafiov ............................................... 1961

Karel Kincl - Horní Mûsto ................................................... 1929

AneÏka Koudelková - Janovice ............................................ 1928

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronikaMûstská knihovna

Prázdné zÛstalo místo mezi námi,
chybí‰ nám a nic Tû nenahradí.

To, Ïe se srdce zhojí, je jen zdání.
Nám zÛstala bolest a vzpomínání.

Dne 12. bfiezna 2009

jsme vzpomenuli 1. smutné v˘roãí

odchodu na‰eho milovaného

tatínka, dûdeãka, tchána a str˘ce, pana

Jaroslava Talãíka.

Nikdy nezapomene milující rodina,
pfiátelé a kamarádi

Pozvání na besedu

doc. Mgr. Jindfiich ·treit 
v Mûstské knihovnû R˘mafiov 

Tvorba do roku 1989
pondûlí 30. bfiezna v 17 hodin

V pÛjãovnû pro dûti
probíhá v˘stava
v˘tvarn˘ch prací
na téma

Povûsti

PÛjãovní doba
knihovny:

Po 9-17, Út 9-17, St zavfieno,

ât 9-17, Pá 9-17, So 8-11 
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
pozvánka na novou v˘stavu

Netradiãní svût Oldfiicha ·embery
7. - 31. 3. 2009

Oldfiich ·embera (*1948), zdej‰í

rodák, pfiedstavuje v R˘mafiovû

témûfi po dvaceti letech znovu

svou aktuální tvorbu. V roce

1990 vzbudila v galerii Klubu 

amatérsk˘ch v˘tvarníkÛ pomûr-

nû Ïivou odezvu instalace auto-

rov˘ch sklenûn˘ch objektÛ a ob-

razÛ. U nás do té doby nevídaná

v˘stava pfiedurãila s ·treitov˘mi

aktivitami na Sovinci a pÛsobe-

ním KAVu zamûfiení spolku

Octopus na moderní proudy, pfii-

ná‰ející nové vyjadfiovací pro-

stfiedky a techniky.

VernisáÏ v˘stavy zahájil v sobo-

tu 7. bfiezna Jifií Valoch, teoretik,

kritik, publicista, kurátor v˘stav

a jeden z autorÛ druhé vlny ex-

perimentální poezie, tvÛrce kon-

ceptuálních akcí ãi textov˘ch

a objektov˘ch instalací. V Ateli-

éru ã. 13/2008 napsal: „O. ·em-

bera patfií ke generaci, která od

poloviny 70. let vzbuzovala zá-

jem v Olomouci, kde Ïije, jako

souãást neoficiální kultury té do-

by. Jeho souputníky byli pfiede-

v‰ím Jifií Hastík, Jifií Lindovsk˘,

Ondfiej Michálek, Václav Stratil

a Jifií Îlebek, ktefií byli reprezen-

tanty tehdej‰ího olomouckého

nástupu, z nichÏ kaÏd˘ pfiedsta-

voval jinou, ale velice Ïivou, ak-

tuální problematiku. Kolektivní

program byl velikostí mûsta vy-

louãen, o to více zaujali jasnou

nechutí b˘t akceptováni oficiál-

nû - ãemuÏ odpovídaly i nûkteré

v˘stavní prostory, tfieba psychia-

trická léãebna v KromûfiíÏi (tam

pracoval jako lékafi Miroslav

Koupil, jenÏ byl také umûlecky

ãinn˘ v tomto olomouckém 

okruhu).

U ·embery mne hned zaujal jeho

sui generis koncept: vztah pfiíro-

dy a toho, co ji devastuje, nûkdy

demonstrovan˘ jakoby podobou

skleníku, kter˘ musí pfiírodu

pfied okolím technick˘m, perife-

rijním atd. ochránit, nebo v po-

dobû jakéhosi vymezení vzájem-

n˘ch determinant. Myslím, Ïe to

byl jeden z mála umûlcÛ u nás,

kter˘ pochopil skuteãnou aktuál-

nost ekologické problematiky,

dot˘kali se jí Juraj Meli‰, Jan

Steklík, Dezider Tóth a kdo

vlastnû je‰tû? VÏdyÈ ekologie

tehdy ani nebyla tématem spole-

ãenského diskurzu... Postupnû

·emberovy kresby více temati-

zovaly vztah ãlovûka a pfiírodní-

ho okolí, tfieba automobilov˘ch

svûtel, aÏ se jakási svûtelná vy-

mezení ve vût‰inou tmavé, moÏ-

ná noãní krajinû osamostatnila.

Zdálo se, Ïe ·embera bude po-

dobnou stálicí olomoucké scény

jako Lindovsk˘ ãi Stratil. Ale

místo toho následovala cézura -

asi od roku 1991 vûnoval svÛj

ãas jin˘m úkolÛm, poãínaje vel-

k˘m podílem na zaloÏení Gale-

rie Caesar, rodinû a soustavné

práci ve sféfie grafického desig-

nu, která pfiiná‰ela finanãní pro-

stfiedky. K mé upfiímné radosti

a pro umûní dobfie, jakmile to

prostfiedky dovolovaly, zaãal

s aÏ zarputilou energií od roku

2005 pfiehodnocovat to, co se na-

uãil pfii práci s poãítaãem. Jeho

tématem zÛstala krajina, ov‰em

vizuálnû, esteticky pfiehodnoce-

ná. V̆ chodiskem jsou umûlcovy

fotografie, které barevnû i ãás-

teãnû morfologicky modifikuje

na obrazovce - a potom tiskne ja-

ko poãítaãovou grafiku na plát-

no, pfiípadnû na transparentní fó-

lii, kterou nûkdy je‰tû vrství.

Vût‰inou je prezentuje adjusto-

vané jako obrazy. (...) Oldfiich

·embera kvalitnû navázal na dfií-

vûj‰í problematiku a urãitou

postmoderní mnohotvárnost 

uplatnil právû díky technologic-

k˘m moÏnostem poãítaãe.“

Galerie Octopus a Mûstské mu-

zeum v R˘mafiovû vás srdeãnû

zvou na nev‰ední v˘stavu tohoto

autora. 

Roman Karel,
sdruÏení Octopus

UÏiteãná informace

Studentské informaãní centrum informuje
SIC - Studentské informaãní centrum vznik-

lo pfii SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov jako

pracovi‰tû pro vykonávání ãásti praxe stu-

dentÛ oboru Management, turismus a cestov-

ní ruch.

Bûhem ãinnosti se zde vystfiídalo kolem

stovky studentÛ, ktefií mûli za úkol propaga-

ci cestovního ruchu ve mûstû i ve svém byd-

li‰ti zpracováním rÛzn˘ch projektÛ, dále zji‰-

Èováním nûkter˘ch údajÛ od obãanÛ mûsta

formou nahrávání na diktafony a následují-

cím zpracováním. Dal‰í praxe v cestovních

kanceláfiích a hotelov˘ch zafiízeních ukázala,

Ïe byli dobfie pfiipraveni.

Poslední tfii roky SIC roz‰ífiilo svoji ãinnost

i na sluÏby pro obãany na‰eho mûsta. V no-

vém pÛsobi‰ti v domû Koruna na Národní 

ulici se rychle zabydlelo. Obãané na‰eho

mûsta i okolí zde mohou získat informace

o koncertech a divadlech v kraji i v Praze,

o sportovních utkáních celostátního v˘znamu

a podobnû i o moÏnostech autobusové, vlako-

vé a letecké dopravy. Nejedná se v‰ak jen

o moÏnost získání informací, ale ve spoluprá-

ci s agenturami si zde obãané a hlavnû stu-

denti mohou pfiímo obstarat vstupenky a jíz-

denky bez nutnosti nûkam pro nû jezdit. Pro

studenty SIC také zaji‰Èuje studentské karty 

ISIC a ITIS na rÛzné slevy jízdného atp.

Pro ilustraci, jen v roce 2008 obstaralo stfie-

disko celkem 874 kusÛ vstupenek na koncer-

ty znám˘ch kapel, napfi. No Name, 4TET,

Divokej Bill, koncerty Heleny Vondráãkové,

Karla Gotta, Marie Rottrové, Ewy Farné, 

J. Smolíka, Elánu a dal‰ích, které se konaly

v Olomouci, Ostravû, Opavû, Brnû, dále na

festivaly Benátská noc, keltské kultury a dal-

‰í. Také do divadel zajíÏdí obãané mûsta více

neÏ v minul˘ch letech, a to nejen do Olo-

mouce, Ostravy, Opavy, ale také do znám˘ch

divadel v Praze. Za sportem pak odjela fiada

obãanÛ napfiíklad na pfiedstavení lední revue

Holiday on Ice, MS ve florbalu atd. SluÏbu

pfii zaji‰tûní jízdenek a letenek vyuÏilo loni

72 obãanÛ. SIC spolupracuje také s cestovní

agenturou CEKA, která loni zajistila 46 zá-

jezdÛ pro 133 osob na‰eho mûsta.

Jsme rádi, Ïe na‰e informaãní centrum ne-

slouÏí jenom na‰í ‰kole, ale i ‰iroké vefiej-

nosti, a chceme tuto sluÏbu i nadále roz‰ifio-

vat. Hana âoupková, vedoucí SIC a CEKA
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Z historie

Únava z války a chudiãk˘ mír
NeÏ válka skonãila (1763), provoz na mizer-

n˘ch cestách R˘mafiovska mírnû ustal, ale

bylo tfieba se dál pot˘kat se závûreãn˘mi fá-

zemi války. Je‰tû roku 1761 se nacházel

v studeném a de‰tivém R˘mafiovû pro zmûnu

lazaret slouÏící nemocn˘m a ranûn˘m vojá-

kÛm z nûkolika regimentÛ naverbovan˘ch

v krásné italské Toskánû, léãili se zde v‰ak

téÏ císafi‰tí soldáti z jihoslovanského Brodu

a ze slovinské Gradi‰ky. Nemohli chybût ani

ohniví maìar‰tí Bethlenovi husafii ve Starém

Mûstû u Bruntálu a pfiímo ve mûstû zas leÏel

toskánsk˘ pluk. V lednu museli RyÏovi‰Èané

dodat 46 velk˘ch saní a 20 koní k transportu

munice do Olomouce. Je‰tû v fiíjnu se obje-

vilo 160 muÏÛ obdivovaného Laudona,

k nimÏ byli zafiazeni dva místní rekruti.

Poslední vojáky sedmileté války zaÏili lidé

regionu roku 1762. Vojáci vévody brun‰vic-

ko-bavorského nastupovali proti prusk˘m

oddílÛm setrvávajícím zatím na Moravû.

Válka byla cítit v‰ude, hlad, nemoci, bezbfie-

há bída a trvalá nejistota. Co si je‰tû vynutí

vojen‰tí páni a kde vzít peníze a potraviny

a dal‰í vûci na vydrÏování nenávidûn˘ch ar-

mád? Císafiské finance se tenãily a bylo to vi-

dût téÏ na mûnû, jeÏ procházela rukama lidí.

Mizela do té doby vcelku kvalitní stfiíbrná

mince a objevila se österreichische Scheide-

münze, drobná (mûdûná) mince, vãetnû do-

dnes zatracované gre‰le, tedy gro‰íku, nevel-

ké a po ãertech tenké mince z mûdi, která da-

la podnût ke vzniku známého rãení o napros-

to zanedbatelné hodnotû „Nestojí to ani za

zlámanou gre‰li“. Na konci století se jednalo

sice o vût‰í, ale opût nepfiíli‰ oblíbené jedno-

aÏ tfiicetikrejcarové mûdûné mince. Nejvût‰í

o velikosti stfiíbrného tolaru si vyslouÏila ná-

zev „‰evcovsk˘ tolar“. No a najít je‰tû zlat˘

dukát o velikosti nehtu muÏského palce,

o tom si mohli poddaní Jejich Císafisk˘ch

Veliãenstev nechat jen zdát.

Mezitím se zaãalo platit mûdûn˘mi mincemi

zcela bûÏnû a dal‰í vyãerpání státu potvrdily

je‰tû tzv. bankocetle, tj. první papírové ban-

kovky monarchie, povaÏované obecnû za

bezcenn˘ poti‰tûn˘ papír, neboÈ jakkoli ne-

velk˘ a nekvalitní kov pfiece jen je‰tû roku

1919 budil více sympatií. Tehdy se znovu

objevily povûsti, Ïe mince jsou nadále „tvr-

dou“ mûnou, aãkoli se razily dokonce i z ne-

kvalitní oceli. R˘mafiované zaãali ‰kudlit

a ukr˘vat kovová platidla v takovém rozsa-

hu, Ïe zmizely v‰echny drobné mince, a tak

mûsto muselo vydat vlastní papírové (!)

drobné, jeÏ platily pouze v jeho okruhu.

Nominální hodnota vcelku o‰kliv˘ch papír-

kÛ v barvû hnûdé, zelené a ãervené byla 

10 a 50 haléfiÛ a nejvût‰í mûla hodnotu koru-

ny. DluÏno dodat, Ïe star‰í pfiedváleãné ra-

kouské peníze v hodnotû koruny a pûtikoru-

ny byly z poctivé a masivní stfiíbrné slitiny,

ba i korunovaãní ãi v˘roãní dukátek, pravda

nikoli zrovna z pfiíli‰ cenného „dukátového“

zlata z dob staré dobré monarchie, se je‰tû

na‰el zapadl˘ v prasátku. V‰ak dûda fiíkával:

„Nebylo jak za starého Rakouska, párek s ro-
hlíkem stál pûtník.“
Obû odtrÏené souãásti dávného ãeského krá-

lovství v‰ak zÛstávaly i nadále pramenem

vzájemn˘ch sporÛ a pro severní Moravu

a Slezsko znamenala ztráta trhÛ velkou po-

hromu. Bylo tfieba se nyní pfieorientovat se

sv˘mi v˘robky jinam, na Balkán a do Ruska

ãi Turecka.

Na poãátku opatrného míru zÛstávalo

R˘mafiovsko nadále místem, kde odpoãívaly

unavené císafiské jednotky. Tak od 1. bfiezna

aÏ do 10. kvûtna 1763 ve mûstû loÏírovala

ãást Trautmannov˘ch kyrysníkÛ pod velením

rytmistra von Siegenthala a s nimi pû‰í

ColoredÛv regiment v ãele s hejtmanem

Högerem. Vojáci zcela vyãerpaní z dlouh˘ch

pfiesunÛ a krvav˘ch stfietnutí se ocitli na kra-

ji sv˘ch sil a nedlouhá pfiestávka v bojích pro

nû byla zázrakem, coÏ pochopitelnû nebyl

dÛvod, aby nevyÏadovali od mûstsk˘ch

znaãné ústupky. Válka v‰ak byla nevypoãita-

telná a mír vratk˘, a tak panovnice musela

dál udrÏovat nadále velké stavy sv˘ch vojsk.

R˘mafiov musel poskytnout urychlenû ãtyfii

dal‰í rekruty, z nichÏ v‰ak dva vydû‰ení po-

hledem na invalidy a zuboÏené ranûné vzá-

pûtí dezertovali, coÏ stálo mûsto pokutu 

130 zlat˘ch císafiskému eráru.

R˘mafiovsko vy‰lo z váleãn˘ch útrap sice

v podstatû celé narozdíl od nûkter˘ch míst

v ‰ir‰ím okolí, ale mû‰Èané a ostatní poddaní

obou panství byli opût chud‰í neÏ povûstné

kostelní my‰i, a aby toho nebylo málo, zaãal

v kraji roku 1764 fiádit dobytãí mor a zavinil

ztrátu 190 kusÛ hovûzího dobytka. Pfii jed-

nom z nejhor‰ích poÏárÛ následujícího roku

navíc ke v‰í smÛle lehlo popelem v R˘ma-

fiovû 63 domÛ a ‰koda se odhadovala na teh-

dy astronomickou sumu 58 000 zlat˘ch.

Také u rytífiÛ do‰lo k zásadním zmûnám, kte-

ré v‰ak fiádu prospûly. Roku 1761 zemfiel

velmistr Klement August Bavorsk˘ a vystfií-

dal ho neúspû‰n˘ císafisk˘ mar‰ál a bratr cí-

safie Karel Alexandr Lotrinsk˘ (1761-

1780), kter˘ zahájil fiadu velmistrÛ z fiad pfií-

slu‰níkÛ habsburského rodu, a tím se fiehole

stala oficiální císafiskou institucí. To potvrdi-

la i Marie Terezie, která se v roce své smrti

(1780) a uÏ znaãnû nemocná zúãastnila po-

hfibu svého ‰vagra.

Karel Lotrinsk˘ se narozdíl od sv˘ch pfied-

chÛdcÛ zaãal zajímat o severomoravská pan-

ství fiádu a pro bruntálsk˘ zámek v hrozivém

stavu se koneãnû na‰ly peníze na jeho zá-

chranu. Nov˘ frankofonní velmistr byl nejen

ãlovûk vzdûlan˘, ale obdafien˘ téÏ umûlec-

k˘m vkusem, a tak není divu, Ïe se stal vy-

hledávan˘m mecená‰em. ¤ád se také znaãnû

zesvût‰til a kupodivu nov˘ vítr zavál i v do-

sud upjaté kalvínské bailivû utrechtské, ro-

koko proniklo do dfiíve prost˘ch zdí velmi

intenzivnû a zámky rozkvetly v dobovém

stylu nejen stavebnû a krásou interiéru, ale
Bruntálsk˘ místodrÏitel fiádu Maxmilián
Xaver z Riedheimu (1770-1797)

Velmistr Karel Alexandr Lotrinsk˘ (1761-
1780)

C. k. hraniãáfiské pluky sekelsk˘ a slavon-
skobrodsk˘
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Studentsk˘ klub

Úsmûvnû

zaãala se v nich pûstovat i vynikající hudba.

Mezinárodní Kristovi drsní vojáci z fiktivní-

ho Údolí vãel se zmûnili na zjemnûlé dobové

elegány, schopné ekonomy, ochránce pfiírody

a v neposlední fiadû téÏ zakladatele kvalitních

‰kol, ‰pitálÛ a starobincÛ pro chudé. ¤ád se

zaãal zvolna vzdalovat své pÛvodnû militant-

ní podobû a stával se civilnûj‰ím.

Bez zajímavosti není ani zajímavá epizodka.

Na pfiestavbách zámku v Bruntále bychom

zastihli bruntálského stavitele Franti‰ka

Neumanna a neobyãejnû schopného ‰tukaté-

ra Amanda Strausse, pruského emigranta.

Strauss udûlal své a ode‰el za lukrativními

zakázkami do Nûmecka. Pak se vrátil a udû-

lal nûco, co mezi staviteli a umûlci neb˘vá

ko‰ér. Ode‰el do Krnova a tam se nechal na-

verbovat ke kyrysnickému regimentu

O’Donnnela, kdo ví, co ho k tomu vedlo,

truc zadavateli, dívce? Dlouho tam v‰ak ne-

pobyl a byl vyreklamován zpût k dal‰ímu dí-

lu komturem Riedheimem. Mezi dal‰ími by-

chom na‰li i janovického harrachovského

stavitele Jana Kry‰tofa Fabicha, o nûmÏ jsme

jiÏ mluvili. Neumann zatím pov˘‰il na kní-

Ïecího dvorního architekta.

Roku 1775 zmítaly monarchií selské nepoko-

je, jeÏ se jiÏ od zimy ‰ífiily z teplického pan-

ství. V únoru zasáhlo vojsko a zpoãátku bez

úspûchu. Rebelie neustala, ale narÛstala.

Znám˘ rtyÀsk˘ rychtáfi Antonín N˘vlt vytvo-

fiil s ostatními kolegy z okolí tzv. selské gu-

berno. Povstalci tak získali jednotné vedení

a to uÏ zaãalo b˘t velmi nebezpeãné. 20. - 24.

bfiezna dokonce vyrazilo selské vojsko na

Prahu. Tfieba upozornit, Ïe se z jejich hlediska

nejednalo o neposlu‰nost panovnici, ale o ú-

tok proti pánÛm, ktefií pfied nimi mûli tajit tzv.

zlat˘ patent, jímÏ je mûla Marie Terezie zbavit

nevolnictví a obtíÏn˘ch robot. Samozfiejmû se

jednalo jen o fámu, jeÏ v‰ak drÏela mezi lidmi

víc neÏ pfiilepená ‰evcovskou smolou.

Do léta bylo povstání potlaãeno v fietûzci po-

ráÏek ‰patnû organizovaného selského vojska,

je‰tû hÛfie vyzbrojeného, naprosto nevycviãe-

ného a krajnû neukáznûného. âásti vojska to-

tiÏ obãas podlehly tradiãním povinnostem

a nemalé mnoÏství rebelÛ svévolnû opou‰tûlo

své prapory, aby mohli zasít jafi, a pozdûji, aby

mohli sklidit obilí. Z poráÏek se stala nejzná-

mûj‰í tfiídenní bitva (24. - 26. 3. 1775), jeÏ nám

zanechala rãení o tûch „co dopadli jako sedlá-

ci u Chlumce“. Nebyl to sice je‰tû konec, ale

ostatní sráÏky u âeského Dubu (26. 3.),

u Bíl˘ch Poliãan, Nového BydÏova, Zákup

a Sloupu (27. 3.) pokraãovaly pro sedláky

stejnû neúspû‰nû. Teãku za rebelií udûlala je‰-

tû krvavá stfietnutí sedlákÛ s vojskem u Ko-

nopi‰tû 18. 7. a krut˘ kruh se uzavfiel teprve

26. ãervence 1775 na Moravû u Lesonic.

Velmi dobrou známkou pfiístupu HarrachÛ

a fiádu k poddan˘m na panstvích R˘mafiov-

ska je skuteãnost, Ïe se ani na jednom z nich

nikdo ke vzpoufie nepfiipojil, aãkoli zachváti-

la i blízkou Hanou. Pomûry byly natolik

pfiíznivé, Ïe se poddaní na vzpouru dívali

svrchu a odsuzovali ji. Jen v jiÏní ãásti fiádo-

vého panství do‰lo k „stra‰liv˘m“ v˘hruÏ-

kám nûkter˘ch radikálních sedlákÛ, Ïe pokud

se jejich sousedé ke vzpoufie nepfiipojí, zbofií

jim kamna nebo roztrhají pefiiny. Nikde ne-

do‰lo ani k tomu a situace se rychle uklidni-

la, v‰ak vzpomeÀme na úpravy povinností

a eliminaci poddanství uÏ za v˘znamného

velmistra Ampringena.

Mír v‰ak netrval dlouho, a kdyÏ roku 1778

vymfieli bavor‰tí Wittelsbachové, zaãala ten-

tokrát zas válka o dûdictví bavorské proti

PrusÛm a jejich nov˘m spojencÛm - SasÛm.

To uÏ se pfiipravovala francouzská revoluce

a o dal‰í konflikt v Evropû bylo opût dobfie

postaráno. Mgr. Jifií Karel

Literatura: ·tûpán, V.: Historie zámku Bruntál,
Bruntál 1998; Pinkava, V.: Okres Unãovsk˘
a R˘mafiovsk˘, Brno 1922, Berger, K.: Ges-
chichte der Stadt Römerstadt, Brno 1909;
Dûjiny âsl. v datech, Praha 1968, RomaÀák, A.
- Bûlina, P. - Anderle, P.: Olomouc - Doma‰ov
1758, M. Beroun 1998 ad.,

Joná‰ Zbofiil
SoutûÏ Marie Kodovské 2008

Léto

léto

plní bfiicha sady.

jen mnû

vylezly malinko

oãi z dÛlkÛ

a kosti

najednou hroznû jsou.

kotviãky tv˘ch

po t˘dny ‰etfien˘ch slov

propadly skrz mû na parkety.

UÏ dobr˘
Lucce

Cize mluví veãer

na lince k Ostrohu

za mûstem

vydrobil se ãas

vesnice zavonûla

neznámou zeleninou

z va‰í zahrady

tu chvíli

neÏ mû pohladí‰

je hezká samota.

Kuní

Hlína zastudila

Sesbírat horko z jablek
(zavafiit)

Chytit psa
v nahatém poli
v teplákách
naposled

Plná pusa auta

Za chvíli rozbreãí se
zprávy podzimu

Lesní noviny
Lesem se roznesla zpráva, Ïe bude pro zvífiát-

ka v sobotu dopoledne uspofiádán závod v bû-

hu. Ceny byly lákavé, v‰ak byly z pfiebytkÛ fi-

rem svûtov˘ch znaãek, laskominám uÏ uÏ do-

cházela záruãní lhÛta.

Zvífiátka se pfiipravovala, trénovala, ale jak se

blíÏil den závodu, postupnû seznam bûÏcÛ fiídl

a z mnoha stateãn˘ch zÛstali jen dva. Pfiítel

JeÏek a krasavice Srnka. Na startu bylo mnoÏ-

ství divákÛ. Medvûd odstartoval a oba soutûÏí-

cí vyrazili! Jeden okruh kolem rodného lesa.

JeÏek funûl, dupal, mrkal korálkov˘ma oãima,

ale neÏ by se nadál, ‰tíhlonohá Srnka byla v cí-

li. Jásot, ovace, gratulace. Vítûzkou se opravdu

stala miss Srneãka. Jak jinak.

V pondûlních novinách si lesní obyvatelé

mohli pfieãíst následující zprávu ze sportu: Ná‰

spoluobãan JeÏek obsadil v tûÏké konkurenci

vynikající 2. místo. Blahopfiejeme! Pfiítelkynû

Srna byla pfiedposlední. Také jí patfií uznání!

Tak a je vymalováno. Ono totiÏ záleÏí na tom,

jak se co fiekne. Ná‰ politik lÏe? Ne, on jen ne-

fiíká vÏdy pravdu. Je tlustá? Ne, je silnûj‰í po-

stavy ãi prostorovû v˘razná. Jel jako závodník

F1 a spoleãníkem mu byl alkohol? Ne, silnice

si znovu vybrala svou krutou daÀ. - Tak to na-

pí‰í v tisku aj v tlaãi.

Tisk a obecnû v‰echny sdûlovací prostfiedky

jsou povaÏovány za sedmou velmoc. Jde o ja-

kousi magickou sílu ãísla sedm. Duha má se-

dm barev, t˘den sedm dní, známe sedm antic-

k˘ch divÛ svûta, manÏelství je povaÏováno za

sedmou svátost... Dnes by mûl b˘t tisk ozna-

ãován matematicky osmou velmocí.

Konãím. Jsem v sedmém nebi. Káva pfiede

mnou. Si
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Galerie Na RÛÏku

Jakub Vala: abstrAKTY
17. 2. - 6. 4. 2009 (derniéra 6. dubna)

R˘mafiov, uliãka pod farou, pohled na faru, únor 1970

Zimní historie na fotografiích Josefa Mathona

placená inzerce
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Za pfiírodními krásami R˘mafiovska

V tanzanijské rezervaci Ndundulu byl objeven
nov˘ druh opice Lophocebus kipunji.
Celkem deset nov˘ch druhÛ obojÏivelníkÛ ob-
jevili biologové v hornaté oblasti Tacarcuna
v regionu Darien nedalo kolumbijské hranice
s Panamou.
Na Borneu byl objeven druh hada, kter˘
dokáÏe mûnit barvy stejnû jako napfi. cha-
meleón.
Nové druhy ryb a sépií nyní objevili úãastní-
ci mezinárodní vûdecké expedice v Atlantic-
kém oceánu.
V letech 1997-2007 popsali biologové v blíz-
kosti fieky Mekong neuvûfiiteln˘ch 519 druhÛ
rostlin, 15 savcÛ, ãtyfii druhy ptákÛ, 279 dru-
hÛ ryb, 88 Ïab, 88 pavoukÛ, 22 hadÛ, 46 je‰-
tûrek a stovky druhÛ bezobratl˘ch. Pfiesn˘ po-
ãet novû objeven˘ch ÏivoãichÛ, podle zprávy
fondu divoãiny, je 1068.
V Kalifornii byla „znovuobjevena“ mnoho-
noÏka, jejíÏ sameãci mívají 300 - 400 a sa-
miãky dokonce aÏ 750 nohou.

To jsou vzru‰ující zprávy, zejména pro ty do-

brodruÏnûj‰í z nás, vÏdyÈ nûkdy se zdá, Ïe na

na‰í zemûkouli uÏ bylo v‰echno objeveno.

Samozfiejmû, nové objevy se t˘kají vût‰inou

míst, která byla dosud neznámá nebo nepfií-

stupná - zejména mofisk˘ch hlubin, které jsou

skuteãnû svûtem zcela jin˘m a pfiitom velmi

pfiekvapiv˘m. Ale u nás, kde v‰echna místa

vãetnû tûch obtíÏnû pfiístupn˘ch uÏ po nûko-

lik staletí procházelo a prolézalo mnoho lov-

cÛ a zvûdavcÛ, Ïe by v 21. století bylo je‰tû

nûco nového?

·koda Ïe se nemÛÏeme pfienést do dob vzdá-

len˘ch, o nûkolik tisíc let zpátky, to bychom,

paneãku, i u nás v Jeseníkách narazili na exo-

tická zvífiata, tfieba na jeskynního lva, tygra

‰avlozubého, obrovské mamuty, nosoroÏce

srstnaté, dokonce i na prakonû, jeskynní med-

vûdy, bobra a rosomáka, jeleny obrovské,

v dobách meziledov˘ch i na slony, hyeny,

zubry a dal‰í. Dnes uÏ samozfiejmû ale nepot-

káme ani pomûrnû nedávno bûÏná a na‰imi

pfiedchÛdci lovená zvífiata, jako byli losi, vlci,

medvûdi a také rysové, tetfievi, kter˘ch spolu

s dodnes existujícími druhy bylo „v lesích

bez poãtu, jako písku v mofii nebo jako hvûzd

na nebi“, jak se uvádí v relaci Ibrahima Ibn

Jakuba pro císafie Otu I. z let 965-966 (Mgr.
J. Karel: Pfiíbûh lesÛ a lidí R˘mafiovska, 2008).
TûÏko pak v takové krajinû dnes je‰tû objevit

nové, neznámé tvory z Ïivoãi‰né fií‰e, spí‰e se

mÛÏeme setkat s návratem nûkter˘ch jiÏ dfií-

ve vyhuben˘ch nebo vytlaãen˘ch druhÛ, jako

tomu je napfi. v pfiípadû ponûkud problematic-

ké reintrodukce vydry fiíãní nebo pfiirozené-

ho, zatím ojedinûlého návratu bobra obecné-

ho (viz ãerstv˘ pfiípad v˘skytu bobra v rybní-

ku za nádraÏím v R˘mafiovû) ãi návratu soko-

la stûhovavého do vysokohorsk˘ch partií

Hrubého Jeseníku. Îádné senzace ãekat nel-

ze, i kdyÏ v fií‰i drobn˘ch, prost˘m okem ob-

tíÏnû pozorovateln˘ch ÏivoãichÛ to neplatí,

tam je stále co objevovat. V̆ sledkem ochran-

n˘ch opatfiení a s tím souvisejících v˘zkumÛ

na‰í krajiny v‰ak byla napfi. pfiekvapivá zji‰-

tûní existence mnoha druhÛ pavoukÛ v ra‰eli-

ni‰tích, a není tudíÏ napfi. vylouãen ani objev

nového druhu, jako tomu bylo v pfiípadû je-

dovatého stepníka moravského na jiÏní

Moravû. Vût‰inû lidí je v‰ak tento Ïivotní pro-

stor, jehoÏ pozorování vyÏaduje lupu a pohyb

v podfiepu nebo po kolenou, ponûkud vzdále-

n˘ a za mnohem bliÏ‰í povaÏují fií‰i savcÛ

a ptákÛ. Ani v fií‰i rostlin se nedají v na‰em 

území oãekávat pfievratné objevy, naprostá

vût‰ina rostlin je jiÏ známa a popsána. To

v‰ak zdaleka neznamená, Ïe je známa i ná-

v‰tûvníkÛm a obyvatelÛm hor a podhÛfií,

a pfiitom jde ãasto o rostliny velice zvlá‰tní,

krásné a zasluhující na‰i pozornost.

Pfii toulkách na‰imi horami i podhÛfiím tedy

opravdu nemáme ‰anci proÏívat vzru‰ení ob-

jevitelÛ nov˘ch, lidstvu dosud neznám˘ch

tvorÛ a rostlin, ale máme moÏnost objevovat

pro sebe a pro na‰e dûti mnoho ze zázrakÛ,

které nám na‰e pfiíroda nabízí. A mohou to

b˘t objevy velmi zajímavé a pfiekvapivé.

Napadlo nás, Ïe by nebylo ke ‰kodû, kdyby-

chom se pokusili na‰im ãtenáfiÛm napomoci

tím, Ïe bychom postupnû pfiiná‰eli „portréty“

v˘znamn˘ch a zajímav˘ch ãlenÛ Ïivoãi‰né

i rostlinné fií‰e - moÏná trochu nesystematic-

ky, spí‰ v takové formû, která by pro ãtenáfie

byla pokud moÏno zajímavá. Bylo by dobfie,

kdybychom pfii popisech nebyli odkázaní

pouze na zprostfiedkované informace (litera-

tura, internet) a na‰e vlastní znalosti.

Tento text je tedy nejen oznámením zámûru,

ale mohl by b˘t zároveÀ chápán jako v˘zva

pro ty z vás, ktefií by chtûli k jeho naplnûní

pfiispût. 

Miloslav Marek

V pfiírodû je stále co objevovat

Seriál

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

Úplavice cukrová (diabetes mel-

litus) je nemoc, která se projevu-

je neschopností organismu udr-

Ïet normální hladinu cukru v kr-

vi. Porucha vyluãování hormonu

inzulínu ze slinivky bfii‰ní a tká-

Àová odpovûì na inzulín mÛÏe

zpÛsobit kolísání hladiny krevní-

ho cukru do dvou krajních hod-

not - hypoglykémie a hypergly-

kémie. Oba uvedené stavy, po-

kud nejsou vãas a správnû léãe-

ny, mohou zpÛsobit bezvûdomí

aÏ smrt nemocného dítûte.

Hyperglykémie je vysoká hladi-

na krevního cukru, jako náhlá

pfiíhoda je ménû ãastá. Vyvíjí se

vût‰inou del‰í dobu, b˘vá prv-

ním pfiíznakem zatím nepoznané

cukrovky. Typick˘m pfiíznakem

je trvalá ÏízeÀ, dítû pfiijímá nad-

mûrné mnoÏství tekutin a nad-

mûrnû moãí. V nûkter˘ch pfiípa-

dech se znovu objeví noãní

i denní pomoãování u dítûte, kte-

ré pfiedtím jiÏ dobfie udrÏelo ãis-

totu. Dochází k postupnému od-

vodnûní - dehydrataci organismu

a k rozvratu vnitfiního prostfiedí.

Nepoznaná hyperglykémie mÛÏe

vyústit do komatu, stavu bezvû-

domí s poruchami d˘chání. Z de-

chu dítûte mÛÏe b˘t cítit aceton.

Zvlá‰tû u adolescentÛ b˘vá stav

podcenûn, zamûnûn napfi. za opi-

lost.

Hypoglykémie je stavem ãastûj-

‰ím, hladina cukru je nízká aÏ

nulová. Velmi nízké hodnoty vy-

ústí v bezvûdomí a bezprostfied-

nû ohroÏují Ïivot. Hypoglykémie

vzniká pfii dietní chybû diabetika

(hladovûní), pfii jeho zv˘‰ené fy-

zické námaze, po chybû v dáv-

kování inzulínu u jiÏ léãeného

dítûte. Pfiíznakem b˘vá celková

slabost, malátnost, závratû, ble-

dost, zpocená studená kÛÏe,

zrychlen˘ tep, povrchní zrychle-

né d˘chání, tfies konãetin. Pfii

tûÏkém stavu zmatenost, dezori-

entace, poãáteãní vzru‰enost

stfiídá porucha vûdomí.

Opatfiení pfii kritick˘ch stavech
u diabetika:
- Pokud dítû upadne do bezvûdo-

mí, postupujte podle obecnû

platn˘ch pravidel péãe o bezvû-

domého, zajistûte prÛchodné d˘-

chací cesty, prÛbûÏnû sledujte

základní Ïivotní funkce, uloÏte

dítû do stabilizované polohy,

vãas pfiivolejte ZZS.

- U vût‰ího dítûte, pokud je na-

jdete v bezvûdomí nejasného pÛ-

vodu, pátrejte v jeho dokladech

po prÛkazu diabetika, zvlá‰tû po-

kud je z jeho dechu nûco cítit.

Dle pfiíznakÛ a okolností pfiíhody

se snaÏte rozli‰it stav od opilosti.

- VÏdy volejte ZZS, u lehãích

pfiípadÛ zajistûte dopravu dítûte

k lékafiskému o‰etfiení.

- Je-li diabetické dítû pfii vûdomí

a máte-li podezfiení na nízkou

hladinu cukru v krvi, podejte mu

ústy rychl˘ zdroj cukru, nejlépe

kostku cukru, sladk˘ nápoj, ãoko-

ládu. V pfiípadû, Ïe se stav zlep‰í,

je moÏné podání cukru opakovat.

- VÏdy zajistûte tûlesn˘ klid a te-

peln˘ komfort dítûte.

MUDr. Pavel Srnsk˘
(První pomoc u dûtí)

32. Naléhavé stavy pfii cukrovce
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Aktuální informace z mûsta
Rada mûsta schválila grant ve v˘‰i 1000 Kã

pro Muzejní a vlastivûdnou spoleãnost v Brnû

jako pfiíspûvek na vydání Vlastivûdného vûst-

níku moravského v leto‰ním roce. Rada schvá-

lila pfiíspûvek ve v˘‰i 2100 Kã pro OS âSTV

Bruntál na zakoupení pohárÛ a odmûn pro nej-

lep‰í sportovce a kolektivy okresu Bruntál.

Dále bylo schváleno, aby mûsto v tomto roce

i nadále spolupracovalo s Probaãní a mediaãní

sluÏbou Bruntál - Krnov pfii umisÈování pra-

covníkÛ na obecnû prospû‰né akce. Poãet pra-

covníkÛ ponechává na zváÏení místostarosty

a tajemnice mûsta.

Byla vzata na vûdomí nabídka spoleãnosti

Bitart, s. r. o., se sídlem ve ·lapanicích na in-

stalaci hlasového zafiízení pro jednání zastupi-

telÛ mûsta. Z dÛvodu finanãní nároãnosti roz-

poãtu pro rok 2009 rada mûsta prozatím tuto

nabídku nevyuÏije. NevyuÏitá zÛstane i nabíd-

ka pana Tomá‰e Schulze z Úvalna, kter˘ nabí-

zí sluÏby psího útulku.

Rada bere na vûdomí informace radního Karla

S˘kory o devastování objektu b˘valé lesní

správy za vlakovou zastávkou a ukládá mí-

stostarostovi jednat s Lesy âR ve smyslu za-

bezpeãení pofiádku v tomto objektu.

Rada mûsta schvaluje v˘sledek hodnocení ve-

fiejné zakázky malého dosahu na vyhotovení

projektové dokumentace na akci Obnova ná-

mûstí Svobody - historické jádro mûsta.

Kritéria vymezená zadavatelem v podmínkách

soutûÏe nejlépe splnil Ing. Svatoslav Schwar-

zer z Brna. Rada zplnomocÀuje starostu k pod-

pisu smlouvy o dílo s vítûzem vefiejné soutûÏe.

Tento projektant mimochodem zvítûzil i v dal-

‰í vefiejné soutûÏi - na vyhotovení projektové

dokumentace k projektu Parková úprava okolí

16 b. j.!

Rada vzala na vûdomí návrh ãlenky zastupitel-

stva Ing. Jany Pa‰tikové a Jany Krãové na po-

vûfiení osoby, která by mûsto Bfiidliãnou zastu-

povala pfii jednáních t˘kajících se vûtrn˘ch 

elektráren jak na území mûsta, tak okolních

obcí, a ukládá starostovi tento návrh pfiedloÏit

na nejbliÏ‰ím zasedání zastupitelstva.

Bylo schváleno zakoupení kontejnerÛ na bílé

sklo a pronájem tfií hnízd na tfiídûn˘ odpad od

spoleãnosti Remit ·ternberk pro potfieby mûs-

ta.

Byla vzata na vûdomí informace jednatele

spoleãnosti Správa domÛ Bfiidliãná, s. r. o.,

o neúmûrné spotfiebû elektrické energie v bu-

dovû Domu sluÏeb na Sokolovské ulici

a schváleno osazení pomûrov˘ch elektromûrÛ

pro jednotlivé podnikatelské subjekty v této

budovû. Jednatel spoleãnosti dále informoval

o problémech s nájmy v budovû b˘valé Z· na

ulici ·kolní.

Rada mûsta vzala na vûdomí zajímavou infor-

maci starosty o moÏnostech realizace náhrad-

ních zdrojÛ centrálního vytápûní pro Bfiidliã-

nou a odpojení od dodavatele tepla Al Invest,

a. s.!

Místostarosta informoval radu mûsta o fie‰ení

ústní stíÏnosti pana Nevyho‰tûného na ‰patn˘

stav spojovací komunikace mezi ulicemi 

1. máje a Osvobození u bytov˘ch domÛ, tzv.

dvouletky. Sdûlil, Ïe tato komunikace není za-

psaná do k. ú. a není vedena jako komunikace,

n˘brÏ jako ostatní plocha - jedná se o pozemek

mûsta. Tato komunikace vznikla na základû

vefiejného zájmu (pro pfiíjezd sanitek). Mûsto

uãinilo opatfiení ve smyslu dojednání na odbo-

ru dopravy MûÚ R˘mafiov o zachování stáva-

jící komunikace ve vefiejném zájmu.

Místostarosta podal také informaci o fie‰ení

kfiiÏovatky na Dlouhé a Sluneãné ulici a do-

pravního znaãení ke Spoleãenskému domu na

ulici 1. máje.

Starosta mûsta informoval radu o moÏnosti

získání dotace v rámci dotaãního titulu k bez-

peãnosti dopravy na osazení mûfiení rychlosti

na R˘mafiovské a Bruntálské ulici. Snad se to

podafií.

Radní Karel S˘kora vznesl dotaz na stav akce

Oprava tûlocviãny Z· a stavba sportovního ví-

ceúãelového hfii‰tû. Starosta informoval, Ïe

v souãasné dobû je dokonãována projektová

dokumentace a Ïádost na realizaci bude podá-

na do konce kvûtna 2009. D. Mach st.

„Hofiel“ areál b˘valého statku ve Velké ·táhli
Pokud jste jeli v sobotu 28. úno-

ra kolem areálu b˘valého statku

ve Velké ·táhli a vidûli jste tam

nûkolik hasiãsk˘ch aut a spoustu

hasiãÛ, nebojte se, nehofielo tam

ani nedo‰lo k úniku nebezpeã-

n˘ch látek. To jen pro ãleny dob-

rovolného hasiãského sboru

v Bfiidliãné byl tento den o nûco

dobrodruÏnûj‰í. Byl totiÏ naplá-

nován hasiãsk˘ v˘cvik v terénu

s cílem provûfiit akceschopnost

jednotky a zkontrolovat techni-

ku, ale pfiedev‰ím seznámit

v‰echny ãleny s provozem a obs-

luhou nové Tatry 148, kterou

jednotka dostala pfievodem od

Mûsta Albrechtic.

Areál b˘valého statku ve Velké

·táhli byl zvolen zámûrnû ze

dvou dÛvodÛ. Jedná se objekt,

kter˘ je sv˘m rozsahem a cha-

rakterem z hlediska sloÏitosti zá-

sahu pfii poÏáru opravdu velk˘

a souãasnû je na tomto místû

snadno dostupn˘ zdroj vody, ze

kterého by se mohla v pfiípadû

vût‰ího poÏáru ãerpat voda po-

tfiebná k ha‰ení nejen tohoto ob-

jektu, ale i budov pfiilehl˘ch ob-

cí Velké ·táhle a Bfiidliãné.

A jak takov˘ hasiãsk˘ v˘cvik

vypadal? V 9.00 se jednotka

v poãtu 12 lidí se‰la na zbrojnici

a po zkou‰ce spojení radiostanicí

s operaãním stfiediskem v Brun-

tále se vydala na místo. Na mís-

tû v˘cviku se vyzkou‰elo sání

vody ze zdroje pfiímo do cisterny

pomocí vestavûného ãerpadla

a také sání vody ze zdroje pomo-

cí PPS 12 (pfienosné poÏární stfií-

kaãky 1200 l/min.) Dále se vy-

zkou‰elo dopravní vedení vody

hadicemi B na vzdálenost cca

100 m k cisternû, odkud hasiãi

rozvinuli dvû útoãná vedení ha-

dicemi B a C s rozdûlovaãem na

vzdálenost cca 60 m a následnû

vyzkou‰eli v˘stfiik vody. Pfiitom

se museli dorozumívat se stroj-

níky pomocí kapesních radiosta-

nic a také pomocí vizuálních sig-

nálÛ, a to pro pfiípad selhání

techniky a pfieru‰ení radiového

spojení. Pfii v˘cviku se odhalily

drobné závady na stroji PPS 12,

které byly poté na zbrojnici od-

stranûny, a tím byla zaji‰tûna

provozuschopnost stfiíkaãky.

Fota: archiv D. Macha
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Závûrem lze jen konstatovat, Ïe

cíl byl splnûn. Ukázalo se, Ïe no-

vá technika skvûle funguje a bu-

de posilou v práci dobrovoln˘ch

hasiãÛ a Ïe hasiãi jsou dobfie pfii-

praveni na zásahy pfii poÏáru.

Pfiesto jsme si vûdomi toho, Ïe se

musíme stále zdokonalovat,

a proto chystáme dal‰í v˘cviko-

v˘ den v podobû námûtového

cviãení, pfii nûmÏ uÏ bude oprav-

du hofiet a bude se simulovat ce-

l˘ v˘jezd jednotky od zaãátku aÏ

do konce. 

Za t˘m dobrovoln˘ch hasiãÛ
Daniel Mach ml.

KuÏelkáfii vybojovali zaslouÏenou remízu
V divizní soutûÏi se na-

‰emu áãku v posledních

dvou zápasech dafiilo.

Na kuÏelnû v Porubû

vydfieli bod za remízu

8:8 a v sobotu doma

zvítûzili vysoko 14:2

nad snaÏiv˘m soupe-

fiem ze Sedlnice. Druhé

muÏstvo si doma pora-

dilo se siln˘m soupe-

fiem z Prostûjova a vy-

hrálo pfiesvûdãivû 12:4. 

D. Mach st.

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v bfieznu

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

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

Historické detaily - 3. ãást

UÏ to bude ‰est let, co v R˘ma-

fiovském horizontu probûhla tfiídíl-

ná soutûÏ, která nesla název Jste
v‰ímaví k památkám a pozoruhod-
nostem v na‰em mûstû? a vzbudila

mezi ãtenáfii velkou pozornost.

Chceme na tuto soutûÏ navázat,

a proto se mohou na‰i ãtenáfii za-

pojit do soutûÏe pod názvem

Historické detaily.

V kaÏdém z dvaceti vydání

R˘mafiovského horizontu uvefiej-

níme jednu detailní pozoruhod-

nost na‰eho mûsta na fotografii

spolu se soutûÏním kuponem.

Úkolem soutûÏícího bude urãit

místo, lokalitu, objekt, ulici nebo

ãíslo popisné domu, na kterém se

fotografovaná pozoruhodnost ãi

detail nachází. âím pfiesnûji bude

fotografie popsána, tím lépe pro

soutûÏícího. PÛjde tedy o celkem

dvacet fotografií s nejrÛznûj‰ími

historicky zajímav˘mi objekty.

Podot˘káme, Ïe fotografované

objekty jsou umístûny pouze v na-

‰em mûstû nebo v místních ãás-

tech. âtenáfii s nejvy‰‰ím poãtem

správnû urãen˘ch historick˘ch

detailÛ budou zafiazeni do sloso-

vání o tfii zajímavé a hodnotné ce-

ny, dal‰ích deset úãastníkÛ soutû-

Ïe obdrÏí kniÏní ceny a upomín-

kové pfiedmûty. Zaãít soutûÏit
mÛÏete kdykoliv, i s jedním
ústfiiÏkem máte ‰anci na v˘hru.
SoutûÏní kupony vystfiihnûte a za-

‰lete na adresu redakce:

R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní

10, 795 01 R˘mafiov nebo je mÛ-

Ïete vhodit do na‰í redakãní

schránky u hlavního vchodu do

Stfiediska volného ãasu, pfiípadnû

zanechat na podatelnû Mûstského

úfiadu v R˘mafiovû. Pfiijímají se

pouze vystfiiÏené soutûÏní kupony

z novin, nikoliv jejich kopie nebo

odpovûdi na volném listu papí-

ru. Poslední soutûÏní kupon vyj-

de v R˘mafiovském horizontu 

ã. 22/2009 (11. prosince). Kupony

mÛÏete zasílat jednotlivû nebo

v‰echny najednou nejpozdûji do

7. ledna 2010. Slosování se usku-

teãní 8. ledna a jména v˘hercÛ bu-

dou uvefiejnûna v prvním vydání

R˘mafiovského horizontu 15. led-

na 2010. Hodnû ‰tûstí v soutûÏi

vám pfieje redakce RH!

Dennû procházíme v na‰em mûstû R˘mafiovû kolem nejrÛznûj-
‰ích architektonick˘ch pozoruhodností a kulturních památek,
historick˘ch detailÛ, fascinujících fasádních ãi dvefiních or-
namentÛ, unikátních a originálních korouhviãek, jeÏ zde za-
nechali mistfii stavitelé, fiezbáfii, tesafii, sochafii nebo umûleã-
tí kováfii. V dne‰ní uspûchané dobû protkané sítûmi mobilních
operátorÛ, kdy z kanceláfií a pokojÛ blikají monitory poãíta-
ãov˘ch sestav a dûti si hrají ve virtuálním svûtû, jen stûÏí za-
stavíme svÛj krok, pozvedneme hlavu vzhÛru a zamyslíme se
napfiíklad nad tím, kter˘ umûlec obdarovan˘ fantazií dílo pro
dal‰í pokolení zanechal.  SoutûÏ pfiipravil JiKo

Jméno a pfiíjmení ...................................................................................................

Adresa .....................................................................................................................

Telefonní kontakt ...................................................................................................

Místo, kde se objekt nachází .................................................................................

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 3
✁

Tomá‰ Fiury po vítûzství doplÀuje tekutiny
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Ukradl kola nákladního vozu
V noci z 22. na 23. února vnikl zlodûj do dvo-

ra u domu v ulici Zámek v Janovicích a ze zad-

ní nápravy zaparkovaného nákladního vozidla

demontoval kompletní levá kola. Majiteli

vznikla ‰koda ve v˘‰i okolo 7 500 Kã.

Vykradl auto
V noci z 21. na 22. února se vloupal zlodûj do

vozidla zaparkovaného na ÎiÏkovû ulici

v R˘mafiovû. Bez pouÏití násilí otevfiel auto

a vypáãil dvífika schránky u spolujezdce.

Odcizil odtud dvû penûÏenky s finanãní hoto-

vostí okolo 5 500 Kã a osobní doklady. Ze

stfiedního panelu navíc demontoval CD pfie-

hrávaã v cenû okolo 5 000 Kã. Ke ‰kodám,

které zlodûj majiteli vozu zpÛsobil, pfiibylo

je‰tû po‰kození zrcátka a vnitfiního zafiízení au-

ta za 7 000 Kã.

Ztloukl hosta baru
Z trestného ãinu v˘trÏnictví byl 25. února ob-

vinûn 21let˘ mladík z Bfiidliãné. Stíhán je za

to, Ïe 17. prosince ve sport baru v Bfiidliãné

bezdÛvodnû fyzicky napadl 49letého muÏe.

Opakovanû ho udefiil pûstí do obliãeje, a kdyÏ

muÏ upadl na zem, tloukl ho pûstmi do hlavy.

MladíkÛv útok zastavili aÏ pfiítomní svûdci.

Odcizil kabely
k nouzovému vypínání

Do sbûru zfiejmû putovaly mûdûné kabely, kte-

ré na pfielomu února a bfiezna zmizely z areálu

seníku zemûdûlské spoleãnosti v Dûtfiichovû

nad Bystfiicí. Zlodûj ukradl kabely z ventiláto-

rÛ, nouzového vypínání a také z jefiábu a zpÛ-

sobil celkovou ‰kodu za nejménû 187 tisíc Kã.

Z podkladÛ tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

Policie hodnotila rok 2008
¤editelství Policie âeské republiky
v Bruntále uspofiádalo v pondûlí 
23. února v budovû okresního fieditel-
ství tiskovou konferenci, na které se
novináfii dovûdûli, co se za uplynul˘
rok podafiilo v práci policie zlep‰it
a naopak na co se budou muset poli-
cisté zamûfiit, aby bezezbytku naplnili
motto Pomáhat a chránit.
Za územní odbor sluÏby kriminál-

ní policie a vy‰etfiování pfiinesl in-

formace plukovník PhDr. Bc. Petr

âastulík, kter˘ pfiiblíÏil statistiku

trestné ãinnosti za rok 2008. „Je
velmi potû‰ující, Ïe územní odbor
Bruntál se mÛÏe pochlubit druhou
nejlep‰í objasnûností kriminality
z jedenácti mûst v rámci celého
kraje. Hodnoceny jsou kategorie
násilná trestná ãinnost, loupeÏe,
mravnostní trestná ãinnost, kráde-
Ïe vloupáním a hospodáfiská trest-
ná ãinnost,“ informoval Petr

âastulík, podle kterého mají násil-

né trestné ãiny klesající tendenci,

naopak mírnû vrÛstá drogová kri-

minalita. Nûkteré trestné ãiny, na-

pfiíklad násilné nebo majetkové,

objasÀují detektivové dodateãnû,

po dvou i více letech.

Statistiku nehodovosti pfiiblíÏil

vedoucí územního odboru pro

vnûj‰í sluÏbu Bruntál plukovník

JUDr. Jaromír Tkadleãek. Infor-

moval o nehodovosti tak, jak se

vyvíjela v prÛbûhu let 2005 - 2008

v rámci b˘valého okresu Bruntál.

„Je potû‰itelné, Ïe dopravní neho-
dovost klesla. Je to zpÛsobeno ze-
jména v˘‰í hraniãní ‰kody a také
bodov˘m systémem,“ uvedl plu-

kovník Tkadleãek. V porovnání

s rokem 2007 se poãet dopravních

nehod sníÏil o témûfi tfii stovky.

I pfiesto je poãet dopravních ne-

hod v b˘valém okrese Bruntál vy-

jádfien ãíslovkou 1025, k tomu se

navíc váÏe alarmující skuteãnost

ãtyfi zmafien˘ch ÏivotÛ. „Mezi nej-
ãastûj‰í pfiíãiny dopravních nehod
patfií zpÛsob jízdy, nepfiimûfiená
rychlost, nedání pfiednosti v jízdû
a kolize s protijedoucím vozidlem
pfii pfiedjíÏdûní,“ upfiesnil plukov-

ník Jaromír Tkadleãek. Jsou pfií-

pady nehod, které se nestaly z v˘-

‰e uveden˘ch pfiíãin, a pfiesto na

silnici vyhasl Ïivot. K takové ne-

hodû do‰lo 4. srpna 2008 v Jano-

vicích, kde 73letá cyklistka ne-

zvládla fiízení jízdního kola a na

následky havárie zemfiela.

Policisté zaznamenávají i neslav-

né rekordy fiidiãÛ. Patfií k nim fií-

zení vozidla pod vlivem alkoholu.

Nejvy‰‰í promile bylo zazname-

náno vloni u fiidiãe v Krnovû, kte-

rému policisté namûfiili 4,38 pro-

mile alkoholu v krvi. ¤ada fiidiãÛ

také nerespektuje povolenou

rychlost v obci. Nejvy‰‰í rychlost

namûfiili policisté fiidiãi v roce

2007 ve Mûstû Albrechticích, kde

radar zaznamenal 150 km/hodinu.

„SnaÏíme se podobnému jednání
fiidiãÛ zabránit napfiíklad preven-
tivními akcemi. Policie âeské re-
publiky zorganizovala celkem je-
denáct dopravnû-bezpeãnostních
akcí v rámci republiky i kraje.
Pofiádáme také akce zamûfiené na
v˘chovu dûtí v dopravû. V roce
2008 jsme zrealizovali akci pod
názvem Zebra se za tebe neroz-
hlédne, která probíhala od 2. dub-
na do 4. záfií, dále Jezdíme
s úsmûvem 21. kvûtna a na tuto
dopravnû-preventivní akci, která
sklidila velik˘ úspûch jak ze stra-
ny fiidiãÛ, tak dûtí, jsme navázali
projektem Jezdíme se sluníãkem,
zorganizovan˘m 6. fiíjna,“ upfies-

nil plukovník Tkadleãek.

O tom, jak se policisté snaÏí napl-

Àovat své motto Pomáhat a chrá-

nit, svûdãí i nedávn˘ pfiípad zá-

chrany Ïivota 58letého muÏe. 

18. února poskytli dva policisté

v civilu laickou první pomoc mu-

Ïi v bezvûdomí, do pfiíjezdu zá-

chranáfiÛ mu provádûli masáÏ srd-

ce a tento ãlovûk díky jejich po-

moci dnes Ïije.

A právû za pfiíkladné plnûní slu-

Ïebních povinností bylo ve ãtvrtek

5. bfiezna v novû otevfieném vel-

kém sále bruntálského kina ocenû-

no sedmnáct nejlep‰ích policistÛ

a obãansk˘ch pracovníkÛ policie

okresu za minul˘ rok. Popfiát jim

pfiijel i moravskoslezsk˘ policejní

fieditel Jaroslav Skfiíãil se sv˘m ná-

mûstkem, b˘val˘m ‰éfem bruntál-

ské policie Tomá‰em Tuh˘m, kte-

r˘ fiekl: „Kolegové na Bruntálsku
se velice dobfie zhostili své role
a pokraãují v nastoupeném trendu
kvalitní práce. Dosahují nadprÛ-
mûrn˘ch v˘sledkÛ a jsem rád, Ïe
jako b˘val˘ fieditel bruntálského
regionu mohu b˘t pfiítomen oceÀo-
vání policistÛ za tyto zásluhy.“
Slavnosti se úãastnilo ostravské

vedení policie, kolegové, staro-

stové, senátor, soudce i rodinní

pfiíslu‰níci. Ocenûni byli ti nejlep-

‰í ze v‰ech sloÏek, z pofiádkové

i kriminální sluÏby, z ve‰ker˘ch

oddûlení, která u b˘valého okres-

ního fieditelství byla nebo jsou.

Mezi jin˘mi se stal nejlep‰ím po-

licistou roku prap. Petr Kratochvíl

z Obvodního oddûlení Policie

âeské republiky v R˘mafiovû.

K policii nastoupil v ãervnu 1994

a do roku 1996 slouÏil na obvod-

ním oddûlení ve Velk˘ch Losi-

nách. V roce 1996 byl pfieloÏen do

·umperku a následnû do R˘ma-

fiova, kde je zafiazen jako policejní

inspektor. Od samotného poãátku

se fiadí mezi nejlep‰í policisty.

Jeho praktické zku‰enosti jsou na

vysoké úrovni. Sv˘m slu‰n˘m

a korektním jednáním je pfiíkla-

dem v‰em stávajícím a novû na-

stupujícím policistÛm. Sv˘mi or-

ganizaãními schopnostmi stmelil

kolektiv policistÛ, a to zejména

organizováním volnoãasov˘ch

sportovních aktivit. Nejlep‰ím po-

licistou na Obvodním oddûlení

Policie âeské republiky v Bfiidliã-

né se stejnû jako v roce 2007 stal

nprap. Zdenek Sadílek. K policii

nastoupil v listopadu 1991 a po

Mezi ocenûn˘mi policisty byl Zdenûk Sadílek z OOP âR v Bfiidliãné (viz
foto) a Petr Kratochvíl z OOP âR R˘mafiov (viz foto na titulní stranû).
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absolvování policejní ‰koly byl

sluÏebnû zafiazen na obvodní od-

dûlení Bfiidliãná. Zpoãátku praco-

val jako územáfi (policista s územ-

ní odpovûdností za konkrétní 

úsek) a následnû jako zpracovatel.

Ocenûn byl za svou spolehlivost

a schopnost poradit si v kaÏdé si-

tuaci. Kooperaci s t˘my krimina-

listÛ Petra âastulíka a pofiádko-

v˘ch policistÛ Jaromíra Tkadleã-

ka pfii slavnostním aktu zmínil

i pfiedseda bruntálského soudu

Vladimír âermák: „Chci podûko-
vat v‰em ocenûn˘m i v‰em, se kte-

r˘mi jako soudce spolupracuji, za
sebe i své kolegy. V posledním ro-
ce a pÛl se souãinnost v˘raznû
zlep‰ila,“ vyzdvihnul pfiedseda

soudu. JiKo, KaJ

20. února zasahovali r˘mafiov‰tí hasiãi v hor-

nomûstské zatáãce u dopravní nehody osob-

ního vozidla Renault Laguna. Vozidlo bylo

z pfiíkopu vypro‰tûno pomocí elektrického

navijáku.

21. února likvidovali hasiãi nehodu terénní-

ho vozidla Jeep CRD v Edrovicích, jehoÏ fii-

diã po smyku narazil do betonové zídky

a pfievrátil auto na bok. Byla provedena kon-

trola vozidla a odstranûna provozní kapalina.

Tent˘Ï den odstraÀovala jednotka následky

zatopení pfiízemí domku v R˘mafiovû.

Pfiíãinou byl praskl˘ vodovodní ventil.

23. února pomohla jednotka HZS R˘mafiov

vyprostit nákladní vozidlo Iveco, které po

nehodû skonãilo v pfiíkopu opfiené o stromy

a blokovalo vozovku. Pomocí vypro‰Èovací-

ho vozidla byl náklaìák vytaÏen. Provozní

kapaliny z nûj neunikly.

23. a 25. února odstraÀovali r˘mafiov‰tí hasi-

ãi pomocí vysokozdviÏného ko‰e rampouchy

ze stfiech na tfiídû HrdinÛ a na ulici Tomá‰e

Matûjky.

26. února zajistili hasiãi technickou pomoc

pfii transportu pacienta do vozidla rychlé lé-

kafiské pomoci.

Na druh˘ den zajistila jednotka odpojení au-

tobaterie v motorovém vozidle po dopravní

nehodû v Malé Morávce. Vozidlo skonãilo

boãní stranou ve stromu. Zranûná fiidiãka

i dûtsk˘ spolujezdec byli jiÏ mimo vozidlo

v péãi záchranné sluÏby R˘mafiov.

2. bfiezna provedli hasiãi zasypání a sbûr 

uniklého motorového oleje z osobního auto-

mobilu, kterému se o dlaÏební kostku prora-

zila olejová vana.

Z podkladÛ HZS R˘mafiov zpracoval JiKo

Dvû profesionální jednotky hasiãÛ a posádky
rychlé lékafiské pomoci z v˘jezdov˘ch stano-
vi‰È v Bruntále a R˘mafiovû zasahovaly ve
ãtvrtek 5. bfiezna kolem poledne u dopravní
nehody dvou osobních automobilÛ, které se
stfietly na silnici mezi Bfiidliãnou a Val‰ovem.
Hasiãi nejprve pomocí hydraulického

náfiadí opatrnû vyprostili z jednoho vozu

zranûného muÏe ve stfiedním vûku. MuÏ

byl pfii vûdomí, ale v ‰oku. Po uloÏení na

nosítka jej hasiãi pfiedali rychlé záchran-

né sluÏbû, která se o nûj starala je‰tû pfied

vypro‰tûním z auta. âtyfiiapadesátilet˘

muÏ utrpûl poranûní hrudníku a patrnû

i mozku. Záchranáfii o‰etfiili celkem tfii

zranûné, v‰ichni byli odvezeni na chi-

rurgickou ambulanci nemocnice

v Bruntále, nejváÏnûji zranûn˘ pacient

byl odtud následnû letecky transporto-

ván do Fakultní nemocnice v Ostravû-

Porubû.

Hasiãi také zabezpeãili obû havarovaná

vozidla pfied poÏárem odpojením aku-

baterií a zamezením úniku provozních

kapalin. R˘mafiovská jednotka pomáha-

la s odtaÏením tûchto aut mimo silnici

a poté na vozidlo odtahové sluÏby.

por. Mgr. Petr KÛdela, tiskov˘ mluvãí
HZS MSK, a PhDr. Luká‰ Humpl,

tiskov˘ mluvãí ÚSZS MSK

Cizinci si pro povolení k pobytu pojedou aÏ do Ostravy
Cizí státní pfiíslu‰níci v na‰em okrese si aÏ do kon-
ce loÀského roku mohli vyfiizovat povolení k trvalé-
mu pobytu na území âeské republiky na inspektorá-
tu cizinecké policie na Partyzánské ulici v Bruntále.
Od leto‰ního roku se v‰ak budou muset kvÛli vyfií-
zení pobytov˘ch dokumentÛ vypravit aÏ do Ostravy,
protoÏe agendu trval˘ch pobytÛ pfievzal Odbor azy-
lové a migraãní politiky Ministerstva vnitra âR.
Tento odbor je podle novely zákona 

ã. 326/1999 Sb., o pobytu cizincÛ na území

âeské republiky, od ledna 2009 jedin˘ kompe-

tentní k rozhodování o Ïádostech o trval˘ po-

byt cizincÛ, k prodluÏování platnosti prÛkazÛ

nebo zpracování zmûn u jiÏ povolen˘ch trva-

l˘ch pobytÛ. Ministerstvo vnitra totiÏ usiluje

o postupn˘ pfiesun nepolicejních, „úfiednic-

k˘ch“, ãinností z Policie âR na Ministerstvo

vnitra âR - zaãalo pfiesunem nûkter˘ch správ-

ních ãinností spojen˘ch s vydáváním pobyto-

v˘ch oprávnûní cizincÛm, od roku 2013 plánu-

je také pfievzetí dal‰ích agend.

„Ostravské pracovi‰tû Odboru azylové a mi-
graãní politiky MV âR najdete na âeskobratr-
ské ulici 7, úfiední hodiny jsou v pondûlí a ve
stfiedu od 8 do 17 hodin, v úter˘ a ve ãtvrtek do
14 hodin. Potfiebné informace lze zjistit na tele-

fonním ãísle 974 720 390 nebo 603 190 804,“
informoval vedoucí krnovského inspektorátu

cizinecké policie Antonín KaÀok.

V souãasné dobû se ostatními druhy pobytu ci-

zincÛ na území âeské republiky bude i nadále

zab˘vat Inspektorát cizinecké policie Krnov,

skupina povolování pobytu v Bruntále.

„Pracovi‰tû dál funguje na stejné adrese, tedy
Partyzánská 38, ale do budovy se dostanete
pfies recepci na rohu budovy obvodního oddû-
lení policie. Informace podají zájemcÛm i na
telefonu 974 731 850,“ dodal Antonín KaÀok. 

Z podkladÛ ICP Krnov

Hasiãi v terénu

Záchranáfii s hasiãi vypro‰Èovali zranûného muÏe

A opût se bouralo...

Fota: archiv HZS R˘mafiov

Foto: archiv HZS MSK
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V sobotu 21. února uspofiádalo

Stfiedisko volného ãasu ve staro-

veském ski areálu závod v nûmÏ

se mohli utkat snowboardisté

v netradiãní disciplínû snowbo-

ardcross. Byla zde pro nû pfiipra-

vena 550 m dlouhá traÈ plná sko-

kÛ, klopen˘ch zatáãek a jin˘ch

pfiekáÏek, na které startovali

vÏdy ãtyfii jezdci najednou.

Závody byly letos pofiádány v ka-

tegorii open jako jediné v âeské

republice, tzn. mohli startovat

v‰ichni jezdci, amatéfii bez licen-

ce i profesionálové od 10 let.

BohuÏel i tak se závodÛ zúãastni-

lo pouze 17 závodníkÛ. Pfiijeli

sem profesionálové reprezentují-

cí Slovenskou republiku nebo zá-

vodnice z Prahy a Pardubic. Na

místû byla vyhlá‰ena i kategorie

lyÏí, tzv. skicross.

Sport

R˘mafiováci dobrovolníky na libereckém ‰ampionátu
V nedûli 1. bfiezna skonãilo v Liberci
FIS Mistrovství svûta v severském ly-
Ïování. Na organizaci a fungování této
jedineãné a neopakovatelné sportovní
události se podílela i skupinka dobro-
volníkÛ z R˘mafiova.
Rozdûleno do rÛzn˘ch sekcí bylo

pût R˘mafiovákÛ nedílnou souãás-

tí mistrovství. ManÏelé Horáko-
vi a Milan Ondra‰ík, ktefií vlast-

ní jiÏ dlouhá léta rozhodcovskou

licenci, pÛsobili v bûÏeckém areá-

lu ve funkcích „rozhodãí - kontro-

la na trati“. Dostali se tedy do bez-

prostfiedního kontaktu se závodní-

ky a ‰ampióny a svûtové mistrov-

ství proÏili doslova v samotném

centru dûní.

Velice zajímavou práci si jiÏ po-

nûkolikáté vyzkou‰ela Petra
Adámková. Ta je registrovanou

dobrovolnicí jiÏ del‰í dobu a pfii

MS byla prÛvodkyní, neboli „ata-

ché“, finského bûÏeckého t˘mu.

Vzhledem k poãtu medailí, které

bûÏci a bûÏkynû z Finska získali,

si Petra jistû uÏila spoustu pfiíjem-

n˘ch okamÏikÛ a oslav. VyuÏila

tak dokonale sv˘ch znalostí fin‰ti-

ny, jazyka, kter˘ opravdu nepatfií

mezi nejjednodu‰‰í.

Pát˘m dobrovolníkem z na‰eho

mûsta je ·tûpán Sedláãek.

Pfiidûlen do sekce Média si pfii‰el

opravdu na své a mistrovství svû-

ta si pracovnû uÏil. Kromû krát-

k˘ch rozhovorÛ se sportovci, kte-

ré byly natáãeny v cíli kaÏdého

závodu, tiskov˘ch konferencí

a servisu novináfiÛm a televizním

komentátorÛm si splnil i jedno Ïi-

votní pfiání. Libereckého ‰ampio-

nátu se jako spolukomentátor nor-

ské televize NRK zúãastnil nûko-

likanásobn˘ olympijsk˘ vítûz

a mistr svûta Thomas Alsgaard.

Se sv˘m lyÏafisk˘m idolem pak

·tûpán pro tiskové stfiedisko nato-

ãil nûkolikaminutové interview.

Mezi sedmi stovkami dobrovolní-

kÛ se r˘mafiovská enkláva jistû

neztratila a pfiedvedla, Ïe bûÏecké

lyÏování je v na‰em mûstû oblíbe-

nou sportovní disciplínou. O tom

svûdãí i hojná úãast fanou‰kÛ,

ktefií se na dlouhou cestu z R˘-

mafiova do Liberce vypravili. 

‰s

Do Staré Vsi zavítali snowboardisté aÏ ze Slovenska

Kategorie 18 a více let:
1. místo: Patrik Herko

2. místo: Stanislav Michal

3. místo: Jakub Vala

Kategorie Ïeny:
1. místo: Magda Plaãková

2. místo: Hana Bfiezinová

Kategorie juniofii:
1. místo: JoÏko Vaník

2 místo: Pavel Hladn˘

Kategorie do 13 let:
1. místo: Tomá‰ Lehk˘

2. místo: Adam ·picera

Kategorie skicross muÏi:
1. místo: Martin Heinish

2. místo: Marek Hladn˘

3. místo: Stanislav Mezihorák

Kategorie skicross Ïeny:
1. místo: Jana Bfiezinová

2. místo: Romana Valová

V˘sledky:

Dûkujeme panu Machovskému za umoÏnûní pofiádání tûchto závodÛ

v jeho areálu a za pomoc pfii stavbû trati. Díky patfií také sponzorÛm:

Helia sport, Lesy âR Janovice, SOK Franti‰ek Kratochvíl, Potraviny

Lazarczyk, M· Janovice a Cykloklub Stará Ves.

Doufejme, Ïe pfií‰tí rok nám budou více pfiát snûhové podmínky a na

závody pfiijde více úãastníkÛ. Více informací a fotografií na

www.snow.svcrymarov.cz. Jakub Vala

Snûhu bylo dost
R˘mafiovsk˘ desetiboj pokraão-

val v sobotu 28. února bûhem na

lyÏích. V zahradû Hedvy na zá-

vodníky ãekalo po nûkolika le-

tech zase dost snûhu, byÈ trochu

mokrého. V̆ bornou závodní ku-

lisu vytvofiili fanou‰ci, ktefií po

neúspûchu na‰ich bûÏcÛ ve ‰tafe-

tû na mistrovství svûta opusti-

li Liberec a pfiemístili se do

R˘mafiova. Zde sv˘m povzbuzo-

váním hnali místní borce k cíli.

Na traÈ se jako první vydali muÏi

kategorie C, aby obkrouÏili svá

dvû kola. Dravû vyrazili na traÈ

ve stopû známé firmy, jako Ivo

Volek, Ivan Sovi‰, Jarda Lachnit

nebo Jarda Hofman. Jejich tempo

bylo vysoké a dorazili do cíle ve

v˘‰e uvedeném pofiadí.

Porce dvou kol byla pfiipravena

taky pro Ïeny kategorie A. Tûch

stanulo na startovní ãáfie ‰est

a sotva se vmûstnaly do jedné

startovní fiady. Brzy po startu si

v‰ak kaÏdá na‰la své místo, kte-

ré se uÏ nemûnilo. Roli favoritky

beze zbytku naplnila Katka

Koláfiová, která by ostatní pora-

zila pravdûpodobnû i bez hÛlek

ãi s jednou lyÏí. Tréninkov˘m

tempem byla za deset minut v cí-

li. Pro druhé místo si pûkn˘m

v˘konem dobruslila Lenka

Czedronová, tfietí dojela klasiãka

Petra Dobrevová. ByÈ závodnice

v této kategorii nevyvinuly nijak

závratné tempo, pfiedvedly dva

elegantní pády.

Doraziv‰í Ïeny B mûly místo „na

bednû“ jisté, a tak obkrouÏily jen

jedno kolo. Souboj o prvenství

svedla Markéta Míãková s Evou

Sovi‰ovou. Prvnû jmenovaná

i pfies ‰patnou mázu udolala

zdravotnû indisponovanou Evu

Sovi‰ovou, tfietí dorazila Alena

Jurá‰ová.

Foto: archiv Milana Andra‰íka

Foto: archiv Jakuba Valy
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Pády se nevyhnuly ani muÏÛm

kategorie B, zejména dojezd ãi-

nil závodníkÛm potíÏe. Boj o po-

zice se nekonal, takÏe zfiejmû ‰lo

o snahu dosáhnout co nejlep‰ího

ãasu. I zde jsme zfietelnû vidûli,

kdo trénoval. Josef Svedoník byl

nejpoctivûj‰í a získal první místo

pfied Ale‰em Bodlákem a Pav-

lem Koláfiem.

Tradiãnû nejsilnûj‰í kategorie

muÏÛ A se v poãtu úãastníkÛ ne-

vy‰plhala nad deset, coÏ není

moc potû‰itelné. Tento závod na-

bídl ‰irokou paletu stylÛ a v˘ko-

nÛ od profesionálního bruslení

aÏ po elegantní chÛzi. Vítûzem

se stal bez potíÏí Luká‰ Janáã, na

druhé místo se trochu pfiekvapi-

vû probruslil Jirka Hnilo a tfietí

dojel unaven˘ Karel Toman.

U tohoto dlouhého závodu (4 ko-

la) fungovala i obãerstvovací

stanice - u nûkter˘ch závodníkÛ

bylo její vyuÏití na místû, po pÛl-

hodinû se objevili v cíli s úsmû-

vem na rtech, v˘bornou náladou

a v‰emi netrpûlivû oãekáváni.

Organizaci závodu opût bravur-

nû zvládla rodina Sovi‰ova, za-

ji‰tûn˘ ãaj i jiné dopingové látky

pfii‰ly k duhu. Nálada byla v˘-

borná, poãasí pfiálo, jen sníh

a nohy nûkter˘ch úãastníkÛ byly

trochu tûÏké - u snûhu to bylo

zjevnû sluncem, a u závodníkÛ?

Îe by ples základní ‰koly?

Dal‰í disciplínou, u níÏ nezáleÏí

na poãasí, je stolní tenis.

Uskuteãní se v první jarní den,

tedy 21. bfiezna 2009, v tûlocviã-

nû na Národní ulici. Dopoledne

svedou boje kategorie Ïen

A a B a muÏi B, odpoledne zmû-

fií své síly kategorie muÏÛ A a C. 

V̆ bor R˘mafiovského desetiboje

Z Kroniky mûsta R˘mafiova, anno Domini 2009
...a tak se stala aréna r˘mafiov-
ská svûdkyní opûtovného souboje
dvou místních rivalÛ, ktefií jako
uÏ nûkolikrát v letech pfiede‰l˘ch
se‰li se zde, aby dali oÏít dávn˘m
tradicím, tradicím neohroÏen˘ch
bojovníkÛ, z nichÏ vÏdy jeden mu-
sel zvednout a upít z pomyslného
poháru vítûzství a druh˘ pak
s pokorou musel stáhnout se do
ústraní, by s touhou oãekával
dal‰ích moÏn˘ch lít˘ch duelÛ.
Tak zaãalo se místní kolbi‰tû
plnit novodob˘mi gladiátory, je-

jichÏ tûla pokrylo mnoh˘ch kusÛ
v˘zbroje, by nápomocny byly
ochránit chrabr˘ch bojovníkÛ
pfied ranami, kter˘ch u‰tûdfiit jim
chtûjí ruce soupefiovy ãi snad ji-
ná ne‰Èastná náhoda ãinící ran
tûÏko zhojiteln˘ch. Za maskami
ukr˘valy se tak odhodlané tváfie,
nûkteré zcela, jiné jen zpola
a nûkteré z obliãejÛ bojovníkÛ
zcela nezahaleny byly. V‰ak od-
hodlanost a touha po vavfiínu
nejcennûj‰ím pfiítomna byla v‰u-
de, spatfiena mohla b˘t z gest

i slov vybízejících k pokofiení vÛ-
le i kvalit soupefiov˘ch. Stinnou
stránkou tu tedy byla snad jen
v odlesku v‰udypfiítomná finanã-
ní krize, která nedovolila poctít
náv‰tûvou gratis mnoha tûm, kte-
fií vyhledávají napûtí, chrabrost
chrabr˘ch a nûkdy i nechtûnou,
v‰ak ãestnû prolitou krev udat-
n˘ch. Té v‰ak byl zápas poslední
zcela prost, a nebylo nutno k za-
hnání bolu tûla vyhledat tedy po-
moci léãitelÛ lidov˘ch ãi jin˘ch.
Dost v‰ak jiné bolesti bylo, bo-
lesti du‰í poraÏen˘ch.
Dva nejodhodlanûj‰í pak zapo-
ãali hru plnou zvratÛ, zlomÛ i ji-
nak zvan˘ch temn˘ch koutÛ boje,
bitva zufiila a s povûstn˘m od-
hodláním soupefiících stran ote-
vírány byly nové a nové fronty,
vym˘‰leny taktické lsti k oklamá-
ní soupefie, snad i slÛvek neli-
chotiv˘ch bylo moÏno zaslech-
nout. Nijaká ze stran v‰ak neod-
hodlala se k zákefin˘m útokÛm ze
zálohy, v‰ichni urostlí bojovali
ãestnû a spravedlivû (vÏdyÈ pfie-
ce za dobrou vûc nelze jinak, je-
li nutno i Ïivota svého poloÏit),
nebylo na obou stranách tûch, co
upadli do zajetí a se zaÈatou pûs-

tí vyhroÏovali, Ïe na krátk˘ ãas
oslabena bude jejich armáda.
S touhou po spravedlivé pomstû
v‰ak vstávali noví bojovníci,
kdyÏ po uloupené cennosti vydá-
vali se vstfiíc nov˘m a nov˘m zte-
ãím a obãasn˘m ústupÛm.
KdyÏ v‰ak vfiava ch˘lila se ke
konci, sil ub˘valo a o vítûzi bylo
témûfi rozhodnuto, nikdo nepole-
vil ze zb˘vající snahy nepodleh-
nout mámení, Ïe v‰e dokonáno
vítûznû jest. Je‰tû pár soubojÛ,
nûkolik uÏ ne tak nebezpeãn˘ch
útokÛ, pomálu obrann˘ch zása-
hÛ, aby pfiicházející noc za zvuku
polnic spatfiila i leto‰ního vítûze
a on tak mohl dále tûÏit ze slávy
a tû‰it se na duel následující.

I letos tedy uãitelé místní základ-

ní ‰koly zvítûzili nad sv˘mi sou-

ãasn˘mi i minul˘mi Ïáky.

V̆ sledek sice nebyl fotbalovû

tûsn˘, ale v‰ichni odcházeli spo-

kojeni, aby se druh˘ den opût

setkali v uãebnách po obou stra-

nách katedry. I leto‰ní rok musí

kantorsk˘ t˘m podûkovat stráÏci

jejich branky Michalu Kalábovi,

bez jehoÏ pomoci ... kdo ví, jak

by v‰e dopadlo. Ivo Janou‰ek

hokejov˘ servis
Odvetné utkání play off

19. 2.
SK Slovan - HC Grizzlies

0:5 kontumaãnû

20. 2.
Malá Morávka - F. Tygfii

4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Velmi rychl˘ a pohledn˘ hokej

pfiedvedla obû muÏstva, stfielec-

ky se dafiilo M. Morávce, a proto

zaslouÏenû vyhrála; stav zápasÛ

1:1.

R˘mafiovská liga
ledního hokeje

24. 2.
Kovo‰rot - Horní Mûsto

1:7 (0:3, 0:3, 1:1)
ZaslouÏenû zvítûzili hokejisté 

H. Mûsta, obsadili 5. místo, Ko-

vo‰rot je ‰est˘.

25. 2.
Grizzlies - SK Slovan

4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Do poslední minuty nebylo roz-

hodnuto o vítûzi. Dvû tfietiny ved-

li Grizzlies 1:0, v poslední tfietinû

se SK Slovan dostal do vedení 1:2,

ale ãtyfii minuty pfied koncem vy-

hráli Grizzlies 4:2.

1. 3.
Malá Morávka - F. Tygfii

1:9 (0:5, 0:2, 1:2)
Oba t˘my hrály tvrd˘, vyrovnan˘

hokej. BohuÏel opût se stfielecky

nevedlo hokejistÛm M. Morávky,

zato Tygfii na‰li stfieleckou mu‰ku.

Ve finále se stfietnou Grizzlies

a F. Tygfii na dva vítûzné. 

O 3. a 4. místo svedou boj Malá

Morávka a SK Slovan.

3. 3.
F. Tygfii - Grizzlies

8:3 (4:0, 1:1, 3:2)
První finálov˘ zápas F. Tygfii za-

slouÏenû vyhráli, pfiestoÏe jim

chybûlo nûkolik klíãov˘ch hráãÛ. 

Martin Ftáãek

Foto: archiv Rudolfa Heisiga

Foto: archiv autora ãlánku
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Zápasy benjamínkÛ

Turnaj pfiípravek v R˘mafiovû
V sobotu 28. února sehrálo druÏstvo pfiípravky HC R˘mafiov v rámci

krajské soutûÏe dal‰í dvojzápas s druÏstvy HC Zubr Pfierov a TJ

·ternberk na ZS v R˘mafiovû.

HC R˘mafiov - HC Zubr Pfierov B 3:4
(1:2, 1:0, 1:2)

Smolná prohra. Utkání Vlãata zaãala parádnû gólem v první minutû.

Soupefii se podafiilo srovnat v polovinû tfietiny a v závûru tfietiny vy-

ch˘lit skóre na svoji stranu. Na‰im VlãatÛm se podafiilo srovnat skó-

re ve druhé tfietinû. Na zaãátku tfietiny soupefi opût odskoãil o jeden

gól. Sice se podafiilo vyrovnat, ale závûreãná teãka patfiila soupefii,

kdyÏ se mu podafiilo dopravit puk za záda na‰í brankáfiky

Kohoutkové basketbalov˘m zpÛsobem a s v˘raznou podporou ‰tûstí.

HC R˘mafiov - HC Zubr Pfierov A 2:5
(0:1, 0:2, 2:2)

Podle v˘sledkÛ jednotliv˘ch tfietin mûlo utkání zajímav˘ prÛbûh.

Na‰e Vlãata v první tfietinû vzdorovala nájezdÛm soupefie a tfietina

skonãila jen jedním obdrÏen˘m gólem. Ve druhé tfietinû se soupefi za-

ãal ve skóre vzdalovat. Tfietí tfietinu byli na‰i hráãi jako vymûnûní.

Hráli kombinaãnû a s novou, pfiekvapivou silou. V̆ sledek tfietiny byl

vyrovnan˘. Pfies prohru to byl pfiíjemn˘ v˘sledek.

Dal‰í v˘sledky turnaje:
HC TJ ·ternberk x HC Zubr Pfierov A 4:4 (3:0, 0:2, 1:2)

HC TJ ·ternberk x HC Zubr Pfierov B   5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Ve ãtvrtek 26. února sehrálo druÏstvo pfiípravky HC R˘mafiov pfií-

pravné utkání se soupefiem HC Uniãov. V rámci tohoto utkání na-

stoupili i na‰i nejmen‰í benjamínci (4 aÏ 6 let).

HC R˘mafiov - HC Uniãov 7:5
Dal‰í z fiady utkání, kde se pfiedstavili i na‰i nejmen‰í benjamínci.

Vidût 4 - 6leté dûti nejen bruslit, ale hrát taky hokej je záÏitek pro do-

spûlé, inspirace pro vrstevníky a hokejov˘ pfiíslib do budoucna. Pfii

pfiedstavû statistiky, Ïe více neÏ polovina obyvatel mûsta R˘mafiova

vÛbec neumí bruslit a dal‰ích 40 % umí na bruslích jen popojíÏdût, je

pohled na hru benjamínÛ vesel˘. ChÛze a bûh jsou ãlovûku pfiiroze-

né, bruslení nikoliv.

V̆ sledek utkání je potû‰ující, hlavnû proto, Ïe HC Uniãov má velmi

kvalitní základnu pfiípravky a v krajské soutûÏi Olomouckého kraje je

jedním z nejlep‰ích t˘mÛ.

Zápas muÏÛ
V sobotu 7. bfiezna byl odehrán pfiátelsk˘ zápas muÏÛ v ledním ho-

keji na zimním stadionu v R˘mafiovû mezi:

HC R˘mafiov - HC Grizzlies R˘mafiov 10:5
Utkání bylo teãkou za leto‰ní hokejovou sezónou. Domácí HC

R˘mafiov se umístili na tfietím místû okresního pfieboru skupiny A,

hosté na tfietím místû skupiny B a zároveÀ se stali vítûzi R˘mafiovské

ligy ledního hokeje. Skalní pfiíznivci vidûli velmi rychl˘ hokej, pln˘

pûkn˘ch a nápadit˘ch kombinací. Hosté se ujali vedení ve 12. minu-

tû a pokraãovali na gólové vlnû dal‰í tfii minuty, kdy vstfielili dal‰í tfii

branky. Domácí vstfielili branku aÏ za stavu 3:0. Dal‰í se jim podafii-

lo vstfielit koncem první tfietiny. Na zaãátku druhé tfietiny vstfielili do-

mácí dvû branky hned v úvodu a bylo vyrovnáno. V této tfietinû dal-

‰í gólov˘ pfiídûl jiÏ nepfii‰el. Zato byli diváci ãastováni pûknou hrou,

rychl˘mi kombinacemi na obou stranách hry a nádhern˘mi zákroky

gólmanÛ. Tfietí tfietina zaãala a po celou dobu pokraãovala drtiv˘m

náporem domácích. Gólman soupefie tahal 6krát puk z branky, hos-

tÛm se podafiilo skórovat jen jednou.

Stfielci hostí: 3x Zigmund, 1x ·rutka st., 1x Skála

Stfielci domácích: 3x Barbofiík, 3x Pekr, 2x Klíã J, 1x Klíã D.,

1x Ka‰par

Hokejov˘ zápas ÏákÛ
Dne 19. února byl odehrán pfiátelsk˘ zápas ÏákÛ v ledním hokeji na

ZS v H. Bene‰ovû.

TJ H. Bene‰ov - HC R˘mafiov 3:3
(2:1, 1:0, 0:2) 3:4 SN

Dal‰í pfiípravné utkání ÏákÛ v rámci pfiípravy na mistrovské soutûÏe

v následující hokejové sezónû. JiÏ první tfietina ukázala, Ïe t˘denní

cyklus zápasÛ na‰im hráãÛm svûdãí. Utkání jsou jiÏ v˘konnostnû vy-

rovnaná. Nejprve se po necel˘ch 10 minutách trefil Ry‰ka za asisten-

ce ·rutky. Soupefii se podafiilo vyrovnat, ale koncem tfietiny uvolnil

Chaloupka Vláska a ten skóroval. V̆ sledek tfietiny byl víc neÏ pfiísli-

bem. Ve druhé tfietinû se strhla bitva jako v NHL. Náskok na‰ich ba-

rev zafiídil Pavlík po pfiihrávce Murína v polovinû této tfietiny.

Soupefiovy útoky konãily s bravurním umûním brankáfie Ilnického.

Ve tfietí tfietinû do‰lo v na‰í brance ke stfiídání gólmanÛ. Této situace

vyuÏil soupefi a díky dvûma gólÛm, na které na‰i hráãi nedokázali od-

povûdût, zafiídil remízu v základní hrací dobû. Poté do‰lo na samo-

statné nájezdy, kdy se gólmanovi Ilnickému podafiilo vychytat v‰ech-

ny nájezdy soupefie a na‰im hráãÛm se podafiilo promûnit jeden ná-

jezd. Pfiipravil Jifií Slováãek

Ve ãtvrtek 19. února sehrálo druÏstvo pfiípravky HC R˘mafiov pfiíprav-

né utkání se soupefiem z moravskoslezské soutûÏe TJ H. Bene‰ov.

V rámci tohoto utkání nastoupili i na‰i nejmen‰í benjamínci (4 aÏ 6 let).

HC R˘mafiov - TJ H. Bene‰ov 7:5
Pro nezasvûceného zajímavá podívaná, kdy bylo na ledû vidût nej-

men‰í caparty, ktefií mûli dresy spí‰e jako skotské suknû. Jejich zápal

pro hru v‰ak nesniÏoval jejich snahu a v˘kon, pfiestoÏe se v pfiípadû

tûchto nejmen‰ích jednalo v podstatû o „svûtovou“ hokejovou premi-

éru v regulérním utkání. Rozehranost z krajského pfieboru a hráãské

sebevûdomí hnaly na‰e Vlãata vpfied a zajistily domácím vítûzství.

Fota: archiv Jifiího Slováãka
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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)

¤outilová Ivana, DiS. 

739 053 293

RoutilovaIvana@seznam.cz

Mrsko‰ová Karla

604 802 363

Úãetnictví
- podvojné úãetnictví,

daÀová evidence,

mzdy,

DPH,

daÀová pfiiznání,

úãtování v cizích mûnách aj.

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

Prodej: Prodám pozemek 3637 m2 v R˘mafiovû za nádraÏím. Lze na nûm stavût vodní nádrÏe, stavby na vodních tocích,

sítû a zafiízení technické infrastruktury, stavby parkovacích a manipulaãních ploch, zahrady a stavby s tím spoje-

né. Cena dohodou. Informace na telefonu 739 700 639.

Soukromá
fiádková
inzerce
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