
EvÏen To‰enovsk˘ pfiedstavil fir-
mám projekt Moravskoslezského
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âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody
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v nouzi

Skauti pfiivezli tradiãnû Betlémské svûtlo. Lidem je budou dále
pfiedávat zítra od 7.00 do 11.00
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Veãer s Harry Potterem, akce na níÏ se ãarovalo, ale také
rozdávala poslední kniha J. K. Rowlingové 

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska

S VÁNOâNÍ P¤ÍLOHOU



Jsou jich milióny, miliardy, bilióny, 10n, ...

Jakékoliv ãíslo, které si vymyslíme, nebude

dostateãné pro vyjádfiení nekoneãného mnoÏ-

ství snûhov˘ch vloãek, které kaÏdou zimu pfii-

kr˘vají na‰i dÛvûrnû známou krajinu a mûní ji

v kouzeln˘ svût zimního království. Tolikrát

znovu a znovu obdivovan˘ a tolikrát znovu

a znovu proklínan˘. Sníh, tak fascinující pro

v‰echny dûti, tak neodolateln˘ pro hravé psy

i pro mnoho dospûl˘ch.

Jeden z nespoãetn˘ch zázrakÛ pfiírody.

A pfiitom se skládá z tak nepatrn˘ch a pomíji-

v˘ch vûcí, jak˘mi jsou snûhové vloãky. ·koda

Ïe si je málokdy mÛÏeme prohlédnout oprav-

du zblízka a podrobnû. Pfiistály na na‰em ru-

kávu, tfipytivé a dokonalé, chceme se na nû po-

dívat, a ony nám pfii prvním neopatrném vy-

dechnutí mizí pfied oãima a uÏ nikdy nebudou.

Snûhová vloãka je jednou z mnoha podob záz-

raãné tekutiny - vody - bez níÏ by nebyl Ïivot

na této planetû, bez níÏ bychom nebyli ani my.

KaÏdá vloãka je jiná a opravdu by mezi tûmi

miliardami vloãek bylo velmi obtíÏné najít dvû

stejné. V‰echny ale mají spoleãné rysy.

Voda vytváfií krystaly, jejichÏ základem je

‰estibok˘ hranol. Molekula vody má podobu

tetraedru s centrálním atomem kyslíku. Dva

ze ãtyfi rohÛ jsou obsazeny atomy vodíku, ve

zbyl˘ch dvou jsou volné elektronové páry 

atomu kyslíku. Na nû se mo-

hou navázat vodíkové atomy

dal‰ích molekul vody. Více

tetraedrÛ pak spolu vytváfií

‰estiúhelníky. Pfii dostateãné

vlhkosti vzduchu vzniká

hvûzdicovit˘ tvar.

RÛst a podobu snûhov˘ch vlo-

ãek ovlivÀuje teplota, vlhkost

a také rychlost proudûní vzdu-

chu. Nejrychleji rostou pfii

teplotû kolem minus patnácti

stupÀÛ Celsia. Vznik a v˘voj

vloãek v˘raznû ovlivÀují jiÏ

nepatrné pfiímûsi jin˘ch látek.

Vloãka tak mÛÏe vytváfiet neu-

vûfiitelné mnoÏství tvarÛ, od

hladk˘ch zaoblen˘ch ploch

s vystupujícími hfiebínky aÏ po

bohatû ãlenité s postranními v˘bûÏky, krystalky

o tfiech, ‰esti, dvanácti, osmnácti nebo ãtyfiiadva-

ceti koncích, ‰estiboké sloupeãky podobné ma-

l˘m hranat˘m tuÏkám. Vloãky obvykle nejsou

vût‰í neÏ nûkolik milimetrÛ, ale nûkdy se spojí

více krystalÛ v jeden sloÏit˘ prostorov˘ útvar.

Tolik rÛzn˘ch zákonitostí a vlivÛ pfii vzniku

tak jednoduchého a z ãlovûãího pohledu ne-

podstatného detailu, jak˘m je snûhová vloã-

ka. Ale z podobn˘ch „detailÛ“ se skládá cel˘

ná‰ okolní svût. I kdyÏ je vût‰inou nepotfie-

bujeme nezbytnû znát k tomu, abychom Ïili

svÛj v‰ední Ïivot, na druhé stranû je ‰koda je

nevidût a nemít pfiíleÏitost se z nich radovat.

Tûm, ktefií mají moÏnost vyuÏívat sluÏeb inter-

netu, vfiele doporuãujeme stránky www.snow-

crystals. com. Najdou na nich velké mnoÏství

krásn˘ch obrázkÛ „princezen zimního králov-

ství“ - snûhov˘ch vloãek a mnoho dal‰ích za-

jímavostí. M. Marek
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na úvod
Víte, kolik váÏí snûhová vloãka?

Motto: Opravdovou krásu Vánoc najdeme v jednoduchosti. Brian Cavanaugh

VáÏení a milí ãtenáfii,

dostává se Vám do rukou posled-

ní vydání R˘mafiovského horizon-

tu leto‰ního roku, kter˘ byl pestr˘

na události i dûní v na‰em regio-

nu. Nûktefií z nás v závûru roku bi-

lancují, co se jim povedlo nebo

naopak co je jim nepodafiilo.

Dávají si pfiedsevzetí do roku nad-

cházejícího. 

Jsou pfied námi nejkrásnûj‰í svát-

ky, na které se tû‰í vût‰ina dospû-

l˘ch a hlavnû dûti. V horeãném

tempu vánoãní doby míváme

sklon zapomínat na poselství

a pfiíslib, které Vánoce zvûstují.

Velmi ãasto b˘váme v zajetí toho,

co v‰echno je‰tû musíme stihnout

na poslední chvíli. Pospícháme,

tlaãíme a strkáme se a málem srá-

Ïíme lidi shánûjící ten extra dárek,

kter˘ si my váÏnû nemÛÏeme do-

volit. Média a nadnárodní fietûzce

oslepují tfipytem a leskem, zvonû-

ním zvonkÛ a cinkáním pokladen

v obchodech. Pfiestali jsme dbát

v˘znamu Vánoc - poselství míru

mezi národy, pfiíslibu radosti li-

dem dobré vÛle.

Opravdová krása Vánoc se nachá-

zí spí‰e v jednoduchosti - jedno-

duchosti pramenící z uvûdomûní

a umûní naslouchat. Zkusme ales-

poÀ v dobû, kdy kfiesÈansk˘ svût

oãekává pfiíchod Spasitele, vy-

kouzlit pro druhé byÈ jen nepatrn˘

úsmûv, pokud nám dar pfiátelství,

porozumûní, tolerance a pomoci

bliÏnímu není dán od pfiírody.

Zkuste to a nûkdy se budete divit,

jak v˘bornû to funguje. ProkaÏte

laskavost a vykonejte nezi‰tnû 

alespoÀ jeden krásn˘ skutek. Jen

do toho, zkuste to, opravdu!

Potfietí, popáté, pak uÏ to pro vás

bude maliãkost. A vûfite mi, jsem

si jist, Ïe lidé kolem vás budou 

udiveni a svût bude ohromen. Pak

velice snadno zjistíte tfieba i to,

kolik váÏí snûhová vloãka. Jen do

toho, buìte laskaví osto‰est.

Takové ‰oky svût moc potfiebuje.

Na závûr bych Vám v‰em chtûl za

celou redakci R˘mafiovského ho-

rizontu podûkovat za ãtenáfiskou

pfiízeÀ a v‰em spolupracovníkÛm

za ochotnou pomoc pfii vytváfiení

pfiedchozích dvaceti vydání, které

odráÏely Ïivot na‰eho regionu bû-

hem celého roku. Jak jsem se jiÏ

zmínil v úvodu, rok 2005 byl pln˘

v˘znamn˘ch událostí a zajíma-

v˘ch akcí. O tom se mÛÏete pfie-

svûdãit ve struãném shrnutí na po-

slední dvojstránce. Za pomoc pfii

vytváfiení jednotliv˘ch vydání

R˘mafiovského horizontu v roce

2005 patfií dík redakãní radû, jme-

novitû Miloslavu Markovi,

Kvûtoslavû Sicové, Leonû Pleské

a Vlastimilu Baranovi, a samo-

zfiejmû v‰em stál˘m nebo nahodi-

l˘m externím spolupracovníkÛm,

ktefií na‰im novinám poskytovali

cenné a zajímavé informace.

A nebylo jich málo. Za to Vám

v‰em, pfiátelé, velké a upfiímné dí-

ky a budeme se tû‰it na spoluprá-

ci v roce 2006. 

Jifií Koneãn˘ (JiKo)

Redakce R˘mafiovského horizontu
Vám pfieje

kouzelné, poklidné
a purpurou vonící Vánoce
s bílou vloãkou na dlani,

do nového roku 2006 pevné zdraví,
‰tûstí, pracovní i osobní úspûchy
a splnûní v‰ech touÏebn˘ch pfiání

Vá‰ RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Milí ãtenáfii,

dovolte mi, abych Vám s nadcházejícími vánoãními

svátky popfiál jejich klidné a spokojené proÏití v kruhu

sv˘ch nejbliÏ‰ích, bohatou nadílku a do nového roku

pevné zdraví, ‰tûstí a spokojenost.

Dny volna vyuÏijte k odpoãinku a také k bilanci a za-

my‰lení nad uplynul˘m rokem. Novû získané síly, pfied-

sevzetí a elán vûnujte v novém roce k realizaci sv˘ch

plánÛ a naplnûní svého Ïivota.

K tomu Vám pfieji hodnû ‰tûstí.

starosta mûsta R˘mafiova

Snûhová vloãka
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* * * GALERIE R¯MA¤OVSK¯CH ÚSPùCHÒ 2005  * * *
¤íká se, Ïe nic nepotû‰í tolik jako cizí ne-

‰tûstí. Platí to ov‰em i naopak. I toho nejvût-

‰ího kosmopolitu a antipatriota zahfieje

u srdce národní sebevûdomí, kdyÏ ãe‰tí ho-

kejisté vyhrají mistrovství nebo kdyÏ se v ci-

zinû plní sály k prasknutí, aby si poslechly

Dvofiáka. V malém ãeském ãlovûku se pak,

aspoÀ na chvíli, probudí pocit sounáleÏitos-

ti, zkrátka potû‰í ho cizí, a pfiitom ná‰ ús-

pûch.

Nám horalÛm se stejnû hezky poslouchá, Ïe

ten a ten R˘mafiovák se nûkde prosadil, pro-

slavil, nûco vyhrál, nûãím se vyznamenal. AÈ

je to vítûzství v disciplínû sportovní nebo 

umûlecké, na úrovni kraje, republiky nebo

dokonce svûta. KaÏd˘ rok se r˘mafiov‰tí

podnikavci úãastní nejrÛznûj‰ích soutûÏí

a ãasto v nich prokazují, Ïe i na malém mûs-

tû se rodí nepfiehlédnutelné talenty.

Na závûr kalendáfiního roku se bilancuje,

a proto jsme pro ãtenáfie na‰eho ãtrnáctide-

níku vytvofiili malou pfiehlídku úspûchÛ, kte-

r˘ch dosáhli na‰i obãané, dûti, studenti i do-

spûlí, bûhem leto‰ního roku. Je to pouh˘ v˘-

bûr, kter˘ si neklade za cíl dopodrobna vy-

poãítat v‰echna pfiední umístûní - jen v ob-

lasti sportu by nám místo sotva staãilo, a by-

lo tudíÏ tfieba v ní nasadit pfiíãku co nejv˘‰e.

Hlavním smyslem této malé galerie r˘ma-

fiovsk˘ch úspûchÛ je uvést pár pfiíkladÛ toho,

v jak rozliãn˘ch oborech se u nás soutûÏí

a vyhrává, a zároveÀ pfiipomenout ty

R˘mafiováky, ktefií pfies své skvûlé úspûchy

zÛstali se sv˘m mûstem v tûsném kontaktu

a nezapomnûli dát o sobû vûdût prostfiednic-

tvím na‰eho periodika.

Hana Lounová, Ïákynû klavírní hry na ZU·

R˘mafiov, získala 2. místo v krajské klavírní

soutûÏi v Bohumínû. Sv˘m skvûl˘m umístû-

ním korunovala leto‰ní velké úspûchy mla-

d˘ch r˘mafiovsk˘ch klavíristÛ, ktefií patfií me-

zi ‰piãku bruntálském okresu.

Vladimír Novotn˘, nûkdej‰í R˘mafiovan

a ãlen kapely Dynamik, pfievzal na jafie

v Bruntále dva poháry za úspûchy ve spor-

tovní stfielbû. Pohár starosty mûsta Bruntálu

a Pohár stfielnice Astra získal za první místa

v soutûÏích pfiedchozího roku. Mezi své tro-

feje si zafiadí i zlaté umístûní v soutûÏi stfiel-

nice Astra za rok 2005. Stojí za zmínku, Ïe

Vladimír Novotn˘ trénuje pût dorostencÛ-re-

prezentantÛ âeské republiky ve stfielbû ze

vzduchovky a maloráÏní pistole, z nichÏ je-

den skonãil druh˘ na mistrovství Evropy

v Maìarsku.

Matefiská ‰kolka 1. máje byla vybrána se sv˘m vystoupením

„Sirky“ pro kvûtnov˘ celostátní festival Matefiinka 2005

v Nymburce. Dûti se pod vedením sv˘ch uãitelek probojovaly do

finále velkou konkurencí oblastního kola, jeÏ probûhlo 11. bfiezna

v Bruntále. PÛvabnou choreografii jejich skladby i podafiené

kost˘my tak mohli obdivovat nejen rodiãe z Bruntálska, ale 

i úãastníci celorepublikového festivalu, kter˘ pofiádal Nadaãní

fond Matefiinka.

Eva âagánková a Karolína Hluchá, Ïákynû SOU a OU R˘mafiov, zís-

kaly 7. února první místo v soutûÏi mlad˘ch barmanÛ v Novém

Jiãínû. Na soutûÏ, která se konala v kavárnû hotelu Praha, dohlíÏeli

komisafii z âeské barmanské asociace. KaÏd˘ ze soutûÏících mûl nû-

kolik minut na pfiípravu pûti míchan˘ch nápojÛ; hodnotila se rychlost

a pfiesnost pfiípravy, chuÈ drinku a celkov˘ dojem. Samostatnû se hod-

notil obchodní název originálních koktailÛ. Právû za nûj - za

„Tekoucí nebe“ - získaly mladé r˘mafiovské barmanky své prvenství.

Mgr. Vladimír Stanzel, pedagog r˘mafiovské-

ho gymnázia, pfievzal 23. bfiezna ve Fr˘dku-

Místku ocenûní V̆ razná pedagogická osob-

nost roku z rukou zástupcÛ Moravsko-

slezského kraje. Touto cenou byla odmûnûna

jeho bohatá publikaãní ãinnost, které se fiadu

let vûnuje na stránkách ãasopisÛ Host,

Aluze, âesk˘ jazyk a literatura a dal‰ích li-

terárních periodik. Kromû toho byla ocenûna

práce profesora Stanzela s talentovan˘mi Ïá-

ky a jeho organizátorská ãinnost, do níÏ pat-

fií mimo jiné pofiádání kaÏdoroãních slavnos-

tí majáles.

Ilustraãní foto
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Také úspûchy

v disciplínû, která

má uÏ blíÏe ke

sportu neÏ k tanci,

v aerobiku, se

R˘mafiov letos

mÛÏe chlubit. Zá-

vodnice SK Stu-

dio Sport a zdraví

L˘die ·védíková

se stala v kvûtnu

vicemistryní âR

v aerobiku. Titul

získala v Praze na

posledním závo-

du sezóny, v kon-

kurenci ‰edesáti

nejlep‰ích cviãite-

lek z celé republi-

ky.

Dal‰í z mlad˘ch

sportovcÛ, kter˘ 

opustil stísnûné hra-

nice svého rodi‰tû

a vydal se za karié-

rou na jiné pÛso-

bi‰tû, je Tomá‰

Bednáfi, bûÏec na

stfiední tratû, soutû-

Ïící za AK SSK

Vítkovice. Leto‰ní

rok mu pfiinesl mi-

mo jiné zlatou me-

daili na mezinárod-

ní halové soutûÏi

v Bratislavû v bûhu

na 1000 m a stfiíbr-

nou v domácí halo-

vé soutûÏi v bûhu

na 1500 m.

Michaela Ondrová, odcho-

vankynû ‰achu v Bfiidliãné

a souãasná ãlenka bruntál-

ského ‰achového klubu,

získala 19. bfiezna na

Mistrovství âR v ‰achu

mládeÏe do 16 let ve

Zlat˘ch Horách druhé mís-

to mezi dívkami. Titulu vi-

cemistrynû v ‰achu dosá-

hla v tvrdé konkurenci

dvou set soutûÏících vût‰i-

nou z ‰achov˘ch ‰kol z ce-

lé republiky. Stfiíbrnou po-

zicí se kvalifikovala na

mistrovství svûta ve

Francii, kde skonãila

v první polovinû úãastní-

kÛ. Pro rok 2005 je v Top

Ïebfiíãku dívek do osmnác-

ti let na osmém místû.

V leto‰ním roce dosáhli v˘znamn˘ch úspûchÛ mladí biatlonisté

z Bfiidliãné. Mistry âR pro rok 2005 se stali v kategorii mlad‰ích Ïá-

kyÀ tfiináctiletá Michaela Györgyová ze Z· Bfiidliãná, která byla ús-

pû‰ná spoleãnû s Andreou Proke‰ovou a Andreou Kováãovou i ve

‰tafetách, v kategorii star‰ích ÏákÛ ãtrnáctilet˘ David Kupka ze stej-

né ‰koly, kter˘ rovnûÏ vynikl spolu s Jifiím Václavíkem a Adamem

RÛÏiãkou ve ‰tafetách a v kategorii mlad‰ích dorostenek sedmnácti-

letá Markéta Kováãová z bruntálského gymnázia.

Stejnû tak dal‰ímu v˘raznému taneãnímu uskupení z R˘mafiova, 

TK Jes, se letos nadmíru dafiilo. V ãervnu na mistrovství âR v Ústí

nad Labem získal titul druhého vicemistra republiky a dvû ãlenky

klubu, Nikola âudovská a Markéta Kohoutková, se v sólov˘ch kate-

goriích probojovaly dokonce na mistrovství svûta. V ãervenci obû

skvûle reprezentovaly âeskou republiku v Orlandu na Floridû.

Nevídanû gradujícího úspûchu v oblasti, která propojuje sport s po-

hybov˘m umûním, dosáhl letos Michal ZeÈák, ãlen taneãní skupiny

Freeze Dance. V ãervnu nejprve vybojoval zlatou medaili a titul mist-

ra âeské republiky v hip hopu, krátce nato soutûÏil v duu s Martinem

Sedláãkem na mistrovství Evropy v Rakousku, kde získali titul vice-

mistrÛ Evropy a nominaci na mistrovství svûta. To se konalo na pfie-

lomu záfií a fiíjna v Nûmecku a Michal ZeÈák zde dosáhl na titul vice-

mistra svûta.

Vlevo L. ·védíková
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Îáci sportovních tfiíd Z· R˘mafiov prokázali svou vzrÛstající v˘kon-

nost v krajsk˘ch i republikov˘ch soutûÏích. V krajském finále pfie-

spolního bûhu vyhráli 3 ze 4 kategorií, neztratili se ani na mistrovství

republiky v bûÏeckém lyÏování star‰ích ÏákÛ. Nejlep‰í umístûní zís-

kal Michal Furik, Zdenûk Macháãek a trojice Vörö‰, ·vikruha, Furik

v oddílové ‰tafetû. Pfiipravila ZN

¤ezbáfi Jifií Halouzka z Jifiíkova vytvofiil tfii dfievûná díla, která budou

zapsána do ãeské Guinessovy knihy rekordÛ - nejvût‰í evropsk˘ bet-

lém, nejvût‰í dfievûn˘ obraz, nazvan˘ Dûd Pradûd a jeho fií‰e, a nej-

vy‰‰í dfievûnou sochu dûda Pradûda, mûfiící témûfi 10 a pÛl metru na

v˘‰ku. V‰echny tfii monumentální artefakty jsou k vidûní v Pradûdo-

vû zahradní galerii u HalouzkÛ.

V pfiibliÏnû stejnou

dobu se na druhém

konci severoame-

rického kontine-

ntu, v Claremore

v Oklahomû, úãa-

stnil jin˘ R˘mafio-

van - Láìa ·ín zva-

n˘ Gin - Mistrov-

ství svûta ve wes-

ternov˘ch doved-

nostech. Z tradiã-

ního klání, v nûmÏ

Gin soutûÏí uÏ pra-

videlnû, pfiivezl

hned dvû zlaté me-

daile - za techniku

a styl v sestavû s je-

dním biãem a za

rychlost a pfiesnost.

V dubnu se ve Fairbanksu na Alja‰ce konalo Mistrovství svûta v se-

kání do ledu. Pro mnohé ãtenáfie mÛÏe b˘t pfiekvapením, Ïe i v této

neobvyklé sochafiské disciplínû má R˘mafiov své zastoupení, a to do-

konce velmi úspû‰né. Lumír Lang, kter˘ se letos úãastnil mistrovství

spoleãnû se slovensk˘m kolegou Stanislavem Jenãem, získal v kate-

gorii Multi-blok za svou ledovou sochu Gotick˘ bombardér stfiíbrnou

medaili.

Triatlonista Pavel

Pode‰va vybojoval

v ãervnovém závo-

du Brave Xterra

Czech 2005 v Hlu-

boké nad Vltavou

v kategorii 55 - 59

let zlatou trofej

a nominaci na mist-

rovství svûta. To se

konalo v listopadu

na Havaji a Pavel

Pode‰va zde ve své

kategorii dosáhl na

stfiíbrnou pfiíãku.

Stal se tak vice-

mistrem svûta v te-

rénním triatlonu.

Na stupni vítûzÛ

stanul jako jedin˘

z ãeské v˘pravy.

Jméno R˘mafiova se v leto‰ním roce zviditelnilo také díky fotografu

ZdeÀku Habrovi. Autor se vûnuje pfiedev‰ím ãernobílé dokumentární

fotografii a sv˘mi snímky obesílá fiadu soutûÏí. Jen leto‰ní rok mu

pfiinesl v nûkolika celostátních soutûÏích tfii ãestná uznání, dvû tfietí

a jedno první umístûní v celoroãní fotografické soutûÏi ãasopisu

Photo Life. Jen pro zajímavost, Zdenûk Habr získal od roku 2000

první místo ve fotografick˘ch soutûÏích jiÏ dvanáctkrát.
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Aktuálnû z mûsta

R˘mafiov pfiijal nabídku Bruntálu v projektu Mobility pro v‰echny
V pondûlí 5. prosince se usku-

teãnilo poslední zasedání Rady

mûsta R˘mafiova v leto‰ním ro-

ce. Radní na nûm pfiijali celkem

devadesát usnesení, z nichÏ de-

vûtadvacet mûlo charakter do-

poruãení pro jednání zastupitel-

stva mûsta.

Podstatnou ãást usnesení pfied-

stavovaly záleÏitosti majetkové

a bytové. Radní schválili zámûr

zapÛjãit nûkteré nebytové pro-

story v objektu na tfiídû HrdinÛ

30A v R˘mafiovû místní organi-

zaci Svazu tûlesnû postiÏen˘ch,

dále vzali na vûdomí celomûst-

sk˘ kalendáfi akcí na rok 2006

(redakce uvefiejní celomûstsk˘

kalendáfi akcí na 1. pololetí ro-
ku 2006 v pfií‰tím vydání) a vy-

slovili souhlas s pfiedloÏen˘m

programem zasedání rady na

rok 2006.

Radní schválili cenu stoãného

na rok 2006 ve v˘‰i 16,43 Kã,

coÏ pfiedstavuje nav˘‰ení proti

leto‰nímu roku o 1 %.

Kalkulace Mûstsk˘ch sluÏeb

R˘mafiov poãítá rovnûÏ se zv˘-

‰ením ceny za uloÏení 1 m3 fe-

kálií ze 68 Kã na 72 Kã a spla‰-

kov˘ch vod na 30 Kã za 1 m3

z dosavadních 25 Kã. Cenová

kalkulace na svoz odpadÛ pro

obãany na rok 2006 vychází

podle jednatele spoleãnosti

Martina Valy ve srovnání s jin˘-

mi mûsty o nûco pfiíznivûji.

V pfií‰tím roce by cena na osobu

mûla tedy ãinit 685,30 Kã, coÏ

je i pod prÛmûrem roku 2004.

Rada mûsta schválila zmûnu

Pravidel pro postup obãanÛ
a orgánÛ mûsta pfii podávání
a vyfiizování Ïádostí o pronájem
bytu, podnájem a v˘mûnu bytÛ
v majetku mûsta R˘mafiova.

Zmûna se t˘ká pfiedev‰ím pro-

najímání bytÛ na základû vydra-

Ïeného smluvního nájemného.

Aby se mûsto v budoucnu vy-

hnulo pfiípadÛm potencionál-

ních neplatiãÛ, bude muset vítûz

draÏby sloÏit zálohu na nájemné

ve v˘‰i jeho dvanáctinásobku

pfied podpisem nájemní smlou-

vy. Povinnost uhradit pfiedem

vy‰‰í ãástku by mûlo neplatiãe

odradit. První rok by nov˘ ná-

jemce neplatil nájem, ale jen zá-

lohy na sluÏby.

Rada mûsta vydala Nafiízení
mûsta R˘mafiova o odstraÀování
závad ve schÛdnosti místních
komunikací a o vymezeném úse-
ku místních komunikací, na kte-
r˘ch se v zimním období neza-
ji‰Èuje sjízdnost a schÛdnost
v pfiedloÏeném znûní s úãinnos-

tí od 1. 1. 2006. (Redakce uve-
fiejní Nafiízení v plném rozsahu
v pfií‰tím vydání.)

Pfiímûstská linka mezi nemocnicemi
Bruntál a R˘mafiov

Finanãní pfiíspûvky
Radní schválili finanãní pfiíspûvek

Obãanskému sdruÏení Stránské ve

v˘‰i 5 000 Kã na opravu památní-

ku ve Stránském. Jedná se o insta-

laci informaãní tabule, na níÏ bu-

dou zaznamenány historie a znak

obce, dále bude opravena zídka

a mfiíÏe, vymûnûna zemina a osa-

zena nová zeleÀ. Památník je

v neutû‰eném stavu a jeho oprava

pfiispûje k zatraktivnûní obce.

Dvacet tisíc korun schválili radní

SdruÏení pro pomoc mentálnû po-

stiÏen˘m v Bruntále na pokrytí

nákladÛ spojen˘ch se zaji‰tûním

dopravy postiÏen˘ch mlad˘ch lidí

z R˘mafiova do terapeutické dílny

v Bruntále, kterou sdruÏení provo-

zuje.

Rada dále schválila poskytnutí fi-

nanãního pfiíspûvku Dûtskému

centru 1990 v Olomouci ve v˘‰i 

5 000 Kã na pobyt r˘mafiovského

dítûte v nestátním zdravotnickém

zafiízení, které poskytuje péãi po-

stiÏen˘m dûtem s kombinovan˘mi

vadami.

Pût tisíc korun schválili radní

Základní organizaci âeského sva-

zu vãelafiÛ v R˘mafiovû. JiKo

Mûsto Bruntál oslovilo mûsto

R˘mafiov v souvislosti s pfiipra-

vovan˘m projektem Mobility

pro v‰echny. Zámûrem je reali-

zace bezbariérového zpfiístup-

nûní budov a bezbariérov˘ch

úprav místních komunikací

v Bruntále, ale i zprovoznûní

pfiímûstské linky mezi nemoc-

nicemi v Bruntále a R˘mafiovû.

Mûstu R˘mafiov je nabídnuta

moÏnost zaãlenûní do projektu

a tím zlep‰ení dopravní obsluÏ-

nosti a pfiístupnosti dopravy 

osobám se sníÏenou schopností

pohybu a orientace. Podmín-

kou zaãlenûní do projektu je

zfiízení bezbariérové zastávky

u nemocnice v R˘mafiovû, a to

v termínu do konce I. pololetí

2009, a navrÏení nízkopodlaÏní

pfiímûstské dopravní obsluhy.

Rada mûsta návrh podpofiila,

vyslovila souhlas se zapojením

mûsta do programu Mobility

pro v‰echny a schválila poÏa-

dovanou podmínku bez v˘-

hrad.

O dal‰ím v˘voji r˘mafiovské nemocnice informoval zastupitele
MUDr. Radan Volnohradsk˘

Ve ãtvrtek 15. prosince se zastupitelé mûsta

se‰li k poslednímu zasedáním v roce 2005.

Pfiijali celkem 77 usnesení, z nichÏ pfieváÏ-

nou vût‰inu tvofiily majetkové záleÏitosti -

zámûry prodejÛ pozemkÛ nebo jejich ãástí.

Zastupitelé vzali na vûdomí Zprávu o stavu

kultury ve mûstû za rok 2005. Zpráva reflek-

tuje souãasn˘ stav a dûní v Mûstské knihov-

nû, Mûstském muzeu a Stfiedisku volného ãa-

su a popisuje stav a ãinnost mûstského peri-

odika R˘mafiovsk˘ horizont. Zprávu pfiedne-

sla zastupitelka BoÏena Filipová.

Pfiipomínku ke kritickému stavu budov SVâ

a kina pfiednesl zastupitel Ladislav Îilka,

kter˘ vyslovil domnûnku, Ïe statika budovy

Stfiediska volného ãasu je nevyhovující.

Starosta reagoval na tuto pfiipomínku slovy,

Ïe v pátek 16. prosince bude mít mûsto v ru-

ce znaleck˘ posudek statika a poté se roz-

hodne, co se bude s objektem dít dále.

Zastupitelstvo mûsta schválilo rozpoãet mûs-

ta a plán investic na rok 2006 (s jejich úpl-
n˘m znûním seznámíme ãtenáfie v pfií‰tím vy-
dání), dále tvorbu a pouÏití sociálního fondu

mûsta a fondu rozvoje bydlení na rok 2006

a rozpoãtov˘ v˘hled pfiíjmÛ na léta 2006 -

2009.

Zastupitelé dále schválili plán práce kontrol-

ního v˘boru a navrÏené termíny a program

zasedání zastupitelstva na rok 2006.

Bude mít R˘mafiov jednu z nejniÏ‰ích cen vodného v republice?
Pozvání r˘mafiovsk˘ch zastupitelÛ pfiijal gene-

rální fieditel spoleãnosti Severomoravské vodo-

vody a kanalizace Ostrava, a. s., Doc. Dr. Ing.

Miroslav Kyncl, kter˘ pfiedstavil nabídku slu-

Ïeb pfii smluvním provozování vodárensk˘ch

zafiízení mûsta.

V uplynul˘ch ‰esti mûsících SmVaK Ostrava, a.

s., vykonávaly z povûfiení Krajského úfiadu

Moravskoslezského kraje vefiejnou sluÏbu na

vodovodech pro vefiejnou potfiebu ve vlastnictví

spoleãnosti VaK Bruntál, a. s., a mají zájem

v této oblasti dlouhodobû pÛsobit.

Nová nabídka, se kterou se zastupitelé ve ãtvr-

tek 15. prosince podrobnû seznámili, je urãena

rovnûÏ mûstÛm a obcím, ve kter˘ch spoleãnost

dosud nepÛsobila, to znamená kromû Bruntálu

a obce Razová i R˘mafiovu.

Nejvût‰í moravskoslezská vodárenská spoleã-

nost pfii‰la s nabídkou jednotné regionální ceno-

vé politiky, díky které by odbûratelé

v R˘mafiovû v pfiípadû, Ïe by se mûsto rozhodlo

svûfiit provozování vodovodní sítû spoleãnosti

SmVaK Ostrava, a. s., mohli za vodu platit ih-

ned od zaãátku provozování stejné ceny jako na

Ostravsku. Zde jiÏ bylo pro pfií‰tí rok schváleno

vodné ve v˘‰i 21,84 Kã za 1 krychlov˘ metr

vãetnû DPH. Pro srovnání uvádíme ceny vod-

ného u jin˘ch organizací spravujících vodovo-

dy: PraÏské VaK 23,51 Kã; Ostravské vodárny

a kanalizace 23,54 Kã; Stfiedomoravská vodá-

renská Olomouc 24,81 Kã; Severoãeská vodá-

renská 28,17 Kã; Vodárny Kladno-Mûlník

30,35 Kã.
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Tuto velkorysou nabídku si Severomoravské

vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., mohou

dovolit podle fieditele Kyncla jen díky tomu, Ïe

pÛsobí jako velk˘ vodárensk˘ celek, mají do-

statek zku‰eností s provozováním vodohospo-

dáfisk˘ch zafiízení a disponují t˘mem odbornû

zdatn˘ch profesionálÛ.

Kromû jednotné ceny pitné vody, která je

podstatnû niÏ‰í ve srovnání se souãasn˘m sta-

vem i s cenou oznámenou VaK Bruntál, a. s.,

pro pfií‰tí rok, obsahuje nabídka SmVaK

Ostrava, a. s., provozování infrastrukturního

vodohospodáfiského majetku na základû pro-

vozních smluv s moÏností v˘povûdi a záruku

‰iroké kompetence pro mûsta a obce pfii roz-

hodování o investicích. Mezi dal‰í v˘hody

patfií rovnûÏ moÏnost poskytování odborné

technické pomoci a poradenské ãinnosti, spo-

lupráce pfii získávání dotací z infrastrukturál-

ních fondÛ, pfiípadnû i finanãní spoluúãast na

rozvojov˘ch investicích vodovodÛ a kanali-

zací. Pro region je jistû dÛleÏité i to, Ïe pfii za-

ji‰Èovaní provozních ãinností se poãítá s vyu-

Ïitím místní pracovní síly.

Jak uvedl generální fieditel spoleãnosti Miroslav

Kyncl, rozhodnou-li se mûst‰tí zastupitelé pro

nabídku SmVaK Ostrava, a. s., prÛmûrné ãtyfi-

ãlenné rodinû mohou roãnû u‰etfiit více neÏ 500

Kã vynakládan˘ch na provoz domácnosti, coÏ

jistû v dne‰ní dobû není zanedbatelná poloÏka.

Zastupitelstvo mûsta vzalo na vûdomí informa-

ci o stavu ve spoleãnosti VaK, a. s., a o pfiedlo-

Ïen˘ch cenov˘ch nabídkách.

Kvalita sluÏeb v r˘mafiovském zdravotnictví
by se mûla podle MUDr. Volnohradského zlep‰it

Dal‰ím v˘znamn˘m hostem na

zasedání zastupitelstva byl

MUDr. Radan Volnohradsk˘, fie-

ditel nemocnice v ·umperku

a zároveÀ fieditel severní divize

Euromednetu, kter˘ je zodpo-

vûdn˘ za chod nemocnic

v ·umperku, R˘mafiovû

a Bruntále. Informoval zastupi-

tele o tom, Ïe r˘mafiovská ne-

mocnice by mûla mít zachovány

interní obory, navíc by se mûla

roz‰ífiit o interní akutní péãi, tzv.

péãi „intermediální“. Stávající

poãet lÛÏek by mûl b˘t rovnûÏ

zachován v poãtu pûtadvaceti

s tím, Ïe se vedou neustále jed-

nání s poji‰Èovnami, a jak dále

fieditel divize Volnohradsk˘ zdÛ-

raznil, dá se hovofiit o velmi ne-

rovném a usilovném zápase.

Pozitivním pfiínosem pro r˘ma-

fiovského obãana bude zajisté

roz‰ífiení sluÏeb chirurgické am-

bulance, která prodlouÏí ordi-

naãní dobu v pracovních dnech -

pfiedpokládá se aÏ do 18  hodin,

v soboty, nedûle a svátky by by-

la sluÏba chirurgické ambulance

roz‰ífiena o dopolední ordinaãní

hodiny. Pfiesn˘ termín zavedení

tûchto sluÏeb a prodlouÏení ordi-

naãních hodin bude zvefiejnûn

vãas v R˘mafiovském horizontu.

Potû‰ující je, Ïe pacienti zde na-

jdou postupem ãasu i pfiíleÏitost-

nou pomoc v dal‰ích oborech,

jako je napfi. urologie nebo orto-

pedie. Celkov˘ poãet tfiiceti lÛ-

Ïek následné péãe by mûl b˘t ko-

neãn˘, stejnû tak poãet tfiiceti lÛ-

Ïek na rehabilitaãním oddûlení.

Potû‰ující zprávou je rovnûÏ

sdûlení, Ïe Euromednet se snaÏí

vybudovat dal‰í oãní ambulanci,

tolik potfiebnou pro r˘mafiovské

obãany. Pokud budou jednání se

zdravotními poji‰Èovnami úspû‰-

ná, pfiedpokládá se, Ïe by mohla

zaãít fungovat od druhého kvar-

tálu pfií‰tího roku (duben 2006).

MUDr. Volnohradsk˘ zdÛraznil

na závûr, Ïe kromû nemocnice

v Bruntále je obãanÛm

R˘mafiova plnû k dispozici také

nemocnice v ·umperku.

Obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta Spoleãnou cestou
k rozvoji Euroregionu Pradûd

Na spoleãn˘ch jednáních se

pfiedstavitelé mûst Bruntálu,

Krnova, R˘mafiova a Vrbna pod

Pradûdem shodli na spoleãné 

úãasti na vybran˘ch veletrzích

cestovního ruchu pod spoleãnou

hlaviãkou Euroregionu Pradûd.

DÛvodem této spolupráce je reál-

ná úspora finanãních prostfiedkÛ

pfii propagaci jednotliv˘ch mûst

pfii souãasném podání projektu

pod hlaviãkou euroregionu. Bylo

rozhodnuto, Ïe pracovní skupina

projektu zajistí prÛbûh prezenta-

cí na veletrzích cestovního ruchu

v Ostravû, Glubczycích a dvakrát

v Prudniku. Cel˘ projekt bude

z pozice manaÏera projektu fiídit

tajemník euroregionu. Podpi-

sem smlouvy potvrdí R˘mafiov

svÛj souhlas s úãastí v projektu

„Spoleãnou cestou k rozvoji Eu-

roregionu Pradûd“.

Na financování realizace se bu-

de mûsto podílet 17 % (49 351

Kã) z celkové ãástky 290 300

Kã. Po obdrÏení finanãní dotace

pfievede euroregion jako Ïadatel

a pfiíjemce podpory kaÏdému

partnerovi 75 % jeho podílu.

V pfiípadû mûsta R˘mafiova bude

navrácena ãástka ve v˘‰i 37 013

Kã. Uzavfiení smlouvy o partner-

ství a vzájemné spolupráci za 

úãelem realizace projektu „Spo-

leãnou cestou k rozvoji Eurore-

gionu Pradûd“ zastupitelé schvá-

lili. JiKo

Zastupitelstvo mûsta R˘mafiova

vydalo Obecnû závaznou vy-

hlá‰ku ã. 08/2005, kterou se ru-

‰í Obecnû závazná vyhlá‰ka 

ã. 64/2000, o vytvofiení a pou-

Ïití úãelov˘ch prostfiedkÛ mûs-

ta v rámci Programu poskyto-

vání státních pÛjãek na opravy,

modernizaci a roz‰ífiení bytové-

ho fondu, s úãinností od 1. led-

na 2006, dále Obecnû závaznou

vyhlá‰ku ã. 09/2005, o stanove-

ní systému shromaÏìování,

sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏí-

vání a odstraÀování komunál-

ních odpadÛ vznikajících na 

území mûsta R˘mafiova, vãetnû

systému nakládání se staveb-

ním odpadem, s úãinností od 

1. ledna 2006.

Zastupitelé dále vydali Obecnû

závaznou vyhlá‰ku ã. 10/2005,

o udrÏování ãistoty ulic, vefiej-

n˘ch prostranství, vefiejné zele-

nû a o zabezpeãení místních

záleÏitostí vefiejného pofiádku

na území mûsta R˘mafiova, 

s úãinností od 1. ledna 2006

a Obecnû závaznou vyhlá‰ku 

ã. 11/2005, o místních poplat-

cích, s úãinností od 1. ledna

2006.

(V‰echny obecnû závazné vy-
hlá‰ky budou postupnû uvefiej-
nûny v následujících vydáních
R˘mafiovského horizontu, pfiíp.
je mohou obãané v nejbliÏ‰í
dobû nalézt na internetové ad-
rese mûsta www.rymarov.cz.)

JiKo

Pohotovostní sluÏby Bytermu v prÛbûhu vánoãních svátkÛ
Byterm R˘mafiov si dovoluje oznámit v‰em nájemníkÛm bytÛ ve vlastnictví mûsta pohotovostní sluÏbu 

pro pfiípad havárií v prÛbûhu vánoãních svátkÛ.

Pohotovost je drÏena dennû od 8.00 do 16.00, 31. 12. do 12.00, a to na ãíslech:

• Voda a odpad Mûstské sluÏby, Antonín Urbánek 737 241 053

TZB, Jifií Vavrou‰ek 603 531 811

TZB, Josef Procháska 603 531 796

• Elektfiina Roman Szukalski 602 127 196

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

Pouze pro pfiípad závaÏn˘ch havárií!

Pfiejeme v‰em nájemníkÛm i ostatním obãanÛm mûsta klidné proÏití vánoãních svátkÛ a úspû‰né vykroãení do nového roku 2006.

Kolektiv zamûstnancÛ organizace Byterm
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Úfiad práce Bruntál
Uchazeãi o zamûstnání - pozor!

Informace o novele zákona o zamûstnanosti
Dne 1. 1. 2006 nab˘vá úãinnosti novela zá-

kona ã. 435/2004 Sb., o zamûstnanosti. Tato

novela mimo jiné zpfiísÀuje podmínky pro

uchazeãe o zamûstnání t˘kající se oznamo-

vací povinnosti vÛãi úfiadu práce. Uchazeãi

o zamûstnání budou od 1. 1. 2006 povinni

oznámit úfiadu práce nástup do zamûstnání

nejpozdûji v pracovní den pfiedcházející

dni, kter˘ byl sjednán jako den nástupu do

zamûstnání, do 8 kalendáfiních dnÛ pak bu-

dou povinni doloÏit vznik tohoto pracovnû-

právního vztahu (napfiíklad písemnou pra-

covní smlouvou nebo písemnou dohodou

o pracovní ãinnosti). Tyto povinnosti se t˘-

kají i tzv. nekolidujícího zamûstnání, kdy 

uchazeã vykonává ãinnost v pracovním po-

mûru nebo na základû dohod o pracích ko-

nan˘ch mimo pracovní pomûr v malém roz-

sahu, kter˘ mu umoÏÀuje zÛstat v evidenci

uchazeãÛ o zamûstnání. Poru‰ení tûchto po-

vinností bude mít za následek vyfiazení 

z evidence uchazeãÛ o zamûstnání z dÛvodu

mafiení souãinnosti.  

Magda Petrová, ÚP Bruntál

Mûsto ocenilo studenty Gymnázia R˘mafiov za jejich úspûchy
Za úãasti zástupcÛ mûsta, místostarosty

Jaroslava Kaly a vedoucí odboru ‰kolství

a kultury Leony Pleské, bylo v zasedací

místnosti Mûstského úfiadu v R˘mafiovû pfie-

dáno ocenûní studentÛm, ktefií se v kalendáfi-

ním roce 2005 podíleli na v˘razn˘ch úspû-

‰ích Gymnázia R˘mafiov a pozvedli tak dob-

rou úroveÀ této ‰koly. Slavnostnímu aktu by-

li pfiítomni také vedoucí a trenéfii studentÛ,

fieditelka Stfiediska volného ãasu Marcela

Pavlová a profesofii spoleãnû s kamarády 

ocenûn˘ch.

Vûcn˘ dar a knihu o R˘mafiovû obdrÏely

z rukou místostarosty Kaly studentky Nikola

âudovská a Markéta Kohoutková, které

v ãervenci reprezentovaly na‰e mûsto na

mistrovství svûta v moderním a jazzovém

tanci na Floridû. Gratulace pfiijala také jejich

trenérka a vedoucí taneãního klubu Jes Alena

Tome‰ková, která obû dûvãata vedla jiÏ na

základní ‰kole.

Také dal‰í taneãní skupina - Freeze Dance

Stfiediska volného ãasu - mûla letos bohaté

medailové Ïnû. Její ãlenové získali ãtyfii me-

daile na mistrovsk˘ch taneãních soutûÏích

v kategoriích hip hop, break dance a elektric

boogie, které se konaly v ãervnu v Brnû pod

názvem Beat Street 2005. Michal ZeÈák

s Martinem Sedláãkem postoupili z této sou-

tûÏe na mistrovství Evropy do rakouského

Grazu a nakonec na mistrovství svûta do nû-

meck˘ch Brém. Zde vybojoval Michal ZeÈák

v konkurenci 3 000 taneãníkÛ z 33 zemí svû-

ta titul vicemistra svûta pro rok 2005. Za ty-

to úspûchy obdrÏeli studenti spoleãnû se

svou umûleckou vedoucí Petrou âechovou

od zástupcÛ mûsta vûcné dary. JiKo

Seniofii Diakonie uvítali svatého Mikulá‰e
Ve ãtvrtek 8. prosince pfiipravili

zamûstnanci Diakonie R˘mafiov

pro své klienty mikulá‰ské odpo-

ledne s pestr˘m programem, ve

kterém vystoupily dûti z Matefiské

‰koly na Revoluãní ulici 30 s kom-

ponovan˘m pofiadem mikulá‰-

sk˘ch a vánoãních písniãek a fiíka-

nek. Souãástí programu bylo také

vystoupení ÏákÛ a uãitelÛ Zákla-

dní umûlecké ‰koly v R˘mafiovû.

Zaznûly dvû koledy na klavír v po-

dání Veroniky Papcunové, na 

akordeon zahrála Iveta ·indláfio-

vá, s monologem svaté Anny od

G. B. Shawa vystoupila Ludmila

Ondra‰íková. Seniofii si zazpívali

spoleãnû s Krist˘nou RepáÀovou,

Terezou Andr‰ovou, Janou Sáme-

lovou a Vlaìkou Tkaãíkovou zná-

mé vánoãní koledy za doprovodu

elektronick˘ch kláves. Smûs lido-

v˘ch písní zaznûla pfii hfie na kla-

vír ve skladbách pro ãtyfii ruce

v podání Radka a Vûry StaÀko-

v˘ch, Davida ¤ehofie, teprve tfiíle-

tého Jifiího Louna a jeho sestry

Hany Lounové. Závûr patfiil zná-

m˘m a seniory oblíben˘m písniã-

kám HospÛdko známá a UÏ mi

lásko není 20 let v podání uãitelky

Andrey Servusové a její Ïaãky

Vladimíry Tkaãíkové za elektric-

k˘m klavírem.

Po bohatém kulturním pofiadu

nav‰tívil babiãky a dûdeãky svat˘

Mikulá‰, kter˘ s sebou pfiivedl

i ãerty. Dáreãky a sladkosti si v‰ak

museli v‰ichni zaslouÏit. Dokonce

i starosta mûsta Petr Klouda, kter˘

mikulá‰sk˘ podveãer nav‰tívil, si

musel odmûnu vyslouÏit. A tak mu

nezb˘valo nic jiného neÏ pfiednést

báseÀ. Rozhodl se pro úryvek

Máchova Máje, za kter˘ sklidil

obdiv a velk˘ potlesk. âerti si jej

nemohli odnést do pekla a v údivu

z dokonalého pfiednesu zapomnûli

starostovi v první chvíli pfiedat je-

ho odmûnu. Do konce podveãerní-

ho setkání hrál r˘mafiovsk˘m seni-

orÛm znám˘ a oblíben˘ chrámov˘

sbor s Petrem Wolffem.

âtvrteãní mikulá‰ské odpoledne

bylo vlastnû první, které se usku-

teãnilo po slouãení Diakonie

R˘mafiov a Peãovatelské sluÏby

mûsta R˘mafiova. Na první postfie-

hy a dojmy jsme se zeptali fieditel-

ky Diakonie R˘mafiov Marcely

StaÀkové.



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 21/2005

9

rozhovor
Jak byli seniofii spokojeni s adventním pose-
zením? Co se jim nejvíce líbilo?
Adventní setkání seniorÛ se uskuteãÀovalo

v kaÏdém peãovatelském domû samostatnû.

Letos jsme zvolili variantu spoleãného miku-

lá‰ského posezení v základní umûlecké ‰kole,

kde byli pfiítomni nejen seniofii z obou „do-

meãkÛ“, ale také na‰i stálí klienti a rovnûÏ ba-

biãky a dûdeãkové mûsta R˘mafiova, ktefií se

pravidelnû nebo nahodile úãastní volnoãaso-

v˘ch aktivit. Cílem setkání v‰ech seniorÛ by-

lo vzájemné poznání a pfiipomenutí si nad-

cházejícího období nejkrásnûj‰ích svátkÛ

v roce - Vánoc. Nemohu fiíci, které vystoupe-

ní se na‰im seniorÛm líbilo nejvíce. KaÏdé

vystoupení má urãité kouzlo, protoÏe v nûm

vystupují dûti. Chrámov˘ sbor mají zase na‰i

klienti velmi v oblibû. Pokud vím, tak miku-

lá‰ské odpoledne se v‰em líbilo, a uÏ teì se

mnozí tû‰í na pfií‰tí rok. Musím v‰ak je‰tû do-

dat, Ïe jsme pofiádali také adventní posezení

v nedávno otevfieném Domovû odpoãinku ve

stáfií v Dolní Moravici, které se uskuteãnilo

ve stfiedu 7. prosince a zorganizovala je vrch-

ní sestra. Stejnû jako v r˘mafiovské umûlecké

‰kole vystoupily dûti ze sv˘m programem,

i do Domova pfii‰ly babiãky a dûdeãky potû-

‰it dûti ze Základní ‰koly v Dolní Moravici

s kulturním vystoupením.

Nastaly nûjaké problémy pfii slouãení
Diakonie a peãovatelské sluÏby mûsta? Jak
tuto zmûnu vnímají va‰i zamûstnanci a kli-
enti?
Îádn˘ zásadní problém jsme nezaznamenali.

V‰echny záleÏitosti t˘kající se slouãení

Diakonie s peãovatelskou sluÏbou mûsta pro-

bûhly bez vût‰ích zádrhelÛ. Pfied slouãením

byla atmosféra dalo by se fiíci mírnû „napum-

povaná“, ale kaÏdá zmûna s sebou nese nûco

dobrého a nûco, co se dá hÛfi pfiekousnout.

Ale nemohu fiíci, Ïe bychom zaznamenali nû-

jaké radikální problémy mezi zamûstnanci ãi

klienty. Jistû, stálí klienti peãovatelské sluÏby

vzpomínají na své b˘valé peãovatelky, ale

nemám informace o tom, Ïe by mûli v˘hrady

k peãovatelkám Diakonie R˘mafiov. V‰echny

peãovatelky, které pracovaly pod peãovatel-

skou sluÏbou mûsta, byly zamûstnány, coÏ

byla jedna z podmínek slouãení, a dokonce

u nûkter˘ch peãovatelek dojde od ledna 2006

k nav˘‰ení pracovního úvazku z poloviãního

na cel˘.

Dûkuji vám, paní fieditelko, za rozhovor
a pfieji vám i va‰im zamûstnancÛm pûkné
proÏití svátkÛ vánoãních, hodnû zdraví a ús-
pûchÛ ve va‰í práci.
Dûkuji vám za pfiání. Také já vám pfieji v‰ech-

no dobré a za Diakonii a na‰e zamûstnance

pfieji v‰em obãanÛm mûsta R˘mafiova krásné

a poÏehnané Vánoce a do nového roku hlav-

nû pevné zdraví a taky ‰tûstí. JiKo

Prostor pro firmy a podnikatele

Hejtman To‰enovsk˘ pfiedstavil r˘mafiovsk˘m firmám projekt
Moravskoslezského dfievafiského klastru

V pondûlí 5. prosince nav‰tívil

R˘mafiov hejtman Moravsko-

slezského kraje EvÏen To‰enov-

sk˘. Na pÛdû firmy Rodinné do-

my R˘mafiov, s. r. o., se setkal se

zástupci dfievozpracujících firem

okresu Bruntál, aby pfiedstavil

dÛvody a cíle vzniku Moravsko-

slezského dfievafiského klastru.

Na programu jednání byla deba-

ta o spolupráci dfievafiského a sta-

vebního sektoru, podpora rozvo-

jov˘ch iniciativ jednotliv˘ch od-

vûtví prÛmyslu a dále iniciativa

stavebního sektoru v regionu

s cílem nav˘‰it investice do regi-

onÛ.

Setkání bylo urãeno starostÛm

obcí a mûst regionÛ Krnov,

Bruntál, R˘mafiov a firmám dfie-

vafiského a stavebního sektoru

a jeho cílem bylo seznámit úãa-

stníky s moÏností podílet se pro-

stfiednictvím uveden˘ch organi-

zací na rozvoji regionÛ Morav-

skoslezského kraje.

Ustavující valná hromada Mo-

ravskoslezského dfievafiského

klastru se konala v Biocelu

Paskov na Fr˘decko-Místecku

14. fiíjna leto‰ního roku. Jde 

o oborové sdruÏení, jehoÏ ãle-

nem je celkem 26 firem s pÛsob-

ností v lesním a dfievozpracují-

cím prÛmyslu. Moravskoslezsk˘

dfievafisk˘ klastr byl zaloÏen

s podporou Moravskoslezského

kraje a agentury CzechInvest

a má pomoci pfii restrukturaliza-

ci prÛmyslu kraje. Cílem klastru

je napomoci rÛstu dfievozpracu-

jícího prÛmyslu a spolupráci fi-

rem v oblastech, jako jsou napfií-

klad inovace, marketing, zvy‰o-

vání kvalifikace nebo kooperace

ve v˘robkov˘ch fietûzcích.

Klastr je skupina vzájemnû pro-

vázan˘ch odvûtví soustfiedûná na

jednom území. Jejich vzájemné

vazby zvy‰ují konkurenãní v˘-

hodu a schopnost firmy ãi odvût-

ví pÛsobit na globálních trzích.

V̆ hodou je zejména zvy‰ování

produktivity práce, inovaãních

kapacit a stimulace rychlej‰í

tvorby nov˘ch firem.

Moravskoslezsk˘ kraj se chce

formou podpory klastrÛ zamûfiit

i na jiná progresivní prÛmyslová

odvûtví, která vytváfiejí vysokou

pfiidanou hodnotu. Radní mají

v úmyslu zamûfiit svou pozor-

nost napfiíklad na automobilov˘

a chemick˘ klastr.

Prezidentem klastru byl zvolen

fieditel spoleãnosti Biocel Ivo

Klim‰a, viceprezidenty generál-

ní fieditel RD R˘mafiov Jifií Po-

Hejtman Moravskoslezského kraje EvÏen To‰enovsk˘ s generálním
fieditelem RD R˘mafiov, s. r. o., Jifiím Pohloudkem
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hloudek a generální fieditel First

North Business Arno‰t Kudûla.

ManaÏerem klastru je Jan Pole-

dník.

„Dfievafisk˘ klastr vznikl na zá-
kladû zku‰eností z Rakouska,
konkrétnû z regionu Grazu, kde
brzy pochopili, Ïe struktura v˘-

roby a zpracování dfieva je velmi
malá a je potfieba ji zv˘‰it. Pan
fieditel Pohloudek mû obeznámil
se statistikou, pfiiblíÏil princip
kolobûhu v˘roby a zpracování
dfieva a vzhledem k tomu, Ïe ne-
jsem odborník, nechci do této
diskuse vstupovat, ale je nanej-

v˘‰ potfiebné, aby se tento kolo-
bûh zpracování dfievní hmoty do-
stal na vy‰‰í úroveÀ s vût‰ím
uÏitkem a s vût‰í pracovní silou
do nûj vloÏenou, neÏ abychom
dfievo prodávali na úrovni buni-
ãiny typu Biocelu Paskov nebo
v nûjakém fiezivu s minimem vy-
naloÏené práce,“ sdûlil na setká-

ní se zástupci firem hejtman

To‰enovsk˘ a podotkl, Ïe pokud

k tomu nedojde, dostane se na‰e

produkce do podoby nejniÏ‰í

moÏné úrovnû mezinárodního

obchodu a v˘roba se pak bude

pohybovat pod tímto tlakem.

K tomu, aby tomu tak nebylo, je

podle pfiítomn˘ch odborníkÛ na-

nejv˘‰ nutné vychovat si specia-

listy pro oblast dfievozpracujích

firem nebo firem podnikajících

ve stavebnictví. A právû nûkteré

vysoké ‰koly nesou podle

EvÏena To‰enovského znak za-

tuchlosti.

„Pokud se vrátím ke klastru, je
pro mû urãit˘m klubem, kter˘ by
se mûl snaÏit vyuÏít dfievní hmotu
v plném rozsahu tak, abychom

z nûj vytûÏili maximum a nevozili
kulatinu napfiíklad do Nûmecka
a zpût nepfiiváÏeli jejich produkty
ze dfieva. Mohu vás ale ubezpeãit,
Ïe to není problém jen dfieva, ale
i Ïeleza,“ poznamenal hejtman

a dodal, Ïe klastr vidí jako velmi

potfiebn˘ profesní spolek, kter˘

mu bude tfieba i nadávat, kdyÏ to

bude potfiebné, a upozorÀovat na

podnûtné záleÏitosti nebo problé-

my, které si zaslouÏí pomoc.

„Jen doufám, Ïe klastr pfieÏije
své dûtské nemoci, ze kter˘ch
mám váÏné obavy, a také bych
nechtûl, aby se do klastru vstu-
povalo s tím, Ïe nûco automatic-
ky pfiijde samo o sobû. Nic auto-
maticky nepfiijde, pokud firmy
nebudou v klastru vidût to, Ïe ze
dfieva vyrazí vût‰í byznys, neÏ
v souãasné dobû je,“ fiekl EvÏen

To‰enovsk˘.

Jak se dívá na vznik klastru gene-

rální fieditel RD R˘mafiov, s. r. o.,

Jifií Pohloudek? PoloÏili jsme

mu nûkolik otázek t˘kajících se

klastru a rozvoje firem na

R˘mafiovsku. JiKo

rozhovor
Jak vnímáte jako jedna z nejvût-
‰ích firem bruntálského okresu
vznik Moravskoslezského dfie-
vafiského klastru a v ãem mÛÏe
b˘t podle vás prospû‰n˘?
V rámci r˘mafiovského regionu

vznikla velmi zajímavá situace.

Bûhem devadesát˘ch let zde

vznikl uzavfien˘ fietûzec zpraco-

vání dfieva se silnou orientací na

koneãn˘ stavební produkt, tj.

stavby na bázi lehké prefabrika-

ce dfieva. V tomto fietûzci jsou

zastoupeny firmy tûÏící kulati-

nu, dfievozpracující provozy, le-

pen˘ program, firmy se zamûfie-

ním na stavebnû-truhláfiské prv-

ky, schodi‰tû, stfie‰ní konstrukce

a jiné. V‰e spojuje firma RD

R˘mafiov, s. r. o., nejvût‰í firma

na v˘robu a montáÏ objektÛ leh-

ké prefabrikace dfieva. Právû té-

to firmû pomohl vznik fietûzce

k restrukturaci sv˘ch v˘robních

ãinností s orientací na v˘sledn˘

produkt a siln˘m dÛrazem na

obchodní ãinnost. Ve velmi pro-

blematickém regionu R˘mafiov-

ska je do tohoto fietûzce zapoje-

no cca 1000 zamûstnancÛ

a vznikají trÏby ve v˘‰i cca 

2 miliard Kã. Z tohoto pohledu

byla naplnûna podstata klastro-

vé ãinnosti - vytváfiení dodava-

telsk˘ch uskupení na regionál-

ním principu. ZaloÏení klastru

jen institucionalizuje stávající

situaci. Pro r˘mafiovsk˘ region

to znamená zv˘‰ení prestiÏe je-

ho nosného v˘robního zamûfie-

ní. Snad si zde koneãnû více li-

dí uvûdomí, co drÏí tento regi-

on pfii Ïivotaschopnosti. Do-

posud v tomto regionu pfieva-

Ïovaly jiné zájmy a byly zde ji-

né priority.

Koncentrace firem zv˘‰í akce-

schopnost smûrem k regionál-

ním samosprávám. Toto zaãalo

fungovat na krajské úrovni a dÛ-

kazem je maximální podpora pa-

na hejtmana Ing. EvÏena

To‰enovského. Nutno si uvûdo-

mit, Ïe v Moravskoslezském

kraji se silnou uhlafiskou a oce-

láfiskou lobby byl vyzdvihnut

dfievozpracující sektor a posta-

ven na stejnou úroveÀ. Právû po-

tfieby uskupení r˘mafiovsk˘ch fi-

rem vyvolaly tlak na opravu zá-

sadní krajské politiky, která do té

doby spí‰e ohroÏovala rÛst firem

v regionu. Na tûchto pfiíkladech

dokladuji úãelnost zaloÏení ta-

kového uskupení, protoÏe roz-

rÛstání a úãelové spojování fi-

rem vyvolává v urãité chvíli po-

tfiebu vytvofiení reprezentace

smûrem k politick˘m a samos-

právním institucím, ‰kolám a osta-

tním. I pfii navazování meziná-

rodních kontaktÛ je organizova-

ná síla tou nejlep‰í prezentací re-

gionu.

V ãem vidíte spoleãnû s dal‰ími
podnikateli hlavní problé-
my rozvoje místních firem?
Domníváte se, Ïe státní správa
dûlá pro rozvoj maximum, nebo
by mohla b˘t nápomocna dale-
ko víc?
Je tfieba rozli‰ovat mezi státní

správou a volitelnou samosprá-

vou. Jsem zastáncem co nejmen-

‰ího zasahování státní správy do

podnikatelsk˘ch aktivit. Nûco ji-

ného je aktivita volené samos-

právy. A to je základní problém

R˘mafiova po politicko-ekono-

mick˘ch zmûnách v devadesá-

t˘ch letech. Paradoxní je to, Ïe

r˘mafiov‰tí starostové vze‰li

v minulosti z takzvan˘ch podni-

katelsk˘ch kandidátek, ale bez

jakékoliv politické vize. Domní-

vám se, Ïe akcent jejich ãinnosti

je veden spí‰e smûrem k tûm,

kdo produkt spotfiebovávají, neÏ

k tûm, kdo ho mají produkovat.

Je také otázkou, co na‰e firma

mÛÏe oãekávat od tohoto regio-

nu. Skoro bych to zúÏil na zá-

zemí pro kvalifikovanou pra-

covní sílu a kvalitní dopravní

infrastrukturu. Mûl jsem v po-

slední dobû moÏnost spolupra-

covat s panem hejtmanem

To‰enovsk˘m a právû u nûj lze

pozorovat zcela jasnû defino-

vané vize pro Moravskoslezk˘

region. Dokladem je jeho pod-

pora dfievozpracujícímu odvût-

ví prostfiednictvím klastru.

MÛÏete se zmínit o konkrétní
pfiípadné spolupráci firem ve
stavebním a dfievafiském sekto-
ru v rámci zmínûného klastru?
RD R˘mafiov patfií do stavebního

sektoru a v‰echny firmy v fietûz-

ci dodavatelÛ dfievûn˘ch kompo-

nentÛ do dfievozpracujícího sek-

toru.

Pfied nûkolika dny jste údajnû
podepsal v Berlínû dohodu
(smlouvu) o zv˘‰ení produkce
o 20 %. Co to bude znamenat
pro va‰i firmu a co to bude zna-
menat pro zamûstnance?
UvaÏujete o zvy‰ování pracovní
síly nebo vystaãíte se stávajícím
poãtem?
Firmû RD R˘mafiov, s. r. o., se

nevydafiil rok 2005 podle jejích

pfiedstav. Firma mûla ambice

vy‰‰ích trÏeb a mûla pfiipraveny

potfiebné kapacity. NárÛst pro

rok 2006 pokryje ze sv˘ch re-

zerv a v rámci poÏadavkÛ

i sv˘ch dodavatelÛ oãekáváme

potfiebu asi 50 nov˘ch pracovní-

kÛ. DÛleÏitûj‰í je, Ïe máme rov-

nomûrnû pokryt˘ cel˘ rok, ze-

jména zimní mûsíce.

Dûkuji vám, pane fiediteli, za
rozhovor a pfieji poklidné proÏi-
tí vánoãních svátkÛ a va‰í firmû
mnoho úspûchÛ a splnûn˘ch
plánÛ. JiKo
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·kolství

Zlaté pfiekvapení
Pozvánka na stuÏkovací ples

Gymnázia R˘mafiov

Kdy: 7. ledna 2006 v 19.30
Kde: Kulturní dÛm R˘mafiov (SVâ)
Co: Zábavn˘ program, bohatá tombola

Hraje Alternativa
Pfiedprodej vstupenek:

Kniha p. La‰tuvky

Vstupné: 100 Kã

V nedûli 11. prosince se roztanãil

sál domu dûtí a mládeÏe

v Olomouci v rytmu disca, hip

hopu a v˘razového tance. Od ran-

ních hodin zde probíhala soutûÏ

dûtí, juniorÛ a mládeÏe s názvem

„O Hanáck˘ koláãek“ v kategorii

sóla a dua. Taneãní klub Jes, kte-

r˘ se pfiipravuje na vystoupení pfii

Základní ‰kole Jelínkova, zastu-

povala Lenka Mrhalová se sklad-

biãkou „·alali“. V její kategorii

bylo pfiihlá‰eno osm soutûÏních

vystoupení a Leniãka si i pfies

velkou trému z této soutûÏe odne-

sla 1. místo! Dûkuji nejen Lence,

ale i rodiãÛm za pomoc a podpo-

ru a pfieji dal‰í a dal‰í taneãní ús-

pûchy. V‰em na‰im pfiíznivcÛm

pfieji touto cestou krásné a poho-

dové Vánoce a ‰Èastn˘ nov˘ rok. 

Alena Tome‰ková

Jak voní Vánoce?
Jedním slovem krásnû. Na r˘mafiovské

Primû urãitû. Opût zde probûhla soutûÏ o nej-

lep‰í a nejnápaditûj‰í v˘zdobu tfiíd, kterou

charakterizovala fantazie, studentská recese

a tvÛrãí nad‰ení. Tfiídy a jejich kolektivy se

spojily, sjednotily, v‰ichni chtûli b˘t dobfií.

A byli. K vidûní byly mapa splnûn˘ch pfiání,

pfiání uãitelÛ, maxisnûhulák a tradiãní stro-

meãky i adventní vûnce.

Nejsilnûji pÛsobily vÛnû. Jehliãí, svíãky, per-

níãky, aromalampy, su‰ené plátky pomeranãÛ

a jablíãek, ofiechy a dal‰í plody, kofiení, misky

s cukrovím. VydrÏely. V pátek v poledne si

v‰ak smlsli v‰ichni, kluci víc, ti byli rychlej‰í.

Tfiídy a ‰kolu si zdobí studenti kaÏdoroãnû, le-

tos se v‰ak zapojily opravdu v‰echny roãníky.

V‰ichni za to zaslouÏí obdiv a odmûnu. Poroty

byly dvû, nejprve studentská, potom nezávislá,

z dospûlákÛ - pfiedstavitelÛ r˘mafiovské kultury.

Vítûzné tfiídy 2. B a 3. B ãekají na odmûnu, ano,

pojedou je‰tû pfied vánoãními prázdninami na

jednodenní zájezd do pfiedvánoãní Olomouce -

na v˘stavu betlémÛ a vánoãní trhy. Pochválit

v‰ak musíme v‰echny.

Popfiejme si a dopfiejme si pohodové Vánoce! 

Zuzana Hladíková, SSO· Prima

Anketa SIC nese první ovoce
Po zpracování údajÛ a ãísel z ankety na téma

„zájem r˘mafiovsk˘ch obãanÛ o náv‰tûvu di-

vadel“, kterou zorganizovalo Studentské in-

formaãní centrum ve spolupráci se SSO·

Prima a o které jsme vás informovali v ãísle

19/2005, jsme vyhodnotili v˘sledky a uÏ

jsou na obzoru tipy na vánoãní dárky.

Nemusíte pfies Vánoce sedût doma, ale mÛÏe-

te si s námi udûlat v˘let do divadla. Na pro-

gramu je 26. 12. náv‰tûva pfiedstavení

Dalskabáty hfií‰ná ves aneb Zapomenut˘ ãert

v divadle Jifiího Myrona v Ostravû nebo 

29. 12. muzikál Tfii mu‰ket˘fii v divadle

Broadway v Praze.

BliÏ‰í informace v SIC, Národní 5 (obchod-

ní dÛm Koruna), R˘mafiov, tel. 554 211 525,

které je i mezi vánoãními svátky otevfieno. 

Hana âoupková, vedoucí SIC

Stfiední odborné uãili‰tû a Odborné uãili‰tû R˘mafiov zve zájemce o studium i vefiejnost

na Den otevfien˘ch dvefií,

kter˘ se koná 11. ledna 2006 od 9 do 17 hodin v budovû ‰koly na ulici Julia Sedláka.

Náv‰tûvníci budou seznámeni s nov˘mi obory (Hotelnictví a turismus, Opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ, 

Kuchafi-ãí‰ník pro pohostinství a Hutník), které ‰kola otevírá v pfií‰tím ‰kolním roce.

POZOR!!!
Od 1. ledna 2006 se SOU a OU R˘mafiov mûní na Stfiední ‰kolu, R˘mafiov, p. o. Vedení SOU a OU R˘mafiov

Foto: archiv TK Jes

Foto: archiv SSO· Prima
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Jak bude vypadat vá‰ vánoãní stÛl?

Zaãala sezóna
lyÏafisk˘ch krádeÏí

Sotva se zaãalo lyÏovat, zazname-

nali policisté v Karlovû pod

Pradûdem první krádeÏ sjezdo-

v˘ch lyÏí. Majitelé dvou párÛ lyÏí

pfii‰li celkovû o 10 tisíc Kã.

Pachatelé stejnû jako loni vyuÏíva-

jí pfiedev‰ím faktu, Ïe v chatách

jsou lyÏárny ãasto neuzamãené.

Policie na toto riziko upozorÀuje

a varuje pfied krádeÏemi lyÏí a dal-

‰ích sportovních potfieb na horách!

Mikrospánek
zavinil nehodu avie

V nedûli 4. prosince skonãila neho-

dou cesta fiidiãe avie, kter˘ patrnû

vlivem únavy upadl do mikrospán-

ku. Nûkolik okamÏikÛ nepozornos-

ti staãilo na to, aby sjel se silnice

a narazil do kovového oplocení do-

mu. Z místa nehody ospal˘ fiidiã 

ujel a vûc neoznámil. Za ãtyfii hodi-

ny po havárii byl ov‰em dopaden.

Na autû vznikla ‰koda za 25 ti-

síc Kã, po‰kozen byl i plot. ¤idiã

sám pfii nárazu utrpûl lehãí zranûní.

Nákladní tahaã
se vyboural

na rozbfiedlém snûhu
Ve ãtvrtek 8. prosince do‰lo na

komunikaci pokryté rozbfiedlou

vrstvou snûhu u Staré Vsi k havá-

rii nákladního tahaãe Scania s ná-

vûsem. ¤idiã dostal pfii prÛjezdu

zatáãky nûkolikrát smyk a sjel do

pfiíkopu. Návûs zablokoval silnici

po celé její ‰ífii. Uvolnila ji aÏ od-

tahová sluÏba ze ·umperku, pfii-

volaná fiidiãem. ZpÛsobená ‰koda

na soupravû ãiní asi 100 tisíc Kã.

Zlodûj ‰el po oceli
Na ocel se zamûfiil neznám˘ pa-

chatel, kter˘ se nûkdy v období

od srpna do zaãátku prosince

vloupal do vodárny v Bfiidliãné.

Z objektu demontoval osmimet-

rové ocelové schodi‰tû, ocelové

zábradlí, tfii ocelové sloupky 

oplocení pozemku a dokonce

i vstupní branku a visací zámky.

Celková cena odcizen˘ch vûcí

ãiní více neÏ 20 tisíc Kã. Dal‰í

‰koda vznikla po‰kozením ob-

jektu. Pfiípad ‰etfií policisté

z Bfiidliãné.

Pohfie‰ovan˘ útûkáfi byl
vypátrán v domû rodiãÛ

Ráno 8. prosince byl v domû

sv˘ch rodiãÛ v Horním Mûstû za-

drÏen 15let˘ hoch, kter˘ utekl 

z areálu v˘chovného ústavu. Bo-

humínská policie po nûm vyhlási-

la celostátní pátrání. Mladík byl

objeven jen nûkolik dnÛ po svém

útûku a vrácen zpût do ústavu.

Trojice zlodûjÛ dopadena
Policisté z R˘mafiova, Vrbna

a Bruntálu objasnili dvû souvisejí-

cí vloupání z Bruntálska. ZadrÏeli

tfii podezfielé muÏe z Karviné, na

nûÏ policejní komisafi 13. prosince

uvalil trestní stíhání pro trestné ãi-

ny krádeÏe a poru‰ování domovní

svobody ve formû spolupachatel-

ství. Dva star‰í muÏi, oba ve vûku

39 let, mûli v fiíjnu vypáãit kovo-

vou mfiíÏ prodejny potravin

v R˘mafiovû a odcizit zboÏí v ce-

nû bezmála 5 tisíc Kã. O mûsíc

pozdûji se mûl jeden z muÏÛ spo-

leãnû s tfietím obvinûn˘m, 29le-

t˘m muÏem, vloupat do rekreaãní

chaty v Ludvíkovû a odnést nûko-

lik staroÏitností a dal‰ích pfiedmû-

tÛ v celkové hodnotû témûfi 13 ti-

síc Kã. Trestní stíhání je vedeno

na svobodû.

BlíÏící se svátky svádí
zlodûje pyrotechniky

Hned dvakrát se vloupali zlodûji

do prodejny zábavné pyrotechni-

ky v Bfiidliãné. V noci z 12. na 13.

prosince pachatel rozbil kamenem

sklenûnou v˘plÀ v˘kladní skfiínû,

vnikl do prodejny a z regálÛ odci-

zil rÛznou zábavou pyrotechniku

a svûtlice v hodnotû asi 2 000 Kã.

Majiteli v‰ak vy‰la mnohem dráÏ

oprava rozbité v˘lohy. O dva dny

pozdûji se v Bfiidliãné stalo obdob-

né vloupání, s témûfi stejn˘m prÛ-

bûhem a dvakrát tak vysokou ‰ko-

dou. Majiteli tentokrát zlodûj zpÛ-

sobil ‰kody za témûfi 21 tisíc Kã.

Zpracovala redakce na základû
podkladÛ tisk. mluvãí PâR Bruntál

Kvapem se pfiiblíÏily Vánoce,

svátky, které milují hlavnû dûti

a ti, kdo nepfiestali vûfiit jejich

kouzlu. Je tu ·tûdr˘ veãer se svou

neopakovatelnou atmosférou a se

v‰ím, co k tomu patfií. Nikdo ne-

chce b˘t sám, v‰ichni touÏí zased-

nout se sv˘mi blízk˘mi kolem

stolu a proÏít ten krásn˘ okamÏik

spoleãné veãefie, pln˘ vzru‰ující-

ho oãekávání. Pro kfiesÈany je to

oãekávání narození Krista, pro

dûti vánoãního stromu a dárkÛ,

pro ostatní je to moÏná jen pfiíleÏi-

tost dobfie se najíst.

AÈ tak ãi tak, vánoãní stÛl je v tu

chvíli centrem v‰eho dûní a mís-

tem zvlá‰tního rituálu. Vûfiící ãi

nevûfiící, v‰ichni si jej na ·tûdr˘

veãer zcela specifick˘m zpÛso-

bem prostfiou a ozdobí, naservíru-

jí na nûj typické menu a usednou

za nûj s jakousi obfiadností, ba po-

vûrãivou úzkostností. VÏdyÈ je tu

kouzelná noc plná splnûn˘ch pfiá-

ní, ale i skryt˘ch nebezpeãí.

Upfiímnû, zvednete se s lehk˘m

srdcem od veãefie k fiinãícímu te-

lefonu? A nepociÈujete lehké mra-

zení, neÏ rozkrojíte jablko?

V‰ichni se shodneme na tom, Ïe

na ‰tûdroveãerní stÛl patfií nûkolik

nezbytn˘ch atributÛ - svíãky, vût-

viãky, jmelí, ubrousky s vánoãní-

mi motivy, rybí ‰upina ãi mince

pod talífiem. Nemûla by chybût

ani „vû‰tecká“ jablka a ofiechy, je-

jichÏ skofiápky také dovedou le-

ccos napovûdût o budoucnosti

stolovníkÛ. KaÏd˘ má svou pfied-

stavu, jak má vánoãní stÛl vypa-

dat. Ale coÏ do toho vnést trochu

ozvlá‰tnûní?

Letos jiÏ potfietí se ve Stfiedisku

volného ãasu konala soutûÏ o nej-

krásnûj‰í vánoãní stÛl, kterou po-

fiádá SOU a OU R˘mafiov pro Ïá-

ky druhého a tfietího roãníku obo-

ru Kuchafi-ãí‰ník. Tentokrát se

v boji o nejoriginálnûj‰í ‰tûdrove-

ãerní tabuli utkalo ‰estnáct uãÀÛ

rozdûlen˘ch do dvojic. Na odiv

vefiejnosti a pro kritické oko poro-

ty bylo tudíÏ prostfieno osm stolÛ.

Úkolem soutûÏících bylo nejen

stoly v ãasovém limitu upravit

a vytvofiit i vlastní jídelní lístek,

ale také své dílo s pfiesvûdãivostí

a ‰armem obhájit.

Odborná porota ve sloÏení Marie

Uhlífiová, Monika Bartesková

a Miroslava Koreníková za SOU

a OU a Michal Hama, Jarmila

La‰tuvková a Jifií Hala za sponzo-

ry nakonec ohodnotila jako nej-

zdafiilej‰í stÛl se ‰Èastn˘m ãíslem

7, jehoÏ autorkami byly Mirosla-

va Jedliãková a Barbora Konva-

linková. Laická vefiejnost, která

v hojném poãtu nav‰tívila k sou-

tûÏi pfiidruÏené zabijaãkové hody,

dostala moÏnost stoly rovnûÏ oce-

nit. Zvolila stÛl Jany Cetkovské

a Veroniky Papajové, kter˘ se 

v oãích porotcÛ umístil jako druh˘.

Za organizaci soutûÏe i pfiípravu

zabijaãkov˘ch hodÛ dûkuje vede-

ní ‰koly sv˘m pedagogÛm a za

podporu sponzorÛm: Michal

Hama - hotel Pradûd, Jifií Hala -

penzion Relaxa, Jarmila

La‰tuvková - Kvûtiny, sklo, por-

celán, Jan Kotrla - Elektro Kotrla,

paní Háková - papírnictví, Helena

Papajová - drogerie, paní Îelezná

- drogerie, Ivan Sigmund - ZIGI

elektro.

Na závûr pfiipojujeme pro inspi-

raci jeden z návrhÛ na ‰tûdrove-

ãerní menu: pfiedkrm - broskev

plnûná s˘rovou pûnou, polévka -

rybí se zeleninou, pfiedkrm pfied

hlavním jídlem - zapeãená ‰unka

plnûná zeleninou, hlavní jídlo -

‰tûdroveãerní plnûn˘ kapr s kari

omáãkou, vafiené brambory,

mouãník - vánoãka s medem.

Dobrou chuÈ!  ZN



âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody zahá-

jil kampaÀ s názvem Zvífie v nouzi.

Cílem této kampanû je formou

sbírky podpofiit záchranu handica-

povan˘ch ÏivoãichÛ.

Abych se o této prospû‰né akci

dovûdûl nûco více a pfiitom poznal

práci pfii záchranû handicapova-

n˘ch ÏivoãichÛ, nav‰tívil jsem

s redakãním mikrofonem nedale-

kou stanici na záchranu dravcÛ

a sov ve Stránském, pût kilometrÛ

od R˘mafiova ve smûru na

Sovinec. Stanice je provozována

Základní organizací âeského sva-

zu ochráncÛ pfiírody ã. 67/07 a je

souãástí projektu Pradûdova za-

hrádka ve Stránském.

PfiijíÏdím k malému nízkému sta-

vení, utopenému v údolí této ma-

lebné obce. Vypínám motor auta,

vystupuji a v‰ude kolem mû panu-

je neuvûfiitelné ticho. Jen tu a tam

se ozve zahuhlání sovice bílé nebo

pokfiik orla stepního.

A to uÏ mû vítá vedoucí stanice

Petr Schäfer. „Ahoj, tak jdeme
na to?“ hlaholí vesele od zápra-

Ïí a má pfiitom na mysli nabit˘

program, jehoÏ náplní bude ex-

kurze do voliér, vypu‰tûní vylé-

ãeného kánûte a ukázka tréninku

raroha velkého na vábniãku.

Zaãínáme prohlídkou chovného

zafiízení, které není vefiejnosti

bûÏnû pfiístupné, aby ptáci, ktefií

jsou léãeni, nebyli stresováni

a ti, co se pfiipravují na vypu‰tû-

ní do pfiírody, si pfiíli‰ nezvykali

na pfiítomnost ãlovûka.

„Tak a teì ti ukáÏu v˘ra velkého,
kterého pfied nûkolika dny srazil
vlak. UÏ jsem si myslel, Ïe se z toho
nedostane, byl dost otfiesen˘ a ne-
mohl létat, proto byl i vyhladovûl˘,
ale na‰tûstí nemûl Ïádnou zlomeni-
nu,“ komentuje Petr své poãínání,

kdyÏ se blíÏíme k nejvût‰í sovû vol-

nû Ïijící na území âeské republiky.

Poãíná si velmi obezfietnû, vzhle-

dem k tomu, Ïe se znají teprve krát-

kou dobu a v˘rovy drápy dokáÏí

srazit k zemi dokonce i malou li‰ku

nebo mládû srneãka, a proto vzbu-

zují patfiiãn˘ respekt i u tak zku‰e-

ného sokolníka, jak˘m je Petr.

Staãí jeden nacviãen˘ pohyb a dra-

vec je v teple lidské náruãe. „Jsem
rád, Ïe uÏ zaãal sám jíst, staãilo nû-
kolik hodin a kdoví, jak by to s ním
dopadlo, ale tady si je‰tû nûjakou
dobu pobude,“ líãí dal‰í osud v˘ra

vedoucí záchranné stanice ve

Stránském. Teì vidím dravce na

vlastní oãi doslova z nûkolika cen-

timetrÛ. Vzbuzuje opravdu respekt.

Neváhám a redakãní fotoaparát

cvaká o sto ‰est.

Po chvíli se pfiesouváme do dal‰í

voliéry, kde poletují z vûtve na vû-

tev dvû vyléãená káÀata. Dovídám

se, Ïe jedno z nich pustíme za oka-

mÏik na svobodu. Tady by uÏ na-

cviãené pohyby uchopení dravce

nebyly nic platné, protoÏe by uletûl

dfiív, neÏ by se k nûmu sokolník vÛ-

bec pfiiblíÏil. K tûmto úãelÛm slouÏí

záchytná síÈ. Vypadá sice tak trochu

jako podbûrák na kapry, ale svÛj 

úãel splnila skvûle. První pokus vy-

‰el na v˘bornou a kánû je jiÏ

v Petrov˘ch rukou. Vycházíme na

rozlehlé pole, kousek od dravcova

doãasného pfiíbytku. Co bude dál?

Odletí vÛbec do volné pfiírody?

Nezvykl si jiÏ na pfiítomnost ãlovû-

ka natolik, Ïe jej k Ïivotu bude po-

tfiebovat? Otázek je mnoho do té

doby, neÏ Petr zavelí: „Budu pou-
‰tût, má‰ pfiipraven foÈák?“ To se

ví, Ïe ano. Klepou se mi ruce a jsem

asi víc nervózní neÏ vyléãené kánû.

Pro jistotu jsem na foÈáku nastavil

sekvenãní snímání, abych jej zastihl

v nûkolika fázích odletu. Touha po

svobodû je velmi silná. Teì. Kánû

se pomalu vzneslo z rukou sokolní-

ka, zakrouÏilo nám nad hlavami

a zamífiilo do blízkého lesa.

Cvak ... cvak ... cvak ... foÈák ne-

zklamal a odlet je zdokumentován.

„Kde je?“ ptám se, aniÏ bych za-

hlédl jak˘koliv náznak dal‰ího letu.

„Kánû se usadilo tam na tom stro-
mû,“ ukazuje Petr na vzdálenou vû-

tev, se které py‰nû shlíÏí na své o-

svoboditele dravec, jenÏ byl je‰tû

pfied chvíli pacientem této stanice.

Jako by nechápal, Ïe je jiÏ voln˘

a Ïádná voliéra mu nemÛÏe zabrá-

nit ve volném letu. Pfiíbûh jednoho

vyléãeného dravce se tak uzavfiel.

Najednou na ãlovûka pfiijde melan-

cholická nálada. Îivot opefience je

sice zachránûn, ale vznikla tu jaká-

si citová vazba mezi ãlovûkem

a ptákem, a ta se nedá jen tak pfiejít

mávnutím ruky a konstatováním:

LeÈ, jsi zdrav˘, nabízím ti svobodu.

Ale asi ano, má to tak b˘t.

Kráãíme spolu mlãky pÛlmetro-

vou snûhovou pefiinou a já pfiemí-

tám, co bude dál. „Teì si vezmu
raroha velkého a pÛjdeme dolÛ
k malému lomu trochu trénovat,“
vytrhne mû z pfiem˘‰lení mÛj prÛ-

vodce. Zanedlouho pfiiná‰í na své

sokolnické rukavici krásnû zbar-

veného opefience, kter˘ má na hla-

vû koÏenou ãepiãku. To pr˘ proto,

aby se cestou pfied útokem na váb-

niãku nerozptyloval okolím.

Raroh velk˘ je hnûdû zbarven˘

pták o nûco vût‰í neÏ sokol, které-

mu je v letu podobn˘, má ale ‰ir‰í

nápadnû zalomená kfiídla a del‰í

zuÏující se ocas. Raroh má hnûdé

oãi, na bílém temeni a t˘lu jsou

hnûdé ãárky, rovnûÏ bílé bfiicho je

hnûdû skvrnité. Mláìata mají bíl˘

prachov˘ ‰at a modro‰edé nohy,

pozdûji jsou Ïluté. VyráÏíme na

lov. Tedy pochopitelnû raroh.

Cestou si povídáme o Petrov˘ch

sokolnick˘ch zaãátcích.

TáÏí se, proã mu uãarovali zrovna

dravci a sovy? Petr hovofií o tom,

jak jezdívali pravidelnû na letní

prázdniny k rodinû do ·tramberka.

„V dobû, kdy mi bylo devût rokÛ,
pfiinesl znám˘ hajn˘ mládû po‰tol-
ky, které na‰el pod ·tramberskou
trúbou (dochovaná vûÏ stfiedovûké-

ho hradu ve ·tramberku), s tím, zda
se o nû nechci postarat. A tak mne
dravci provázejí Ïivotem dodnes.
Bûhem tûch let jsem se stal ornito-
logem, chovatelem i sokolníkem,“
vypráví svÛj pfiíbûh o dravcích Petr

Schäfer, kterému se jeho koníãek

stal v roce 1980 povoláním. Od

Ministerstva obrany dostal nabídku

provûfiit a v pfiípadû úspûchu zavést

ochranu leti‰È pomocí cviãen˘ch

dravcÛ proti ‰kodám zpÛsoben˘m

stfiety letounÛ s ptáky. „Stal jsem se
tak profesionálním sokolníkem
a jako první byl u zrodu profese,
která je v dne‰ní dobû bûÏná na
v‰ech v˘znamn˘ch leti‰tích pod ná-
zvem biologická ochrana leti‰È.
Nauãil jsem se chovat a rozmnoÏo-
vat vzácné druhy sokolÛ a podílet
se na jejich posílení v pfiírodû vysa-
zováním mláìat. Jednalo se o raro-
hy velké na území Chránûné krajin-
né oblasti Litovelské Pomoraví
a sokoly stûhovavé na území mûsta
Olomouce - s cílem tlumit pfiemno-
Ïenou populaci mûstsk˘ch holu-
bÛ,“ hovofií zasvûcenû o své práci

sokolník. Dlouholetá praxe jej vy-

bavila znalostmi a dovednostmi,

které mÛÏe v programu záchrany

handicapovan˘ch dravcÛ a sov do-

konale vyuÏít.

Pomalu pfiicházíme k místu, kde

ná‰ ptaãí pfiítel - raroh velk˘ - bude

lovit na vábniãku. Petr vysvûtluje

postup akce, abych pfii focení netá-

pal. Dravec se bude po sundání ãe-

piãky nejdfiíve koukat po okolí, pak
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Organizace a spolky

reportáÏ
V údolí Pradûdovy zahrádky za‰ustûla kfiídla dravcÛ
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si protfiepe letky a vzlétne. Chvíli

bude krouÏit nad na‰imi hlavami

a bude hledat kofiist. Pfiesnû tak, jak

popsal dûj zku‰en˘ sokolník, se

i stalo. Zanedlouho se raroh vznesl

nad na‰e hlavy, niãím nepoután

svobodnû krouÏil nad zasnûÏen˘mi

lesy a zase se pozvolna sná‰el dolÛ

v oãekávání, Ïe objeví nûjakou tu

kofiist. „Pozor, budu vábit, pfiiprav
se,“ zavelel Petr a já svíral kfieãovi-

tû foÈák nastaven˘ opût na sekvenã-

ní snímkování v obavû, abych nûco

nepro‰vihl. A divadlo zaãalo.

Vábniãka se roztoãila v Petrov˘ch

rukou a dravec instinktivnû zamífiil

jako stfiela dolÛ ... a zase, jako vy-

stfielen˘ luk vystoupal strmû vzhÛ-

ru. Tak se to opakovalo asi pûtkrát.

„A teì, pozor, budu dávat kofiist,“
vy‰tûkl Petr a v‰e se odehrálo bû-

hem nûkolika vtefiin. Najednou, jak

projektil dobfie mífiené kulky, snesl

se odkudsi z v˘‰in ná‰ opefien˘

spoleãník a bleskov˘m pohybem

zasekl drápy do nabízené vábniãky.

Za chvíli jiÏ pohodlnû sedûl na so-

kolnické rukavici a dával si k snûd-

ku nabízenou krmi.

Cestou zpátky si ãlovûk nemÛÏe

nepov‰imnout neporu‰ené pfiírody.

Na louce je sbit˘ rám z kulatiny pro

koÀáky, ktefií sem zavítají z okolí,

aby mohli uvázat své konû, opodál

zurãí potÛãek a nûkam do hluboké-

ho lesního porostu chodí spát srnãí

a divoãáci. Jeden by si pomyslel,

kdyby nevûdûl, Ïe stojí v pfiekrás-

ném údolí Stránského, Ïe se nachá-

zí v kanadské pfiírodû a z hou‰tí za

chvíli vyjde mohutn˘ grizzly.

Pfii zpáteãní cestû se je‰tû dovídám,

Ïe záchranná stanice poskytuje

sluÏbu nepfietrÏitû na telefonu 

777 256 577, pro spádové území

v Moravskoslezském a Olomou-

ckém kraji, a jak jiÏ zde bylo fieãe-

no, je speciálnû zamûfiena na drav-

ce a sovy. Ostatní handicapovaná

zvífiata pfiijímá pfiidruÏená stanice

pfii Zoo na Svatém Kopeãku na te-

lefonu 585 385 348. Obû zafiízení

pfiijmou roãnû do o‰etfiení více jak

dvû stovky ÏivoãichÛ a z toho pfii-

bliÏnû dvû tfietiny se dafií vrátit

zpût do pfiírody. DÛleÏitou souãás-

tí záchranného programu je i pÛ-

sobení na ‰irokou vefiejnost for-

mou pfiedná‰ek, besed a kompo-

novan˘ch programÛ, zejména pfii

vzdûlávání ‰kolní mládeÏe.

„V areálu Pradûdovy zahrádky bu-
de v pfií‰tím roce nainstalována na-
uãná stezka Dravci a sovy
Jesenicka a ukázka ãinnosti
Základní organizace âeského sva-
zu ochráncÛ pfiírody se zamûfiením
na v˘robu ptaãích budek, krmítek
a dal‰ích ochranáfisk˘ch zafiízení.
Souãástí bude také expozice Ïiv˘ch
dravcÛ a sov s ukázkami jejich v˘-
cviku,“ doplnil na závûr mÛj prÛ-

vodce Petr Schäfer, sokolník a zá-

roveÀ fieditel Obecnû prospû‰né

spoleãnosti Sovinecko. Podle nûj

by také v údolí pod záchrannou sta-

nicí mûlo pfií‰tí rok vyrÛst stfiedovû-

ké kolbi‰tû s tribunou pro diváky

a dal‰í zajímavosti, které mohou

ná‰ region pfiíjemnû turisticky za-

traktivnit. Bude se jednat o dal‰í 

etapu rozvoje Pradûdovy zahrádky.

Pokud vám osud handicapovan˘ch

ÏivoãichÛ není lhostejn˘ a chcete

podpofiit sbírku Zvífie v nouzi a po-

moci tak pfiímo stanici ve

Stránském, ode‰lete dárcovskou

SMS ve tvaru: DMS ZVIRE-

VNOUZI STRANSKE na ãíslo

87777 nebo po‰lete svÛj dar na úãet

ãíslo: 33553322/0800, var. s. : 6707

u âS, a. s.

KaÏd˘, kdo chce pomoci, mÛÏe tak

uãinit formou dárcovské SMS v ce-

nû 30 Kã nebo penûÏním darem na

pfiíslu‰n˘ úãet. JiKo

Svaz NûmcÛ pfiipravil pro své ãleny adventní odpoledne

Junácké Vánoce

Stejnû jako kaÏd˘ rok, i letos 

uspofiádal Svaz NûmcÛ Severní

Morava - Orlické hory pro své ãle-

ny pfiedvánoãní setkání, které se 

uskuteãnilo ve ãtvrtek 8. prosince

ve Stfiedisku volného ãasu v R˘-

mafiovû. Adventní odpoledne si

ãlenové, kter˘ch místní organiza-

ce sdruÏuje na ãtyfii desítky, velmi

pochvalovali. Dosavadní pfiedsed-

kyni Gertrudu Polãákovou vystfií-

dala paní Olga Doãkálková.

âlenové se pravidelnû setkávají

nejen pfied Vánoci, ale také kupfií-

kladu o Dni matek nebo na svatou

Annu pfii náv‰tûvû krajanÛ v nû-

meckém Zeil am Main ãi na krajo-

vém setkání lidové kultury v re-

publice obvykle v kvûtnu nebo

srpnu. To pfiijedou ãlenové ze

v‰ech sedmi organizací sídlících

ve mûstech Králíky, Nov˘ Jiãín,

·umperk, ·ternberk, Jeseník,

R˘mafiov a Rokytnice v Orlick˘ch

horách, které dohromady sdruÏují

kolem ‰esti stovek ãlenÛ.

Místní r˘mafiovská organizace

kromû jiÏ zmínûn˘ch akcí pofiádá

také zájezdy dle vlastní volby.

Letos se její ãlenové podívali ku-

pfiíkladu do Rokytnice v Orlic-

k˘ch horách za sv˘mi pfiáteli-kra-

jany. Pro pfií‰tí rok nejsou dosud

místa zájezdÛ upfiesnûna.

âlenové místní organizace Svazu

NûmcÛ v R˘mafiovû pfiejí v‰em

spoluobãanÛm krásné Vánoce a v‰e

nejlep‰í v novém roce. JiKo

Vánoãní svátky slaví r˘mafiov‰tí

skauti tradiãnû pospolu ve své klu-

bovnû u rozzáfieného stromeãku

a ve slavnostních krojích. Úãast

b˘vá velká, úmûrná rozmûru tako-

vé akce, jakou je vánoãní nadílka

ve stfiedisku Na Stráni. Pfiíroda se

k nám zachovala také vskutku

‰tûdfie, kdyÏ nás zasypala takov˘m

mnoÏstvím snûhu a pfiispûla tak

k dokreslení vánoãní idyly. Letos

byla vánoãní akce obohacená

o tradiãní úãast v betlémské ‰tafe-

tû. Ráno se na vlakovém nádraÏí

se‰lo pûtadvacet svûtlu‰ek, skau-

tek a skautÛ, aby odjeli vlakem do

Val‰ova a odpálili tam betlémské

svûtlo od skautÛ z Olomouce.

A tak mal˘ plamínek nesen˘

v lampiãkách na‰el domov v mno-

ha domácnostech i v klubovnû

skautÛ jiÏ t˘den pfied kalendáfiním

·tûdr˘m dnem. SluÏba betlémské-

mu svûtlu bude ukonãena pfiedá-

ním do kostela sv. Michaela

v R˘mafiovû ve stfiedu 21. prosin-

ce a na ·tûdr˘ den bude svûtlo

k odpálení na r˘mafiovské trÏnici

na námûstí (od 7.00 do 11.00). 

Program vánoãních oslav b˘vá

obvykl˘ - vedle nadílky je to sou-

tûÏ druÏin ve zpûvu. Postupnû kaÏ-

dá druÏina pfiednese jednu píseÀ

vánoãní a jednu libovolnû zvole-

nou. Vystoupení hodnotí porota

sloÏená z vedoucích a hostÛ.

ÚroveÀ soutûÏe b˘vá dost slu‰ná,

pfiedchází jí pilné tréninky na dru-

Ïinovkách.

Vánoãní zpívání v leto‰ním roce

vyhrála nejmlad‰í a nejmen‰í sku-

pinka - svûtlu‰ky Beru‰ky, druhé

byly Rangers a tfietí skautky

Li‰tiãky. Zvlá‰tní ocenûní za do-

provodnou hru na kytaru dostala

sestra Ája.

Vánoãní nadílka, která má pravi-

dlo - pfiines dáreãek, dostane‰ ji-

n˘, b˘vá obohacena o tzv. dárek

pro stfiedisko, kdy druÏiny se

sv˘mi vedoucími vyrobí nebo se

jinak postarají o dárek, kter˘ bu-

de slouÏit v‰em. VÏdy se sejdou

dobré nápady s velkou mírou 

úãelnosti a fantazie, opfiené o kus

práce ‰ikovn˘ch rukou.

KaÏdé Vánoce skautÛ na Stráni

konãí spoleãn˘m zpíváním u na-

zdobeného smrku pfied chatou,

kde si spoleãnû popfiejeme pûk-

né svátky a ‰tûstí v novém roce.

Loy

Foto: archiv skauti R˘mafiov
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R˘mafiov‰tí kynologové ukonãili leto‰ní sezónu
Základní kynologická organiza-

ce v R˘mafiovû uspofiádala v so-

botu 1. fiíjna první roãník závodu

o Pohár fieditele âOS (âeské 

ochranné spoleãnosti). Za pfiízni-

vého sluneãného poãasí se se‰lo

celkem dvacet psovodÛ z rÛz-

n˘ch základních kynologick˘ch

organizací (ZKO): R˘mafiova,

Vrbna pod Pradûdem, Krnova-

Hlubãické, Olomouce-Nefiedína,

Pfierova, Námû‰tû na Hané,

Seniãky, Mûsta Albrechtic,

Kyle‰ovic, âOS Ostrava.

Psovodi soutûÏili ve dvou kate-

goriích - ZVV1 (11 psovodÛ)

a ZVV2 (9 psovodÛ). Hodnotila

se stopa, poslu‰nost a obrana.

Závod posuzovali rozhodãí

Karel Pavlík z Bruntálu

a Vladislav Pavlík z Krnova.

(Pozn.: Poslední závod se

v R˘mafiovû konal pfied 30 lety.)

Pozvání pfiijal i starosta mûsta

R˘mafiova Ing. Petr Klouda, kte-

r˘ na závûr pfiedal ceny vítûzÛm.

V˘sledky:

ZVV1
1. místo: Stanislav Hradil (ZKO Vrbno pod Pradûdem) + Jeron (nûmeck˘ ovãák)

2. místo: Rudolf Beãka (âOS Ostrava) + Sára (kfiíÏenec brazilské fily a dobrmana)

3. místo: Vojtûch Barto‰ík (ZKO Krnov-Hlubãická)

ZVV2
1. místo + Vítûz poháru: Jifií Koudela (ZKO R˘mafiov) + Freia (nûmeck˘ ovãák)

2. místo: Antonín Mereìa (ZKO R˘mafiov) + Cassia (nûmeck˘ ovãák)

3. místo: Monika Prokopová (ZKO Olomouc-Nefiedín) + Berisa (nûmeck˘ ovãák)

Velké podûkování patfií pfiedev‰ím

sponzorÛm, bez nichÏ by se tento závod

nemohl konat:

âOS (âeská ochranná spoleãnost, a. s.

- Ing. Rostislav Koláãek), Al Invest

Bfiidliãná, a. s. - Ing. Jifií Horáãek,

Canis Prosper Bohuslavice - Jan

Hru‰ka, Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov - Ing.

Petr Klouda, Uni servis Velká ·táhle -

Josef Mereìa, Elektro Kotrla R˘mafiov

- Jan Kotrla, STAS, v. o. s., R˘mafiov -

Ing. Boris Pavlásek, SAP (Security 

agency profesional, s. r. o., Opava) -

Mgr. Jifií Fousek, Mûstsk˘ úfiad

Bfiidliãná - Miroslav Volek, Obecní 

úfiad Val‰ov - Jan Pelánek, restaurace

U Hrozna R˘mafiov - Petra Dfievová,

Ing. Jarmila Ftaãková, Horní Mûsto,

Veãerka K+B Bfiidliãná - Petr Koutn˘,

Vilém Bergr, Mitos R˘mafiov - pan

Mitáãek.

Podûkování patfií také Biatlonovému

klubu Bfiidliãná - Vítûzslavu Volkovi,

Mûstsk˘m sluÏbám R˘mafiov a pánÛm

Vepfiekovi, Hofiákovi a Kinclovi.

Tímto závodem ukonãili r˘mafiov‰tí ky-

nologové leto‰ní bohatou a úspû‰nou se-

zónu. Neznamená to ale, Ïe by teì pso-

vodi zaháleli aÏ do jara. âekají je dal‰í

tréninky a pfiípravy na závody, kter˘mi

zahájí dal‰í sezónu jiÏ v únoru 2006. 

Jifiina Koudelová, ZKO R˘mafiov

fejeton

Je to radost
Jeden mal˘ ãernou‰ek z rovníkové Afriky

chtûl vûdût, jak vypadá sníh. Je bíl˘ jako

cukr a studen˘ jako zmrzlina. Tak mi ho tro-

chu po‰lete, abych si pochutnal! AspoÀ jed-

nu krabici.

Tak ten r˘mafiovsk˘ poslat nemohu, vÛbec

není bíl˘ a sladk˘ - to uÏ vÛbec ne. Je to

‰karedá slaná bfieãka, která se dostane v‰u-

de. Krkolomnû ji proráÏejí maminky s ko-

ãárky, po kotníky zapadají na‰i sportovnû

zdatní dÛchodci, spoluobãané; jen dûtem ta

ãvachtaãka nevadí. Opatrnû se vyhnou

psím turistick˘m znaãkám, zamífií k vût‰í

závûji, koulovat se dá, snûhuláka v‰ak asi

nestvofií. A proã taky? Za chvíli by se roz-

jel.

Rozjelo se i auto, jedno je jaké, jaké znaãky,

ohodí vás dokonale. Nechoìte tûsnû pod 

okapy domÛ, nepfiistupujte blízko k v˘loze,

nenechávejte stát koãárek v blízkosti obcho-

du ãi stfiechy, choìte prostfiedkem ulice,

buìte kaskadéry a hazardéry.

Prostû je zde prosinec, sníh bude, bfieãkovi-

tá ka‰e a snûhové bariéry budou, zima na

nás je‰tû vycení své zuby. Nic proti tomu, je

její ãas. V listopadu padá listí, v máji v‰e

pokvete, je to kolobûh pfiírody. Vodu pfiíro-

da potfiebuje. Já v botách ne.

Jak tomu, ho‰ku, u nás pomoci? Odkliìte

své chodníky, okolí, chlapci z Mûstsk˘ch

sluÏeb a silniãáfii nestíhají, lep‰í je pfiece

mal˘ ãin neÏ velká slova. Co o na‰ich pro-

blémech vûdí Pfierováci a Olomouãáci?

Slibuji, Ïe napí‰u SMS nebo zavolám svaté-

mu Petrovi, aby tu leto‰ní zimu trochu uve-

dl do správn˘ch kolejí. Takov˘ zpÛsob zimy

zdá se mi b˘ti ponûkud ne‰Èastn˘m. -Si-

(Pozn. redakce: Zdá se, Ïe SMS sv. Petrovi
pomohla.)

Fota: archiv ZKO R˘mafiov
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Zprávy z MûÚ

Vánoãní v˘stava
âas adventní je uÏ tradiãnû spo-

jen nejen s obchody pln˘mi lidí,

peãením vánoãního cukroví a ta-

kov˘m tím pfiíjemn˘m stresem,

ale ve vût‰inû mûst i obcí s vá-

noãními trhy a v˘stavami.

I v Bfiidliãné se tato tradice uchy-

tila a jiÏ podruhé se ve

Spoleãenském domû ve dnech 

5. - 9. prosince 2005 konala

Vánoãní v˘stava. Pofiadateli akce

byly Základní ‰kola v Bfiidliãné

v ãele s paní uãitelkou Kvûtou

Dûrdovou a obãanské sdruÏení

Mé mûsto, mÛj Ïivot v zastoupe-

ní paní Pavly DoleÏelové. Pojetí

v˘stavy bylo stejné jako v loÀ-

ském roce, mûla prezentovat ‰i-

kovnost a zruãnost bfiidliãen-

sk˘ch dûtí i dospûl˘ch z ‰irokého

okolí. I letos byla v˘stava ãásteã-

nû prodejní, a náv‰tûvníci tak

mohli nakoupit dáreãky pro své

blízké.

Svá díla tu vystavili Ïáci místní

základní ‰koly, koÏen˘m ruãnû

‰it˘m zboÏím se mohla pochlubit

paní Anna Lasovská z Uniãova,

své v˘‰ivky a háãkované ozdoby

vystavila paní Marie âambalová,

dûtské baãkÛrky paní Irena

Hoppová, krásné paliãkované vá-

noãní ozdoby pfiipravila paní

Jitka Pflugerová, obdivuhodnou

keramiku, bohuÏel neprodejnou,

pfiedstavila paní uãitelka Jarmila

GardoÀová a keramiku a v˘robky

„patchwork“ paní uãitelka

BlaÏena RÛÏiãková. Dal‰ími vy-

stavovatelkami byly paní ZdeÀka

âecháková, která zde ukázala

krásné pletené dûtské obleãení,

Stanislava ·kraková z R˘mafiova

se sv˘mi rozmanit˘mi vánoãními

ozdobami a krabiãkami, Helena

Cháberová z Koufiimi prezentují-

cí své háãkované ubrousky

a Pavla DoleÏelová, která se po-

chlubila nejen ubrouskovou tech-

nikou na pfiáníãka a kvûtináãky,

ale pfiidala pro inspiraci i v˘robky

z perníku, v nichÏ dominoval vy-

sok˘ adventní kalendáfi. Stejnû ja-

ko v loÀském roce upekla a na 

ukázku nazdobila perníãky i paní

NadûÏda Pa‰áková. Ukázkov˘,

tentokrát stfiíbrnû prostfien˘ vá-

noãní stÛl pfiipravila paní Jitka

Zámeãníková z R˘mafiova.

Jedním z nejvût‰ích vystavovate-

lÛ byla paní Vladimíra Kfienková

ze Stránského, která pfiedstavila

v˘robky z pedigu a z vala‰ky,

proutûné ko‰e, adventní vûneãky

a spoustu dal‰ích krásn˘ch v˘tvo-

rÛ. Nejvíce pozornosti vzbudila

kováfiská práce pana Václava

Slivky z Bûlé u Opavy, kter˘ pre-

zentoval pfies 50 kusÛ nejrozma-

nitûj‰ích svícnÛ. Dá se fiíct, Ïe

zlat˘m hfiebem a poctou pro nás

byla v˘stava pana Jifiího

Halouzky z Jifiíkova, kter˘ pfied-

vedl své umûní vyfiezávání zvífiá-

tek ze dfieva.

V‰em náv‰tûvníkÛm dûkujeme za

náv‰tûvu i drobn˘ pfiíspûvek, pa-

nu ·i‰movi za perfektní spoluprá-

ci a pofiadatelÛm za jejich obûta-

vou nezi‰tnou ãinnost. V̆ stava

byla opravdu krásná a inspirující

a rozhodnû ve vût‰inû náv‰tûvní-

kÛ probudila tu pravou adventní

náladu. Liba Kováfiíková

Rada mûsta vzala na vûdomí nabídku VaK

Bruntál, a. s., na provozování vefiejného vodo-

vodu ve Vajglovû a návrh smlouvy o nájmu

a jeho provozování. Po pfiipomínkování ze stra-

ny ãlenÛ rady tuto smlouvu s roãním nájmem 

5 000 Kã mezi mûstem Bfiidliãná a VaK, a. s.,

Bruntál schválila. ZároveÀ uloÏila starostovi

projednat se zástupci VaK, a. s., Bruntál návrh

na reciproãní smûnu kanalizace v Bfiidliãné za

vodovod ve Vajglovû.

Byl schválen krátkodob˘ pronájem nebyto-

v˘ch prostor na NábfieÏní ulici v Bfiidliãné na

dobu urãitou, a to od 1. 12. 2005 do 1. 1. 2006

panu Emanuelu MoÏnému za úãelem prodeje

zábavné pyrotechniky. ZároveÀ ale nebyla

schválena Ïádost paní Vlasty Zvoneãkové

o pronájem nebytov˘ch prostor tamtéÏ. V sou-

ãasné dobû nelze o dlouhodobém pronájmu

rozhodnout z dÛvodu schváleného prodeje celé

budovy.

Také byl schválen finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 

2 500 Kã na ãinnost lyÏafiského oddílu. âástka

bude pfievedena z grantu od oddílÛ technick˘ch

sportÛ - stfielcÛ, ktefií tuto ãástku v leto‰ním ro-

ce nevyãerpají.

Rada mûsta uloÏila radnímu Ing. ·tûpánu

Kováfiovi, aby pro‰etfiil efektivitu vytápûní v Z·

na ulici Komenského v Bfiidliãné a do pfií‰tí

schÛze rady mûsta pfiedloÏil v˘sledek ‰etfiení,

pfiípadnû návrhy na opatfiení. Daniel Mach

Country bál
Dne 19. listopadu se otevfiel hlavní sál

Spoleãenského domu v Bfiidliãné v‰em pfiíz-

nivcÛm country muziky a tancování. Místní

trampská osada Zlomená podkova zde uspo-

fiádala svÛj první klasick˘ country bál.

Kromû místních pfiilákal program country

bálu i mnoho pfiespolních, a tak se v prosto-

rách sálu i pfiedsálí bavilo pfies dvû sta lidí.

Na pódiu se stfiídaly dvû nejznámûj‰í místní

kapely, a to ZlomeÀáci pod vedením

Miroslava Janáãe a Wolné sdruÏení ve své

tradiãní sestavû. Pozvání ‰erifa osady pfiijala

i olomoucká taneãní skupina, která nejen Ïe

vystoupila se sv˘m programem, ale ujala se

i role uãitele tance a zapojila tak do kola vût-

‰inu pfiítomn˘ch.

Náv‰tûvníci byli pfiekvapeni bohatou tombo-

lou, s jejímÏ vyhla‰ováním pomáhala

ZdeÀka Kovafiíková a fieditelka místní zá-

kladní ‰koly Ivana Václavíková. Pfiíjemnû

pfiítomné pfiekvapilo i pfiipravené obãerstve-

ní. „Trampská“ zelná polévka i fazolov˘ gu-

lá‰ z jídelny Pradûd v Bruntále byly vzhle-

dem k velkému zájmu záhy vyprodány.

O pÛlnoci se vût‰ina taneãníkÛ shromáÏdila

pfied Spoleãensk˘m domem, kde zhlédla

nádhern˘ ohÀostroj. Pofiadatelé by se touto

cestou rádi omluvili v‰em, koho tento listo-

padov˘ ohÀostroj probudil.

Veãer byl opravdu vydafien˘, zábava trvala

do dopoledních hodin dal‰ího dne a pofiada-

telé byli se sv˘m dílem opravdu spokojeni.

·erif Zlomené podkovy Radek Kovafiík je‰tû

jednou dûkuje v‰em pfiátelÛm a spolupofiada-

telÛm za jejich dobfie odvedenou práci, spon-

zorÛm za jejich vstfiícn˘ postoj a dárky do

tomboly, MûÚ Bfiidliãná za jejich pfiíspûvek

na pronájem sálu a tû‰í se na opakování zase

za rok. Liba Kováfiíková

Fota: archiv Liba Kováfiíková
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Mûsíc prosinec - pln˘ soutûÏí na Základní ‰kole v Bfiidliãné
MÛÏeme jen pochválit Ïáky i pe-

dagogy na Z· v Bfiidliãné za

mnoho zajímav˘ch akcí, které

byly pfiipraveny bûhem mûsíce

prosince.

Zásluhou uãitelky Mgr. Györ-

gyové a v˘borného varhaníka

pana Dohnala pfiedvedlo velké

mnoÏství ÏákÛ pfied pfiísnou po-

rotou ‰kolního kola své pûvecké

umûní. Nejlep‰í pak postoupili

na vefiejné vystoupení.

O pût dnÛ pozdûji, tedy 13. pro-

since, se ve velkém sále Spo-

leãenského domu v Bfiidli-

ãné uskuteãnila celomûstská

soutûÏ zpûvákÛ z prvního i dru-

hého stupnû základní ‰koly, za

doprovodu v˘‰e zmínûného

muzikanta. Zpûváci pfiedstavili

pfied zcela zaplnûn˘m hledi‰-

tûm svÛj hlasov˘ fond a pûvec-

ké nadání. Pofiad vtipnû uvádû-

la Ïákynû 9. tfiídy Zuzana

Kvapilová. V programu zatan-

ãili Ïáci ‰koly. Vítûzové byli

v závûru odmûnûni fieditelkou

‰koly Mgr. Ivanou Václavíko-

vou. Pfiedvánoãní akce byla mi-

lá a dospûl˘mi i mal˘mi diváky

velmi ocenûna.

Îáci ‰koly z nejvy‰‰ích tfiíd zaví-

tali v úter˘ 6. prosince mezi prv-

Àáãky s mikulá‰skou nadílkou.

Rozzáfiené oãi, nûkteré z dítek

i trochu ustra‰ené, to byla znám-

ka toho, Ïe poãin star‰ích kama-

rádÛ byl pfiivítán s povdûkem. Za

to patfií dík hlavnû ÏákÛm devá-

t˘ch tfiíd.

Z· uspofiádala z povûfiení Aso-

ciace ‰kolních a sportovních klu-

bÛ ve ãtvrtek 8. prosince okresní

kolo v halové kopané. Turnaj se

uskuteãnil ve sportovní hale TJ

Bfiidliãná, kde pfied mûsícem

probûhlo i okrskové kolo této

soutûÏe.

První tfii místa obsadila druÏstva

se stejn˘m poãtem bodÛ a jen

poãet branek rozhodl, Ïe druÏ-

stvo Bfiidliãné skonãilo na bron-

zovém stupínku.

V souvislosti s prosincov˘m

‰kolním programem je tfieba 

ocenit zájem a ochotu mnoh˘ch

pedagogÛ, ktefií podporováni ve-

dením ‰koly dûlají pro své Ïáky

mnoho zajímav˘ch i pouãn˘ch

akcí. Radoslav Mûfiínsk˘

V¯SLEDKY HALOVÉ KOPANÉ
8. 12. 2005 B¤IDLIâNÁ

BODY: R¯MA¤OV 6 PO¤ADÍ: 1. R˘mafiov

KRNOV 6 2. Krnov  

B¤IDLIâNÁ 6 3. Bfiidliãná

BRUNTÁL 0 4. Bruntál

Do krajského kola postupuje Z· R˘mafiov. Miroslav Glacner

sport

Halov˘ turnaj v kopané
První roãník halového turnaje

v kopané star‰ích pánÛ uspofiá-

dala aktivní kulturnû-sportovní

komise pfii MûÚ Bfiidliãná, ten-

tokráte mûl organizaci na sta-

rost Mirek Kala‰, kter˘ se zhos-

til svého úkolu na jedniãku.

Turnaj se uskuteãnil v sobotu

10. prosince v hale TJ Bfiidli-

ãná.

Za úãasti pûti muÏstev, RyÏo-

vi‰tû nepfiijelo, a po rozlosová-

ní zaãaly tuhé boje, nikdo ne-

chtûl prodat svou kÛÏi lacino.

V celém turnaji se ukázali nej-

lep‰í seniofii z R˘mafiova, ktefií

ztratili pouze body za remízu

s muÏstvem z Krnova a s pfie-

vahou zvítûzili, druhá skonãila

Bfiidliãná „A“ pouze lep‰ím

pomûrem branek pfied Vrbnem,

ãtvrt˘ byl Krnov a poslední

Bfiidliãná „B“.

Vítûzné muÏstvo z R˘mafiova

si odváÏí pohár za zaslouÏené

vítûzství a nám nezb˘vá neÏ

podûkovat v‰em pofiadatelÛm

a sponzorÛm, ktefií se podíleli

kaÏd˘ sv˘m dílem na této akci. 

Daniel Mach

Fota: archiv Z· Bfiidliãná
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Oddíl kuÏelek
V severomoravské divizi se prvnímu muÏstvu nedafiilo a obû svá ut-

kání, byÈ jen tûsnû, prohrálo a v tabulce kleslo aÏ na desátou pfiíãku.

V˘sledky:
Bfiidliãná „A“- TJ Krnov 3 : 5 Jan Dosedûl - 453

Opava „C“ - Bfiidliãná „A“ 5 : 3 Jan Dosedûl - 440

Na‰i hráãi se v jednotlivcích po podzimní ãásti umístili takto:

11. âestmír ¤epka

28. Jan Dosedûl

29. Leo‰ ¤epka

54. Jifií Procházka

64. Jaroslav Dosedûl

72. Jifií Veãefia

Podstatnû úspû‰nûj‰í bylo muÏstvo „B“ v pfieboru Olomouckého kra-

je, které své zápasy vyhrálo a posunulo se na ‰esté místo a do pat-

náctého místa v celkové klasifikaci má hned dva své borce.

V˘sledky:
KKÎ ·ternberk - Bfiidliãná „B“ 6 : 10 Tomá‰ Fiury - 446

Bfiidliãná „B“- Hor. Bene‰ov „C“ 12 : 4 Tomá‰ Fiury - 408

V jednotlivcích po podzimu jsou na‰i hráãi na tûchto místech:

7. Tomá‰ Fiury

15. Vladimír ·trbík

21. Zdenûk Fiury st.

24. Josef Vesel˘

54. Zdenûk Fiury ml.

67. Miloslav Krchov

V meziokresním pfieboru se druÏstvo „C“ nemá ãím chlubit, na roz-

díl od muÏstva „D“.

Pfiejdûme k v˘sledkÛm:

Bfiidliãná „C“- Opava „E“ 0 : 10 Jaroslav Zelinka - 364

H. Bene‰ov „E“- Bfiidliãná „C“ 8 : 2 Luká‰ Zítka - 434

Bfiidliãná „D“- H. Bene‰ov „D“ 6 : 4 Pavel Vládek st. - 395

Bfiidliãná „D“- Sok. Chvalíkovice 10 : 0 Franti‰ek Ponãík - 402

Opût tu máme jednotlivce po podzimní ãásti soutûÏe:

5. Pavel Vládek st.

16. Ota Pidima

25. Martin âípel

40. Pavel Veselka

41. Lubomír Kh˘r

53. Jaroslav Zelinka

57. Anna Dosedûlová Daniel Mach

Mikulá‰ská laÈka provûfiila zdatnost ÏákÛ Z· Bfiidliãná
V úter˘ 6. prosince se na Základní ‰kole Bfiidliãná uskuteãnily tradiãní závody ve skoku do v˘‰ky s názvem Mikulá‰ská laÈka. SoutûÏe se zú-

ãastnilo kolem 40 závodníkÛ.

V˘sledky Mikulá‰ské laÈky ve skoku do v˘‰ky 8. 12. 2005:

Mlad‰í dívky: Mlad‰í chlapci:

Gregovská Klára 115 cm Kladníãek Miroslav 125 cm

Válková Aniãka 115 cm Kubeãka Radim 125 cm

Balászová Markéta, Sadílek Tomá‰,

Tyl‰arová Denisa, Langr Tomá‰,

Urbanová Veronika 115 cm Brixel Roman 120 cm

Star‰í dívky: Star‰í chlapci:

Lamaãová Marie 135 cm Forcek Tomá‰ 155 cm

Rychlíková Katefiina 125 cm Kuãera Pavel 155 cm

Krãilová Klára 120 cm Adametz Tomá‰ 150 cm

Nejlep‰í v˘kon mimo soutûÏ: Pavel Kuãera 160 cm!!!

Dáreãky pro radost
Ve stfiedu 14. prosince se opût otevfiely dvefie

Z· Bfiidliãná v‰em mal˘m i velk˘m, ktefií se

rozhodli udûlat pro své nejmilej‰í vlastnoruã-

nû dáreãek. VÏdyÈ právû tyto dárky jsou ty

pravé, od srdíãka. Ve vánoãní dílnû si mohl

pfiijít na své kaÏd˘ ‰ikulka. Pfiipraven˘ materiál

nabízel celkem dvanáct moÏností rÛzn˘ch v˘-

robkÛ. Hitem bylo kreslení na skleniãky, ple-

tení z pedigu i zhotovování ozdobn˘ch mag-

netek. A zde je místo na velk˘ dík, komu?

Managementu firmy Motorpal, a. s., Svûtlá

Hora, kter˘ vyhovûl prosbû pedagogÛ a pro

radost dûtí sponzorsky pfiispûl balíãkem mag-

netkÛ. Moc jim touto cestou dûkujeme.

Rádi bychom vyuÏili této pfiíleÏitosti a popfiá-

li v‰em, dûtem i dospûl˘m, Vánoce plné poho-

dy a tû‰íme se na dal‰í setkání pfii akcích po-

fiádan˘ch ‰kolou. Libu‰e Kováfiíková

Fota: archiv Liba Kováfiíková

Foto: archiv Z· Bfiidliãná
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INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - leden 2006

7. 1. 19.30 SVâ Ples Gymnázia R˘mafiov
14. 1. 20.00 SVâ Velk˘ ples SVâ R˘mafiov

úãinkující: Louis Armstrong revi-
val & MH Band, Rock&Roll Band
Marcela Woodmana
Pangea The Beatles Revival Band

18. 1. 13.00 SVâ Entent˘ny - 1. kolo soutûÏe 5. tfiíd

20. 1. 19.30 SVâ Spoleãensk˘ ples Diakonie âCE 

stfiedisko R˘mafiov

25. 1. 13.00 SVâ Entent˘ny - 2. kolo soutûÏe 5. tfiíd

28. 1. 19.30 SVâ Ples SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov

23. 12. 1555 nar. Mikulá‰ Daãick˘ z Heslova, spisovatel (zemfi. 25. 9. 1626) 

- 450. v˘roãí narození

23. 12. 1790 nar. Jean-Francois Champollion, francouzsk˘ egyptolog, roz-

lu‰titel hieroglyfÛ (zemfi. 4. 3. 1832) - 215. v˘roãí narození

24. 12. 1380 zemfi. Jan ze Stfiedy (Johannes von Neumarkt), církevní hodnostáfi 

a humanistick˘ spisovatel (nar. kolem 1310) - 625. v˘roãí úmrtí

24. 12. 1930 zemfi. Oskar Nedbal, skladatel a dirigent (nar. 26. 3. 1874) 

- 75. v˘roãí úmrtí

24. 12. 1920 nar. Jifií Hanzelka, cestovatel (zemfi. 15. 2. 2003) - 85. v˘r. nar.

25. 12. 1930 premiéra prvního ãeského zvukového filmu Fidlovaãka - 75. v˘r.

26. 12. 1930 nar. Franti‰ek Filip, filmov˘ a televizní reÏisér - 75. v˘r. nar.

27. 12. 1860 nar. Karel Kramáfi, právník a politik, 1. ministersk˘ pfiedseda 

âSR, (zemfi. 25. 5. 1937) - 145. v˘roãí narození

27. 12. 1920 nar. Jifií Sovák, vl. jm. J. Schmitzer, herec (zemfi. 6. 9. 2000) 

- 85. v˘roãí narození

28. 12. 1925 zemfi. Sergej Jesenin, rusk˘ básník (nar. 3. 10. 1895) - 80. v˘r. úm.

28. 12. 1945 zemfi. Theodore Dreiser, americk˘ spisovatel (nar. 27. 8. 1871)

- 60. v˘roãí úmrtí

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

30. 12. 1865 nar. Rudyard Kipling, anglick˘ spisovatel, nositel Nobelovy 

ceny (zemfi. 18. 1. 1936) - 140. v˘roãí narození

31. 12. 1915 nar. Jan Opletal, student (zemfi. 11. 11. 1939) - 90. v˘r. nar.

Vánoãní a silvestrovské pranostiky
• Je-li na ·tûdr˘ veãer nebe hvûzdnaté, bude rok úrodn˘.
• Padá-li na ·tûdr˘ den v noci sníh, urodí se hojnû vína.
• Lep‰í Vánoce tfieskuté neÏ tekuté.
• Padá-li na BoÏí hod vánoãní sníh, hodnû obilí bude na polích.
• V nedûli BoÏího narození - teplá zima bez prodlení.
• Podle poãasí dnÛ a nocí od BoÏího narození do svátku Tfií králÛ ur-

ãuje se poãasí pro dvanáct mûsícÛ pfií‰tího roku.
• Chodí-li Katefiina po ledû, chodí svat˘ ·tûpán po blátû.
• Svítí-li na den svatého ·tûpána slunce, bude drahé ovoce.
• KdyÏ na ·tûpána siln˘ vítr boufií, vinafi smutnû oãi mhoufií.
• O Mláìátkách den se omlazuje. (28. 12.)
• O Silvestru papeÏi sníÏek si jiÏ poleÏí.

Spoleãenská kronika

Narodili se noví obãánci
Markéta Wnenková ......................................................... R˘mafiov

Rozálie Cicková .............................................................. R˘mafiov

Michaela Pfiecechtûlová .................................................. R˘mafiov

Diana Blahu‰ová ............................................................. R˘mafiov

Renata Macková ............................................................. R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Martin Sobkuliák - Jamartice ............................................... 80 let

Libu‰e ·tûpánková - R˘mafiov ............................................. 80 let

Stanislav Ondra‰ík - R˘mafiov ............................................. 81 let

Franti‰ek Vesel˘ - R˘mafiov ................................................. 82 let

Janina ·afáfiová - R˘mafiov .................................................. 82 let

·tefan Furi‰ - R˘mafiov ........................................................ 83 let

Kristina KubáÀová - R˘mafiov .............................................. 83 let

Marie Durnová - R˘mafiov ................................................... 85 let

Rozlouãili jsme se
Svatopluk Regmund - R˘mafiov ............................................ 1932

Jan Tomov - R˘mafiov ............................................................ 1937

Matrika MûÚ R˘mafiov

AQUACENTRUM SLUNCE
na Jesenické ulici

Otevfieno kaÏd˘ den
od pondûlí do pátku 14.00 - 21.00;

soboty a nedûle vãetnû svátkÛ 10.00 - 21.00
Podrobné informace 

na www.hotelslunce.jeseniky.com

Plaveck˘ bazén, dûtské brouzdali‰tû, finská sauna,

horká pára, whirlpool vana, perliãková lázeÀ,

odpoãívárna a bar.
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Mikulá‰sk˘ turnaj ve stolním tenisu
JiÏ tradiãnû se poãátek mûsíce prosince stává termínem pro uspofiádá-

ní Mikulá‰ského turnaje ve stolním tenise mládeÏe. Ve Stfiedisku vol-

ného ãasu se v pondûlí 12. prosince se‰lo 20 chlapcÛ a dûvãat, ktefií se

ve spoleãné soutûÏi utkali o titul nejlep‰ího hráãe leto‰ního roãníku.

Velmi dobrou formu prokázal talentovan˘ Luká‰ Rektofiík, kter˘ se

naprosto neporaÏen stal vítûzem turnaje. Znatelné zlep‰ení prokázali

chlapci z Bfiidliãné, ktefií byli v turnaji zastoupeni nejpoãetnûji.

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

30. listopadu - 31. prosince
Ryté sklo - vánoãní prodejní v˘stava ·árky Roãkové

Andûlé mezi nebem a zemí - práce dûtí ze ZU· R˘mafiov

• • •    Otevírací doba Mûstského muzea R˘mafiov v dobû vánoãních svátkÛ    • • •

! !  V mûsíci lednu bude muzeum uzavfieno - opravy, údrÏba  ! !

sobota 24. prosince 2005 zavfieno

nedûle 25. prosince 2005 zavfieno

pondûlí 26. prosince 2005 zavfieno

úter˘ 27. prosince 2005 otevfieno od 9 do 12 a od 13 do 16 hod

stfieda 28. prosince 2005 otevfieno od 9 do 12 a od 13 do 16 hod

ãtvrtek 29. prosince 2005 zavfieno - inventura

pátek 30. prosince 2005 zavfieno - inventura

sobota 31. prosince 2005 zavfieno - inventura

nedûle 1. ledna 2006 zavfieno - státní svátek

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost - prosinec
Pozor v pátek zmûna!

Ve dnech 24., 25. a 31. prosince
bude kryt˘ bazén uzavfien.

Sleva vstupného - prodej do 15.30 !!!

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

Pondûlí zavfieno

Stfieda 14.00 - 19.00 hod.

Pátek 14.00 - 18.30 hod.

Nedûle 13.00 - 19.00 hod.

Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

âtvrtek 14.00 - 19.00 hod.

Sobota 14.00 - 19.00 hod.

Finálová skupina star‰ích ÏákÛ: Pofiadí mlad‰ích ÏákÛ:
1. Luká‰ Rektofiík, SVâ R˘mafiov 1. Jan Homola, SVâ R˘mafiov

2. Petr Gregovsk˘, Bfiidliãná 2. Dennis Huml, SVâ R˘mafiov

3. Marek Langr, Bfiidliãná 3. David Grepl, SVâ R˘mafiov

4. Radim Kubeãka, Bfiidliãná

5. Klára Jaro‰ová, Oborná

6. Markéta Îatecká, SVâ R˘mafiov

SoutûÏ dívek:
1. Klára Jaro‰ová, Oborná

2. Markéta Îatecká, SVâ R˘mafiov

3. Pavlína Gunãagová, Bfiidliãná

Zleva Pavlína Gunãagová, Klára Jaro‰ová a Markéta Îatecká

Zleva Marek Langr, Luká‰ Rektofiík a Petr Gregovsk˘
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UpozorÀujeme diváky, Ïe promítání
ve Filmovém klubu bylo doãasnû zastaveno.

sobota 7. ledna 19.30

Hrube‰ a Mare‰ jsou kamarádi do de‰tû
Komedie (âR 2005)

Pfiíbûh dvou kamarádÛ do nepohody v sobû koncentruje takfika v‰e,

co nabízí na‰e skvûlá pfiítomnost i minulost: pfiehlídku fale‰n˘ch pro-

rokÛ, hlavní roli v televizní reality show, v˘hru v soutûÏi za nákup

‰patnû chutnajících potravin, moudrost v˘chodních filosofií, profesi-

onální sex aÏ do domu, pozornost médií bez dÛvodu, zájem celebrit

bez konce - finální setkání s prezidentem Klausem. V hl. rolích J.

Budafi, R. Krajão a M. Donutil.  Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 14. ledna 19.30

Legenda o Zorrovi
Romantick˘ dobrodruÏn˘ (USA 2005)

MuÏ s ãernou maskou se vrací! Alejandro (A. Banderas) a Elena (C.

Z. Jones) se stali manÏeli a mají spolu desetiletého Joaquina. PfiestoÏe

si Alejandro stále obléká masku Zorra, aby ochránil chudé a utlaão-

vané obyvatele kalifornského teritoria pfied hamiÏností tamûj‰ích

vládcÛ, musí se ãasto rozhodovat mezi sv˘m citem pro spravedlnost

a touhou po normálním Ïivotû.  MládeÏi pfiístupn˘

Mimofiádné promítání!!!
ãtvrtek 19. ledna 17.00

Harry Potter a Ohniv˘ pohár
DobrodruÏné fantasy (USA 2005)

Dal‰í díl svûtoznámé pohádkové série o ãarodûjnickém uãni Harry

Potterovi. Na hogwardské ‰kole se v‰e toãí okolo turnaje, ve kterém

se utkají studenti tfií ãarodûjnick˘ch ‰kol. SoutûÏící vybírá Ohniv˘

pohár, kter˘ tentokrát vybere do soutûÏe i Harryho. Aby to v‰echno

nebylo jednoduché, zaãíná se o slovo znovu hlásit Voldemort, jenÏ je

pfiipraven vrátit se zpût. MládeÏi pfiístupn˘

Mûstská knihovna

Studentsk˘ klub

Pro vánoãní inspiraci do knihovny
V úter˘ 6. prosince, na den sv. Mikulá‰e, kter˘ pfiedznamenává blíÏící se

vánoãní svátky, mûli milovníci tradic a v˘robkÛ ‰ikovn˘ch rukou moÏ-

nost nav‰tívit jednodenní v˘stavu Vánoãní inspirace, kterou uÏ podruhé

pofiádala r˘mafiovská knihovna. Do vestibulu se se sv˘mi pÛvabn˘mi v˘-

tvory usadila skupina Ïen, které se vûnují nûkteré z rukodûln˘ch technik,

a nabídla zájemcÛm moÏnost nejen prohlédnout si návrhy na vánoãní de-

koraci, ale i pozorovat, ãi dokonce vyzkou‰et si jejich v˘robu.

S nûÏn˘mi krajkov˘mi obrázky a vánoãními ozdobami se pfiedstavily

Jana JankÛ, Anna âapková a Eva Králová z Klubu paliãkování SVâ,

s vizovick˘m peãivem Anna Gregerová, keramick˘ betlém a pedigové

(ratanové) zvoneãky vystavila Markéta Miãková. Novinkou leto‰ní v˘-

stavy byla ukázka drátování kamínkÛ, vajíãek a dal‰ích drobn˘ch pfied-

mûtÛ, jehoÏ techniku pfiedvedla Anna Ondráãková. S velk˘m ohlasem

zvlá‰tû u dûtí se setkaly perníãky Dobromily Mondekové, které si moh-

li zájemci sami nazdobit a sníst. V̆ stavu doplnilo nûkolik artefaktÛ, jeÏ

zapÛjãili ze své vánoãní expozice janoviãtí obãané - kované svícny man-

ÏelÛ Mazelov˘ch, perníková chaloupka Svûtlany Novákové a háãkova-

né ozdoby Jifiiny Vojtkové.

KaÏd˘, kdo se marnû pídil po inspiraci na vánoãní v˘zdobu svého do-

mova, mohl ji naãerpat právû zde, a pokud se neodváÏil pustit se do sa-

mostatného tvofiení, mûl pfiíleÏitost si nûkteré z vystaven˘ch ozdob za-

koupit. ZN

Alternativní veãírek na disko‰ce
V sobotu 10. prosince se r˘mafiovsk˘ discoc-

lub áãko (Erna) stal, aã to zní paradoxnû, úto-

ãi‰tûm alternativní rockové muziky. Zhruba

stovce náv‰tûvníkÛ tradiãního pfiedvánoãního

koncertu zahrály kapely Brix Bar Band

z Libiny, r˘mafiovská Sibérija a brnûnská for-

mace VRM v ãele s r˘mafiovsk˘m rodákem

Vladimírem Václavkem.

Hrát se zaãínalo kolem pÛl osmé veãer a ja-

ko první se na miniaturní pódium naskládalo

duo Brix Bar Band. Hudba Brix Bar Bandu

je charakteristická basou a bicími pou‰tûn˘-

mi z poãítaãe jako podkres, do kterého vy‰í-

vají melodie kytarista se saxofonistou, jenÏ

obãas je‰tû zpívá a hraje na klávesy. Kapela

dobrá, zajímavá, ale mnû osobnû prostû vadí

ten poãítaã, coÏ mi pravidelnû kazí jinak do-

br˘ dojem z jejich koncertu.

Brix Bar Band vystfiídala na pódiu domácí

kapela Sibérija, která uÏ nûkolik let patfií k to-

mu lep‰ímu, co mÛÏeme na R˘mafiovsku po-

slouchat. Jedineãn˘ koncert vygradovan˘ zá-

vûreãnou fúzí s Brix Bar Bandem, kdy oba

muzikanti z Brix Bar Bandu doplnili sestavu

Sibérije a odehráli s ní poslední ãtyfii, moÏná

pût skladeb. Ovace nebraly konce a Sibérija

musela pfiidávat.

Po technické pauze, vynucené kompletní pfie-

stavbou aparátu na jevi‰ti, pfii‰la hlavní hvûzda

veãera kapela VRM. K jejich vystoupení jsem

byl docela skeptick˘, protoÏe kdyÏ jsem je sly-

‰el naposledy (cca 2 roky zpût), tak se mi to pfií-

li‰ nelíbilo. Ov‰em ...

Dva roky jsou dlouhá doba, z pÛvodních VRM

uÏ zÛstal, pokud se nepletu, akorát Vladimír

Václavek a muzikálnû se souãasné VRM stalo

nefal‰ovan˘m, originálním sviÏn˘m bigbítem,

kter˘ nenechá v klidu stát ani Ïidle u baru.

VRM hráli zhruba hodinu, bûhem které pfied-

vedli, jak se dûlá muzika, kdyÏ se to umí, pak

nûkolikrát pfiidali a bylo definitivnû po srandû.

Samozfiejmû protentokrát. ProtoÏe pfied námi

jsou je‰tû Bigbeatové Vánoce, které se uskuteã-

ní 25. prosince ve velkém sále SVã.

A závûrem nezbytné díky: v‰em pofiadatelÛm,

Ivanu Sigmundovi za zvuk, sponzorÛm, perso-

nálu Erny a vÛbec tak nûjak v‰em.  Johan

Foto: archiv Mûstská knihovna R˘mafiov

Foto: archiv Miroslav Václavek
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Brzy po roce 1740 jsme mohli sledovat probuze-

ní autorova zájmu o politické dûní v monarchii.

Jednak se to jistû dá odÛvodnit vûkem, ale nejspí-

‰e za ním stály i obavy o rodinu, která se jako

v‰ichni ostatní obyvatelé Moravy cítila ohroÏena

válkami i v‰emi jejími prÛvodními jevy: epidemi-

emi, obléháním, fiádûním soldatesky, hladem 

apod. Proto asi není divu, Ïe malífie jeho mladá

Ïena na rozdíl od jeho první choti doprovázela na

malífiské ‰tace i ve vysokém stupni tûhotenství.

„V roce 1746, 30. kvûtna, se okolo pÛlnoci na-
rodila ve znamení Panny a Vah moje dcera. Byla
pokfitûná jménem Jana Franti‰ka Aloisie. Za
kmotry jí byli ‰ternbersk˘ pan prelát (vy‰‰í cír-

kevní hodnostáfi s pravomocí biskupa) a paní
Jana Becková.
V roce 1746 jsem provedl novou freskovou v˘zdo-
bu umûleckého orloje na zdej‰í radnici
(Olomouc). Zlep‰il jsem ji v návrhu, dfievûné ãás-
ti jsem pfiemaloval olejov˘mi barvami a pozlatil.
Za tuto práci jsem obdrÏel od ctihodného pana
¤ehofie Wilberta, tehdej‰ího pfiedstaveného hos-
podáfiského direktoria, 450 zl. 26. fiíjna 1746 ke
mnû vstoupil do zamûstnání malífisk˘ tovary‰
Josef Grabenbauer z Vídnû. V zimû roku 1747
jsem s Josefem Grabenbauerem vymaloval ve
·ternberku letní refektáfi a malou jídelnu. Tato
práce spoãívala v malbû velkého stropu, nahofie
na stûnû svat˘ch Tfií králÛ, po stranách 2 zakla-
datelÛ, a to magdeburského arcibiskupa Alberta
ze ·ternberka a jeho synovce Petra ze ·ternberka.
Potom pfii‰li na fiadu preláti, ktefií klá‰teru nûjak
prospûli. Nad dvefie jsem namaloval krajinu
s klá‰terními statky a vesnicemi. V téÏe dobû jsem
pro Mikulov namaloval oltáfiní obraz sv. Jana
Nepomuckého a Jana Sarkandera. Toto léto byla
u P. P. kapucínÛ namalována triumfální brána ke
cti sv. Fidélia a sv. Josefa z Leonissy. Pan mistr
Schwarz nakreslil architekturu a Ludvík Müller
s Antonínem Richterem ji vymalovali, já jsem jim
k tomu udûlal kompozici.
V roce 1747, 14. záfií, zemfiel mÛj synáãek a byl
pohfiben v kostele Panny Marie u oltáfie sv. KfiíÏe
vedle mé v Pánu zde odpoãívající první Ïeny.
KdyÏ bylo vyfie‰eno nedorozumûní mezi císafi-
sk˘m a moskevsk˘m dvorem, obû Veliãenstva uza-
vfiela pevné spojenectví. Aby bylo jejich pfiátelství

je‰tû pevnûj‰í, poÏádal císafisk˘ dvÛr carevnu
o kmotrovství jednoho z rakousk˘ch princÛ, které-
mu bylo dáno jméno Petr Leopold, etc. (atd.) Toto
kmotrovství vyvolalo na mnoha dvorech, zvlá‰tû
u pruského krále a ve Francii, velk˘ rozruch.
V Bruntále jsem maloval P. P. piaristÛm oltáfiní
obraz, kter˘ pfiedstavoval zakladatele fiádu
s Pannou Marií.
V roce 1748 se narodil mÛj druh˘ synáãek, kte-
rého pokfitil veledÛstojn˘ arciknûz Matyá‰
Stiawa. Za kmotry mu byli pan ‰ternbersk˘ pre-
lát a paní Pinová.
V létû roku 1748 jsem s Josefem Grabenbauerem
vymaloval olejov˘mi barvami zimní refektáfi ve
·ternberku, potom ve ·tarnovû vodov˘mi barva-
mi perspektivní oltáfi, olejem oltáfiní obrazy, na
hlavním oltáfii sv. Mikulá‰e, na boãním Pannu
Marii Pomocnou a na protûj‰ím andûla stráÏce.
TéhoÏ roku jsem maloval pro V̆ ‰ovice, které pat-
fiily ‰ternberskému klá‰teru, 3 oltáfiní obrazy, vel-
k˘ se sv. Vavfiincem, druh˘ se sv. andûlem stráÏ-
cem a tfietí se Svatou rodinou. Toto léto jsem na-
maloval pro Hrobníky ve Slezsku obraz o historii
sv. KfiíÏe, znázorÀující jak císafi Heraklius nese
KristÛv kfiíÏ na horu Kalvárii. Tehdy jsem také na-
maloval v kostele Panny Marie oltáfiní obraz sv.
Judy Tadeá‰e a na oltáfi sv. Vavfiince obraz sv.
Filipa Nerijského.
V roce 1748, v mûsíci ãervnu, poslalo Její carské
Veliãenstvo na‰í královnû na pomoc vojsko
s 36 000 muÏi, samé vybrané vojáky. Jejich
Veliãenstva, císafi a císafiovna, proto pfii‰li do
Olomouce, aby si je prohlédli a obdarovali, od
nejvy‰‰ího aÏ po nejprost‰ího vojáka. Jejich
Veliãenstva se ubytovala v biskupském dvofie a na
hostinu pozvala moskevské generály. Pluky byly
ubytovány v T̆ neãku a Ol‰anech. Mû‰Èané uspo-
fiádali na Dolním námûstí slavnostní uvítání,
Jejich Veliãenstva ve‰la Katefiinskou bránou,
v OstruÏnické ulici byla postavena slavobrána,
která ãnûla vysoko nad domy a v noci byla osvût-
lena, to se Jejich VeliãenstvÛm velmi líbilo.
Tfietího dne se Jejich Veliãenstva vrátila do Vídnû,
Moskvané v‰ak odpochodovali do ¤í‰e. V roce
1748, v srpnu, pfiiletûlo z Uher do zdej‰ích zemí,
Slezska a Moravy, mnoho kobylek. Kam se snesly,
v‰echno zelené seÏraly.

V roce 1749 jsem pro kostel v Jívové namaloval
kfiíÏovou cestu, skládající se ze 14 pa‰ijov˘ch ob-
razÛ. Tuto zimu jsem namaloval s Josefem
Grabenbauerem P. P. kapucínÛm 8 pa‰ijov˘ch
obrazÛ, pomáhal mnû pfii tom i zdej‰í malífi Jan
Drechsler. Na tyto obrazy pfiispûlo mnoho dobro-
dincÛ. Maloval jsem taktéÏ hrdelní soud nade
dvefimi. Tehdy jsem namaloval pro zdej‰í dóm ol-
táfiní obraz Kfiest Krista. V t˘dnu KfiíÏov˘ch dnÛ
jsem s dÛstojn˘m panem faráfiem z kostela Panny
Marie odcestoval do Trenãína v Uhrách, do te-
plick˘ch lázní. Na svatou Trojici jsem se zase vrá-
tili domÛ. Potom jsem maloval na dómu nad ka-
plí sv. Stanislava a za oltáfiem sv. Josefa 2 termi-
nativy (oltáfiní závûry), na kter˘ch jsem s jedním
tovary‰em pracoval 8 t˘dnÛ. V kostele Panny
Marie jsem namaloval oltáfiní obraz svat˘ch Tfií
králÛ, nahoru starého Simeona. TéhoÏ léta jsem
namaloval se dvûma tovary‰i fresku v presbytáfii
u Panny Marie, malovali jsme tady 10 t˘dnÛ. V té-
Ïe dobû jsem namaloval oltáfiní obraz do Kujav
nedaleko Vala‰ského Mezifiíãí.
Tento podzim napadlo znovu mnoho kobylek
Karlovecké hory aÏ po RyÏovi‰tû. ZpÛsobily velké
‰kody. Byli tam posláni lidé aÏ zdaleka a zabíjeli
je cepy a plácaãkami. Poslední z nich uhynuly, aÏ
kdyÏ napadl sníh.
V téÏe dobû jsem dal zhotovit sv˘m zetûm socha-
fiem Janem Kammereithem Olivetskou horu pro
rondel v R˘mafiovû, kde je v hrobce pohfiben mÛj
‰lechetn˘ otec. Pro dóm jsem namaloval oltáfiní
obraz znázorÀující JeÏí‰e, Marii a Josefa. V roce
1750, v kvûtnu, jsem odcestoval s dÛstojn˘m pá-
nem Stiawou do lázní v Trenãínû.“
Není vylouãeno, Ïe souãástí Kammereithova díl-

ka bylo i 10 dfievûn˘ch soch povaÏovan˘ch za

souãást staré betlémáfiské práce, jeÏ byly pÛvodnû

majetkem na‰eho muzea, leã pfii jeho likvidaci

(1958) byly vyhozeny na námûstí, jako „nábo-

Ïenské památky, co do muzea nepatfií“, a zachrá-

nûny panem ThDr. Franti‰kem VaÀákem. Po od-

chodu jejich zachránce zmizely z fary, byly silnû

ãervotoãivé, za jejich koncem stojí nejspí‰e nûja-

k  ̆pfiiãinliv  ̆bojovník proti broukÛm ve dfievû.

BohuÏel fiada vûcí byla místo restaurování pálena. 

Mgr. Jifií Karel
(Citováno z autobiografie J. K. Handkeho)

Handkova ãtyfiicátá a padesátá léta
Z historie

Psáno do ‰uplíku

poezie
Miroslav Václavek

Na prahu Vánoc Netají ...
Vyjdu pfied dÛm

a nadrobím toulav˘m

ptákÛm do dlaní

chud˘m do du‰í

a cikáni ti vezmou si sami

z kapes

dojdu v pole

pln zimy

starého snûhu

i nov˘ch bolestí

aniÏ bych vûdûl

jak dlouho Ïijí havrani

je‰tû nikdy nevidûl jsem

Ïádného mrtvého

a jako hospodáfi

kabát na kravsk˘ roh povûsím

jestli otevfie‰ mi

na prahu

Vánoc

Svléknu kov

ze rzi

a sebe z nahoty

v andûlsk˘ hlas pln˘ jinotaje

a jiskfiení v korunách

neÏ svedena vãerej‰kem

se rozbije‰

na malé kusy toho co uÏ nikdy  

nepfiijde

a pfiesto bolí

hluboko ve sklenûn˘ch ranách

a safír jazykÛ

probodne nebe

kdyÏ na tisíckrát roztanãeni

uvnitfi tûl

s prvním tichem se dovíme

tak zvlá‰tnû

Ïe na mrtvém

vloãky snûhu netají
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próza
Lubo‰ Hlavienka: Zpovûì (13. ãást - zatím poslední)

Den plynul neskuteãnû pomalu, Ïádn˘ ze slu-

neãních ‰ípÛ sice nepronikl aÏ tam dolÛ, pfiesto

jsem cítil, jak v cel˘ch houfech prolétávají nû-

kde vysoko nade mnou a marnû se snaÏí pro-

klestit si cestu aÏ ke mnû. Ze v‰eho nejhor‰í ale

byl opût ten hlad, ozval se znovu a tentokrát byl

je‰tû mocnûj‰í neÏ kdy pfiedtím. UÏ to v‰ak ne-

byl jen pocit ãi nutkání, byla to pfiímo fyzická

Ïádostivost, neukojená nutnost, která se se v‰í

silou pfiihlásila a nehodlala zmizet, dokud nebu-

de nasycena. Sevfiela mi hrdlo a v Ïilách jako by

mi namísto krve kolovalo rozÏhavené olovo.

V bolestech jsem se svíjel na podlaze a mou my-

sl zastfiely nejroztodivnûj‰í pfiedstavy, které byly

stejnû bizarní jako dûsivé. A pak, nevím kdy,

mou mysl koneãnû zahalil háv bezvûdomí,

v nûmÏ jsem setrval aÏ do soumraku.

KdyÏ se koneãnû poslední z paprskÛ ti‰e vytra-

til do nicoty, ve‰keré sevfiení mû opustilo

a smysly se mi opût rozjasnily, rozevlát˘m, neji-

st˘m krokem nesoucím mû vzhÛru po úzkém

schodi‰ti, stoupajícím ze zatuchlého sklepa,

jsem se vydal vstfiíc noci. Tentokrát jsem ji ale

nevnímal tak jako jiÏ tolikrát pfiedtím, tentokrát

jsem v ní necítil tu mrazivou mystiãnost, magic-

kou nádheru. Ne, tenkrát jsem ji poprvé zaãal

vnímat jako lovec, jako hladová ‰elma prochá-

zející mlãící krajinou a hledající svou kofiist.

MoÏná je‰tû den pfiedtím bych si nedokázal pfied-

stavit, Ïe nûco takového mohu pocítit, ale snad

tím, Ïe mi Rosalita, jejíÏ zvídavé oãi jsem pofiád

cítil zabodnuté do sv˘ch zad, ukázala, ãím jsem

se alespoÀ zãásti stal, snad ta bolest, kterou jsem

okusil to ráno ve sklepû, mne donutily b˘t tím,

ãím ona pofiád chtûla, abych se stal.

Bylo to tak, ‰el jsem chladnou lehce osvûtlenou

ulicí, pronásledován snad jen sv˘m chvûjícím se

stínem, a jediná vûc, která pro mû mûla v tu chví-

li smysl, byla pouze my‰lenka na to, jak co nej-

dfiíve uti‰it svÛj hlad.

UÏ jsem chápal Rosalitinu zanícenost, kdyÏ mi

o tom v‰em vyprávûla, cítil jsem v sobû tent˘Ï

Ïár, kter˘ smí pochopit jen lovec, ale ani pfiesto

jsem se pofiád nedokázal nadobro odtrhnout od

své lidskosti, Miguel Ignazio de Alkorta, ten ve-

terán od Lepanta, kdesi ve mnû pofiád kfiiãel dost,

ale uÏ nebyl sám. Tam hluboko uvnitfi bylo i nûco

nového, doteì neprobuzené zlo, jeÏ Rosalita tak

dlouho hledala. Bylo to tam, chladné a bezcitné,

pfii‰lo to nevítáno, nik˘m nepozváno, pfiesto to

tam ale bylo a chtûlo to zabíjet.

Tak jsem ‰el, svûtly prozáfiené ulice jsem ne-

chal brzy za sebou, zdáli vypadaly jako pfie-

pychové ostrovy svûtla v láskyplném obûtí

tmy. A do ní jsem zamífiil i já, protoÏe jako ry-

by se cítí nejlépe ve vodû, i pro mne se brzy

stala temnota m˘m prostorem.

A v oné temnotû jsem ji tenkrát spatfiil. Malé bez-

branné stvofiení, uÏ dávno ne dítû, ale pofiád je‰tû

ne Ïena. ·la tudy sama, snad od bfiehu fieky, kde

bûlila prádlo, protoÏe z ko‰e, jejÏ nesla, jí vypad-

la do ‰píny ulice záfiící ko‰ile, a vracela se zpût

domÛ. Snad ji jen její páni poslali do prádelny pro

‰aty, jeÏ si tam nechali vyãistit. Bezstarostnû ‰la,

sotva pár metrÛ pfiede mnou se kolébala, opojena

nádherou Ïití si vesele nûco pískala.

Asi mi to nebudete, otãe, vûfiit a ani vám to nebu-

du mít za zlé, ale její tváfi mû je‰tû nûkdy i teì dû-

sí v mém polomrtvém spánku. Pofiád je‰tû mi

pfied oãima nûkdy vyvstane její jemná tváfi, kdyÏ

se poprvé stáhla v panickém úleku, vídávám její

do‰iroka rozevfiené hnûdé oãi, z nichÏ cel˘m

proudem pr˘‰tí strach. Skoro sly‰ím tep jejího

srdce, na zaãátku tak zbûsil˘, jak postupnû slábne

a slábne, aÏ v jednu chvíli nastane ticho.

Mám-li vám fiíct pfiesnû, kdy se ze mne stalo to,

ãím jsem, tak to bylo právû tehdy. V té hospodû

a i pozdûji u Rosality, tam jsem je‰tû pofiád byl 

alespoÀ uvnitfi ãlovûk, ale s tou dívkou to bylo ji-

né. V té ulici totiÏ nezemfiela jen ta dívka, ne, ot-

ãe. V tom potoku krve se tenkrát totiÏ utopilo i to

poslední, co je‰tû zbylo z Miguela Ignazia de

Alkorta, a z jeho ostatkÛ jsem povstal já.

Tenkrát padla i poslední hranice, kterou jsem ne-

chtûl uÏ nikdy pfiekroãit. Znovu jsem zabil.

Pfiedtím to byl vÏdy muÏ, tentokrát ale ne, jako

sprost˘ vrah jsem ji zabil, skoro bez dÛvodu, bez

pfiíãiny, pofiád jen pohánûn tím zlem, které se ve

mnû usídlilo a nechtûlo odejít.

A ona se mi za to pofiád mstí, sice uÏ ne tak ãas-

to a krutû jako tenkrát, ale pfiesto se ke mnû po-

fiád vrací. Vídám ji, jak vychází z mlhy a jde ke

mnû, malá ústa má staÏená ve vybízivém 

ú‰klebku, z nûhoÏ vÏdy zazní jen jediná vûta:

Pojì, pojì mezi nás ... Vztahuje ke mnû svou

bledou ruku a její zrak zatím pátrá nûkde v ml-

ze. A já je pak také spatfiím, na druhé stranû mo-

stu se tyãí jako neprostupná mlãící zeì.

Nehybná ‰edivá masa, tûla tûch, které jsem zná-

val a jejichÏ Ïivoty jiÏ dávno odvál ãas.

Pak to v‰e náhle zmizí, ta dívka, most, mlha

i ti v‰ichni, ktefií na mû tam na druhé stranû

pofiád ãekají. A pak jsem opût sám, sám jen se

sebou sam˘m, a v‰ude kolem je zase ta ne-

snesitelná prázdnota.

Její tep postupnû slábl a pohyby byly vláãnûj‰í,

aÏ se jí v jednu chvíli srdce odmlãelo napofiád.

Ko‰ s prádlem se pfievrátil a je‰tû pfied chvílí

ãisté prádlo se bûhem okamÏiku zbarvilo hlí-

nou, ale nejen tou. Skrze tu ‰pínu prosvítala ru-

dá barva a nebyla jen tam, roztékala se po ze-

mi a mé i její ‰aty jí byly úplnû nasáklé.

A krev se nedá sm˘t tak jednodu‰e jako ‰pína,

tu mÛÏete spláchnout trochou vody, ale krev

ne, ta se vám zaÏere hluboko do ‰atÛ a nene-

chá na sebe zapomenout. Ulpí vám na rukou

a její pach uÏ je pofiád s vámi. Nelze se jí zba-

vit a i zapomenout na ni je tûÏké.

Pfiesnû to jsem v‰ak chtûl udûlat, odejít od ní

pryã, pokusit se zapomenout a radûji zemfiít

sám, neÏ aby kvÛli mému prokletí musel znovu

umfiít dal‰í ãlovûk. Nebylo to v‰ak tak jednodu-

ché, jak by se mohlo zdát. Rosalita totiÏ dosáhla

toho, ãeho chtûla, ukázala mi, Ïe i bez ní, bez je-

jích rad a nátlaku jsem schopn˘ zabít. Dala mi

to, co jsem chtûl, b˘t sám a sám se i rozhodovat,

a já udûlal pfiesnû to, co oãekávala, podvolil se

tomu tr˘znivému hladu a ukojil jej.

Byl to okamÏik jejího naprostého vítûzství a dá-

vala to patfiiãnû najevo, dokonce ani nepoãkala,

aÏ od tûla pár krokÛ odstoupím, a s triumfálním 

úsmûvem se odnûkud zjevila pfiede mnou.

„Sama bych to snad lépe nedokázala,“ fiekla,

jen co jsem ji zahlédl, a pokraãovala dál: „Ta

zloba, nenávist, v‰echno jsi do toho dal...“

„Mlã!“ okfiikl jsem ji.

„Jaká jen ‰koda, Ïe jsi nemohl vidût svou tváfi sta-

Ïenou chtíãem, ale pofiád plaãící nad jejím záni-

kem. Byl jsi tak nádhern˘, kdyÏ sis ji vzal, a po-

tom, kdyÏ dod˘chávala, vÏdyÈ tys, Migueli, s ní

umíral, vidûla jsem ti ve tváfii, jak moc bys chtûl

vykoupit její Ïivot sv˘m, ale ...“

„Proã mi to v‰echno fiíká‰, proã se mi tak bezcit-

nû vysmívá‰?!“ kfiiãel jsem na ni.

„ProtoÏe mi na tobû záleÏí, Migu, chci ti pomoct

zorientovat se v novém svûtû, ukázat ti to, ãím

doopravdy jsi a ãím bys b˘t mohl, kdybys to v so-

bû tolik nenenávidûl, chci abys poznal...,“ nedo-

konãila, protoÏe jsem ji opût pfieru‰il.

„Ale já nechci zabíjet,“ vy‰lo ze mû slab˘m

hlasem, pfiiãemÏ mÛj zrak pofiád podvûdomû

sklouzával k leÏícímu tûlu, „já nechci, aby

kvÛli mû trpûli ostatní, copak tento svût uÏ ne-

zaÏil dost zla, copak ho pofiád bylo málo? To

vÏdy musí pfiijít nûkdo jako my a znovu a zno-

vu rozsévat mezi lidi bolest a strach?“

„Snad jsem se sama sebe také tak ptala,“ od-

vûtila mi Rosalita, „ale brzy jsem zjistila, Ïe

nejvût‰í zlo rozsévají mezi sebou právû a jen

lidé. UÏ odnepamûti se mezi sebou zabíjejí,

vraÏdí se pro mnohem ménû, protoÏe zatímco

pro nás je to otázka ãirého pfieÏití, ukojení hla-

du, pro nû se to ãasto stává jen zábavou. Tak

mi tedy fiekni, oã jsme hor‰í neÏ oni?

Snad proto, Ïe my to uÏ bereme jako nûco samo-

zfiejmého, nûco úplnû bûÏného? VÏdyÈ ve válce se

také smrt stává nûãím bûÏn˘m, normálním, a jsou

za to vojáci snad souzeni ãi jinak trestáni? Ne, na-

opak, ãím více lidí zabijí, tím slavnûj‰í je jejich

jméno, tak v ãem jsme my hor‰í?“

„Mluví‰ o válce, ale copak se dá srovnávat smrt na

bitevním poli a zákefiná vraÏda v zapadlé uliãce, to

jako bych chtûl srovnávat záfi slunce se svûtlem 

ubohé svíãky,“ sestupoval jsem pomalu hlasem,

aÏ se poslední slova div neztratila ve studené noci.

„Pofiád je‰tû nic nechápe‰. My, Migueli, válku

vedeme. Vedeme ji uÏ odnepamûti, je to válka,

jeÏ se neodehrává na slunci zalit˘ch pláních

a jména jejích hrdinÛ zÛstávají skoro vÏdy ne-

známá. Je to boj, kter˘ vedeme o své pfieÏití

a svádíme jej kaÏdou noc sv˘ch ÏivotÛ. Vûfi mi,

Ïe já se také nedokáÏu ze smrti radovat, ale co ji-

ného mi zb˘vá neÏ dále zabíjet, pokud chci sama

Ïít?“ proplula její poslední slova kolem mû.

Chvíli bylo ticho, nevím ani proã, ale v jeden

okamÏik jsem zaãal mít pocit, Ïe jí na mnû do-

opravdy záleÏí. V tom nesmírném tichu jsem

si zaãal myslet, Ïe i pfies to, jaká Rosalita je,

mi chce skuteãnû pomoci a ne ze mû udûlat

jen svého komplice, svou hraãku, s níÏ mÛÏe

manipulovat, jak se jí jen zlíbí.

KdyÏ se na to teì dívám zpûtnû, tak jsem mûl

vlastnû jen dvû moÏnosti, buì znovu utéct a tou-

lat se nocí, pofiád na útûku pfied sebou sam˘m,

a nebo zaãít Rosalitû vûfiit a vstoupit s ní do, jak

sama fiíkala, nového bytí. Ani teì nevím, zda jsem

se tenkrát rozhodl správnû, snad bylo souzeno, Ïe

to má skonãit, jak to skonãilo, já tehdy ale doufal,

Ïe se mi u ní podafií zacelit ‰rámy, které mi zÛsta-

ly poté, co jsem ztratil Isabelu, zapomenout na

minulost a snad Rosalitu jednou zaãít i milovat. •
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recenze

Laciná komedie za pfiíli‰ drah˘ peníz
Ani hvûzdné herecké obsazení

Jaroslavou Obermaierovou (Ot˘-

lie), Vladimírem Kratinou

(Roland) ãi Petrem Olivou (Fe-

lix) ve hfie autorky a reÏisérky

Dany BartÛÀkové Lovu zdar 

aneb Ten co nemá berle upad,

nenaplnilo 6. prosince sál r˘ma-

fiovského kina.

PraÏská divadelní agentura Julie

Juri‰tové zavítala do na‰eho

mûsta s prÛmûrn˘m, dalo by se

fiíci nepfiíli‰ vydafien˘m autor-

sk˘m poãinem, kter˘ sice uvádû-

jí údajnû s úspûchem v divadle

Jifiího Grossmanna a v divadle

Metro v Praze, ale na odlehlé pe-

riférii podhorského mûsteãka se

pfiíli‰ bujar˘ ohlas jaksi nedosta-

vil. Îe by byl dÛvodem odli‰n˘

pohled na humorné situaãní scé-

ny? âi snad byla pfiíãina v nepo-

ãetné divácké obci, která pfii‰la

v poãtu necel˘ch sto ãtyfiiceti

(z celkov˘ch moÏn˘ch 420)

a nedokázala vytvofiit s herci

kompaktní celek a tím i vlastní

komediální atmosféru? Snad je

to jen zdání, nicménû pfiíbûh

o levoboãku Felixovi, kter˘ je

sv˘m panovaãn˘m bratrem o‰i-

zen o dûdictví po otci, a se sy-

nem se proto snaÏí zmocnit otco-

vy závûti a bratra tak pfielstít, zÛ-

stal v mezích tuctové prÛmûr-

nosti a vlaÏnosti.

A to i pfiesto, Ïe herecké celebri-

ty Kratina, Obermaierová a Oliva

spolu s dal‰ími protagonisty

zvládali úskalí situaãní komedie

znamenitû a za své v˘kony si po

právu vyslouÏili nejeden potlesk

na otevfiené scénû. Umûle v‰ak

byly autorsky a reÏijnû vytvofie-

ny situace, které mûly diváka

navnadit. Místo toho jej mnohdy

uvedly v údiv. Konkrétnû lovec-

k˘ pokfiik „Lovu zdar!“, kter˘

mûl postavy pfiíhodnû povzbudit,

vyznûl znaãnû rozpaãitû a logic-

ky nena‰el ve hfie místo. Naopak

hereck˘m, a doufám Ïe i reÏij-

ním, zámûrem byl komick˘ pr-

vek mûfiení délky chodidla met-

rem, které provádûla Ot˘lie

u v‰ech muÏÛ na scénû. Podle to-

ho se pr˘ u nich pozná velikost

pfiirození. Komická situace neby-

la vulgární, nikoho neuráÏela

a publikum se pfii ní v˘jimeãnû

bavilo. A jestli to funguje?

Jaroslava Obermaierová v jed-

nom rozhovoru se smíchem od-

povûdûla: „Na to se neptejte
mne, ale mojí kolegynû Dany
BartÛÀkové, která tu komedii na-
psala!“ „Já uÏ jsem tyhle vûci
dávno zapomnûla a chlapi uÏ
mne nezajímají!“ dodává.

Cena praÏského pfiedstavení

Lovu zdar se pohybuje kolem

280 korun. Za vstupenku na to-

téÏ pfiedstavení musel r˘mafiov-

sk˘ divák vynaloÏit o nûco mé-

nû penûz, pfiesto to nebyla zane-

dbatelná ãástka. Mohli bychom

se domnívat, Ïe hledi‰tû zející

prázdnotou mûla na svûdomí

i otázka finanãní. UÏ teì je zce-

la zfiejmé, Ïe se pofiadateli ne-

vrátí vynaloÏené finance ve v˘-

‰i 47 tisíc korun, které poÏado-

vala agentura Julie Juri‰tové.

Ba naopak pofiadatel akce,

Stfiedisko volného ãasu

R˘mafiov, ponese finanãní ztrá-

tu ve v˘‰i více jak dvaceti tisíc

na vlastních bedrech.

Kde se stala chyba? Patfií na prk-

na r˘mafiovského „divadla“ sku-

teãnû jen laciná komedie za pfiíli‰

drah˘ peníz? NezaslouÏil by si r˘-

mafiovsk˘ divák za své peníze ta-

ké plnohodnotné pfiedstavení

v odpovídajícím prostfiedí?

Nestálo by za to zaãít pfiem˘‰let

o tom, jakou cestou se ubírá r˘-

mafiovská kultura a úroveÀ kultur-

ních stánkÛ slouÏících r˘mafiov-

sk˘m obãanÛm? Je zcela zfiejmé,

proã mnoho z nich volí draÏ‰í, ale

kvalitnûj‰í nabídku pofiadÛ v dale-

ko dÛstojnûj‰ím prostfiedí nûkteré-

ho z kamenn˘ch divadel vzdále-

nûj‰ího okresního nebo krajského

mûsta, místo v chátrající budovû

mûstského kina, navzdory mnoh-

dy atraktivním pofiadÛm. Pro mû

zÛstane poslední zhlédnuté pfied-

stavení Lovu zdar spojeno s dvoj-

smysln˘m vyjádfiením „Kultufie

(ne)zdar“, a to nejen ve spojitosti

s hrou, která fieãeno hereckou

hant˘rkou byla po stránce reÏijní

a autorské „pod vodou“, ale také

ve spojitosti s rozpadajícím se

kulturním stánkem, ve kterém

s notnou dávkou drzosti vítáme

divadelní tûlesa a herecké celebri-

ty na‰í zemû, byÈ v pfiedstaveních

tzv. „na k‰eft“ formou mal˘ch je-

vi‰tních forem.

Zámûrnû odboãím od tématu.

Zrekonstruování r˘mafiovského

námûstí bude mít zcela nepo-

chybnû velk˘ v˘znam pro rozvoj

turismu a bude vizitkou a chlou-

bou na‰eho mûsta. Jak˘ má v‰ak

v souãasnosti v˘znam absence

kvalitního kulturního zázemí bez

profesionálního divadelního vy-

bavení, nad tím jsem si dosud

marnû lámal hlavu. Snad tento

handicap odsouvá R˘mafiovana,

chtivého kvalitních pofiadÛ na

domácí scénû, do role stfiedovû-

kého pozorovatele v nadûji, Ïe

jednou bude stát na barikádách

kulturní revoluce i v na‰í jiÏní

bránû JeseníkÛ. JiKo

Úsmûvnû

Pak se fiekne náv‰tûva ...
V rodince m˘ch znám˘ch se slaví narozeniny. A tak ráda zvo-

ním a vybaluji kytiãku a pfiipravuji si originální blahopfiání,

moc to nejde, jsem zmrzlá, kvûtinky taky málem zvoní,

jak jsou podchlazené.

Dvefie se otevírají, srdeãnû a upfiímnû pán domu hlaho-

lí a do chodby mile volá: „Miláãku, máme náv‰tûvu!!“

Tak mû to pohladilo po du‰i, Ïe jsem obdivnû vzdy-

chla: „Po tolika letech manÏelství a ty tak hezky oslo-

vuje‰ svou drahou tfiíãtvrtinku?“

Dostalo se mi odpovûdi: „Ne, já tak volám na psa.“

To je vÛbec zlatá rodinka. Zvífiátka se u nich mají dob-

fie, se v‰emi jsem se potû‰ila, rybiãky svítily sv˘mi bar-

vami a jejich pohyb uklidÀoval. Pfii‰la jsem na to, proã

mû tak tû‰í. Ony jsou totiÏ nûmé. A nehrají reality show.

Nûm˘ zato nebyl jejich papouch. Nevím, jak˘ druh to je, ale

je nádhern˘, barevn˘ a hlavnû ukecan˘. Mluvil do v‰eho, hlavnû

mnû. Pak se zaãal neustále oz˘vat mobil. Klid. Nikdo k Ïádné-

mu telefonku nevybíhal. To totiÏ byl opût jejich opefienec.

Nauãil se tak bájeãnû napodobovat vyzvánûní telefonu,

domácí zÛstávali v klidu, ale já znervóznûla. Aby to by-

lo je‰tû veselej‰í - jejich uãenliv˘ domácí ptáãek vydá-

val zvuk unikajícího plynu. Perfektnû. Pr˘ tak klamal

i odborníka - plynového revizora. Ten z nûho byl tak-

fiíkajíc „na nervy“.

A protoÏe délku náv‰tûvy mám naãasovanou, jen

krátká náv‰tûva potû‰í, fiíká klasik, odcházím. V ‰eru

chodby si obouvám svoje botky samochodky, zase

mám víc oteklé nohy, to je hrÛza, budu muset zaãít s lé-

ãením. Nacpu nohy do bot a snûhovou bfieãkou pluÏím

k domu. AÏ doma v pfiedsíni poznávám, Ïe jsem ode‰la

v botách - jejich babiãky!

Pfiesto tvrdím: Lidsk˘ Ïivot je krátk˘, slavit se má v‰echno!  Si
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âtenáfisk˘ pozdrav z Kanársk˘ch ostrovÛ - to potû‰í
VáÏená redakce,

Va‰e noviny ãtu na internetu se zájmem, pro-

toÏe v cizinû b˘vá obãas smutno. Navíc, jak

jsem Vám jiÏ psala, v R˘mafiovû jsem proÏila

první roky Ïivota a mám to v sobû dost hlu-

boko zapsané. Naposledy jsem tam byla na

náv‰tûvû pfied ruskou okupací. Do ·panûlska

mû zavál osud aÏ po revoluci, a to proto, Ïe

jsem zde potkala partnera. Mnoho let v sobû

nosím Ïivotní pfiíbûh sv˘ch rodiãÛ, ktefií pfii‰li

jako jedni z prvních do pohraniãí, a seriál ve

Va‰ich novinách o konci války mnû pfiipo-

mnûl tu dávnou historii a nûkteré nezodpovû-

zené otázky t˘kající se let 1946 aÏ 1953.

Ve Va‰ich novinách oceÀuji nejvíc kulturní

ãást - poezii, z historie nebo popis pfiírody.

Ráda bych ten kraj pfií‰-

tí rok nav‰tívila, pfiesto-

Ïe jsem velk˘ odpÛrce

panelákÛ a socialistické

v˘stavby vÛbec. Ale to

je trpká realita a v˘sle-

dek budování zapoãaté-

ho Gottwaldem a na‰i-

mi vlastními lidmi, kte-

fií se kdysi postarali

i o to, aby se kaÏd˘, kdo

s nimi nesouhlasil, do-

stal do kriminálu, coÏ

byl i pfiípad mého otce

(- Jáchymov a po zby-

tek Ïivota podfiadná

práce, úplná rehabilita-

ce v roce 1991 a od-

‰kodnûní 15 000 Kã ...)

MoÏná ti, co ho tehdy

udali, je‰tû Ïijí a urãitû

se ani nestydí ..., v âesku totiÏ ani BoÏí ml˘-

ny nemelou.

Pfieji hodnû zdaru a mûstu rozkvût.

S pozdravem Jindra Kubalková-Vecindario,
Gran Canaria

Plavci pfiekonali sami sebe
V pátek 3. prosince pofiádalo SdruÏení pro

mentálnû postiÏené v Bruntále plavecké zá-

vody pro své mentálnû handicapované ãle-

ny, o kter˘ch si ãasto myslíme, Ïe spoustu

dovedností, jeÏ jsou pro nás „zdravé“ sa-

mozfiejmostí, nedokáÏí. Ale opak je prav-

dou. Îe se nauãili plavat tak dobfie, aÏ jim

mohou mnozí závidût, dokázali na plavec-

k˘ch závodech na bazénu v Bruntále.

Závody pofiadatelsky zajistil fieditel plavec-

ké ‰koly Ing. Josef Petrík se sv˘mi spolu-

pracovníky.

Tfii úãastníci reprezentují ná‰ okres na zá-

vodech Moravskoslezského kraje. KaÏd˘,

kdo se tohoto klání zúãastnil, je vítûzem,

protoÏe musel pfiekonat sám sebe a svÛj

handicap. Jedná se o tyto borce: Jifií Hubl,

·tûpán Kováfi, Martin Pfiikryl, Roman

Îanda, Luká‰ MozdfieÀ, Pavel Krã, Eva

Berzeová, Ester Valíãková, Magda

Valíãková, Dan Janou‰ek, Peter Zvara,

Romana Kantorová, Radek Matu‰tík,

Jaroslav Cipín, Patrik Horvath a Nikola

Ryby‰arová. Gratulujeme!

SdruÏení pro mentálnû postiÏené v Bruntále

pracuje jen díky dobrovolné bezplatné ãinnos-

ti rodiãÛ a sponzorÛ. Krajsk˘ úfiad v Ostravû

na jeho ãinnost prozatím nepfiispûl ani mini-

mální ãástkou. âlenem sdruÏení nebo jeho

sponzorem se mÛÏe stát kaÏd˘ z Vás a tak po-

moci dobré vûci. BliÏ‰í informace na telefon-

ních ãíslech: 554 714 623, 554 725 255,

732 124 884. AneÏka Pfiikrylová

Ing. Josef ·véda, Dukelská 4, 795 01 R˘mafiov, poradce ekologického zemûdûlství

R˘mafiov 21. 11. 2005

Vûc: Îádost o podporu projektu: „Biopotraviny pro dûti“

VáÏená paní ministrynû,

váÏen˘ pane ministfie,

váÏení poslanci,

váÏení senátofii,

jako poradce slu‰ného, ekologického zemûdûlství jsem se podílel na vypracování Akãního plánu ekologického zemûdûlství do roku 2010.

Tento plán byl schválen vládou 17. 3. 2004.

Pro zdárnou realizaci v˘‰e uvedeného plánu jsem pfii Úfiadu vlády inicioval vznik meziresortní komise.

29. 7. jsem obdrÏel od premiéra Jifiího Paroubka „Zá‰titu nad Akãním plánem ekologického zemûdûlství“.

Ekologické zemûdûlství = zdravá pÛda = zdravé rostliny = zdravá zvífiata = zdravé potraviny = zdraví lidé.

Îádám Vás tímto o podporu a souãasnû o vyãlenûní maximálního mnoÏství finanãních prostfiedkÛ na projekt: „Biopotraviny do ‰kolek a ‰kol-

ních stravovacích zafiízení jako souãást primární prevence zdravotního stavu“.

Dûkuji pfiedem za kladné vyfiízení této dÛleÏité Ïádosti, která následnû umoÏní trvalé roz‰ífiení ekologického zemûdûlství na celé území na‰í

republiky. Josef ·véda, v. r.

otevfien˘ dopis ministerstvÛm, poslancÛm a senátorÛm

Fota: archiv Ing. Miloslav Marek
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Co je to, kdyÏ se fiekne

Jak vzniklo slovo - etymologie (ne)váÏnû
Etymologie je nauka o vzniku a pÛvodu slov. Pokud jste nûkdy listovali v etymologickém slovníku, víte, Ïe je to docela nuda. Zamysleli jste

se v‰ak nûkdy nad tím, jak vzniklo tfieba vyjádfiení, Ïe je nûco „OK“? Pojìte si pfieãíst o v˘voji a vzniku nûkter˘ch zajímav˘ch slov a slov-

ních spojeních.

Ble‰í trh
Ble‰í trhy v souãasnosti prodávají vût‰inou

drobné a sbûratelské pfiedmûty, v minulosti

to byly klasické trhy druhé kategorie, které

byly ãasto ‰pinavé a vyskytovaly se zde ble-

chy. V̆ raz byl poprvé pouÏit ve francouz‰ti-

nû „marché aux puces“. MoÏn˘m vysvûtle-

ním je i to, Ïe tyto trhy se ãasto pfiemísÈova-

ly z místa na místo jako blechy.

Golf
Nesprávná etymologie tohoto populárního

sportu uvádí, Ïe jde o akronym „Gentlemen

Only, Ladies Forbidden“, kter˘ znamená

„Pouze pro pány, dámám zakázáno“.

Martini
Oblíben˘ alkoholick˘ nápoj, kter˘ je smûsí

ginu a vermutu. Jeho jméno pochází od ital-

sk˘ch vinafiÛ Martiniho a Rossiho, ktefií vy-

rábûli kvalitní vermut. Nápoj se objevuje od

devadesát˘ch let 19. století.

Mayday
Znám˘ v˘raz námofiníkÛ a pilotÛ, ktefií se

dostali do problémÛ. Jde o fonetick˘ pfiepis

francouzského slova „m’aider“, které zna-

mená „pomoz mi“. Roku 1927 bylo zakotve-

no ve radiotelegrafické smlouvû

International Radio Telegraph Convention.

Murphyho zákon
Základní Murphyho zákon zní: „MÛÏe-li se

nûco pokazit, pokazí se to.“ Tento v˘rok je

pfiipisován vojenskému inÏen˘rovi Edu

Murphymu, kter˘ ji mûl pronést v roce 1949

poté, co ‰patnû pfiipevnil jakousi souãástku.

Bylo ov‰em zji‰tûno, Ïe tato vûta byla vyfiãe-

na jiÏ pfiedtím, ale spojována je dodnes právû

se jménem Eda Murphyho.

OK (Okay)
Etymologie této pouÏívané fráze je opravdo-

vá záhada. Existuje hned nûkolik vysvûtlení,

ale my zde uvedeme jen to nejpravdûpodob-

nûj‰í a nejvíce pfiijímané. Jako první tuto frá-

zi pouÏíval ve své kampani politik Andrew

Jackson v roce 1828, kter˘ byl proslul˘ ka-

tastrofálním hláskováním slov a OK pouÏíval

pro frázi „all correct“, tj. „v‰e v pofiádku“.

A tak bychom mohli pokraãovat dál a dál. 

JiKo, ãerpáno z www. bolehlav.cz

âarování s Harrym Potterem aneb Kouzelnická omladina
âarovn˘ sobotní podveãer 

17. prosince s padajícími vloãka-

mi pfiipomínal spí‰ atmosféru

Ladov˘ch obrázkÛ. Ov‰em za ok-

ny IT centra na tfiídû HrdinÛ

v R˘mafiovû taková romantická 

idylka nepanovala. Tady se totiÏ

ãarovalo! Doslova a do písmene.

Dali si zde dostaveníãko v‰ichni

mladí ãarodûjové z Nebelvíru,

Zmijozelu, Havraspáru a Mrzi-

moru. Pro nezasvûcené, jedná se

o smy‰lené koleje ‰koly âar

a kouzel v mûsteãku Bradavice

z knih o mladém a uãenlivém ãa-

rodûji Harrym Potterovi autorky

Joanne Kathleen Rowlingové.

Ano, zámûrnû hovofiím o knihách,

protoÏe ta, kvÛli které se r˘ma-

fiov‰tí adepti cechu ãarodûjného

v PC hernû se‰li, je v pofiadí jiÏ

‰est˘m autorãin˘m poãinem a ne-

se název Harry Potter a Princ dvo-

jí krve.

VÏdyÈ, kdo z tûch, kdo sem pfii‰li

ãarovat, by neznal knihy Harry

Potter a ... Kámen mudrcÛ, Ta-

jemná komnata, VûzeÀ z Azkaba-

nu, Ohniv˘ pohár a FénixÛv fiád.

Poslední dokonãené dílo, které

vy‰lo ve ãtvrtek 15. prosince, si

dûti zakoupily v knihkupectví

U Radnice, a to jim ve spolupráci

s Gymnáziem R˘mafiov a IT cent-

rem pana Janského pfiipravilo za

odmûnu Kouzeln˘ veãer s Har-

rym Potterem.

ZasnûÏen˘ chodníãek vedoucí na

pfiipravenou akci byl nasvícen po-

chodnûmi, které zbloudilého ná-

v‰tûvníka navedly tím správn˘m

smûrem. Pfii vstupu do malé útul-

né místnosti obdrÏel kaÏd˘ bare-

vnou ‰erpu, to podle toho, zda

chtûl b˘t Nebelvírákem nebo

Zmijozelákem, pfiípadnû studen-

tem z Havraspáru nebo Mrzi-

moru.

A pak to v‰echno zaãalo. Na scé-

nu vstupuje madam Maxim - kou-

zelnice z kouzelného gymnázia

(jinak profesorka chemie Dana
Kropáãová) a dûti koukaly, co

v‰echno se dá vyãarovat: sloup

d˘mu stoupající z láhve, praskají-

cí a skákající jiskfiiãky, vodiãky,

které mûní pfied oãima barvu, ne-

bo had vystupující z hromádky

cukru. Zkrátka, mistrová ãar

a kouzel se nezapfiela. Pomáhali jí

samozfiejmû asistenti a dûti z pub-

lika.

Ale aby to nebyl jen veãer kouzel-

nické praxe, pfii‰la na fiadu teorie

v podobû nároãného testu, na kte-

r˘ museli jednotliví zástupci ‰kol-

ních kolejí bleskurychle odpovû-

dût. SoutûÏ skonãila remízou.

Malí ãarodûjové totiÏ znali odpo-

vûì na kaÏdou otázku. A proto

Minerva McGonagallová (paní
Alena âiklová), uvádûjící cel˘ ve-

ãer, musela vyhlásit slovní roz-

stfiel. Vyhráli ãarodûjové z Nebel-

víru, ale ceny obdrÏeli v‰ichni.

VÏdyÈ si to zaslouÏili, stejnû jako

malou ãarodûjnou pfiestávku, ve

které pfied dûti pfiedstoupil mlad˘

a nadûjn˘ ãarodûj Standa Mezi-

horák. A, svûte, div se. Z prázdné

krabice najednou vytahuje krásné

kvûty a nûkolik sametov˘ch ‰át-

kÛ, karty mûní samy od sebe bar-

vy a ãísla a dal‰í triky mladého

kouzelníka na sebe nenechají

dlouho ãekat.

„Konec pfiestávky,“ velí McGo-

nagallová a k soutûÏi nastupují

dal‰í dvû koleje - Havraspár

a Mrzimor, jejichÏ ãarodûjní 

uãedníci se snaÏí správn˘mi od-

povûìmi získat prvenství. Testy

jsou pochopitelnû zamûfieny na

znalosti ze v‰ech pûti dílÛ

Harryho Pottera. Obû koleje si ve-

dou opût znamenitû. Studenti

Mrzimoru byli v ãarodûjn˘ch od-

povûdích pfiece jen o malinko lep-

‰í. Nicménû v‰ichni opût získáva-

jí drobné v˘hry.

Po vystoupení druhé ãásti mladé-

ho kouzelníka Standy probíhá slo-

sování vstupenek o cenu Sladk˘
klobouk Harryho Pottera. A je ta-

dy závûr ãarování. Mlad˘ kouzel-

ník kouzlí pro dûti jejich oblíbe-

nou knihu, 6. díl Harryho Pottera.

„A na úpln˘ závûr tady mám pro
vás pozdrav od pana Olivandra,
kter˘ vyrábí kouzelné hÛlky.
KaÏd˘ dostane s knihou i kouzel-
nickou hÛlku ze svûta bájného pfií-
bûhu o slavném Harrym,“ konãí

podveãerní setkání nad knihou

a vlastnû celou bájeãnou akci, kte-

rou pro dûti pfiipravilo knihkupec-

tví U Radnice. Zase pfií‰tû nashle-

danou! JiKo
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VÁNOâNÍ A NOVOROâNÍ P¤ÍLOHA

Vánoãní pohled

Zasmûjte se s námi
„Slavné“ v˘roky

Nûkteré v˘roky pouÏíváme, aniÏ bychom tu‰ili, kdo je jejich skuteã-

n˘m autorem, i kdyÏ je mÛÏeme mít s nûk˘m podvûdomû spjaty :-)

Îivotní moudra

Nûkterá Ïivotní moudra jsou neúprosná a ãlovûk si je musel poupra-

vit:

• Aby fieã nestála. (Viagra)
• Neufiíznout si ostudu. (Vincent van Gogh)
• B˘t na ‰ikmé plo‰e. (Sisyfos)
• Máme se nevalnû. (Valné shromáÏdûní OSN)
• Mít v kalhotách. (Krteãek)
• Dejte nám pevn˘ bod a pohneme zemí. (bratranci Veverkové)
• Není mal˘ch rolí. (Harmasan)
• Nechoìte s kfiíÏkem po funuse. (JeÏí‰)
• Na nic se neohlíÏet. (Lotova Ïena)
• Dopijem a pÛjdem. (Sokrates)
• Kdo pozdû chodí, sám sobû ‰kodí. (Godot)
• To je jinãí kafe. (Mary‰a)
• Kostky jsou vrÏeny (Rubik)
• AÏ napr‰í a uschne. (Noe)
• Lidé bdûte. (·ípková RÛÏenka)
• To není Ono. (John Lennon)
• Mít kruhy pod oãima. (Archimedes)
• Nevidût si na ‰piãku vlastního nosu. (Cyrano)
• Zde by mûly kvést rÛÏe. (Blbost) 

Redakce, ãerpáno z www. bolehlav.cz

• Ty po mnû kamenem, já po tobû cihlou.

• Malá dávka alkoholu ne‰kodí v jakémkoliv mnoÏství.

• Alkohol je metla lidstva, ale zametat se musí.

• Alkohol je nepfiítel lidstva. Nepfiátel se nelekejme a na mnoÏství 

nehleìme.

• Ranní ptáãe dfiív doskáãe.

• Tak dlouho fiíkal hop, aÏ mu pfieskoãilo.

• Kdo jinému jámu kopá, je u nûho na brigádû.

• Optimismus je zpÛsoben nedostatkem informací.

• LeÏ má krátké nohy a pravda je‰tû krat‰í.

• Co mÛÏe‰ udûlat dnes, mÛÏe‰ udûlat i zítra.

• Koho psa jí‰, toho píseÀ pûj.

• Kdo se smûje naposled, ten má dlouh˘ vedení.

• Tchynû a uzené jsou nejlep‰í studené.

• S poctivostí nejdfiív pojde‰.

• Co mÛÏe‰ odloÏit na zítra, odloÏ na pozítfií - získá‰ dva dny volna.

• KaÏdá práce se udûlá sama, jen se jí musí na to nechat dostatek 

ãasu.

Dnes jsem poprvé po nûkolika letech

dostala pohled. Vánoãní. UÏ si ani ne-

vzpomínám, kdy jsem naposled napsala

nebo dostala pohled, o dopisu ani ne-

mluvû! Pfie‰la jsem na elektronickou v˘-

mûnu pozdravÛ formou e-mailu nebo

SMS a dnes uÏ ani nevím, kolik vlastnû

stojí po‰tovní známka. A najednou po-

hled! Vzbudilo to ve mnû vzpomínky na

dobu, kdy jsem psala svému (tehdy je‰-

tû ne) manÏelovi na vojnu desetistránko-

vé dopisy a kaÏdé ráno jimi plnila po‰-

tovní schránku cestou do ‰koly. Maily

a SMSky jsou jistû pfiíjemn˘m v˘dobyt-

kem moderní doby, ale dopis je dopis.

Tak nûjak z nûj vyzafiuje lidství, které 

elektronické po‰tû chybí. Koupit pohled

pfiece znamená, Ïe tomu musíte obûto-

vat urãit˘ ãas. A co teprve vybrat nûjak˘

motiv! Nûkdy zapeklitá záleÏitost. Je to

nûco jako mal˘ dárek, obzvlá‰È dnes,

kdy je pohled témûfi vzácností.

A víte co? ·la jsem do trafiky a koupila

jsem tucet vánoãních pohledÛ. Letos bu-

dou moji pfiíbuzní pfiekvapení víc neÏ

jindy. Kromû sloÏenek a reklamních le-

tákÛ budou mít ve schránce i vánoãní

pohled napsan˘ m˘m vlastním rukopi-

sem.

Snad to je‰tû budu umût... -zr-

A vûdí to vÛbec lidé? BohosluÏby v ¤ímskokatolické farnos-
ti R˘mafiov a v okolí o Vánocích 2005

Farnost R˘mafiov

Zvífiecí snûm o vánoãních svátcích

Z knihy Vánoãní pfiíbûhy pro potûchu du‰e od Bruna Ferrera

Kdysi dávno svolala zvífiata snûm. Li‰ka se zeptala veverky: „Co pro

tebe znamenají Vánoce?“ Veverka odpovûdûla: „Pro mne Vánoce zna-

menají krásn˘ stromeãek ozdoben˘ spoustou svíãek a cukrovím, kte-

ré mám tak ráda.“

Li‰ka se pfiipojila se svou pfiedstavou: „Pro mne samozfiejmû nesmí

chybût voÀavá peãená husiãka. Bez peãínky by to opravdové Vánoce

nebyly.“

Do fieãi se jim vloÏil medvûd: „Vánoãka! O Vánocích musím mít ob-

rovskou sladkou vánoãku!“

Sly‰et se dala také straka: „Podle mne jsou o Vánocích nejdÛleÏitûj‰í

krásné a záfiící ‰perky. O Vánocích se má v‰echno jen tfipytit.“

Pozadu nechtûl zÛstat ani vÛl: „Vánoce dûlá Vánocemi teprve ‰am-

paÀské. Já bych ho vypil klidnû dvû lahve!“

A osel, kter˘ to uÏ nevydrÏel, se rychle zmocnil slova: „Vole, zbláz-

nil ses? VÏdyÈ na Vánocích je nejdÛleÏitûj‰í JeÏí‰ek. Copak jsi na to

zapomnûl?“

VÛl se zastydûl, sklopil velkou hlavu a zabuãel: „A vûdí to vÛbec lidé?“
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Narodil se Kristus Pán
„Narodil se Kristus Pán“ a „Ti-

chá noc, pfiesvatá noc“ zní jiÏ ce-

lé dny ze v‰ech stanic rádia. Pfii

tûch krásn˘ch zvûstováních

v adventní dobû se raduji, Ïe

i my budeme za chvíli ve slávû

a zpûvu dûkovat, Ïe se nám na-

rodil Spasitel.

„Pfiijìte, lidé v‰ech národÛ, a po-

kloÀte se Pánu, neboÈ sestoupilo

na zem veliké Svûtlo.“

Proto pfiijìte i vy, milí obãané,

dne 24. 12. 2005 do na‰eho spo-

leãného kostelíãka sv. archandû-

la Michaela na slavnou hostinu,

pÛlnoãní m‰i svatou.

Pfii v‰ech tûchto radostech se mi

v hlavû objevují vzpomínky na lé-

ta mého dûtství, kdy jsme i my do-

ma slavili ve skromnosti a úctû ra-

dostn˘ den Narození Pánû. K uctû-

ní na‰í milé Panny Marie, matky,

která svého milovaného syna po-

rodila ve chlévû v Betlémû.

Za mého dûtství nebylo v ulicích

tolik krásy, celá mûsta jsou nyní

v záfii svûtel, ve v˘kladních skfií-

ních obchodÛ je plno lákavého

zboÏí. Já jsem se do mûsta nedo-

stala, bydleli jsme na okraji

Janovic, takÏe mû nic nelákalo,

a co oãi nevidí, srdce nebolí. Ale

bylo krásné b˘t v tento den s ro-

dinou, rodiãi a bratrem, pohro-

madû.

Zimy byly kruté, spali jsme

v‰ichni v jedné místnosti, aby se

tolik nespálilo. Prostû se ‰etfiilo.

Stromek rodiãe s bratrem zdobili

také tam, kde bylo teplo. Mû vy-

hnali do postele, abych byla na

·tûdr˘ den pfiipravená. Taky mi

ale fiekli, Ïe kdyby nûco ‰ustilo,

aÈ spím, Ïe by to mohl b˘t

JeÏí‰ek. Jak ho vyru‰ím, uletí

a uÏ nepfiijde. To víte, Ïe ‰ustilo,

ale já se pofiádnû zakryla pefiinou,

abych JeÏí‰ka nevyru‰ila, a rych-

le jsem usnula. To mi bylo 8 let.

Stromek odnesli do nevytopené

místnosti, která byla cel˘ den 

uzamãená. Také jsme cel˘ den

nejedli, pr˘ abychom uvidûli zla-

té prasátko, aÏ do ‰tûdroveãerní

hostiny, která byla také skromná.

Maminka mûla napeãeno cukro-

ví - Ïádné plnûné - medvûdí

pracky, linecké, vanilkové ro-

hlíãky. To vonûlo!

V pût byla koneãnû veãefie.

Maminka zaãala s modlitbou

u stolu. Povzpomínala na v‰ech-

ny zemfielé, padlé ve válce, na

milé, ktefií museli odejít ze sv˘ch

domovÛ. Jak asi oni proÏívají ten-

to krásn˘ svátek? Nevûdûli jsme

ani, zda Ïijí, jak pfieÏili, kde jsou.

Já uÏ jsem byla netrpûlivá, aÏ se

ozve zvonûní, to bratr neviditelnû

zazvonil. Ale Ïádné hrr do poko-

je. V‰ichni ãtyfii jsme tam slav-

nostnû ve‰li. Já jsem byla jako

u vytrÏení z krásného stromeãku,

na nûmÏ jsme pak spoleãnû roz-

Ïíhali svíce. Îádné elektrické,

i stromeãek byl prav˘. Záfiil

v tmavé místnosti v‰í svou krá-

sou. Zdoben˘ byl jablíãky, ofie-

chy, kostkov˘m cukrem obale-

n˘m barevn˘m papírem, ãokolá-

dov˘mi figurkami, které byly ta-

ké zabalené. To bylo pfiekvapení!

Nebylo ani hrr pod stromeãek,

nejdfiíve jsme potmû, jen pfii bli-

kajících svíãkách na vonícím

stromku, zazpívali dvû vánoãní

koledy. Potom pfii‰ly na fiadu dá-

reãky. Tu byl hrníãek, papuãe,

ponoÏky, látka na ‰aty, omalo-

vánky, pastelky, jablíãka, v‰e

rozházené kolem stromeãku. Ani

zabalené jsme to nemûli. Jaká to

byla radost, kdyÏ jsem to zhlédla.

Maminka otevfiela okno doko-

fián, podûkovali jsme ve tmû

Pánu Bohu, Ïe jsme zase v‰ichni

pohromadû, Ïe nás ochránil

a mÛÏeme v‰e proÏívat spolu.

Zazpívali jsme koledy a já za

v‰echny zvlá‰È JeÏí‰kovi podû-

kovala. Byla jsem totiÏ hlavní 

osobou tohoto veãera. Maminka

plakala, jestli radostí nebo smut-

n˘mi vzpomínkami, to dodnes

nevím. Ale asi od v‰eho v tom

bylo dost.

Bûhem války jsme s maminkou

nemûli ani to nejmen‰í, ani stro-

meãek. Jen ty slziãky a modlitbiã-

ky, aby tatínek s bratrem nehlado-

vûli, nemrzli a nestrádali. Aby as-

poÀ o Vánocích byl mír a klid

zbraní na v‰ech frontách. Proto

nikdy nezapomenu na první spo-

leãné pováleãné Vánoce, kdy byli

oba na‰i milí zase s námi.

Do kostelíãka na pÛlnoãní m‰i

jsme to mûli daleko, buì do

Staré Vsi nebo do R˘mafiova.

Maminka pfieãetla z kníÏky o na-

rození JeÏí‰ka, jak to jeho ma-

minka mûla tûÏké, kdyÏ hledala

nocleh, kam s Josefem jít a poro-

dit dûÈátko. Nakonec jsme se po-

modlili za v‰echny známé na

dobrou noc a v devût jsem tím

v‰ím uÏ unavená usnula.

Nikdy nezapomenu na Vánoce

roku 1947. Byly nejhezãí v ce-

lém mém Ïivotû. Nebyla televi-

ze, rádio ani poãítaãe, byla ale

velká pohoda opravdového ro-

dinného ‰tûstí, domova v pová-

leãné dobû, kdy jsme zase mohli

b˘t pospolu.

Mûla jsem v˘borné rodiãe, to je

ten nejvût‰í dar v Ïivotû dítûte.

Proto pfieji v‰em dûtem, aÈ mají

ty nejlep‰í rodiãe, ktefií jim pfii-

praví nejen krásné Vánoce, ale aÈ

mají kaÏd˘ den nového roku vá-

noãní a ‰Èastn˘. AÈ mají na co

vzpomínat. AÈ nikdy nepoznají,

co jsou váleãné zbranû, aÈ pozna-

jí jen lásku, ‰tûstí a smích. Pod

stromeãkem aÈ najdou krásné

dárky, které je potû‰í i pouãí do

Ïivota. Váleãné dávky tam roz-

hodnû nepatfií.

To je ten zázrak této svaté doby

vánoãní, kdy bezmocné dítû bu-

de pomocníkem nás v‰ech.

„Sláva na v˘sostech Bohu a na

zemi pokoj lidem dobré vÛle.“

A kéÏ Betlémské svûtlo naplní

na‰e srdce a na‰e domovy rado-

stí, láskou a pokojem po cel˘ rok

2006. „Gloria in excelsis Deo.“

Na shledanou 24. prosince pfii

pÛlnoãní m‰i svaté. Vám i sobû

pfieji krásné, poÏehnané Vánoce. 

Olga Schreiberová

Novoroãní blahopfiání:
·Èastn˘ start a let pfií‰tími 365 dny!

Do na‰í srdeãní banky na konto ãíslo 2006 bylo vloÏeno 365 euro. UÏijte jich v lásce a zdraví!

·tûstí, zdraví, pokoj svat˘ vin‰ujeme vám!

Abych se nikoho nedotkla, nebudu pfiát lidem, ale postaviãkám z betlému:

„Pfieji volÛm, aby nebuãeli naplno na v‰e kolem, oslÛm, aby nebyli tupí a paliãatí, oveãkám, aby ne‰ly slepû za prvním lep‰ím past˘fiem,

past˘fiÛm, aby si nemysleli, Ïe ty oveãky jsou tak hloupouãké, jak vypadají, andûlÛm, aby ménû létali a víc chodili po zemi mezi lidmi, krá-

lÛm, aby nenosili nazí jenom korunu na hlavû, a svaté rodinû, aby na‰la teplé místo v srdcích lidí. Ta srdce aby byla upfiímná a ruce poctivé,

aby udrÏely pomysln˘ klíã ke ‰tûstí.“ Si
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Chcete si zasoutûÏit a vyhrát pfiitom je‰tû pûkné ceny?
Jsou tady Vánoce, a proto se i na‰e redakce

rozhodla pfiidat pod vá‰ stromeãek mal˘ dá-

rek. Pfiipravili jsme pro v‰echny, ktefií jsou

tûlem i du‰í hraví, trochu toho rozpt˘lení

a pobavení. Pro chvíle sváteãní pohody a od-

poãinku je tady vánoãní soutûÏ. A nebude to

jen tak ledajaká soutûÏ pro nic za nic. Pro tfii

úspû‰né fie‰itele jsou pfiichystány pûkné ceny.

Je tu nadílka vánoãních kvízÛ, osmismûrka

a nepostradatelná velká vánoãní ‰védská kfií-

Ïovka. Tak s chutí do toho a pÛl je hotovo.

Pfiejeme vám hodnû zdaru! ¤e‰ení a úspû‰né

lu‰titele uvefiejníme v pfií‰tím ãísle

R˘mafiovského horizontu (vyjde 13. ledna

2006). Své odpovûdi mÛÏete zasílat do re-

dakce R˘mafiovského horizontu na adresu

OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, na e-mailovou

adresu rymhor@seznam.cz nebo vhodit do

na‰í schránky u vchodu Stfiediska volného

ãasu, a to nejpozdûji do 5. ledna 2006 do 12

hodin. Va‰e redakce

NuÏe, postavte se na start a soustfieìte v‰echnu svou energii na pût tûÏk˘ch úkolÛ, jeÏ jsou na vás pfiichystány. Na prvním
stanovi‰ti na vás ãeká mal˘ vánoãní test. A pozor! Nebude to lehk˘ test. Ale i na to jsme pamatovali. Odpustíme vám dvû chyby.

Mal˘ vánoãní test

Doufáme, Ïe jste se moc neud˘chali a máte dost sil na dal‰í úkol. Na stanovi‰ti ãíslo 2 je:

Vánoãní soutûÏní kvíz
K ãesk˘m VánocÛm neodmyslitelnû patfií smaÏen˘ kapr s bramboro-

v˘m salátem, voÀavé cukroví, vánoãní stromek a samozfiejmû kupa

dárkÛ pod ním. Víte ale, jak se slaví Vánoce a konec roku ve svûtû?

Vyzkou‰ejte si své znalosti v na‰em kvízu, kter˘ bude pro nûkoho snad

pfiekvapivû tûÏ‰í. Z dvaceti moÏn˘ch otázek vám budeme tolerovat pût

chybn˘ch. Tak na co je‰tû ãekáte? Hurá do pfiem˘‰lení a hádání!

1. Odkud pochází zvyk, Ïe muÏ mÛÏe polí-
bit kaÏdou dívku ãi Ïenu, kterou potká
pod zavû‰en˘m jmelím?
a) z Anglie

b) z Itálie

c) z âech

2. Ve které zemi rozná‰í dárky „Babbo
Natale“?
a) v Norsku

b) v Itálii

c) v Holandsku

3. Kdy se slaví pravoslavné Vánoce
v Rusku?
a) 1. - 3. ledna

b) 3. - 6. ledna

c) 6. - 7. ledna

4. Ve které zemi se slavnostní ‰tûdroveãer-
ní jídelníãek neobejde bez krocana
a tradiãního vánoãního pudinku se za-
peãen˘mi ofiechy, vejci, strouhankou,
cukrem, rumem a citronem?
a) v Anglii

b) v USA

c) v Austrálii

5. Kdo místo Vánoc slaví svátek „chanuka“?
a) muslimové

b) Îidé

c) hinduisté

6. Mnohé zemû Latinské Ameriky holdují
coby vánoãnímu pokrmu smotkÛm zva-
n˘m tamales. Jedná se o smûs v‰eho
moÏného (li‰í se podle regionu) zabale-
nou obvykle do:
a) banánového listu

b) kukufiiãné placky

c) plátku s˘ra

7. Skfiítkové mohou b˘t milí, jako ten roz-
davaãn˘ ve Skandinávii, ale také to mo-
hou b˘t prevíti. V které jihoevropské
zemi musejí rodiny chránit své domác-
nosti svûcenou vodou pfied zl˘mi skfiít-
ky Killantzaroii?
a) v Itálii

b) na Maltû

c) v ¤ecku

8. V jisté zemi slaví mnoho obyvatel Vánoce
dvakrát - jednou tradiãnû v prosinci
a podruhé v ãervenci. Uhádnete, kde si
svátky duplikují?
a) v Estonsku

b) v Mongolsku

c) na Novém Zélandu

9. Kter˘ ostrovní stát v Karibském mofii
zakázal v 60. letech 20. století oslavy
Vánoc? Rozhodnutí bylo zru‰eno aÏ
v 90. letech po náv‰tûvû papeÏe.
a) Haiti

b) Kuba

c) Trinidad a Tobago

10. Mimofiádnû boufilivû se Vánoce slaví
v jedné asijské zemi. Charakteristické
jsou pro ni pestrobarevné vánoãní lam-
pióny vyvû‰ené snad na kaÏdém domû.
O jak˘ stát se jedná?
a) Filipíny

b) Indie

c) Indonésie

1. Kde milují o Vánocích peãen˘ ocas z le-

guána a koláãe z p‰trosích vajec?

2. Kde se mísí pÛvodní indiánská kultura

s kulturou ‰panûlskou, v ulicích jsou

o Vánocích krámky s pfiekrásn˘mi vyfiezá-

van˘mi betlémy: retablos? Ve v‰ech bet-

lémech záfií hlavnû ãervená barva

a JeÏí‰ek je obleãen jako malé indiánské

dítû s chlupatou ãepiãkou na hlavû.

3. Ve které zemi zaãíná pfiíprava na svátky jiÏ

v podveãer 6. prosince, kdy lidé v kaÏdém

domû za okny zapalují svíce ãi louãe a tím se

podle star˘ch pohansk˘ch zvykÛ brání pfií-

chodu polární noci? Také vû‰í na strop sloÏi-

té obrazce utvofiené ze slámy, tzv. „himmeli“.

4. Ve které zemi nadûluje Pére Noel ráno 

25. prosince?

5. Ve kterém státû jsou Vánoce velkolepé

a pompézní, na ulicích jsou na tisíce Santa

KlausÛ s bíl˘mi vousy a v ãerven˘ch ka-

bátcích lemovan˘ch bílou koÏe‰inou?

6. Kde v roce 1223 v lese Greccio Franti‰ek

z Assisi uspofiádal první „slavnost vánoãní“

a tím i zapoãal tradici v˘roby a stavûní jeslí?

7. Zde zaãíná vánoãní ãas jiÏ 12. prosince,

kdy se slaví Panna Maria Quadalupská.

Ten den se koná nejvût‰í pouÈ Ameriky na

pahorku nad hlavním mûstem. O jak˘ stát

se jedná?

8. Pro kterou zemi je typick˘ Dûda Mráz

a Snûhuroãka, ktefií pfiijíÏdûjí na trojce na-

loÏené hraãkami a dárky? Kolem jolky

(novoroãního stromku) se tanãí a zpívá.

a) Peru .........................................

b) Francie .........................................

c) Mexiko .........................................

d) Rusko .........................................

e) Argentina .........................................

f) USA .........................................

g) Finsko .........................................

h) Itálie .........................................

Pfiifiaìte ãíslici:

Zpracováno dle knihy Vánoce v Evropû i za rohem od J. Koutského
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11. Odkdy je vánoãní strom zdoben svíã-
kami a proã?
a) od r. 1830, po vynálezu parafinu, sym-

bolizují pfiíchod svûtla

b) od r. 1812, aby byl vidût i v noci

c) okolo r. 1845, kdy se zdobení jedliãek

roz‰ífiilo do mû‰Èansk˘ch domácností

12. Z jakého dfieva vyfiezal podle kfiesÈan-
ské legendy sv. Josef kolébku pro
JeÏí‰ka? Po 33 letech strom údajnû po-
razili ¤ímané a z jeho kmene vyrobili
kfiíÏ, na kterém JeÏí‰e ukfiiÏovali.
a) z olivy

b) z jmelí

c) z jedle

13. Odkud k nám pfii‰el znám˘ zvyk zdo-
bit vánoãní stromeãek?
a) z Irska

b) z Francie

c) z Nûmecka

14. Pokud se rozbalují dárky jiÏ 24. pro-

since, kdy pfiesnû k tomu dojde?
a) po celodenním pÛstu, pfii spatfiení „zla-

tého prasátka“

b) se západem slunce

c) pfii v˘chodu první hvûzdy

15. Co pro pfií‰tí rok znamená vû‰tûní
z rozkrojeného jablka, které ukáÏe
pravidelnou hvûzdiãku?
a) bohatá úroda

b) pfiedzvûst zdraví, ‰tûstí a úspûchu

c) svedení vytouÏeného partnera, svatba

16. Dal‰ími tradiãními zvyky je lití olova ne-
bo házení pantoflem. Co ãeká kaÏdou
Ïenu, kdyÏ ‰piãka pfies rameno odhoze-
ného pantofle ukáÏe smûrem ke dvefiím?
a) ‰tûstí - svatba a odchod z domova

b) smÛla - zÛstane je‰tû rok „na ocet“

c) smÛla - „outûÏek“ bez otce, tudíÏ tû-

hotenství za svobodna

17. Co slavíme 24. prosince?
a) pfiedveãer narození JeÏí‰e Krista

b) den ukfiiÏování JeÏí‰e Krista

c) zmrtv˘chvstání JeÏí‰e Krista

18. Jaké dary pfiinesli do Betléma tfii mu-
drci z v˘chodu, králové Ka‰par,
Melichar a Baltazar?
a) víno, chléb a ryby

b) zlato, drahokamy a hedvábí

c) kadidlo, myrhu a zlato

19. Kter˘m dnem konãí Vánoce?
a) 1. lednem, slavností Panny Marie

Matky Pánû a Nového roku

b) 6. lednem, slavností Zjevení Pánû

a pfiíchodu mudrcÛ

c) nedûlí Kfitu Pánû, tj. následující nedû-

lí po 6. lednu

20. Kdo v âechách zavedl tradici zavû‰o-
vání jmelí?
a) Marie Terezie

b) Ch. Garrigue Masaryková

c) bûhem 1. sv. války pfiivezli zvyk legi-

onáfii z Itálie

Pokraãujete dál, nebo si dáte malou pfiestávku? AÈ tak
nebo tak, na stanovi‰ti ãíslo 3 je pro vás pfiipravena:

Dostali jste se bez problémÛ aÏ sem? Myslíte si, Ïe teì
uÏ máte v‰echno v kapse? Je‰tû na vás ãeká stanovi‰tû

ãíslo 4 a na nûm vánoãní osmismûrka s vtipem.

Osmismûrka
Slabiková vánoãní kfiíÏovka

Zaãátek krásn˘ch star˘ch svátkÛ hodnotil Jan Neruda takto:

„·tûdr˘ veãer, toÈ pr˘ jedin˘ den v roce, ãistû „rodinn˘“ den,
z jehoÏ rodinného ‰tûstí nabéfieme zase ... (tajenka)

VODOROVNù:
A. Ruãení, fie‰eto, kostní v˘bûÏek; B. Léãky, náspy, staroegypt-

sk˘ dÏbán; C. Îenské jméno, potraviny; D. Znaãná hodnota, kos-

metick˘ pfiípravek; E. Kolekce, pletivo pod stromovou kÛrou,

ruka; F. Îenské jméno, umûleck˘ sloh, travnatá plocha na okra-

ji rovníku.

SVISLE:
1. Boj, zástupy, zvífie pouÏívané k no‰ení bfiemen; 2. Zruãnost,

den v t˘dnu; 3. Polynésk˘ opojn˘ nápoj, slovensky „jaká“, vod-

ní Ïivoãich; 4. TAJENKA; 5. Druh dámského klobouku, provi-

nûní, nástroj Ïence; 6. Nizozemsk˘ filosof, bylina podobná bod-

láku; 7. Rukaviãkáfiská useÀ, stfiedozemní jehliãnat˘ strom, man-

Ïelka.

PomÛcka: Ananizace, Spinoza.

Dva turisti zabloudí v horách a najde je bernard˘n se soudkem rumu.

„Podívej, nejlep‰í pfiítel ãlovûka!“ „Má‰ pravdu...!“ (dokonãení v ta-
jence osmismûrky)

Legenda:
banán, barely, boky, bota, doma, doutnat, dÛlky, elipsa, etapa, hle-

m˘Ïì, chaloupka, Ivan, Jarmilka, jaro, kajuta, kaluÏ, kakabus, kama-

rád, kapr, klub, kokpit, Korán, kretén, krpál, kfiupat, kukuã, masakr,

moderna, mochomÛrka, návnada, návod, nirvana, obnos, okolo, 

oprava, patvar, peãení, pûniãka, pokropit, pochod, pivko, proã, lan˘Ï,

ranûn˘, reinkarnace, restaurace, robot, ropucha, rÛÏiãka, sochor, spát

sprejer, sval, tûlo, trhák, turbo, Vánoce, veãefie, vlkodlak, Vltava, vfie-

ní, vrut, zákrut, zlatka.

Otázky druhé pÛle kvízu jsme zamûfiili na na‰e ãeské Vánoce:
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Tak co, je‰tû máte dost sil? Nic vás dosud nezdolalo? Dobrá, tak se rovnou pusÈte do posledního úkolu
na stanovi‰ti ãíslo 5 a tím je velká vánoãní ‰védská kfiíÏovka.

Zvládli jste i ná‰ poslední úkol vánoãní soutûÏe? Îe to nic nebylo? Pokud si vûfiíte, neváhejte a své odpovûdi
zasílejte na v˘‰e uvedou e-mailovou nebo po‰tovní adresu redakce.                      Pfiejeme vám hodnû ‰tûstí.

VELKÁ VÁNOâNÍ K¤ÍÎOVKA O CENY

PomÛcky: Uta, Oktov, etp, Naira, ilzit, rutin, IAMA, Edo, Tait endo, Anapa; (KfiíÏovku pro redakci pfiipravil Ing. Jaroslav Bezpalec, CSc.)



Mladí stolní tenisté hrající pod

hlaviãkou SVâ R˘mafiov dosáh-

li v˘razného úspûchu na okre-

sním pfieboru ÏákÛ, konaném 

3. prosince v Bruntále. Luká‰

Rektofiík se stal pfieborníkem b˘-

valého okresu Bruntál za 

r. 2005 v mlad‰ích Ïácích

a s J. Kfiivou z Krnova i ve ãtyfi-

hfie. Markéta Îatecká zvítûzila

ve star‰ích Ïákyních a spolu

s Luká‰em obsadili tfietí místo ve

smí‰ené ãtyfihfie.

DruÏstvo dospûl˘ch navázalo na

úspûch nejmlad‰ích a v sobotu

10. prosince porazilo druhé druÏ-

stvo tabulky Sokol Bludov 14 : 4

a odpoledne Sokol Dubicko 12 :

6, ãímÏ se dostalo po polovinû

soutûÏe na pûkné ãtvrté místo, se

ztrátou dvou bodÛ od vítûzného

druÏstva.

Na úspûchy mlad˘ch navázali

i dospûlí hráãi na okresním pfie-

boru jednotlivcÛ v Bruntále 

17. prosince, kde zvítûzili Vojta

JanÛ a Jarka Veiglová ve sv˘ch

kategoriích. Oba budou na‰e

mûsto a okres zastupovat v kraj-

ském kole v Pfierovû.

Úspûch r˘mafiovsk˘ch stolních

tenistÛ je‰tû podtrhli 2. místy 

B. Rektofiík s V. JanÛ ve ãtyfihfie

a B. Rektofiík s J. Veiglovou ve

smí‰ené ãtyfihfie. BR
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Sport

Kolotoã závodÛ bûÏeckého lyÏování zaãal v Bfiidliãné
V nedûli 18. 12. 2005 se v Bfiidliãné konal první závod v bûÏeckém lyÏování a pfiedvedené v˘kony naznaãují nadûjné ambice místních

lyÏafisk˘ch oddílÛ.

Stolní tenisté dosáhli v˘znamn˘ch úspûchÛ

·tûpánská desítka - 2. roãník
Cykloklub Stará Ves zve v‰echny sportovní nad‰ence na bûÏecké závody

Pofiadatel: CK Stará Ves, mob. 777 647 152, 724 525 108

Kdy: 26. prosince 2005

Kde: Stará Ves - základní ‰kola

Prezence: od 11.00 do 11.50

Start: 12.00 v‰echny kategorie

Kategorie: ho‰i do 15 let, muÏi do 40 let a nad 40 let, dív-
ky do 15 let a Ïeny nad 15 let

TraÈ: 250 m, 1, 5 a 10 km

Startovné: do 15 let 10 Kã, nad 15 let 30 Kã

Sponzofii akce: CK Stará Ves, obec Stará Ves Karel StrÏínek

V. Baran
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leden
- v pondûlí 3. ledna se ve ‰tern-

berské porodnici narodila Eli‰ka

Pfiikrylová jako první obãánek

R˘mafiova roku 2006;

- od zaãátku ledna zaãalo fungo-

vat v pfiízemí muzea nové

Mûstské informaãní centrum;

- 15. ledna se v SVâ za úãasti

mistrynû svûta ve sportovním 

aerobiku Katefiiny Protivínské

konal tfietí roãník novoroãního

soutûÏe v aerobiku, jehoÏ hlav-

ním pofiadatelem bylo Studio

Sport a zdraví;

- koncem ledna ochromila dopra-

vu na R˘mafiovsku velká snûho-

vá kalamita, která odfiízla nûko-

lik obcí od zásobování a dodá-

vek elektfiiny, nejpostiÏenûj‰í

byly Jifiíkov a Bfiidliãná;

- v bruntálském hotelu Slezan se

vyhla‰ovali nejúspû‰nûj‰í spor-

tovci okresu, mezi nimi i druÏ-

stvo kuÏelkáfiek TJ Jiskra R˘-

mafiov, kuÏelkáfii Zdenûk Do-

ãkálek a Milan Dûdáãek a zá-

vodník v parkurovém skákání

Josef Kincl z Horního Mûsta

únor
- 10. února se v sále ZU· konal

tradiãní Koncert uãitelÛ, v nûmÏ

pfied porotou sloÏenou ze ÏákÛ

soutûÏili pedagogové. V̆ tûÏek

koncertu byl zaslán na konto 

UNICEF, zfiízené pro pomoc 

asijsk˘m dûtem postiÏen˘m 

vlnou tsunami;

- 15. února mûsto v draÏbû proda-

lo hostinsk˘ pivovar Excelent

soukromému vlastníkovi, spo-

leãnosti KPPR, s. r. o. , Havífiov-

Podlesí;

- do r˘mafiovské nemocnice

vstoupil strategick˘ partner, tfii-

necká spoleãnost Euromednet,

která sdruÏuje nûkolik zdravot-

nick˘ch zafiízení na Moravû

- mûstsk˘ divadelní spolek Mahen

si pfiipomnûl premiérou hry

Johna Patricka Podivná paní

Savageová v˘roãí 60 let od své-

ho zaloÏení;

- v Nové Vsi bylo 19. a 20. února

uspofiádáno Mistrovství âeské

republiky v biatlonu Ïactva, je-

hoÏ hlavním pofiadatelem byl

Klub biatlonu Bfiidliãná, kter˘

se v seriálu âeského poháru

v biatlonu Ïactva umístil na tfie-

tí pozici

bfiezen
- 1. bfiezna byla v Janovicích ote-

vfiena poboãka r˘mafiovské kni-

hovny;

- Stfiedisko volného ãasu R˘ma-

fiov uspofiádalo 5. bfiezna velko-

lep˘ ples, jehoÏ hlavní hvûzdou

byl znám˘ Rock&Roll Band

Marcela Woodmana;

- v nedûli 6. bfiezna zaãaly jezdit

nové autobusové spoje, které 

umoÏnily obãanÛm R˘mafiova

bez potíÏí dojíÏdût za prací do

bruntálské firmy OSRAM;

- u pfiíleÏitosti Mûsíce internetu,

dfiíve Mûsíce knihy, uspofiádala

r˘mafiovská knihovna pfiedstave-

ní divadla jednoho herce - Fran-

ti‰ka ·tûpána ze Slezského di-

vadla v Opavû - s názvem Posle-

dní noc Ernesta Hemingwaye;

- ke kulatému jubileu r˘mafiov-

sk˘ch ochotníkÛ byla v muzeu

pfiipravena v˘stava fotografií

z více neÏ 80 her, které spolek

Mahen odehrál za 60 let své exi-

stence;

- v Bfiidliãné zapoãal ãinnost klub

pfiíznivcÛ hry Scrabble

duben
- 1. dubna byl v objektu b˘valé

Základní ‰koly Janovice zahá-

jen provoz poboãky prostûjov-

ské odûvní firmy Gala;

- 8. dubna se v SVâ odehrál jiÏ

tfietí roãník seriálu turnajÛ ve stra-

tegick˘ch poãítaãov˘ch hrách

R˘mafiovSpring 2005;

- k celorepublikov˘m oslavám

200. v˘roãí narození slavného

dánského pohádkáfie uspofiádaly

knihovny v R˘mafiovû a Bfii-

dliãné pro dûti Noc s Ander-

senem;

- druÏstvo stolních tenistÛ zorga-

nizovalo na konci dubna exhi-

biãní vystoupení ãesk˘ch le-

gend tohoto sportu Milana

Orlowského a Jindfiicha Pan-

ského;

- spoleãnost Euromednet se stala

vlastníkem bruntálské nemocni-

ce, jejímÏ vedením byla od 

1. ãervna povûfiena Nemocnice,

s. r. o., R˘mafiov. DÛsledkem

slouãení obou nemocnic pod je-

den management bylo zru‰ení

operaãních oborÛ chirurgie

a gynekologie  v R˘mafiovû;

- 14. dubna se v SVâ konala sou-

tûÏ o Osobnost stfiedních ‰kol

R˘mafiova, iniciovaná mûstsk˘m

úfiadem, v níÏ nejlépe obstáli stu-

denti místního gymnázia;

- jiÏ po pûtadvacáté ovládly parket

velkého sálu SVâ r˘mafiovské

Pódiové skladby;

- novou ãlenkou r˘mafiovského

mûstského zastupitelstva se 

28. dubna stala Marie Volková

kvûten
- 10. kvûtna oslavil nejstar‰í muÏ

R˘mafiova Rudolf Ziegler 

94 let, o t˘den pozdûji slavila

93. narozeniny druhá nejstar‰í

obãanka Bfiidliãné Marie

HolodÀáková;

- 18. kvûtna se konalo v˘bûrové

fiízení na funkci fieditele slouãe-

n˘ch základních ‰kol. ¤edite-

lem Základní ‰koly R˘mafiov,

která vznikla 1. záfií 2005, se

stal Mgr. Miloslav Hork˘, do-

sud stojící v ãele Z· na ulici 

1. máje;

- v tent˘Ï den pfiedstavil Valtr

Komárek na setkání s vefiejností

svou novou knihu Kronika zou-

falství a nadûje, v níÏ nabízí au-

tentick˘ pohled na historii mi-

nulého století;

- Ïák Zvlá‰tní ‰koly R˘mafiov

Josef Kawulok reprezentoval 

okres Bruntál v krajském kole

pfieboru v lehkoatletickém ãtyfi-

boji zvlá‰tní a speciálních ‰kol

ve Vrbnû pod Pradûdem a vybo-

joval zde první místo;

- na prezentaci sportovních tfiíd Z·

Jelínkova zavítal ‰éftrenér bû-

Ïeckého lyÏování âR Kvûtoslav

Îalãík a reprezentant Jifií Magál;

- v sobotu 28. kvûtna na námûstí

Míru oslavil Sbor dobrovoln˘ch

hasiãÛ R˘mafiov ukázkami své

práce 135. v˘roãí svého zaloÏení

ãerven
- 2. ãervna se na jamartické farmû

soukromého zemûdûlce Micha-

la Nováka uskuteãnil Pícnináfi-

sk˘ den;
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- 4. ãervna zaãaly v Jeseníkách

jezdit cyklobusy, uzpÛsobené

pro pfiepravu turistÛ s koly na 

atraktivní místa regionu, na jed-

né z linek figuroval i R˘mafiov;

- vernisáÏí 4. ãervna byla zaháje-

na tfiímûsíãní v˘stava soch

Jaroslava Róny na hradû So-

vinci;

- v kapli V Lipkách se 11. ãervna

konalo pfiedstavení neobarokní

opery Torzo autorÛ Tomá‰e

Hanzlíka a Víta Zouhara v na-

studování souboru Ensemble

Damian;

- bûhem ãervna byla v muzeu

k vidûní v˘stava barevné foto-

grafie, vytvofiená z nejzajíma-

vûj‰ích prací zaslan˘ch do sou-

tûÏe o Cenu Karla Schinzela;

- 15. ãervna vystoupila v r˘ma-

fiovském kinû skupina bubeníkÛ

Jumping Drums pod vedením

Ivo Batou‰ka;

- 18. ãervna definitivnû zavr‰il ju-

bilejní 30. roãník tradici miniká-

rov˘ch závodÛ v R˘mafiovû

ãervenec
- poãínaje prvním ãervencem za-

ãalo mûsto R˘mafiov odebírat

pitnou vodu od spoleãnosti VaK

Bruntál, a. s., která po vlekl˘ch

jednáních vystfiídala v roli doda-

vatele vody BRVOS Bruntál, 

s. r. o. Nov˘ dodavatel vzápûtí

sníÏil cenu vodného;

- 13. ãervence pfiedstavil architekt

Petr âehovsk˘ zastupitelÛm ná-

vrh studie rekonstrukce námûstí

Míru v R˘mafiovû;

- v prvním ãervencovém t˘dnu se

studenti Gymnázia R˘mafiov

a poprvé i SSO· Prima zúãast-

nili mezinárodního projektu

Svût pfiátel, kter˘ se konal v pol-

ském Ozimku a jehoÏ tématem

byla archeologie;

- 16. ãervence ovládl areál zahra-

dy Hedvy hiphopov˘ festival se

soutûÏí taneãníkÛ brake dance

Battle Kings 2005;

- 31. ãervence se v Ondfiejovû ko-

nala pouÈ ke kapli sv. Anny, spo-

jená s oslavou 105. v˘roãí zalo-

Ïení kaple

srpen
- 6. srpna se uskuteãnil dal‰í roã-

ník DuKo triatlonu, v nûmÏ ten-

tokrát zabodovali i místní spor-

tovci;

- v areálu Skautského stfiediska

Na Stráni se v polovinû srpna

konalo III. mistrovství Evropy

ve westernov˘ch dovednostech

a soutûÏ o Cenu Indiana Jonese,

jeÏ nav‰tívil mimofiádnû vysok˘

poãet náv‰tûvníkÛ. PrÛbûh akce

neblaze naru‰ila váÏná potyãka,

pfii níÏ byl tûÏce zranûn mlad˘

muÏ;

- 15. srpna byla zahájena rekon-

strukce komunikace spojující

R˘mafiov s hranicí Olomoucké-

ho kraje ve Val‰ovském Dolu;

- 20. srpna vystoupil v R˘mafiovû

legendární harmonikáfi a blueso-

v˘ hudebník James Whiting -

Sugar Blue;

- 20. srpna se v Janovicích konal

cyklokrosov˘ závod o MTB

Mauritz pohár, v nûmÏ dosáhlo

nûkolik r˘mafiovsk˘ch závodní-

kÛ na medailové pozice;

- v Bfiidliãné se poslední srpnovou

sobotu konal první roãník

Mûstsk˘ch slavností

záfií
- ochotnick˘ spolek Mahen sehrál

pro dûti 5. záfií veselou pohádku

Jaroslava Kolodûje Jak Ka‰pá-

rek vysvobodil krále Honzu;

- v penzionu Avalanche v Dolní

Moravici probûhlo 6. záfií setká-

ní zemûdûlcÛ z Bruntálska,

Opavska a okolí s ministrem ze-

mûdûlství Petrem Zgarbou, me-

zi hlavní témata jejich diskuse

patfiily problémy nevyfie‰en˘ch

restitucí a prodejÛ pÛdy speku-

lantÛm;

- 10. záfií odstartoval 30. roãník

R˘mafiovské padesátky, nejvût‰í

turistické události roku, kterou

provázela i v˘stava v knihovnû,

rovnûÏ jubilejní roãník R˘ma-

fiovského desetiboje;

- 12. záfií schválila mûstská rada

nová pravidla t˘kající se obec-

ních bytÛ, která umoÏÀují ná-

jemníkÛm odkoupit byty ãi po-

dílet se na rekonstrukci domÛ;

- 14. záfií oÏil nevyuÏívan˘ kostel

sv. Trojice v Albrechticích

u R˘mafiova bohosluÏbou, reci-

tací poezie, v˘stavou obrazÛ

a koncertem;

- 24. záfií se v Dûtském domovû

Janovice setkali zástupci míst-

ních podnikatelÛ, ktefií domov

sponzorsky podporují, s dûtmi

a jejich vychovatelkami

fiíjen
- v fiíjnu si tematickou v˘stavou

v knihovnû pfiipomnûla Místní

skupina âeského ãerveného kfií-

Ïe v R˘mafiovû 60. v˘roãí svého

zaloÏení;

- v úter˘ 4. fiíjna zaãal ãerstvû do-

konãen˘ Domov odpoãinku ve

stáfií v Dolní Moravici slouÏit

sv˘m prvním obyvatelÛm, kte-

r˘ch by mûlo b˘t pfii naplnûné

kapacitû aÏ 34;

- v kaÏdoroãním T˘dnu knihoven

(3. - 8. fiíjna) uspofiádala r˘ma-

fiovská knihovna bohat˘ pro-

gram besed a vystoupení, mimo

jiné písniãkáfie Jana Kryla

a znalce problematiky Izraele

Jána Ostrolúckého;

- 19. fiíjna nav‰tívil R˘mafiov eu-

roposlanec Libor Rouãek, aby

se setkal se zástupci mûsta a pfii

besedû i se studenty místních

stfiedních ‰kol;

- na vizitaci r˘mafiovské farnosti

zavítal 21. fiíjna ostravsko-opav-

sk˘ biskup Franti‰ek Lobko-

witz;

- v t˘dnu od 17. do 22. fiíjna po-

b˘vala v R˘mafiovû zahraniãní

náv‰tûva z litevského Alytusu,

k níÏ se v pátek pfiipojila delega-

ce z polského Andrychova. Za-

hraniãní hosté pfiijeli na pozvání

mûstského úfiadu a pfiedev‰ím

gymnázia, které s nimi navázalo

kontakty v rámci projektu Svût

pfiátel;

- fotograf Jindfiich ·treit pfiedstavil

v galerii Gymnázia R˘mafiov cy-

klus snímkÛ na téma MládeÏ, dûti;

listopad
- od 1. listopadu pfie‰la Peãovatel-

ská sluÏba mûsta R˘mafiova pod

Diakonii âeskobratrské církve

evangelické;

- 8. listopadu se r˘mafiov‰tí obãa-

né naposledy rozlouãili se ze-

snulou organizátorkou sportov-

ního dûní ve mûstû Jindfii‰kou

Biãíkovou;

- 11. listopadu se v SVâ uskuteã-

nilo kaÏdoroãní setkání zástup-

cÛ vedení mûsta s jubilujícími

seniory, kterého se letos úãastnil

i ãlen legendární skupiny Peda-

gog Franti‰ek Karásek;

- r˘mafiovské muzeum v listopadu

vystavilo soubor figurálních

plastik opavského v˘tvarníka

Petra Marcalíka, alegorizujících

lidské povahové vlastnosti;

- koncem listopadu získalo mûsto

státní dotaci na projekt revitali-

zace sídli‰tû Pfiíkopy, stavební

práce v‰ak pfieru‰il rychl˘ ná-

stup zimy;

- 21. listopadu pfievzala studentka

SSO· Prima Veronika Procház-

ková z rukou fieditele hotelu

Atom v Ostravû referenãní list,

kter˘m byly ocenûny v˘sledky

její odborné praxe a kter˘m se

mÛÏe prokázat pfii ucházení

o práci v hotelov˘ch zafiízeních

v celé Evropské unii

prosinec
- prosincová v˘stava v Galerii

Octopus pfii r˘mafiovském mu-

zeu pfiedstavila vedle ukázek ry-

tého skla v˘tvarnice ·árky

Roãkové rozsáhl˘ soubor prací

ÏákÛ místní ZU·, jehoÏ hlavním

tématem jsou andûlé;

- R˘mafiov nav‰tívil hejtman

EvÏen To‰enovsk˘, aby jednal

se zástupci dfievozpracujících

a stavebních firem okresu

Bruntál o vzniku Moravskoslez-

ského dfievafiského klastru;

- v discoclubu Áãko koncertoval

Vladimír Václavek s kapelou

VRM

- zástupci mûsta ocenili v˘razné

úspûchy nûkolika studentÛ

Gymnázia R˘mafiov;

- v mûstském kinû vystoupili

praÏ‰tí herci s pfiedstavením ko-

medie Lovu zdar Redakce
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Rýmařovská PC herna vyhlašuje
celoroční sérii turnajů o hodnotné ceny:
- MP3 přehrávač USB flash
- měsíc na internetu zdarma
- dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč

Podrobnosti v herně nebo
na www.playzone.trinital.com
Druhý bodovaný turnaj: 7. 1. 2006

otevfiení prodejny dfievo- a kovoobrábûcích nástrojÛ

v areálu GP - 8. kvûtna 1302, R˘mafiov

Otevfieno dennû 8.00 - 16.00
Podnikatelé, kutilové, 

pfiijìte si k nám vybrat kvalitní nástroje znaãek:

• FESTOOL

• Narex

• Protool

• Dewalt

• Black Decker

• Metabo

• Makita atd.

Telefon: 554 211 338    Fax: 554 211 337

Mobil: 608 208 771

Spoleãnost
Woodmetaltechnics, s. r. o.,

oznamuje

Vydavatel: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel./fax: 554 211 410, http://www.rymarov.cz/mesto
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Prodám palivové dfiíví buk. Tel.: 608 736 469.

Soukromá fiádková inzerce

Prodej

O svátcích se neleno‰í, ale sportuje
Pfiijìte trochu rozh˘bat tûlo na sváteãní bûhy

s lyÏemi nebo i bez nich! Po snûdeném vánoã-

ním cukroví a sváteãním nicnedûlání to kaÏdé-

mu jen prospûje.

Sportovní klub lyÏování Stará Ves a TJ Liga
stovkafiÛ Olomouc zvou v‰echny milovníky

bûhu na lyÏích i ty, ktefií se jen chtûjí pobavit

a pfiipomenout si, jak a v jak˘ch úborech si na-

‰i dûdeãkové a pradûdeãkové uÏívali lyÏí, na

X. bûhu lyÏníkÛ na historick˘ch lyÏích.

Závod se koná v sobotu 31. prosince 2005

u tréninkového stfiediska TJ Liga stovkafiÛ

Olomouc (pod parkovi‰tûm u penzionu

Anenská huÈ ve Staré Vsi u R˘mafiova) se

startem ve 14.30. Prezence bude od 13.30

v tréninkovém stfiedisku TJ Liga stovkafiÛ ve

Staré Vsi.

Podmínkou úãasti v závodû je start na lyÏích

‰irok˘ch nejménû 8 cm a délce odpovídající

v˘‰ce lyÏníka. Doporuãuje se také dobové

nebo jiné, jen ne souãasné civilní obleãení.

LyÏník, kter˘ nedodrÏí stanovené podmínky,

nebude v závodû hodnocen.

Závodí se v kategoriích muÏÛ a Ïen bez vûko-

vého rozli‰ení. KaÏdému lyÏníkovi, kter˘ pro-

bûhne cílem, pak bude k jeho cílovému ãasu

pfiipoãten rok narození ve vtefiinách (napfi.

u roãníku 63 tedy + 63 vtefiin). MuÏi bûÏí 4 km,

Ïeny 2 km. Závod se bûÏí klasickou technikou.

Absolutní vítûz obdrÏí originál od malífie

Vladimíra Hally, první tfii závodníci v obou

kategoriích pak získají drobné vûcné ceny,

v‰ichni úãastníci diplom. Úãastník, kter˘ bu-

de mít nejstar‰í funkãní lyÏe, obdrÏí zvlá‰tní

cenu od firmy MADERsport Olomouc.

Závod se bûÏí za kaÏdého poãasí! Startovné

ãiní 50 Kã za osobu star‰í 18 let, po dobûh-

nutí se pak kaÏd˘ osvûÏí párkem a svafie-

n˘m vínem. Obãerstvení je zaji‰tûno i pro

diváky!

Srdeãnû zveme k úãasti a na podívanou
v‰echny, ktefií se chtûjí na Silvestra zaãít
bavit jiÏ v odpoledních hodinách.
Informace: tel. 602 752 447
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Louis ARMSTRONG
revival

& MH BAND
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AUTO DùDOCH
Hornomûstská 23, R˘mafiov, tel.: 554 230 254, 777 16 15 15, 777 65 99 95; e-mail: autodedoch@seznam.cz; www.autodedoch.cz

MIMO¤ÁDNÁ AKCE:

KE KAÎDÉMU VOZU DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT KODAK
SLEVOVÁ KARTA NA BENZÍN

A MECHANICKÉ ZABEZPEâENÍ ¤ADICÍ PÁKY

Hyundai Starex
2,5 TD, 4x4, 
9 míst, r. v.
2000, 105 tis.
km, klima,
centrál, el. 
okna a zrcátka.
Cena: 
299 000 Kã.

Suzuki Vitara
Grand 2.0 TD,
4x4, r. v. 1999,
125 tis. km, 
2x airbag, 
centrál, el. 
okna, servo,
závûs, rádio
mg. Cena: 
260 000 Kã.

· - Fabia 1.4
Mpi LPG, r. v.
2000, 115 tis.
km, pohon 
na plyn, airbag,
servo, rádio +
mg, imobilizér,
koupeno v âR.
Cena:
149 900 Kã.

Renault Laguna
1.9 DCI, 1. maj.,
servis. kniha r. v.
2001, 102 tis.
km, aut. klima, 6
rychlostí, 6x air-
bag, ABS, ESP,
taÏné, el. v˘bava.
Cena: 
269 000 Kã.

Opel Vectra 2.2
DTI, zánovní
vÛz, 1. maj., r. v.
2003, 24 tis.
km, plná v˘ba-
va, aut. klima,
8x airbag a dal-
‰í. 
Cena: 
399 000 Kã.

Peugeot 406
Break 2.0 HDI,
110 PS, r. v.
1999, 121 tis.
km, dig. klima,
2x airbag, ABS,
rádio, centrál, el.
okna a zrcátka.
Cena:
195 000 Kã.

Opel Corsa 1.2
16V, r. v. 1999, 
83 tis. km, klima,
servo, el. okna,
centrál, el. stfie‰ní
okno 
a dal‰í. 
Super stav. 
Cena: 99 000 Kã.

· – Octavia Combi
1.9 TDI, Ambiente,
r. v. 2002, super
stav, 78 900 km,
klima, ASR, ABS,
centrál, 4x airbag,
rádio 
a dal‰í. 
Cena:
289 000 Kã.

Opel Tigra 1.4
16V, r. v. 1998, 
96 tis. km, servis-
ní kniha, centrál,
el. okna, servo,
super stav. 
Cena: 
105 000 Kã.

·koda Octavia
1.8i Turbo, CZ,
r. v. 2003, 94 tis.
km, klima, ABS,
ASR, 2x airbag,
el. okna a zrcát-
ka, zámek zpá-
teãky. 
Cena: 
295 000 Kã.

Opel Vectra
Combi DTI, 
r. v. 1999, 87
tis. km, klima,
4x airbag, 
centrál, rádio,
el. okna a zr-
cátka. 
Cena: 
179 000 Kã.

AUTOBAZAR
❏ V˘kup za hotové ❏ Komisní prodej

❏ Protiúãet ❏ Prodej na splátky
❏ Zpûtn˘ leasing

AUTOSERVIS
❏ ve‰keré servisní sluÏby
❏ karosáfiské práce (rovnací stolice Autoline)
❏ pneu servis, laserová geometrie John Bean

PROVOZNÍ DOBA

Po - Pá  8.00 - 17.30
So 9.00 - 13.00

!!! ZDARMA !!!

Peugeot 206 1.9
D, r. v. 1999,
142 tis. km, 
klima, 
2x airbag, 
centrál, el. okna
a zrcátka. 
Cena: 
145 000 Kã.

Co Čech to internet!
Teď už může mít internet opravdu každý!

■ první měsíc surfování 1 Kč

■ aktivace 1 Kč

■ ADSL modem 1 Kč

a navíc PC Strážce
na 3 měsíce zdarma

akční nabídka platí do 31. 12. 2005 a nevztahuje se na ceny volání

zimní nabídka Internet Expres

první měsíc surfování za 1 Kč
Vyberte si z naší zimní nabídky IE Doma službu IE Ideal, IE Sprint nebo
IE Maxi a surfujte první měsíc za pouhou korunu.

přehled služeb Internet Expres
IE Impuls 128/64 kbit/s 399 Kč/měsíc
IE Ideal 512/128 kbit/s 599 Kč/měsíc
IE Sprint 1024/256 kbit/s 799 Kč/měsíc
IE Maxi 2048/256 kbit/s 1399 Kč/měsíc

aktivace služby za 1 Kč
Běžná cena aktivace je 990 Kč. Nyní zaplatíte za aktivaci jen jednu 
korunu.

ADSL modem za 1 Kč
Vyberte si z naší zvýhodněné nabídky modemy, které můžete pořídit za
cenu již od 1 koruny.
zvýhodněná nabídka modemů

USB port 1 Kč
COMBO (USB/Ethernet) 199 Kč
4x Ethernet port 399 Kč
Wi-Fi + 4x Ethernet port 999 Kč

TELEPOINT
PARTNER

RÝMAŘOV
náměstí Míru 2 (vedle pošty 1. patro)

tel.: 554 230485

pevná linka za 99 Kč

P¤EJE SV¯M KLIENTÒM

KRÁSNÉ A KLIDNÉ PROÎITÍ

VÁNOâNÍCH SVÁTKÒ

A HODNù OSOBNÍCH 

I PRACOVNÍCH ÚSPùCHÒ 

V ROCE 2006

Jindfiich POULÍK
v˘hradní poji‰Èovací poradce



A K C E ■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet
■ Komisní prodej
■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% akontace, staãí OP 

+ ¤P, úvûr bez ruãitele a na poãkání
■ Nemûnná v˘‰e splátek
■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e auto vám zÛstane
■ Specializace na splátkov˘ prodej: GE Money Auto, 

CCB finance, ESSOX, ·kofin

Nízké splátky na všechny vozy

Ke každé smlouvě jako bonus digit. fotoaparát 
+ zabezpečení vozu proti krádeži v hodnotě 10.000 Kč

PLNÁ NÁDRŽ POHONNÝCH HMOT

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

Opel Astra Combi 1.7 dTi, 1. maj.,
r. v. 1999, klima, 2x airbag, ABS,
imob., alarm, el. okna, posil. fiíz.,
centrál. Cena: 169 000 Kã.

Fiat Bravo 1.6 SX, 1. maj., r. v.
1999, 95 tis. km, klima, airbag, rá-
dio, centrál, imob., el. okna a zrcát-
ka, posil. fiízení. Cena: 127 000 Kã.

Mazda 323 F 1.5 DOHC 16V, r. v.
1994, 2x airbag, rádio, centrál,
el. okna, posil. fiíz., ostfiik. svûtel,
el. zrcátka. Cena: 89 900 Kã.

Fiat Marea Weekend 2.4 TD, r. v.
1998, 99 tis. km, klima, airbag, ABS,
rádio, centrál, imob., posil. fiíz., el.
v˘bava, centrál. Cena: 138 000 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi 50 kW, CZ,
1.maj., r. v. 2001, 51 tis. km, air-
bag, rádio, posil. fiíz., centrál, zámek
fiadící páky. Cena: 178 000 Kã.

Volkswagen Passat Variant 1.8 5V
92 kW, r. v. 1998, 38 700 km, klima,
4x airbag, ABS, CD, centrál, el. okna
a zrcátka. Cena: 198 000 Kã.

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

ODPOČET DPH

Toyota Landcruiser 3.0 TDi 4x4, r. v.
1998, klima, 2x airbag, EDS, ABS,
CD, centrál, el. okna a zrc., palub.
poã. posil. fiízení. Cena: 459 000 Kã.

Ford Maverick 2.7 TD 4x4, 
r. v. 1994, rádio, imob, stfie‰-
ní okno, posil. fiíz., taÏné.
Cena: 169 000 Kã.

Ford Fiesta 1.4 Ghia KLIMA, 1. maj.,
r. v. 1997, 110 600 km, klima, 2x air-
bag, ASR, ABS, rádio, el. okna, cent-
rál, CD mûniã. Cena: 128 500 Kã.

Opel Astra Combi 1.6 16V, 1. maj., 
r. v. 1998, klima, 4x airbag, ABS, rá-
dio, multif. volant, el. zrcátka a okna,
centrál a dal‰í. Cena: 149 000 Kã.

Opel Tigra 1.4i 16V 1. maj., r. v.
1999, 98 900 km, klima, airbag,
rádio, centrál, imob., el. okna,
posil. fiízení. Cena: 139 000 Kã.

Peugeot 306 Combi 1.6, CZ, r. v.
2000, 155 500 km, airbag fiidiãe, ABS,
rádio, posil. fiíz., el. zrcátka a pfiední
okna, centrál. Cena: 149 000 Kã.

Peugeot 206 1.9 D, 1. maj., CZ, ser-
vis, r. v. 2000, 55 600 km, airbag, rá-
dio, posil. fiíz., multif. volant, taÏné,
el. okna, centrál. Cena: 169 000 Kã.

·koda Fabia Combi 1.4 16V Comfort,
r. v. 2002, 78 900 km, klima, 2x air-
bag, ABS, centrál, el. okna, vyhfi. el.
zrcátka. Cena: 218 900 Kã.

Volkswagen Golf Variant 1.9 TDI, au-
tom., r. v. 1996, 140 tis. km, klima,
2x airbag, alarm, el. okna, posil. fiíz.,
centrál, el. zrc. Cena: 139 900 Kã.

Ford Maverick 2.7 TD GLS 4x4, 7míst.,
r. v. 1996, 170 tis. km, rádio, centrál, 
imob., el. okna, el. ‰íbr, posil. fiíz., taÏ-
né, el. zrcátka. Cena: 259 000 Kã.

Seat Ibiza 1.0i, r. v. 1998, 
146 200 km, rádio, centrál, 
imob., posil. fiízení. 
Cena. 88 900 Kã. 

VW Passat Variant TDI, 81 kW, 4x4, 
r. v. 1998, 137 tis. km, klima, 4x air-
bag, ABS, centrál, imob., el. v˘bava,
posil. fiízení. Cena: 229 000 Kã.

Renault Laguna Grandtour 1.9 dCi, 
r. v. 2003, 24 800 km, aut. klima, 8x 
airbag, ESP, ABS, CD, el. okna a zrcát-
ka, centrál a dal‰í. Cena: 379 000 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 Tdi, r. v. 1999,
91 900 km, klima, 2x airbag, ABS,
rádio, el. okna, posil. fiíz., taÏné, 
imob., centrál. Cena: 198 000 Kã.

Ford Transit 2.0 TDDi, servis,
1. maj., r. v. 2001, 116 200 km, kli-
ma, airbag, rádio, posil. fiíz., el. vyhfi.
zrcátka. Cena: 279 000 Kã bez DPH.

·koda Octavia 1.6 GLXi 74 kW, CZ,
r. v. 1997, 173 100 km, 2x airbag,
centrál, el. okna, posil. fiíz., palub.
poã., el. zrcátka. Cena: 159 000 Kã. 

Peugeot 307 2.0 HDi, 1. maj., r. v.
2001, 60 tis. km, klima, 4x airbag,
ABS, rádio, palub. poã., el. zrc. a ok-
na, centrál, CD. Cena: 269 000 Kã.

!!! A TO V·E JAKO BONUS !!! Zákonné a havarijní pojištění - ČPP, a. s., Generali pojišťovna, Allianz

Mercedes Benz Sprinter 413
Cdi, 95 kW, r. v. 2001. 
Cena: 299 000 Kã.

JEN U
NÁS!


