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Letos pfiivezou Betlémské svûtlo do R˘mafiova, stejnû jako
vloni, skauti z junácké chaty Na Stráni
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Aktuálnû z mûstaAktuálnû z mûsta

Sníh, vítr a námraza pfiidaly starosti fiidiãÛm i energetikÛm
V loÀském roce nastolila paní

Zima vládu s definitivní platnos-

tí ãtvrtého prosince, sníh napadl

a do jara jiÏ neroztál. Letos se

tak stalo s mírn˘m pfiedstihem

v pátek 19. listopadu. V noci

z pátku na sobotu snûhová po-

kr˘vka v dÛsledku silného snû-

Ïení je‰tû narostla. Pfiíchod zim-

ního období byl provázen déletr-

vajícím de‰tûm a siln˘m vûtrem,

kter˘ na nûkter˘ch místech na‰í

republiky dosáhl síly orkánu.

Postupnû se podzimní nevlídnost

promûnila v zimní zasnûÏenou

romanci. Ov‰em jen pro ty, kdo

nemuseli vyjet se sv˘mi auty.

Bûhem páteãního odpoledne na-

padlo na R˘mafiovsku v rozmezí

od deseti do patnácti centimetrÛ

nového snûhu, na nûkter˘ch mís-

tech dokonce i více. První pluhy

se objevily v ulicích kolem 

18. hodiny. Vyjela nejen technika

Mûstsk˘ch sluÏeb, ale také sypa-

ãe a vozy s radlicemi Správy 

a údrÏby silnic Moravskoslez-

ského kraje. Pfiesto pfiíchod zimy

komplikoval na mnoha místech

na‰eho regionu nejen dopravní,

ale také energetickou situaci.

I kdyÏ samotn˘ R˘mafiov nebyl

váÏnû ohroÏen sílícím vichrem,

‰ir‰ímu R˘mafiovsku se Ïivel ne-

vyhnul. Dokázal napáchat velké

‰kody na lesních porostech, ze-

jména v oblasti Malé Morávky,

kde byly bezprostfiednû po jeho

fiádûní neprÛjezdné nûkteré úse-

ky silnic II. a III. tfiídy, které by-

ly zablokovány vyvrácen˘mi

stromy. Energetici museli zasa-

hovat kvÛli zpfietrhan˘m drátÛm

vysokého napûtí v Dûtfiicho-

vicích a ve Staré Libavé. „Vichr
mûl tak obrovskou sílu, Ïe klátil
i betonové sloupy s elektrick˘m
vedením. V Dlouhé Vodû povalil
k zemi celou trafostanici i s dese-
ti sloupy,“ informoval Karel

StrÏínek, zamûstnanec energetic-

k˘ch závodÛ.

Napilno mûli i záchranáfii. Jen

v pátek 19. listopadu museli vy-

jíÏdût k tfiiadvaceti dopravním

nehodám, které se staly na území

okresu Bruntál vlivem nepfiízni-

vého poãasí a zhor‰en˘ch povû-

trnostních podmínek. „Z velké
ãásti ohroÏovaly fiidiãe padající
stromy, které komplikovaly ply-
nulost provozu na silnicích
II. a III. tfiídy. Dal‰í pfiíãinou ne-
hod byla skuteãnost, Ïe fiidiãi ne-
pfiizpÛsobili rychlost jízdy stavu
a povaze komunikací, pfieváÏnû
v zatáãkách, nebo nedodrÏeli
bezpeãnou vzdálenost za jedou-
cími vozidly,“ uvedla tisková

mluvãí bruntálské policie Lucie

Kra‰teniãová.

I na R˘mafiovsku se stalo nûko-

lik dopravních nehod. V úseku

mezi Dolní Moravicí a Malou

Morávkou vlivem silného vûtru

spadl strom na jedoucí vozidlo

Mercedes. Pfii nehodû nebyl na-

‰tûstí nikdo zranûn, na vozidle

v‰ak vznikla ‰koda ve v˘‰i sto ti-

síc korun. V ne‰Èastn˘ pátek 

19. listopadu do‰lo k dal‰í do-

pravní nehodû na silnici mezi

R˘mafiovem a Dolní Moravicí.

Dvacetilet˘ fiidiã Felicie zde

nepfiizpÛsobil rychlost jízdy na

zledovatûlém povrchu, v mírné

zatáãce pfiibrzdil, dostal smyk

a narazil do protijedoucí ·kody

Superb. Pfii dopravní nehodû se

zranila pûtatfiicetiletá spolu-

jezdkynû ze Superbu. Majitele

Felicie pfiijde oprava na 50 ti-

síc, na vozidle ·koda Superb

byla ‰koda vyãíslena ãástkou

300 tisíc korun. K dal‰ím do-

pravním nehodám do‰lo ve

Val‰ovû, na Albrechticku,

v Krnovû, Bruntále, Morav-

ském Berounû a Rudné pod

Pradûdem. JiKo

Jak jsou pfiipraveny Mûstské sluÏby na zimu?
Na to jsme se zeptali fieditele Mûstsk˘ch sluÏeb, s. r. o., R˘mafiov Ing. Martina Valy.

Kolik máte, pane fiediteli, pfiipraven˘ch vo-
zidel pro zimní údrÏbu komunikací? Máte
proti loÀsku roz‰ífien vozov˘ park?

Vozov˘ park

jsme neroz‰ifio-

vali, pouze jsme

zkvalitnili stáva-

jící techniku.

Prodali jsme té-

mûfi tfiicet let sta-

r˘ nakladaã typu

HON, kter˘ byl

nahrazen novûj-

‰ím a v˘konnûj-

‰ím nakladaãem

znaãky Kramer. V rámci zimní údrÏby dispo-

nují Mûstské sluÏby, s. r. o., R˘mafiov dvûma

sypaãi s radlicí a traktorem s radlicí, malo-

traktorem s malou radlicí a posypem na chod-

níky, dvûma nakladaãi a mal˘m rypadlem,

které uklízí sníh kolem kontejnerÛ.

Od kterého data drÏíte zimní pohotovost?
Vyhlá‰ka mûsta stanoví, Ïe bychom mûli po-

hotovost zabezpeãovat od prvního listopadu

do 31. bfiezna následujícího roku, ale v zá-

vislosti na povûtrnostních podmínkách mÛÏe

b˘t pohotovost upravena. Je ov‰em dÛleÏité,

abychom znali termín zimní pohotovosti

vãas. Nevlastníme jednoúãelovou zimní

techniku. Musíme stávající stroje technicky

upravit z letní v˘bavy na zimní a to vyÏadu-

je minimálnû jeden den. Pohotovost vyhla‰u-

je mûsto R˘mafiov a letos byla vyhlá‰ena od

soboty 20. listopadu, to uÏ vlastnû druh˘ den

snûÏilo. Stroje jsme v‰ak mûli pfiipraveny jiÏ

v pátek.

O prioritách v odstraÀování závad ve sjízd-
nosti a schÛdnosti komunikací jsme jiÏ na‰i
vefiejnost informovali dfiíve. MÛÏete pfiece
jen v krátkosti pfiipomenout, které komuni-
kace jsou z hlediska dostupnosti nejdÛleÏi-
tûj‰í?
Je dÛleÏité si uvûdomit, Ïe na území mûsta

jsou také komunikace, které nepatfií do sprá-

vy mûsta. O sjízdnost na tûchto komunika-

rozhovor

Fota: archiv Policie âR BruntálFota: archiv Policie âR Bruntál
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cích se stará stát, potaÏmo Správa a údrÏba

silnic Moravskoslezského kraje. Co se t˘ãe

priority zimní údrÏby komunikací ve správû

mûsta, je na prvním místû Havlíãkova ulice

ve smûru od Opavské ulice k hotelu Pradûd,

dále k nemocnici, potom komunikace vedou-

cí k helioportu od ulice OkruÏní kolem gará-

Ïí a boãní komunikace vedoucí napfiíklad ko-

lem Policie âeské republiky a dal‰í komuni-

kace se stoupáním. Mezi priority v odstranû-

ní závad ve sjízdnosti patfií je‰tû autobusové

stanovi‰tû, silnice vedoucí k vlakovému nád-

raÏí a v‰echny zásobovací plochy. O sjízd-

nost komunikací na území mûsta se starají

v podstatû tfii vlastníci - stát, mûsto a majite-

lé soukrom˘ch komunikací. Vût‰ina hlavních

silnic ve mûstû patfií Správû silnic. Mûstské

sluÏby zaji‰Èují také servis nûkter˘m soukro-

m˘m subjektÛm na základû objednávky.

Nûkdo se mÛÏe mylnû domnívat, Ïe z jeho

komunikace sníh automaticky odstraníme.

Není tomu tak.

Existuje koordinace v odklízení snûhu mezi
v˘‰e zmiÀovan˘mi subjekty - státem, sou-
kromníky a Mûstsk˘mi sluÏbami?
Navzájem se nekoordinujeme. KaÏd˘, kdo se

stará o sjízdnost komunikací, má zodpovûd-

nost, která pro nûj vypl˘vá ze zákona. Ale

mohu fiíci, Ïe napfiíklad se Správou silnic

spolupracujeme. Máme u nich uskladnûn po-

sypov˘ materiál a v rámci moÏností si vzá-

jemnû vypomáhá-

me, pokud je po-

tfieba.

Mohou si u vás
objednat zimní ú-
drÏbu komunikací
i dal‰í firmy nebo
soukromníci?
Jistû, ale nesmí to

naru‰ovat jiÏ zmi-

Àované priority.

NemÛÏeme napfií-

klad pfieru‰it úklid

komunikací I. dÛ-

leÏitosti a pfiejít na

úklid soukromé

komunikace tfieba

na telefonickou

v˘zvu. Na toto 

upozorÀujeme také

zájemce pfii objednávání této sluÏby.

Kde se mÛÏe na území mûsta solit a kde je to
naopak zakázáno?
V R˘mafiovû je zakázáno solení chodníkÛ.

Komunikace se solit mohou, ale preferuje se

posypov˘ inertní materiál. SÛl samozfiejmû

nakoupenou máme, ale objemovû ji pouÏije-

me daleko ménû neÏ zmiÀovanou drÈ.

Kdo zodpovídá za úklid snûhu pfied obecní-
mi domy?
Pokud je majitelem mûsto, údrÏbu chodníkÛ

provádí Mûstské

sluÏby. ÚdrÏbu nû-

kter˘ch chodníkÛ,

které nejsou zafia-

zeny do zimní ú-

drÏby mûsta, ale

pfiiléhají k obec-

ním domÛm, má

u nás smluvnû

sjednánu také or-

ganizace Byterm,

s. r. o., R˘mafiov,

která je správcem

bytového a neby-

tového fondu ve

vlastnictví mûsta.

Máte smluvnû za-
ji‰tûnu sluÏbu na
odstraÀování ledu
se stfiech domÛ,

nebo tuto práci provádí va‰e organizace sa-
ma?
U mûstsk˘ch objektÛ tuto sluÏbu provádíme

automaticky sami, u jin˘ch domÛ mÛÏeme

tuto placenou sluÏbu pochopitelnû nabíd-

nout. Nûkteré soukromé subjekty na‰i pomoc

pfiivítaly, jiné ji provádûly samy. Nejsme to-

tiÏ jediní, kdo vlastní vysokozdviÏnou plo‰i-

nu.

Pfieji vám hladk˘ a mírn˘ prÛbûh zimy a dû-
kuji vám za rozhovor.
Také dûkuji a chtûl bych popfiát v‰em fiidi-

ãÛm, aby byl prÛbûh zimy z hlediska sjízd-

nosti co moÏná nejideálnûj‰í a aby mûli trpû-

livost v pfiípadû, Ïe nastane kalamitní situace.

Mohu v‰echny ujistit, Ïe na odstranûní závad

ve sjízdnosti se podílí mnoho pracovníkÛ,

ktefií vyjíÏdûjí bezprostfiednû poté, kdy situa-

ce zdaleka není je‰tû váÏná. Ostatnû místní fii-

diãi jsou si vûdomi, Ïe Ïijí v podhorském

mûstû, a nikoli dole na Hané. Poprosil bych je

o jistou míru tolerantnosti, pokud nastane si-

tuace, kterou hned nedokáÏeme zvládnout.

Chtûl bych je také poÏádat o to, aby neparko-

vali na úzk˘ch sídli‰tních komunikacích, ob-

zvlá‰È v obytn˘ch zónách, kde je parkování

zakázáno. ZnemoÏÀují tím odstranûní snûhu

radlicí. ¤idiã traktoru nepojede do takov˘ch

míst uÏ proto, aby nûkomu nepo‰kodil radlicí

vozidlo. A pokud nebude sníh odklizen, na

sídli‰tû se nikdo nedostane. JiKo

Oznámení
Mûstsk˘ úfiad v R˘mafiovû oznamuje obãanÛm,

Ïe Kronika mûsta R˘mafiova bude k nahlédnutí

v dobû od 6. do 17. prosince 2004
v kanceláfii vedoucí odboru ‰kolství a kultury MûÚ R˘mafiov

(2. patro vpravo)

Mûstské sluÏby, s.r.o., R˘mafiov oznamují,
Ïe od 1. 12. 2004 zaãíná prodej známek na popelnice a kontejnery na rok 2005 pro podnikatelské subjekty. Známky placené v hotovosti bu-

dou vydávány v pokladnû spoleãnosti, známky placené bankovním pfievodem budou vydány pouze na základû fiádnû vystavené objednávky.

Úfiední hodiny v pokladnû Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov:
Pondûlí, stfieda: 6.00 - 16.00 hod.

Úter˘, ãtvrtek, pátek: 6.00 - 13.30 hod.

Polední pfiestávka 11.00 - 11.30 hod.

Zavfieno bude 23. 12., 30. 12. a 31. 12. 2004

Technika pfii úklidu loÀské snûhové nadílky

Zamûstnanci Mûstsk˘ch sluÏeb zaji‰Èují schÛdnost nebezpeãn˘ch míst ve
mûstû



Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov
vydává

vefiejnou v˘zvu k pfiihlá‰ení zájemcÛ
dle zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ,

na místo:
referenta finanãního odboru

- zaji‰Èování agendy nedoplatkÛ, penále a pokut
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: únor 2005
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platová tfiída: v souladu se zákonem ã. 143/1992 Sb. a nafiízením vlády ã. 330/2003 Sb. v platném znûní - 8. platová tfiída
PoÏadavky: splnûní pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
Jiné poÏadavky: - poÏadované vzdûlání minimálnû ÚSO a ÚSV;

- dobrá znalost práce na poãítaãi (Word, Excel, Outlook);
- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 565/1990 Sb., ã. 337/1992 Sb., v‰e v platném znûní);
- zku‰enosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování;
- schopnost samostatného jednání a vystupování;
- odpovûdnost a preciznost.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti: - komplexní vedení agendy místního poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování
komunálních odpadÛ, tj. udrÏování aktuální evidence poplatníkÛ, pfiedepisování poplatkÛ a pofiizování úhrad, upomínání nedoplatkÛ;

- zaji‰Èování podrobné evidence pfiedpisÛ a úhrad splátek pfii prodeji domÛ, bytÛ a pozemkÛ z vlastnictví mûsta, evidování 
a provádûní upomínek;

- po pfiedloÏení konkrétních poÏadavkÛ a spisÛ pohledávkov˘ch agend ostatních odborÛ MûÚ R˘mafiov zaji‰Èování jejich vymáhání;
jedná se hlavnû o pohledávky v rámci reÏimu daní a poplatkÛ;

- podávání návrhÛ právníkÛm mûsta na právní vymáhání sloÏit˘ch a nedobytn˘ch pohledávek mûsta.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;
- datum a místo narození uchazeãe;
- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;
- místo trvalého pobytu uchazeãe;
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka;
- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se 
poÏadavkÛ této vefiejné v˘zvy;

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce;
- ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky: - osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov, nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 21. 12. 2004.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 21. 12. 2004
Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch zájemcÛ a vefiejnou v˘zvu zru‰it.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132,
popfi. vedoucí finanãního odboru MûÚ Ing. Martin Ondra, tel.: 554 254 150.

Mûsto R˘mafiov
Mûstsk˘ úfiad
v R˘mafiovû
nám. Míru 1

795 01 R˘mafiov
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Odbory MûÚ informují

Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství
Nad dotazy obãanÛ

Chceme se vyjádfiit k ãlánku pana

Nejedlého v R˘mafiovském hori-

zontu ã. 19/2004. Jak jsme pana

Nejedlého dne 28. dubna 2004 pí-

semnû informovali, v pfiípadû pfie-

chodu pro chodce u prodejny Sklo

porcelán, kvûtiny paní

La‰tuvkové sdûlujeme, Ïe se jed-

ná o pozemní komunikaci ve

vlastnictví Správy silnic

Moravskoslezského kraje, stfiedis-

ka Bruntál, která zaji‰Èuje na této

komunikaci mimo jiné i dopravní

znaãení (DZ), a to jak svislé, tak

vodorovné. Vlastník komunikace

povaÏuje stávající znaãení za do-

stateãné. JestliÏe dojde k zastave-

ní nebo stání vozidla v kfiiÏovatce

a dochází zde k pfiestupkÛm ze

stran fiidiãÛ, tuto situaci je opráv-

nûna fie‰it Policie âR a Mûstská

policie. ¤idiã, kter˘ stál na pfie-

chodu pro chodce, poru‰il zákon

361/2000 Sb., o provozu na po-

zemních komunikacích, § 27 odst.

1 písmena c) a d).

Co se t˘ãe zpomalovacího prahu,

není moÏné, abychom jej umístili

pfied kfiiÏovatkou ulic Bartákova

a Revoluãní, není zde Ïádná zmû-

na dopravního reÏimu. Problém

vidíme nikoli v dopravním znaãe-

ní, ale také v chování nûkter˘ch

fiidiãÛ, ktefií by mûli b˘t ohledupl-

ní i k ostatním úãastníkÛm silniã-

ního provozu, tedy pfiedev‰ím

v rámci dodrÏování zákona 

ã. 361/2000 Sb., o provozu na po-

zemních komunikacích, a to Ïád-

ná dopravní znaãka nenahradí.

Souãasnû chceme znovu upozornit

obãany mûsta na parkování v obyt-

né zónû. Parkovat v obytné zónû je

moÏné pouze na místech oznaãe-

n˘ch jako parkovi‰tû. Chápeme, Ïe

stávající parkovací plochy neodpo-

vídají souãasn˘m potfiebám poãtu

vozidel, kter˘ rok od roku vzrÛstá,

pokud v‰ak fiidiãi vyuÏívají ke stá-

ní pfiilehlé místní komunikace, po-

ru‰ují tím zákon o provozu na po-

zemních komunikacích. Je tfieba si

uvûdomit, Ïe nikdo z nájemcÛ

a vlastníkÛ bytÛ není majitelem ani

pronajímatelem místa na parková-

ní pfied domem, ov‰em moÏnost

parkování se nask˘tá také na mís-

tech vzdálenûj‰ích od místa bydli‰-

tû. Sídli‰tû byla budována v dobû,

kdy poãet vozidel nebyl je‰tû zda-

leka tak vysok˘, jako je tomu dnes.

Tento problém se nedot˘ká pouze

na‰eho mûsta, ale je problémem

celosvûtov˘m.

Îádosti o vyhrazené parkování

pro ZTP ãasto uplatÀují i lidé, kte-

fií nejsou drÏiteli prÛkazu ZTP (o-

znaãení ZTP na vozidle mÛÏe
b˘t umístûno pouze v dobû pfie-
pravy drÏitele prÛkazu).
¤idiãÛm invalidÛm se vÏdy snaÏí-

me vyjít vstfiíc. Velmi nás mrzí, Ïe

ne v‰em okamÏitû mÛÏeme vyho-

vût, hlavnû z finanãních dÛvodÛ,

ale podnûty fie‰íme zapracováním

do rozpoãtu na pfií‰tí rok. Cena

svislého dopravního znaãení jed-

noho stání pro tûlesnû postiÏené

stojí cca 3 000 Kã bez vodorovné-

ho znaãení. Je proto s podivem, Ïe

nûktefií mlad‰í spoluobãané nebo

obãané pod vlivem alkoholu do-

káÏí nové dopravní znaãení niãit

a neuvûdomují si, Ïe o finanãní

prostfiedky urãené na nové do-

pravní znaãení pfiicházíme z dÛ-

vodu v˘mûny znaãek znehodno-

cen˘ch jejich nerozváÏností.

Závûrem upozorÀujeme obyvate-

le sídli‰tû Pfiíkopy, Ïe v pfiípadû

poÏáru stáním vozidel pfied obyt-

n˘mi domy znemoÏÀují pfiíjezd

sloÏek integrovaného záchranné-

ho systému. Situaci bude fie‰it

Policie âR a Mûstská policie a fii-

diãi mohou b˘t za stání mimo 

oznaãená parkovi‰tû pokutováni. 

Vedoucí odboru dopravy
a silniãního hospodáfiství

Renata Vysly‰elová
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·kolství

O novém ‰kolském zákonu s vedoucí odboru ‰kolství a kultury

Od 1. ledna 2005 nab˘vá úãin-

nosti nov˘ ‰kolsk˘ zákon, tj. zá-

kon ã. 561/2004 Sb., o pfied‰kol-

ním, základním, stfiedním, vy‰-

‰ím odborném a jiném vzdûlává-

ní, a související zákony

562/2004 Sb., kter˘m se mûní

nûkteré zákony v souvislosti

s pfiijetím ‰kolského zákona,

a 563/2004 Sb., o pedagogic-

k˘ch pracovnících a o zmûnû nû-

kter˘ch nov˘ch zákonÛ. Na nej-

dÛleÏitûj‰í zmûny jsme se zepta-

li Leony Pleské, vedoucí odboru

‰kolství a kultury MûÚ

R˘mafiov.

Co zamûstnává odbor ‰kolství
a kultury momentálnû nejvíce?
V tomto okamÏiku nám nejvût‰í

práci dává studium nového ‰kol-

ského zákona. Prezident jej pode-

psal teprve 10. listopadu a mnohé

z více neÏ 150 paragrafÛ zaãínají

platit uÏ od 1. ledna. Dosud v‰ak

nebyly vydány provádûcí právní

pfiedpisy, takÏe nûkteré detaily

teprve budou fie‰eny.

V ãem jsou nejvût‰í zmûny?
Vût‰ina obãanÛ se uÏ o nich urãi-

tû dozvûdûla z novin nebo z tele-

vize. Velkou zmûnou napfiíklad

je, Ïe dûti nav‰tûvující matefi-

skou ‰kolu poslední rok pfied ná-

stupem do ‰koly budou mít ‰kol-

né zdarma. Ale pozor, jen ‰kol-

né, stravné si samozfiejmû budou

hradit. O pfiijetí dítûte do ‰kolky

bude rozhodovat fieditelka ‰kol-

ky, a pokud s jejím rozhodnutím

nebudou rodiãe spokojeni, bu-

dou se moci odvolat ke krajské-

mu úfiadu, ne na mûstsk˘ úfiad,

jako tomu bylo doposud.

Jak se nov˘ ‰kolsk˘ zákon „po-
depisuje“ na organizaci základ-
ních ‰kol?
Nové pfievratné zmûny, o kte-

r˘ch bychom je‰tû nevûdûli, ne-

ãekejme. Napfiíklad o tom, Ïe si

kaÏdá ‰kola bude muset vytvofiit

svÛj vlastní vzdûlávací program,

se mluví dlouho, a pokud vím,

tak r˘mafiovské základky na

sv˘ch programech zaãaly praco-

vat uÏ loni.

Nemusí se rodiãe obávat, Ïe
‰kolní vzdûlávací programy bu-
dou pfiíli‰ nároãné nebo naopak
moc mírné?
Ministerstvo vydalo rámcov˘

vzdûlávací program, kter˘ stano-

vuje povinnou ãást obsahu vzdû-

lávacích programÛ ‰kol, coÏ za-

ji‰Èuje celorepublikové sjedno-

cení nárokÛ na Ïáka. Aby dûti

nebyly pfietûÏovány, je zase dán

maximální poãet vyuãovacích

hodin na kaÏd˘ roãník.

Napfiíklad u prvÀákÛ je stropem

22 hodin t˘dnû.

TakÏe se rodiãe nemusí obávat.
V tomto pfiípadû urãitû ne. Ale na

rodiãe pamatuje nov˘ zákon ta-

ké. Stanovuje jim zákonnou po-

vinnost dostavit se na vyzvání do

‰koly, dále pak omlouvat své dí-

tû fiádnû a vãas apod.

Ov‰em r˘mafiovské základní
‰koly ãekají je‰tû jiné zmûny ...
Ano, jak jistû v‰ichni vûdí, 

k 1. 9. 2005 se r˘mafiovské zá-

kladní ‰koly spojí v jeden právní

subjekt. Zastupitelstvo mûsta

R˘mafiova slouãení ‰kol schváli-

lo a poÏádalo krajsk˘ úfiad

v Ostravû o souhlas, ten vydal

souhlasné stano-

visko pfied pár

dny. TakÏe 

v únoru budou

rodiãe zapisovat

své dûti pouze

na jednu ‰kolu

a rovnûÏ zápis se

bude, podle

m˘ch informací,

konat pouze na

jednom místû.

Kdo bude rozho-
dovat o tom, zda
bude moje dítû
chodit do ‰koly
na Jelínkovû u-
lici, nebo na
1. máje?
UÏ bychom si asi

mûli pomalu zaãít odvykat dûlit

r˘mafiovské ‰koly na „jedniãku“

a „dvojku“. KdyÏ uváÏíme kapa-

citu budov, je asi nejpravdûpo-

dobnûj‰í, Ïe 1. stupeÀ bude na

Národní a na ulici 1. máje, Ïáci

2. stupnû budou nav‰tûvovat bu-

dovu na Jelínkovû 1. Dva nebo

tfii roky by se mohlo je‰tû uãit

i v budovû na Julia Sedláka, ale

to závisí na více faktorech.

V kaÏdém pfiípadû se uvolní bu-

dova druÏiny na Jelínkovû 3.

Kolik ÏákÛ bude mít slouãená
‰kola?
V pfií‰tím ‰kolním roce asi 850

ÏákÛ.

To je snad na jednu ‰kolu aÏ
moc.
NemÛÏeme uvaÏovat pouze

v horizontu jednoho roku. Po

roce poãet ÏákÛ klesne asi 

o 40 a v následujícím roce opût.

Silné roãníky odcházejí a zÛstá-

vat budou vÏdy tfii paralelní tfií-

dy v roãníku. KdyÏ si to spoãí-

táte, tak se dostanete k perspek-

tivnímu poãtu asi 700 ÏákÛ, coÏ

je napfiíklad z pohledu minister-

stva ‰kolství pokládáno za ide-

ální.

Plynou i rodiãÛm a jejich dûtem
ze slouãení nûjaké v˘hody?
Samozfiejmû a v jejich prospûch

se ‰koly sluãují pfiedev‰ím.

Vezmûte tfieba v˘uku cizích ja-

zykÛ. Na malé ‰kole je ÏákÛm

nabídnut pouze jeden cizí ja-

zyk, podle aprobace nûkoho

z uãitelÛ. Na ‰kole se tfiemi pa-

ralelními tfiídami se oãekává

nabídka angliãtiny, nûmãiny,

‰panûl‰tiny, ru‰tiny ... Stejné je

to i s nabídkou voliteln˘ch

pfiedmûtÛ. V nov˘ch vzdûláva-

cích programech je na ‰irokou

nabídku voliteln˘ch pfiedmûtÛ

kladen velik˘ dÛraz. V rámci

jedné tfiídy v roãníku takfika ne-

máte co nabídnout, nemáte do-

statek uãitelÛ a jste svázán ma-

l˘m poãtem ÏákÛ. V roãníku,

kde je 80 ÏákÛ, mÛÏete nabíd-

nout aÏ deset voliteln˘ch pfied-

mûtÛ, tfieba konverzaci v cizím

jazyce, cviãení z matematiky

a z ãeského jazyka pro pfiípravu

na pfiijímaãky na stfiední ‰kolu,

programování nebo sportovní

hry. Je také moÏné, Ïe se vypro-

filují zájmové skupiny ÏákÛ,

které pfiivedou ‰kolu na nápad

vytvofiit voliteln˘ pfiedmût, kte-

r˘ se dosud nevyuãoval - napa-

dá mû tfieba cviãení z dûjepisu

nebo chemická ãi fyzikální

praktika, dramatická v˘chova

a podobnû.

Asi bude rovnûÏ záleÏet na slo-
Ïení pedagogického sboru.
Jistû. Více uãitelÛ mÛÏe nabíd-

nout nejen ‰ir‰í ‰kálu v˘‰e zmí-

nûn˘ch voliteln˘ch pfiedmûtÛ,

ale velmi podstatn˘ je fakt, Ïe na

slouãené ‰kole se logicky zv˘‰í

aprobovanost. Pokud uãitel pra-

cuje na malé ‰kole, pak jeho od-

borná kvalifikace nemusí b˘t

v plném rozsahu vyuÏita, ale na

druhou stranu uãí i pfiedmûty, na

nûÏ nemá aprobaci, aby naplnil

svÛj úvazek. Vût‰í ‰kola si mÛÏe

dovolit ‰ir‰í spektrum uãitelÛ,

protoÏe budou v rámci své apro-

bace zapotfiebí.

Ale vraÈme se ke ‰kolskému zá-
konu - co stfiední ‰koly?
Na vefiejnosti uÏ také probûhlo,

Ïe se budou konat státní maturi-

ty. Souãasní studenti se v‰ak ne-

musí „zmûny pravidel“ obávat,

protoÏe jich se tato zmûna nedo-

tkne. První maturity se spoleã-

nou a profilovou ãástí se budou

konat nejdfiíve po 1. záfií 2007.

Novinkou je také moÏnost poÏá-

dat o pfiezkoumání v˘sledku

a prÛbûhu maturity. Ale to

v‰echno bude teprve upraveno

vyhlá‰kami a nafiízeními minis-

terstva ‰kolství.

A co tolik diskutovaná osmiletá
gymnázia?
Studenti osmilet˘ch gymnázií

budou muset po ukonãení povin-

né ‰kolní docházky, to znamená

po ãtyfiech letech studia, dûlat

pfiijímací zkou‰ky na vy‰‰í stu-

peÀ gymnázia. Ti studenti, ktefií

z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ nejsou

spokojeni se studiem na gymná-

ziu, budou moci odejít na jinou

stfiední ‰kolu.

Dûkuji za rozhovor.
Rádo se stalo. Ve ‰kolství v sou-

ãasné dobû probíhá nemálo

zmûn a rodiãovská vefiejnost

musí b˘t informována o jejich

obsahu. O nejv˘znamnûj‰ích no-

vinkách budeme obãany infor-

movat podrobnû v R˘mafiov-

ském horizontu. Pokud nûkdo

ze ãtenáfiÛ bude mít dal‰í dotazy,

mÛÏe mû nav‰tívit v kanceláfii 

ã. 312 na radnici, pfiípadnû napsat

na pleska@rymarov.cz. Redakce

rozhovor

Vedoucí odboru ‰kolství a kultury MûÚ R˘mafiov 
Bc. Leona Pleská
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R˘mafiovské uãili‰tû otevfielo „dvefie dokofián“
V úter˘ 16. listopadu se konal na
Stfiedním odborném uãili‰ti a Odbor-
ném uãili‰ti v R˘mafiovû Den otevfie-
n˘ch dvefií. Zájemce z devát˘ch tfiíd
základních ‰kol z R˘mafiova a okolí
spolu s v˘chovn˘mi poradci a rodiãi
pfiivítala fieditelka ‰koly Ing. SoÀa
Kováfiíková.
V místnosti, kde Ïáky nejdfiíve

shromáÏdila a pozdravila, upo-

zornila na vkusnou dekoraci

a nápaditou v˘zdobu, zvlá‰tû

pak na slavnostnû prostfienou ta-

buli, která byla pfiipravena k pfií-

leÏitosti konání dostihÛ závod-

ních koní. Îáci tfietího roãníku o-

boru kuchafi-ãí‰ník s mistrovou

odborného v˘cviku Vûrou

Skopalovou mohli mít dobr˘ po-

cit z v˘sledku své práce, protoÏe

tabule sklidila velk˘ obdiv. Svou

‰ikovnost ukázali na‰i Ïáci také

pfiipraven˘m rautem - v˘robky

lahodily nejen oku, ale uspokoji-

ly i chutû pfiíchozích, kter˘m by-

ly s ochotou nabídnuty. Po celou

dobu se paní fieditelka starala

o dobrou atmosféru a pohodlí

v‰ech pfiítomn˘ch a zasvûcenû

jim vyprávûla o chodu uãili‰tû.

Podrobné informace o nabíze-

n˘ch uãebních oborech v pfií‰tím

‰kolním roce podávali také ostatní

pedagogiãtí pracovníci - zástupce

fieditelky ‰koly Ing. Jifií Lisick˘

a Mgr. Petr Stanûk, ktefií sezna-

movali Ïáky s opravárensk˘mi 

obory, o náplni v˘uky a praxe ku-

chafiÛ-ãí‰níkÛ hovofiily uãitelky

odborn˘ch pfiedmûtÛ Marie

Uhlífiová a Anna Kratochvílová.

Pûknû vyzdoben˘mi, voÀav˘mi

perníkov˘mi chaloupkami a drob-

n˘mi perníãky, vystaven˘mi

v tûchto tfiídách, se pochlubili Ïá-

ci tfietího roãníku, ktefií je zhotovi-

li pod vedením tfiídní uãitelky

Anny Kratochvílové.

Nûktefií náv‰tûvníci si mohli vy-

zkou‰et své dovednosti v novû

zafiízené poãítaãové uãebnû, dále

mûli moÏnost shlédnout Ïáky pfii

praktick˘ch ãinnostech - v ku-

chyni uãili‰tû, kde vafiili obûd,

a ve cviãné kuchyÀce, kde zvlá‰-

tû zruãní kuchafii pfiedvedli umû-

ní flambování, míchání nápojÛ

a smaÏení v˘born˘ch kfiupav˘ch

bramboráãkÛ.

ZájemcÛm o obor opraváfi zemû-

dûlsk˘ch strojÛ a opraváfiské

práce bylo umoÏnûno nav‰tívit

dílny v Jamarticích. Vidûli opra-

vy osobních automobilÛ, trakto-

ru a kombajnu, svafiování elek-

trick˘m obloukem a vyzkou‰eli

si také zku‰ební jízdu auto‰koly.

PrÛvodci deváÈákÛ se toho dne sta-

li Ïáci druh˘ch roãníkÛ, ktefií pro-

vázeli svûfiené skupinky dûtí podle

programu stanoveného zástupcem

‰koly, starostlivû kontrolovali, zda

se jim nikdo neztratil, a v pofiádku

je pfiedávali v závûru uãitelÛm.

Je moÏné fiíci, Ïe aÈ Ïáci nebo

pracovníci ‰koly, v‰ichni se sna-

Ïili o to, aby ‰kola toho dne byla

prezentována co nejlépe. Den 

otevfien˘ch dvefií tedy skonãil.

Ne v‰ak nadobro. Pro váÏné zá-

jemce z fiad ÏákÛ a rodiãÛ se bu-

de konat znovu 12. ledna 2005.
Rádi se zde se v‰emi opût setká-

me. Mgr. Hana Zieglerová

O tom, Ïe Ïáci r˘mafiovského uãili‰tû vzornû reprezentují svou ‰kolu, není ani nutno hovofiit. Na‰i obãané se s budoucími kuchafii-ãí‰ní-

ky mohou setkat napfiíklad pfii soutûÏi o nejkrásnûj‰í vánoãní stÛl, uãni pomáhají pfii nejrÛznûj‰ích v˘znamn˘ch pfiíleÏitostech, rautech,

jsou k vidûní na pfiehlídkách a soutûÏích, pfiipravují bohaté obãerstvení k nejrÛznûj‰ím pfiíleÏitostem. O vzorné reprezentaci ‰koly, ale

i mûsta, se dá mluvit v souvislosti s poslední akcí, kterou tradiãnû pofiádá komise pro spoleãenské záleÏitosti - oslavou 70 a 75let˘ch ob-

ãanÛ, pofiádanou 12. listopadu - na které vystupovali Ïáci této ‰koly s profesionální rutinou. Za kvalitní obsluhu hostÛ sklidili zaslouÏe-

nû velk˘ obdiv pfiítomn˘ch oslavencÛ. Velk˘ dík patfií zejména mistrov˘m, které svûdomitû pfiipravují Ïáky na jejich budoucí povolání.

Pfií‰tí kuchafii-ãí‰níci se nemají zaã stydût. Jejich ãinnost a v˘sledky tvÛrãí a poctivé práce hovofií za v‰e. JiKo

Pfiedstavujeme novou fieditelku Gymnázia R˘mafiov
Na post fieditelky Gymnázia R˘mafiov byla

1. listopadu fiádnû jmenována dosavadní zá-

stupkynû Mgr. Zdena Kovafiíková. Zeptali

jsme se jí, jak si na novou funkci zvyká, ja-

ké problémy gymnázium v souãasnosti fie‰í,

a také na to, jakou budoucnost vidí v sou-

vislosti s rozvojem stfiedo‰kolského vzdûlá-

ní na r˘mafiovském gymnáziu.

Zdena Kovafiíková vystudovala Pedago-

gickou fakultu na Palackého univerzitû

v Olomouci, získala aprobaci pro II. a III.

stupeÀ, kantofiinu mûla od mládí vÏdy ráda.

Trvalé bydli‰tû má v Bfiidliãné, pfiesto pÛso-

bí jedenadvacet let na r˘mafiovsk˘ch ‰ko-

lách. Uãit zaãala v roce 1983 na Základní

‰kole v Jelínkovû ulici. Pût let vykonávala

na této ‰kole funkci zástupkynû fieditele

a navíc uãila tfiídy s roz‰ífienou v˘ukou ma-

tematiky. Posledních ‰est let byla zástupky-

ní fieditele Gymnázia R˘mafiov.

Jedenadvacet let pedagogické praxe v oboru

v‰eobecnû vzdûlávacích pfiedmûtÛ s aproba-

cí matematika a základy techniky ji fiadí

k velmi zku‰en˘m pedagogÛm. Od roku

1990, kdy se zaãaly do ‰kol postupnû insta-

lovat poãítaãe, vyuãovala Zdena

Kovafiíková také informatiku a v˘poãetní

techniku. Ve funkci zástupkynû fieditele uãi-

la uÏ jen matematiku na niÏ‰ím i vy‰‰ím

gymnáziu, kde studenty pfiipravovala k ma-

turitû. V souãasné dobû v rámci celoÏivotní-

ho vzdûlávání pokraãuje ve studiu na

Karlovû univerzitû v tfietím modulu (modulÛ

je celkem pût a jsou vedeny Centrem ‰kol-

ského managementu). Po dokonãení studia

a vykonání závûreãn˘ch zkou‰ek absolvuje

souãasná fieditelka funkãní studium II. stup-

nû, které je poÏadováno i nov˘m ‰kolsk˘m

zákonem pro fiídící funkce fieditelÛ ‰kol.

Tfiináct let jezdí Zdena Kovafiíková o prázd-

ninách pravidelnû s dûtmi na letní tábory

a vûnuje se jim i v dal‰ích mimo‰kolních

ãinnostech. Aktivnû pracuje v Klubu biatlo-

nu v Bfiidliãné jako hospodáfi. Bfiidliãen‰tí

biatlonisté patfií k republikové ‰piãce.

Zdena Kovafiíková je vdaná, má dvû dcery,

které studovaly na r˘mafiovském gymnáziu.

Mlad‰í Ludmila maturovala v loÀském ‰kol-

ním roce a pokraãuje na VUT Brno, na fa-

kultû strojního inÏen˘rství, obor matemati-

ka. Star‰í Michaela nedávno promovala na

První lékafiské fakultû Karlovy univerzity

a získala místo na pediatrii v nemocnici

v Rakovníku.

S obsluhou ÏákÛ SOU a OU byli spokojeni také oslavenci 70 a 75letí

Îáci SOU a OU R˘mafiov pfii tradiãní soutûÏi „Vánoãní stÛl“
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rozhovor
Na Gymnáziu R˘mafiov pÛsobí-
te jiÏ ‰est let. Od prvního listo-
padu jste zaãala pracovat v nové
funkci fieditele. Co tomu pfied-
cházelo, kdo vás do této funkce
ustanovil a s jak˘mi plány jste
pfiijala tento odpovûdn˘ post?
Dosavadní fieditelka PhDr.

Emilie Zavadilová ode‰la k prv-

nímu srpnu do dÛchodu. Tomu

pfiedcházelo vyhlá‰ení konkurzu

na místo fieditele zfiizovatelem

Gymnázia R˘mafiov, coÏ je

Krajsk˘ úfiad Moravskoslezské-

ho kraje. Funkce fieditele jsem se

na tfii mûsíce ujala jako statutár-

ní zástupce ‰koly do chvíle jme-

nování nového fieditele. Chtûla

bych zde vyslovit podûkování

celému pedagogickému sboru za

pomoc pfii „rozjezdu“, hlavnû na

zaãátku ‰kolního roku, kdy jsem

musela ãást kompetencí zástup-

ce fieditele pfievést na své kolegy.

V konkurzním fiízení jsem uspû-

la, dostala se na první místo a ra-

da kraje schválila po pfiedbûÏ-

ném návrhu ministerstva mé

jmenování do funkce fieditele

Gymnázia R˘mafiov od prvního

listopadu 2004.

Kolik uchazeãÛ se pfiihlásilo do
konkurzu na místo fieditele?
Byli jsme pfiihlá‰eni dva a oba

jsme z gymnázia. Pfiedsedkyní

konkurzní komise byla námûst-

kynû hejtmana Moravskoslez-

ského kraje Jaroslava Wenige-

rová a tím, Ïe krajská komise

jmenovala oficiálnû fieditele

gymnázia, dala jasnû najevo, Ïe

‰kola má b˘t v R˘mafiovû zacho-

vána a fungovat i nadále. V zá-

jmu komise bylo rovnûÏ schvá-

lení mé koncepce, která mimo ji-

né uvádí, Ïe bude fungovat 

osmileté a ãtyfileté gymnázium

a také veãerní studium pro

v‰echny, kdo budou mít zájem

doplnit si vzdûlání s maturitou

nebo dokonãit druhou maturitu.

Jak velká je spádová oblast pro
va‰i ‰kolu?
Gymnázium preferuje pfiede-

v‰ím Ïáky místních základních

‰kol a ‰kol v regionu

R˘mafiovska. Minimální poãet

studentÛ máme z Bruntálu a té-

mûfi sedmdesát ÏákÛ dojíÏdí

z Bfiidliãné. ·kolu nav‰tûvují

i studenti z vût‰í dálky, napfií-

klad z Prostûjova, Úvalna,

Uniãova, ·umperka nebo Malé

Morávky, Karlova ãi Dolní

Moravice. V této souvislosti

gymnáziu vy‰la vstfiíc fieditelka

Stfiedního odborného a Odbor-

ného uãili‰tû v R˘mafiovû SoÀa

Kováfiíková a vyãlenila nám pro

dojíÏdûjící studenty místa na

svém internátu.

Kromû vedoucí funkce na r˘-
mafiovském gymnáziu je‰tû uãí-
te, jaké pfiedmûty?
Uãím matematiku, vloni jsem

zaãala s v˘ukou v primû, uãím

dále v sekundû, a tak jako je sta-

noveno na na‰í ‰kole, uãím pou-

ze ãtyfii hodiny. Hlavnû se tû‰ím

na nové metody práce, které

jsme dfiíve neznali, napfiíklad

metody kritického my‰lení, které

se mohou v hodinách matemati-

ky aplikovat.

Jak se díváte na existenci osmi-
let˘ch gymnázií? Domníváte se,
Ïe mají budoucnost, nebo by pro
v˘chovu a vzdûlávání studentÛ

plnû postaãilo ãtyfileté studium?
Uãila jsem na základní ‰kole

a vzpomínám si, Ïe jsme vytvo-

fiili v˘bûrovou tfiídu se zamûfie-

ním na matematiku. Podobnou

roli hraje i osmileté gymnázium.

Uãitelé na základní ‰kole mohou

vytvofiit v rámci nového ‰kolské-

ho zákona v˘bûrové tfiídy se za-

mûfiením na matematiku, cizí ja-

zyk, informatiku a podobnû. Po

‰esti letech pÛsobení na gymná-

ziu vidím, Ïe dûti z víceletého

gymnázia daleko lépe a kvalitnû-

ji zvládají cizí jazyk. Jsou rych-

lej‰í a pohotovûj‰í. Studenti, kte-

fií vyhrávali „debatní ligu“, stej-

nû tak i republikové soutûÏe, by-

li nejãastûji z víceletého gymná-

zia. Za v‰echny mohu jmenovat

napfiíklad Martu Merkovou,

Magdu Pechovou nebo Lubo‰e

Musálka. Úspûchy násobí zaãle-

nûní do kolektivu, kter˘ vnímání

a rozvoj studenta ovlivÀuje od

pomûrnû raného vûku. Pozice ví-

celetého gymnázia do urãité mí-

ry supluje v˘bûrové tfiídy zá-

kladní ‰koly. Ty by mûly zváÏit

moÏnost, Ïe ‰ikovnûj‰í dûti mo-

hou vyuÏít rychlej‰í rozvoj

sv˘ch schopností, a umoÏnit jim

studium na víceletém gymnáziu.

Pfied nûkolika dny se napfiíklad

na‰i studenti vrátili spolu s paní

profesorkou Sedláãkovou nad‰e-

ni a spokojeni z Prahy, kde se zú-

ãastnili vytváfiení studentského

modelu Parlamentu OSN. Této

akce se úãastní asi pûtaãtyfiicet

‰kol z celé republiky. Úkolem

studentÛ bude dÛsledná a svûdo-

mitá pfiíprava materiálÛ do stu-

dentského parlamentu, coÏ pro

nû bude velmi zajímavá a inspi-

rující práce.

Jaké jsou va‰e plány do bu-
doucna a co bude va‰ím stûÏej-
ním úkolem?
V kaÏdém pfiípadû udrÏet maxi-

mální poãty ÏákÛ ve v‰ech tfií-

dách, otevfiít veãerní studium pro

dospûlé a vybudovat místní

vzdûlávací informaãní centrum

pod zá‰titou krajského úfiadu pro

‰irokou vefiejnost. PÛjde o to,

aby pro obãany, ale i na‰e stu-

denty, ktefií mají zájem dále se

vzdûlávat, existovalo centrum

informací, t˘kajících se oblasti

kurzÛ cizích jazykÛ, informatiky

a v˘poãetní techniky, urãené pro

pfiedná‰kovou ãinnost nebo pro

spolupráci s muzeem a kniho-

vnou. Centrum by mûlo b˘t 

umístûno na gymnáziu. Bude se

jednat o projekt urãen˘ pro

Evropskou unii a nebude vÛbec

jednoduch˘. T˘kal by se také in-

vestiãních pfiestaveb budovy.

âasov˘ horizont je velmi krátk˘.

Pokud se v‰echno podafií podle

plánu, mûli bychom zaãít s v˘-

stavbou jiÏ o letních prázdni-

nách. Centrum by mûlo splÀovat

i pfiísné normy Evropské unie,

napfiíklad bezbariérov˘ vstup,

samostatn˘ vchod a dal‰í.

Pfiipravujeme pro studenty ‰kol-

ní bufet, dále jsme umístili na

chodby poãítaãe s internetem

tak, aby byly volnû pfiístupné na-

‰im studentÛm. Chtûli bychom

také zkvalitnit zázemí sportovní

haly gymnázia. UvaÏujeme

o zfiízení posilovny, fitcentra, ry-

chlého obãerstvení a lep‰ího or-

ganizaãního zaji‰tûní sportovní-

ho areálu v rámci správcovství.

UÏ také proto, Ïe s tûlocviãnou

sousedí bûÏecké tratû v zahradû

Hedvy. Musíme v‰ak nejdfiíve

vyfie‰it pozemek, na kterém stojí

na‰e tûlocviãna, ten patfií proza-

tím Hedvû, následnû pak provést

nejnutnûj‰í rekonstrukce, pfiede-

v‰ím opravit stfiechu. V jednání

máme stále projekt na doskoãi‰-

tû a bûÏeckou dráhu.

Odkdy zaãne fungovat veãerní
studium pro dospûlé a kdy nej-
pozdûji mÛÏe b˘t podána pfii-
hlá‰ka?
Pfiihlá‰ky si mohou zájemci po-

dávat nejpozdûji do 20. bfiezna

a nov˘ ‰kolní rok jim zaãne v zá-

fií 2005. UÏ v souãasné dobû re-

gistrujeme dvaatfiicet zájemcÛ

z fiad dospûl˘ch. Studium je na

ãtyfii roky a uchazeãi si doplní

stfiední vzdûlání s maturitou.

·kola také pofiádá doplÀkové

kurzy pro dospûlé. Jedná se

o dvacet hodin roãnû, ãili asi jed-

nu hodinu t˘dnû, a poplatek je

stanoven ve v˘‰i 1 400 Kã za

rok. V kurzu se zájemci uãí cizí

jazyk - angliãtinu (pro zaãáteãní-

ky, mírnû pokroãilé a pokroãilé).

Dûkuji za rozhovor a pfieji, aby
se vám ve va‰í nové funkci v‰e
vydafiilo a dosáhla jste maximál-
ních v˘sledkÛ, které jste si spo-
leãnû se sv˘mi kolegy stanovila.
Já také dûkuji a spoléhám na to,

Ïe se budu mít o koho opfiít, Ïe

vytvofiíme velmi dobr˘ pracovní

t˘m. A studentÛm bych chtûla

popfiát hodnû studijních úspûchÛ,

aby se dostali na vysoké ‰koly.

Jen v loÀském roce bylo 76 %

na‰ich studentÛ pfiijato na V·

a VO·.

Rozhovor pfiipravil JiKo
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Dialog ze studentské akademie Gymnázia R˘mafiov
A: Tak jsem sly‰el, Ïe Gymná-
zium R˘mafiov pofiádalo tra-
diãní studentskou akademii?
Tys tam byl?
B: To ví‰, Ïe jsem tam byl, a u-

dûlal jsem rozhodnû dobfie. To,

co slibovaly plakáty, tj. velkole-

pou zábavnou show, byla na-

prostá pravda. Pfii‰el jsi o inten-

zivní záÏitek!

A: Kdy se celá akce konala?
B. Jedno sluneãné, i kdyÏ mrazi-

vé odpoledne ve ãtvrtek 25. li-

stopadu v 16 hodin.

A: Kdo tam vystupoval?
B: No, kdo tam vystupoval?

Pfiece studenti na‰eho gymnázia.

To bys nevûfiil, jak moc jsou ‰i-

kovní a co v‰echno dovedou. Pfii

jejich vystoupení tû mrazí v zá-

dech a jen ti‰e bledne‰ závistí, Ïe

neumí‰ to co oni.

A: Nechce‰ b˘t trochu kon-
krétnûj‰í?
B: Budu konkrétnûj‰í a s radostí

ti popí‰u prÛbûh celé akademie.

A: V první fiadû mi fiekni, kdo
akademii uvádûl?
B: Uvádûní pofiadu se zhostili

dva studenti z primy (Luká‰

Adam, Roman Biãan) a dvû stu-

dentky z kvinty (Krist˘na

Vepfieková, Jitka Machurová).

Vlastnû dvû „studentky“ z primy

a dva „studenti“ z kvinty, proto-

Ïe byli obleãeni do ‰atÛ typic-

k˘ch pro druhé pohlaví. Uvádûli

jednotlivé scénky a nûkdy do-

konce vtipnû naru‰ovali vystou-

pení sv˘ch kolegÛ, jako v pfiípa-

dû písnû Vãelka Mája nebo pfii

zpûvu ‰panûlsk˘ch písní.

A: A co scénky, hrála se tam
divadelní pfiedstavení?
B: Jistû! Ihned na zaãátku akade-

mie se pfiedstavilo âerné divadlo

pod vedením Heleny Chlebcové

se hrou Vodník. Musím fiíct, Ïe

pfiedstavení bylo velmi pÛsobivé.

A: A dál?!
B: Tfiída prima si nacviãila po-

hádku âervená Karkulka od

Ivana Mládka, sekunda velmi

brilantnû sehrála tradiãní zimní

pohádku Mrazík, na jevi‰tû

vklouzl i komisár Derrick ze

Slovenska. V dramatické scénce

Úfiad diváci nevûfiícnû poslou-

chali artikulaãní rychlost Marty

Merkové a Luká‰e Adama.

Velk˘ potlesk si zaslouÏila

i Cimrmanova hra Dlouh˘,

·irok˘ a Krátkozrak˘, v níÏ se

v roli Zlatovlásky zakleté v mu-

Ïe pfiedstavil Jifií Jahn, v roli její-

ho osvoboditele Jifií Vojtek,

moudr˘m V‰evûdem, ov‰em bez

zlat˘ch vlasÛ, byl Jan ·anovec.

A: Zpívalo se?
B: A jak krásnû! Vystoupily sbory

i dvû dua. Sborovû byly zazpívá-

ny ‰panûlské písnû pod vedením

Mariachiho z Desperada prof.

Stanzela a anglické písnû pod

taktovkou prof. Galandra.

Pfiedstavily se i sestry Juráskovy

(Das Wiegenlied od Mozarta),

Anna Fabriková a Zuzana

Dohnalová s písní Karla Svobody

Vãelka Mája, která pûknû roz-

proudila krev v publiku.

A: A co tanec, hip hop, disko?
B: Jak to ví‰? Tato taneãní ãísla

mûla prvotfiídní kvalitu!

Pfiedstavila se napfiíklad taneãní

skupina Jes (Nikola âudovská

a Markéta Kohoutková) se

skladbami, které jedou reprezen-

tovat R˘mafiov na MâR v jazzo-

v˘ch tancích do Ústí nad Labem;

a pak Freeze Dance pod vedením

absolventky na‰eho gymnázia

Petry âechové s formací ICQ.

Jen pro zajímavost - tato forma-

ce se nedávno zúãastnila

Moravské extraligy v Králíkách,

kde si vybojovala 2. místo. K vi-

dûní byly skladby v kategoriích

Hip hop duo (Michaela

VyslouÏilová, Michal ZeÈák),

Electric boogie (Martin

Sedláãek) a Hip hop sólo Petry

âechové. Zajímavé bylo také

Disco from R˘mafiov, kde se ja-

ko úÏasní taneãníci pfiedvedli

Luká‰ Tome‰ek, Dimitrij Tyã,

Michal Ovãaãik, Martin

Heinish.

A: Je‰tû nûco bylo na akademii
zajímavé?
B: Málem bych zapomnûl! Mûli

jsme tu ãest poslouchat africké

bubny v podání ãásti skupiny

Jumping Drums, ve které hraje

i na‰e studentka Iveta âalová.

A: Teì lituji, Ïe jsem se nepfii-
‰el podívat!
B: Pfií‰tí rok urãitû pfiijì! Bude to

stát zaruãenû zato.

V neposlední fiadû bychom chtû-

li podûkovat v‰em odváÏn˘m ú-

ãinkujícím a panu Ivanu

Sigmundovi za zapÛjãení zvuko-

vé aparatury!

Mgr. Jana Regulová

Informace SSO· Prima
Obory cestovní ruch a vefiejnosprávní ãinnost lákají

Stfiední odborná ‰kola Prima, s. r. o.,

R˘mafiov se v leto‰ním roce úãastní prezen-

taãních akcí pofiádan˘ch ve v‰ech nejbliÏ-

‰ích okresech pro Ïáky 9. tfiíd. Dosud ‰kolu

propagovali studenti a uãitelé v Bruntále,

Krnovû a Prostûjovû, dal‰í prezentaãní akce

se zúãastní v ·umperku, Opavû, Olomouci

a Ostravû. O studijní obory cestovní ruch

a vefiejnosprávní ãinnost je neustále mimo-

fiádn˘ zájem. ·kola zaznamenala více jak

sto Ïádostí o poskytnutí informace t˘kající

se studia, ale také o první termín Dne otev-

fien˘ch dvefií. O studium na ‰kole projevilo

zájem dvaadvacet ÏákÛ se sv˘mi rodiãi.

Kapacita ‰koly je naplnûna. Pfiijato v‰ak

mÛÏe b˘t je‰tû 44 nov˘ch studentÛ. V no-

vém ‰kolním roce budou mít pfiednost Ïáci

9. tfiíd z R˘mafiova a okolí. Vedení upozor-

Àuje, Ïe prohlídka ‰koly je moÏná po doho-

dû kdykoliv, vãetnû sobot a nedûlí. 

¤editelství ‰koly

Uvádûjící

Anglické písnû

Mrazík v podání sekundy
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Gastro festival 2004
Ve ãtvrtek 4. listopadu se konal na v˘stavi‰ti

âerná louka v Ostravû Gastro festival, na kte-

rém byly prezentovány cukráfiské v˘robky, bar-

manské umûní a kuchyÀské spotfiebiãe.

Festivalu se zúãastnili také studenti na‰í ‰koly.

Souãástí areálu v˘stavi‰tû byly i stánky, které

nabídly rozmanité ochutnávky pokrmÛ rÛzn˘ch

chutí a vÛní a také bar s obãerstvením. Festival

byl doprovázen Ïivou hudbou a dokonce vy-

stoupil i „Elvis Presley“. Na festivalu na‰e stu-

denty nejvíce zaujaly barmanská soutûÏ, ochut-

návky a Elvis. Doufám, Ïe se festival bude ko-

nat i pfií‰tí rok. Ráda ho znovu nav‰tívím. 

Lenka Hanu‰ová, 1. B

✥   ✥   ✥
Také na SSO· Prima v R˘mafiovû byla v leto‰-

ním ‰kolním roce ustanovena studentská rada,

ve které jsou zastoupeny v‰echny tfiídy. Patronát

nad její ãinností pfievzala zku‰ená a dlouholetá

uãitelka ‰koly Ludmila Weinerová. Aby se ãle-

nové rady mohli dobfie seznámit se v‰emi úko-

ly, které je ve ‰kolním roce ãekají, umoÏnila

‰kola v‰em ãlenÛm dvoudenní soustfiedûní.

Uskuteãnilo se na chatû Sluneãná v Nové Vsi

u R˘mafiova, se kterou má ‰kola dobré zku‰e-

nosti a jiÏ nûkolik let zde organizuje lyÏafisk˘

v˘cvik, a proto studenti ‰koly znají zdej‰í pro-

stfiedí. Hned v pátek dostali v‰ichni úãastníci

nûkolik otázek t˘kajících se Ïivota ‰koly a tfiídy

a mohli napsat v‰echny pfiipomínky a nápady

ke zlep‰ení prostfiedí ‰koly a domovÛ mládeÏe.

V sobotu dopoledne informovala pí Weinerová

o úkolech a povinnostech v‰ech ãlenÛ rady.

Rozdûlili jsme si úkoly, které budeme plnit

a o nichÏ budeme informovat spoluÏáky ve tfií-

dách. V dal‰í ãásti pak zfiizovatel ‰koly odpoví-

dal na na‰e návrhy a slíbil je podle moÏností

‰koly splnit. Po celé dva dny se o nás vzornû

starali manÏelé Klime‰ovi - majitelé chaty

Sluneãná. Studentská rada SSO· Prima se schá-

zí kaÏd˘ mûsíc a zatím máme v‰ichni dosti prá-

ce. Tû‰íme se na dal‰í spoleãné setkání.

Petra Kopetková, ãlenka studentské rady

✥   ✥   ✥
Na pozvání Krajského evropského informaãní-

ho stfiediska v Olomouci se zúãastnily uãitelky

SSO· Prima v R˘mafiovû ve dnech 10. - 14. 10.

2004 zájezdu do sídla Evropské unie v Bruselu.

Krajské stfiedisko EU v Olomouci umoÏnilo

tento zájezd uãitelÛm na‰í ‰koly, protoÏe

v R˘mafiovû bylo ustaveno Mûstské evropské

informaãní stfiedisko, které pracovalo pfii SSO·

Prima v budovû ‰koly Sokolovská 29. Náplní

této vzdûlávací cesty bylo nav‰tívit hlavní insti-

tuce EU a seznámit se s jejich ãinností.

Spoleãnû se zástupci jin˘ch ‰kol a úfiadÛ jsme

nav‰tívili Evropskou radu, Evropskou komisi,

V̆ bor regionÛ, Hospodáfisk˘ a sociální v˘bor

a stálé zastoupení âR v EU. V kaÏdé z tûchto

institucí jsme mûli besedu s vysoce postaven˘-

mi, nejen ãesk˘mi úfiedníky. V Evropské komi-

si jsme debatovali také ze souãasn˘m komisa-

fiem Pavlem Teliãkou. Dozvûdûli jsme se spou-

stu zajímav˘ch a uÏiteãn˘ch informací o práci

EU, které budeme pfiedávat studentÛm na‰í ‰ko-

ly, hlavnû ve vyuãovacích pfiedmûtech vefiej-

nosprávní ãinnost a právo. Studenti Primy tak

mají moÏnost dozvûdût se o Evropské unii od

pfiím˘ch úãastníkÛ zájezdu. 

Vanda Weinerová, DiS., Mgr. Eva Petfieková

Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Vítání obãánkÛ

Myslivecká zábava
V sobotu 13. listopadu 2004 se sálem

Spoleãenského domu v Bfiidliãné po del‰í

odmlce rozeznûla hudba. Místní

„Myslivecké sdruÏení Bfiidliãná - les“ zde

pofiádalo mysliveckou zábavu. K tanci i po-

slechu v˘bornû hrála skupina Fofrovanka

z Uniãova a taneãní parket byl uÏ od zaãátku

pln˘. Sami pofiadatelé byli pfiíjemnû pfiekva-

peni velkou úãastí místních i pfiespolních ob-

ãanÛ a mûli radost ze zaplnûného sálu.

Myslivci ve spolupráci s kuchyní paní

Zlámalové pfiipravili pro v‰echny zvûfiinové

hody, vãetnû mysliveck˘ch specialit z jelení

a ãerné zvûfie. Gulá‰ek a dal‰í jídla se podá-

vala aÏ do ranních hodin a podafiilo se uspo-

kojit v‰echny zájemce i labuÏníky. V rámci

programu se mohli lidé seznámit i s mysli-

veck˘mi tradicemi, podle kter˘ch byl pfied

cel˘m sálem pasován na lovce ãerné zvûfie

pan Andûl, ãlen sdruÏení, kter˘ v srpnu le-

to‰ního roku ulovil svého prvního divoãáka.

PÛlnoãním vrcholem veãera byla bohatá

tombola sloÏená z baÏantÛ, kachen divo-

k˘ch, zajíce, srnky a první cenou, kterou vy-

hrál pan Richard Soldán, bylo sele divoãáka.

Byl to opravdu krásn˘ záÏitek pro v‰echny

pfiítomné. René Litvík

VOLBY V B¤IDLIâNÉ
Volby do krajského zastupitelstva Volby do senátu

Ve volbách do zastupitelstva ko-

nan˘ch ve dnech 5. - 6. 11. 2004

v Bfiidliãné zvítûzila Obãanská de-

mokratická strana s 32,81 % hla-

sÛ. Druhá byla Komunistická stra-

na âech a Moravy s 24,05 % hla-

sÛ a tfietí âeská strana sociálnû de-

mokratická s 20,10 %. Tento v˘-

sledek se v˘raznû neli‰í o celko-

vého v˘sledku v rámci Morav-

skoslezského kraje. Ani úãast vo-

liãÛ nijak nevyboãuje z celonárod-

ního prÛmûru. K volbám do kraj-

ského zastupitelstva se v leto‰ním

listopadu dostavilo 572 obyvatel,

coÏ je 22,3 %.

Volba senátora za bruntálsk˘

region byla v Bfiidliãné napí-

navûj‰í. Ve druhém kole zís-

kal od BfiidliãÀanÛ vítûz cel-

kov˘ch voleb Jifií Îák

z Bruntálu pouze o 5 hlasÛ

více neÏ dosavadní senátor

ze Svûtlé Hory Rostislav

Harazin. Druhého kola vo-

leb se zúãastnilo pouze 469

voliãÛ.

Vedení mûsta by chtûlo tou-

to cestou podûkovat v‰em

ãlenÛm volebních komisí za

jejich práci.

Daniel Mach

Letos uÏ potfietí pfiipravila komise pro

obãanské záleÏitosti (SPOZ) slavnostní

vítání nov˘ch obãánkÛ na‰eho mûsta.

Tradiãního aktu se zúãastnilo sedm z os-

mi pozvan˘ch miminek spolu se sv˘mi

rodiãi, prarodiãi a pfiíbuzn˘mi. Zcela za-

plnûná obfiadní síÀ vyslechla slavnostní

projev pfiedsedy SPOZu pana Rostislava

Malíka. Poté vystoupily dûti ze Základní

‰koly v Bfiidliãné pod vedením uãitelky

Lenky Zídkové se sv˘m pásmem ver‰Û

a písniãek. Následoval zápis v‰ech po-

zvan˘ch do pamûtní knihy mûsta.

Pfiedáním kytiãky a následn˘m vyfoto-

grafováním skonãila tato tradiãní a velmi

poctivû pfiipravená slavnost. Daniel
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Zdravotnictví

V¯ZNAMNÉ JEDNÁNÍ O BUDOUCNOSTI NEMOCNICE V R¯MA¤OVù
Jsme kaÏdodenními svûdky toho, Ïe reforma

zdravotnictví, o které se jiÏ tolik let mluví,

stále nepfiichází a fie‰ení váÏn˘ch problémÛ

v oboru zdravotnictví a jeho financování

jsou stále v nedohlednu, za politicky velmi

zamlÏen˘m horizontem. Na druhé stranû ne-

b˘val˘ rozvoj lékafiské vûdy, odborn˘ch po-

znatkÛ a medicínsk˘ch technologií a s tím

spojen˘ v˘razn˘ rÛst finanãních nákladÛ ne-

zbytnû vyÏadují „ekonomizaci“ a restruktu-

ralizaci ãinnosti zdravotnick˘ch zafiízení.

Tak jako v jin˘ch oborech ãinnosti a podni-

kání tento nezadrÏiteln˘ trend smûfiuje ves-

mûs proti zachování samostatné existence

mal˘ch zafiízení dosavadního klasického ty-

pu. Nûkteré pfiímé dÛsledky této neblahé si-

tuace jiÏ pocítili obãané na‰eho regionu na

vlastní kÛÏi a obavy o budoucí zpÛsob zaji‰-

tûní zdravotnické péãe a o osud na‰í nemoc-

nice jsou nasnadû.

V souãasné neutû‰ené a nepfiehledné situaci

pfiichází zpráva, která nepochybnû bude mít

pro dal‰í v˘voj zdravotní péãe v r˘mafiov-

ském regionu zásadní v˘znam.

V uplynul˘ch dnech jednali zástupci vedení

spoleãnosti Nemocnice s.r.o R˘mafiov

MUDr. Marián Olejník a MUDr. Stanislav

Horák a pfiedstavitelé mûsta starosta Ing. Petr

Klouda s radním MUDr. Bohumilem

Servusem o moÏnosti vstupu spoleãnosti

EUROMEDNET a.s. - velmi v˘znamné

spoleãnosti podnikající ve zdravotnictví - do

spoleãnosti Nemocnice s.r.o. R˘mafiov.

âeln˘ pfiedstavitel tohoto potenciálního stra-

tegického partnera MUDr. Marek Potysz,

pfiedseda pfiedstavenstva spoleãnosti a fieditel

Nemocnice Podlesí, zájem o vstup do ne-
mocnice v R˘mafiovû potvrdil. K tomuto

rozhodnutí podle vyjádfiení MUDr. Potysze

pfiispûla mimo jiné i dobrá povûst, která ne-

mocnici v R˘mafiovû provází - není zadluÏe-

ná, má dobrou úroveÀ odborné lékafiské péãe

i kvalitu ekonomického fiízení, dobré vztahy

se zdravotními poji‰Èovnami. Podmínkou pro

vstup spoleãnosti Euromednet je získání ma-

joritního 51% podílu ve spoleãnosti

Nemocnice s.r.o. R˘mafiov.

Nemovit˘ majetek (budovy, pozemky) a dal-

‰í majetek získan˘ privatizací by nadále zÛ-

stal ve vlastnictví mûsta.

Spoleãnost Euromednet má velké zku‰enosti

s manaÏersk˘m fiízením nemocnic a dosahuje

velmi dobr˘ch v˘sledkÛ. V souãasné dobû

provozuje nebo vlastní nûkolik zdravotnic-

k˘ch zafiízení na severní Moravû. Kromû

Nemocnice v Tfiinci-Podlesí je to napfi. nemoc-

nice v âeském Tû‰ínû, nemocnice Ostrava-jih,

Ostrava-Zábfieh, Hornická poliklinika

v Ostravû, nemocnice ve Vala‰ském Mezifiíãí

a v Novém Jiãínû a od záfií leto‰ního roku také

v ·umperku. V rámci tohoto komplexu zfiizu-

je specializovaná pracovi‰tû s vrcholovou 

úrovní odborné lékafiské péãe (vedle kardiolo-

gického centra v Podlesí je to napfi. onkologic-

ké centrum v Novém Jiãínû, centrum pro zaÏí-

vací trakt v Ostravû-Zábfiehu apod.).

Euromednet je spoleãností s vysokou odbor-

nou a spoleãenskou prestiÏí, má jasnû stano-

venou podnikatelskou strategii, zamûstnává

vysoce kvalifikované odborníky a vlastní

‰piãkovou lékafiskou techniku, uplatÀuje pro-

pracovan˘ systém vzdûlávání a profesního

rÛstu. SvÛj úspûch zakládá na vstfiícném

a profesionálním pfiístupu k pacientÛm.

Poãítá se se zachováním dosavadních hlav-

ních oborÛ nemocnice v R˘mafiovû (interna,

chirurgie a gynekologie) a také stávajícího

komplementu. Budoucí struktura nemocnice

nepochybnû vyplyne z v˘sledkÛ manaÏer-

ského posouzení moÏností a potfieb na zákla-

dû ekonomického a personálního auditu. Je

dosti pravdûpodobné, Ïe v návaznosti na

souãasn˘ stav a logiku v˘voje by se nemoc-

nice postupnû mohla stát tzv. „komunitní“.

Takto jsou v zahraniãní oznaãovány men‰í

nemocnice, které se opírají o nûkter˘ základ-

ní obor (interna, chirurgie, neurologie apod..)

s racionální diagnostikou pro rutinní léãbu

(laboratofi, rentgen, sonografie), na kterou

pak navazují lÛÏka doléãovací, rehabilitaãní,

pfiípadnû i lÛÏka „zdravotnû sociální“ (o‰et-

fiovatelská péãe, dlouhodobá léãba apod.)

Pfiedstavitelé mûsta vyjadfiují zámûru plnou

podporu a lze oprávnûnû pfiedpokládat, Ïe pfii

jednáních v orgánech mûsta a spoleãnosti bu-

de dosaÏeno dohody a navrÏené fie‰ení bude

schváleno. V takovém pfiípadû by jiÏ poãát-

kem roku 2005 mohlo dojít k zaãlenûní r˘-

mafiovské nemocnice do organizaãnû i fi-

nanãnû velmi silného komplexu zdravotnic-

k˘ch zafiízení na severní Moravû, slibujícího

stabilitu a garanci zaji‰tûní kvalitní zdravot-

nické péãe pro obyvatele na‰eho regionu. 

Ing. Miloslav Marek

Interní oddûlení nemocnice v R˘mafiovû má nov˘ kolonoskop
Nemocnici v R˘mafiovû se

v rámci programu prevence kolo-

rektálního karcinomu podafiilo

získat od Ministerstva zdravot-

nictví âR v˘znamnou dotaci na

zakoupení nového videokolono-

skopického pfiístroje, kter˘m se

provádí pfiímé optické vy‰etfiová-

ní tlustého stfieva.

Nedávno byla v na‰ich novinách

zvefiejnûna informace o nepfiízni-

vém postavení na‰eho regionu

v poãtu nádorov˘ch onemocnûní

tlustého stfieva a o tom, Ïe jednou

z hlavních moÏností boje s touto

nemocí je vãasná diagnostika. 

Nov˘ pfiístroj na interním oddû-

lení na‰í nemocnice je v˘znam-

n˘m pomocníkem v tomto boji.

Ing. Miloslav Marek

Na oddûlení ORL v ·umperku zavedli
novou metodu ‰etrné endoskopické chirurgie

Trend moderní medicíny - endoskopii - se

snaÏí uplatÀovat pfii operacích na oddûlení

ORL (u‰ní, nosní, krãní) v ‰umperské ne-

mocnici. Touto metodou jsou lékafii schopni

zvládnout i komplikovanûj‰í pfiípady, které

se zde dfiíve provádûly klasickou chirurgic-

kou metodou. Pfii endoskopii se do dutin za-

vádí speciální tenké nástroje a teleskop spo-

jen˘ s kamerou, která operatérovi poskytuje

zvût‰en˘ obraz vnitfiních orgánÛ.

„Rozhodli jsme se roz‰ífiit operativu o novou

endoskopickou metodu, protoÏe pfiiná‰í paci-
entÛm fiadu v˘hod. Od v˘raznû men‰í zátûÏe
pro organismus, pfies krat‰í dobu hospitali-
zace, niÏ‰í bolestivost aÏ po rychlej‰í návrat
k bûÏnému Ïivotu. Jedná se o novou metodu
endoskopické operace nosní dutiny a vedlej-
‰ích nosních dutin, která je nyní daleko ‰etr-
nûj‰í oproti klasickému chirurgickému fie‰e-
ní, kdy musely b˘t v pfiístupové cestû odstra-
nûny pacientovy kostní struktury. Ty jsou pfii
pouÏití nové metody zachovány,“ tvrdí pri-

máfi ORL MUDr. Tomá‰ Rybnikár.

Jedná se o zcela nové a moderní sluÏby pro

pacienty z regionÛ Jeseník, R˘mafiov, Staré

Mûsto, Mohelnice a celou spádovou oblast

·umperka. Novou metodu pomohla zavést

ORL klinika Fakultní nemocnice Olomouc

v ãele se ‰kolitelkou MUDr. Ingrid

Vlãkovou. ·umperk je tak druh˘m zafiízením

v Olomouckém kraji, které tuto metodu za-

vedlo do praxe. NejbliÏ‰ím dal‰ím zafiíze-

ním, kde se metoda provádí, jsou 80 km
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vzdálené Svitavy v Pardubickém kraji.

Nová metoda je urãena pfiedev‰ím pro paci-

enty, ktefií trpí neprÛchodností nosu, chro-

nick˘mi r˘mami, nosními polypy, onemoc-

nûním vedlej‰ích dutin - napfiíklad opako-

van˘mi zánûty, poúrazov˘mi komplikace-

mi a nûkter˘mi onkologick˘mi onemocnû-

ními. Zvlá‰È vhodná je pro malé dûti se

zvût‰enou nosní mandliãkou, která mÛÏe

zpÛsobovat i poruchy sluchu. Díky nové

metodû se minimalizují recidivy, které se

pfii nedostateãném odstranûní mohou u dûtí

opakovanû vyskytnout.

„Nová metoda je vhodná také pro pacienty,
ktefií mají dlouhodobé, i nûkolikaleté potíÏe,
s nimiÏ jsou léãeni ambulantnû aplikací míst-
ních lékÛ bez chirurgického zásahu. Teì má-
me k dispozici ‰etrnou metodu, pfii níÏ se bû-
hem operace trvající od nûkolika desítek mi-
nut do jedné hodiny (pfii rozsáhlej‰ím v˘konu,
tzn. otevfiení více nosních dutin, aÏ 3 hodiny)
zachovají kostní struktury, sliznice a pfiirozené

pomûry v nosních dutinách. Samotn˘ zákrok
se provádí v celkové anestézii. Doba hospita-
lizace se pohybuje od 1 - 7 dnÛ podle typu zá-
kroku,“ doplÀuje primáfi Tomá‰ Rybnikár.

Simona Souãková,
tisková mluvãí ‰umperské nemocnice

(Poznámka redakce: v ambulanci ORL
v Nemocnici, s. r. o., R˘mafiov ordinuje
MUDr. Tomá‰ Rybnikár v pondûlí a ve ãtvr-
tek od 15.00 do17 hodin.)

Westernoví mistfii ukonãili sezónu v Nûmecku
Westernové mûsto Pullman City se sv˘m pro-

vedením podobá tradiãním mûstÛm, na jaké

jsme zvyklí z filmÛ o Divokém západû.

SlouÏí pfiedev‰ím jako turistická atrakce a zá-

bavní park, jak je tomu ostatnû i u nás. Je to

zatím nejvût‰í mûsto svého druhu, jaké jsem

v Evropû vidûl. Nás, co jsme tady byli popr-

vé, pfiekvapilo svojí rozlehlostí a velikostí.

Kromû hlavní ulice se spoustou restaurací,

salónÛ a obchÛdkÛ se stylov˘m, pfiedev‰ím

westernovû ladûn˘m zboÏím se tady mÛÏete

skromnû ubytovat ve srubech rozset˘ch po

celém okolí. Ty tvofií samostatné kempy ve

tvarech pevností, osad zlatokopÛ atd. KaÏd˘

náv‰tûvník se tu mÛÏe po své chuti svézt na

koni, je tady zlatokopeck˘ rybníãek pro dûti,

malá ZOO a dal‰í atrakce. Z estetického hle-

diska se tvÛrci tohoto „malého kousku wes-

ternové Ameriky v Evropû“ opravdu vyfiádili.

âeskou republiku jela tentokrát reprezentovat

dvacetiãlenná v˘prava. V‰ichni jsme se se‰li

ve StráÏném na hraniãním pfiechodu a dále

jsme uÏ jeli jako kolona aÏ do Pasova. Po ma-

l˘ch prÛtazích s nûmeck˘mi celníky, kter˘m

se nelíbila v˘bava v podobû Ïonglovacích pi-

stolí, vrhacích noÏÛ a biãÛ, jsme se vydali

smûrem na Pullmann. Noãní westernové mûs-

to má svoje osobité kouzlo, Ïivot tady pulzuje

do pozdních hodin, pivo teãe proudem. Inu 

atmosféra westernu sbliÏuje lidi v‰ude na svûtû.

Sobota byla ve znamení tréninkÛ a seznamo-

vání se s dal‰ími úãastníky soutûÏe. Pfiivítali

jsme se s hlavním rozhodãím, kter˘m nebyl

nikdo jin˘ neÏ Fred Schneider, nûkolikaná-

sobn˘ mistr svûta v ovládání biãe a lasa a zce-

la jistû nejlep‰í westernov˘ artista Nûmecka

v‰ech dob. Za zmínku jistû stojí i Josef Pelc

(Pepa), âech pracující jako westernov˘ artis-

ta v nûmeckémPullmann City od jeho zaloÏe-

ní, tedy od roku 1997. Seznámili jsme se

s mnoha pfiíjemn˘mi lidmi z Nûmecka a ve-

ãer konãil bravurní „pafibou“, doprovozenou

v˘teãn˘mi muzikanty a krásnou hudbou.

Ubytování soutûÏících bylo ze strany pofiada-

telÛ bezchybné, v malém hotelu nedaleko

Pullmann City.

V nedûli v poledne po posledním tréninku za-

ãala samotná soutûÏ. Porotci, Fred Schneider

a nûkolik dal‰ích lidí z vedení tohoto wester-

nového mûsta, hodnotili technické zvládnutí

disciplín a celkovou show. SoutûÏ mûla v˘-

bornou atmosféru, divákÛ bylo hodnû.

SoutûÏe se zúãastnili pfiedev‰ím zástupci

âeské republiky, za Nûmecko to byl John

Schneider, za Pullmann City soutûÏil Pepa

Pelc. Za nás tady byli k vidûní napfiíklad vi-

cemistr Evropy Josef „Pepík“ Jung, mistr

Evropy Honza Molodovec, vicemistr Evropy

Roman Stejskal, biãov˘ ekvilibrista Pavel

Kuãa, manÏelé Michálkovi, Roman

Michálek, Ing. Jindfiich Zobl (Zorro), drÏitel

amatérského mistra svûta v ovládání wester-

nového revolveru, Ïonglér s noÏi Jaroslav

Trávníãek a dal‰í.

V kategorii nejlep‰í show získali první mís-

to manÏelé Michálkovi z âeské Vsi, ktefií

pfiedvedli velmi kvalitní westernovou show.

Dal‰í mistrovsk˘ titul z ãeské v˘pravy zís-

kal úfiadující mistr Evropy v ovládání revol-

veru Jan Molodovec. Stejnû jako na mist-

rovství Evropy v R˘mafiovû, i tady pfiekvapil

ve své skvûle vybrou‰ené show Desperado.

Krásnou podívanou pfiipravil i Jarda

Trávníãek s noÏi a zaslouÏil se o dal‰í trofej

v kategorii noÏe. Mezi lasafii zde nejvíce za-

záfiil profesionál Pepa Pelc z Pullmannu.

Opût tak „vyfouknul“ tuto mistrovskou cenu

v lase Romanu Stejskalovi. Mnû osobnû ta-

dy moc chybûl ná‰ nejlep‰í lasafi Leo

Holcknecht. Mistrovskou cenu v kategorii

ovládání biãe jsem vyhrál já se svojí asi-

stentkou Andreou S#ttnerovou. Ocenûní se

pfiedávalo pfied davy nûmeck˘ch turistÛ na

hlavní tfiídû Pullmann City. Krásné poháry

a nûkolik set euro byly pfiíjemnou odmûnou

v‰em vítûzÛm. Nastalo louãení a v oãích po-

raÏen˘ch se zraãilo i trochu smutku.

OdjíÏdûli jsme v pozdním odpoledni. Za rok

snad zase v‰ichni v nûmeckém Pullmann

City nashledanou.  Gin

Osadní v˘bory informují

Adventní v˘stava v Janovicích zavonûla Vánocemi
V t˘dnu od 22. do 28. listopadu

mûli zájemci moÏnost shlédnout

jiÏ tfietí adventní v˘stavu, kterou

uspofiádal osadní v˘bor v Jano-

vicích. Zruãné ruce a dÛvtip ja-

novick˘ch Ïen neznají hranic.

A tak mohli pfiíchozí obdivovat

nejen sladkou perníkovou cha-

loupku, nejrÛznûj‰í druhy cukro-

ví, zvífiátka a ozdÛbky z vizovic-

kého tûsta, ale také nejrozmani-

tûj‰í paliãkované a háãkované

ozdoby na stromeãek, vy‰ívané

a háãkované deãky, adventní

vûnce nebo vánoãní dekorace na

stûnu. Dûti z janovické matefiské

‰koly pod vedením Ivy Valové se

pochlubily nejroztodivnûj‰ími

postaviãkami z modelíny, dûti ze

‰kolní druÏiny v Janovicích spo-

leãnû s vychovatelkou BlaÏenou

Îampovou vyrobily k této pfiíle-

Ïitosti rÛzné papírové vánoãní

ozdoby, které také zdobily jejich

vánoãní stromeãek.

Nûkoho inspiroval sváteãnû pro-

stfien˘ vánoãní stÛl nebo stro-

meãky ovû‰ené ozdobami z pfií-

rodních materiálÛ, jin˘ dal pfied-

nost nástûnn˘m malbám malífie

Miroslava Morávka. Malebné

vánoãní v˘tvory janovick˘ch Ïen

Jany Chocholaté, Marie Groi-

sové, Marie Holbové, Aleny

Jahodové, Markéty Míãkové,

Svûtlany Novákové, Jifiiny Vojt-

kové, Dany Koláfiové ãi sleãny

·árky Furi‰ové se v‰em pfiícho-

zím obdivovatelÛm adventní krá-

sy nejen líbily, ale vzhledem

k tomu, Ïe byla v˘stava prodejní,

mnoho z ní pfii nedûlním ukonãe-

ní nezÛstalo. Náv‰tûvníci si nû-

které z vystavovan˘ch prací od-

nesli do sv˘ch domovÛ, kde na-

jdou uplatnûní u sváteãního stolu

nebo v podobû ozdoby na vánoã-

ním stromeãku. Za dobr˘ nápad -

pofiádání této adventní v˘stavy -

patfií velk˘ dík referentce osadní-

ho v˘boru paní Dá‰e Vogelové

a také v‰em obãanÛm, ktefií se

dobrovolnû stfiídali pfii dozoru

v˘stavy, a pochopitelnû v‰em au-

torÛm, bez kter˘ch by improvi-

zované v˘stavní prostory osadní-

ho janovického v˘boru zely

prázdnotou. JiKo
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Ze zahrady odcizil
hliníkové dlaÏdice

R˘mafiov‰tí policisté ‰etfií v sou-

ãasnosti pfiípad krádeÏe hliníko-

v˘ch dlaÏdic. Neznám˘ pachatel

odcizil v dobû mezi 15. fiíjnem

a 12. listopadem ze zahrady na

Sokolovské ulici v R˘mafiovû

pûtapadesát kusÛ hliníkov˘ch

dlaÏdic s vylisovan˘m vzorem,

které slouÏily jako chodníãek

mezi záhony. Majitel vyãíslil

‰kodu na témûfi 4 000 Kã.

Pachatel kradl,
na co pfii‰el

Dal‰í pachatel krádeÏe, po kte-

rém pátrají policisté obvodního

oddûlení v R˘mafiovû, se vloupal

v dobû mezi 7. a 13. listopadem

do rekreaãní chaty v Dolní

Moravici. Poté, co pfiekonal mfiíÏ

a vnikl do objektu, odcizil vrtaã-

ku, motorovou kosu, fietûzovou

pilu, dámské a pánské horské

jízdní kolo, zimní boty, bundy

a kombinézy, koberec, barevn˘

televizor, satelit, dokonce vystû-

hoval i lednici s mrazákem a mi-

nikuleãník - karambol vãetnû tág

a koulí. Odnesl si i koÏe‰iny, loÏ-

ní prádlo, ruãníky, odûvy, lyÏafi-

ské boty, pro‰ívané pfiikr˘vky,

potraviny, kuchyÀské potfieby

a ãistící prostfiedky. KrádeÏí

v‰ech vûcí a po‰kozením zafiíze-

ní zpÛsobil majiteli z Brnûnska

‰kodu za více jak 78 000 Kã.

Na Ïenu zaútoãil pûstí
a pak ji shodil ze schodÛ

Devûtaãtyfiicetilet˘ muÏ z R˘ma-

fiova je v souãasné dobû stíhán

pro trestn˘ ãin ublíÏení na zdra-

ví, kterého se mûl dopustit 

25. ãervence po pÛlnoci na chod-

bû ubytovny v Jamarticích. Po

hádce udefiil dvakrát pûstí do ob-

liãeje ãtyfiiaãtyfiicetiletou Ïenu.

Potom je‰tû do napadené obûma

rukama strãil a shodil ji se scho-

dÛ. Následkem útoku utrpûla po-

ranûní hlavy, trÏnou ránu s oto-

ky, krevní v˘ron pravého oka

a pohmoÏdûniny po celém tûle.

Zranûní si vyÏádala léãení po do-

bu témûfi jednoho mûsíce.

Bude pykat
za krádeÏ hofiáku

·estatfiicetilet˘ recidivista

z R˘mafiova je podezfiel˘ z toho,

Ïe koncem fiíjna leto‰ního roku

vnikl do garáÏe objektu ãistiãky

odpadních vod v R˘mafiovû a od-

cizil odtud hofiák na svafiování

stfie‰ní krytiny vãetnû tlakové ply-

nové hadice a regulaãního ventilu

s manometrem. ZpÛsobil pfii tom

‰kodu za 1 000 Kã. Vzhledem

k v˘‰i ‰kody byl pfiípad ‰etfien nej-

dfiíve jako pfiestupek, ale jelikoÏ

byl podezfiel˘ jiÏ v minulosti

trestán pro majetkovou trestnou

ãinnost, je nyní pfiípad ‰etfien jako

trestn˘ ãin krádeÏe.

Policie se zamûfiila
na alkohol u mládeÏe

V pátek 19. listopadu od 21.00

hodin probûhla na R˘mafiovsku

bezpeãnostní akce zamûfiená na

poÏívání alkoholick˘ch nápojÛ

mládeÏí. Uskuteãnila se v rámci

plnûní úkolÛ na úseku kriminali-

ty mládeÏe a trestné ãinnosti pá-

chané na mládeÏi a v rámci pát-

rání po osobách a vûcech. Akce

se zúãastnili policisté Obvodního

oddûlení Policie âR R˘mafiov,

policisté ze Skupiny kriminální

policie a vy‰etfiování Okresního

fieditelství PâR Bruntál, stráÏníci

Mûstské policie R˘mafiov a pra-

covnice MûÚ R˘mafiov, ktefií

provedli kontrolu restaurací, dis-

koték a vináren v Horním Mûstû,

R˘mafiovû a Malé Morávce.

Bûhem akce bylo ve dvou pfiípa-

dech zji‰tûno poÏití alkoholic-

k˘ch nápojÛ osobami mlad‰ími

osmnácti let. Prvnímu ze dvou

mladistv˘ch podal alkohol obslu-

hující personál restaurace, které-

mu byla za pfiestupek uloÏena na

místû bloková pokuta. Ve dru-

hém pfiípadû se nepodafiilo pro-

kázat, Ïe k podání alkoholického

nápoje do‰lo v restauraci. Dal‰í

pfiípady zji‰tûny nebyly.

Z rodinného domu
si odnesl peníze,

zlato a fotoaparát

R˘mafiov‰tí policisté pracují na

pfiípadu vloupání do rodinného

domu na Opavské ulici, kam 

23. listopadu násilnû vnikl dosud

neznám˘ pachatel. VyuÏil nepfií-

tomnosti majitele domu, rozbil

sklenûné terasové dvefie vedoucí

ze zahrady do ob˘vacího pokoje

a z domu odcizil finanãní hoto-

vost, zlat˘ prsten a fotoaparát.

Zlodûj zpÛsobil majiteli celko-

vou ‰kodu ve v˘‰i 14 000 Kã.

Policie ‰etfií
dal‰í dvû vloupání do chat

K dal‰ím dvûma „vloupaãkám“

do odlehl˘ch rekreaãních chat

do‰lo v dobû od 22. do 24. listo-

padu v Malé ·táhli. V prvním

pfiípadû vyrazil pachatel okno

chaty, pfies které se dostal do-

vnitfi. Na místû nebylo zji‰tûno

Ïádné odcizení vûcí ani vyãísle-

na ‰koda.

U druhého pfiípadu vnikl nezná-

m˘ zlodûj do objektu pfies balkón

chaty, vyrazil sklenûné dvefie

a odcizil z podkroví mikrovlnnou

troubu, stavební koleãko, kufr

s pfiíklepovou vrtaãkou, úhlovou

a vibraãní bruskou a jeho pozor-

nosti neunikla ani elektrická fietû-

zová pila. Celkovou ‰kodu majitel

vyãíslil na tfiiadvacet tisíc korun.

¤idiã ujel
z místa nehody

V obci Velká ·táhle projíÏdûl

v úter˘ 23. listopadu nezji‰tûn˘

fiidiã s nákladním vozidlem

·koda 706. Na rovném úseku

silnice nedodrÏel boãní odstup

od protijedoucího nákladního

vozidla DAF s pfiívûsem a do‰lo

ke stfietu, v dÛsledku nûjÏ bylo

po‰kozeno pfiední levé zrcátko

nákladního vozidla. Neznám˘ fii-

diã z místa nehody odjel. Na ná-

kladním vozidle vznikla ‰koda

ve v˘‰i 8 000 Kã.

Na Sokolovské ulici
v R˘mafiovû umrzl muÏ

V blízkosti dolní brány vedoucí

do zahrady Hedvy na

Sokolovské ulici byl nalezen

v pátek 26. listopadu krátce pfied

druhou hodinou ranní ve snûhu

osmapadesátilet˘ muÏ z R˘ma-

fiova. Na místo byla pfiivolána

rychlá záchranná sluÏba, která

provedla obnovu základních Ïi-

votních funkcí, ov‰em s negativ-

ním v˘sledkem. Lékafi, kter˘ na

místû zasahoval, neshledal stopy

po cizím zavinûní a pfiedbûÏnû

konstatoval smrt v dÛsledku u-

mrznutí. Následnû bude prove-

dena pitva. 

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

Neúplná legenda
Byl to úmysl nebo jen opomenutí? Jisté je, Ïe

v záplavû v‰ech tûch „skvûl˘ch, v˘born˘ch,

vynikajících, mimofiádn˘ch“ atd. muzikantÛ

a zpûvákÛ, ktefií pro‰li „legendární hudbou

Pedagog“ (RH 20/2004), panu Mûfiínskému

zcela vypadly dvû jména, která jsou s touto ka-

pelou neodmyslitelnû spjata: Antonín Zavadil

a Miroslav Sedlák!

Opomenutí? To sotva, vÏdyÈ staãilo podívat se

na fotografii, která byla oti‰tûna spolu s ãlán-

kem. Copak s tím malichern˘m zkreslováním

historie nikdy nepfiestaneme? Helena Tesafiová



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 21/2004

13

Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Nejnebezpeãnûj‰í lÏi pocházejí od tûch, ktefií jim vûfií.

Dick Francis
Známá i neznámá v˘roãí

5. 12. Mezinárodní den dobrovolníkÛ pro hospodáfisk˘ a sociální
rozvoj, slaví se od roku 1986 z rozhodnutí Valného shromá-
Ïdûní OSN v roce 1985 na poãest tûch, ktefií dobrovolnû po-
máhají trpícím

6. 12. 1994 zemfi. Josef Bláha, herec (nar. 8. 6. 1924)

7. 12. Mezinárodní den civilního letectví, slaví se od roku 1994
pfii pfiíleÏitosti 50. v˘roãí zaloÏení Mezinárodní organizace
pro civilní letectví (ICAO)

10. 12. Den lidsk˘ch práv - slaví se ve v˘roãní den pfiijetí
V‰eobecné deklarace lidsk˘ch práv Valn˘m shromáÏdûním
OSN v roce 1948, poprvé byl slaven v roce 1950

10. 12. Slavnostní pfiedání Nobelov˘ch cen - v˘roãní den úmrtí zakla-
datele ceny Alfreda Nobela (21. 10. 1833 - 10. 12. 1896)

10. 12. 1904 nar. Antonín Novotn˘, b˘val˘ prezident âSSR 

(zemfi. 28. 1. 1975)

11. 12. Svûtov˘ den dûtství - v˘roãí zaloÏení UNICEF v roce 1946
12. 12. 1789 ãeské Vlastenecké divadlo zahájilo slavnostnû provoz v sále

b˘valého klá‰tera U HybernÛ

12. 12. 1844 nar. Ot˘lie Sklenáfiová-Malá, hereãka, ãlenka ND v Praze 

(zemfi. 23. 2. 1912)

14. 12. 1854 nar. Vojtûch Hynais, malífi, autor opony ND (zemfi. 22. 2. 1925)

17. 12. 1914 nar. Alfréd Radok, reÏisér a dramatik (zemfi. 22. 4. 1976)

18. 12. Mezinárodní den migrantÛ, vyhlá‰en OSN
19. 12. 1884 nar. Antonín Zápotock˘, b˘val˘ prezident âSSR 

(zemfi. 13. 11. 1957)

19. 12. 1919 nar. zasl. umûlec Ota Sklenãka, herec (zemfi. 10. 10. 1993)

21. 12. 1834 ve Stavovském divadle pfii provedení Tylovy Fidlovaãky 

poprvé zaznûla ·kroupova píseÀ „Kde domov mÛj“
26. 12. 1969 zemfi. Jifií ·litr, skladatel a herec (nar. 15. 2. 1924)

28. 12. 1999 zemfi. Vladimír Dvofiák, herec, textafi, scenárista a konferen-

ciér (nar. 14. 5. 1925)

29. 12. Mezinárodní den biodiverzity - rozmanitosti Ïivé hmoty
ob˘vající Zemi, svátek v‰eho Ïivého, slaví se z rozhodnutí
ekologÛ a OSN v roce 1994

29. 12. 1989 Václav Havel zvolen prezidentem âSFR
30. 12. 1859 nar. nár. umûlec Josef Bohuslav Foerster, skladatel

(zemfi. 29. 5. 1951)

30. 12. 1969 zemfi. nár. umûlec Jifií Trnka, malífi (nar. 24. 2. 1912)

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - prosinec 2004

4. 12. 14.00 - 16.00 SVâ Cviãíme s míãem

4. 12. 10.00 a 12.00 SVâ Poãítaãe pro dûti

6. 12. 16.15 SVâ Mikulá‰sk˘ turnaj ve stolním tenise

ÏákÛ a dorostu

6. 12. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

9. 12. 16.30 SVâ Vánoãní kurz pletení slamûn˘ch

ozdob

10. 12. 9.00 SVâ Keramická dílna pro Zv·

10. 12. 9.30 a 11.45 kino Vánoce s kamarády - M· + 1. - 5. Z·

11. 12. 17.00 SVâ Veãer kouzel

14. 12. 11.30 kino Vánoãní COUNTRIO - SSO· Prima  

15. 12. 14.00 tûl. Vánoãní laÈka - soutûÏ 6. - 9. 

Národní ul. tfiíd ve skoku vysokém

15. 12. 19.30 SVâ Vánoce na Vala‰sku - vefiejnost

16. 12. 10.00 a 11.30 SVâ Vánoce na Vala‰sku - 6. - 9. tfi. Z· 

+ S·

17. 12. 19.30 SVâ Taneãní kolona

18. 12. 9.00 SVâ Velká cena okresu Bruntál ÏákÛ 

v ‰achu

20. 12. 18.00 SVâ Talianka - vánoãní koncert

20. 12. 13.00 SVâ Vafiení v klubu

23. 12. 9.00 - 12.00 SVâ Vánoãní dílna pro dûti

25. 12. 17.00 SVâ Bigbeatové Vánoce

26. 12. 14.00 SVâ Stfiílí celá rodina - soutûÏ tfiíãlenn˘ch 

druÏstev ve stfielbû ze vzduchovky

Akce na leden 2005:
8. 1. Ples maturantÛ Gymnázia R˘mafiov Gymnázium (SVâ)

15. 1. SoutûÏ v aerobiku Studio sport (SVâ)

a zdraví

15. - 16. 1. Pfiebor jednotlivcÛ v kuÏelkách KU/TJ Jiskra (KuÏelna 

TJ)

21. 1. Ples Diakonie âCE Diakonie (SVâ)

28. 1. StuÏkovací ples maturantÛ SSO· (SVâ)

SSO· Prima Prima

Den lidsk˘ch práv
UÏ od roku 1950 se desát˘ prosinec, pfiipomíná jako celosvûtov˘ Den

lidsk˘ch práv: v tento den byla o dva roky dfiíve (1948) pfiijata

V‰eobecná deklarace lidsk˘ch práv, tedy první mezinárodní kodex

univerzálních práv ãlovûka, ze kterého vychází fiada dal‰ích meziná-

rodních ãi národních právních úprav lidsk˘ch práv a svobod.

Deklarace vznikla s cílem chránit pfiirozené hodnoty ãlovûka.

Rozumí se - toho nejpotfiebnûj‰ího. A protoÏe, jak je uvedeno

v Deklaraci, mÛÏe ãlovûk rozvinout svoji osobnost jen ve spoleãnos-

ti, je chránûna i tato. Rozumí se - men‰inová a v ohroÏení. Zdá se, Ïe

proti tûmto zásadám je nemoÏné vznésti argument. Není tomu tak.

Ná‰ „moderní svût“ se v chápání a realizaci tûchto principÛ posunul

vÛlí moci a poslu‰nosti mediálního prostfiedí jinam.

Obránce lidsk˘ch práv ocenil pfii pfiíleÏitosti loÀského pûtapadesáté-

ho v˘roãí pfiijetí V‰eobecné deklarace lidsk˘ch práv i generální ta-

jemník OSN Kofi Annan. „Obhájci lidsk˘ch práv stojí v ãele úsilí
o ochranu lidsk˘ch práv. Nechávají pronikat ostré svûtlo práv lidí do
nejtemnûj‰ích zákoutí tyranie a zneuÏívání. Zasazují se o právní fiád,
omezení násilí, chudoby a diskriminace, pomáhají budovat základy
svobodnûj‰ích, spravedlivûj‰ích a demokratiãtûj‰ích spoleãností.
Právû na nû se obracejí mnohé obûti poru‰ování lidsk˘ch práv, kdyÏ
potfiebují pomoci. ... Obrana lidsk˘ch práv není jen odpovûdností od-
váÏn˘ch jednotlivcÛ, ale nás v‰ech. Zaãnûme minimálnû tím, Ïe bu-
deme podporovat v‰echny obhájce lidsk˘ch práv,“ fiekl.

V˘znamn˘ den

Pranostiky na mûsíc prosinec
• KdyÏ prosinec bystfií, po Vánocích jiskfií.

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

• KdyÏ v prosinci hrom je‰tû huãí, rok pfií‰tí stále vítr fuãí.

• Studen˘ prosinec - brzké jaro.

• KdyÏ mûsíc o Vánocích ub˘vá, rolníku úrody pfiib˘vá.

• Mléãná dráha v prosinci jasná, bude v pfií‰tím roce úroda krásná.

• Není-li prosinec studen˘, bude pfií‰tí rok huben˘.

• KdyÏ v prosinci mrzne a snûÏí, úrodn˘ rok na to bûÏí.

• Prosinec se snûhem na pû‰inû, Ïitko je na kaÏdé v˘‰inû.

• Po‰murn˘ prosinec dobré je znamení pro sady, luãiny i v‰echno osení.

• Jsou-li v zimû po cestách ledy, podafií se v˘bornû zelí.

• O svaté Barbofie leÏívá sníh na dvofie.

• Jaké poãasí na svatou Barboru, takové b˘vá cel˘ advent.

• Na svatou pannu Katefiinu slu‰í se schovati pod pefiinu.

• Na svatého Ondfieje je‰tû se nám ohfieje, ale na svatého Mikulá‰e uÏ

je zima celá na‰e.

• Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdel‰í noc.
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Fleret s Jarmilou ·ulákovou
Stfiedisko volného ãasu zve vefiejnost ve stfiedu 15. prosince 2004

v 19.30 do velkého sálu na koncert skupiny Fleret, se kterou vystou-

pí zpûvaãka Jarmila ·uláková, královna lidov˘ch písní.

V jejich spoleãném repertoáru se kromû vala‰sk˘ch lidovek i folku

objevují písnû nadregionální a publikum je vítá po celé republice.

Skupina Fleret jiÏ témûfi dvacet let brázdí vyprodané koncerty po ce-

lé âeské republice, ale dokáÏe rozezpívat a roztanãit i mnohatisícové

publikum na obfiích festivalech world music v sousedním Polsku ne-

bo na Slovensku. Ke svému hostování na World Tour 97 si vybrala

kapelu Fleret i rocková legenda Jethro Tull, jejíÏ hudba má obdobnou

lidovou genezi. Lidov˘mi kofieny se ale skupina Fleret neomezuje.

Mísí je dohromady s rockem, s muzikou, kterou ãlenové odmala sl˘-

chali vedle lidovky na Ïivo pfii tancovaãkách. Muzikantská Ïivoãi‰-

nost a bezmála dûtinská radost z muzicírování vytváfií z folkrockové

kapely originální samorost na na‰í hudební scénû. JiKo
(Vstupenky na koncert za 140 Kã budou v pfiedprodeji v knihkupectví
p. La‰tuvky.)

Pozvánka na koncert Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Vendula Janíková ......................................................... Malá ·táhle

Ludmila Bûlská ............................................................ R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Marie Furi‰ová - Janovice ...................................................... 82 let

BoÏena Dobe‰ová - R˘mafiov ................................................. 82 let

AneÏka Kolísková - Jamartice ................................................ 82 let

Franti‰ek Svojanovsk˘ - R˘mafiov .......................................... 83 let

Dobroslava Nováková - R˘mafiov ........................................... 84 let

Maria Pavlátová - R˘mafiov .................................................... 85 let

Bedfii‰ka Bernátková - Ondfiejov ............................................ 86 let

Rozlouãili jsme se
Barbora Olbrechtová - R˘mafiov ............................................. 1919

Antonín Pergler - R˘mafiov ..................................................... 1922

Helena Veãefiová - R˘mafiov ................................................... 1952

Matrika MûÚ R˘mafiov

VáÏení spoluobãané,

Ve dnech 2. - 12. ledna

2005 zazvoníme u va-

‰ich dvefií a poprosíme

vás o penûÏní dar na

podporu charitního díla

a humanitární pomoci

v na‰í vlasti, va‰em re-

gionu. Na oplátku vám

vypro‰ujeme poÏehná-

ní na cel˘ rok a daruje-

me vám malou sladkou pozornost a tfiíkrálov˘ kalendáfiík.

Za koledníky Tfiíkrálové sbírky SâKCH:

Marcela StaÀková                          Petr Kuãerka
asistentka fieditel Charity Odry

Tfiíkrálové sbírky pro R˘mafiovsko

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
vás srdeãnû zve na

ZÁVùREâNOU TANEâNÍ KOLONU
která se koná 17. 12. 2004

pod vedením taneãního mistra
Pavla Mûrky

v 19.30 ve velkém sále
SVâ R˘mafiov

hraje: skupina Dynamik
vstupné: 20 Kã

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov pofiádá

KURZ VÁNOâNÍHO PLETENÍ
ZE SLÁMY

ãtvrtek 9. prosince v 17.00 hodin
místo: keramická dílna SVâ

lektorka: Markéta Míãková
poplatek: 50 Kã

Pfiihlá‰ky: SVâ, Eva Kudláková, tel.: 554 211 410

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pro vás pfiipravilo

Cviãení s míãem mal˘m i velk˘m
Chcete - se zbavit bolestí pátefie?

-se uvolnit?

-posilovat?

-se pobavit?

pfiijìte si s námi zacviãit

v sobotu 4. prosince od 14.00 do 16.00
do malého sálu SVâ

cena: 40 Kã
s sebou: sportovní obuv a obleãení

vlastní míãe nejsou podmínkou
pfiihlá‰ky: u Heleny Tesafiové, tel.: 554 211 410

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
zve dûti i dospûlé na

VEâER KOUZEL
11. 12. 2004, 17.00 hodin

mal˘ sál SVâ R˘mafiov
Vystoupí ãlenové kouzelnického krouÏku

bfii‰ní taneãnice

maÏoretky
TS Jes Z· Jelínkova

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Mûstské muzeum a galerie Octopus

Mûstská knihovna
P Û j ã o v n í d o b a v p r o s i n c i

K velmi zajímavé v˘stavû plas-

tiky R˘mafiovana Miroslava

Doláka pfiib˘vá od 3. prosince

dal‰í neménû zajímavá a pouta-

vá v˘stava. Obû budou spoleã-

nû ukonãeny 30. prosince 2004.

Sylva Novotná nabízí sice téÏ

Ïánr z rámce spirituální kultury,

ale zcela opaãného tradiciona-

listického pojetí. V jejím pfiípa-

dû se jedná o zcela zralou umû-

leckou osobnost opût s velice

‰irok˘m, nefiku-li celoÏivotním

vzdûláním. Jihomoravanka vy-

studovala po uherskohradi‰È-

ském gymnáziu v˘tvarnou v˘-

chovu na Palackého univerzitû

v Olomouci, navíc s bakalariá-

tem z dûjin umûní na filosofii.

Po té pÛsobila jako asistentka

na Fakultû v˘tvarn˘ch umûní

VUT v Brnû. Nyní Ïije

v Olomouci. V tfiiatfiiceti letech

opustila volnou tvorbu a zaãala

se vûnovat ikonomalbû, jeÏ ji

zaujala pfii vûdeck˘ch cestách

jednak ve sbírkách uloÏen˘ch

v Oxfordu a Essexu, ale pocho-

pitelnû pfiedev‰ím pfii studiu

pravoslavné kultury Ruska.

Nejintenzivnûj‰ím podnûtem

byly kostely (cerkve) a mona-

st˘ry Soloveck˘ch ostrovÛ, jeÏ

známe spí‰e jako pfiedlohu pro

ruského disidenta SolÏenicyna

v jeho otfiesné v˘povûdi

Souostroví Gulag. Absolvovala

také stáÏ v ikonopisecké ‰kole

pfii duchovní akademii ve

Svato t ro j ickogeorg i jevské

Lávfie a techniku fresky v klá‰-

tefie Optina PustyÀ. Pochopitel-

nû jako kaÏd˘ odborník nezÛ-

stává stát, ale pokraãuje v celo-

Ïivotním sebevzdûlávání.

V˘znamn˘m byl pro ni i styk se

skupinou lidí kolem Institutu

Sv. Jana Theologa a zejména

s Otcem Joakimem. Spolu s ni-

mi za svého sedmiletého poby-

tu v Rusku budovala byzantolo-

gickou knihovnu. Získala ne-

smírnû hluboké vzdûlání v ob-

lasti ikony. V technice malby je

zcela pÛvodní, neuÏívá synte-

tická, ale pfiírodní barviva: ol-

‰ové dfievo, kfiídu, králiãí klíh

a barevné pigmenty - tj. drÈ mi-

nerálÛ, vejce, ryzí zlato, ale téÏ

podpÛrné hmoty jako ãesnek

a pivo. Práce je tak sice velmi

choulostivá a zdlouhavá, ale

nabízí neopakovatelné dot˘kání

historie vyvûrající z hloubek

starokfiesÈanského umûní pfies

Byzanc aÏ po tradiãní v˘chodo-

evropskou ikonu. Vûfiící autor-

ka tak lépe prociÈuje liturgick˘

kontext pravoslavné deskové

malby.

Obû v˘stavy nabízí konfrontaci

tradice a moderního umûní, jeÏ

nespornû vychází sympaticky,

mají nesporn˘ v˘znam pro ‰ir‰í

chápání v˘tvarného umûní vy-

cházejícího z kfiesÈanské mysti-

ky, ale zároveÀ potvrzují vyso-

kou hodnotu vzdûlání i u ãlovû-

ka nespornû nadaného. Autorka

v˘stavy ikon navíc prakticky

znázorÀuje postup vytvofiení 

ikony a nabízí ukázky v˘chodní

fresky. Obû instalace jsou v˘ji-

meãné Ïánrem i tématem

a zvlá‰tû v pfiípadû ikon se jed-

ná o první r˘mafiovskou instala-

ci pravoslavného umûní vÛbec.  

Galerie Octopus

Pfiedveãer narození

12. 11. - 30. 12. 2004
Miroslav Dolák (sochy, plastiky)

3. - 30. 12. 2004
Sylva Novotná (pravoslavné ikony)

G E O L O G I E J E S E N I C K A
pfiedná‰í Ing. J. Koãandrle, CSc.

V úter˘ 7. 12. 2004 v 17.00 hodin v knihovnû

MùSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA
V R¯MA¤OVù

vás zve na besedu

od 1. 12. do 22. 12. 2004 od 23. 12. do 26. 12. 2004
PO 9 - 17 hod. Z A V ¤ E N O
ÚT 9 - 17 hod.

od 27. 12. do 28. 12. 2004
ST zavfieno PO 9 - 17 hod.
âT 9 - 17 hod. ÚT 9 - 17 hod.
PÁ 9 - 17 hod.
SO 8 - 11 hod. od 29. 12. 2004 do 2. 1. 2005

Z A V ¤ E N O
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pátek 3. prosince 19.30

Strach a hnus v Las Vegas
âerná komedie (USA 1999)

Po jednom ze sv˘ch Ïivotních pfiíbûhÛ, kter˘ proÏil sportovní novináfi

Raoul Duke v opojení drog po barech a kasinech Las Vegas, zji‰Èuje,

Ïe iluze Ïivotního stylu ‰edesát˘ch let se rozplynula. Zbyla „genera-

ce trval˘ch mrzákÛ a zklaman˘ch hledaãÛ“, zbûdovan˘ch LSD kul-

turou. Opou‰tí mûsto nenalezeného amerického snu a vrací se „ro-

vnou do ‰ílen˘ho zapomnûní, bezpeãí a anonymity“, kde z nûj bude

„jen dal‰í magor v království magorÛ“. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 4. prosince 19.30

ZrÛda
Skuteãn˘ pfiíbûh masové vraÏedkynû (USA 2003)

Milostn˘ pfiíbûh dvou ztracen˘ch existencí: b˘valé prostitutky Aileen

a Selby Wallové, kterou rodiãe po‰lou k tetû na Floridu, aby se „vy-

léãila ze své homosexuality“. Zoufalá Aileen pom˘‰lí na sebevraÏdu.

V baru pozná Selby a zamiluje se do ní. KvÛli ní pokraãuje v prosti-

tuci. To v ní v‰ak Ïiví zufiivost, která vyvrcholí nûkolika brutálními

vraÏdami.

Charlize Theronová, která ztvárnila hlavní roli ve filmu natoãeném

podle skuteãného pfiíbûhu masové vraÏedkynû Aileen Wuornsové,

obdrÏela v loÀském roce Oscara. Aileen Wuornsová byla v loÀském

roce popravena na Floridû. Pfiístupn˘ od 15 let

pátek 10. prosince 19.30

Slavíci v kleci
Hofiká komedie (Francie/·v˘carsko 2003)

V roce 1949 nastoupí nezamûstnan˘ uãitel hudby Clément Methieu ja-

ko odborn˘ asistent na internátní ‰kolu pro problémové dûti.

Mimofiádné pfiísn˘ fieditel ‰koly Rachin má i pfies spartánskou v˘cho-

vu problém udrÏet u ÏákÛ disciplínu. Methieu se o to pokusí po svém.

Zaãne je uãit zpívat. a zmûní jim tím Ïivot.  MládeÏi pfiístupn˘

sobota 11. prosince 19.30

Sexbomba od vedle
Komedie (USA 2004)

Osmnáctilet˘ Matthew se právû zamiloval do své nové sousedky.

Krásná a zdánlivû nevinná Danielle je v‰ak b˘valá pornohvûzda, coÏ

je pro citlivého a nezku‰eného mladíka, jak˘m je Matthew, ponûkud

‰ok. Nakonec ale zvítûzí láska. Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 12. prosince !! 17.00 !!

Garfield ve filmu
Rodinná komedie (USA 2004)

Nejlínûj‰í koãka na svûtû má koneãnû dÛvod vstát ze svého kfiesla.

Nov˘ domácí mazlíãek, fenka Odie, urãitû není to, co Garfieldovi chy-

bûlo, a tak ji vyÏene do velkomûsta. KdyÏ si ale uvûdomí, co udûlal, roz-

hodne se Odie zachránit a vyrazí do „akce“. MládeÏi pfiístupn˘

pátek 17. prosince 19.30

·patná v˘chova
Drama (·panûlsko 2004)

Nov˘ film Pedra Almodóvara. Pí‰e se rok 1960. Ignacio a Enrique vy-

rÛstají v katolické ‰kole. ProÏívají spolu hluboké pfiátelství, objevují ci-

ty a kouzlo venkovního svûta. Zpoãátku tich˘m svûdkem chlapeck˘ch

dobrodruÏství a pak i krut˘m katem jejich magického svûta se stane 

otec Manolo, vyuãující na ‰kole literaturu.  Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 18. prosince 19.30

Král Artu‰
Historické drama (USA 2004)

Legenda o králi Artu‰ovi znovu oÏívá. Dal‰í zpracování pfiíbûhu o le-

gendárním králi a jeho rytífiích Kulatého stolu, ktefií musí ochránit

Británii pfied momentální hrozbou útoku SasÛ a pfiivést tak ostrov do

nové epochy. Pfiístupn˘ od 12 let

a Filmového klubu

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost - prosinec

Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod. âtvrtek 14.00 - 19.00 hod.

Pátek 14.00 - 18.30 hod. Sobota 14.00 - 19.00 hod.

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

POZOR ZMùNA!!!
KaÏd˘ pátek je plavání pro vefiejnost do 18.30 hodin

V sobotu od 13.00 do 14.00 je bazén vyhrazen
pro poji‰tûnce VZP, ktefií mají vstup zdarma.

PLAVÁNÍ PRO VE¤EJNOST
V DOBù VÁNOâNÍCH SVÁTKÒ

24. - 25. 12. a 31. 12. 2004 ZAV¤ENO

Nedûle 26. 12.             13.00 - 19.00
od 27. 12. do 30. 12. 14.00 - 20.00

Vstup pouze s koupacími ãepicemi!

Zmûna provozní doby vyhrazena

(Vstupné dospûlí - 35 Kã/1 hod., dûti - 18 Kã/1 hod.)
Teplota bazénu - 28°C (mal˘), 26°C (velk˘),

teplota vzduchu 29°C

Vedení bazénu v Bfiidliãné
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Nespornû tûÏkou zkou‰kou se pro

panství staly ãarodûjnické proce-

sy, které znovu s velkou intenzitou

zasáhly nûmecky mluvící ãást se-

verní Moravy. Samozfiejmû se ne-

dalo oãekávat, Ïe Marie AlÏbûta,

aãkoli mûla sama odpor k prakti-

kám ãarodûjnick˘ch soudcÛ a na

rozdíl od vût‰iny souãasníkÛ zcela

jistû pochybovala o existenci ãaro-

dûjnic, tvrdû a otevfienû zasáhne

proti ohroÏení R˘mafiovska, jeÏ se

stalo zajímav˘m pro nenávistného

sudího Bobliga z Edl‰tajnu po vy-

ãerpání nejbohat‰ích mû‰cÛ mû‰-

ÈanÛ ‰umpersk˘ch v dobû, kdy po-

malu dohofiívaly hranice na losin-

ském panství. VÏdyÈ ani sám císafi

Leopold si nedovolil procesy za-

stavit nebo zakázat, pfiestoÏe brá-

nil pfied potupnou smrtí obvinûné

z dvorsk˘ch kruhÛ, neboÈ jen

mocní se mohli zab˘vat magií, ni-

koli v‰ak vÏdy zcela bez nebezpe-

ãí. Pokud by tak uãinila hrabûnka,

nejenÏe by nic nevyfie‰ila, ale nao-

pak by vyvolala nevítanou pozor-

nost a je‰tû vût‰í úsilí upalovaãÛ.

Nesmíme také zapomenout, Ïe ani

mocn˘ olomouck˘ biskup nemûl

dost odvahy a moci, aby zabránil

potupné smrti knûze Lautnera.

Nejhor‰í v‰ak bylo, Ïe obecn˘ lid

v ãarodûjnice vûfiil a bál se jich,

a tak upalování schvaloval a údûs-

nou podívanou vítal. Ne vÏdy je

totiÏ vox populi vox dei, tedy hlas

lidu hlasem BoÏím, vÏdy je v‰ak

velmi siln˘.

Mnohem více udûlala Marie

AlÏbûta tím, Ïe vûdoma si jejich

kvalit, ponechala volnou ruku teh-

dej‰ím zástupcÛm mûsta a knûzi,

kter˘m se podafiilo prÛniku proce-

sÛ zabránit, a podpofiila jejich ro-

zumné jednání. VÏdyÈ troufal˘

soudce se dokonce odváÏil vztáh-

nout ruku po zemfielé choti jejího

váÏeného hejtmana Has-

snika, moÏná i zde nut-

no hledat pfiíãinu hra-

bûnãina jednání.

Bobligovy útoky

ji ponechaly chla-

dnou a hejtmana

Hassnika pfies

obvinûní pone-

chala dál v ãele

j a n o v i c k é h o

panství a navíc

mu nepokrytû na-

dále vûnovala svou

plnou dÛvûrou, nej-

spí‰ se mu velice ulevilo,

tím, Ïe ostentativnû vyjádfiila

svÛj stateãn˘ názor. Tfiebas se pfií-

mo nevyjádfiila, dodala odpÛrcÛm

nebezpeãné povûry sílu a odvahu

pfietrhnout odporn˘ fietûz nelid-

sk˘ch ãinÛ. AlÏbûtina velikost vy-

nikne zvlá‰tû po srovnání s povûr-

ãivou a nehumánní hrabûnkou ze

Îerotína, která ‰umperské procesy

vyvolala tím, Ïe Bobliga na své

panství nejen na sprosté a smû‰né

udání pozvala, ale dokonce mu

poskytla k v˘slechÛm místnost na

svém zámku a pak jen pfiihlíÏela

bez zrnka slitování utrpení sv˘ch

poddan˘ch, jeÏ uÏ nedokázala za-

stavit.

Marie AlÏbûta z Dietrich‰tejna,

Ïena vytfiíbeného vkusu a vysoké

kulturní úrovnû, po sobû zanecha-

la velmi hmatatelné

dÛkazy svého pÛsobe-

ní. K období rekatoli-

zace a k ranému baro-

ku nedílnû patfií do ji-

sté míry exaltovaná

víra, av‰ak téÏ ãetné

války vãetnû dûsivého

zápasu s muslimsk˘-

mi Turky, doprováze-

ného epidemiemi mo-

ru, a s tím v‰ím obrat

k je‰tû v˘raznûj‰ímu

uctívání Panny Marie.

Není tedy divu, Ïe

k nejv˘raznûj‰ím pa-

mátkám na kultivova-

nou majitelku panství

patfií nádhern˘, zcela

originální a vysoce

hodnotn˘ mariánsk˘

sloup na námûstí

Míru, pln˘ dobové

symboliky, vãetnû hoffmannského

erbu majitelky panství a dietrich-

‰tejnsk˘ch noÏÛ na ofiezávání vin-

né révy, jeÏ patfiily jejímu manÏe-

lovi. Zachovala se téÏ její rozsáhlá

korespondence ke stavbû památ-

ky, jejíÏ prÛbûh a vzhled

osobnû ovlivÀovala.

Dal‰í památkou je

téÏ pomûrnû prostá

RÛÏencová kaple

farního chrámu,

kterou nechala

pfiistavût na své

náklady pro r˘-

mafiovské rÛ-

Ïencové bratr-

stvo, jeÏ ustavila

zvlá‰tním paten-

tem roku 1690.

V 17. století se totiÏ

roz‰ífiila po celém západ-

ním kfiesÈanském svûtû zv˘‰e-

ná úcta k rÛÏenci, a jak vidût, ani

R˘mafiov nezÛstal nic dobovému

názoru dluÏen. Právû Marie

AlÏbûta téÏ nechala 1683 do

R˘mafiova pfienést z ¤íma ostatky

sv. Hilária, jenÏ byl u nás omylem

pokládán za rodáka, a svûfiila mu

patronaci nad cel˘m panstvím.

Ve stejném roce se Marie AlÏbûta

i se sv˘m muÏem zúãastnila vel-

k˘ch slavností a církevních díkÛ-

vzdání v R˘mafiovû, jeÏ se pofiáda-

ly v celé monarchii na oslavu veli-

kého vítûzství nad Turkem pod ob-

leÏenou Vídní. Nebezpeãn˘ nepfií-

tel sice je‰tû vzdoroval, ale nastou-

pil právû cestu k neodvratné poráÏ-

ce. R˘mafiovu se vrátil pfiiãinûním

hrabûnky z Dietrich‰tejnu, opût

s papeÏsk˘m poÏehnáním, téÏ jeho

stalet˘ ochránce sv. archandûl

Michael, kter˘ se jiÏ roku 1671 ob-

jevuje jako ‰títono‰ starobylého er-

bu na slavnostní velké peãeti mûs-

ta. Svat˘m Hiláriovi a Floriánovi

byl zasvûcen krásn˘ a dnes bohu-

Ïel zniãen˘ prostor zámecké kaple

v Janovicích. Dílem Marie AlÏbûty

byla téÏ pomûrnû strohá barokní

kaple sv. Josefa z roku 1691, jeÏ

náleÏela starému mûstskému ‰pitá-

lu a dominovala aÏ do padesát˘ch

let minulého století námûstí

Svobody. Po‰kozena sovûtskou

dûlostfielbou se stala obûtí tehdej‰í-

ho reÏimu, kterému bylo slovo kul-

tura velmi nesrozumitelné

a v nûmÏ zlikvidovat církevní ob-

jekt patfiilo k dobrému tónu.

Filip Sigmund z Dietrich‰tejna ne-

doÏil ani pfielomu století a rozÏeh-

nal se s Ïivotem roku 1698, jeho

vdova jej následovala 1705 a ma-

jetek podûdila jejich jediná dcera

Marie Ernestina ãi Arno‰tka, jak ji

známe více.

Snad jen závûrem pfiipojit nûkolik

slov k rodu Dietrich‰tejnÛ, ktefií

v na‰í oblasti jen probleskli.

Nejstar‰í znám˘ pfiíslu‰ník rodu Ïil

kolem roku 1000 v Korutanech,

ãlenové jinak vcelku neznámého

rodu se proslavili aÏ na pfielomu 

15. a 16. století v boji proti TurkÛm.

Mlad‰í vûtev rodiny se rozdûlila na

ãeskou a rakouskou. Zatímco se

Raku‰ané stali horliv˘mi protestan-

ty, mikulov‰tí pfiíbuzní zÛstali trvale

vûrni katolictví a s Moravou se do-

konale sÏili. Roku 1612 byli pov -̆

‰eni do hrabûcího stavu.

V̆ znamnou postavou rodu byl

ponûkud rozporupln˘ olomouck˘

biskup Franti‰ek Serafínsk˘

z Dietrich‰tejna (1570 - 1636).

Prelát pÛvodnû velmi oblíben˘

mezi v‰emi moravsk˘mi stavy

bez rozdílu víry se v‰ak snaÏil

spoleãnû s Karlem star‰ím ze

Îerotína pfiesvûdãit moravské

stavy, aby se nestavûli proti panu-

jícím HabsburkÛm. Po doãasném

vítûzství jej vzboufiené stavy zaja-

ly, vûznily a vypovûdûly ze zemû.

Pfiesto nepostrádal velkorysost

a sv˘m vlivem u vídeÀského dvo-

ra zabránil na Moravû masakrÛm

povstalcÛ, jaké známe z âech,

a pro mnohé vyprosil u císafie do-

konce beztrestnost a uchování

majetku. Po roce 1622 v‰ak vy-

povûdûl ze zemû v‰echny protes-

tanty, coÏ se naplnilo aÏ po

Obnoveném zfiízení zemském

1628. V tûÏké tfiicetileté válce

mnohde zabránil svou autoritou

drancování a zaslouÏil se alespoÀ

o nutné zásobování zemû obilím.

Jeho jednání v krut˘ch dobách

zemû nebylo dosud zcela docenû-

no a dosud pfievládá spí‰e jeho

odsudek.

Vnuka Maxmiliána III. (1596-

1655) roku 1631 pov˘‰il císafi do

kníÏecího stavu a jeho synem byl

v˘‰e zmínûn˘ kníÏe Ferdinand

Josef (1636-1698), kter˘ patfiil

k nejlépe informovan˘m politi-

kÛm mocnáfiství, byl pfiedsedou

tajné císafiské konference a císafi-

sk˘m hofmistrem, tj. správcem ví-

deÀského dvora. ManÏel Marie

AlÏbûty hrabû Filip Sigmund

z Dietrich‰tejnu zastával u dvora

nev˘znamné místo dÛstojníka 

osobní císafiské stráÏe.

Mgr. Jifií Karel

Umûnímilovná a moudrá Marie AlÏbûta
Z historie

Erb Dietrich‰tejnÛ

Mariánsk˘ sloup na námûstí Míru v R˘mafiovû
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Motto: Jsme tu pro druhé lidi, pfiedev‰ím pro ty, na jejichÏ úsmûvu a blahu zcela závisí na‰e vlastní ‰tûstí. Albert Einstein

Co je to, kdyÏ se fiekne ...

Advent - (nejen) pfiedvánoãní období
adventus znamená latinsky pfiíchod

Doba pfiípravy na Vánoce se naz˘vá „ad-

vent“. Toto oznaãení pochází z latinského

slova „adventus“, coÏ znamená pfiíchod.

Myslí se zde na pfiíchod Vykupitele JeÏí‰e

Krista. Adventní doba trvá ãtyfii nedûle pfied

slavností Narození Pánû 25. prosince.

KaÏdoroãním proÏíváním adventu a slave-

ním adventní liturgie (souhrn církevních ob-

fiadÛ) církev aktualizuje oãekávání starozá-

konních prorokÛ, ktefií pfiipravovali lidstvo

na pfiíchod Mesiá‰e. Tím, Ïe se vûfiící vÏívají

do atmosféry této dlouhé pfiípravy na první

pfiíchod Vykupitele do lidsk˘ch dûjin, oÏivu-

jí zároveÀ touhu po jeho druhém pfiíchodu na

konci ãasÛ, ale rovnûÏ do svého vlastního Ïi-

vota.

První zaãátky slavení adventu se objevují

v jiÏní Galii a ve ·panûlsku koncem 4. stole-

tí. Od 12. do 13. století se stal advent zaãát-

kem nového liturgického roku, kter˘ do té

doby zaãínal Vánocemi.

Adventní vûnec
Vûnec je od nepamûti symbolem vítûzství

a královské dÛstojnosti. I Bible mluví o vûn-

ci jako o projevu úcty, radosti a vítûzství.

Adventní vûnec je holdem tomu, kdo je oãe-

káván a kdo zároveÀ jiÏ pfiichází jako vítûz,

jako král a osvoboditel: JeÏí‰ Kristus.

Rozlévající se svûtlo z hofiících svící vyjad-

fiuje pfiicházejícího Krista, kter˘ rozptyluje

temnotu a strach, neboÈ on je „Svûtlo svûta“

(Jan 8,12). KaÏdému, kdo vûrnû a s láskou

vyhlíÏí pfiíchod Pánû, bude pfiedán vûnec

spravedlnosti, vítûzn˘ vûnec Ïivota.

Adventní písnû - roráty
Obsah adventní doby v˘stiÏnû vyjadfiují staré

ãeské adventní písnû - „roráty“, sestavené pod-

le biblick˘ch textÛ, pfieváÏnû prorock˘ch.

Název pochází z nejznámûj‰í latinské adventní

písnû z 16. stol z Francie: „Rorate coeli de su-

per...“ - „Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spa-

sitele...“ Pfiipomínají oãekávání spásy, vyvedení

ze zajetí a uvedení do BoÏí blízkosti. Pfiiná‰ejí

uji‰tûní o BoÏí vûrnosti v pfiíslibu spásy.

Tyto staré písnû nás spojují s vírou na‰ich

pfiedkÛ. Byla to víra hluboká, pouãená BoÏím

slovem. Nápûvy i slova písní pfieklenují celé

generace. Dávají nám zakusit spoleãenství

církve, které je rozprostfieno pfies celá století.

V˘znam adventu
Adventní doba na‰tûstí není pouze ãasem ho-

reãn˘ch nákupÛ. Má pfiedev‰ím svÛj duchov-

ní obsah. A tím je nejen pfiíprava na Vánoce!

Vyz˘vá nás k setkávání se s Kristem v na‰em

kaÏdodenním Ïivotû a pfiipravuje nás na jeho

slavn˘ druh˘ pfiíchod.

Advent v nás
V biblické knize Zjevení svatého Jana fiíká

JeÏí‰: „Hle, stojím u dvefií a klepu. Kdo usly-

‰í mÛj hlas a otevfie dvefie, k tomu vejdu a bu-

du jíst - já u nûho a on u mû“. Tyto dvefie na-

‰eho srdce mají jen jednu kliku - zevnitfi.

Kristus je ani nevylomí, ani nevypáãí.

Zevnitfi je mÛÏeme otevfiít jen my ... 

JiKo (zdroj internet)

Mikulá‰ Vánoãní sen
Radek ChoduraPfiedstava Mikulá‰e jako svûtce, kter˘

v pfiedveãer svého svátku nosí hod-

n˘m dûtem dárky, zkou‰í je z modli-

teb a bible, je typická pro katolické

zemû. Dnes se Mikulá‰ vût‰inou ptá,

zda byly dûti v prÛbûhu roku hodné,

nezlobily a poslouchaly rodiãe, a pod-

le odpovûdí je obdaruje mikulá‰skou

nadílkou - ovocem a nejrÛznûj‰ími

pamlsky.

Mikulá‰ nenav‰tûvuje dûti sám, do-

provází ho ãert s rohy, dlouh˘m ãer-

ven˘m jazykem, kterému zvífiecí po-

dobu dodává chlupat˘ ãern˘ koÏich

a dal‰í nezbytné ãertovské doplÀky -

ocas, fietûz a metla, kterou vyplácí ne-

zbedné dûti. Protiváhou ãerta je andûl,

kter˘ dûti pfied ãertem chrání. Andûl

se dûtem pfiedstavuje v bíl˘ch ‰atech,

s papírov˘mi kfiídly a hvûzdou na ãe-

le. âert nikdy nenadûluje. Dûtem na-

dûluje s pfiíslu‰n˘m napomenutím

pouze andûl. Mikulá‰ má mít nûjak˘

pamlsek, rÛzné ãokoládové figurky,

hraãky, ovoce,

v‰echno pak

dává andûlovi

a povûfiuje ho,

aby to rozdal.

VÏdy nahlédne

do moudré kni-

hy, kde je v‰e

zapsáno.

Dûti mají za ok-

nem, pod pol-

‰táfiem, v síni,

na klice punão‰-

ku, kde budou

mít pfiekvapení

od Mikulá‰e.

Na‰e redakce pfieje v‰em dûtem bohatou mikulá‰skou nadílku.

Krajina bílé pousmání,
na sáÀkách je‰tû taje sníh,
k veãefii kapra, teplo v dlaních, 
s˘korky usínají na vûtvích.

Soumrak jak modrá náruã pfiání,
zacinká zvonek, svíãky zaplanou,
za zvukÛ koled myrta voní plání
JeÏí‰kovi na uvítanou.

Pod jedliãkou v pokoji sbírka pokladÛ,
hádej, co obal skr˘vá,
smích zvoní od v˘chodu k západu,
pohádek stále neub˘vá.

Pak pfiijde noc, sen zacloní víãka.
Hádej o ãem se mu bude zdát,
o misce cukroví, autíãku a svíãkách
a taky o tom, jak moc má tû rád.

ADVENTNÍ A VÁNOâNÍ P¤ÍLOHA
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Informace z r˘mafiovské farnosti

BohosluÏby v ¤ímskokatolické farnosti
R˘mafiov a v okolí o Vánocích 2004

Betlémské svûtlo doputuje
i do R˘mafiova

„To svûtlo ve tmû svítí a tma je ne-
pohltila.“ (Jan 1,5)
Svûtlo je vÛbec symbolem Vánoc.

Zapálením a pfiedáváním svûtla

pokoje si pfiipomínáme vánoãní

poselství pokoje a úkol,

kter˘ z nûj vypl˘vá -

uskuteãÀovat ten-

to pokoj mezi

lidmi.

Betlémské svûtlo

b˘vá od roku

1986 nûkolik t˘-

dnÛ pfied Váno-

cemi zapáleno zpravi-

dla dítûtem z Horních

Rakous v jeskyni Narození

v Betlémû. V lampû chránûné pro-

ti poÏáru se pfieveze letadlem do

Rakouska a uchová se do Vánoc.

Krátce pfied ·tûdr˘m dnem se roz-

veze z Vídnû na v‰echna místa

v Rakousku a do vût‰iny evrop-

sk˘ch zemí. Vlaky s tímto svûtlem

pak projíÏdûjí takfika celou

Evropou. Letos oslaví transport

Betlémského svûtla v âeské re-

publice 15 let. Od roku 1989 se

ãe‰tí skauti spolu s Ïelezniãními

spoleãnostmi podílejí na rozváÏe-

ní svûtla i u nás.

Tradiãní doprava Betlémského

svûtla do r˘mafiovsk˘ch domovÛ,

kostela, nemocnice, zkrátka v‰ude

tam, kde o nûj lidé projeví zájem,

by se zajisté neobe‰la bez

skautÛ z juná-

cké chaty Na Strá-

ni v R˘mafiovû.

VÏdyÈ právû tran-

sport Betlém-

ského svûtla ães-

k˘mi skauty po

celé na‰í zemi

pfiiná‰í velkou pfiíle-

Ïitost skautské sluÏby. Mal˘

plamínek a pár mil˘ch slov doká-

Ïe lidem prozáfiit vánoãní svátky

víc neÏ sebevût‰í lampa. Plamínek

Betlémského svûtla, kter˘ jim za-

nechají, zÛstane dÛkazem toho, Ïe

to nebyl jenom sen.

A proto si mÛÏete Betlémské svût-

lo pfiinést domÛ i vy. A kdy?

Betlémské svûtlo pfiivezou na‰i

skauti ve stfiedu 22. prosince vla-

kem z Val‰ova, pfiedají je duchov-

ním v kostele sv. Michaela a na

·tûdr˘ den 24. prosince je budou

pfiedávat dále lidem na r˘mafiov-

ské trÏnici od

7.00 do 11.00

hodin. V kostele

sv. Michaela pak

bude Betlémské

svûtlo k dispozi-

ci po m‰i svaté

u vánoãního Be-

tlému.

Díky vám, r˘-

mafiov‰tí junáci.

Pokojné a ‰Èast-

né Vánoce.  JiKo

Farnost R˘mafiov

Vánoce, nejkrásnûj‰í svátky v roce ...
âe‰i se v 19. století tû‰ili na pfií-

chod Vánoc dlouhé t˘dny a vÛ-

bec jim nevadilo, Ïe penûz je po-

skrovnu a vánoãní dárky, které

nadûlí JeÏí‰ek, budou nejspí‰e

velmi potfiebné vûci, které by se

tak jako tak musely koupit.

Dfiíve nebyly Vánoce ani tak

o dárcích jako spí‰e o vzájemné

lásce a pfiátelství, radosti a poci-

tu sounáleÏitosti v rodinû, která

se se‰la ke spoleãn˘m oslavám

pod rodn˘m krovem. Nûkolik

dnÛ pfied Vánocemi napekly hos-

podynû chléb a uloÏily ho do 

o‰atek. V bohat‰ích domácnos-

tech daly k bochníkÛm péct také

peãlivû upletené, Ïloutkem po-

tfiené a máslem poma‰tûné vá-

noãky z bílé mouky, hrozinek

a mandlí. O ·tûdrém dnu od ãas-

ného rána praskal v peci a kam-

nech oheÀ. Pfiipravovala se ‰tûd-

roveãerní veãefie. Vafiil se hrách,

ãoãka, nûkolik druhÛ polévek,

mezi nimiÏ nechybûla brambo-

raãka a rybí polévka, pekl se ku-

ba z krup a ãesneku. Mezitím, co

se hospodynû snaÏila v kuchyni

zabavit dûti, pfiinesl v nûkter˘ch

krajích hospodáfi tajnû strome-

ãek a ustrojil ho do slavnostního

hávu. Jinde se stavûly betlémy.

Lidé se od rána postili, aby veãer

uvidûli „zlaté prasátko“. S pfii-

cházejícím soumrakem dûti stále

ãastûji vybíhaly ven, pozorovaly

nebe a hlídaly, kdy se objeví prv-

ní hvûzdiãka. S první hvûzdou si

rodina sedla k slavnostnímu sto-

lu prostfienému bíl˘m ubrusem.

Veãefii zahajovala spoleãná mod-

litba, vzpomínka na uplynul˘

rok a podûkování Bohu za v‰e

dobré, co pfiinesl, i za to, co vzal.

Nejdfiíve hospodynû postavila na

stÛl mísu s hrachem. Klíãek hra-

chu má podobu kalicha a podle

tradice spojoval v‰echny stolov-

níky v dobrém i zlém. Potom pa-

ní domu odebrala z mísy po lÏíci

pro kaÏdé z domácích zvífiat.

Teprve pak si podle váÏnosti

a stáfií nabírali ostatní. Po hrachu

se podávaly polévky pro sílu,

ãoãka, aby byly peníze, kuba,

masit˘ pokrm nebo ryba pro ra-

dost. Kosti se dávaly na jeden ta-

lífi a po veãefii je hospodáfi odne-

sl ve lnûném ubrousku pod jab-

loÀ. Naposledy se na stole obje-

vila vánoãka a cukroví. Pila se

bílá káva, ãaj, nechybûlo ani tro-

chu piva, vína nebo hlt pálenky

pro dobré zaÏití. KdyÏ zazvonil

zvoneãek, pfiinesl hospodáfi do

místnosti stromeãek ovû‰en˘

jablíãky, su‰en˘m ovocem, cuk-

rovím, kostkami cukru zabalen˘-

mi do barevn˘ch papírkÛ, ofiechy

a fietûzy. Na stromeãku se zapáli-

ly svíãky a v‰ichni zpívali kole-

dy. Ty se pak u stromeãku zpíva-

ly kaÏd˘ veãer, dokud se neod-

strojil a Vánoce neskonãily.

Nûkde v‰ak stromeãek neznali

nebo ho povaÏovali za nûmeck˘

zvyk a po starodávném zpÛsobu

strojili jesle. O svátku Narození

Pánû do nich kladli figurku no-

vorozeÀátka a pfiidávali posta-

viãky andûla, past˘fiÛ a darovní-

kÛ. Postaviãky tfií králÛ a jejich

prÛvodu se stávaly souãástí bet-

lémského v˘jevu aÏ 6. ledna.

O ·tûdrém veãeru se po veãefii

vû‰tilo. Na stÛl se postavilo 

um˘vadlo a pou‰tûly se v nûm

lodiãky ze skofiápek vla‰sk˘ch

ofiechÛ. Lilo se olovo. Pfies ra-

meno se smûrem ke dvefiím há-

zela bota. Na venkovû dûvãata

tfiásla bezem. Vdala se tam, od-

kud se ozval ‰tûkot psa.

Vyvrcholením ‰tûdroveãerních

oslav byla pÛlnoãní m‰e. Lidé

se scházeli v kostele, kde vedle

oltáfie stály jesliãky. Venku byla

zima, sníh a tma. Uvnitfi koste-

la, vyhfiátého dechem vûfiících,

záfiily svíce. Varhany doprová-

zely hlasy zpûvákÛ, ke kter˘m

se postupnû pfiidávali v‰ichni.

Tak se o pÛlnoci ·tûdrého veãe-

ra narodil v srdcích lidí Kristus.

V‰ichni vûfiili, Ïe je pfiítomen na

bohosluÏbû právû v tom jejich

kostele. Cítili pfiítomnost lásky

malého dítûte a s nadûjí hledûli

do nového roku. JiKo

Co pfiiná‰í smÛlu?
- na ·tûdr˘ den se nesmí prát, pfiiná‰í to smÛlu a ne‰tûstí do domu

- na ·tûdr˘ den nepi‰te své milé/milému zamilované psaní, jinak by

to mohlo znamenat rozchod

Co pfiiná‰í ‰tûstí?
- kdyÏ v noci na BoÏí hod vystfielíte z pu‰ky smûrem k Mûsíci

- ãerstv˘ chléb upeãen˘ 25. 12. a ãerstvá vejce snesená 25. 12. mají

kouzelnou moc

Lidové povûry
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Vyhrajte pûkné ceny s redakcí R˘mafiovského horizontu
Tak jsou tu zase po roce, uÏ na nás ãíhají Vánoce. Pro chvíle odpoãinku mezi shonem je tu pro vás nadílka pfiesmyãek, tentokrát trochu nároã-

nûj‰ích. V‰echny jsou dvouslovné, je u nich dodrÏena délka samohlásek a vztahují se k prosinci a oãekávání Vánoc. Pokud se vám budou zdát

pfiíli‰ tûÏké, nachystejte si písmenka (tfieba na papírky) a pfiesunujte je navzájem mezi sebou, aÏ se dostaví v˘sledek. Pfieji vám hodnû zdaru!

1. VODÁK RÁD RÒZNÁ Í 11. BIâ BAâI NA NOVÁâKA

2. PÁN ZDE LOVÍ K 12. CO NEPOVÍ RAK A HLUPÁK

3. NÁKLAD MÁKU ASI ·ÁLÍ 13. SVÁZÁNÍ PALEâKA

4. BOB¤Í HRA NETRKÁ 14. KONCE VÁNKÒ ZNIâÍ

5. VLEKL̄ ÚDIV 15. HNÒJ âELÍ IVù

6. âERNÍK VÍ O CEPU 16. âERN¯ ZEMAN OD BOSTEK

7. NA CD NENÍ VùTEV 17. MARN¯ PES ÎAK

8. ÎÁN JÍ KAâENÍ KA·E 18. STAR¯ BOBR MÁ VOLA

9. ZVùD NAHÁâ VONÍ 19. DELIKVENT HÁZÍ OPY

10. VÁHU SANù TùSNÍ LAK 20. V¯R STELE SVISLE

A teì pfiidáme je‰tû nûco pro pilné hospodyÀky.

Podle star˘ch zvykÛ mûlo b˘t na stole tfiináct druhÛ cukroví, proto pfii-

ná‰íme pro inspiraci nadílku tfiinácti názvÛ cukroví v pfiesmyãkách. Opût

jsou v‰echny dvouslovné, délka samohlásek je dodrÏena. Dobrou chuÈ!

1. RUâKOU VYMKLI É 8. OCHOâ DùSIVÉ K¤IVKY Z

2. POKUSNù HNI SVÉ 9. CELÁ KOLIK, KANâE?

3. RENÉ, VODÍM âEPKY 10. KOâKY, VÍNO A ·AKÉ

4. LOMÍ DRAHNÉ VLOâKY 11. CTI MI VYKOPANÉ âÁRKY

5. OBLÉKÁ TRIâKO OD âUVY 12. VYSKOâÍ ZMùNA É - ¯

6. GRAND SâÍTÁ KÁVOU 13. VYKOKTÁ SOK VÉ

7. VYSOKÉ KINOTOâKY

Pfiipravila Helena Marková

¤e‰ení najdete v pfií‰tím ãísle R˘mafiovského horizontu (vyjde 14. ledna 2005). Pokud se vám podafiilo vyfie‰it v‰echny záludné úkoly, mÛ-

Ïete své odpovûdi zasílat do redakce R˘mafiovského horizontu na adresu OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, na e-mailovou adresu rymhor@se-

znam.cz nebo vhodit do na‰í schránky u vchodu Stfiediska volného ãasu, a to nejpozdûji do 7. ledna 2005 do 12 hodin. Ze v‰ech správn˘ch

odpovûdí budou vylosováni tfii v˘herci, ktefií obdrÏí lákavé ceny. Va‰e redakce

Legenda:

BEDNA, DEKRET, DOBROMYSL, DROBEK, FILATELIE, KAPR,

KARMELITÁN, KELIM, KLASA, KLIMA, KOKOSKA, KOPùJKA,

KO¤EN, KOSTICE, KOTLE, KRÁVA, KRÒâEK, KULATINA, KU-

LOMET, LAVIâKA, LÍMEC, MATRACE, MAUR, NAIVA, NOSNI-

CE, NOTICKA, OBAVA, ODBOR, OPAVA, OVOCN¯ STROM, PAD-

LÍ, PANNA, PEDANT, PIANINO, PLAST, PLOTY, PLYN, POCTI-

VOST, PODVOD, POKLESEK, POROTCE, POSTUP, PRAPOR,

PROFESIONÁL, RADOST, REZEDA, ROTOR, ROURA, ROZHOD-

NUTÍ, RU·NÁ ULICE, SAMCI, SEDIMENTACE, SEKANINA, SE-

KERA, SOBEC, SPOLEK, ·AVLE, TALENT, TATRANKA, TENA-

TA, TITUL, TORNA, TRAKTÁTY, TRAKTOR, VALNÍK, VESTA.

Legenda:

BABA JAGA HLOUP¯ HONZA MACECHA

BAJAJA HROM MACH

BARâA HURVÍNEK MAKOVÁ PANENKA

BERU·KA JONATÁN MALÁ âARODùJNICE

BLECHA JÒ MANKA

BOB KÁâA MA¤ENKA

BOLEK KAâER DONALD MRÁZ

BROUK PYTLÍK KA·PÁREK NETVOR

CVRâEK KOâIâKA OH≈OKAâER

âERT KOCOUR V BOTÁCH PAN TAU

âERVENÁ KARKULKA KOZA RAK

âMELÁK KRÁLOVNA RYBÁ¤I

DLOUH¯ KRÁSKA TOM

DRAK KUKAâKA VLK

HAVRAN LEV V·UDYBYL

HELE LOLEK

Pohádková osmismûrka

SoutûÏní vánoãní osmismûrka

Vy‰krtáte-li z osmismûrky v‰ech 47 pohádko-

v˘ch postav, zÛstane v ní 13 písmen, která ãtená

po fiádcích dávají jméno oblíbeného dûtského

hrdiny. Staãí napsat jeho jméno i jméno autora

a zaslat nejpozdûji do 7. ledna 2005 (do 12.00

hodin) na adresu redakce: OkruÏní 10, 795 01
R˘mafiov, pfiípadnû vhodit do na‰í redakãní
schránky u vchodu do Stfiediska volného ãasu

nebo poslat e-mailem na adresu:
rymhor@seznam.cz

Na tfii vylosované dûtské lu‰titele ãekají pûkné

ceny.

„Dobr˘ den,“ povídá zákazník, „chtûl bych své Ïenû koupit rukavice,

ale nevím jakou velikost.“ „To by nemûl b˘t problém,“ fiíká proda-

vaãka, „zkuste porovnat velikost s mou rukou.“ Zákazník uchopí sleã-

nu za ruku, chvíli ji drÏí, a pak povídá: „Neznám sice velikost, ale ...

(tajenku tvofií 24 nevy‰krtan˘ch písmen ãten˘ch po fiádcích).“

Vánoãní koutek pro dûti

Pfiesmyãky
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Vánoãní kfiíÏovka redakce o ceny

Urãitû jste to uÏ nûkde sly‰eli: kdyÏ není sníh, skuhrá se, Ïe zima uÏ není, co b˘vala, kdyÏ je snûhu naopak pfiíli‰, spílá se cestáfiÛm, nadává na

klimatické podmínky JeseníkÛ. MÛÏeme jen doufat, Ïe budeme mít bílé Vánoce, coÏ ocení hlavnû dûti a lyÏafii, ktefií mohou vyrazit na hfiebe-

ny hor. A kdyÏ snûhu bude pfiece jen drobátko více, neÏ bude pro nás pfiípustné, zkusme to vzít jednou s „klidem Angliãana“ - nikdo zkrátka

nikam nepojede a basta, dokud to nûkdo neodhrne a nebo „to neroztaje“. CoÏ je úÏasn˘ nápad - pfiíroda sama ãlovûku fiíká, Ïe je ãas odpoãin-

ku. VÏdyÈ budou Vánoce. Tak pfiestaÀme nadávat na zamrzlé a zapadané auto a vûnujme se rodinám a znám˘m (kdy jste se tfieba naposledy

koulovali?), aÈ aspoÀ chvíli jsou Vánoce svátkem klidu a míru, jak nás pfiesvûdãují reklamy na kaÏdém kroku. Buìte ‰Èastni v kruhu rodinném,

mûjte se rádi v obchodech, dopravním prostfiedku nebo jen tak na ulici, ..... (Dokonãení my‰lenky najdete v tajence kfiíÏovky)
Vánoãní kfiíÏovku redakce o ceny pfiipravila Helena Marková. JiKo
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Vyhlá‰ení v˘tvarné soutûÏe

1. Vyhla‰ovatel: Vyhla‰ovatelem soutûÏe je mûsto Vrbno pod Pradûdem.

2. Zamûfiení: SoutûÏ je zamûfiena na v˘bûr loga pro televizní obrazovku chystaného regionálního vysílání a dal‰í propagaãní materiály.

3. SoutûÏící: SoutûÏ není vûkovû omezena.

4. Podmínky soutûÏe a kritéria hodnocení:
- do soutûÏe bude pfiijat návrh loga regionální TV Pradûd v grafické podobû na papíru ve formátu max. A5;

- soutûÏní návrhy musí respektovat region a charakter firmy;

- jednoduchost a v˘stiÏnost návrhu;

- varianty barevnosti, ãitelnost i pfii ãernobílém zpracování;

- soutûÏní návrhy musí b˘t zaslány bez oznaãení autora, jméno a adresa autora, kontaktní telefon, pfiíp. e-mailová adresa musí b˘t pfiipojeny 

na samostatném papífie.

5. Dal‰í ustanovení soutûÏe:

a) soutûÏ bude hodnocena anonymnû pûtiãlennou odbornou komisí za úãasti státního notáfie;

b) vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo ponechat si soutûÏní práce a pouÏít je pro dal‰í propagaci TV Pradûd;

c) vyhla‰ovatel je oprávnûn bezplatnû uÏívat vítûznou práci na obrazovce i propagaãních materiálech, zasláním návrhÛ do soutûÏe soutûÏící 

vydává s tímto uÏíváním svÛj souhlas ve smyslu ustanovení autorského zákona;

d) vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo vybrat více soutûÏních návrhÛ pro dal‰í prezentaci TV Pradûd, napfi. pro jednotlivé redakce ãi pofiadové bloky.

6. Termín odevzdání soutûÏních prací: do 20. ledna 2005 (dle po‰tovního razítka).

Zasílací adresa:
Obãanské sdruÏení Televize Pradûd

Linhartovy zámek 36, 793 95 Mûsto Albrechtice

7. Termín vyhlá‰ení vítûze (vítûzÛ): do 31. ledna 2005 - na www.vrbnopp.cz a v regionálním tisku.

8. Cena pro vítûze hlavního loga TV Pradûd - mobilní telefon s integrovan˘m fotoaparátem.

9. Dal‰í vybrané soutûÏní návrhy budou prezentovány na v˘stavû soutûÏních prací se slavnostní vernisáÏí za pfiítomnosti autorÛ.

10. Pfiedání cen se uskuteãní v mûsíci únoru 2005. Vrbno pod Pradûdem

V souvislosti s pfiípravou projektu vysílání regionální televize mûsto Vrbno pod Pradûdem vyhla‰uje:

V˘tvarnou soutûÏ pro Euroregion Pradûd
o logo TV Pradûd

Seriál

Víte, co dûlat pfii dopravní nehodû?
(Informace místní organizace âeského ãerveného kfiíÏe)

9. Poranûní hrudníku a bfiicha

Poranûní hrudníku
Pfiíãinou otevfieného poranûní hrudníku b˘vá

rána nejãastûji bodná, stfielná, ale i poranûní

hrudní stûny zlomen˘m Ïebrem. âastûji

vzniká kryté poranûní - zhmoÏdûní hrudníku,

zpÛsobené tup˘m násilím, tj. nárazem hrud-

níku na volant, pfiejetím kolem auta, pádem

pfiedmûtu na hrudník, jeho zavalením apod.

Pfiíznaky:

- pfii otevfieném poranûní mÛÏe v místû rány

probublávat jasnû ãervená zpûnûná krev;

- pfii zhmoÏdûní hrudníku du‰nost, zrychle-

né, mûlké a namáhavé d˘chání;

- promodrávání kÛÏe (známka nedostatku ky-

slíku), pfiidruÏují se pfiíznaky ‰oku pfii po-

‰kození srdce a plic.

První pomoc:

Poloha pfii poranûní hrudníku: v polosedû

s moÏností uchopení podloÏky horními kon-

ãetinami postiÏeného, kter˘ sám zapojuje po-

mocné d˘chací svaly a napomáhá tak pohy-

bÛm hrudníku.

Pfii otevfieném poranûní je nutné okamÏité 

uzavfiení otvoru v hrudníku, zpoãátku i holou

dlaní - jde o Ïivot zachraÀující úkon. Ránu 

o‰etfiujeme krycím poloprody‰n˘m obva-

zem, kter˘ má tfii ãásti - sterilní krytí, nepro-

dy‰nou vrstvu (rou‰ka z PVC, která je ve v˘-

bavû autolékárniãky) a fixaãní vrstvu - a ob-

lepíme ze tfií stran leukoplastí, spodní ãást

necháváme volnou.

Pfii krytém poranûní, tj. pohmoÏdûní hrudní

stûny, znehybÀujeme hrudník ve v˘dechu 

elastick˘m obinadlem nebo trojcíp˘mi ‰átky

sloÏen˘mi do kravaty. Zaãínáme obvazovat

vÏdy od spodní ãásti hrudního ko‰e, konãíme

v podpaÏí. Tím omezujeme pohyby hrudní-

ku, pÛsobící bolest.

Vyz˘váme postiÏeného k pravidelnému klid-

nému d˘chání, zahajujeme proti‰oková opat-

fiení, pfii závaÏnûj‰ích poruchách dechu (pro-

modrávání) provádíme umûlé d˘chání.

Poranûní bfiicha
Pfiíãinou otevfieného poranûní bfiicha je rána

bodná, fiezná nebo seãná pfii zasaÏení bfii‰ní

stûny ostr˘m pfiedmûtem. PÛsobením hrubé

mechanické síly na oblast bfiicha - úder, ná-

raz na pfiekáÏku, pfiejetí vozidlem - nebo pÛ-

sobením dynamick˘ch sil, napfi. pfii pádu

z v˘‰ky, dochází k poranûní orgánÛ (jater,

sleziny, Ïaludku) a vnitfinímu krvácení.

Pfiíznaky:

- u otevfien˘ch zranûní od nekrvácejících ma-

l˘ch ranek na bfii‰ní stûnû aÏ po rozsáhlé

devastující krvácející rány s v˘hfiezem

bfii‰ních orgánÛ;

- u kryt˘ch poranûní jsou pfiíznaky nev˘raz-

né, b˘vá pfiítomna tupá bolest bfiicha, ne-

volnost, zvracení, postiÏen˘ ãasto sám

zaujímá tzv. úlevovou polohu, kdy leÏí na

boku s konãetinami pfiitaÏen˘mi k tûlu;

- v pfiípadû vnitfiního krvácení jsou patrné

pfiíznaky rozvíjejícího se ‰oku.

První pomoc:

Poloha pfii poranûní bfiicha - na zádech,

s mûkce vypodloÏen˘mi dolními konãetina-

mi pod koleny tak, aby se paty nedot˘kaly

podloÏky. Lehce vypodkládáme hlavu posti-

Ïeného, takÏe dochází k úplnému uvolnûní

bfii‰ní stûny a zmírnûní bolesti.

V pfiípadû podezfiení na vnitfiní krvácení jsou

nutná proti‰oková opatfiení a okamÏité pfiivo-

lání Zdravotnické záchranné sluÏby. Pfii otev-

fieném poranûní bfiicha se nedot˘káme vyhfiez-

lého orgánu, pouze jej sterilnû pfiekryjeme

a mûkce obloÏíme, krycí vrstvu nejlépe pfii-

chytíme stfií‰kovit˘m pfielepem leukoplastí,

nikdy neobvazujeme obinadlem kolem tûla.

MUDr. Pavel Srnsk˘
(Zdravotnická pfiíprava uchazeãÛ

o fiidiãsk˘ prÛkaz)
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Z okolních obcí

V Krnovû se konala valná hromada Euroregionu Pradûd
V krnovském hotelu Praha se usku-

teãnila v úter˘ 9. listopadu valná

hromada Euroregionu Pradûd

(EuP), které se zúãastnil také mí-

stostarosta mûsta R˘mafiova a ãlen

rady Euroregionu Pradûd Jaroslav

Kala. Pfiítomní provedli volbu ná-

vrhové a mandátní komise, vy-

slechli zprávu o ãinnosti Eurore-

gionu Pradûd za minulé období,

zprávu o hospodafiení a projednali

ãerpání rozpoãtu za rok 2004.

V diskusi mimo jiné vystoupil Ing.

Losert, vedoucí regionálního roz-

voje Olomouckého kraje (OLK),

a informoval pfiítomné o situaci

s hraniãními pfiechody. Konstato-

val, Ïe na ·umpersku je jedin˘ pfie-

chod s Polskem, a to Kladské sed-

lo. V tomto smûru pfiislíbil dokonce

pomoc i prezident âeské republiky

a Ing. Losert dostal za úkol pfiipra-

vit pro nûj dokumentaci. Do pfiípra-

vy dokumentace bylo zafiazeno ta-

ké deta‰ované pracovi‰tû OLK

v Jeseníku. Pfiítomní konstatovali,

Ïe jádro problému je na ãeské stra-

nû, a to u fieditele Celní správy âR

(ministerstvo vnitra).

Valná hromada EuP se dále zab˘-

vala projednáváním programÛ

Phare, problematikou spoleãenství

INTERREG III A, kter˘ není jen

fondem mikroprojektÛ, ale bylo fie-

ãeno, Ïe program nabízí moÏnosti

i pro velké investiãní projekty, pro-

káÏe-li se pfieshraniãní efekt a získá

vhodn˘ partner v Polsku. Vzhle-

dem k v˘‰i minimálního finanãní-

ho rozloÏení není vylouãeno sdru-

Ïování dal‰ích obcí, zde se pfiímo

nabízí role Euroregionu jako zpro-

stfiedkujícího orgánu.

Na valné hromadû bylo dále fieãe-

no, Ïe EuP bude nadále partnerem

pro v‰echny, ktefií si uvûdomují slo-

Ïitost a nároãnost Ïivota v pohra-

niãním regionu, daleko od center,

aÈ jiÏ v rámci republiky nebo

v rámci obou krajÛ (Moravsko-

slezského a Olomouckého). „Sami
se musíme postarat o dobrou pozi-
ci, nikdo nám nepomÛÏe.
Zprostfiedkovanû, spoleãn˘m tla-
kem mÛÏeme v mnoha pfiípadech
dosáhnout více a tyto moÏnosti, kte-
ré pro v‰echny z ãlenství v EuP vy-
pl˘vají, si mnohdy ani neuvûdomu-
jeme a nedokáÏeme je správnû a ve
vhodn˘ ãas vyuÏít,“ zaznûlo dále na

valné hromadû.

Euroregion Pradûd je dobrovol-

n˘m sdruÏením ãesk˘ch a pol-

sk˘ch spolkÛ a sdruÏení mûst a ob-

cí, které se nacházejí na území 

okresÛ Bruntál a Jeseník v âeské

republice a na území jiÏní ãásti

Opolského Slezska (vojvodství

Opole) v Polské republice.

Euroregion vznikl na základû rám-

cové smlouvy o vytvofiení ãesko-

polského euroregionu, která byla

podepsána 2. ãervence 1997, a byl

pojmenován po nejvy‰‰í hofie

JeseníkÛ - Pradûdu. âeská ãást

Euroregionu Pradûd byla zaregist-

rována jako zájmové sdruÏení

právnick˘ch osob Okresním úfia-

dem v Bruntále 9. fiíjna 1998. Na

ãeské stranû do nûj spadá 68 obcí

a na stranû polské18 obcí.

Euroregion podporuje spolupráci

v pfiíhraniãních územích pfiedev‰ím

v oblastech, jako je plánování 

územního rozvoje, ochrana Ïivotní-

ho prostfiedí, rozvoj hospodáfiství,

obchodu a sluÏeb, turistika, sport,

rekreace, doprava a spoje, vãetnû

rozvoje hraniãních pfiechodÛ, osvû-

ta, vûda, kultura, umûní a ochrana

zdraví.

Struktury Euroregionu Pradûd se

odli‰ují od struktur pfiedchozích eu-

roregionÛ. Orgány tûchto euroregi-

onÛ jsou rozdûleny do spoleãn˘ch

orgánÛ pro obû národní ãásti a od-

dûlené orgány pro národní (polskou

a ãeskou ãást).

SdruÏení obcí Bruntálska

SdruÏení obcí R˘mafiovska

SdruÏení obcí Vrbenska

SdruÏení obcí OsoblaÏska

SdruÏení obcí Slezské Harty

SdruÏení obcí a mûst Jesenicka

Mikroregiony sdruÏené v Euroregionu Pradûd

Obce Euroregionu Pradûd
Mûsta a obce ãeské ãásti euroregionu

Mûsta a obce polské ãásti euroregionu
Biala, Glogówek, Glucholazy, Korfantów, Krapkowice, Lambinowice, Lubrza, Nysa, Olszanka, Opole, Otmuchów, Paczków, Pakoslawice,

Prószkow, Prudnik, Strzelecki, Walce, Zdzieszowice. JiKo

Andûlská Hora  

Bûlá pod Pradûdem  

Bernartice  

Bílá Voda  

Bohu‰ov  

Brantice  

Bfiidliãná  

Bruntál  

âerná Voda  

Dûtfiichov nad Bystfiicí  

Dívãí Hrad  

Dolní Moravice  

Hlinka  

Horní Bene‰ov  

Horní Mûsto  

Hradec-Nová Ves  

Huzová  

Janov  

Javorník  

Jeseník  

Jindfiichov  

Jifiíkov  

Karlova Studánka  

Karlovice  

Kobylá  

Krasov  

Krnov

Leskovec nad Moravicí  

Lipová - Láznû  

LiptáÀ  

Ludvíkov  

Malá Morávka  

Malá ·táhle  

Mûsto Albrechtice  

Mikulovice  

Moravskoslezsk˘ Koãov  

Nová PláÀ  

Oborná  

Osoblaha  

OstruÏná  

Píseãná  

Razová  

Rusín  

R˘mafiov  

RyÏovi‰tû  

Skoro‰ice  

Slezské Pavlovice  

Slezské Rudoltice  

Stará âervená Voda  

Stará Ves  

Staré Hefimínovy  

Supíkovice  

·iroká Niva  

Tfieme‰ná  

Tvrdkov  

Uhelná  

Úvalno  

Val‰ov  

Vápenná  

Velká Kra‰  

Velká ·táhle  

Velké Kunûtice  

Vidnava  

Vlãice  

Vrbno pod Pradûdem  

Vysoká  

Zátor  

Zlaté Hory  

Îulová  

Foto: internet
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Od germánského boha Odina aÏ po Franti‰ka Josefa I.
aneb Celebrity se Lomnici nevyh˘baly - 3. ãást

Procházka „starého Procházky“
Tím je mínûn císafi Franti‰ek Josef

I. Nav‰tívil Lomnici spí‰ bezdûã-

nû. Pfii nûjakém honosném honu

v lichtensteinském polesí, snad

v roce 1889, na nûj pfii‰la „slabost

nûjaká“ a on vzal na krátkou jen

dobu zavdûk pohostinstvím zdej‰í

myslivny ze dfieva dovednû vysta-

vûné. Na památku byl v lesích zfií-

zen pomníãek s pamûtní deskou.

Myslivna sama byla pak desítiletí

uÏívána jako ‰kola. Dnes je nabí-

zena k prodeji.

Zlé jazyky sice fiíkaly, Ïe císafi

pán nav‰tívil „forstrovnu“ z po-

hnutky ãistû lidské, tedy Ïe si sem

„odkoãil“, ov‰em pro místní

Spolek vyslouÏilcÛ vojensk˘ch to

byl impuls jako hrom. Tak dlouho

naléhali na bohat‰í vrstvu obyva-

tel obce, aÏ se jim podafiilo usta-

vit Komitét za úãelem postavení

NejdÛstojného památníku náv‰tû-

vy Nejvy‰‰í - ostatnû kdo by si

dovolil nepfiispût na pomník moc-

náfie - a ten byl v roce 1908 po-

staven. Pfiesnûji fieãeno na 1. má-

je byla vysvûcena bysta Hlavy cí-

safiství na‰eho ve v˘klenku skla-

ním, pod pahrbkem kostelním,

nákladem místním i pfiespolním

velmi vkusnû zfiízená. Tato leÏí

pfii silnici fií‰ské a kaÏd˘ pocestn˘

zde úctu Nejvy‰‰í kdykoliv pro-

kazovati mÛÏe. Tolik z kronik

i dobového tisku.

Po vzniku âSR byla bysta uscho-

vána, a to tak dÛkladnû, Ïe nebyla

v roce 1938 k nalezení. Ostatnû

v tu dobu zcela v intencích nacis-

mu jednající vedení obce mûlo

k její znovuinstalaci vlaÏn˘ po-

mûr. A tak se asi moc nehledala.

KdyÏ se na‰la, byl vztah

k HabsburkÛm nûãím tak absurd-

ním a smû‰n˘m, Ïe císafiova bysta

leÏela pr˘ nûkolik t˘dnÛ pohoze-

na u fary. Nakonec ji nûkdo „od-

klidil“ navÏdy odevzdáním do

sbûrny Kovo‰rotu. Mûlo to b˘t

snad v roce 1966.

Pfiíhodou s bystou Franti‰ka

Josefa I. konãí v Lomnici náv‰tû-

vy celebrit korunovan˘ch.

Fanatiãtí lomniãtí a hlavnû tylov‰tí

stoupenci nacismu se marnû tû‰ili

na prÛjezd Adolfa Hitlera obcí

z Bruntálu smûrem na Olomouc.

Jsou známy jen horeãné pfiípravy

na uvítání a dluÏno fiíct, Ïe se na

v˘lohy nehledûlo. Na druhé stranû

je poznamenáno, Ïe nûkter˘m ro-

dinám byl pfiístup na oãekávan˘

prÛjezd VÛdce preventivnû zaká-

zán z dÛvodÛ „poru‰ování zásad

mravnosti a nûmecké národní cti“.

BáÈu‰ka Suvorov v Lomnici
Kroniky se o tom dost obsáhle

zmiÀují. Bylo to v zimû roku

1800, koncem února. Zima pr˘

byla spí‰e mírná. Ru‰tí vojáci

tehdy táhli z Itálie do Polska

a v Lomnici byl „rast“, tedy nû-

kolikadenní oddych velitelství

a elitní gardy. Na obec pfiipadlo

asi 800 pfiíslu‰níkÛ vojska a z to-

ho mûlo b˘t asi 150 dÛstojníkÛ.

MuÏstvo si jednak postavilo sta-

ny, jednak spalo po stodolách,

kdeÏto dÛstojníci byli ubytováni

u sedlákÛ. Sám Alexandr Vasil-

jeviã Suvorov byl první den uby-

tován v budovû po‰ty a dal‰ích

asi osm dní v domû rychtáfie

Schlossera. NemÛÏeme se divit

rozruchu, kter˘ vojsko v obci vy-

volalo, jedna pfiíhoda v‰ak pfietr-

vala staletí i v ústním podání. ·lo

o dodrÏování hygieny.

Pfied rychtou (nedbalostí vyhofiela

v letech padesát˘ch) teãe potok

a v nûm byla malá vodní nádrÏ.

Jednoho dne tam zaãala hudba vy-

hrávat vojenské mar‰e a k vodû

pfiicházely zástupy nah˘ch vojákÛ

s kouskem m˘dla v ruce.

Ponofiovali se do ledové vody,

rychle se mydlili, pak se opláchli

a honem ven do pfiistaveného sta-

nu. Tam se ustrojili, mongolské

markytánky jim podaly po poháru

kofialky a odchod. Generalisimus

Suvorov to pozoroval z náspí

rychtáfiova stavení spolu s faráfiem

a dal‰ími hosty vojevÛdce.

Podávána byla jídla sytá, vojenská

a kofialka italská - my‰leno hos-

tÛm u Suvorova. Tak stojí psáno.

RovnûÏ lze uvést, Ïe chování

a jednání bylo korektní. Snad to

bylo dáno elitností oddílÛ. Na ji-

n˘ch místech v okolí Krnova byly

zku‰enosti hor‰í.

Tím konãí povídání o nûkter˘ch

v˘znaãn˘ch náv‰tûvách v Lomni-

ci. Ale pro zajímavost, nebo spí‰

jako kuriozitu je‰tû jeden pfiíbûh.

VelkokníÏe na cestû do ¤íma
Okolo roku 1790 cestovala pfies

Lomnici v˘prava jakéhosi polské-

ho velkokníÏete. Nûkolik povozÛ

a koãár. Jeli do ¤íma nav‰tívit sva-

tá místa. Na pfiedbûÏné vyÏádání

jim obec zajistila nocleh ve zmínû-

ném uÏ domû „pro pohodlí pánÛ

stavûném“. Aã mûla mít v˘prava

náboÏensk˘ motiv, její úãastníci se

úmûrnû tomu nechovali. V lom-

nick˘ch hospodách vypili, co se

dalo, a ráno bylo kalné. KdyÏ

k poledni vyrazili dál k ¤ímu, uÏ

mûli za sebou hádku s hostiteli á la

Kdo to bude platiti. Jsou pfiece na

pouti do Svatého mûsta a tady po

nich chtûjí peníze! Nakonec se to

nûjak vyfie‰ilo, do povûdomí a úst-

ního podání tato moÏná ne zas tak

ojedinûlá v˘prava ve‰la nûãím ji-

n˘m: VelkokníÏe pfii odjezdu ne-

dal sluÏebnictvu Ïádn˘ obvykl˘

„tringelt“ neboli spropitné s po-

známkou, Ïe v‰e najdou v jeho

posteli. Skuteãnû na‰li - byl to

„podkladek“, kter˘ vÛbec nevo-

nûl, a pefiiny tak skr˘valy pách-

noucí pozÛstatky trávení. 

Jaroslav Chytil

Prostor pro podnikatele

Podnikatelé, sdruÏení, kluby - ukaÏte se na internetu!
Jak si uÏ jistû spousta obãanÛ, ktefií mají pfií-

stup na internet, v‰imla, R˘mafiov má nové

webové stránky. Mûly by b˘t zajímavûj‰í,

pfiehlednûj‰í a poskytovat mnohem více in-

formací. Smyslem tûchto stránek je nabízet

komplexní sluÏby nejen obãanÛm, ale i pfií-

padn˘m turistÛm a náv‰tûvníkÛm mûsta. To

v sobû zahrnuje spolupráci fiady státních, 

obecních i nestátních institucí a organizací,

které by mûly o sobû navzájem vûdût a spo-

lupracovat.

Pro usnadnûní komunikace jsme se jiÏ dfiíve

rozhodli zpracovat databázi tûchto institucí.

V souãasné dobû je v‰ak nutné doplnit infor-

mace bliÏ‰ími údaji - a proto Ïádáme v‰ech-

ny pfiedstavitele zájmov˘ch organizací, maji-

tele ubytovacích a restauraãních kapacit

a provozovatele nejrÛznûj‰ích sluÏeb o po-

moc.

JestliÏe jste ãleny zajímavé organizace nebo

sdruÏení, byla by ‰koda, kdyby se o va‰ich

aktivitách a nejrÛznûj‰ích akcích pro vefiej-

nost nedozvûdûlo více lidí - va‰ich potenciál-

ních ãlenÛ ãi platících náv‰tûvníkÛ. Dodejte

nám prosím svÛj kalendáfi akcí, fotografie,

informace o sv˘ch úspû‰ích nebo úspû‰ích

sv˘ch kolegÛ.

Pokud podnikáte, je pro vás umístûní infor-

mací o va‰í provozovnû na internetov˘ch

stránkách mûsta tou správnou reklamou.

Turisté, ktefií se chystají pfiijet do na‰eho

mûsta, si v dne‰ní dobû hledají ubytování

i zábavu právû na internetu. KdyÏ se dosta-

nou do nûjaké neãekané situace, budou mít

k dispozici spoustu moÏností, jak ji vyfie‰it -

ov‰em jen v pfiípadû, Ïe budou mít k dispozi-

ci va‰i adresu, kontakt, otevírací dobu a sor-

timent sluÏeb, pfiípadnû také odkaz na va‰e

vlastní stránky.

Ve‰keré informace mÛÏete posílat elektro-

nicky na adresu pleska@rymarov.cz nebo

zanechat na podatelnû Mûstského úfiadu.

A na závûr máme pro v‰echny tu nejlep‰í

zprávu: Ve‰keré údaje zvefiejníme zdarma! 

Bc. Leona Pleská

B˘val˘ „Forsthaus“ kam si císafi „odskoãil“ pfii náv‰tûvû Lomnice
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Sport

15 let basketbalu v R˘mafiovû
Pfied 15 lety, pfiesnû 17. ledna 1989, byl

v R˘mafiovû zaloÏen pfii TJ Jiskra basketba-

lov˘ oddíl, na jehoÏ ãinnost dnes navazuje

sv˘m pÛsobením basketbalov˘ t˘m muÏÛ

BFAA Oldies. V sobotu 20. 11. se v hale

Gymnázia setkalo kolem patnácti b˘val˘ch

aktivních hráãÛ, aby na prÛkopnické zaãátky

oddílu zavzpomínali zápasem mezi zakláda-

jícími ãleny a hráãi, ktefií se k oddílu pfiidali

pozdûji. Pozvání dostali nejen b˘valí ãlenové

basketbalového oddílu TJ Jiskra R˘mafiov,

ale i hráãi dvou legendárních t˘mÛ mûstské

ligy - Turisté a Geologick˘ prÛzkum, ktefií se

také zaslouÏili o v˘razn˘ nástup basketbalu

v na‰em mûstû na konci osmdesát˘ch let. Na

programu byla dvû utkání: Zakládající ãleno-

vé versus Ostatní ãlenové

a Turisté versus Geologick˘ prÛ-

zkum. Veãer po skonãení druhého

zápasu následovalo spoleãné po-

sezení v hospodû U Hrozna.

A jak se vyvíjela situace na palu-

bovce? Velmi dramaticky. Nikdo se

nechtûl nechat zahanbit, kaÏdé

druÏstvo si chtûlo odnést vítûzství.

Vût‰í herní ‰tûstí stálo nakonec pfii

druÏstvu Ostatních ãlenÛ, které

porazilo Zakládající pomûrem

68:51 (12:10, 23:14, 19:13, 14:14).

Body: ZeÈák - 16, Nehera P. - 8,

Hama - 8, Köhler - 8, DoleÏel - 4,

Rektofiík - 3, Nehera M. - 3, Dobrevová - 1,

Kala - 24, Nehera M. - 17, PÛda

- 12, Vraspír - 6, Pupík - 5,

Dolák - 4, rozhodãím byl Jan

Dohnal.

Zápas byl vyrovnan˘, i kdyÏ

ZakladatelÛm nevy‰la hlavnû 

2. ãtvrtina, po které prohrávali

o 11 bodÛ. Jejich soupefiÛm hod-

nû pomohla v˘pomoc mladíka

Michala Nehery, kter˘ nasázel

ZakladatelÛm 17 bodÛ, vût‰inu

z nich z trojek. KdyÏ se v rámci

spravedlnosti zafiadil do t˘mu

Zakládajících, dal v jejich dresu

jen 3 body (asi lep‰í obrana).

Jinak o v˘sledek zase tak moc ne‰lo, i kdyÏ

motivace v podobû lahodného peprmintového

likéru pro vítûze pfiece jen burcovala a dodá-

vala rychle ub˘vající síly. Ústfiední postavou

na hfii‰ti byl v‰ak zcela jednoznaãnû rozhodãí

Honza Dohnal, jenÏ dal sv˘mi nekompromi-

sními v˘roky a gesty vzpomenout na staré ãa-

sy, kdy pískával Mûstskou ligu a dokonce

chvíli i trénoval t˘m muÏÛ.

Turisti - Geologick˘ prÛzkum 34:21
Ke zklamání organizátorÛ se dostavili jen

tfii ãlenové b˘valého slavného druÏstva

Geologického prÛzkumu. TuristÛ bylo jen

o málo více, a tak byly oba t˘my doplnû-

ny o nûkteré hráãe z pfiedcházejícího zá-

pasu. JiKo

R˘mafiov zabodoval v mezinárodním volejbalovém turnaji
V sobotu 20. listopadu se usku-

teãnil v tûlocviãnû na Národní 

ulici v R˘mafiovû Turnaj 17. li-

stopadu ve volejbale muÏÛ.

Zajímavou kuriozitou a oÏive-

ním tohoto tradiãnû pofiádaného,

jiÏ 27. roãníku turnaje byla me-

zinárodní úãast druÏstva muÏÛ

z mûsta Krompachy. Pfiátelé

z partnerského mûsta pfiijeli

i pfies kalamitní poãasí jiÏ v pá-

tek, aby se mohli zúãastnit so-

botního utkání spolu s druÏstvy

Moravského Berouna, Bruntálu,

R˘mafiova a Bfiidliãné. Tato pro

mûsto R˘mafiov v˘znamná akce

byla organizována a finanãnû za-

bezpeãena ve spolupráci Stfied-

ního odborného uãili‰tû a Odbor-

ného uãili‰tû v R˘mafiovû, oddí-

lu odbíjené TJ Jiskra R˘ma-

fiov, vedoucích pfiedstavitelÛ mû-

sta a Spolku pro mezinárodní

partnerské vztahy.

Podûkování za zdárn˘ prÛbûh

a uskuteãnûní celé této akce pat-

fií Ing. Soni Kováfiíkové, fieditel-

ce SOU a OU R˘mafiov a záro-

veÀ pfiedsedkyni volejbalového

oddílu, za organizaci vlastního

turnaje Pavlu Ujfalu‰imu, za po-

moc pfii stravování slovensk˘ch

pfiátel po celou dobu pobytu pat-

fií velk˘ dík obûtavému t˘mu ku-

chafiek a mistrov˘ch odborného

v˘cviku SOU a OU R˘mafiov.

27. roãník turnaje se vydafiil ke spokojenosti v‰ech pofiadatelÛ, hráãÛ i slovensk˘ch pfiátel, se kter˘mi se v nedûli na slavnostním obûdû roz-

louãil za pfiedstavitele mûsta místostarosta Ing. Jaroslav Kala, pfiedseda TJ Jiskra R˘mafiov Franti‰ek Pohanka, Jana Hoffmannová a fieditelka

SOU a OU Ing. SoÀa Kováfiíková. JiKo

V˘sledková tabulka mezinárodního utkání ve volejbale
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JAK VYJDE
Dal‰í fiádné ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 14. 1. 2004

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 7. 1. 2005 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

1/2005

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE

Pfii aerobiku a kalanetice „cviãilo celé mûsto“
Tûlov˘chovná jednota Jiskra

R˘mafiov, odbor Sport pro v‰ech-

ny, uspofiádala v sobotu 20. listo-

padu tradiãní akci pod názvem

Cviãí celé mûsto. Do tûlocviãny

na Hornomûstské ulici zamífiilo

tfiicet cviãenek, které pfii sviÏné

hudbû dokázaly rozh˘bat tûlo

a pfiedvedly v dobré kondici, Ïe

opravdu umí. Pfií‰tí akci, která se

koná dvakrát roãnû, bude opût or-

ganizovat odbor Sport pro v‰ech-

ny TJ Jiskry R˘mafiov a je pláno-

vána na leden pfií‰tího roku.

Organizátofii v‰ak pfii cviãení po-

strádali cviãence-muÏe, a proto

pozvání na dal‰í tûlov˘chovnou

akci patfií zejména jim.

V závûru sobotního odpoledne

byla zaji‰tûna tombola, která

u nûkter˘ch pfiítomn˘ch vyvolala

upfiímnou radost z v˘her.

Pofiadatelé dûkují touto cestou

v‰em sponzorÛm, ktefií do tombo-

ly pfiispûli. Je to od nich velmi

pûkné gesto a ãlenové odboru

Sport pro v‰echny jim za to pfiejí

hodnû úspûchÛ v jejich nároãné

práci.

Hezké Vánoce a lep‰í vstup do
Nového roku pfieje odbor Sport
pro v‰echny.

R˘mafiov‰tí vytrvalci na Hrouzovce

LyÏování na Moravû 2004 - 2005
Aktuální informace z lyÏafisk˘ch areá-

lÛ Moravy s denním zpravodajstvím

o stavu snûhov˘ch podmínek (aktuali-

zace probíhá v pracovních dnech do

9.30) naleznete na internetové adrese:

pocasi.ecesko.cz. Stav podmínek

(v provozu, úprava tratí, teplota, druh

snûhu, v˘‰ka snûhu, sráÏky, síla vûtru,

smûr vûtru, akce v areálu atd.) si mÛ-

Ïete nechat poslat na mobilní telefon

zasláním SMS ve tvaru pocasi kód
místa, napfi. lyÏafisk˘ areál Pustevny:

pocasi pustevny, na tel. ãíslo 907 09 06

(cena SMS je 6 Kã). V pfiípadû, Ïe ne-

máte k dispozici kód místa, za‰lete do-

tazovací SMS ve tvaru poãasí
Jeseníky: Branná - Proskil (branna),

Karlov - Kazmarka (kazmarka),

Karlov - My‰ák (mysak), Karlov -

Pawlín (pawlin), Karlov - Jantar -

Roháã (rohac), Klepáãov (klepacov),

Lipová Láznû - Miroslav (miroslav),

Lipová Láznû - LázeÀsk˘ vrch (lazen-

skyvrch), Malá Morávka - Karlov

(moravka-karlov), Malá Morávka -

Kopfiivná (koprivna), OstruÏná - Joná‰

(ostruzna), Ovãárna (ovcarna),

Petfiíkov - Kaste (kaste), Ramzová -

Aréna R3 (ramzova), Staré Mûsto 

p. SnûÏ. - Kunãice (kuncice), Staré

Mûsto p. SnûÏ. - Paprsek (paprsek),

Vrbno p. Pradûdem (vrbno).

Pfiíklad zadání SMS: stanice Horské

sluÏby Bílá: pocasi hsbila, lyÏafisk˘ 

areál Pustevny: pocasi pustevny.

Podmínky ze stanic garantuje Horská

sluÏba, z lyÏafisk˘ch areálÛ jsou garan-

továny provozovateli. Aktuální se-

znam areálÛ: pocasi.ecesko.cz nebo

SMS ve tvaru pocasi. SluÏba je po-
skytována od 1. 12. 2004.

Tomá‰ Poledník, its Beskydy, s. r. o.

V sobotu 13. listopadu se zúãast-

nili bûÏci Pavel Pode‰va, Karel

StrÏínek, Vlastimil Koke‰

a Luká‰ Vala jiÏ 18. roãníku bû-

hu na 15 km na trati v Krnovû

pod názvem Hrouzovka 2004.

Závod pofiádali orientaãní bûÏ-

ci z Krnova a bylo vypsáno pût

kategorií na trati dlouhé 

15, 8 a 4 km. Závodu se zúãast-

nili také cyklisté. Mezi ostfiíle-

n˘mi borci bylo velké mnoÏ-

ství PolákÛ, ktefií v kategorii

C (50 - 60 let) obsadili první tfii

místa. Kvalita startovního pole

byla znát a tempo bylo hned po

startu pekelné. Borci z atletic-

k˘ch klubÛ z Ostravy, PováÏ-

ské Bystrice, Zlína, Kopfiivnice

a jin˘ch mûst nenechali nikoho

na pochybách o sv˘ch kvalitách,

a tak domácí nemûli nadûji na

medailové pozice. Mezi „profe-

sionály“ se ov‰em na‰i borci ne-

ztratili a v kategorii A (20 - 40 let)

stanuli spoleãnû na 6. pfiíãce

Vlastík Koke‰ a Luká‰ Vala.

V kategorii B (40 - 50 let) obsa-

dil 9. místo Karel StrÏínek

a v kategorii C (50 - 60 let) vy-

bojoval 7. místo Pavel Pode‰va.

Teì ãekají bûÏce poslední zá-

vody na konci roku - ·tûpán-

sk˘ bûh ve Staré Vsi a Silve-

strovsk˘ závod v Dolní Mora-

vici. JiKo

P¤Í·TÍ VYDÁNÍ, KTERÉ VYJDE 17. PROSINCE 2004
BUDE HISTORICKÉ
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ppoofifiááddáá

pfiedvánoãní prodej za velmi v˘hodné ceny !!!

Ve dnech od 3. listopadu - do 22. prosince 2004
pondûlí - pátek

dennû od 10,00 hod - do 17,00 hod

Místo prodeje:: uull.. SSookkoolloovvsskkáá - vveeddllee SSSSOO·· PPRRIIMMAA ((bb˘̆vvaall˘̆ zzáávvoodd HHeeddvvaa))

SSoorrttiimmeenntt vv˘̆rroobbkkÛÛ::

• Saténové loÏní soupravy jed-

nobarevné a tisky

• TV deky

• Pol‰táfiky rÛzn˘ch velikostí,

tvarÛ a barev

• Mikulá‰sk˘ pytlík

• Závûsy, záclony

• Pfiehozy

• Sedáky

• Ubrusy

• Kravaty,mot˘lky, ‰ály a ‰átky

• atd.

Dále bude moÏno nakoupit i metrov˘ textil,
za velmi vv˘̆hhooddnnéé cceennyy..

UUrrããiittûû ssii vvyybbeerreettee zz nnaa‰‰íí bboohhaattéé nnaabbííddkkyy vv˘̆rroobbkkÛÛ..

TTûû‰‰íímmee ssee nnaa VVaa‰‰ii nnáávv‰‰ttûûvvuu..

CREDIT SUISSE
Poji‰Èovna & Penzijní fond

ZÍSKEJTE
ODMùNU A DÁREK

ZA UZAV¤ENÍ ÎIVOTNÍ POJISTKY

(pro dûti i dospûlé, v˘hodné,
variabilní, se spofiením)

KANCELÁ¤ CREDIT SUISSE
(budova âeského Telecomu)

PONDùLÍ 9.00 - 11.30    13.30 - 16.30

NEBO VOLEJTE: 603 780 576
LENKA ROMA≈ÁKOVÁ

KONTAKTOVAT MÒÎETE
I V SOBOTU A NEDùLI

NABÍDKA PLATÍ DO 22. 12. 2004

Oznamujeme, Ïe v R˘mafiovû
je otevfiená

NOVÁ PRODEJNA
tû‰íme se
na va‰i náv‰tûvu
s dárkov˘m zboÏím

TELEPOINT PARTNER R˘mafiov

zastoupení âESKÉHO TELECOMU

Provozovna: námûstí Míru 2 (vedle po‰ty – I. patro)

tel./fax: 554 230 485, fax: 554 230 486;

e-mail: telepoint.p.rymarov@iol.cz

10x rychlejší internet 
na zkoušku ZDARMA!

vánoční  nabídka Internet  Expres

Na vysokorychlostním internetu teì ulítnete 

opravdu snadno. Internet Expres vám 

totiÏ bude lítat  neuvûfiitelnou 

rychlostí 512 kbit/s!

Takovou smr‰È on-line zábavy 

uÏ stojí  za to si zdarma 

vyzkou‰et, co fiíkáte?

• 14 dní vysokorychlostní 
internet na zkou‰ku 
zdarma

• zapÛjãení modemu 
a aktivace sluÏby za 1 Kã

• dal‰ích 6 t˘dnÛ 
s rychlostí 512 kbit/s 
za cenu rychlosti 256 kbit/s

• aÏ 10x rychlej‰í pfiipojení 
k internetu neÏ vytáãené

• bezpeãné pfiipojení 
k internetu 24 hodin dennû

buď na něm ulítnete
nebo ho vrátíte
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(nám. Míru 8)

U nás najdete:
ubrusy a prostírky z vamberecké krajky, ka-

pesníky v dárkovém balení, ãaje, vonné ty-

ãinky, aroma esence, keramiku, ruãní

papír, obrázky, dfievûné korálky, 

umûlecké kováfiské v˘rob-

ky, ruãnû vyrábûné ‰per-

ky a originální zvo-

neãky ze zvonafiské

dílny Marie Tomá-

‰kové-Dytrychové.

OTEV¤ENO:
PO - PÁ 8.00 - 17.00

SO         8.00 - 11.00



Výše splátky po dobu úvěru je neměnná včetně pojištění. • K uzavření úvěru není potřeba potvrzení o příjmu.

!!! SUPER AKCE DO KONCE ROKU !!!
Ke kaÏdému zakoupenému vozu financovanému pfies GE Capital Leasing Defendlock  nebo Construct v hodnotû 10.000,- Kã + kniha v˘hod u Barumu zdarma

• Výkup za hotové: Váš automobil vám 
vykoupíme okamžitě po osobní domluvě.
• Komisní prodej: neúčtujeme parkovné,
rychlý prodej, vyřízení všech formalit 
samozřejmostí.

• Protiúčet: při koupi nového vozu mů-
žete platit vaším stávajícím vozidlem.
• Autocredit od GE Capital
Leasing: akontace již od 1,- Kč
z ceny vozidla, výhodné havarijní

pojištění a povinné ručení. Na sjed-
nání úvěru potřebujete dva platné
doklady totožnosti, bankovní spojení
a cca 45 minut času. U všech vozi-
del prověřen původ.

Autoprodejna Petr  La‰ák,  Revoluãní  26 ,  795 01 R˘mafiov
tel . :  554 211 577, 608 830 940, www.autolasak.cz,  e-mail :  autolasak@quick.cz

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

Fiat Punto 1.2 SX, r. v. 1996,
101 tis. km, airbag, centrál,
el. pfi. okna. 
Cena: 108 000 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi 44 kW,
r. v. 2000, 98 tis. km, airbag,
CD + rádio, imob., posil. fiíz.,
centrál. Cena: 173 000 Kã.

Renault Mégane 1.6 kupé, 
r. v. 1997, 2x airbag, imob.,
el. okna, posil. fiíz., centrál.
Cena: 138 000 Kã.

Honda HR - V 1.6 4x4, klima,
1. majitel, r. v. 2001, 2x airbag,
ABS, CD + rádio, el. okna, taÏ-
né, centrál. Cena: 375 000 Kã.

Suzuki Grand Vitara 2.5 V6
Elegance 4x4, r. v. 2001, 52 tis. km,
airbagy, ABS, imob., el. v˘bava,
taÏné, centrál. Cena: 379 500 Kã.

·koda Octavia 1.6 i ELEGANCE,
klima, r. v. 2002, 138 tis. km, 2x 
airbag, ABS, v˘b. v el., palub. poã.,
centrál a dal‰í. Cena: 278 000 Kã.

·koda Fabia 1.4 Classic 50 kW,
1. majitel, r. v. 2000, 92 tis. km,
rádio, centrál, imob., posil. fiíze-
ní. Cena: 169 500 Kã.

Ford Fiesta 1.3 Zetec, r. v.
1996, airbag, centrál, imob.,
el. okna. Cena: 99 000 Kã.
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Audi A6 2.5 TDi Quattro, klima, 
r. v. 2000, 8x airbag, EDS, ABS, rá-
dio, el. okna, posil. fiíz., palub. poã.,
centrál a dal‰í. Cena: 498 000 Kã.

Fiat Marea Weekend 1.8 16V
klima, r. v. 1996, ABS, centrál,
el. okna a zrc., posil. fiízení
a dal‰í. Cena: 108 500 Kã.

Hyundai Accent 1.3, r. v.
1997, 110 tis. km, 2x airbag,
ABS, posil. fiízení. 
Cena: 89 900 Kã.

Seat Ibiza 1.0 37 kW - 1. ma-
jitel, r. v. 2002, 93 tis. km, rá-
dio, posil. fiízení. 
Cena: 179 000 Kã.

·koda Felicia Combi 1.3 LXi
50 kW, r. v. 1999, 109 tis.
km, rádio, centrál, posil. fiíze-
ní. Cena: 139 900 Kã.

Ford Transit 2.5 Di, valník 
6 míst, r. v. 1999, 2 x airbag,
rádio, imob., posil. fiíz. 
Cena: 259 000 Kã bez DPH.

· - Fabia 1.4 16V Comfort, 1. ma-
jitel, r. v. 2000, 98 tis. km, 
airbagy, ABS, rádio, centrál, posil.
fiízení a dal‰í. Cena: 185 900 Kã.

Fiat Seicento 1.1 Klima 3dvé-
fiov˘, r. v. 2000, klima, 2x air-
bag, centrál, imob., el. okna,
posil. fiízení. Cena: 119 000 Kã.

·koda Felicia combi LX 1.9 D,
r. v. 1998, airbag, CD, rádio,
centrál, posil. fiíz., el. zrcátka.
Cena: 149 000 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi 44 kW
Classic, r. v. 2001, 33 900 km,
airbag, rádio, centrál, imob.,
posil. fiízení. Cena: 179 500 Kã. 

·koda Octavia SLX 1.9 Tdi,
klima, r. v. 2000, 121 tis. km,
airbagy, ABS a dal‰í. 
Cena: 259 000 Kã.

Volkswagen Golf 1.9 SDi 50
kW, r. v. 1999, 117 tis. km,
2x airbag, ABS, centrál, posil.
fiízení. Cena: 215 000 Kã.

Ford Mondeo Combi 2.0 TDDi,
klima, r. v. 2001, 87 000 km,
8x airbag, ABS, el. vybavení
a dal‰í. Cena: 335 000 Kã.

·koda Octavia Combi 1.9 TDi
PD 4x4 Eleg, r. v. 2003, 7 600
km, klima, ABS, el. okna, palub.
poã., centrál. Cena: 459 000 Kã.

·koda Felicia Pick-Up 1.9 D LX
47 kW, r. v. 1996, 95 tis. km,
imobilizér, posilovaã fiízení.
Cena: 89 000 Kã bez DPH.

·koda Felicia 1.3 LXi 50 kW,
r. v. 1996, 116 tis. km, rádio,
imobilizér a dal‰í. 
Cena: 89 900 Kã.
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