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Budoucí prvÀáãci zavítali poprvé do ‰koly
V pátek 10. února od 14 do 18

hodin a v sobotu od 8 do 11 ho-

din se uskuteãnily zápisy dûtí do

prvních roãníkÛ Základní ‰koly

R˘mafiov. Slavnostní atmosféra,

„pohádkovû“ vyzdobené tfiídy,

zkoumaví a dobfie pfiipravení 

uãitelé s dobrou náladou, tû‰ící

se na nové tváfie, tak nûjak to vy-

padalo pfii zápise nov˘ch prv-

ÀáãkÛ v budovû ‰koly na Ná-

rodní ulici. Dûti pfiicházely v do-

provodu sv˘ch rodiãÛ, nûkteré

z nich bázlivû koukaly, jiné s ra-

zantní rozhodností vyzvídaly,

zda mají jiÏ druh˘ den pfiijít na

první vyuãovací hodiny a co si

s sebou mají vÛbec vzít.

KaÏdé z dûtí si nakonec ze zápi-

su odná‰elo nejen první záÏitky

a vzpomínku na tento slavnostní

den, ale také nûkolik drobn˘ch

dáreãkÛ vãetnû své fotografie

pofiízené digitálním fotoapará-

tem pfii pfiíchodu do budovy ‰ko-

ly. Poprvé pfiijdou mezi své ka-

marády ‰koláky 4. záfií, kdy zaã-

ne nov˘ ‰kolní rok 2006/2007.

„Leto‰ního zápisu se zúãastnilo
celkem sto dûtí. Mûli jsme nûjaké
odklady z loÀska a pfiibyly i le-
to‰ní Ïádosti o odklad povinné
‰kolní docházky, celkem nám te-
dy v pfií‰tím ‰kolním roce na-
stoupí do ‰koly osmaosmdesát
prvÀákÛ, coÏ pfiedstavuje ãtyfii
tfiídy po dvaadvaceti Ïácích,“
upfiesnil poãty dûtí zapsan˘ch do

prvních tfiíd zástupce fieditele

Mgr. Jifií Gajdo‰. Poãty prvÀákÛ

se oproti loÀské statistice moc

neli‰í.

Na pfiípravû prvÀákÛ se nemalou

mûrou podílí pfiípravné oddûlení

matefisk˘ch ‰kol a samozfiejmû

rodiãe. Kantofii spolu s vedením

‰koly shodnû konstatovali, Ïe úro-

veÀ pfiijíman˘ch prvÀákÛ byla

velmi dobrá. „Jistû, vyskytly se
i pfiípady, kdy prvÀáãek nebyl
dostateãnû pfiipraven na ‰kolní
docházku, a vût‰inou jsme se
s rodiãi domluvili na odkladu.
Jednotlivé pfiípady jsme pocho-
pitelnû konzultovali jiÏ dfiíve
s uãitelkami v matefisk˘ch ‰ko-
lách,“ doplnil informaci o zápi-

su do prvních tfiíd základní ‰koly

zástupce Jifií Gajdo‰.

Rodiãe, ktefií stojí pfied rozhod-

nutím, zda mají poÏádat o odklad

povinné ‰kolní docházky, ãi ni-

koliv, by mûli takové rozhodnutí

konzultovat pfiedev‰ím s uãitel-

kami matefisk˘ch ‰kol. U váÏnûj-

‰ích pfiípadÛ, jako jsou dyslexie,

dysgrafie, dyskalkulie, oãní va-

dy, sníÏená schopnost pohybu

nebo nejrÛznûj‰í neurózy a hype-

raktivita, mÛÏe velmi dobfie pora-

dit pediatr nebo pedagogicko-

psychologická poradna, která se

Základní ‰kolou R˘mafiov úzce

spolupracuje. ·kola se snaÏí v ta-

kov˘ch pfiípadech vytváfiet opti-

mální podmínky i pro dûti s po-

dobn˘mi vadami. Pfii pfiijímání

dûtí do prvních roãníkÛ se v Ïád-

ném pfiípadû selekce neprovádí

ani se dûti s vadami nezafiazují do

speciálních center.

„Máme napfiíklad v pátém roãní-
ku chlapce, kter˘ má problémy
s pohybovou koordinací. Po po-
radû s rodiãi jsme tfiídu umístili
prostorovû pro nûj co nejv˘hod-
nûji, abychom jej neodlouãili od
jeho kamarádÛ. Vím, Ïe v˘uku

a dal‰í nezbytnosti s ní spojené
zvládá bez problémÛ,“ potvrdil

Jifií Gajdo‰. Navíc ‰kola zaji‰Èuje

po vyuãování reedukaãní péãi,

bûhem níÏ se pedagogové dûtem

s tûmito problémy vûnují formou

individuálního pfiístupu.

Malí prvÀáci budou mít po ná-

stupu do ‰koly zaji‰tûn ve‰ker˘

komfort, kter˘ mÛÏe v souãas-

nosti ‰kola nabídnout. Jedná se

zejména o moÏnost podávání

svaãinek, v˘deje obûdÛ a samo-

zfiejmostí je i pfiípadn˘ odpoled-

ní pobyt ve ‰kolní druÏinû, která

je v provozu od 6 do 16 hodin.

O dítû je postaráno po celou do-

bu pobytu ve ‰kolním zafiízení se

v‰ím, co k tomu patfií. „Kromû
v˘uky ãekají na dûti nejrÛznûj‰í
sportovní aktivity. Zmíním se na-
pfiíklad o taneãní skupinû Jes,
kterou vede paní uãitelka Alena
Tome‰ková, ta si vybírá nové ta-
neãníky právû mezi tûmi nejmen-
‰ími dûtmi, dále bych jmenoval
rÛzné sportovní aktivity, v rámci
kter˘ch se dûti mohou poprvé se-

známit i s bûÏeck˘m lyÏováním,
nebo sportovní gymnastiku. Po
sportovní stránce je pro dûti vy-
Ïití opravdu velké,“ konstatoval

zástupce fieditele Gajdo‰.

Do budoucna ‰kola plánuje na-

pfiíklad sborov˘ zpûv, kter˘ má

v R˘mafiovû velkou tradici. Pro

pfií‰tí ‰kolní rok se jiÏ nyní vy-

tváfiejí nové vzdûlávací progra-

my, které se budou t˘kat i mimo-

‰kolních aktivit. Zda pÛjde

i o v˘uku cizích jazykÛ, to pro-

zatím nemohl zástupce fieditele

s urãitostí fiíci, vzhledem k tomu,

Ïe vedení ‰koly plánuje obnovu

pedagogického sboru v souvis-

losti s odchodem mlad˘ch uãite-

lek na matefiskou dovolenou.

V zásadû se v‰ak vedení ‰koly

bude snaÏit, aby jejich místa za-

plnili mladí a aprobovaní peda-

gogové. Z vût‰í ãásti se to podle

slov zástupce fieditele dafií s ús-

pûchem uskuteãÀovat.

Mal˘m prvÀáãkÛm nezb˘vá neÏ

popfiát ‰Èastn˘ záfiijov˘ vstup do

nového ‰kolního roku. JiKo

Policie zaznamenala mírn˘ pokles trestn˘ch ãinÛ
V pondûlí 13. února se uskuteãnilo fiádné jed-

nání Rady mûsta R˘mafiova, na kterém radní

pfiijali celkem ‰estaãtyfiicet usnesení, z nichÏ

ãtyfii mûla charakter doporuãení pro jednání za-

stupitelstva mûsta. PfieváÏnou vût‰inu usnesení

tvofiily bytové záleÏitosti.

Rada vzala na vûdomí zprávu Obvodního od-

dûlení Policie âR v R˘mafiovû o ãinnosti a bez-

peãnostní situaci ve mûstû za rok 2005 a zprá-

vu o ãinnosti Mûstské policie R˘mafiov za stej-

né období. Vzala na vûdomí také zprávu o ak-

tuální situaci ve spoleãnosti VaK Bruntál, a. s.

Aktuálnû z mûsta
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vybíráme ze zpráv
Bezpeãnostní situace ve mûstû,

ãinnost obvodního oddûlení Policie âR a mûstské policie
Policie âR, obvodní oddûlení R˘mafiov
V roce 2005 pracovalo oddûlení s 16 policis-

ty. Obvodní oddûlení Policie âeské republiky

(OOP âR) R˘mafiov zaji‰Èuje bezpeãnost ob-

ãanÛ a zabezpeãuje majetek nejen na území

mûsta R˘mafiova, ale i v obcích Horní Mûsto,

Tvrdkov, Malá Morávka, Dolní Moravice,

Stará Ves a Malá ·táhle. V roce 2005 ‰etfiila

policie celkem 267 trestn˘ch ãinÛ. Objasnûno

bylo 135 trestn˘ch ãinÛ, coÏ je 50,56 %. Na

úseku mravnostních trestn˘ch ãinÛ byla ob-

jasnûnost 100%, na úseku násilné trestné ãin-

nosti 75%, na úseku majetkové 31%, na úse-

ku krádeÏí vloupáním 36%, naopak nejvût‰í

procento neobjasnûn˘ch trestn˘ch ãinÛ bylo

na úseku krádeÏí prost˘ch.

Dopravní nehodovost za rok 2005 na území OO Policie âR R˘mafiov a okresu Bruntál

*)Z¤PVA - ZadrÏení fiidiãského prÛkazu fiidiãe pod vlivem alkoholu

Z v˘‰e uvedeného pfiehledu je zfiejmé, Ïe do-

‰lo k mírnému poklesu trestn˘ch ãinÛ na OOP

âR R˘mafiov. Na území mûsta R˘mafiova by-

lo spácháno 135 trestn˘ch ãinÛ, z toho bylo

objasnûno nebo odloÏeno dle § 159/1a) trest-

ního fiádu 105 trestn˘ch ãinÛ, z toho 30 trest-

n˘ch ãinÛ bylo spácháno neznám˘m pachate-

lem. Nejvût‰í podíl na uvedeném v˘ãtu tvofií

obecná a majetková trestná ãinnost, krádeÏe

prosté a rÛzné úvûrové podvody. Stále aktuál-

ní jsou pfiípady krádeÏe barevn˘ch kovÛ.

Setrvávají násilné trestné ãiny. Zde se jedná

pfieváÏnû o ublíÏení na zdraví mezi obãany ne-

bo osobami v pfiíbuzenském vztahu, zejména

mezi manÏely. Dal‰ími pfiípady trestné ãin-

nosti jsou zanedbání povinné v˘Ïivy.

Na úseku trestn˘ch ãinÛ páchan˘ch osobami

mladistv˘mi a nezletilci byl zaznamenán ná-

rÛst, a to zejména u ublíÏení na zdraví a rÛz-

n˘ch typÛ krádeÏí. Mladí delikventi se podíle-

li na páchání trestné ãinnosti napfi. vloupáním

do prodejny potravin R˘mafiovanka, základní

‰koly na ulici 1. máje, novinového stánku na

Pfiíkopech nebo nákladních vozidel v areálu

dfievoskladu firmy KATR Stará Ves

v R˘mafiovû. V letních mûsících mladiství

spáchali krádeÏ 72 kusÛ typov˘ch znakÛ ze

zaparkovan˘ch vozidel v R˘mafiovû. Pa-

chatelé byli zji‰tûni a bylo s nimi zahájeno fií-

zení. V listopadu roku 2005 byla v souãin-

nosti se SluÏbou kriminální policie a vy‰etfio-

vání Bruntál zji‰tûna skupina 21 mlad˘ch 

osob pro nedovolenou v˘robu a drÏení 

omamn˘ch a psychotropních látek. Obvinûní

vafiili a ve vût‰inû pfiípadÛ také uÏívali a dal-

‰ím uÏivatelÛm v R˘mafiovû a Bruntále dodá-

vali pervitin.

V roce 2005 do‰lo v pÛsobnosti OOP âR

R˘mafiov ke spáchání 530 pfiestupkÛ na úseku

bezpeãnosti a plynulosti silniãního provozu,

20 pfiestupkÛ na úseku ochrany proti alkoho-

lismu a toxikomanii a 546 pfiestupkÛ na úseku

vefiejného pofiádku a ochrany majetku. Za pfie-

stupky na úseku bezpeãnosti a plynulosti sil-

niãního provozu bylo uloÏeno 398 blokov˘ch

pokut v celkové hodnotû 238 800 Kã. Ve sle-

dovaném období bylo zadrÏeno 65 fiidiãÛ pfii

fiízení vozidla pod vlivem alkoholu. Tûmto fii-

diãÛm bylo sdûleno podezfiení ze spáchání

trestného ãinu mafiení v˘konu úfiedního roz-

hodnutí.

Tak jako u trestn˘ch ãinÛ se ve znaãné mífie na

páchání pfiestupkÛ podíleli nezletilí a mladist-

ví, zejména pfiestupkÛ majetkového charakte-

ru. Nadále se ve vût‰í mífie projevuje poÏívání

alkoholick˘ch nápojÛ mladistv˘mi a taktéÏ

nezletil˘mi.

Jak jiÏ bylo fieãeno, v roce 2005 do‰lo k po-

klesu trestn˘ch ãinÛ a pfiestupkÛ oproti roku

2004. Velk˘ podíl na sníÏení kriminality je pfii-

kládán prevenci ze strany Obvodního oddûlení

Policie âR R˘mafiov a spolupráci s Mûstskou

policií R˘mafiov, která je na dobré úrovni.

V pfiípadû potfieby se bezpeãnostní opatfiení pfii

nûkter˘ch kulturních a spoleãensk˘ch akcích

pofiádan˘ch na území mûsta R˘mafiova zaji‰Èu-

jí v souãinnosti obou sloÏek. V roce 2005 pro-

bûhlo nûkolik souãinnostních akcí zamûfien˘ch

na podávání alkoholu mladistv˘m.

Mûstská policie R˘mafiov
Mûstská policie R˘mafiov v roce 2005 odhali-

la a vyfie‰ila celkem 487 pfiestupkÛ a uloÏila

v blokovém fiízení pokuty ve v˘‰i 36 200 Kã.

V poãtu vybran˘ch blokov˘ch pokut ve srov-

nání s rokem 2004 je to nárÛst o cca 8 %.

ZároveÀ stráÏníci mûstské policie podali pod-

nût k zahájení 22 správních fiízení.

StráÏníci mûstské policie plní fiadu dal‰ích 

úkolÛ. Je to hlavnû kompletní zaji‰tûní provo-

zu parkovacího automatu, ‰etfiení pro odbory

MûÚ, odchyt volnû pobíhajících zvífiat, pfie-

voz penûz a asistence pfii vyplácení sociálních

dávek, kontroly zaplacení poplatkÛ (dle vy-

hlá‰ek mûsta), kontrola podávání alkoholu

mladistv˘m, kontrola uÏívání v˘herních auto-

matÛ mladistv˘mi, pfievozy du‰evnû nemoc-

n˘ch osob k lékafiskému o‰etfiení na Ïádost so-

ciálního odboru, zji‰Èování neoprávnûn˘ch 

uÏivatelÛ mûstsk˘ch bytÛ, ‰etfiení pachatelÛ

ãern˘ch skládek a záborÛ, ‰etfiení a odstranûní

vrakÛ vozidel, kontrola stánkového prodeje,

kontrola silniãního provozu, kontrola doprav-

ního znaãení (ve spolupráci s odborem dopra-

vy a silniãního hospodáfiství), plnûní úkolÛ ve

smluvních obcích, kontrola dodrÏování v‰ech

vyhlá‰ek mûsta, kontrola uÏívání tabákov˘ch

v˘robku nezletil˘mi a mladistv˘mi v blízkos-

ti ‰kol atd.

V roce 2005 provedli stráÏníci Mûstské poli-

cie R˘mafiov odchyt 21 psÛ. V pfieváÏné vût‰i-

nû se podafiilo zjistit majitele a psi byli po 

uloÏení sankce vráceni. Je ov‰em nutno kon-

statovat, Ïe hlavní problém s odchytem zvífiat

pfiedstavuje absence útulku. Mûstská policie

v záleÏitostech odchytu, prohlídky a identifi-

kace psÛ spolupracuje s místními veterinární-

mi ambulancemi. V roce 2005 byl jeden pes

pfievezen do útulku „Psí azyl“ v âervené

Vodû.

Mûstská policie zabezpeãuje provoz a kom-

pletní servis parkovacího automatu a provádí

asi pûtkrát dennû kontrolu jeho funkãnosti 

a oznaãení parkovacími lístky na vozidlech.

Vzhledem k ãetnosti kontrol bylo za rok 2005

z prodeje parkovacích lístkÛ vybráno celkem

120 435 Kã. Za prodej parkovacích karet bylo

vybráno 13 650 Kã. Za pfiestupky spáchané ne-

zakoupením parkovacího lístku bylo vybráno 

6 400 Kã. Celkov˘ pfiíjem z parkování na ná-

mûstí Míru za rok 2005 tak ãinil 140 485 Kã.  

Z podkladÛ MûÚ pfiipravil JiKo
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Prostor pro firmy a podnikatele

Ve ãtvrtek 9. února vpodveãer se uskuteãnilo

setkání zástupcÛ mûsta s podnikatelskou vefiej-

ností. Podnikatelé se scházejí pravidelnû kaÏdé

tfii mûsíce se starostou mûsta Petrem Kloudou

v rámci zasedání Rady podnikatelÛ a sezna-

mují se s aktuálními problémy mûsta.

Podnikatelskou vefiejnost zajímají pfiedev‰ím

informace o v˘voji mûstského rozpoãtu

a o pfiipravovan˘ch investicích. Na tûchto set-

káních jsou informováni jako potenciální do-

davatelé zakázek mûsta v pfiípadû, kdy to 

umoÏÀuje zákon o zadávání vefiejn˘ch zakázek.

âtvrteãní setkání v‰ak mûlo spí‰e neoficiál-

ní charakter, i kdyÏ nûktefií podnikatelé

v diskusi dali podnûty k tûsnûj‰í spolupráci

s mûstem a nûkteré diskusní pfiíspûvky na

adresu mûsta vyznûly kriticky. Podle staro-

sty Petra Kloudy mûlo setkání informativní

ráz. Obû strany si vzájemnû vymûnily názo-

ry na fie‰ení nejrÛznûj‰ích problémÛ.

„Setkání má pro mû pfiedev‰ím ten v˘znam,
Ïe získávám informace a poznatky o tom, co
na‰e podnikatele trápí a jak vidí dûní ve
mûstû ze svého pohledu. Mûsto je asi nejvût-
‰ím investorem v okolí a bylo by velkou chy-
bou, kdyby se na místních investicích nepo-

dílely zásadní mûrou místní firmy,“ zdÛraz-

nil starosta.

Na setkání zaznûla informace, jak se vyvíje-

la v loÀském roce situace po stránce finanãní

a po stránce investiãních akcí, dále co mûsto

pfiipravuje pro leto‰ní rok, jak se vyvíjí roz-

poãet mûsta, kolik a jaké investice bude mûs-

to realizovat. Starosta podnikatele seznámil

také s vypracováním programu pro pfií‰tí vo-

lební období, kter˘ schválili zastupitelé na

posledním jednání. „Vyzval jsem podnikate-
le, aby se na mûsto obrátili vÏdy, kdyÏ budou
mít nûjak˘ poÏadavek a problém, a pokud bu-
de z jejich strany jasné zadání - reálné pfiá-
ní, budeme se zastupiteli pracovat na jeho
vyfie‰ení. Podnikatelskou ãinnost budeme ne-
pfiímo podporovat pfiedev‰ím investicemi do
infrastruktury mûsta,“ doplnil Petr Klouda.

Naopak nejzávaÏnûj‰í komentáfi zaznûl ke

stavební ãinnosti mûsta z úst zástupcÛ sta-

vebních firem. Tito odborníci kritizovali

jednak zadávání zakázek a potom vlastní

pfiebírání staveb, dokonalost projektÛ a kon-

trolu nad tûmito stavbami. Podle slov staro-

sty se v minulosti stávalo, Ïe se stfiechy sta-

vûly nedokonalou technologií, tfieba i s ne-

vhodnou krytinou, a po ãtyfiech nebo pûti le-

tech se zjistilo, Ïe se musí budovat znovu.

Tím pochopitelnû vzniká velká ‰koda.

„Stavebnictví je nesmírnû ‰irok˘ obor
a mûsto pfiirozenû nemÛÏe mít odborníky na
v‰echnu problematiku. Nejsme schopni tyto
lidi trvale pfiijmout a zaplatit pfiedev‰ím pro-
to, Ïe se jedná o nízk˘ poãet stavebních akcí
roãnû. Tito odborníci snadno najdou práci
jinde a zamûstnají se úãelnûji. Dohodli jsme
se, Ïe o této problematice budeme diskutovat
a budeme respektovat pfiipomínky podnika-
telÛ tak, abychom minimalizovali nedostatky
na stavbách. NemÛÏeme si dovolit na kaÏdé
stavbû za kaÏdou cenu u‰etfiit, protoÏe platí
staré známé: laciné, dvakrát placené,“ pro-

nesl starosta Klouda.

PoÏadavky zaznûly ve smyslu komunikace

prostfiednictvím internetové po‰ty, v ãemÏ

starosta nespatfiuje Ïádn˘ problém. Firmy, na

které má mûsto R˘mafiov kontakt, jiÏ dnes

dostávají informace prostfiednictvím interne-

tu, napfi. o dotaãních programech, z nichÏ

mohou ãerpat. Dal‰í dotazy mûly spí‰e dílãí

charakter a t˘kaly se napfiíklad dopravní ob-

sluÏnosti po rekonstrukci námûstí. JiKo

Nov˘ evropsk˘ fond pro rozvoj venkova má pfiinést miliardy

Podnikatelé diskutovali se starostou mimo jiné o stavebnictví

Ve dnech 15. - 17. února se usku-

teãnilo ve volebním obvodu okre-

su Bruntál v˘jezdní zasedání

Stálé komise Senátu pro rozvoj

venkova. Na R˘mafiovsko pfiijelo

pût senátorÛ, které provázel sená-

tor za volební obvod Bruntál Jifií

Îák. Spoleãného setkání se úãast-

nil také fieditel Úfiadu práce

v Bruntále Milan Horna. Nefor-

mální beseda se zástupci samos-

právy a podnikateli z oblasti ze-

mûdûlství a agroturistiky se usku-

teãnila v 15 hodin v Kulturním

domû v Horním Mûstû. Jejím

hlavním tématem byl rozvoj ven-

kova v âeské republice a v na‰em

regionu ve vazbû na rozpoãet

Evropské unie v letech 2007 -

2013.

Nejprve v‰ak senátofii zavítali do

rekreaãní oblasti v Malé Morávce

a Karlovû, aby se seznámili

s místním prostfiedím a poznali,

jak˘m zpÛsobem se rozvíjí agro-

turistika v tomto mikroregionu.

Na r˘mafiovské radnici je pfii krát-

ké náv‰tûvû pfiivítal starosta Petr

Klouda spolu s místostarostou

Jaroslavem Kalou. V programu

byla i cesta do Jifiíkova, obce

s nejvy‰‰ím procentem nezamûst-

nanosti. Senátofii nav‰tívili zdej‰í

galerii U HalouzkÛ, která se py‰ní

hned tfiemi zápisy do ãeské

Guinessovy knihy rekordÛ. Po ga-

lerii je provázel sám autor dfievû-

n˘ch plastik a soch, majitel gale-

rie Jifií Halouzka. „Sem se musíme
nûkdy vrátit, udûlat si ãas a v kli-
du si projít cel˘ areál,“ reagoval

na fiezbáfiská díla senátor Jifií Îák.

Ostatní pochvalnû souhlasili.

âas byl neúprosn˘ a senátofii se

museli pfiemístit do Horního

Mûsta, kde na nû ãekali starostky

a starostové obcí okresu Bruntál,

zástupci nûkter˘ch firem, podni-

katelé a soukromû hospodafiící

zemûdûlci. Pfii besedû pak spoleã-

nû s nimi diskutovali o problema-

tice venkova, zemûdûlství, neza-

mûstnanosti, o problémech malé-

ho a stfiedního podnikání a dal-

‰ích otázkách, které trápí obyva-

tele tohoto regionu.

„Nacházíme se v regionu, kter˘ se
postupnû dostal na poslední pfiíã-
ku v prÛmûrné mzdû. R˘mafiov-
sko patfií v rámci okresu k tûm nej-
chud‰ím a je silnû postiÏeno úbyt-
kem obyvatelstva, kter˘ ãiní pÛl
procenta roãnû, nejen v rámci ne-
pfiíznivého demografického v˘vo-
je, ale zejména vystûhovalectvím
za prací,“ konstatoval v diskusi

starosta R˘mafiova Petr Klouda.

Podle nûj by se politici mûli roz-

hodnout, zda a jak˘m zpÛsobem

tyto oblasti chtûjí zachránit.

Starosta zdÛraznil, Ïe malé obce

a mûsta silnû postihla reforma

rozpoãtového urãení daní a jejich

prostfiedky zfiídka staãí na to, aby

udrÏely vlastní infrastrukturu, na-

toÏ aby ji roz‰ifiovaly. Mlad˘m li-

dem nemají tyto obce a mûsta

moÏnost nabídnout odpovídající

práci ani bydlení.

„Pfiáli bychom si, aby prostfiedky,
které se rozdûlují z rÛzn˘ch fon-
dÛ, se rozdûlovaly pfiímo a jen
malá ãást aby se rozdûlovala
z rÛzn˘ch programÛ. Malé obce
a mûsta nemají dostateãnû kvali-
fikované t˘my, které by zpracová-
valy projekty a programy a zÛstá-
vají takzvanû mimo hru. TíÏí nás
hlavnû problémy finanãní. Zajisté
jste si v‰imli, Ïe od revoluce se
toho tady moc nezmûnilo. Jedná
se o kraj znaãnû odlouãen˘ a tûÏ-
ko dostupn˘ a Ïádná garnitura
nechtûla sly‰et, Ïe by tyto kraje
nûjak˘m zpÛsobem preferovala.
Vidím napfiíklad vût‰í pomoc pfies
program Leader +. Do zemûdûl-
ství jdou vût‰í prostfiedky, pfiede-
v‰ím v˘robcÛm, i kdyÏ mají své

problémy, ale na druhé stranû je
tfieba si uvûdomit, Ïe tito v˘robci
zde neÏijí sami, Ïijí tady dal‰í li-
dé, ktefií by si pfiáli, aby se i jim
zv˘‰ila Ïivotní úroveÀ,“ zdÛraznil

starosta Klouda ve svém vystou-

pení.

Senátofii reagovali souhlasnû

a potvrdili jeho slova. Senátor Jifií

Îák konstatoval, Ïe tento systém

je zcela diskriminaãní a podle je-

ho názoru i protiústavní: „Prin-
cip nezaruãuje stejná práva v‰em
obyvatelÛm této zemû a nechápu,
proã má mít obyvatel Brna právo
na lep‰í kanalizaci neÏ obyvatel
Horního Mûsta?“ Senátorka Vá-

clava Dom‰ová v‰ak poznamena-

la, Ïe v této problematice jiÏ do-

‰lo k posunu a pro pracovní sku-

pinu pfii ministerstvu financí uÏ

by nemûl b˘t jedin˘m kritériem

poãet trvale Ïijících obyvatel, ale
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pfiedev‰ím rozloha obce, nadmofi-

ská v˘‰ka a dal‰í z hlediska obce

ãi mûsta dÛleÏitá kritéria. V této

souvislosti zaznûlo také, Ïe by-

chom se leccos mohli uãit napfií-

klad u sousedního Slovenska,

které je v tûchto otázkách mno-

hem dál.

Diskutovalo se dále o podloudnû

prodávan˘ch pozemcích, které

kupují od Pozemkového fondu

„rádoby zemûdûl‰tí podnikate-
lé“, ktefií nehospodafií, jen v˘hod-

nû pfieplácejí pfii vefiejn˘ch soutû-

Ïích soukromé zemûdûlce a pak

jim pÛdu nabízejí formou proná-

jmu za témûfi pûtinásobek ceny.

Senátor Josef Vaculík, místopfied-

seda v˘boru pro hospodáfiství, ze-

mûdûlství a dopravu, se vyjádfiil

v tom smyslu, Ïe se jedná o ‰pat-

né politické zadání. „Já bych stá-
tní pÛdu pfievedl na obce, eventu-
álnû na kraje, a Pozemkov˘ fond
bych po ukonãení restituãní ãin-
nosti zlikvidoval. Prodej státní
pÛdy bych zastavil, protoÏe se mi
ten systém nelíbí. Nedávno jsme
v senátu vrátili dva zákony, které
fie‰ily problematiku prodeje státní
pÛdy, restituãní teãky a pravidla
ãinnosti Pozemkového fondu.
Ministerstvo zemûdûlství s Po-
zemkov˘m fondem by mûly zpra-
covat nová pravidla, která by-
chom mûli projednávat do konce
tohoto volebního období,“ reago-

val na debatu ohlednû prodeje pÛ-

dy Josef Vaculík.

Agrární politika Evropské unie

bude od pfií‰tího roku v˘znamnû

posílena o zcela nov˘ Evropsk˘

fond pro rozvoj venkova (zkráce-

nû EAFRD). Na rozdíl od dosud

pfievaÏujících produkãních dotací

bude fond zamûfien na zlep‰ování

Ïivotního prostfiedí, péãi o kraji-

nu, podporu podnikání a zlep‰ení

Ïivotních podmínek na vesnicích.

âeská republika by mûla b˘t

schopna z nového fondu v letech

2007 aÏ 2013 ãerpat okolo 70 mi-

liard korun. Systém, jak˘m budou

dotace pfiidûlovány do venkov-

sk˘ch regionÛ, ale zatím není de-

finitivní. Stálá komise Senátu pro

rozvoj venkova mÛÏe sehrát v˘-

znamnou roli pfii pfiípravû vládní-

ho nafiízení k této formû dotací 

a iniciovat v˘znamné zmûny

v dosavadní podobû materiálu

Ministerstva zemûdûlství âR.

Peníze na rozvoj venkova pfiichá-

zejí do âeské republiky z Bruselu

uÏ nyní, nové evropské dotace bu-

dou ale skoro o tfietinu vy‰‰í neÏ

dnes. Podstatnû se má zjednodu‰it

také systém jejich pfiidûlování.

Senátofii ze stálé komise chtûjí,

aby se peníze rozdûlovaly rovno-

mûrnû na jednotlivé typy zam˘‰-

len˘ch zmûn venkova a iniciativa

v tvorbû projektÛ pfiicházela zdo-

la. „Mluvili jsme se starosty, pod-
nikateli i pracovními úfiady a je
jasné, Ïe není moÏné vym˘‰let po-
tenciální dotované projekty od ze-
leného stolu v Praze. Vznik nové-
ho fondu pro venkov je zásadní
zmûna, proto já osobnû chci, aby
vût‰ina projektÛ do programu pfii-
cházela zdola, z regionÛ, a byla
postavena na spolupráci obce, ze-
mûdûlcÛ, podnikatelÛ, nezisko-
v˘ch organizací a dal‰ích subjek-
tÛ, které v dané lokalitû dokáÏí
nejlépe definovat potfieby a moÏ-
nosti,“ fiekl místopfiedseda senátní

komise pro rozvoj venkova Jifií

Îák. Stejn˘ názor podle nûj v tuto

chvíli zastává vût‰ina senátorÛ

z 11ãlenné komise.

Fond EAFRD bude mít tfii osy:

zlep‰ení konkurenceschopnosti

odvûtví zemûdûlství a lesnictví,

zlep‰ování Ïivotního prostfiedí,

krajiny a kvality Ïivota ve ven-

kovsk˘ch oblastech a diverzifika-

ce hospodáfiství venkova. âeská

republika jako celek bude mít je-

den národní program, jehoÏ

správcem bude ministerstvo ze-

mûdûlství. To zatím pfiedpokládá,

Ïe 57 procent z dotaãních zdrojÛ

nasmûruje do 2. osy, tedy na Ïi-

votní prostfiedí a krajinotvorbu.

Administraci programu má podle

souãasného uvaÏovaného modelu

zaji‰Èovat pfiedev‰ím fiídící orgán

na ministerstvu, dále Státní zemû-

dûlsk˘ intervenãní fond jako pla-

tební agentura, odbor zemûdûl-

sk˘ch agentur a pozemkov˘ch 

úfiadÛ a tzv. místní akãní skupiny

ve venkovsk˘ch mikroregionech,

v nichÏ pÛsobí vedle pfiedstavite-

lÛ místních samospráv také pod-

nikatelé a nevládní neziskové or-

ganizace. Místní akãní skupiny 

existují uÏ dnes a podílejí se na

ãerpání stávajících dotaãních pro-

stfiedkÛ. Skupiny jsou ustaveny

v 64 venkovsk˘ch regionech, kte-

ré zaujímají asi tfietinu území âR

a jsou domovem pro zhruba 36

procent obyvatel venkova.

âást senátorÛ nyní usiluje o to,

aby akãní skupiny získaly maxi-

mální pfiístup k prostfiedkÛm 

EAFRD. Podle Spolku pro obno-

vu venkova, kter˘ rovnûÏ upfied-

nostÀuje formy rozhodování

o v˘bûru dotovan˘ch akcí na

místní úrovni, by lokální subjekty

mûly mít moÏnost dosáhnout aÏ

na 50 procent dotací EAFRD. To

by znamenalo, Ïe by se pfiímo ve

venkovsk˘ch regionech v letech

2007 aÏ 2013 rozhodovalo o roz-

dûlení a uÏití aÏ 50 miliard korun.

O koneãném systému rozdûlová-

ní „zemûdûlsk˘ch miliard“ se má

rozhodnout ve druhé polovinû to-

hoto roku. První zdroje z EAFRD

bude moÏné ãerpat v prÛbûhu ro-

ku 2007. Tomu musí je‰tû pfied-

cházet stanovení finanãního rám-

ce podpory, o nûmÏ má Evropská

komise rozhodnout v nejbliÏ‰í

dobû. Evropská dotace by se mû-

la vztahovat na 50 aÏ 80 procent

celkov˘ch pfiijateln˘ch nákladÛ

dotovaného projektu. Ve zvlá‰t-

ních pfiípadech bude moci dotace

ãinit aÏ 100 procent. Struktura té-

to celkové podpory bude ze 75 aÏ

80 procent tvofiena prostfiedky

EU a z jedné pûtiny aÏ ãtvrtiny

z prostfiedkÛ státního rozpoãtu

âR ãi z regionálních zdrojÛ.

Dotaãní podpora má b˘t pfiístup-

ná podnikatelÛm v zemûdûl-

sk˘ch, lesnick˘ch a podobn˘ch

ãinnostech, obcím, svazkÛm obcí

a neziskov˘m organizacím.

Fond EAFRD má b˘t hlavním

nástrojem rozvoje venkovsk˘ch

oblastí v Evropské unii a mûl by

mimo jiné znamenat zprÛhlednû-

ní dne‰ního roztfií‰tûného systé-

mu dotaãních programÛ pro ães-

ké obce a zemûdûlce.

Podíl zemûdûlství na hrubém do-

mácím produktu âR od poãátku

90. let klesá. V roce 2004 nastal

mírn˘ obrat a hrubá zemûdûlská

produkce pfiedstavovala 4,36 pro-

centa HDP proti 3,97 procenta

v roce 2003. Definici venkova

podle parametrÛ EU splÀuje 95

procent lokalit âR.

Bruntálsko je jednou z typick˘ch

oblastí, pro nûÏ má fond EAFRD

zásadní v˘znam. V souãasné dobû

má tento region charakter prÛmy-

slovû-zemûdûlské oblasti. V ob-

lasti je nadprÛmûrné zastoupení

zelenû a lesních porostÛ - pfiedsta-

vují 46 procent celkové rozlohy.

V obcích do 2000 obyvatel Ïije na Bruntálsku 30 procent lidí, v ob-

cích do 10 000 obyvatel 31 procent obãanÛ a ve mûstech nad 10 000

zb˘vajících 39 procent lidí. Míra nezamûstnanosti v dfiíve pfieváÏnû

zemûdûlském regionu se dlouhodobû pohybuje mezi 15 aÏ 16 pro-

centy. JiKo, Eva Kijonková
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Senátofii - ãlenové Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

Ing. Václava Dom‰ová
Zvolena za:
SNK v roce 2002

âlenství: âlenka Ústav-

nû-právního v˘boru, ãlen-

ka Podv˘boru pro pfied‰kol-

ní, základní a stfiední vzdûlá-

vání V̆ boru pro vzdûlávání,

vûdu, kulturu, lidská práva

a petice, pfiedsedkynû Stálé

komise Senátu pro rozvoj

venkova, ãlenka senátorské-

ho klubu SNK

Ing. Josef Vaculík
Politická pfiíslu‰nost:
KDU-âSL

âlenství: Místopfiedseda

Stálé komise Senátu pro

rozvoj venkova, místo-

pfiedseda V̆ boru pro hos-

podáfiství, zemûdûlství

a dopravu

Josef Zoser
Politická pfiíslu‰nost:
Hnutí nezávisl˘ch za har-

monick˘ rozvoj obcí

a mûst

âlenství: Pfiedseda sená-

torského klubu SNK,  mí-

stopfiedseda V̆ boru pro

zahraniãní vûci, obranu

a bezpeãnost

Jifií Îák
Politická pfiíslu‰nost:
ODS

âlenství: âlen Ústavnû-

právního v˘boru, ãlen

Podv˘boru pro dopravu

V̆ boru pro hospodáfiství,

zemûdûlství a dopravu,

místopfiedseda Stálé ko-

mise Senátu pro rozvoj

venkova, ãlen senátorské-

ho klubu ODS

Ing. Ludmila Müllerová
Zvolena za: KDU-âSL

v roce 2004

âlenství: Místopfiedsed-

kynû V̆ boru pro záleÏi-

tosti Evropské unie. Ovû-

fiovatelka Stálé komise

Senátu pro rozvoj ven-

kova, místopfiedsedkynû

senátorského klubu KDU-

âSL

(âerpáno z www.senat.cz)

V R˘mafiovû se pod tíhou snûhu zfiítila stfiecha
Na ÎiÏkovû ulici v R˘mafiovû se v noci z pát-

ku 10. na sobotu 11. února propadla pod tíhou

snûhu sedlová stfiecha jednoho z objektÛ ve fi-

remním areálu Polygonu (b˘valé OSP).

V objektu sídlí v podnájmu firmy klempífiÛ

a truhláfiÛ. „Ke zborcení stropu objektu nedo-
‰lo, ale pádem stfiechy do‰lo k po‰kození
Felicie zaparkované uvnitfi areálu,“ konstato-

vala policejní mluvãí Lucie Kra‰teniãová. âást

stfiechy a také sníh zasáhly stfiechu ãtyfi fiado-

v˘ch garáÏí postaven˘ch pfii zdi objektu. Podle

policie nevznikla na garáÏích Ïádná ‰koda.

Sníh a ãást propadlé stfiechy z garáÏí odstrani-

li hned ráno pfiíslu‰níci Hasiãského záchranné-

ho sboru R˘mafiov spoleãnû s r˘mafiovsk˘mi

dobrovoln˘mi hasiãi. Na‰tûstí nedo‰lo ke zra-

nûní osob, protoÏe v dobû pádu stfiechy se

v objektu ani v jeho blízkosti nikdo nevysky-

toval. Celková hmotná ‰koda byla pfiedbûÏnû

odhadnuta na 300 tisíc Kã.

To byl také jeden z impulsÛ, proã zástupci

mûsta spoleãnû se starostou Petrem Kloudou

svolali na pondûlí 13. února v‰echny fieditele

organizací spravovan˘ch mûstem, aby s nimi

projednali fie‰ení extrémní snûhové pokr˘vky

na stfiechách tûchto budov. „Upozornili jsme
fieditele na nebezpeãí po‰kození, zateãení nebo
prolomení stfiech pod velkou váhou snûhu a ta-
ké na zv˘‰ené riziko pádu rampouchÛ a snûho-
v˘ch lavin z dÛvodu oãekávané oblevy,“ kon-

statoval starosta Petr Klouda k dÛleÏitému

pondûlnímu jednání.

Stejná pravidla platí pro majitele soukrom˘ch

objektÛ, a tak z jednání vze‰la v˘zva, aby maji-

telé soukrom˘ch nemovitostí, které pfiiléhají ke

komunikacím nebo chodníku, postupovali stej-

n˘m zpÛsobem jako fieditelé objektÛ spravova-

n˘ch mûstem. Zejména jde o místa, kde hrozí

pád rampouchÛ a snûhu a kde by mohl b˘t ohro-

Ïen majetek obãanÛ ãi dokonce jejich Ïivot.

Co by za to vût‰ina z nás dala, kdyby uÏ svat˘

Petr otevfiel jaru bránu, ale protoÏe tomu tak

není a v nejbliÏ‰í dobû asi ani nebude, tedy 

alespoÀ tady u nás na R˘mafiovsku, buìme sta-

teãní, protoÏe „Stateãnému je kaÏdá cesta
schÛdná“ (Adam Vratislav z Mitrovic), tedy

i ta zasnûÏená a zledovatûlá. Tak pevn˘ krok

a Ïádné pády. JiKo

Jménem sv˘m a obãanÛ mûsta R˘mafiova

Vás vyz˘vám, pokud jste tak jiÏ neuãinili,

k fiádné správû nemovitostí ve Va‰em vlast-

nictví. Jde zejména o odstraÀování snûhu

a ledov˘ch pfievisÛ se stfiech domÛ.

Vzhledem k blíÏící se oblevû hrozí nebezpe-

ãí zpÛsobení ‰kody na zdraví ãi majetku.

Povinnost poãínat si tak, aby nedocházelo ke

‰kodám (§ 415 obã. zák.), znamená pro

vlastníka nemovitosti uÏívat a spravovat svÛj

majetek tak, aby nezpÛsobil ‰kodu jinému,

tedy dbát i o to, aby na jeho vlastním po-

zemku ãi domu byla provedena opatfiení za-

mezující ãi sniÏující moÏnost vzniku ‰kody

na zdraví, na majetku a jin˘ch hodnotách.

Pokud jiÏ tato ‰koda hrozí, musí uãinit opat-

fiení k jejímu odvrácení.

Poru‰ením této zákonné povinnosti pfiedchá-

zet vzniku ‰kod se vystavujete v‰em násled-

kÛm, které jsou s tímto spojeny, vãetnû soud-

ního fiízení.

Dûkuji za Va‰i vstfiícnost pfii nápravû stavu

Va‰ich nemovitostí.

S pozdravem Ing. Petr Klouda

V˘zva v‰em majitelÛm a správcÛm nemovitostí na území mûsta R˘mafiova

Ing. Petr Klouda,
starosta mûsta R˘mafiova

R˘mafiov, 13. 2. 2006

Foto: Miroslav Dulaj
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Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Statik: Stfiechy nepadají kvÛli snûhu, ale kvÛli lidsk˘m chybám
Zfiícení stfiech hal, správních bu-

dov i obytn˘ch domÛ v posled-

ních t˘dnech nezavinily enormní

pfiívaly snûhu, ale lidské chyby.

Ty padají na vrub projektantÛm,

tesafiÛm i majitelÛm objektÛ,

ktefií se o konstrukce ‰patnû sta-

rají. Myslí si to statik stavební

spoleãnosti, která se zab˘vá prá-

vû v˘stavbou stfiech. Na vinû

jsou podle nûj i vypisovatelé v˘-

bûrov˘ch fiízení, ktefií nutí sta-

vební firmy ke sníÏení ceny

a tím i kvality stavby.

„Podle svûtov˘ch statistik mají
v pûti procentech zfiícení kon-
strukce stfiechy na svûdomí stati-
ci a projektanti,“ fiekl odborník,

kter˘ se v Ostravû zúãastnil v˘-

stavy Stfiechy, plá‰tû, izolace.

Dodal, Ïe ve 20 procentech je na

vinû v˘robní chyba a pfiibliÏnû

tfii ãtvrtiny v‰ech spadl˘ch stfiech

mají na svûdomí tesafii a chyby

pfii montáÏi. „Zbytek je pak na
uÏivatelích, ktefií tfieba krovy ne-
kontrolují a zatékání odhalí aÏ
v dobû, kdy stfiecha spadne,“ do-

plnil statik v˘ãet.

Podle nûj napfiíklad i zfiícení stfie-

chy ostravského supermarketu

Lidl zavinila chyba projektanta.

Do podobn˘ch situací jsou ale

stavbafii podle odborníkÛ ãasto

tlaãeni. „Rozhodující je vÏdy ce-
na a staví se i v mrazech proti
v‰em technologiím. Je to vÏdy
otázka nabídky a poptávky. Cena
se stlaãí na úkor kvality a pak
dochází k takov˘m událostem ja-
ko v posledních t˘dnech,“ fiekl

vystavovatel.

Jeho spoleãnost v Ostravû posta-

vila dvû jiné prodejny Lidl. Tu,

která v lednu spadla, ale budova-

la konkurence. „Zakázku jsme
nezískali právû kvÛli cenû. Byli
jsme draÏ‰í,“ doplnil.

Podle nûj se v‰eobecnû velké pro-

dejní haly staví proti uÏ osvûdãe-

n˘m pravidlÛm. „Je to o hubu.
Kdysi se v zimû nestavûlo vÛbec.
Dnes bûÏnû vidím, Ïe se na super-
marketech dûlá i v lednu a únoru.
âas a peníze rozhodují,“ zakon-

ãil statik.  (Pfievzato od âTK)

Mûsto R˘mafiov má nové internetové stránky
Od 30. ledna byly na webové adrese

www.rymarov.cz zpfiístupnûny nové interneto-

vé stránky mûsta R˘mafiova. Zájemci na nich

najdou napfiíklad Informaãní portál, kter˘ je

urãen zejména obãanÛm mûsta. Na titulní

stránce se bude nejpozdûji od dubna objevovat

denní aktualizace informací o dûní ve mûstû.

V sekci Informace mûsta budou pravidelnû

uvefiejÀovány uÏiteãné informace z odborÛ

mûstského úfiadu, budou vyhla‰ována v˘bû-

rová fiízení, vefiejné zakázky, soutûÏe, infor-

mace o voln˘ch místech na MûÚ a také kon-

takt na na‰e periodikum R˘mafiovsk˘ hori-

zont spolu s archivem jednotliv˘ch vydání

od roku 2004. Archiv je náv‰tûvníkÛm we-

bov˘ch stránek k dispozici jiÏ nyní.

V sekci Potfiebuji si vyfiídit najdou obãané

mûsta návody na fie‰ení nejrÛznûj‰ích Ïivot-

ních situací, t˘kající se zejména vyfiízení 

osobních dokladÛ, bydlení, rodiny nebo do-

pravy, vãetnû uzavírek komunikací a zmûn

dopravního znaãení. Tato sekce je propoje-

na na portál vefiejné správy

âeské republiky.

Diskusní fórum je sekce, která

náv‰tûvníkovi webové stránky

umoÏní reagovat na podnût dis-

kutujících nebo pfiidat nová té-

mata do diskuse. U publikova-

n˘ch ãlánkÛ se dále nabízí moÏ-

nost vkládat reakce (komentáfie).

DoplÀkovou sluÏbou pro obãany

je inzerce, kde se nask˘tá moÏ-

nost zadávat nekomerãní inzerá-

ty vãetnû fotografií. Autofii no-

v˘ch webov˘ch stránek, zamûst-

nanci úseku informatiky Mûstského úfiadu

v R˘mafiovû, doufají, Ïe nov˘ internetov˘ por-

tál pfiinese uspokojení a vût‰í náv‰tûvnost, neÏ

tomu bylo doposud. JiKo

Zdravotnictví

R˘mafiovská nemocnice ponese nov˘ název

Nemocnice otevfiela novou ambulanci infúzní terapie

Nov˘ název nemocnice by se mûl zaãít pouÏí-

vat od kvûtna leto‰ního roku. „Autorem návr-
hu je primáfi MUDr. Stanislav Horák, kter˘
pfii‰el jako první s pojmenováním Podhorská
nemocnice,“ uvedl fieditel Nemocnice, s. r. o.,

R˘mafiov Marian Olejník. Rozhodnutí o uÏí-

vání nového názvu nemocnice padlo na správ-

ní radû, kde byli zástupci obou mûst -

Bruntálu i R˘mafiova. Pfii hlasování tento ná-

vrh zvítûzil nad ostatními.

„Pfii navrhování nového názvu nemocnice
jsem vycházel z toho, Ïe by nemûl b˘t dlouh˘

a mûli by se s ním ztotoÏnit obyvatelé Bruntálu
i R˘mafiova. Navíc také vystihuje, Ïe nemocni-
ce leÏí v podhÛfií JeseníkÛ,“ vysvûtlil MUDr.

Stanislav Horák, primáfi oddûlení léãby boles-

ti a rehabilitace Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov. 

Simona Souãková, tisková mluvãí

Na bruntálském pracovi‰ti Nemocnice, s. r.

o., R˘mafiov zaãala fungovat nová ambulance

infúzní léãby. Je urãena pfiedev‰ím pro paci-

enty, které k této léãbû doporuãí odborní ne-

bo praktiãtí lékafii a ktefií nevyÏadují hospita-

lizaci na lÛÏkov˘ch oddûleních nemocnice.

Péãe o pacienty, ktefií potfiebují dostávat léky

formou infuze, se tak soustfiedila na jedno

místo a je komplexní.

„Dennû tady provedeme zhruba dvacet aÏ pû-

tadvacet infuzí, jedna trvá asi hodinu a pÛl,“
uvedla staniãní sestra ·árka Hrabalová.

Zatímco dfiíve infuze dûlali v rÛzn˘ch odbor-

n˘ch ambulancích a pacienti museli ãekat dé-

le, nyní probíhá léãba v jedné ordinaci a kli-

enti pfiicházejí na fiadu plynule. „Pacienty
sem posílají lékafii z interní, chirurgické, or-
topedické, neurologické i rehabilitaãní ambu-
lance,“ vysvûtlila staniãní sestra.

Nová ambulance se nachází v prostorách b˘-

valého lÛÏkového rehabilitaãního oddûlení

v prvním poschodí hlavní budovy nemocni-

ce. Ordinaãní hodiny jsou od pondûlí do pát-

ku od 6.30 do 14.30. Pacienti jsou pod stál˘m

dohledem zdravotních sester, lékafisk˘ dozor

zaji‰Èují doktofii anesteziologicko-resuscitaã-

ního oddûlení (ARO). Pacienty k léãbû ob-

jednávají indikující lékafii telefonicky na ãís-

le: 554 700 390 nebo 394.

Simona Souãková, tisková mluvãí

Stavba doãasnû zmûní vchod do bruntálské nemocnice
KvÛli probíhajícím stavebním úpravám v bruntálské nemocnici do‰lo ke

zmûnû vstupu do nemocnice (polikliniky). Zadní vchod bude trvale uza-

vfien aÏ do ukonãení stavby (smluvnû je to listopad leto‰ního roku).

Hlavní vchod do polikliniky bude v prÛbûhu února a pravdûpodobnû ta-

ké bfiezna uzavírán prÛbûÏnû, a to s ohledem na prÛbûh stavebních prací.

Po celou dobu stavby v‰ak bude poliklinika pfiístupná pfies vchod do

nové budovy pfiístavby, dále skrze lékárnu, a to z její zadní strany

(dvora), a také pfies vchod do pravého kfiídla (k transfúznímu oddûle-

ní). V‰echny náhradní vchody budou viditelnû a jasnû vyznaãeny. 

Jifií Ondrá‰ek



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT4/2006

8

Pfiedstavujeme souãasné zastupitele mûsta

aneb
Koho pfii volbách letos (ne)zvolíme

Kvûtoslava Sicová, kandidovala za âSSD, nyní bez stranické pfiíslu‰nosti.

Jak ‰el Ïivot?
Narodila jsem se v Olomouci.

V minulém tisíciletí, v nedûli,

v bfieznu. Pamatuji snad Sovinec,

kdyÏ byl je‰tû dfievûn˘. Na vûk se

Ïeny mého vûku radûji neptejte.

VÏdycky jsem chtûla b˘t uãitel-

kou a to se mi podafiilo. Maturita,

státní závûreãné zkou‰ky z ãe‰ti-

ny a ru‰tiny a pak víc neÏ 40 let

kantofiiny zde, v na‰em mûstû.

Mám uÏ snad na patû inventární

ãíslo mûsta. A práce a práce - ‰ko-

la, krouÏky, 13 dûtsk˘ch divadel,

spoleãenské a kulturní akce,

Mahen.

Mám dvû vnuãky - Annu a Tere-

zu, jednu dceru, jednoho zetû

a jednoho tolerantního muÏe; on

to má se mnou tûÏké.

Ve které komisi ãi oblasti jste
pracovala?
V kulturní komisi, v redakci na-

‰ich novin, ale hlavnû v komisi

pro spoleãenské záleÏitosti - to

mû pohltilo docela, to je spousta

ãasu a zároveÀ radosti a dobrého

pocitu, Ïe jste nûco pro své spolu-

obãany udûlali. A já mám lidi rá-

da. Bez rozdílu - ‰tudáky i jubi-

lanty, v dobû veselení i prázdné

náruãe.

Co konkrétnû se vám z va‰ich
plánÛ podafiilo uskuteãnit a co

jiÏ do konce volebního období
nestihnete?
Byla jsem tfii volební období ve

vefiejné správû, dûlala, co bylo

potfiebné a aktuální. V tom pokra-

ãuji.

Kde vidíte problémy ãi rezervy?
Îe by se den dal prodlouÏit o pár

hodin?

Co byste ve mûstû zlep‰ila hned
a co v budoucnu?
Pfiidat penûz do rozpoãtu mûsta

(vydatnû!) a bude se zlep‰ovat

jedna radost!

Komu byste podûkovala za spolu-
práci v tomto volebním období?
Svému pracovnímu kolektivu, té

bájeãné jednotce rychlého nasa-

zení, a pracovníkÛm mûstského

úfiadu, nacházela jsem zde ocho-

tu, pochopení a vstfiícnost.

Chtûla byste kandidovat do za-
stupitelstva mûsta i v pfií‰tím vo-
lebním období?
Nevím. Nevím ...

Máte nûjakou zvlá‰tní okolnost
nebo pfiipomínku, kterou byste
ráda uvedla?
Na úrovni vefiejné správy ve mûs-

tech, v obcích nepolitikafiit. V‰em

musí jít o dobrou vûc, dobro pro

spoluobãany, ne intriky, ale táh-

nout za jeden provaz, aÈ je zastu-

pitel z té ãi oné politické strany.

To jsem idealista, Ïe?

Se kterou pohádkovou bytostí
byste chtûla strávit den?
S Ferdou Mravencem a Broukem

Pytlíkem.

Jaké pfiání by vám mûl splnit
kouzeln˘ dûdeãek?
Pro mûsto: Aby R˘mafiov byl 

upravené vzkvétající ãisté pod-

horské mûsteãko se spokojen˘mi

a pohodov˘mi lidmi. A pro sebe:

Zdravou hlavu a zbytek tûla. B˘t

o 20 kg mlad‰í.

Kdybyste dostala ‰anci setkat se

s v˘znamnou nebo zajímavou
osobností (i neÏijící), kdo by to byl?
Se Saturninem. KdyÏ by nemûl

ãas, tak s panem Donutilem.

KdyÏ by to taky nevy‰lo,

s Bolkem Polívkou. A kdyby tak

pfii‰el don Quijote!

Koho nebo co byste si vzala s se-
bou na pust˘ ostrov?
PéÈu Bajzu a jeho kamarády.

A bylo by nás ‰est. V‰ichni by

s sebou mûli mít mobily.

Va‰e oblíbené jídlo, spisovatel,
film, hudební skladba nebo zpû-
vák a proã?
Já jím v‰echno. Jsem typ pro obe-

zitology, váha si mû neváÏí. Já si

totiÏ stoupnu na váhu, sním 10 dkg

‰unky a mám o kilo víc! Nadechnu

se u cukrárny - a uÏ je mi suknû

malá. Spisovatel? Jsem ãe‰tináfi.

Mám spoustu oblíbencÛ, ale vede

pan Bohumil Hrabal. A film?

Amadeus. A vlastnû v‰echny filmy

Milo‰e Formana. A taky pana

Menzela. Pfiem˘‰lím o hudební

skladbû a zpûvákovi. Ach jé, toho

by bylo! Ale nepÛjdu daleko.

Jenom do Ostravy za paní Vûrou

·pinarovou. To je Zpûvaãka!

Va‰e Ïivotní motto?
S úsmûvem a vlídnû se do ãlovû-

ka dá propa‰ovat mnoho dobrého.

Dûkuji, Kvûto, za rozhovor. JiKo

Ing. Milan Kropáã, narodil se 26. 8. 1948 v R˘mafiovû. Po absolvování SVV· (dne‰ní gymnázium) ode‰el do Brna, kde vystudoval strojní

fakultu VUT. Po jejím absolvování pracoval 4 roky v Kovohutích Bfiidliãná jako konstruktér, 4 roky v projekci Státních statkÛ v Bruntále, 12

let jako hlavní mechanik v RD R˘mafiov, 4 roky v Nemocnici R˘mafiov jako námûstek Hospodáfisko-technické správy a 8 let jako místosta-

rosta mûsta R˘mafiova. V posledních komunálních volbách kandidoval za SNK (SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ).

Ve které komisi ãi oblasti jste pracoval?
V tomto volebním období pracuji v hospodáfi-

ské komisi a v komisi pro v˘chovu a vzdûlání.

Co se vám konkrétnû podafiilo uskuteãnit
z va‰ich plánÛ a co jiÏ do konce volebního ob-
dobí nestihnete?
Na to se tûÏko odpovídá. Nûjaké pfievratné vi-

ze jsem nemûl. M˘m pfiáním vÏdy bylo, aby ve

mûstû v‰e fungovalo, jak má, a o to se budu

snaÏit aÏ do konce volebního období.

Kde vidíte problémy ãi rezervy?
V pouÏívání vlastního rozumu nûkter˘mi kole-

gy.

Co byste ve mûstû zlep‰il hned a co v budouc-
nu?
V tuto chvíli mû tíÏí zimní údrÏba nûkter˘ch

místních komunikací, pozdûji to asi bude letní

údrÏba.

Komu byste podûkoval za spolupráci v tomto
volebním období?
V‰em poctiv˘m a ãestn˘m lidem, se kter˘mi

jsem mûl moÏnost spolupracovat.

Chtûl byste kandidovat do zastupitelstva mûs-

ta i v pfií‰tím volebním období?
Domnívám se, Ïe tfii období staãí.

Máte nûjakou zvlá‰tní okolnost nebo pfiipo-
mínku, kterou byste rád uvedl?
Ne.

Se kterou pohádkovou bytostí byste chtûl strá-
vit den?
Vystaãím si s reáln˘mi bytostmi.

Jaké pfiání by vám mûl splnit kouzeln˘ dûde-
ãek?
Zdraví. V‰echno ostatní je podruÏné.

Kdybyste dostal ‰anci setkat se s v˘znamnou
nebo zajímavou osobností (i neÏijící), kdo by
to byl?
Leonardo da Vinci.

Koho nebo co byste si vzal s sebou na pust˘
ostrov?
Samozfiejmû vlastní manÏelku a poãítaã.

Va‰e oblíbené jídlo, spisovatel, film, hudební
skladba nebo zpûvák a proã?
Ze zpûvákÛ uznávám zpûváka skupiny

Alternativa Josefa Gregovského. Je naprosto

univerzální a v ‰irokém okolí urãitû nemá rov-

nocennou konkurenci.

Va‰e Ïivotní motto?
âas je nejlep‰í lékafi.

Dûkuji za rozhovor. JiKo



·kolství

Rodí se první DVD r˘mafiovské zu‰ky
Chcete-li udrÏet hledi‰tû plné ne-

posedn˘ch pubescentÛ v klidu, 

upozornûte je pfied zaãátkem

pfiedstavení, Ïe budou po celou

dobu natáãeni spoleãnû s úãinku-

jícími na kamery, které zachytí

kaÏd˘ jejich pohyb, ú‰klebek,

kaÏdé za‰pitání se sousedem

a zvûãní ho na DVD. MÛÏete se

spolehnout, Ïe nikdo z náctile-

t˘ch v publiku, které se v tu chví-

li stává spoluaktérem celého na-

táãení, se nebude chtít znemoÏnit

nûjak˘m vyru‰ováním. KaÏd˘

zÛstane radûji soustfiedûn˘m di-

vákem, kter˘ sv˘m pozorn˘m

nasloucháním a potleskem pfii-

spûje k reprezentativnosti právû

vznikajícího záznamu. ZaÏít 

opravdové natáãení zkrátka není

jen tak.

R˘mafiovská ZU· pfiistoupila

k realizaci my‰lenky vytvofiit

vlastní propagaãní DVD proto,

aby reagovala na moÏnosti vyu-

Ïití moderních technologií, které

mohou prospût jejím ÏákÛm hned

z nûkolika hledisek. Mladí hu-

debníci, divadelníci a v˘tvarníci,

ktefií tráví svá odpoledne soustfie-

dûn˘m cviãením, aÈ uÏ u nûkteré-

ho nástroje, nad v˘kresem nebo

na prknech, která znamenají svût,

touto cestou zúroãí t˘dny pilné

práce. Mají ‰anci své v˘sledky

nejen pfiedvést pfied Ïiv˘m publi-

kem a pfied sebou navzájem, jak

byli dosud zvyklí pfii pfiehlídkách

a v˘stavách, ale navíc je mohou

natrvalo zaznamenat na digitální

nosiã.

Samotné natáãení je jedineãnou

zku‰eností. Hrát pfied publikem,

od nûjÏ vystupujícího dûlí uctivá

vzdálenost, a pfied kamerou, kte-

rá ãlovûku „d˘chá za krk“, je

podstatn˘ rozdíl. Vefiejné natáãe-

ní v sále ZU· se konalo dvakrát,

na tfii kamery, aby byl dostatek

materiálu pro stfiíhání. Úãinkující

tedy mûli moÏnost své pfiípadné

zaváhání opravit, nicménû na je-

jich nervozitû to nejspí‰ mnoho

neubralo.

A koneãnû v˘sledné DVD po-

slouÏí jako propagaãní materiál

‰koly. Bylo tudíÏ nutno peãlivû

uvaÏovat, jak bude vypadat a co

bude obsahovat. Na vznikajícím

DVD se podílejí v‰echny tfii 

umûlecké obory. V̆ tvarn˘ dostal

za úkol navrhnout obálku (která

jak známo prodává) a hudební

a dramatick˘ vytvofiit obsah záz-

namu.

Pro tento úãel vznikl kompono-

van˘ program skladeb a scének,

na jejichÏ v˘bûru se vedle uãitelÛ

podíleli i Ïáci, ktefií sami mohli

usoudit, ãím se chtûjí „bl˘sk-

nout“. V pásmu díky tomu domi-

novala místo pfiedpokládané váÏ-

né hudba taneãní - rytmus char-

lestonu se stfiídal s tangem a cha-

chou a zaznûly i populární písnû

Yesterday Johna Lennona a Paula

McCartneyho ãi Lásko má, já
stÛÀu Karla Svobody. Nechybûla

samozfiejmû ani klasika, jejímÏ

vrcholem bylo závûreãné vystou-

pení absolventky r˘mafiovské

ZU·, nyní konzervatoristky

Petry Pachovské, která zahrála 

etudu E dur Fryderika Chopina.

Její skladba pfiedstavovala to,

k ãemu snad v‰ichni ostatní 

úãinkující hudebníci smûfiují.

Dûti z dramatického oboru vybra-

ly k prezentaci své práce dvû krát-

ké scénky, které sv˘m ladûním

tvofiily krajní protipóly hereckého

umûní - váÏnou dramatiãnost

v Dcefiinû kletbû Karla Jaromíra

Erbena i komediální nadsázku

v dialogu Rudolfa KfiesÈana Dé‰È.
Zvlá‰tností vefiejného natáãení

DVD byl i fakt, Ïe tentokrát ne-

zÛstávala v pozadí ani technika.

Ta mûla naopak v˘sadní právo 

ovládnout prostor koncertního

sálu a v zájmu co nejdokonalej‰í-

ho záznamu se volnû pohybovat

mezi diváky a jevi‰tûm. V‰echen

obrazov˘ i zvukov˘ materiál,

kter˘ zaznamenali tfii kamerama-

ni a mistr zvuku, nakonec skonãí

v poãítaãové stfiiÏnû. Cel˘ v˘sle-

dek bude velmi záleÏet i na mra-

venãí práci stfiihaãe, jehoÏ role se

ujal autor projektu a prÛvodce

programem, fieditel ZU· Jifií

Taufer. Dle jeho dobrozdání spat-

fií koneãn˘ v˘tvor - první propa-

gaãní DVD r˘mafiovské umûlec-

ké ‰koly - svûtlo svûta uÏ letos na

jafie. ZN

Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov

zve na koncert
studentÛ brnûnské a kromûfiíÏské konzervatofie,

mezi nimi absolventek r˘mafiovské ZU·
Petry Pachovské a Heleny Chlebcové

(kytara, klavír, trubka)

9. bfiezna v 17.00 v sále ZU·
vstupné dobrovolné

Pozvánka

Ve ãtvrtek 2. bfiezna 2006 v 15 hodin
se ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov koná

beseda s europoslancem za KSâM
pro parlamentní volby 2006

JUDr. Karlem Svobodou

Na besedu zve obãany za ZO KSâM
místopfiedseda Ladislav Îilka

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 4/2006
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Barokní projekt ZU·
Îáci v˘tvarného oboru Základní umûlecké ‰koly

R˘mafiov pracují jiÏ od záfií na projektu „Baroko“, kte-

r˘ navazuje na loÀsk˘ a pfiedloÀsk˘ projekt „Gotika“

a „Renesance“. Îáci ve vûku 5 - 20 let se skrze v˘tvar-

né úkoly seznamují s barokní architekturou, sochafi-

stvím a malífistvím, ale i módou, v˘znamn˘mi osob-

nostmi, s tehdej‰í kuchyní, pravidly stolování, barokní-

mi památkami R˘mafiovska apod.

Souãástí tohoto projektu byla i v˘stava Andûlé - mezi

nebem a zemí v mûstském muzeu v prosinci roku 2005.

Projekt bude zakonãen velkou v˘stavou, která probûh-

ne v nedûli 18. ãervna v barokním kostele sv. Trojice

v Albrechticích u R˘mafiova, kde se pfiedstaví také hu-

dební obor s ukázkami barokní hudby a literárnû-dra-

matick˘ obor s barokním divadlem. Kamila H˘Ïová

Mûsto R˘mafiov se prezentovalo na veletrhu Tourism-Expo
11. roãníku v˘stavy sluÏeb cestovního ruchu

a vyuÏití volného ãasu, která se uskuteãnila ve

dnech 3. - 5. února 2006 pod názvem Tourism-

Expo na v˘stavi‰ti Flora v Olomouci, se zú-

ãastnilo i mûsto R˘mafiov, reprezentované

studenty a uãiteli SSO· Prima. Na leto‰ním

roãníku se pfiedstavilo 80 vystavovatelÛ a 12

stánkÛ umûleck˘ch fiemesel, vût‰inou

z Olomouckého kraje, ale i cestovní kancelá-

fie z Prahy, Brna, Plznû, Trutnova, Ostravy

a také ze Slovenska. Svou nabídku pfiedvedly

rovnûÏ v‰echny vût‰í cestovní kanceláfie, jako

napfi. CK Fischer, GLOB tour, CKM, âedok,

âeské dráhy, CK Alexandria, Rekrea, FIRO

tour, Vítkovice-tours a dal‰í. Svoje expozice

zde mûly i Olomouck˘ kraj, Zlínsk˘ kraj, kraj

Vysoãina a samostatnû i nûkterá mûsta, napfi.

Luhaãovice, Zlaté Hory, Mikulov, mikroregi-

ony KromûfiíÏsko, Vala‰sko, Nûmãicko,

Hranicko a dal‰í. Moravskoslezsk˘ kraj bo-

huÏel tuto známou v˘stavu podcenil, a tak

bylo R˘mafiovsko jeho jedin˘m zástupcem.

Ukázalo se, Ïe Olomouãané mají k na‰emu

mûstu velmi kladn˘ vztah. Bûhem tfií dnÛ

nav‰tívilo r˘mafiovsk˘ stánek kolem 420 ná-

v‰tûvníkÛ a studentky i jejich vedoucí Ing.

Eva Sovi‰ová a Hana âoupková se mûly co

ohánût. PfiestoÏe k dispozici byly ãtyfii velké

krabice materiálÛ, zpût jsme vezli jen malé

zbytky. V r˘mafiovském stánku dostali ná-

v‰tûvníci plánky mûsta, broÏuru o R˘mafio-

vu, kalendáfie, pohledy, seznamy ubytova-

cích zafiízení a tipy na v˘let, které vydalo

Mûstské informaãní stfiedisko, prospekty,

publikace, plánky lyÏafisk˘ch tras, vizitky

hotelÛ a chat, aquacentra a dal‰í. Velk˘ zá-

jem byl o seznam hotelÛ, chat a penzionÛ

z celého b˘valého okresu Bruntál, kter˘ vy-

dalo Studentské informaãní centrum SSO·

Prima, s. r. o., a zpracovala jeho vedoucí Ha-

na âoupková.

První den, v pátek 3. února 2006, po slav-

nostním zahájení, vystoupily v doprovodném

programu na pódiu také maÏoretky SSO·

Prima pod vedením Jany Poláchové, které sk-

lidily velk˘ potlesk. Studenti Primy i jejich 

uãitelé zde pracovali od 10 do 18 hodin, pfie-

stoÏe byla doba pololetních prázdnin, a na‰e-

mu mûstu udûlali dobrou propagaci.

SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov
ve spolupráci se SIC a CEKA

Shodil teenagera
se schodÛ

47let˘ muÏ z R˘mafiova je od 

6. února stíhán pro trestn˘ ãin

v˘trÏnictví, kterého se mûl do-

pustit v listopadu loÀského roku

pfied restaurací na tfiídû HrdinÛ.

Nejdfiív uvnitfi lokálu vyzval

16letého mladíka, aby s ním ‰el

ven, a na schodi‰ti pfied vcho-

dem ho udefiil pûstí do obliãeje.

Pak ho chytil za krk, a kdyÏ se

mladík vysmekl, strãil do nûj

tak, Ïe upadl se schodÛ.

Nedûlní poÏár
v R˘mafiovû

V nedûli 5. února krátce po 17. ho-

dinû vzplanula dfievûná stûna za-

hradní chatky v zahrádkáfiské ko-

lonii v R˘mafiovû. PoÏár zfiejmû

vznikl vlivem pfiehfiátí ochranné

roury, kterou procházel koufiovod

kamen skrze zeì. Majiteli vznikla

‰koda za 2 000 Kã.

Zlodûj si odnesl
cennosti za 80 tisíc

V nedûli 5. února vpodveãer vni-

kl neznám˘ pachatel do rekreaã-

ní chalupy v Karlovû pod

Pradûdem. VyuÏil nepozornosti

chatafiky, dostal se do jejího po-

koje a odcizil jí znaãkovou ka-

belku v hodnotû 20 tisíc Kã se

dvûma mobilními telefony, pe-

nûÏenkou a doklady. Kromû toho

z pokoje odnesl ‰perky a dal‰í

cennosti, celkovû za více neÏ 80

tisíc Kã.

Zlodûj nena‰el, co hledal
Neznám˘ pachatel se mezi 

2. a 3. únorem vloupal do slu-

Ïebního vozidla Mitsubishi na

dvofie domu v R˘mafiovû. Vypá-

ãil dvefie, prohledal pfiihrádky

a jejich obsah vyházel na pfiední

sedadla a podlahu. Pak vytrhl

spínací skfiínku a poniãil palubní

desku a elektroinstalaci vozidla.

Z automobilu nic neodcizil, nic-

ménû po‰kozením vznikla ‰koda

za 10 tisíc Kã.

LyÏe ukradl pfiímo
ze stfiechy auta

K dal‰í krádeÏi lyÏí do‰lo mezi

6. a 7. únorem na parkovi‰ti pen-

zionu v Malé Morávce. Zlodûj 

otevfiel zámek stfie‰ního boxu na

zaparkované Hondû majitele

z Hodonínska a odcizil z nûj dva

páry sjezdov˘ch lyÏí v hodnotû

23 tisíc Kã.

Sourozenci se vloupali
do prodejny potravin

Ve stfiedu 8. února zahájil brun-

tálsk˘ policejní komisafi stíhání

dvou sourozencÛ, 47letého muÏe

a o deset let mlad‰í Ïeny, pro

trestn˘ ãin krádeÏe. Jsou obvinû-

ni, Ïe v noci ze 13. na 14. fiíjna

loÀského roku násilnû vnikli do

prodejny potravin v Bfiidliãné.

Z té pak odnesli rÛzné cigarety

a tvrd˘ alkohol, ãímÏ zpÛsobili

‰kodu pfiesahující 30 tisíc Kã.

Na bfieãce a náledí
hrozí smyk

Na tfiídû HrdinÛ v R˘mafiovû

do‰lo 8. února k nehodû, kterou

zavinil mlad˘ fiidiã Octavie. Pfii

projíÏdûní zatáãky na rozbfied-

lém snûhu pfiibrzdil, pfiitom do-

stal smyk a narazil do protije-

doucího Mercedesu. Pfii sráÏce

vznikla ‰koda za celkem 70 ti-

síc Kã.

O nûkolik dnÛ pozdûji, 13. úno-

ra, se brÏdûní na náledí nevypla-

tilo fiidiãi vozidla ·koda Pick-up.

V mírné zatáãce na Husovû ulici

v R˘mafiovû dostal smyk a ãelnû

se stfietl s protijedoucím vozid-

lem Mitsubishi. ZpÛsobená ‰ko-

da je je‰tû vy‰‰í, dosáhla cca 125

tisíc Kã. Ani pfii jedné z nehod

nebyl nikdo zranûn.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Fota: archiv ZU· R˘mafiov



Jak se Ïije v R˘mafiovû ...

starousedlíkÛm
Ve druhém pokraãování seriálu

Jak se Ïije v R˘mafiovû ... nava-

zujeme na pfiedchozí téma Ïivo-

ta cizincÛ v na‰em mûstû téma-

tem, které mÛÏe do jisté míry

pfiedstavovat jeho protipól.

Tentokrát jsme oslovili tfii r˘ma-

fiovské starousedlíky, ktefií zde

Ïijí od narození a zároveÀ pro-

stfiednictvím sv˘ch pfiedkÛ patfií

k té skupinû obyvatelstva, jeÏ na

R˘mafiovsku sídlila je‰tû pfied

válkou. V‰ichni tfii zde tudíÏ

mají skuteãnû hluboké kofieny

a mohou se bez ostychu poãítat

k pamûtníkÛm. TfiebaÏe jejich

vlastní vzpomínky zpravidla ne-

zasahují do doby pfiedváleãné,

mohou nám zprostfiedkovat

dlouhodob˘ retrospektivní po-

hled na mûsto, v nûmÏ Ïijeme

svou dne‰ní pfiítomnost.

Vzhledem k tomu, Ïe v‰ichni

respondenti se narodili v dobû 

okolo druhé svûtové války a by-

li urãit˘m zpÛsobem zasaÏeni

také pováleãn˘m odsunem Su-

detsk˘ch NûmcÛ a následnou

v˘mûnou obyvatelstva, bude ny-

ní na místû alespoÀ struãnû na-

stínit situaci tohoto pfielomové-

ho období.

Tzv. odsun zapoãal v R˘mafiovû

na poãátku srpna 1945. O jeho

tragickém prÛbûhu mûli na‰i

ãtenáfii moÏnost ãíst v seriálu

TûÏké umírání na prahu míru au-

torÛ Jifiího Karla, Romana Ichy

a Herberta Schneidera, kter˘ byl

publikován v R˘mafiovském ho-

rizontu vloni v souvislosti s 60.

v˘roãím konce 2. svûtové války.

Zde pouze pfiipomeneme, Ïe vy-

sídlování trvalo aÏ do roku 1947

a celkovû postihlo pfiibliÏnû 23

tisíc nûmeck˘ch obyvatel nû-

kdej‰ího r˘mafiovského okresu

(pfied válkou Ïilo na R˘mafiov-

sku cca 27 tisíc NûmcÛ). Na 

úbytku nûmeckého obyvatelstva

se smutnû podepsala také fiada

sebevraÏd a vraÏd, k nimÏ do-

cházelo pfiedev‰ím v prvních po-

váleãn˘ch mûsících.

Z odsunu byla ãást nûmeckého

obyvatelstva vyÀata. ·lo pfiede-

v‰ím o ty Nûmce, ktefií byli ne-

postradatelní z tzv. národohos-

podáfisk˘ch dÛvodÛ (pfiedev‰ím

lékafie, zemûdûlce, pracovníky

v textilním prÛmyslu ad.), dále

o ãleny smí‰en˘ch manÏelství

a prokazatelné antifa‰isty.

Nutno v‰ak podotknout, Ïe

i velká fiada tûchto lidí odcháze-

la nebo byla donucena svÛj do-

mov opustit a ani ti, ktefií zde

smûli zÛstat, nebyli u‰etfieni

perzekucí a obvykle pfii‰li

o ve‰ker˘ majetek.

V prvních pováleãn˘ch letech

pfii‰el na fiadu i opaãn˘ proces,

tedy osidlování ãesk˘m obyva-

telstvem z vnitrozemí. Noví 

osídlenci pocházeli z rÛzn˘ch

koutÛ republiky a usazovali se

v opu‰tûn˘ch domech. Nastala

nová éra R˘mafiova, která natr-

valo poznamenala jeho podobu

a jeho Ïivot. Jak˘ byl bûhem ná-

sledujících let a jak˘ je dnes 

v oãích místních starousedlíkÛ?

Jak se jim Ïije v R˘mafiovû?

Herbert Schneider (67), b˘val˘

technik, dnes v dÛchodû, se na-

rodil v R˘mafiovû, ve 2. patfie

mû‰Èanského domu, kter˘ dosud

stojí na rohu dne‰ní Radniãní 

ulice. Pochází ze smí‰eného

manÏelství, otec byl âech a pra-

coval u soudu, matka byla Nûm-

ka. Rodiãe se poznali v R˘ma-

fiovû, odkud matka pocházela,

a v roce 1936 se vzali. Maminka

se pfied svatbou pfiihlásila k ães-

ké národnosti. Syn Herbert se

manÏelÛm Schneiderov˘m naro-

dil v roce 1938, ale po narození

proÏil v R˘mafiovû jen prvních

pût mûsícÛ Ïivota. Poté, co

Nûmci zabrali pohraniãí, musela

jeho rodina z R˘mafiova odejít.

Válku proÏili v Olomouci. Mal˘

Herbert tam je‰tû stihl vychodit

první tfiídu, ale kdyÏ válka v pû-

taãtyfiicátém roce skonãila, otec

opût zatouÏil po horách a celá ro-

dina se v srpnu pfiestûhovala

zpátky do R˘mafiova.

Rodiny Schneiderov˘ch se

vzhledem k ãeské národnosti 

obou rodiãÛ pováleãn˘ odsun

pfiímo nedotkl, zasáhl v‰ak mat-

ãiny pfiíbuzné, ktefií pfiestoÏe ne-

souhlasili s fa‰ismem a hlásili

se k sociální demokracii, byli

nuceni opustit svÛj domov 

a odejít do Nûmecka. Pan

Schneider dodnes pfiesnû ví,

kdy a ve kterém vagónu odjeli.

Jeho matku za okupace mnozí

pfiesvûdãovali, aby se znovu

pfiihlásila k NûmcÛm, zÛstala

v‰ak uÏ natrvalo âe‰kou. Díky

tomu mohla po válce v âesko-

slovensku zÛstat.

Pfiedváleãn˘ R˘mafiov pan

Schneider zná jen z vyprávûní,

ale velmi dobfie si pamatuje

R˘mafiov pováleãn˘. KdyÏ jej

srovnává s dne‰kem, popisuje

hustû obydlen˘ okres, kter˘ je‰-

tû pfied válkou uÏivil témûfi 30 ti-

síc obyvatel; po válce zde Ïila

uÏ sotva polovina. Existoval tu

pomûrnû rozvinut˘ prÛmysl,

spousta mal˘ch továren a dílen,

dfievo, které se vytûÏilo v okol-

ních lesích, se beze zbytku zpra-

covávalo a vyuÏívalo, rozvinuto

bylo hedvábnictví, které provo-

zovaly firmy Flemmich a Schiel.

Na dne‰ní ulici 8. kvûtna fungo-

vala olovárna, v níÏ tzv. kovoze-

mûdûlci (lidé, ktefií od jara do

podzimu pracovali na polích

a v zimû v kovov˘robû) vyrábû-

li diabolky a broky, na

Bartákovû zase koÏeluÏna. Ze

lnu, kter˘ se pûstoval na okol-

ních polích, se v Janovicích liso-

val olej. Lidé, ktefií tu Ïili ode-

dávna, zkrátka dokázali dokona-

le a pfiitom hospodárnû vyuÏít

v‰ech moÏností, jeÏ jim podhor-

sk˘ kraj nabízel, a byli schopni

se vyrovnat i s drsn˘m klima-

tem. Naopak ti, ktefií po roce

1945 pohraniãí znovu osidlova-

li, pfiicházeli obvykle z mnohem

úrodnûj‰ích krajÛ a nebyli pfii-

praveni na zdej‰í tvrdé podmín-

ky. Chybûly jim potfiebné zku‰e-

nosti, ale i vztah k tomuto místu.

Noví osídlenci se podle slov

Herberta Schneidera dali rozdû-

lit na dvû skupiny - na ty, ktefií

zde zaloÏili nov˘ domov, a na ty,

ktefií si pfii‰li do pohraniãí jed-

nodu‰e nakrást. Ti první se usa-

dili, navázali vzájemná pfiátel-

ství a zaloÏili rodiny, ti druzí si

nabrali, co mohli, a zase ode‰li.

Podle svûdectví pana Schnei-

dera, jehoÏ matka pracovala ja-

ko správcová jednoho z r˘ma-

fiovsk˘ch ãinÏovních domÛ, si

nûktefií odná‰eli naprosto v‰ech-

no, vãetnû elektrick˘ch vypína-

ãÛ a zásuvek.

Také vzhled mûsta se od války

rapidnû promûnil. Nûkterá mís-

ta, která si pan Schneider pama-

tuje z dûtství, se zmûnila k nepo-

znání. Jako pfiíklad uvádí sou-

ãasnou Radniãní ulici, z níÏ zÛ-

stalo stát jen nûkolik pÛvodních

domÛ. Úzká uliãka s nûkolika

obchÛdky naprosto zmûnila svÛj

ráz, kdyÏ domky v 70. letech vo-

jáci zbourali a na jejich místû

byly postaveny paneláky. Podo-

bnû v˘raznou promûnou pro‰ly

i Pfiíkopy se sv˘mi domeãky

a zahrádkami.

Na otázku, co podle pana

Schneidera R˘mafiovu nejvíce

schází, odpovídá, Ïe pfiedev‰ím

práce, která tvofií alfu a omegu

celého Ïití. Dostatek práce pfii-

ná‰í lidem i mûstu dostatek pe-

nûz, které mohou plynout i ji-

nam, do sportu a kultury. Po 90.

roce se mûsto sice zmûnilo

v mnoh˘ch ohledech k lep‰ímu,

byla kupfi. opravena fiada domÛ.

Nicménû nûkteré vûci spûly spí-

‰e k hor‰ímu. Kromû nedostatku

práce a s tím spojen˘ch moÏnos-

tí spoleãenského vyÏití se podle

slov Herberta Schneidera na ne-

spokojenosti r˘mafiovského oby-

vatelstva v poslední dobû pode-

psala i ztráta nemocnice.

A jaká je podle nûj budoucnost

R˘mafiova? Velké ‰ance mu

podle jeho slov sk˘tá turismus.

R˘mafiovsko má krásnou pfiíro-

du a ãist˘ vzduch a právû na tom

by mûl stavût. Lidem ov‰em

chybí pracovitost, aktivita.

A jak˘ je podle Herberta

Schneidera Ïivot v R˘mafiovû?

„Tvrd˘. Je tady pût mûsícÛ
chladno, jeden mûsíc teplo
a ‰est mûsícÛ zima. Lidé, aby tu
pfieÏili, se museli vÏdycky hod-
nû ohánût. Na druhou stranu je
tu krásnû. V‰echno má dvû
strany.“
Rodina Olgy Doãkálkové (76)

má na R˘mafiovsku skuteãnû

hluboké kofieny, narodila se tu

uÏ její praprababiãka. Sama paní

Doãkálková pfii‰la na svût v do-

mû na ondfiejovském konci

R˘mafiova v únoru roku 1930.

Pamatuje si tudíÏ i R˘mafiov pr-

vorepublikov˘. Rodiãe byli tex-

tilní dûlníci, ktefií pracovali pro

firmu Schiel, a jako takoví zna-

telnû pociÈovali problémy hos-
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podáfiské krize 30. let. Na dru-

hou stranu mohli díky své profe-

si po válce v R˘mafiovû zÛstat,

neboÈ byli potfiební pro to, aby

zauãili novû pfiíchozí osídlence

do práce v textilních továrnách.

Paní Doãkálková nevzpomíná

na válku, odsun ani na osud

NûmcÛ, ktefií zÛstali, ráda.

Válku proÏila v R˘mafiovû, nu-

cená utéct do bunkru pokaÏdé,

kdyÏ se nad mûstem objevila le-

tadla. Po válce byla její rodina

sice z odsunu na poslední chvíli

vyÀata, nicménû pfii‰la o byt

i v‰echen majetek.

Olga Doãkálková nav‰tûvovala

nûmeckou dívãí ‰kolu, poté

mû‰Èanku, která sídlila v budovû

dne‰ní Primy, a nakonec textilní

prÛmyslovku v místû souãasné-

ho gymnázia. Od roku 1946 pra-

covala v tkalcovnû. Bûhem své-

ho Ïivota ov‰em vystfiídala mno-

ho dal‰ích zamûstnání a je‰tû

v dÛchodu pÛsobila jako pfiekla-

datelka. Nûmãina je jí dodnes

matefisk˘m jazykem. Stále ji

pouÏívá v hovoru se sv˘mi sou-

kmenovci, i na redakãní dikta-

fon chvílemi zaznûlo nûmecké

slÛvko. âesky se nauãila aÏ po

válce, v továrnû od dívek, které

zauãovala. Byly to první âe‰ky,

se kter˘mi se po válce sblíÏila.

Pozdûji se za âecha i provdala.

Aãkoliv vztahy místních NûmcÛ

a novû pfiíchozích âechÛ bez-

prostfiednû po osvobození byly

natolik vyhrocené, Ïe o nich ne-

chce podrobnûji mluvit, postup-

nû se v‰e uklidnilo a dnes má

paní Doãkálková mezi âechy

mnoho pfiátel a Ïádné v˘raznûj‰í

rozpory mezi pfiíslu‰níky obou

národností nevnímá.

Olga Doãkálková má vzácnû vy-

rovnan˘ a smífiliv˘ postoj i k R˘-

mafiovu jako takovému. Pfie-

stoÏe se za ta léta natolik zmû-

nil, nejen lidmi, ale hlavnû sv˘m

vzhledem, zÛstává pro ni mís-

tem, kde se narodila a které má

ráda. DokáÏe barvitû vylíãit

mnohá místa, která z povrchu

mûsta úplnû zmizela a byla na-

hrazena sériovou v˘stavbou, na-

pfi. Pfiíkopy s mal˘mi hospodáfi-

stvími, FeitÛv velkostatek na

místû dne‰ní matefiské ‰kolky

u Opavské ulice, jehoÏ pozemky

se táhly aÏ k Harrachovu, nebo

nádhern˘ park s vodotryskem

pod b˘valou Jednotou. Z jejího

vyprávûní se vynofiují i dal‰í pÛ-

vabná zákoutí, jejichÏ podobu

dnes dokládají uÏ jen dobové

pohlednice. Nejsilnûji ov‰em

postrádá nemocnici v její pÛ-

vodní podobû. Redukci tohoto

zafiízení s dlouholetou tradicí

vnímají zdej‰í starousedlíci co-

by lidé vy‰‰ího vûku jako vel-

kou ztrátu jedné z dÛleÏit˘ch ji-

stot.

Také spoleãensk˘ Ïivot mûsta

mûl podle svûdectví paní Doã-

kálkové je‰tû na poãátku 60. let

docela jin˘ ráz neÏ dnes.

V R˘mafiovû bylo pfies dvacet

restaurací a v nûkolika spoleãen-

sk˘ch domech vãetnû dne‰ního

kina se pofiádaly plesy. Postupnû

v‰ak, pfiibliÏnû v dobû zru‰ení

r˘mafiovského okresu, zaãal

spoleãensk˘ Ïivot upadat a vy-

trácela se i druÏnost mezi lidmi.

Ale ani souãasn˘ R˘mafiov ne-

má v oãích Olgy Doãkálkové,

snad s v˘jimkou zmiÀované

ztráty nemocnice, vût‰í vadu na

kráse. Po roce 1989 se zaãal

zlep‰ovat jeho vzhled a s lidmi

je uÏ také naprosto smífiená. Zdá

se, Ïe na své rodi‰tû nedá ani po

tûÏk˘ch Ïivotních zku‰enostech

dopustit. Na otázku, jak se jí Ïi-

je v R˘mafiovû, odpovídá jedno-

znaãnû: „Dobfie.“
Osud o nûco mlad‰í pfiítelkynû

Olgy Doãkálkové, paní Gertru-

dy Polãákové (70), byl v mnoha

smûrech podobn˘. Narodila se

v Ondfiejovû, k nûmuÏ má do-

dnes siln˘ vztah. Do dvou let ji

vychovával otec, kter˘ nemûl

bûhem krize práci, maminka

pracovala v textilce. Po válce

byla rodina paní Polãákové rov-

nûÏ zahrnuta do odsunu, nicmé-

nû ze stejn˘ch dÛvodÛ jako

u Olgy Doãkálkové nakonec vy-

sídlena nebyla. Pfiesto strávila

dva roky (1947-9) v tzv. vnitfi-

ním odsunu na zemûdûlsk˘ch

statcích na Hané. Poté se rodiãe

paní Polãákové opût vrátili na

R˘mafiovsko, ale nemûli se kam

nastûhovat a krátce Ïili v Harra-

chovû. O dÛm v Ondfiejovû sa-

mozfiejmû pfii‰li, jak paní

Polãáková vzpomíná, nov˘ ma-

jitel jim nechal jen to, co mûli na

sobû. Ani ona nechce o prvních

pováleãn˘ch letech pfiíli‰ mlu-

vit, nicménû o tom, v jak tûÏké

situaci se ocitli, svûdãí napfiíklad

její zmínka, Ïe tfii roky spala na

Ïehlicím prknû.

V R˘mafiovû Ïije Gertruda

Polãáková od roku 1950. âesky

se nauãila po válce a také ona se

nakonec provdala za âecha.

Nûmãinu ov‰em dodnes pûstuje

ve spolku, kter˘ sdruÏuje na ãty-

fiicet r˘mafiovsk˘ch NûmcÛ.

Zpoãátku i ona pracovala v tex-

tilní továrnû, pozdûji kvÛli ne-

mocn˘m rodiãÛm pfie‰la na do-

mácí práci. Po smrti svého muÏe

po nûm navíc pfievzala funkci 

osvûtlovaãe v r˘mafiovském ki-

nû, kterou vykonává uÏ pfies tfii-

cet let.

Na rozdíl od Olgy Doãkálkové

je Gertruda Polãáková k R˘ma-

fiovu pomûrnû kritická. Její Ïi-

votní zku‰enosti, ale zfiejmû i je-

jí rázná povaha jí umoÏÀují vi-

dût v na‰em mûstû mnohem více

nedostatkÛ. Kromû chybûjící pl-

nû funkãní nemocnice jí nejvíce

vadí vandalismus a nepofiádnost

zdej‰ích lidí. Na otázku, co pod-

le jejího názoru v R˘mafiovû

nejvíce chybí, odpovídá, Ïe spo-

leãenské vyÏití pro mladé lidi.

Sama je ãtyfinásobnou babiãkou

a zajímá se o to, co mohou dûti

a dospívající ve mûstû podnikat.

Je názoru, Ïe by se mûlo více in-

vestovat do sportovi‰È. Také ona

si myslí, Ïe mûsto v posledních

letech dost zhezklo a zlep‰ilo se

i z hlediska sluÏeb, nicménû jí

vadí, Ïe si nûktefií lidé neumí

krásn˘ch vûcí váÏit.

A jak se podle Gertrudy

Polãákové Ïije v R˘mafiovû?

„Já myslím, Ïe se nám tu Ïije
docela dobfie. Ale chybí mi tu ta
nemocnice.“

V‰em dotázan˘m
za odpovûdi dûkuje ZN

R˘mafiovsk˘ kriminalista nás bude reprezentovat
na republikovém mistrovství v bûhu na lyÏích

Na základû nominace z lednového okresního

policejního pfieboru v bûhu na lyÏích, kter˘

vyhráli podpraporãík Petr Andr˘sek, nadpo-

ruãík Vlastimil Koke‰ a praporãík Marian

Danos, se tito tfii policisté úãastnili ve dnech

7. - 9. února 2006 Krajského pfieboru fiedite-

le správy Moravskoslezského kraje v bûhu

na lyÏích na Pustevnách.

První den - ve stfiedu 8. února - závodníci

soutûÏili v bûhu na lyÏích volnou technikou

na 10 kilometrÛ, o den pozdûji jeli stejnû

dlouhou trasu klasickou technikou. Celkem

26 lyÏafiÛ bylo podle vûku rozdûleno do

dvou kategorií (sedmnáct do 39 let, devût

nad 40 let), ve vlastní kategorii soutûÏily

i dvû Ïeny.

Ve stfiedu 8. února pokofiil Vlastimil Koke‰

v kategorii nad 40 let v‰ech sv˘ch osm kole-

gÛ a 10 kilometrÛ volnou technikou zvládl

jiÏ za 31,55 minut. Pfiitom poslednímu trasa

trvala 63,12 minut.

V kategorii do 39 let získal v tent˘Ï den Petr

Andr˘sek z OOP âR R˘mafiov stfiíbro s ãa-

sem 31,04 minut a nechal tak za sebou dal-

‰ích 15 závodníkÛ. Marian Danos z OOP âR

Vrbno pod Pradûdem se umístil v polovinû

tabulky na 8. místû.

Ke stfiedeãnímu závodu fiekl stfiíbrn˘ Petr

Andr˘sek: „První den závodÛ napadlo asi
pÛl metru nového snûhu a trasa byla celko-
vû dost nároãná. Navíc byla proti loÀsku pa-
trná vy‰‰í konkurence, a ze svého umístûní
mám proto velkou radost.“
Své vynikající umístûní ze stfiedy bruntál‰tí

policisté zopakovali i o den pozdûji v klasi-

ce. Petr Andr˘sek byl opût stfiíbrn˘ s ãasem

32,38 minut. Marian Danos dorazil ãtrnáct˘.

Opût exceloval bruntálsk˘ Vlastimil Koke‰

a ve své kategorii i tentokrát bezkonkurenã-

nû zvítûzil s absolutnû nejlep‰ím ãasem

30,53 minut. Koke‰ k závodu fiíká: „Od ma-
zání aÏ po cel˘ prÛbûh závodu se mnû
i Petru Andr˘skovi opravdu dafiilo. Trasa
byla druh˘ den dobfie pfiipravená. Teplota
byla sice jenom kolem nuly, ale celkovû mám
ze závodu velmi dobr˘ pocit. V pondûlí
20. února 2006 odjíÏdíme i s Petrem na po-
licejní mistrovství republiky do Harrachova.
Doufám, Ïe nám ‰tûstí bude pfiát stejnû jako
na krajském pfieboru.“

npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãová
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Kdo opustí rmoutícího se pfiítele, není hoden se s ním dûlit

o jeho radosti. Catullus
Známá i neznámá v˘roãí
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25. 2. 1841 nar. Auguste Renoir, francouzsk˘ malífi, grafik a so-

chafi (zemfi. 3. 12. 1919) - 165. v˘roãí narození

26. 2. 1361 nar. Václav IV., ãesk˘ panovník (zemfi. 16. 8. 1419) 

- 645. v˘roãí narození

28. 2. 1911 nar. Otakar Vávra, filmov˘ reÏisér a scenárista 

- 95. v˘roãí narození

28. 2. 1916 zemfi. Henry James, americk˘ prozaik a literární kritik 

(nar. 15. 4. 1843) - 90. v˘roãí úmrtí

1. 3. 1886 nar. Oskar Kokoschka, rakousk˘ malífi, grafik a spiso-

vatel (zemfi. 22. 2. 1980) - 120. v˘roãí narození

1. 3. 1971 zemfi. Franti‰ek Hrubín, spisovatel (nar. 17. 9. 1910) 

- 35. v˘roãí úmrtí

3. 3. Den boje spisovatelÛ za mír, vyhlá‰en Mezinárodním
sdruÏením PEN klubu v ãervenci 1984

3. 3. 1961 zemfi. Eduard Fiker, prozaik, autor detektivních románÛ 

(nar. 21. 11. 1902) - 45. v˘roãí úmrtí

5. 3. 1851 nar. Václav BroÏík, malífi a kreslífi (zemfi. 15. 4. 1901) 

- 155. v˘roãí narození

5. 3. 1951 zemfi. Jifií Karásek ze Lvovic, spisovatel (nar. 24. 1. 1871)

- 55. v˘roãí úmrtí

5. 3. 1966 zemfi. Anna Achmatovová, ruská básnífika (nar. 23. 6. 1889)

- 40. v˘roãí úmrtí

6. 3. 1926 nar. Andrzej Wajda, polsk˘ filmov˘ reÏisér - 80. v˘r. nar.

6. 3. 1951 nar. Jifií Schelinger, zpûvák (zemfi. 13. 4. 1981) 

- 55. v˘roãí narození

7. 3. Památn˘ den âR - v˘roãí narození Tomá‰e Garri-
gua Masaryka v roce 1850

7. 3. 1816 zemfi. Karel Ignác Thám, obrozeneck˘ filolog, básník 

a pfiekladatel, autor Obrany jazyka ãeského (nar. 4. 11. 1763)

- 190. v˘roãí úmrtí

8. 3. Mezinárodní den Ïen - v˘roãí demonstrace newyor-
sk˘ch ‰vadlen v roce 1909, slaví se od roku 1911

8. 3. 1731 zemfi. Ferdinand Maxmilián Brokof, sochafi, jeden 

z nejv˘znamnûj‰ích pfiedstavitelÛ ãeského barokního 

umûní (nar. 12. 9. 1688) - 275. v˘roãí úmrtí

10. 3. Den solidarity s Tibetem

Pranostiky na mûsíc bfiezen
• Bfieznové slunce má krátké ruce a dlouh˘ kabát.
• Bfiezen - za kamna vlezem.
• Kolik mlh v bfieznu, tolik lijavcÛ v ãervenci.
• V bfieznu sedlák stromy osekává, ale kabát je‰tû nesundává.
• Hfimí-li v bfieznu, snûÏí v máji.
• Mrzne-li o Kunhutû, mrzne je‰tû ãtyfiicet dní. (3. bfiezen)
• Na svatého Bedfiicha slunko teplem zad˘chá. (6. bfiezen)
• O svatém Tomá‰i sníh bfiedne na ka‰i. (7. bfiezen)
• Na svatého ¤ehofie ãáp letí od mofie, Ïába hubu otevfie, lín˘ sedlák, kte-

r˘ neofie. (12. bfiezen)
• Svat˘ Josef s tváfií milou konãí zimu plnou. (19. bfiezen)
• Svat˘ Matûj pfiidá polínko, svat˘ Josef dvû a Panna Maria celou náruã.

(25. bfiezen)
• O svaté Balbínû je uÏ po zimû. (31. bfiezen)

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Filip Jandel ................................................................ Horní Mûsto

AneÏka Vrbová .......................................................... R˘mafiov

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

Katefiina Sobkuliaková - Jamartice ...................................... 80 let

Alice Nováková - R˘mafiov ................................................. 80 let

Anna Filová - R˘mafiov ........................................................ 80 let

Terezie Spurná - R˘mafiov ................................................... 80 let

·arlota Bubelová - R˘mafiov ................................................ 81 let

Miloslava MrÀková - Edrovice ............................................ 82 let

Anna Pytlíãková - R˘mafiov ................................................. 82 let

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

Zdenka Zobalová - R˘mafiov ............................................... 86 let

Rozlouãili jsme se
Ladislav Krhovsk˘ - R˘mafiov ............................................... 1955

Ondfiej âajan - R˘mafiov ........................................................ 1938

Jaroslav Spû‰n˘ - Ruda .......................................................... 1945

Matrika MûÚ R˘mafiov

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov pfiipravuje

LETNÍ TÁBOR V JEMNICI
(okr. Tfiebíã)

Termín: 7. - 16. ãervence 2006

Pro: dûti od 3. tfiídy

Program: AË ÎIJÍ DUCHOVÉ - celotáborová hra 

s Bílou paní a jin˘mi hradními 

a zámeck˘mi stra‰idly (hry, soutûÏe, 

koupání, jízda na koni, v˘let 

do Jindfiichova Hradce)

Cena: 2 570 Kã

Informace a pfiihlá‰ky:
Helena Tesafiová, SVâ R˘mafiov, tel.: 554 211 410

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - únor - bfiezen 2006

25. 2. Krajská soutûÏ ve stolním tenisu
10.00 SVâ R˘mafiov - TJ Krnov B
14.00 SVâ R˘mafiov - ATS Mûsto Albrechtice

26. 2. 14.30 SVâ Velk˘ ma‰karní ples
pestr˘ program pro dûti, písniãky, 
soutûÏe a tanec s olomouckou sku-
pinou Gong, vyhlá‰ení nejzajíma-
vûj‰ích masek

28. 2. 9.00 - 12.00 SVâ Prázdninová v˘tvarná dílna
batika - technika savování, malova-
n˘ kvûtináã, vafiení - saláty

1. 3. 9.00 - 12.00 SVâ Prázdniny ve v˘tvarné a kera-
mické dílnû
ozdoby do oken - slupovací barvy, 
keramika - jmenovka, vafiení - úÏas-
né placiãky s ovocem, cena 90 Kã

2. 3. 9.00 - 12.00 SVâ Prázdniny ve v˘tvarné a kera-
mické dílnû
malovan˘ hrnek, pol‰táfiek - tisk, 
na látku, vafiení - malá hostina, cena 
90 Kã

4. 3. 9.30 SVâ Semináfi Jiu-Jitsu a Bo-Hanbo-Jitsu
14. 3. 9.15 a 10.45 kino Panna a netvor

- Divadlo Pohádka Praha, pofiad pro 
M· + 1. - 5. r. Z·

16. 3. 13.00 SVâ Vafiení v klubu
29. 3. 18.00 mal˘ sál SVâ Setkání pedagogÛ s pfiedstaviteli

mûsta
6., 15., 20., 29. 3.

10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·
7., 16., 21., 30. 3. 

9.00 SVâ Keramická dílna pro Z·
8. 3. 13.30 tûlocviãna Turnaj ve florbalu 4. a 5. tfi.

Národní ul.
24. 3. 15.00 kino Matefiinka 2006, pfiehlídka M·
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Ve stfiedu 15. února probûhlo ve

Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov

finále oblíbené zábavnû-vûdo-

mostní soutûÏe 5. tfiíd Entent˘ny.

Îáci v‰ech ãtyfi 5. tfiíd r˘mafiovské

základní ‰koly bojovali v ‰esti ko-

lech, v nichÏ vedle teoretick˘ch

znalostí z rÛzn˘ch oborÛ (pfiírodo-

vûda, zemûpis, hudební v˘cho-

va ...) museli prokázat i svoji

praktickou ‰ikovnost pfii navléká-

ní korálkÛ nebo pfii hodu na ko‰.

Bez jediné poráÏky soutûÏí pro‰la

a vítûzem 14. roãníku Entent˘n se

stala 5. C s tfiídní uãitelkou

Martou ·tarhovou. Pofiadí na dal-

‰ích místech: 2. místo 5. B - tfi. 

uãitelka Pavla Sekaninová, 3. mí-

sto 5. A - tfi. uãitelka Jana Krou-

tilová, 4. místo 5. D - tfi. uãitelka

Marcela Tauferová. Pfii vyhodno-

cení soutûÏe si dûti tradiãnû odne-

sly kromû diplomÛ a sladkostí ke-

ramické Entent˘ny z dílny Evy

Kudlákové a velké Entent˘novy

koláãe, které vûnovala R˘ma-

fiovská pekárna. 

Helena Tesafiová

Mûstská knihovna Mûstské muzeum a Galerie Octopus

- internet zdarma pro registrované ãtenáfie

- vzdûlávací kurz pro ty, kdo chtûjí s internetem zaãít, 

kaÏdou stfiedu v mûsíci 

od 9 - 10 hodin

- v˘stava obrazÛ Miroslava 

Morávka (20. 2. - 15. 3.)

Bfiezen bude v knihovnû
ve znamení internetu

4. února - 5. bfiezna

Ludûk
Adámek
- vitráÏe
- kresby
- koláÏe
- plastiky

V˘stavy v roce 2006

únor (4. 2. - 5. 3.) Ludûk Adámek, kresby, vitráÏe, 

plastiky

bfiezen (10. 3. - 9. 4.) Vladimír Halla, malby

Veronika Psotková - sochy

duben, kvûten (14. 4. - 17. 5.) Miloslav PoÏár a jeho hosté

kvûten, ãerven (22. 5. - 25. 6.) Vlastimil Nedoma, barevná foto-

grafie - zpûvní ptáci

ãervenec (1. 7. - 27. 7.) Vladimír Kokolia - kresby, grafika

srpen (1. 8. - 27. 8.) Miroslav ·najdr st. - obrazy

záfií (1. 9. - 1. 10.) AneÏka a Miroslav Kovalovi
- kresby

fiíjen (8. 10. - 5. 11.) Kamila H˘Ïová, ·árka Lupeãková,

malby

listopad, prosinec (10. 11. - 31. 12.) Jindfiích ·treit, 
ãernobílá fotografie

(Zmûna v˘stavních termínÛ vyhrazena)

Vítûzem 14. roãníku
soutûÏe Entent˘ny je 5. C

Lesní idyla
v obrazech Miroslava Morávka

V pondûlí 20. února byla ve

vestibulu r˘mafiovské knihovny

otevfiena v˘stava obrazÛ jano-

vického v˘tvarníka Miroslava

Morávka. Autor na ní pfiedstavil

olejomalby, pastely a kresby

tuÏkou s pfieváÏnû pfiírodní te-

matikou.

Miroslav Morávek dosud pre-

zentoval svá díla pfiedev‰ím

v prostorách Osadního v˘boru

Janovice, kde instaloval fiadu

samostatn˘ch v˘stav a pfiispûl

i do vût‰ích kolektivních expo-

zic, jeÏ v období Vánoc a Veli-

konoc osadní v˘bor pravidelnû

sestavuje z ruãních prací jano-

vick˘ch obãanÛ. Autor také nû-

kolik obrazÛ v˘boru vûnoval,

takÏe jeho práce jsou zde k vi-

dûní prakticky neustále. Letos

poprvé se objevily i v R˘mafio-

vû, v ucelenûj‰ím v˘boru, kter˘

dává nahlédnout do autorova

tvÛrãího svûta.

Miroslav Morávek je v˘tvarník

samouk. Malování je jeho ko-

níãkem, jemuÏ se vûnuje uÏ od

mládí ve svém volném ãase.

Obãansk˘m povoláním lesní

dûlník má blízk˘ a evidentnû sil-

n˘ vztah k pfiírodû. Ta ostatnû je-

ho obrazÛm dominuje. Pokud

není pfiímo hlavním námûtem,

jak je tomu v barvit˘ch hor-

sk˘ch zákoutích se zurãícími

potoky, poklidn˘mi jezírky

a volnû se pohybující lesní zvû-

fií, tvofií alespoÀ pozadí ãi v˘raz-

né motivy zobrazeného. Vedle

rozmûrn˘ch krajin tak mezi vy-

staven˘mi exponáty nalézáme

i lovecké záti‰í ãi nûkolik kytic

a pfiedev‰ím idylické pohledy na

vesnická stavení. Kromû ano-

nymních míst, jeÏ rozpozná pou-

ze obyvatel podhorsk˘ch osad,

zachytil i zdej‰í historické loka-

lity, jako napfi. zámek v Janovi-

cích, r˘mafiovskou radnici ãi ba-

rokní kapli V Lipkách.

Miroslav Morávek, aã sám v˘-

tvarník autodidakt, má jiÏ své-

ho Ïáka, janovického chlapce

Václava Pavézu. Tento talento-

van˘ hoch jde ve ‰lépûjích své-

ho uãitele a zamûfiuje se rovnûÏ

na pfiírodní tematiku a mnohdy

aÏ pfiebujelou barevnost, která

v pfiípadû obou signalizuje dût-

sky radostné a nekomplikované

vnímání svûta.  ZN

Autor: Miroslav Morávek
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Pfiijìte se s námi pobavit do divadla
Amatérsk˘ divadelní spolek

mûsta R˘mafiova Mahen zve

v‰echny milovníky komediální-

ho Ïánru na premiéru situaãní

komedie Neila Simona - ¤eãi.

Premiéra pfiedstavení se uskuteã-

ní jiÏ v pondûlí 27. února v 19.30

a první repríza o t˘den pozdûji, 

6. bfiezna, rovnûÏ v 19.30 v mûst-

ském kinû. Vstupenky jsou k do-

stání v informaãním centru pfii

Mûstském muzeu v R˘mafiovû na

námûstí Míru nebo pfied pfiedsta-

vením v pokladnû kina.

Máte rádi dobr˘ humor a rádi se

pobavíte? Tak neváhejte a pfiijìte

na jednu z nejvydafienûj‰ích diva-

delních her dramatika Neila

Simona. Pfied ãtyfimi lety uvedli

ochotníci Mahena s úspûchem je-

ho neménû zdafiilou hru pod ná-

zvem Rozladûné dueto. Hra ¤eãi

vás vtáhne do dûje a pfii komic-

k˘ch situacích se rozhodnû nudit

nebudete.

Neil Simon je nejúspû‰nûj‰í 

(a údajnû i nejbohat‰í) americk˘

dramatik posledních ãtyfiiceti let,

nekorunovan˘ král broadways-

k˘ch ãinoherních scén s pfiesa-

hem i do oblasti muzikálÛ.

Narodil se v roce 1927 v New

Yorku. Mûl pfiezdívku „Doc“,

protoÏe od dûtství snil o povolání

lékafie. V 16 letech vstoupil do ar-

mády. Pak sice zaãal studovat

medicínu, ale studium nedokon-

ãil. Zaãal psát skeãe a pozdûji se-

riály pro televizi - a uvízl dráp-

kem. Jeho první hra „Come Blow

Your Horn“ (Pojì nám zatroubit)

je pr˘ hra autobiografická. S ní

je‰tû díru do svûta neudûlal.

Druhou hru dokonce nejprve

vzdal. Teprve po dokonãení ús-

pû‰ného libreta k muzikálu

„Little Me“ (Malé já), kter˘ mûl

premiéru na Broadwayi v roce

1962, se k ní vrátil a ta zaloÏila

jeho slávu. Byla to hra „Barefoot

in the Park“ (Bosé nohy v parku).

Dal‰í neménû slavnou hrou byl

„Podivn˘ pár“, nad‰enû pfiijat˘

nejen obecenstvem, ale i váÏnou

kritikou, coÏ je shoda vcelku dos-

ti vzácná. Od Podivného páru na-

psal Neil Simon dal‰í hry (Sliby

chyby, Apartmá 719, Drobeãky

z perníku, Poslední ze Ïhav˘ch

milencÛ, Zajatec na druhé ave-

nue). V roce 1972 pí‰e komedii

„... vstupte!“ (The Sunshine bo-

ys). Jako vût‰ina jeho ostatních

her se i tato komedie zakrátko

stala hitem New Yorku a byla vy-

hodnocena za jednu z nejlep‰ích

her sezóny 1972/73. I v dal‰ích le-

tech obohacoval Neil Simon reper-

toár broadwaysk˘ch divadel o nové

hry (napfi. Kapitola druhá, KaÏd˘

má svého Leona, Blázni, Hodn˘

pan doktor, Chci k filmu, Dámská

jízda, Ztracen v Yonkersu).

MÛÏeme bez nadsázky fiíci, Ïe

patfií k nejhranûj‰ím a nejoblíbe-

nûj‰ím autorÛm na svûtû. Podle

jeho her vznikla fiada úspû‰n˘ch

filmÛ. Kritika chválí autora pfie-

dev‰ím za to, Ïe dokázal, „jak je

dÛleÏité neb˘t váÏn˘“ - coÏ je na-

ráÏka na znám˘ titul Oscara

Wilda. ObdrÏel nûkolik v˘znam-

n˘ch ocenûní a v roce 1991

i prestiÏní Pulitzerovu cenu.

A oã se vlastnû jedná v jeho hfie

¤eãi, kterou letos nastudoval 

ochotnick˘ spolek Mahen? Po-

stavy Charley a Myra (ktefií se na

jevi‰ti nikdy neobjeví) pozvou na

oslavu desátého v˘roãí svého

manÏelství pár nejbliÏ‰ích pfiátel.

Ti pak postupnû pfiicházejí do je-

jich domu na pfiedmûstí New

Yorku. S pfiíchodem kaÏdé dvoji-

ce nastane nová, neãekaná situa-

ce, která v‰echny pfiítomné pfiive-

de ve stra‰liv˘ zmatek. KdyÏ se

zvedne opona, jsou na jevi‰ti prv-

ní dva hosté - manÏelé Ken

a Chris. Ken právû zjistil, Ïe je-

jich hostitel si - ve snaze se zabít

nebo ne‰Èastnou náhodou - pro-

stfielil u‰ní lalÛãek. ProtoÏe jde

o námûstka newyorského staro-

sty, snaÏí se oba celou záleÏitost

pfied ostatními ututlat. Oznámí

jim, Ïe jídlo v kuchyni je pfiipra-

veno, ale hostitelé nechávají na 

ostatních, aby si ho uvafiili sami.

Hosté to nejprve povaÏují za ja-

kousi recesi, ale hlad je silnûj‰í,

a tak tuto hru pfiijmou. S pfiib˘va-

jícím ãasem se ale ono tajemné

zmizení hostitelÛ zaãne odhalo-

vat, a kdyÏ do domu pfiijde poli-

cie, lÏou úplnû v‰ichni. Jaképak

je jejich pfiekvapení, kdyÏ se za

dvefimi do sklepa ozve hlas paní

domu Myry...

Hra, která se na Broadwayi obje-

vila v listopadu 1988 a doãkala se

531 repríz, je stejnû jako u ostat-

ních Simonov˘ch her plná humo-

ru, nedorozumûní a neãekan˘ch

rozuzlení.

Na pfiedstavení vás srdeãnû zvou
herci a reÏisérka divadelního
spolku Mahen

Úsmûvnû

Náhoda k neuvûfiení
Zpoãátku ta pfiíhoda nebyla k pousmání. M˘m

znám˘m ode‰la babiãka. Bez návratu. Byla uÏ

stará, ale byla. A náhle byl její domek prázdn˘

a zÛstaly jen pûkné vzpomínky. Pfii‰lo rozho-

dování, Ïe domeãek nebudou udrÏovat a Ïe 

udûlají nejlépe, kdyÏ chalupa dostane nového

schopného majitele, dobrého údrÏbáfie a kutila.

Dûti a vnouãata - ti v‰ichni na‰li své domovy

daleko od babiããina obydlí, domek se musí

udrÏovat, vûtrat, musí prostû Ïít. Rodinná ra-

da rozhodla, Ïe finance se následnû spraved-

livû rozdûlí. Hotovo. Odhadci, notáfi, rozhod-

nutí soudu, v‰ak to znáte, papírová vojna.

A v‰ude se platí a platí.

Tehdy si dûti vzpomnûly, Ïe bábinka mûla

slu‰nou ãástku penûz, Ïila skromnû a doved-

la u‰etfiit. ·etrná byla odjakÏiva, i z mála se

jí to dafiilo. V‰ichni hledali a hledali. Na mís-

tech moÏn˘ch i nemoÏn˘ch. Likvidovalo se

staré zafiízení, detektivním zrakÛm neuteklo

nic. Stará pohovka, za rámy star˘ch obrázkÛ,

kaÏd˘ hrníãek i stfiep, pod vy‰lapan˘m ko-

bercem, za star˘mi hodinami, v postelích.

Systematicky. V̆ sledek byl nulov˘.

Dcera i syn odcházejí z domku, naposledy.

Vzpomenou na dávno uplynulé dûtství, na

v‰echno, co tvofiilo tehdy jejich domov.

Dcera je‰tû naposledy pfied dlouhou cestou

autem nav‰tíví tu docela malou místnÛstku.

Pak jakoby mimochodem zavadí oãima o ná-

drÏku na vodu. Je‰tû do ní se podívám. O Ïe-

nu se pokou‰ejí mrákoty! V nádrÏce je men-

‰í zavafiovací sklenice. V ní peãlivû vysklá-

dáno, uzavfieno, tedy „zavafieno“ dvakrát sto

tisíc! Mladá paní má blízko k mdlobám.

Poslední pozdrav od maminky byl peãlivû

vyndán a spravedlivû rozdûlen.

A já teì vÛbec nevím, jestli je to k pousmá-

ní. -Si-
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Historie fiádu sahá hluboko do

období 3. kfiíÏové v˘pravy (1189

- 1192), jejíÏ velmi aktivní pfie-

dvoj tvofiily ãeské oddíly vedené

Dûpoldem Pfiemyslovcem a jíÏ se

úãastnil vedle Friedricha

Barbarossy téÏ proslul˘ anglick˘

král Richard Lví srdce, a váÏe se

k obléhání palestinského Akkonu

1190. Zde na pobfieÏí zbudovali

nûmeãtí námofiníci stan z lodního

plachtoví, aby slouÏil kfiesÈan-

sk˘m obléhatelÛm jako polní la-

zaret pro ranûné i pfievahu obûtí

epidemií. Po dobytí pevnosti za-

koupilo ‰pitálské bratrstvo poze-

mek, kde vystavûlo zdûnou ne-

mocnici. Roku 1191 vzal nov˘

fieholní fiád pod ochranu papeÏ

Klement III. (1181 - 91), vznik

rytífiského fiádu potvrdil jeho ná-

stupce Celestin III. (1191 - 98)

a 1199 jej obdafiil pravidly fiádu

sv. Jana Jeruzalémského (johani-

tÛ ãi pozdûji maltézsk˘ch rytífiÛ)

a rytífiÛ Templu (templáfiÛ) jeho

nástupce Inocenc III. (1198 -

1216).

V ãesk˘ch zemích se rytífii obje-

vili pomûrnû záhy, jiÏ 1204, pod-

porováni ãesk˘mi králi a mnozí

z nich se dostali aÏ do jejich bez-

prostfiední blízkosti jako zpovûd-

níci ãi rádci. Do jejich fiehole

vstoupila fiada ãesk˘ch ‰lechticÛ,

z nichÏ nejeden pozdûji vystupo-

val jako zemsk˘ komtur v ãele

ãeské fiádové provincie (Ctibor

Pluh z Rab‰tejna, Je‰ek z Lich-

tenburka, Pfiibík z Litic, Albrecht

ml. z Dubé, Oldfiich z Ústí ad.).

Po celé 13. století lze u nás sledo-

vat úspû‰né roz‰ifiování fiádov˘ch

majetkÛ.

Do Polska pfii‰li první fiádoví rytí-

fii roku 1218 po masakrech pol-

sk˘ch obyvatel Mazovska, jeÏ

zpÛsobili pobalt‰tí Prusové,

Baltové pfiíbuzní LitevcÛ, pfiipo-

mínající sv˘mi nájezdy dfiívûj‰í

nebezpeãné germánské Vikingy,

Varjagy ãi Normany, ktefií je

znaãnû ovlivnili. Odhaduje se, Ïe

obûtmi jejich fiádûní se tehdy sta-

lo na 20 000 polsk˘ch kfiesÈanÛ,

jejich Ïen a dûtí krutû povraÏdû-

n˘ch ve vypálen˘ch sídlech a ko-

lem 5 000 dal‰ích pohané odvlek-

li do otroctví. ·tûstím bylo, Ïe

dal‰í v˘chodnûj‰í Balty vázali od

roku 1202 meãoví bratfií. Pokusy

zastavit tlak vlastní silou nepo-

máhaly a 1226 se stala situace po

poráÏce polského fiádu dobfiíÀ-

sk˘ch rytífiÛ u Drevence, kde té-

mûfi v‰ichni padli, natolik kritic-

kou, Ïe se mazovsk˘ kníÏe

Konrád obrátil o pomoc na fiád

nûmeck˘ch rytífiÛ.

¤ád se je‰tû vyznamenal

u Damietty, kfiesÈané a jejich or-

ganizované komunity v‰ak v dal-

‰ích desetiletích zaãali na

Pfiedním v˘chodû ztrácet pÛdu

pod nohama a jednotlivé rytífi-

ském fiády se zaãaly pfiesunovat

na stabilnûj‰í strategické body,

na Maltu a Rhodos i na dal‰í ost-

rovy (Kypr, Tyros), nebo se vra-

cely do Evropy. KfiiÏáckou pfií-

tomnost v Palestinû zlomila ka-

tastrofální poráÏka 1271 nadob-

ro. Rytífii na velké ãásti dosud ne-

pokfitûného evropského v˘chodu

zaãali postupnû dosahovat úspû-

chÛ. VyuÏívali taktiku osvojenou

ve Svaté zemi. Dob˘vali území,

jeÏ zaji‰Èovali hrady, a zakládali

velké mûstské pevnosti, pod je-

jichÏ ochranou vznikaly osady

kolonistÛ ovlivÀujících domácí 

obyvatelstvo. PÛvodní lidé po-

stupnû pfiijali kfiesÈanství a na

svou dobu moderní podnûty (v˘-

hodnûj‰í zemûdûlské postupy,

techniku, fiemesla ...).

Po spojení s meãov˘mi rytífii

1236 narazil fiád na stejné územní

snahy Novgorodské Rusi, jeÏ se

tlaãila od v˘chodu k Baltu do pfií-

mofiského Livonska. 1241 padla

spolu s Poláky a Moravany elita

rytífiÛ v tûÏké bitvû proti

Batúov˘m TatarÛm u Lehnice

a tím jim otevfiela cestu na jih

Moravou, kterou na‰tûstí jen pro-

táhli. 1242 utrpûl fiád tentokrát

zcela vlastní vinou dal‰í katastro-

fální poráÏku od kníÏete

Alexandra Nûvského na praskají-

cím ledu âudského jezera. ¤ád

v‰ak kupodivu zlomen nebyl, za-

ãal obsazovat a budovat rozsáh-

lou drÏavu ve V̆ chodním Prusku

s v˘znamnou pomocí ãeského

krále Pfiemysla Otakara II., kter˘

se v letech 1254-5 poprvé anga-

Ïoval na úspû‰né kfiíÏové v˘pravû

proti PrusÛm. Na dobytém území

tehdy zaloÏil Královec

(Königsberg - Kaliningrad) a pfii

pobfieÏí Baltu klá‰ter Oliva.

V prÛbûhu 14. století vybudoval

fiád na dobytém území mocensk˘

útvar s hlavním mûstem a pevnos-

tí Marienburgem (Marlborkem).

Moc a síla vedly velmistry ke

krajnû neprozfietelnému a nero-

zumnému odmítání logick˘ch

lenních vztahÛ k Polsku.

Odmítáním vlivu místních bisku-

pÛ se postavili i nad církev k její

nelibosti. Vytváfieli si tak perspek-

tivní nepfiátele. Mezitím zaãal (od

r. 1309) za Ladislava Lok˘tka

vznikat ohromn˘ polsko-litevsk˘

stát od Baltu aÏ k âernému mofii,

kter˘ se stal nejvût‰ím rivalem fiá-

du. Rozpínavost a p˘cha velmist-

rÛ vedla k stále silnûj‰ím sporÛm

s Poláky, ale i Branibory (pozdûj-

‰ími nûmeck˘mi Prusy), ale na

stranu fiádu se pfiidal dal‰í bojovn˘

ãesk˘ král Jan Lucembursk˘, sa-

hající po polské korunû, a tím za-

tím dokázal fiád eliminovat sílu

protivníka. Poctivé a spravedlivé

snahy urovnat situaci pfiipadly aÏ

velkému evropskému diplomatu

císafii Karlu IV. a jiÏ marná práce

soudce mezi stranami sporu o svr-

chovanost polského panovníka

Kazimíra v Prusku pfiipadla je‰tû

roku 1409 i Václavu IV.

Pfiesto se stala druhá pÛle 14. sto-

letí dobou nejvût‰ího rozmachu

a svrchovanosti fiádového státu

a Ïádn˘ jin˘ rytífisk˘ fiád se mu

nemohl mocí ani majetkem rov-

nat. Velmistrovi se dokonce zda-

fiilo obsazovat sv˘mi lidmi i do-

sud nepfiátelské riÏské biskupství.

Velmistr Konrád Jüningen se téÏ

snaÏil zachovat v oblasti mír. 

V uvedené dobû musel fiád na-

pnout síly proti mezinárodní spo-

leãnosti nebezpeãn˘ch pirátÛ

a zniãil jejich základnu na

Gotlandu a roku 1403 jej prodal

DánÛm. Do jisté míry pomáhala

oddálit blíÏící se katastrofu i kru-

tá stfietnutí uvnitfi panujícího li-

tevského rodu JagelloncÛ.

Po smrti umírnûného Jüningena

pfievzal funkci jeho neklidn˘

a prchliv˘ bratr Ulrich. Dohody

nahradily spory a oboustranná

chuÈ vyfie‰it je váleãn˘m stfietnu-

tím. 1409 vytáhl Ulrich do pole.

Roku 1410 do‰lo k zlomovému

stfietnutí mezi nedávno pokfitû-

n˘m Jagiellem (1386), králem

polsko-litevské unie, kter˘ mûl

v‰echny sympatie papeÏe, a fiá-

dem u Grünwaldu nedaleko

Tanenbergu. V bitvû, v níÏ bojo-

vali âe‰i na obou stranách, byla

vojska fiádu rozdrcena, síla fiádu

tûÏce oslabena, nikoli v‰ak zcela

zlikvidována. V husitsk˘ch vál-

kách pfii‰el fiád o témûfi ve‰ker˘

majetek v ãesk˘ch zemích, bez

toho, Ïe by nûjak do vûrouãného

stfietnutí zasáhl. 1457 padl

Marlbork do rukou PolákÛm,

kdyÏ tuãnû podplatili jeho velite-

le ãeského hejtmana fiádu âer-

venku z Ledãe.

Teprve 1463 do‰lo k zásadnímu

obratu v neprospûch rytífiÛ po taj-

n˘ch dohodách PolákÛ s Prusk˘m

spolkem, tj. v˘chodoprusk˘mi

mû‰Èany a ‰lechtou, ktefií odmíta-

li vládu fiádu a bojovali proti nû-

mu s Poláky od roku 1454. Po

zniãení fiádové námofiní flotily na

Visle u Elbingu musel velmistr

roku 1469 sloÏit polskému králi

Zikmundovi vazalsk˘ slib. Dal‰í

stfiety, vítûzství, ale i poráÏky od

RusÛ vedly k dal‰ímu podfiízení

Polsku po pfiímûfií roku 1521

a souvislé fiádové území ve

V˘chodním Prusku dospûlo

k rozpadu.

Roku 1523 nav‰tívil V̆ chodní

Prusko na pozvání velmistra

Albrechta z Brandenburgu slavn˘

reformátor Martin Luther.

Velmistr pfiestoupil 1525 na pro-

testantství, vyhostil ty, ktefií se

nechtûli vzdát katolické víry, pro-

hlásil nejvût‰í zachované území

fiádu za své svûtské panství a slo-

Historie fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ do získání sovineckého panství
Z historie

Archeologická rekonstrukce pravdûpodobné podoby prvního fiádové-
ho domu v Jeruzalémû
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Ïil lenní slib polskému králi. Nic

nepomohl odpor mocného nû-

meckého císafie Karla V. (1519-

58) ani církevní klatba. ¤ád se 

ocitl v hluboké krizi, jeÏ pokraão-

vala a dotkla se nejen rytífiské

sloÏky, ale téÏ knûÏí. Do V̆ -

chodního Pruska se uÏ fiád nikdy

nevrátil. Funkci velmistra pfievzal

nûmeck˘ mistr, ale fiád se stal in-

stitucí jen formální. Nastala té-

mûfi groteskní situace, nyní uÏ po-

divn˘ fiád sice pfieÏíval, ale byli

v nûm katolíci i luteráni (Sasko,

Durynsko, Hessensko), ba i ne-

smifiitelní kalvinisté (Utrecht).

¤ádoví pfiíslu‰níci se tak stali je-

din˘mi protestanty, ktefií zÛstali

fieholníky Ïijícími v celibátu (ví-

me, Ïe i Luther se oÏenil s jepti‰-

kou). Kupodivu vût‰ina evangelí-

kÛ nadále zachovávala pravidla

fiádu i poslu‰nost katolickému

velmistrovi, ale Durynkové s v˘-

hradou, pokud bude zemsk˘m

komturem protestant, nekompro-

misní utrecht‰tí kalvíni se nako-

nec nepodfiídili vÛbec, ale jejich

fiádová komturie trvala dál.

Poslední komunity fiádov˘ch fie-

holnic pfieÏily jen krátce rok

1600. K opatrnému obratu do‰lo,

kdyÏ se stal velmistrem Habsburk

Maxmilián Rakousk˘ (1590/5 -

1618), fiád zaãali podporovat jeho

pfiíbuzní, ktefií pravidelnû zastá-

vali hodnost nûmeck˘ch císafiÛ,

a fiád se stal habsbursk˘m rodo-

v˘m lénem, fiádem zcela rakous-

k˘m a vrátil se kromû nevelké

utrechtské bailie ke katolicismu.

Proto stál proti vzboufien˘m ães-

k˘m a moravsk˘m stavÛm.

Teprve v první polovinû 17. stole-

tí se fiád opût vrátil do ãesk˘ch ze-

mí, na severní Moravu a do

Slezska, kde vyuÏil pobûlohorské-

ho prodeje konfiskovan˘ch majet-

kÛ. U nás získal darem jen nevel-

kou tvrz Hynãice, Dívãí hrad (od

1768 patfiil maltézsk˘m rytífiÛm)

a zámek v Albrechticích, kter˘

v‰ak vzápûtí pfiedal jezuitÛm.

Sovinecké panství, jak jsme jiÏ

dfiíve vzpomnûli, zakoupili za 

200 000 zl. od Jana Kobylky

(1623), stejnû i Bruntál (1621),

jenÏ se stal hlavní fiádovou rezi-

dencí, ten ov‰em kupovali za dal-

‰ích 200 000 zl. od císafie jako

konfiskát po Janu z Vrbna. Po do-

ãasné ztrátû a znaãném zpusto‰ení

obou panství v dobû ‰védské oku-

pace se fiád na majetky vrátil a se-

trval zde aÏ do roku 1938.

Postupnû byly obnoveny nûkteré

sloÏky fieholního spoleãenství, ale

fiád jiÏ nikdy nedisponoval armá-

dou rytífiÛ a v tfiicetileté válce se 

opíral o najaté Ïoldnéfie, jimÏ stáli

v ãele na místech vy‰‰ích dÛstojní-

kÛ fiádoví rytífii. Mgr. Jifií Karel

Kluzi‰tû R˘mafiov
Po - Pá   15.15 - 17.15
So - Ne   13.00 - 17.00

(V dobû hokejového zápasu o víkendu
je hodina bruslení pro vefiejnost

posunuta od 16.30 - 19.30)

Servis sluÏeb

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.

MasáÏe - sauna
Obãanské sdruÏení Wellness 
pro zdraví a dobrou náladu

(u Edrovického rybníka)

Provozní doba:

âtvrtek (Ïeny)15.00 - 21.00
Pátek (muÏi)15.00 - 21.00

LyÏafisk˘ vlek Na Stráni - R˘mafiov
Po - Pá  14.00 - 17.00
So - Ne  9.00 - 17.00

(Upozornûní: vlek je v provozu za pfiedpokladu
minimálního poãtu 10 lyÏafiÛ)

VODNÍ AEROBIK
V KRYTÉM BAZÉNU V B¤IDLIâNÉ

KDY? - kaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 17.00 do 18.00

POMÒCKY - aqua rukavice a pásy - v cenû cviãení

Cviãení napomáhá ke sníÏení hladiny krevního tlaku,
ke zlep‰ení srdeãní funkce a ke zrychlení hojiv˘ch

procesÛ svalÛ, ‰lach, kostí a kloubÛ.
Cviãení je vhodné pro v‰echny vûkové

i váhové kategorie.

Informace na tel.: 737 241 299

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Plavání pro vefiejnost v bfieznu

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

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

Pondûlí zavfieno

Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod.

âtvrtek 14.00 - 19.00 hod.

Pátek 14.00 - 18.30 hod.

Sobota 13.00 - 19.00 hod.

Nedûle 13.00 - 19.00 hod.

sobota 25. února 19.30

Dûjiny násilí
Thriller (USA 2005)

Tom Stall vedl spokojen˘ Ïivot. Do doby, neÏ se stal hrdinou. Svou

rozhodností zmafiil loupeÏ v bistru a stal se mediální celebritou. Sláva

mu v‰ak není pfiíjemná a touÏí po návratu ke svému b˘valému Ïivo-

tu. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 4. bfiezna 19.30

Láska na inzerát

Romantická komedie (USA 2005)
Carol a Christine podají inzerát, v nûmÏ hledají novou partii pro svou

nedávno rozvedenou sestru Sarah. Zn.: Musí milovat psy. Brzy nato

se objeví dva vhodní kandidáti, ktefií svedou boj o její srdce. 

Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 11. bfiezna 19.30

·ílení
Filosofick˘ horor (âR 2005)

Blázinec, ve kterém se odehrává jádro pfiíbûhu, je alegorií této civili-

zace. Film Jana ·vankmajera volnû motivovan˘ povídkami Edgara

Allana Poea a Ïivotem mark˘ze de Sade. Pfiístupn˘ od 15 let
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Studentsk˘ klub
R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu vyhla‰ují

Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské

V tûchto kategoriích:         ➽ poezie         ➽   próza         ➽   ilustrace

Po roãní odmlce vyhla‰ujeme nov˘ roãník

soutûÏe, která nese v názvu jméno na‰í slav-

né krajanky, naivní malífiky a básnífiky Marie

Kodovské. Do soutûÏe se mÛÏe pfiihlásit kdo-

koliv literárnû ãi v˘tvarnû ãinn˘ bez ohledu

na vûk, spoleãenské postavení, náboÏenské

vyznání a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ po-

ãíná leto‰ním lednem a potrvá aÏ do konce

srpna, kdy budou v‰echny pfiíspûvky vyhod-

noceny. Na podzim bude ve Studentském

klubu SVâ pro v‰echny autory uspofiádán

tradiãní literární veãer spojen˘ s v˘stavou

a vyhlá‰ením a ocenûním vítûzÛ.

Pi‰te, ver‰ujte, kreslete, malujte a fotografuj-

te, va‰í fantazii se meze nekladou. SoutûÏ ne-

ní tematicky, Ïánrovû ani teritoriálnû vyme-

zena (hranice r˘mafiovského regionu nejsou

zavazující). Zasílejte nám své básnû, povíd-

ky, fejetony (nejlépe v elektronické podobû)

i v˘tvarné poãiny a fotografie, ty nejzajíma-

vûj‰í budeme prÛbûÏnû otiskovat. KaÏd˘ pfiís-

pûvek opatfiete sv˘m jménem a kontaktem.

Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe vyjadfiují au-

tofii souhlas s jeho pfiípadn˘m oti‰tûním na

stránkách R˘mafiovského horizontu.

Neãitelné rukopisné literární práce budou ze

soutûÏe vyfiazeny.  ZN

poezie

ilustrace

próza

Pfied boufií
voda je ãerná a ‰piãatá

po ostnech

klouÏe

poslední rybáfi ke bfiehu

tûhotné nebe

trhá se

o kfiíÏ kostela

tam na kopci

kde v temn˘ch oknech

svítí hromniãky

Potichu
jen ti‰e, tichounce

pláãu si do pefiin

sv˘m vráskám napospas

klesám si do dlaní

jen ti‰e, tichounce

‰eptám si pfied spaním

oãi i ústa mám

stvofiená ke lhaní

Ruce v Ïitû
lánÛm rozvlnûn˘m v bocích

vkládám se do klína

zlaté ohanbí

‰eptá si v stéblech matefiství

vfiízlá do pupku

budoucím chlebÛm

ztracená

maliãká

v samotném stfiedu Ïitného pole

Veronika Hyp‰ová

Uvidût
·árka Jaro‰íková

Vypadal tak trochu jako HemingwayÛv stafiec.

Stará tváfi, do kaÏdé vrásky vepsána nûjaká

moudrost Ïivota, plné rty a ty oãi. Smutné

a ‰edivé oãi. Jistû uÏ vidûly hodnû smutného

v Ïivotû, pfiesto v nich je‰tû pofiád hofiel Ïivot.

Je to jen takové malinké svût˘lko, ale kdyÏ

tahle jiskfiiãka zhasne, tak umfiela ãlovûãí du-

‰e a nezáleÏí na tom, zda tûlo je‰tû Ïije. Byl to

krásn˘ ãlovûk, ale do ‰koly rozhodnû nepatfiil.

Pfiesto se nechoval nijak vydû‰enû, nebloudil

po chodbách, prostû se posadil uprostfied té

nejdel‰í, aby byl pûknû vidût ze v‰ech stran.

Bûhem následujících minut se okolo nûho

sebûhl hlouãek studentÛ a kaÏd˘ se chtûl po-

dívat na toho starého blázna. Pr˘ Ïebrák ne-

bo nûco podobného. On ale mlãky odmítal

jakékoli dary, jen sedûl a rozhlíÏel se.

Zanedlouho uÏ cel˘ profesorsk˘ sbor fie‰il co

s ním, aÏ se jednomyslnû usnesli starce vy-

vést. Ani se nebránil, ale jako by na nûco ãe-

kal. KdyÏ uÏ byla vyvádûcí druÏina témûfi

venku, pfiibûhlo nûjaké dûvãe a zeptalo se

muÏe, jestli nepotfiebuje pomoc a proã je tak

smutn˘. Podíval se na ni a podûkoval. Chtûl

pr˘ jenom vûdût, jestli si ho mezi tím mnoÏ-

stvím lidí nûkdo koneãnû opravdu v‰imne.

Jestli nebude zase jen souãástí davu, souãás-

tí lidské rasy. V‰ichni na té chodbû vidûli jen

starého blázna, ona ale vidûla ãlovûka. Jeho

podstatu a jeho du‰i. Ta du‰e potfiebovala po-

moc, potfiebovala potû‰it a ta dívka to jediná

pochopila. MuÏ se vyvlékl profesorÛm a dÛ-

stojnû ode‰el. Star˘ blázen.

Fota: Petr Václavek



Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Informace z jednání rady
v Bfiidliãné

Mûsto Bfiidliãná pfiivítalo nové obãánky

Hasiãi pomáhají
pfii úklidu snûhu se stfiech

Bfiidliãen‰tí plesali
Leto‰ní jiÏ 7. tradiãní ples, kter˘ pofiádalo

mûsto Bfiidliãná, se uskuteãnil 11. února

2006 v kulturním stfiedisku za pfiítomnosti té-

mûfi dvou stovek tancechtiv˘ch obãanÛ na‰e-

ho mûsta. K tanci a poslechu nám tentokrát

hrála hudební skupina ESO z Prostûjova

a v kavárnû cimbálovka Radho‰È z Fren‰tátu

pod Radho‰tûm a Trojanovic. Cimbálovou

hudební skupinu Radho‰È jsme pro leto‰ní

rok pozvali, abychom udûlali pro na‰e obãa-

ny zmûnu, neboÈ jsme mûli pocit, Ïe není

vhodné hrát a tancovat pfii stejné muzice nû-

kolik let za sebou. Podle ohlasu jsme asi 

udûlali dobfie, i kdyÏ se nezavdûãíme v‰em.

Dle na‰eho názoru se ples vydafiil, ale úãast

mohla b˘t urãitû vût‰í. Nejvíce nás mrzí, Ïe

pfii‰lo málo mlad˘ch, coÏ není právû pro tuto

generaci moc dobré vysvûdãení. Máme zato,

Ïe jsme mûli pfiijatelné ceny vstupného i za

obãerstvení. Právû pro mlad‰í generaci jsme

zajistili program s ukázkou latinskoameric-

k˘ch tancÛ v podání velmi kvalitního taneã-

ního páru, sleãny Hany Kopfiivové a pana

Jifiího Adamce ze ·ternberka. Velmi milé pfie-

kvapení veãera pfiipravila taneãní skupina

Freeze Dance pod vedením sleãny Petry

âechové z R˘mafiova. Tato skupina pfiedved-

la mimofiádn˘ v˘kon, za coÏ sklidila od v‰ech

pfiítomn˘ch zaslouÏen˘ obdiv a aplaus. Touto

cestou bych chtûl upozornit mlad‰í generaci,

Ïe váÏnû uvaÏujeme o tom pro pfií‰tí rok na

plese obnovit diskotéku pro mladé. Uvidíme,

zda diskotéka mladé lidi na ples pfiitáhne.

Musíme podûkovat v‰em sponzorÛm plesu,

ktefií darovali mnoho krásn˘ch a hodnotn˘ch

cen do tomboly. Napfiíklad 1. cena myãka na

nádobí, 2. cena domácí kino, 3. cena MP 3, 4.

cena peãící pánev, 5. cena jízdní kolo a mno-

ho dal‰ích. Celkem bylo v tombole 88 cen.

Na závûr bych chtûl podûkovat v‰em pofiada-

telÛm, ktefií zvládli svoji práci na podtrÏenou

jedniãku, ale pfiedev‰ím nutno podûkovat

pracovníkÛm Mûstského úfiadu Bfiidliãná

a pracovnicím Správy domÛ Bfiidliãná. 

Jan Bubela

Tak jako na jin˘ch místech na‰í re-

publiky, i v Bfiidliãné pomáhají pfii od-

straÀování velkého mnoÏství snûhu

ãlenové Jednotného sboru dobrovol-

n˘ch hasiãÛ v Bfiidliãné. Zaãali uÏ mi-

nul˘ t˘den ve stfiedu odklízením snû-

hu z pavilonÛ Z· na Komenského uli-

ci, dále na stfie‰e tûlocviãny a ‰aten.

Pokraãovali na budovû MûÚ, M· na

Hfibitovní ulici a na v‰ech budovách

prodejen na NábfieÏní ulici. Velitel

JSDH byl velmi spokojen s nasaze-

ním v‰ech ãlenÛ, dennû se pfii práci

vystfiídalo osm pfiíslu‰níkÛ, ktefií v‰ak

mûli problémy s neukáznûn˘mi chod-

ci, ktefií podlézali oznaãení míst, kde

byl sníh shazován, a tím si mohli pfii-

vodit zbyteãn˘ úraz. Daniel Mach

V sobotu 11. února probûhlo v obfiadní síni MûÚ v Bfiidliãné leto‰ní

první slavnostní vítání obãánkÛ do nového Ïivota. Bylo pozváno 13

miminek, z toho 4 dûvãátka a 9 chlapcÛ s rodiãi a pfiíbuzn˘mi. Vítání,

na kterém se podíleli ãlenové SPOZu a dûti ze Z· v Bfiidliãné, pro-

bûhlo jako vÏdy ve slavnostní atmosféfie.

Rada mûsta schválila poskytnutí sponzorské finanãní dotace

ve v˘‰i 1 000 Kã organizaci Centrum pro zdravotnû postiÏené

Moravskoslezského kraje, deta‰ované pracovi‰tû v Bruntále.

Dále byl schválen finanãní pfiíspûvek na uspofiádání tradiãního

plesu mûsta jak na úhradu hudby, tak i na vûcn˘ dar do tom-

boly. Byla také schválena sponzorská finanãní dotace ve v˘‰i

3 000 Kã SdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏen˘m

v Bruntále pro rok 2006.

Rada schválila pÛjãku ve v˘‰i 6 000 Kã na‰í obãance v nouzi na

dobu 12 mûsícÛ na základû smlouvy o bezúroãné pÛjãce.

âlenka zastupitelstva ·tûpánka Novysedláková se vzdala man-

dátu, rada to vzala na vûdomí a uloÏila tajemnici mûsta, aby

v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí pfiipravi-

la k nástupu náhradníka z kandidátní listiny téÏe volební strany.

Novû bylo schváleno hrazení nákladÛ objednatelem smuteãní-

ho obfiadu za úklid a elektrickou energii ve v˘‰i 200 Kã za je-

den obfiad ve smuteãní síni na námûstí Svobody v Bfiidliãné

s úãinností od 1. 2. 2006.

Rada mûsta vzala na vûdomí poÏadavek fieditelky Z· na fi-

nancování oprav ‰kolní jídelny, opravy oplocení ‰koly a ‰kol-

ního hfii‰tû. Touto záleÏitostí se bude zab˘vat do 1. 3. 2006.

Byl schválen dodatek ke smlouvû o díle t˘kající se stavebních

úprav M· na Komenského ulici, a to prodlouÏení dokonãení

tûchto úprav o 2 mûsíce.

Rada mûsta schvaluje, aby mûsto Bfiidliãná roz‰ífiilo pracovní ãe-

tu o jednoho pracovníka prostfiednictvím programu na vefiejnû

prospû‰né práce Úfiadu práce v Bruntále, dle vyhlá‰ky MPSV âR.

Radou bylo schváleno nûkolik pfiidûlení bytÛ dle návrhu

Správy domÛ Bfiidliãná, s. r. o., zároveÀ rada schválila v˘mû-

nu bytÛ a doporuãila zastupitelstvu schválení majetkoprávního

vypofiádání pozemkÛ na NádraÏní a Polní ulici.
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Foto: archiv MûÚ Bfiidliãná

Fota: autor ãlánku
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Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov.

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. dubna 2006.

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou.

Pracovní úvazek: 1,0.

Platové podmínky: se fiídí zákonem ã. 143/1992 Sb., o platu a odmûnû za pracovní pohotovost v rozpoãtov˘ch a v nûkter˘ch dal‰ích 

organizacích a orgánech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a nafiízením vlády ã. 330/2003 Sb., o platov˘ch pomûrech 

zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

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

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

Jiné poÏadavky: - vzdûlání vysoko‰kolské sociálního zamûfiení;

- 3 roky praxe; délka praxe musí b˘t splnûna v prÛbûhu 8 let bezprostfiednû pfiedcházejících jmenování do funkce;

- v˘hodou praxe ve státní správû a samosprávû;

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu;

- zku‰enosti s vedením pracovního t˘mu v˘hodou;

- osvûdãení o zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti podle vyhlá‰ky MV âR ã. 512/2002 Sb. bude upfiednostnûno;

- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeãení, zákon ã. 500/2004 Sb., 

správní fiád, zákon ã. 482/1991 Sb., o sociální potfiebnosti, zákon ã. 463/1991 Sb., o Ïivotním minimu, zákon 

ã. 359/1999 Sb., o sociálnû-právní ochranû dûtí, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ);

- komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování;

- vysoké pracovní nasazení.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
- komplexní zaji‰Èování v˘konu státní správy na nejv˘znamnûj‰ích úsecích jednotliv˘ch oborÛ sociálních vûcí;

- fiízení a koordinace ãinností odboru a zaji‰tûní v˘konu státní správy na úseku poskytování sociálních sluÏeb a pomoci, na úseku sociální péãe a po-

skytování dávek, zaji‰tûní ãinností na úseku sociálnû-právní ochrany dûtí, na úseku zdravotnictví, a to na základû pfiíslu‰n˘ch právních pfiedpisÛ.

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

- datum a místo narození uchazeãe;

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

- místo trvalého pobytu uchazeãe;

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

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
- Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se správních ãinností;

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

movsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením;

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

- negativní lustraãní osvûdãení dle zákona ã.451/1991 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (nevztahuje se na uchazeãe narozené po 1. 12. 1971);

- ãestné prohlá‰ení dle ustanovení § 2 zákona ã. 451/1991 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
- osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 8. bfiezna 2006.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 8. bfiezna 2006

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

zeãÛm oznámeno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním

pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fií-

zení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov

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

Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov
vydává

o z n á m e n í o v y h l á ‰ e n í v ˘ b û r o v é h o fi í z e n í
v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

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

na funkci

vedoucího odboru sociálních vûcí a zdravotnictví MûÚ R˘mafiov
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Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov.

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. dubna 2006.

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou.

Pracovní úvazek: 0,5.

Platové podmínky: platová tfiída 9 - fiídí se zákonem ã. 143/1992 Sb., o platu a odmûnû za pracovní pohotovost v rozpoãtov˘ch a v nûkte-

r˘ch dal‰ích organizacích a orgánech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a nafiízením vlády ã. 330/2003 Sb., o platov˘ch

pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

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

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

Jiné poÏadavky: - vzdûlání minimálnû ÚSO;

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu;

- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znûní);

- komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování;

- odpovûdnost a preciznost;

- organizaãní schopnosti;

- vysoké pracovní nasazení;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
Denní aktualizace internetov˘ch stránek:

1. Publikování informací o aktuálním dûní ve mûstû

- získávání, zpracovávání a publikování informací o pfiipravovan˘ch akcích pofiádan˘ch SVâ, knihovnou, muzeem a jin˘mi spolky a sdru-

Ïeními;

- získávání, zpracovávání a publikování informací od organizací mûsta (Mûstsk˘ch sluÏeb, Bytermu, Tepla atd.);

- získávání, zpracovávání a publikování aktualit o událostech ve mûstû.

2. Publikování informací odborÛ mûstského úfiadu

- udrÏování styku s vedoucími odborÛ úfiadu a zvefiejÀování informací dÛleÏit˘ch pro obãany.

3. UdrÏování elektronické úfiední desky.

4. Sledování diskusního fóra a komentáfiÛ k publikovan˘m ãlánkÛm, reakcí na pfiíspûvky, pfiípadnû pfiedávání odpovûdn˘m pracovníkÛm.

5. PrÛbûÏné aktualizace a doplÀování ostatního obsahu internetov˘ch stránek.

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

- datum a místo narození uchazeãe;

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

- místo trvalého pobytu uchazeãe;

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

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
- Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ to-

hoto v˘bûrového fiízení;

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

movsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením;

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

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
- osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 14. bfiezna 2006.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 14. bfiezna 2006

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

zeãÛm oznámeno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním

pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fií-

zení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. informatik MûÚ A. Buãek, tel.: 554 254 170.

Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov

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

Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov
vydává

o z n á m e n í o v y h l á ‰ e n í v ˘ b û r o v é h o fi í z e n í
v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

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

na místo

referenta odboru ‰kolství a kultury - technického redaktora
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Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov.

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. dubna 2006.

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou.

Pracovní úvazek: 1,0.

Platové podmínky: se fiídí zákonem ã. 143/1992 Sb., o platu a odmûnû za pracovní pohotovost v rozpoãtov˘ch a v nûkter˘ch dal‰ích 

organizacích a orgánech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a nafiízením vlády ã. 330/2003 Sb., o platov˘ch pomûrech 

zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

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

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

Jiné poÏadavky: - vzdûlání minimálnû ÚSO - stavební smûr;

- minimálnû 3 roky praxe v investiãní ãinnosti;

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu;

- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 40/2004 Sb., zákon ã. 50/1976 Sb., v‰e v platném znûní);

- komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování;

- odpovûdnost a preciznost;

- organizaãní schopnosti;

- vysoké pracovní nasazení;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
- vedení pfiedepsané evidence místních komunikací, mostÛ, zaji‰Èování pravideln˘ch prohlídek a pfiedkládání návrhÛ opatfiení z nich vypl˘vajících;

- ve spolupráci s Mûstskou policií R˘mafiov dohlíÏení nad dodrÏováním Obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta R˘mafiov ã. 48/1997, o odstraÀování zá-

vad ve schÛdnosti místních komunikací a o vymezení úsekÛ místních komunikací, na kter˘ch se v zimním období nezaji‰Èuje sjízdnost a schÛdnost;

- sledování ztrátovosti autobusové dopravy a pfiedkládání návrhÛ na opatfiení ke sníÏení ztrátovosti;

- zaji‰Èování nezávadnosti autobusov˘ch zastávek, zastupování mûsta pfii projednávání jízdních fiádÛ;

- zaji‰Èování inÏen˘rské ãinnosti investora pfii investiãních akcích mûsta a pfii opravách v nákladech nad 0,5 mil. Kã;

- zaji‰Èování obchodních soutûÏí ve smyslu zákona ã. 40/2004 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách, v platném znûní.

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

- datum a místo narození uchazeãe;

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

- místo trvalého pobytu uchazeãe;

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

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
- Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ to-

hoto v˘bûrového fiízení;

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

movsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením;

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

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
- osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 14. bfiezna 2006.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 14. bfiezna 2006

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

zeãÛm oznámeno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním

pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fií-

zení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.

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

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

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

Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov
vydává

o z n á m e n í o v y h l á ‰ e n í v ˘ b û r o v é h o fi í z e n í
v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

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

na místo

referenta odboru Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje
- technika investic a správy místních komunikací
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placená inzerce

âeská poji‰Èovna, a. s., informuje: Jsme zde od roku 1827,
máme pfies patnáct milionÛ pojistn˘ch smluv. C h r á n í m e v a ‰ e  s n y !

Îivotní poji‰tûní Sluníãko chrání

celou rodinu. Pojistí nejen dítû,

ale spolu s ním podle pfiání a v˘-

bûru i rodiãe nebo jiné dospûlé.

Díky Sluníãku tak dítû nezÛstane

nezaji‰tûné ani v pfiípadû tragické

události.

Sluníãko mÛÏe také pojistit dûti

i dospûlé proti úrazu. ZároveÀ

va‰emu dítûti pomÛÏe se vstu-

pem do samostatného Ïivota - na

konci poji‰tûní dostane v‰echny

nastfiádané peníze zhodnocené

o úrok a podíly na v˘nosech.

Peníze se dítûti urãitû budou ho-

dit tfieba do dal‰ího studia nebo

na cokoli jiného. Ani v pfiípadû

tragické události v rodinû nezÛ-

stane nezaopatfiené.

Îivotní poji‰tûní Dynamik vná‰í

do Ïivota pfiíjemn˘ pocit finanãní

jistoty. Pokud platíte úãty nebo

splácíte pÛjãky ãi hypotéku, po-

tfiebujete si b˘t jisti, Ïe nenadálé

ne‰tûstí nepfiivede vás nebo va‰i

rodinu do finanãní tísnû. Îivotní

poji‰tûní Dynamik dokáÏe zapl-

nit mezeru v rodinném pfiíjmu

vzniklou ztrátou nebo dlouhodo-

bou nemocí Ïivitele. ZároveÀ

slouÏí jako v˘hodné spofiení - na

konci vám poji‰Èovna vyplatí

v‰echny nastfiádané peníze zhod-

nocené o úrok a podíly na v˘no-

sech. Pojistka tak chrání a sou-

ãasnû vám pomáhá s plnûním va-

‰ich snÛ. Dynamik je dynamick˘

a celou fiadu jeho vlastností mÛ-

Ïete mûnit v prÛbûhu poji‰tûní

vãetnû v˘bûru na‰etfien˘ch fi-

nanãních prostfiedkÛ, aniÏ by by-

lo nutno poji‰tûní zru‰it.

Kompletní úrazov˘ program je

úrazové poji‰tûní, které vná‰í do

Ïivota pfiíjemn˘ pocit jistoty.

V bûÏném Ïivotû se nám mÛÏe na

kaÏdém kroku pfiihodit nûco ne-

pfiíjemného a vÛbec to nemusí

b˘t na‰í nepozorností nebo vi-

nou. Úraz, zejména váÏn˘ s trva-

l˘mi následky, znamená podstat-

n˘ zásah do Ïivota jedince i jeho

rodiny. NemÛÏeme vám slíbit, Ïe

vás pfied úrazy ochráníme.

MÛÏeme vám ale zaruãit, Ïe vám

v pfiípadû úrazu pomÛÏeme pfii

fie‰ení sloÏité situace, tak aby va-

‰e Ïivotní úroveÀ zÛstala zacho-

vána. Kompletní úrazov˘ pro-

gram je poji‰tûním pro dospûlé,

dûti, rodiny i zamûstnance. Sami

si urãujete rozsah pojistn˘ch ri-

zik a v˘‰i pojistné ãástky na jed-

notlivá rizika. Platí 24 hodin den-

nû po celém svûtû.

Kapitálové Ïivotní poji‰tûní
âeské poji‰Èovny vám umoÏÀuje

chránit své zdraví a souãasnû pra-

videlnû spofiit. Díky kapitálové-

mu Ïivotnímu poji‰tûní se vám

va‰e pfiání mohou splnit.

Ochráníme vás pfied riziky souvi-

sejícími se Ïivotem a zdravím

a zaruãíme vysoké zhodnocení

va‰ich úspor. To v‰e v jediné

smlouvû. Îijte s vûdomím, Ïe pfií-

padn˘ úraz ãi nemoc budou pro

vás i va‰e blízké ménû bolestné.

Poji‰Èûní domácnosti. NemÛÏete

odhadnout v‰echna rizika, která

mohou ohrozit vá‰ domov ãi va‰i

domácnost. Ale je dÛleÏité si uvû-

domit, jaké hodnoty doopravdy

vlastníte. A ty vhodn˘m zpÛso-

bem pojistit. Zkuste se projít

sv˘m bytem a alespoÀ pfiibliÏnû

urãete hodnotu vûcí, které se

v nûm nacházejí. Zjistíte, Ïe je ne-

uvûfiitelné, kolik vûcí a v jaké

hodnotû vlastnû doma máte. Proã

tedy riskovat a nepojistit se? V té-

to smlouvû se mÛÏete zabezpeãit

i na ‰kody zpÛsobené va‰í ãinnos-

tí v bûÏném obãanském Ïivotû.

Poji‰tûní obytn˘ch budov
a souvisejících staveb. Bydlení

ve vlastním domû patfií k nejãas-

tûj‰ím lidsk˘m snÛm. Ti, kter˘m

se tento sen splnil, vûdí, Ïe dÛm

nepfiiná‰í jen radost. Îádná budo-

va není naprosto nedobytná pro

zlodûje, Ïádná neodolá rozbûsnû-

n˘m ÏivlÛm. Proto je rozumné

chránit svÛj majetek poji‰tûním.

Nabízíme vám jednoduché a sro-

zumitelné podmínky a jsme pfii-

praveni vyjít vstfiíc i va‰im ne-

standardním poÏadavkÛm.

Související stavby, jak˘mi jsou

bazény, skleníky, studny nebo

ploty, lze v˘hodnû pojistit v jed-

né smlouvû.

Poji‰tûní vozidel Pohoda je

sdruÏené poji‰tûní vozidla a pfii-

ná‰í majitelÛm motorov˘ch vozi-

del kompletní ochranu v jedné

pojistné smlouvû. Získáte povin-

né ruãení i havarijní poji‰tûní,

v˘hody nad rámec zákonné 

ochrany a povinného ruãení, niÏ-

‰í ceny poji‰tûní pro pfiípad odci-

zení u vozÛ vybaven˘ch bezpeã-

nostními prvky a zdarma poji‰tû-

ní asistenãních sluÏeb. Na‰e

sdruÏené poji‰tûní vozidla pfiiná-

‰í také moÏnost telefonického

nahlá‰ení pojistné události na

lince Klientského servisu âeské

poji‰Èovny 841 114 114 a bonusy

pro dobré fiidiãe.

Poslední z nastínûn˘ch v˘‰e uve-

den˘ch nabídek je neopominutel-

né Penzijní pfiipoji‰tûní se stát-
ním pfiíspûvkem. JiÏ kaÏd˘ ãtvr-

t˘ úãastník penzijního pfiipoji‰tû-

ní v âR je klientem Penzijního

fondu âeské poji‰Èovny. Tento

fond poskytuje své sluÏby více

neÏ 850 tisícÛm klientÛ a spravu-

je aktiv pfiesahující 24 miliard

korun. Jeho vût‰inov˘m vlastní-

kem je âeská poji‰Èovna, nejvût-

‰í poji‰Èovací ústav v âeské re-

publice. Pokud chcete velmi v˘-

hodnû spofiit, máme pro vás fie‰e-

ní. Penzijní pfiipoji‰tûní se stát-

ním pfiíspûvkem je jednoduch˘

a zároveÀ vysoce v˘nosn˘ zpÛ-

sob ukládání penûz, kter˘ vám

pfied odchodem do penze zajistí

dostatek finanãních prostfiedkÛ.

Mimo v˘‰e uvedená Ïivotní a ne-

Ïivotní poji‰tûní nabízí âeská

poji‰Èovna, a. s., poji‰tûní odpo-

vûdnostní. Poji‰tûní odpovûd-
nosti za ‰kody zpÛsobené pfii
v˘konu povolání. JiÏ z názvu je

patrné, o jaké poji‰tûní se jedná.

MoÏnosti a druh si kaÏd˘ klient

vybere podle potfieby a podle

svého povolání.

Dal‰í poji‰tûní v kategorii odpo-

vûdnostních poji‰tûní je i Poji-
‰tûní odpovûdnosti za ‰kody
obãanÛ. Tento typ odpovûdnost-

ního poji‰tûní se vztahuje na od-

povûdnost poji‰tûného za ‰kody

zpÛsobené pfii ãinnostech bûÏ-

n˘ch v obãanském Ïivotû (napfi.

vytopení souseda, dûti nûkde nû-

co zniãí nebo po‰kodí atd.).

BliÏ‰í a podrobnûj‰í informace

o zde uveden˘ch, ale i dal‰ích

na‰ich produktech mÛÏete získat

v kanceláfii jednatelství âeské

poji‰Èovny na Husovû ulici ãíslo

7 (v budovû televizní opravny)

v R˘mafiovû. 

Jindfiich Poulík
- VPA âeské poji‰Èovny, a. s.

Agentura Bruntál

Jednatelství, Husova 7, R˘mafiov
(budova televizní opravny)

Provozní doba

Pondûlí 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Josef Mikulá‰ek

Úter˘ 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Josef Mikulá‰ek

Stfieda 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Jindfiich Poulík

âtvrtek 10.00 - 15.00
Jindfiich Poulík

Pátek 13.00 - 15.00
Josef Mikulá‰ek (lich˘ t˘den)
Jindfiich Poulík (sud˘ t˘den)

Mobilní telefon: Josef Mikulá‰ek: 604 586 170
Jindfiich Poulík: 775 175 473

Sjednáváme v‰echny druhy
obãanského poji‰tûní.

, a. s.



Sport

Mûstská basketbalová liga vstoupila do závûreãné fáze bojÛ
Základní ãást
Soupefie pro vyfiazovací boje urãi-

lo pofiadí v základní ãásti, v níÏ

se v‰echny t˘my stfietly v pûti

kolech kaÏd˘ s kaÏd˘m. Této fá-

zi soutûÏe kralovali Turisti bez

jediné poráÏky, na druhém místû,

i pfies odeãtení jednoho bodu za

hrubé poru‰ení povinností sluÏ-

by, skonãili Gang Stars. O tfietí

pfiíãku bojovali Oldies s RE-DO

a vzájemn˘ zápas v posledním

kole rozhodl o tfietím místû

Oldies. No Future by sice mûli

dost bodÛ na boj o tfietí pfiíãku,

jenÏe za problémy s neplacením

startovného na zaãátku turnaje

jim byly v souladu se soutûÏním

fiádem odebrány 2 body. Nejmé-

nû zku‰en˘ t˘m - STS Chvoj-

kovice - se pral stateãnû, deváÈá-

ci z Bfiidliãné v‰ak na své soupe-

fie nestaãili a bez bodu skonãili

poslední.

Tabulka po základní ãásti:

1. Turisti 5 5 0 279:203 10

2. Gang Stars 5 4 1 274:176 8 (-1 bod)

3. Oldies 5 2 3 235:242 7

4. RE-DO 5 2 3 254:239 7

5. No Future 5 2 3 265:257 5 (-2 body)

6. STS Chvojkovice 5 0 5 116:306 5

Nejlep‰ím stfielcem se stal Petr Musil z Gang Stars, kter˘ dosáhl celkem 105 bodÛ, nejlep‰ím stfielcem z trojkové vzdálenosti byl Pavel

Pfiecechtûl z No Future s 12 pfiesn˘mi zásahy.

Play-off
V play-off se utkaly t˘my „do kfií-

Ïe“ podle pofiadí v základní ãásti.

V úvodním utkání Turisti hladce

zdolali STS Chvojkovice. Potom

se Gang Stars trápili s No Future

a rozhodli aÏ nástupem ve tfietí

ãtvrtinû. Nakonec soupefie porazi-

li 53:42. Poslední zápas play-off

Oldies - RE-DO byl stfietem dlou-

holet˘ch rivalÛ a také reprízou 

utkání z posledního kola základní

ãásti, kter˘ lépe zvládli Oldies.

Pro nû ov‰em nastala tristní situa-

ce je‰tû pfied úvodním hvizdem -

k zápasu se dostavili pouze tfii

hráãi a dvû hráãky. V této sestavû

Oldies vzdorovali soupefii v plné

síle aÏ do poloãasu, kdy na ukaza-

teli dokonce svítil stav 25:16! Na

samotném konci poloãasu se ale

vyfaulovala jedna z hráãek Oldies

a tím se utkání zlomilo. Defini-

tivní rozhodnutí pfii‰lo v poslední

ãtvrtinû, kdy uÏ Oldies nena‰li sí-

ly na obranu a skóre narostlo na

61:43 pro RE-DO.

Postupující druÏstva se nyní ut-

kají opût kaÏd˘ s kaÏd˘m ve fi-

nálové skupinû, trojlístek vyfia-

zen˘ch se popere stejn˘m zpÛ-

sobem o 4. - 6. místo. Vítûze

19. roãníku mûstské ligy bude-

me znát 4. bfiezna. 

Pavel Vraspír
(oldies.unas.cz)

Plavání desetibojafie moc nelákalo
V sobotu 18. února od 12 hodin byl kryt˘ ba-

zén v Bfiidliãné rezervován pro realizaci ‰esté

desetibojafiské disciplíny - plavání. Aã se pfied-

chozí disciplína (bûÏky) nezdála poãetnû pfiíli‰

obsazena, na plavání dorazilo závodníkÛ je‰tû

ménû. Tento trend je dlouhodob˘, a to i pfiesto,

Ïe lékafii fiadí plavání k nejdoporuãovanûj‰ím

rekreaãním sportÛm!

Plaveck˘ styl byl libovoln˘, ale lze fiíci, Ïe nej-

vût‰í oblibû se tû‰il kraul a prsa. Mot˘lka pfie-

kvapivû nevystfiihnul Ïádn˘ z úãastníkÛ.

Stojatou hladinu odráÏející polední sluníãko

jako první rozãefiili muÏi kategorie C, ktefií

mûli za úkol zdolat jednu délku, tedy 25 m.

Ze ‰esti startujících byl na druhé stranû nej-

rychleji Vojta Hrdina, za ním souãasnû do-

hmátli Va‰ek Orlík a Ivan Sovi‰.

Pro v‰echny dal‰í kategorie jiÏ byla pfiipravena

traÈ v délce 50 m. Tato distance se nezasvûce-

nému ãtenáfii mÛÏe jevit jako krátká, ale vûfite,

Ïe ne vÏdy bylo jednoduché ji zdolat v tempu,

jaké si ãlovûk pfiedsevzal.

V kategorii muÏÛ B si stouplo na startovní blo-

ky 8 borcÛ, z nichÏ se v cíli radoval z vítûzství

ostfiílen˘ matador Milan Ondra‰ík spolu s dru-

h˘m Jardou Hofmanem a tfietím Josefem

Svedoníkem.

Poslední muÏskou kategorií jsou tzv. „áãkafii“.

Tûch bylo opût na startu nejvíce. Do bazénu

plavnû skoãilo 16 muÏÛ. V nûkter˘ch rozplav-

bách se v bazénu témûfi vafiila voda. Startující

nezastavily ani spadlé plavecké br˘le ãi plav-

ky - zkrátka závodilo se naplno bez ohledu na

pfiekáÏky. Jednalo se totiÏ o kaÏdou desetinku

vtefiiny. Nakonec se celé startovní pole, vãetnû

tfietího Petra Calábka a druhého Luká‰e Janáãe

muselo sklonit pfied témûfi profesionálním v˘-

konem Karla Tomana.

Krásnûj‰í polovinu lidstva zastupovalo 10

plavkyÀ spravedlivû rozdûlen˘ch do obou ka-

tegorií. Vzhledem k poãtu se konala vÏdy jen

jedna rozplavba a pofiadí bylo jasné hned po

skonãení závodu. V kategorii A vyvinula nej-

vy‰‰í rychlost favoritka Hanka Hájková. Její

vítûzství neohrozila ani tréninková absence,

ani ostatní úãastnice závodu. Druhá doplavala

Petra Dobrevová a tfietí místo vybojovala jak

se fiíká o prsa Lenka Czedronová pfied ãtvrtou

Janou Pitorovou.

Mezi Ïenami kategorie B zvítûzila jiÏ tradiãnû

Markéta Míãková, která je v bazénu takfiíkajíc

jako ryba ve vodû a nad jejím stylem by zaple-

salo srdce nejednoho odborníka. Stfiíbrnou me-

daili pro sebe „urvala“ Majka Pitorová a bron-

zovou brala Dana DoleÏelová.

NeÏ v‰ichni pfiedvedli své plavecké umûní,

pfiehoupla se sobota do odpoledne. Alena

Jurá‰ová, pravá ruka hlavního organizátora

Milana Ondra‰íka, zapsala poslední ãas a vo-

domilní desetibojafii se zaãali rozcházet do ‰a-

ten - nûktefií spokojení, jiní ménû, v‰ichni v‰ak

vdûãní organizátorÛm za plynul˘ prÛbûh závo-

du bez zbyteãn˘ch prostojÛ. Pfii komplexním

pohledu na v˘sledky je jasné, Ïe nejrychlej‰í-

mi rybkami byli opût vesmûs r˘mafiov‰tí uãite-

lé. TakÏe do pfií‰tího roku: Ostatní povolání,

spojte se, aÈ jim dá nûkdo na frak.

Pfií‰tû se sejdeme u stolu, a to nikoli kulatého,

ale zeleného. Nejen favorité disciplíny stolní

tenis si vyhraìte sobotu 18. bfiezna 2006 podle

kategorií - Ïeny A a B a muÏi B v 8 hodin, mu-

Ïi A a C ve 13 hodin v tûlocviãnû na Národní

ulici.  Organizaãní v˘bor desetiboje

Foto: Pavel Vraspír

Foto: archiv v˘bor desetiboje
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Oddíl ledního hokeje informuje
Tabulky hokejové soutûÏe okresního pfieboru muÏÛ po deseti kolech (respektive po 9. kole) skupiny „B“:

Pfii rovnosti bodÛ rozhodne jejich vzájem-

né utkání.

Oddíl ledního hokeje TJ Jiskra R˘mafiov

zahájil v lednu místní r˘mafiovskou oberli-

gu za úãasti pûti druÏstev. Dokud budou

pfiíznivé podmínky pro hru na pfiírodním

ledu, zápasy se uskuteãní kaÏd˘ den.

Nahlédnûme do v˘sledné tabulky po prv-

ním kole:

Skupina A

1. Batex Bruntál 10 10 0 0 117:34 20 bodÛ

2. TJ H. Bene‰ov 10 8 0 2 75:29 16

3. Jiskra R˘mafiov 10 8 0 2 77:28 16
4. Îraloci Lodûnice 10 7 0 3 68:47 14

5. Oceláfii Bruntál 10 3 1 6 34:73 7

6. Lomnice 10 2 0 8 31:84 4

7. HC Jeseník 10 2 0 8 38:73 4

8. Malá Morávka 10 0 1 9 28:102 1

Skupina B

1. Ice Dogs Krnov 9 9 0 0 101:11 18 bodÛ

2. TuãÀáci Krnov 9 6 1 2 79:31 13

3. SK Hefimanice 8 4 0 4 46:47 8

4. HC Îelezná 8 3 1 4 43:51 7

5. Hartis Bruntál 8 3 1 4 41:32 7

6. Medvûdi R˘mafiov 9 2 2 5 28:60 6
7. Kodiak M. Beroun 9 0 1 8 21:127 1

1. TJ Jiskra R˘mafiov B 4 3 1 0 28:15 7 bodÛ

2. TJ St. Garda A 3 2 0 1 20:14 4

3. Slovan R˘mafiov B 3 1 1 1 15:9 3

4. Medvûdi R˘mafiov B 4 1 0 3 15:15 2

5. HC Horní Mûsto A 4 1 0 3 14:27 2

SoutûÏ dále pokraãuje druh˘m kolem a pfiíznivci r˘mafiovského

hokeje budou o dal‰ích v˘sledcích informováni. Slovan R˘mafiov

se úãastní soutûÏí v uniãovském regionu. Po ãtvrtém kole je v prÛ-

bûÏném pofiadí prozatím na ‰esté pozici.

Martin Ftáãek, oddíl ledního hokeje

V Horním Mûstû se jel osm˘ závod MâR Orion Cup
Startovní listina sobotního závo-

du (18. 2.) Orion Cup 2006 ãíta-

la celkem jednadvacet závod-

ních dvojic. Mezi nejvût‰í favo-

rity patfiili bezesporu bratfii

·rolerové, ktefií by si pfiípadn˘m

vítûzstvím zajistili vedení v ce-

lém seriálu MâR jiÏ dva závody

pfied koncem sezóny.

Nejen jim, ale i v‰em ostatním

mûla situaci ztíÏit situace na trati,

která se mûnila hodinu od hodiny,

a to díky vcelku pûknému a slu-

neãnému poãasí, které v Horním

Mûstû panovalo, ale které pfiíli‰

nevyhovovalo jezdcÛm ani lyÏa-

fiÛm. Je‰tû ranní kvalifikaãní jíz-

dy byly poznamenány chladem

a hustou mlhou, která se bûhem

dopoledne rozplynula a do v‰ech

pfiítomn˘ch se pomalu zaãaly 

opírat sluneãní paprsky.

I tady v Horním Mûstû se závody

jely od kvalifikaãních, opravn˘ch

aÏ po semifinálové jízdy. Cel˘ zá-

vodní den vyvrcholil finálovou

jízdou „B“ a na závûr finálovou

jízdou „A“. V té se ihned po star-

tu ujala vedení dvojice Kunc

s KomÛrkou, v závûsu za nimi se

dotahovali Rou‰av˘ s lyÏafiem

âíÏkem a s ãíslem 33 jedoucí

Svato‰ s Beãiãkou. LoÀ‰tí vítûzo-

vé a lídfii leto‰ního seriálu bratfii

·rolerové odstartovali aÏ mezi

posledními. Prakticky hned od

startu se posádky Kunc s KomÛr-

kou a Svato‰ s Beãiãkou zaãali

vzdalovat zbytku závodního pole.

Cel˘ závod byl díky jiÏ dosti pro-

máãené a hlubok˘m snûhem zatí-

Ïené trati poznamenán mnoha

pády a problémy. Ty se nevyhnu-

ly ani vítûzÛm loÀského roãníku

bratrÛm ·rolerÛm. Postupnû se

ale zaãali prodírat z hloubi jez-

deckého pole a pár kol pfied kon-

cem finálového závodu je mohli

diváci spatfiit na tfietím místû.

Koneãné pofiadí se v‰ak jiÏ ne-

zmûnilo, a tak se ze sobotního ví-

tûzství nakonec radovala dvojice

Kunc - KomÛrka (UFO Racing

Team), druhé místo obhájili

Svato‰ s Beãiãkou a pro bronz si

pfiijeli bratfii ·rolerové.

Zfiejmû mediálnû nejznámûj‰í

dvojici motokrosafie FroÀka s ly-

Ïafiem Ledeck˘m diváci bohuÏel

ve finálové jízdû nevidûli, ale

i tak si posádka s ãíslem 31 od-

vezla cenn˘ jeden bod do koneã-

ného pofiadí za 15. místo.

Jezdec Pavel Kunc s lyÏafiem

Josefem KomÛrkou se díky ví-

tûzství v sobotním závodu

v Horním Mûstû posunuli v prÛ-

bûÏném pofiadí MâR Orion Cup

2006 v motoskijöringu ze se-

dmého na ãtvrté místo. Tito jezd-

ci nejvíce zamíchali celkov˘m

pofiadím, a to i díky dvûma dis-

kvalifikovan˘m posádkám -

Marka s Najmanem a aÏ do této

chvíle na celkové ‰esté pozici je-

doucí dvojici Sládka s Maierem.

Pofiadí na prvních tfiech místech

MâR se nezmûnilo. I nadále ve-

dou bratfii ·rolerové (135 b.)

pfied Rou‰av˘m s âíÏkem (110

b.) a Mencákem s VaÀousem

(104 b.). Dal‰í, pfiedposlední zá-

vod se uskuteãnil o den pozdûji

v R˘mafiovû. Miroslav Dulaj

Fota: Miroslav Dulaj
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Nároãná traÈ v zahradû Hedvy znamenala boj o kaÏd˘ metr
V nedûli 19. února se na start

pfiedposledního závodu seriálu

Mistrovství âeské republiky

v motoskijöringu postavilo v r˘-

mafiovské zahradû Hedvy cel-

kem tfiiaãtyfiicet závodních dvo-

jic. Motoskijöring pfiitahuje

i známé tváfie. V jednom ze dvou

exhibiãních závodÛ, kter˘ se jel

4. února v Letohradu, se kromû

zpûváka Janka Ledeckého pfied-

stavili také dal‰í zpûváci - Josef

Vojtek a Bohu‰ Josef, dále hlasa-

telka televizních novin Pavla

Charvátová (TV Nova), televizní

moderátor Zdenûk PodhÛrsk˘

a herec Marek Va‰ut. Druh˘ ex-

hibiãní závod se uskuteãní

v rámci ukonãení seriálu

v Dobfianech v Orlick˘ch ho-

rách. Zatímco Ledeck˘ je

v této disciplínû pomûrnû zku‰e-

n˘m jezdcem a ‰ampionát jede

jiÏ potfietí (vloni skonãil

celkovû 14.), ostatní uvedení

jsou naprost˘mi nováãky.

Ale vraÈme se k nedûlnímu závo-

du. Oproti pfiedchozím letÛm ne-

konãil seriál v na‰em mûstû, ale

bude pokraãovat 25. února v jiÏ

zmiÀovan˘ch Dobfianech. Zna-

ãnû brázdovitá traÈ areálu Hedvy,

pokrytá hlubok˘m ka‰ovit˘m

snûhem, kter˘ ke konci závodu

roztával pod sluneãními paprsky,

nadûlala vrásky nejen pofiadate-

lÛm, ale pfiedev‰ím samotn˘m

jezdcÛm a lyÏafiÛm. I kdyÏ orga-

nizátofii nasadili na úpravu tratû

tûÏkou techniku, v˘razné zmûny

se závodníci nedoãkali. Stroje

traÈ upravily, ale pod koly mo-

tokrosov˘ch speciálÛ nevydrÏela

snad ani dvû kola. O ãasté pády

nebyla nouze, a kdo z motoris-

tick˘ch fanou‰kÛ vûfiil, Ïe jeho

favorit si jiÏ jede pro medailové

umístûní, byl zklamán poté, co

jezdce zradil stroj v nûkteré z ne-

sãetn˘ch snûhov˘ch brázd nebo

jeho lyÏafi nezvládl jízdu na vel-

mi tûÏkém terénu.

Velk˘m pfiekvapením a snad

i zklamáním bylo umístûní hor-

k˘ch favoritÛ ve finálové jízdû,

napfiíklad Bohuslava Svato‰e

(ten se umístil nakonec ãtvrt˘)

nebo bratrÛ Patrika a Miroslava

·rolerov˘ch, ktefií dojeli pátí, ãi

jezdce Pavla Kunce s lyÏafiem

KomÛrkou (6. místo). Jako první

spatfiil ‰achovnicov˘ praporek

Josef ·vorc na KTM 250 s lyÏa-

fiem Josefem Dra‰narem ze stáje

AMK v AâR Dobfiany, ktefií mû-

li pfiímo na cílové pásce velké

problémy a uÏ to vypadalo, Ïe

díky jízdû motokrosafie v proti-

smûru budou diskvalifikováni.

Teprve aÏ po shlédnutí videozáz-

namu kamery âeské televize fie-

ditel závodu posádce s ãíslem 

7 prvenství uznal. Pro stfiíbro si

dojel Josef Sládek (ã. 6) na stro-

ji Honda 450 4T s lyÏafiem

Jaromírem Meierem z t˘mu

Dukla Racing a bronz si vybojo-

vala posádka Michal Rou‰av˘

(ã. 8) se strojem Honda 450

4T a lyÏafiem Petrem âíÏkem,

závodící za stáj SMS motokros

Pardubice.

V prÛbûÏném pofiadí pfied po-

sledním závodem stále vedou

bratfii ·rolerové následováni

Rou‰av˘m s âíÏkem a medailo-

vé pozice uzavírají Jifií Mencák

s Bohuslavem VaÀousem. UÏ teì

je ale jasné, Ïe pokud neudûlají

·rolerové v Dobfianech zásadní

chybu, stanou se s nejvût‰í prav-

dûpodobností mistry âeské re-

publiky pro leto‰ní rok. Jejich

bodov˘ náskok pfied stfiíbrn˘m

Rou‰av˘m je totiÏ jedenadvacet

bodÛ.

Autogramiáda, kterou uspofiáda-

ly známé osobnosti Jan Fronûk

s Jankem Ledeck˘m pfied star-

tem finálové jízdy, pfiilákala

mnoho obdivovatelÛ a fanynek.

Pro informaci, tato dvojice se le-

tos poprvé probojovala do finále,

poté co v semifinálové jízdû

skonãila ãtvrtá. Neb˘t pádu,

v semifinále by snad dojeli tfietí.

Celkovû skonãili Ledeck˘

s FroÀkem na devátém místû

a v prÛbûÏném pofiadí Orion

Cupu 2006 jsou zatím ‰estnáctí.

Slavnostní ukonãení závodÛ se

uskuteãnilo tradiãnû za úãasti

starosty R˘mafiova Petra Kloudy,

kter˘ pfiedal ceny vítûzÛm a mi-

mofiádnû také populární osob-

nosti Janku Ledeckému za pravi-

delnou úãast v r˘mafiovsk˘ch zá-

vodech. Leto‰ního závodu se zú-

ãastnilo nezvykle velké mnoÏ-

ství motoristick˘ch pfiíznivcÛ,

coÏ je známka toho, Ïe motoski-

jöring zÛstává v povûdomí vefiej-

nosti jednou z nejatraktivnûj‰ích

sportovních akcí, kterou pro na-

‰e mûsto pravidelnû pfiipravuje

AMK Sport v AâR R˘mafiov. 

JiKo
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Pořiďte si až 4x rychlejší internet
za stejnou cenu a navíc v akční
nabídce získejte

■ první měsíc surfování za 1 Kč
■ aktivaci za 1 Kč
■ ADSL modemy již od 599 Kč

TELEPOINT PARTNER RÝMAŘOV
náměstí Míru 2 (vedle pošty 1. patro)

tel.: 554 230485

Informace o akční nabídce a zvýhodněných modemech na:

Pořiďte si pevnou linku jen za

1 Kč a získejte 1000 volných

minut na volání ZDARMA!

pevná linka jen za 1 Kč

Internet
Expres
Impuls

nová rychlost 
v kb/s

nová cena 
za měsíc v Kč

512/128
399,-

Internet
Expres
Sprint

nová rychlost
v kb/s

nová cena
za měsíc v Kč

3072/256
799,-

Internet
Expres
Maxi

nová rychlost
v kb/s

nová cena
za měsíc v Kč

4096/512
1199,-

Internet
Expres
Ideal

nová rychlost
v kb/s

nová cena
za měsíc v Kč

2048/256
599,-

Fota: archiv redakce a M. Dulaj



■ 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
Zákonné a havarijní pojištění - ČPP, a. s., Generali pojišťovna, Allianz

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

Ford Transit 2.5D valník
6míst., r. v. 1996, airbag, ABS,
rádio, posilovaã fiízení. Cena:
145 000 Kã bez DPH.

Peugeot 206 1.9 D, r. v. 1998,
airbag, CD + Mp3, centrál, el.
okna, servo, tón. skla. 
Cena: 129 000 Kã.

·koda Octavia 1.6 GLX 55 kW, CZ,
r. v. 1997, 2x airbag, ABS, posil.
fiíz., palub. poã., centrál, el. zrcátka.
Cena: 138 900 Kã.

Peugeot 206 1.1, 1. maj., r. v.
1998, airbag, rádio, posil. fiíz.,
el. zrcátka, el. okna, centrál.
Cena: 129 900 Kã.

Seat Ibiza 1.8 20vTCUPRA TUNING
156PS, r. v. 2001, aut. klima, 4x airbag,
ASR, ABS, palub. poã., vyhfi. el. zrc, el.
okna, centrál. Cena: 199 900 Kã. 

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ
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DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL
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NOVÁ CENA
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·koda Fabia 1.4 MPi 50 kW, 
1. maj., r. v. 2001, 2x airbag, ABS,
rádio, posilovaã, palub. poã., el.
okna, centrál. Cena: 169 000 Kã.

·koda Superb 1.8T, 1. maj., CZ, r. v.
2003, 4x airbag, ABS, el. okna, pa-
lub. poã., posil. fiíz., centrál a dal‰í.
Cena: 319 900 Kã.

·koda Octavia Combi 1.6GLXi 74kW,
1. maj., r. v. 1999, klima, 2x airbag,
ABS, cent., el. okna a zrc., pal. poã.
a dal‰í. Cena: 189 900 Kã.

·-Fabia 1.9 SDi Comfort, CZ, r. v.
2000, 2x airbag, CD, imob., el. ok-
na, posilovaã, palub. poã., centrál,
vyhfi. el. zrcátka. Cena: 169 000 Kã.

Opel Tigra 1.4i 16V 1. maj., r. v.
1999, klima, airbag, rádio, cent-
rál, imob., el. okna, posil. fiízení.
Cena: 139 000 Kã.

Peugeot 306 Combi 1.6, CZ, r. v.
2000, airbag fiidiãe, ABS, rádio, posil.
fiíz., el. zrcátka a pfiední okna, centrál.
Cena: 139 900 Kã.

BMW 730D automat, 1. maj., r. v. 2000,
TV, telefon, aut. klima, satelit navigace,
6x airbag, xenony, kÛÏe, ESP, ABS, CD
mûniã a dal‰í. Cena: 389 000 Kã.

Citroen Xsara 1.6i 16V Exclusive, r. v.
2001, klima, 4x airbag, ABS, imob.,
el. okna, posil. fiíz., palub. poã., cent-
rál, el. zrcátka. Cena: 189 900 Kã.

·koda Octavia 1.6 GLXi 74 kW, CZ,
servis, r. v. 1997, 2x airbag, ABS, rádio,
el. okna, posilovaã, palub. poã., taÏné,
el. zrc., centrál. Cena: 149 900 Kã.

Ford Galaxy 1.9 TDi Ghia, 1. maj., 
r. v. 1999, aut. klima, 2x airbag, ABS,
vyhfi. pfi. sklo, nezáv. topení, el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 249 500 Kã.

Seat Ibiza 1.0i, r. v. 1998, 
rádio, centrál, imob., posil. fií-
zení. 
Cena. 78 900 Kã. 

·koda Octavia 1.6 GLX 55 kW,
CZ, r. v. 1997, airbag, ABS, rádio,
posil. fiíz., palub. poã., el. zrcátka,
imob., centrál. Cena: 119 900 Kã.

Ford Fiesta 1.4 Ghia, 1. maj., r. v.
1997, klima, 2x airbag, ASR, ABS,
rádio, el. okna, posil. fiíz., centrál,
CD mûniã. Cena: 128 500 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 Tdi, r. v. 1999,
klima, 2x airbag, ABS, rádio, el. ok-
na, posil. fiíz., taÏné, imob., centrál.
Cena: 188 900 Kã.

Ford Transit 2.0 TDDi, servis,
1. maj., r. v. 2001, klima, airbag, rá-
dio, posil. fiíz., el. vyhfi. zrcátka.
Cena: 269 000 Kã + DPH.

Mazda 121 1,25i 16V, 1. maj.,
CZ, servis, r. v. 2001, airbag, rá-
dio, centrál, posil. fiízení. 
Cena: 139 900 Kã.

Subaru Forester 2.5 XT, 169 kW, r. v.
2005, 4x airbag, xenony, EDS, ABS,
CD, plná el. v˘bava, palub. poã.
a dal‰í. Cena: 799 900 Kã.

Citroen Xsara 1.9D Combi, 
1. maj., CZ, r. v. 2002, 2x airbag,
rádio, el. okna, posilovaã, taÏné, 
imob., centrál. Cena: 189 900 Kã. 

·-Octavia Combi II 1.9 TDi PD 4x4, 
r. v. 2005, 1. maj., 4x airb., ESP, ASR,
EDS, ABS, el. okna, pal. poã., centrál,
vyhfi. zrc., CD. Cena: 589 900 Kã. 


