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Aktuálnû z mûsta

První zasedání nového Zastupitelstva mûsta R˘mafiova
Dne 31. fiíjna 2006 v 17 hodin by-

lo ve velkém sále Stfiediska vol-

ného ãasu zahájeno první zasedá-

ní Zastupitelstva mûsta R˘mafio-

va zvoleného pro volební období

2006 - 2010. První ãást zasedání,

kterého se zúãastnilo kolem sta

obãanÛ, fiídil nejstar‰í zvolen˘ za-

stupitel Mgr. Jifií Karel. Konsta-

toval, Ïe na jednání je pfiítomno

v‰ech 21 zvolen˘ch zastupitelÛ,

a nechal schválit program jedná-

ní. Vedoucí odboru vnitfiních vûcí

mûstského úfiadu Zdenûk Kudlák

pfiednesl zprávu o prÛbûhu a v˘-

sledcích voleb do mûstského za-

stupitelstva a konstatoval, Ïe ni-

kdo z 21 zvolen˘ch zastupitelÛ se

svého mandátu nevzdal. Násle-

dnû v‰ichni zvolení zastupitelé

sloÏili slib pfiedepsan˘ zákonem,

urãili sloÏení volební a návrhové

komise, schválili, Ïe v nastávají-

cím volebním období budou pra-

covat dva ãlenové zastupitelstva

jako uvolnûní a Ïe mûstská rada

bude mít celkem sedm ãlenÛ.

Podle schváleného volebního fiá-

du pak zastupitelé dvaceti hlasy

rozhodli, Ïe volby starosty, mí-

stostarosty a ãlenÛ mûstské rady

budou provedeny tajnû.

V˘sledky proveden˘ch voleb

pfiednesl pfiedseda volební komi-

se Ladislav Îilka.

Ve volbû nového starosty mûsta
poãtem dvaceti hlasÛ jedno-
znaãnû zvítûzil dosavadní sta-
rosta Ing. Petr Klouda. Podû-

koval obãanÛm i zastupitelÛm za

dÛvûru, která mu byla ve volbách

poskytnuta, a ujal se dal‰ího fiíze-

ní zasedání. V návazné volbû
místostarosty byl potvrzen se-
dmnácti hlasy dosavadní mí-
stostarosta Ing. Jaroslav Kala.
Následovala volba zb˘vajících

pûti ãlenÛ mûstské rady. Ve volbû

získali nejvût‰í poãet hlasÛ Mgr.
Vlastimil Baran a Ivan Sig-
mund - po 18 hlasech, Mgr. Jar-
mila Labounková - 17 hlasÛ, ‰e-

stnáct hlasÛ zvolilo Ing. Tomá‰e
Köhlera a Ing. Borise Pavlás-
ka. Po dvou místech v mûstské

radû tak získalo SdruÏení nezá-

visl˘ch kandidátÛ - Evrop‰tí de-

mokraté a âeská strana sociálnû

demokratická (obû volební stra-

ny s pûti zvolen˘mi ãleny v za-

stupitelstvu) a Obãanská demo-

kratická strana, reprezentovaná

v zastupitelstvu tfiemi ãleny.

Jedno místo v radû získala vo-

lební strana SdruÏení nezávis-

l˘ch kandidátÛ BFAA R˘mafiov,

která má v zastupitelstvu dva zá-

stupce. Neúspû‰n˘mi pfii volbû

ãlenÛ rady byly Komunistická

strana âech a Moravy se tfiemi

ãleny zastupitelstva, KfiesÈanská

demokratická unie - âeskoslo-

venská strana lidová se dvûma

ãleny a Strana Rovnost ·ancí

s jedním ãlenem zastupitelstva.

Návrh usnesení pfiednesen˘ na

závûr shrnul v˘sledky voleb

a doporuãoval, aby se zastupi-

telé se‰li na svém prvním pra-

covním jednání 23. 11. 2006

v 17 hod., projednali jednací fiád

a zvolili pfiedsedy iniciativních

a kontrolních v˘borÛ a komisí.

Po jeho schválení bylo první za-

sedání nového zastupitelstva 

ukonãeno.

Ing. Petr Klouda,

starosta, 47 let,

bez politické pfií-

slu‰nosti, dosa-

vadní starosta mû-

sta

Ing. Jaroslav Kala,

mís tos taros ta ,  

48 let, ãlen âSSD,

dosavadní místo-

starosta mûsta

Mgr. Vlastimil Ba-

ran, ãlen rady, 

39 let, bez pol.

pfiís., zástupce fie-

ditele Z·, dosa-

vadní ãlen rady

Ing. Tomá‰ Köh-

ler, ãlen rady, 

42 let, bez politic-

ké pfiíslu‰nosti,

manaÏer, dosa-

vadní ãlen rady

Mgr. Jarmila La-

bounková, ãlenka

rady, 64 let, ãlen-

ka ODS, zástup-

kynû fieditele

SSO· Prima

Ing. Boris Pavlá-

sek, ãlen rady, 44

let, bez politické

pfiíslu‰nosti, pod-

nikatel

Ivan Sigmund,

ãlen rady, 54 let,

ãlen ODS, podni-

katel, dosavadní

ãlen rady

Nezb˘vá neÏ blahopfiát v‰em zvolen˘m ãlenÛm zastupitelstva a rady ke zvolení, popfiát jim hodnû zdaru v jejich práci pro mûsto a pro napl-

nûní oãekávání, která v nás, obãanech mûsta, sv˘mi pfiedvolebními prohlá‰eními a sliby vyvolali. M. Marek

Je‰tû k volebním v˘sledkÛm

Rada mûsta R˘mafiova

Proã se nestali ãleny zastupitel-
stva nûktefií kandidáti s vyso-
k˘m poãtem hlasÛ?
Je pravdûpodobné, Ïe pfii vyhla-

‰ování v˘sledkÛ voleb do mûst-

ského zastupitelstva i rady mno-

hé obãany znovu zaskoãila nû-

která uvádûná ãísla hlasÛ u zvo-

len˘ch a nezvolen˘ch kandidátÛ.

Jak je moÏné, Ïe do zastupitel-

stva byli zvoleni kandidáti s tak

rozdíln˘mi poãty hlasÛ, a proã se

na druhé stranû zastupiteli nesta-

la fiada kandidátÛ, ktefií dosáhli

daleko vy‰‰ího poãtu hlasÛ neÏ

mnozí z tûch, ktefií zvoleni byli?

Zastupiteli se v pfiípadû na‰eho

mûsta stali pfiedev‰ím kandidáti

s nejvy‰‰ím poãtem získan˘ch

hlasÛ - Ing. Klouda (1146), Ing.
Kala (921), Ing. Kováfiíková
(838), tfii kandidáti s poãtem 700

a více (740, 704 a 700), ‰est

s poãtem hlasÛ mezi 600 a 700

a jeden s poãtem nad 500 (566),

ale i osm kandidátÛ s poãtem
hlasÛ men‰ím neÏ 500 a také
kandidáti s 396 a 278 hlasy.

Naopak se v‰ak nestalo zastupi-
teli 12 kandidátÛ s poãtem hla-
sÛ v rozmezí 500 - 600 hlasÛ,
a dokonce ani kandidát s 602
hlasy. DÛvodem je sloÏit˘ vo-

lební systém komunálních voleb,

kter˘ do jisté míry preferuje

„stranickou“ pfiíslu‰nost pfied in-

dividuálním posuzováním jed-

notliv˘ch kandidátÛ. (Pfii pouÏí-

vání termínu „stranick˘“ je

ov‰em nutné zdÛraznit, Ïe voleb-

ní stranou nemusí b˘t jen politic-

ká strana jako taková, ale jaké-

koliv sdruÏení, které splÀuje kri-

téria stanovená volebním systé-

mem, a Ïe také nejde o to, zda

dan˘ kandidát je nebo není ãle-

nem dané politické strany, n˘brÏ

o to, na jaké kandidátce pro vol-

by je zapsán.)

Pro ty obãany, ktefií se chtûjí blíÏe

seznámit se systémem voleb, uvá-

díme struãn˘ popis jeho mecha-

nismu. Podrobné v˘klady a pfií-

klady v˘poãtÛ a vlastní v˘sledky

voleb je moÏné nalézt na interne-

tov˘ch stránkách vûnovan˘ch

Aktuálnû z mûsta

Zastupitelstvo mûsta R˘mafiova pro období 2006 - 2010
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volbám (napfi. www.volby.cz). 

Pfii volbách do obecních zastu-
pitelstev se pouÏívá systém po-
mûrného zastoupení a pro v˘-
poãet mandátÛ pro jednotlivé
volební strany slouÏí metoda
pojmenovaná po belgickém
matematikovi D’Hondtovi. Me-

toda se pouÏívá pfii volbách asi

ve dvaceti zemích svûta a také

pfii volbû do Evropského parla-

mentu. 

Pfii sãítání hlasÛ kaÏd˘ jednotli-

v˘ kandidát získá jeden hlas, po-

kud jeho jméno bylo oznaãeno

kfiíÏkem a není oznaãena politic-

ká strana. Je-li na volební listinû

oznaãena pouze strana, hlas ob-

drÏí v‰ichni kandidáti (v poãtu

volen˘ch zastupitelÛ) uvedení na

kandidátní listinû této strany (ke

kandidátÛm této volební strany

oznaãen˘m samostatnû kfiíÏkem

se nepfiihlíÏí). Je-li na hlasova-

cím lístku oznaãena volební stra-

na a souãasnû dal‰í jednotliví

kandidáti jin˘ch volebních stran,

nejprve dostanou hlasy tito jed-

notliví kandidáti a potom tolik

kandidátÛ oznaãené volební stra-

ny, kolik zb˘vá do poãtu vole-

n˘ch ãlenÛ zastupitelstva, v po-

fiadí uvedeném na kandidátce.

Souãet v‰ech hlasÛ, které obdr-

Ïeli kandidáti dané strany, je po-

ãtem hlasÛ pro volební stranu.

AÏ potud je v‰e jednoduché.

Pak se zji‰Èuje, zda kandidátní

listiny jednotliv˘ch volebních

stran splnily podmínku pro vstup

do skrutinia (sãítání hlasÛ) za

pomoci tzv. pfiepoãteného zákla-

du - v˘poãet je dost sloÏit˘ a pro

voliãe v podstatû nic nefiíkající.

Teprve potom se pfiistoupí k v˘-

poãtu mandátÛ pro jednotlivé

volební strany, a to následujícím

zpÛsobem: Poãet hlasÛ pro kaÏ-

dou volební stranu se dûlí po-

stupnû ãísly 1, 2, 3, 4, 5 a dal‰í-

mi podle poãtu kandidátÛ na vo-

lební listinû. Získaná ãísla - po-

díly - se sefiadí sestupnû podle

absolutní velikosti od nejvy‰-

‰ích, a to v poãtu odpovídajícím

poãtu volen˘ch zastupitelÛ.

Kolik pfiíslu‰n˘ch podílÛ jednot-

liv˘ch volebních stran se v tom-

to souboru sestupn˘ch ãísel na-

chází, tolik mandátÛ strana zís-

kává.

Postup získání poãtu mandátÛ

mÛÏeme demonstrovat na pfiíkla-

du voleb v na‰em mûstû. Strany

uvádíme v pofiadí, v jakém kan-

didovaly: 1- SNK ED, 2 - Strana

Rovnost ·ancí, 3 - ODS, 4 -

KDU - âSL, 5 - SNK BFAA, 6 -

âSSD, 7 - KSâM. Strany získa-

ly celkem následující absolutní

poãty hlasÛ: 1 - 11 652, 2 - 3 602,

3 - 7 313, 4 - 5 658, 5 - 4 027, 

6 - 10 400, 7 - 6 067. Budeme-li

dûlit poãty hlasÛ postupnû ãísly

1, 2, 3, ... 21 (v‰echny strany mû-

ly 21 kandidátÛ na volební listi-

nû), dostaneme pro kaÏdou stra-

nu fiadu ãísel - napfi. pro ã. 1 to

budou: 11 652, 5 826, 3 884, 

2 913, 2 330, 1 942, 1 665, 

1 457, 1 295, 1 165,..., 583, 555,

pro stranu ã. 2 ãísla: 3 602, 

1 801, 1 201, 901, 720, 600, 515,

450, 400, 360, ... 180, 172, a po-

dobnû pro ostatní strany. Nyní

sefiadíme v‰echny vypoãtené po-

díly sestupnû podle velikosti.

Poãet podílÛ jednotliv˘ch voleb-

ních stran v prvních 21 urãuje

poãet mandátÛ kaÏdé z voleb-

ních stran. Mezi podíly v˘znam-

n˘ch stran se tak postupnû „vkli-

Àují“ podíly ostatních  stran, ja-

ko první strana ã. 5 s prvním po-

dílem v hodnotû 4 027 a jako

dal‰í strana ã. 2, jejíÏ první podíl

(tzn. poãet hlasÛ dûlen˘ jedniã-

kou) s hodnotou 3 602 se uplat-

nil aÏ na 11. místû. Její dal‰í po-

díl s hodnotou 1 801 (3 602 : 2)

se v‰ak uÏ v dal‰ím pofiadí ne-

prosadil, protoÏe poslední zahr-

nut˘ podíl - jedenadvacát˘ - mûl

hodnotu 2 014. Strany s velk˘m

poãtem hlasÛ v‰ak „uplatnily“

podílÛ mnohem víc, napfi. po-

slední z pûti podílÛ strany ã. 1,

kter˘ „vybojoval“ mandát, mûl

na 18. místû hodnotu 2 330.

Situaci snad nejlépe dokreslí

právû tabulka pofiadí podílÛ hla-

sÛ, z které vypl˘vá, Ïe strana ã. 1

získala pût mandátÛ, strana ã. 2

jeden mandát, ã. 3 tfii mandáty, 

ã. 4 dva mandáty, ã. 5 dva man-

dáty, ã. 6 pût mandátÛ a strana 

ã. 7 tfii mandáty, celkem 21.

Pofiadí podílÛ hlasÛ:

Pofi. Hodnota Volební

pod. podílu strana

1 11 652 ã. 1 - SNK ED

2 10 400 ã. 6 - âSSD

3 7 313 ã. 3 - ODS

4 6 067 ã. 7 - KSâM

5 5 826 ã. 1 - SNK ED

6 5 658 ã. 4 - KDU - âSL

7 5 200 ã. 6 - âSSD

8 4 027 ã. 5 - SNK BFAA

9 3 884 ã. 1 - SNK ED

10 3 657 ã. 3 - ODS

11 3 602 ã. 2 - Strana 

Rovnost ·ancí

12 3 467 ã. 6 - âSSD

13 3 034 ã. 7 - KSâM

14 2 913 ã. 1 - SNK ED

15 2 829 ã. 4 - KDU - âSL

16 2 600 ã. 6 - âSSD

17 2 438 ã. 3 - ODS

18 2 330 ã. 1 - SNK ED

19 2 080 ã. 6 - âSSD

20 2 022 ã. 7 - KSâM

21 2 014 ã. 5 - SNK BFAA

A teprve teì se dostáváme k vlastnímu vy-
svûtlení skuteãnosti, proã se ãleny zastupitel-
stva stali kandidáti se znaãnû rozdíln˘m po-
ãtem hlasÛ - nûkdy i znaãnû nízk˘m - a nao-
pak nebyli úspû‰ní jiní s poãtem hlasÛ mno-
hem vy‰‰ím.
Mandáty pro volební strany se rozdûlí jednotli-

v˘m kandidátÛm tak, Ïe se nejdfiíve zjistí prÛ-

mûrn˘ poãet získan˘ch hlasÛ na jednoho kan-

didáta dané volební strany, ten se zv˘‰í o 10 %

- zvolen mÛÏe b˘t pouze ten, kdo pfiekroãí tuto

stanovenou hranici; konkrétní jména zvole-

n˘ch zastupitelÛ pak vyplynou z pofiadí poãtu

získan˘ch hlasÛ.

Pro názornost a lep‰í pfiedstavu o systému si

mÛÏeme sefiadit kandidáty podle poãtu hlasÛ,

které obdrÏeli, a na tomto pozadí pfiiblíÏit vlast-

ní mechanismus urãování kandidátÛ, ktefií se

stanou zastupiteli. Zjistíme, Ïe na prvních 21

místech (v rozmezí od 1 146 do 551 hlasÛ) je

devût kandidátÛ ze strany ã. 1, osm kandidátÛ

ze strany ã. 6, tfii kandidáti ze strany ã. 4, jeden

kandidát ze strany ã. 3 a Ïádní kandidáti ze

stran ã. 2, 5 a 7. Rozdûlení mandátÛ je v‰ak

zcela jiné. Pro stranu ã. 1 pût mandátÛ, takÏe na

funkci zastupitele se dostane pouze pût kandi-

dátÛ této strany s nejvy‰‰ím poãtem hlasÛ 

(1 146, 838, 740, 686 a 681), ‰est˘, sedm˘, os-

m˘ a devát˘ s 573, 567, 560 a 557 hlasy

(a v‰ichni s poãty hlasÛ niÏ‰ími) se stávají ná-

hradníky. Podobnû u druhé velké volební stra-

ny ã. 6 se zastupiteli stávají kandidáti se 921,

704, 649, 605 a 604 hlasy, kandidáti se ‰est˘m,

sedm˘m a osm˘m nejvy‰‰ím poãtem hlasÛ

v této volební stranû (602, 583, 551 hlasÛ)

a v‰ichni dal‰í zÛstávají náhradníky.

Strana ã. 2 získala jeden mandát, nemá v‰ak

Ïádného zástupce mezi kandidáty s nejvy‰‰ím

poãtem hlasÛ. Její první kandidát s 278 hlasy

se v celkovém pofiadí hlasÛ nachází aÏ v osmé

desítce kandidátÛ, stává se v‰ak zcela opráv-

nûnû zastupitelem. Tento pfiípad navíc velmi

názornû demonstruje moÏnosti voliãe ovliv-

Àovat v˘sledek pomocí volby konkrétní osoby

- kandidát, kter˘ se stal zastupitelem, byl na

kandidátce volební strany uveden na posled-

ním, dvacátém prvním místû. Voliãi sv˘mi

hlasy rozhodli o tom, Ïe se v rámci své voleb-

ní strany pfiesunul na pozici první a díky tomu

se stal zastupitelem mûsta.

Strana ã. 3 má v souboru 21 kandidátÛ s nej-

vy‰‰ími poãty hlasÛ jednoho kandidáta (s 566

hlasy), mandáty v‰ak získala tfii a tudíÏ dal‰ími

zastupiteli se stávají kandidáti z druhé a tfietí de-

sítky absolutního pofiadí se 478 a 444 hlasy.

Strana ã. 4 má v souboru 21 nejvy‰‰ích poãtÛ

hlasÛ tfii kandidáty, mandáty v‰ak získala pouze

dva. Zastupiteli se stávají kandidáti s vysok˘mi

poãty hlasÛ (700 a 624), zatímco tfietí kandidát

s nejvy‰‰ím poãtem hlasÛ - 558 - místo v zastu-

pitelstvu nezískává, pfiestoÏe figuroval na kan-

didátní listinû této strany na prvním místû.

Strana ã. 5 nemá v souboru nejvy‰‰ích hlasÛ

Ïádného kandidáta, má v‰ak dva mandáty,

a tak se zastupiteli stávají kandidáti z poãát-

ku ãtvrté desítky celkového pofiadí hlasÛ se

412 a 400 hlasy.

Strana ã. 7 rovnûÏ nemá v souboru prvních 21

Ïádného kandidáta, mandáty v‰ak má tfii, a za-
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stupiteli se tak stávají kandidáti z tfietí a ãtvrté

desítky se 448, 408 a 396 hlasy.

V‰ichni ostatní se samozfiejmû stávají ná-

hradníky.

Z prvních 21 kandidátÛ s nejvy‰‰ím poãtem

hlasÛ se stalo zastupiteli prvních dvanáct a za-

stupitel na 17. místû, zb˘vajících osm zastupi-

telÛ nepochází ze souboru vût‰inového názoru

voliãÛ a demokraticky reflektuje i názory jiné.

To je tedy vysvûtlení „paradoxních“ v˘sledkÛ

voleb. V Ïádném pfiípadû nemÛÏe jít o nûjaké

manipulace nebo ovlivÀování, cel˘ proces je

ji‰tûn nûkolika kontrolními mechanismy. Jde

zkrátka o detailnû propracovan˘ a zfiejmû ra-

cionální systém, kter˘ je ov‰em pro nás, laic-

ké voliãe, málo transparentní, a jeho v˘sledky

tudíÏ nemusí pÛsobit vÏdy pfiesvûdãivû. Jak

jiÏ bylo fieãeno, systém zv˘hodÀuje volební

strany (proto se nezávislí kandidáti úãelovû

sdruÏují - strany ã. 1, 2 a 5), dává v‰ak ‰anci

i ostatním, dokonce i jednotlivû kandidujícím

obãanÛm. Pokud voliã volí jednu stranu, pfii-

pravuje se o jakoukoliv moÏnost ovlivnit po-

fiadí kandidátÛ, toho lze (do jisté míry) docílit

pouze volbou jednotliv˘ch vybran˘ch kandi-

dátÛ. Z porovnání souãtu nejniÏ‰ích poãtÛ hla-

sÛ pro jednotlivé kandidáty volebních stran -

coÏ pfiedstavuje nejvy‰‰í moÏn˘ poãet tûch,

ktefií volili jen volební stranu - s celkov˘m po-

ãtem tûch, kdo volili, vypl˘vá, Ïe jednotlivé

kandidáty si vybíralo kolem 50 % voliãÛ, dru-

há polovina volila volební strany.

V tomto místû v‰ak konãí pfiím˘, byÈ tûÏko
urãiteln˘ vliv jednotlivého obãana na koneã-
n˘ v˘sledek voleb. Starostu, místostarosty

a ãleny mûstské rady, která má v komunální po-

litice fiadu pfiím˘ch pravomocí, volí mezi sebou

zvolení zastupitelé. Uplynul˘ch patnáct dní od

voleb bylo ukázkou toho, jak rÛzn˘m zpÛso-

bem je uplatÀována zastupitelská demokracie

v praxi. Kdo s k˘m ano a proti komu je zá-

kladním motivem politického snaÏení v boji

o vliv a moc a zdaleka ne v‰ude jsou na prvním

místû zájmy mûsta, obcí a obãanÛ, etika a zá-

kladní morální principy. A tak je prostor pro

rÛzné spekulace a tajné dohody, zvolení zastu-

pitelé mohou odstoupit a uvolnit tak místo „Ïá-

doucím“ náhradníkÛm apod. Nelze se tomu di-

vit a ve vût‰inû pfiípadÛ je v˘sledkem rozumná

dohoda nebo kompromis, jsou v‰ak i pfiípady

opaãné a starostou se tak mÛÏe stát tfieba ãlo-

vûk, kterého by si obãané vÛbec nevybrali.

Celá problematika systému voleb je velmi

sloÏitá a v‰echny známé varianty mají svá pro

a proti. Z pohledu obãana obcí a mal˘ch mûst

se na první pohled jeví jako nejvhodnûj‰í pfií-

má volba, ve které by se volil starosta 

a ostatní funkcionáfii na základû znalosti 

osobních kvalit kandidátÛ. Jistû by to vedlo

ke zv˘‰ení vzájemné dÛvûry a zodpovûdnos-

ti mezi obãany a zvolen˘mi funkcionáfii.

SdruÏení mûsta a obcí jiÏ del‰í dobu prosazuje

pfiímou volbu starosty, zámûr se v‰ak nedafií

prosadit po odpor politick˘ch stran, které by

tím pfii‰ly o mocn˘ vliv pfii prosazování sv˘ch

stranick˘ch zámûrÛ. Zavedení systému by v‰ak

vyÏadovalo fiadu pfiípravn˘ch legislativních

zmûn v oblasti samosprávy, pravomocí a posta-

vení starostÛ vÛãi ostatním institucím komu-

nální politiky atd. a politická vÛle ke zmûnám,

zdá se, chybí. TakÏe stejn˘m zpÛsobem bude-

me patrnû (spí‰ jistû) volit i v pfií‰tích volbách

v roce 2010. M. Marek

Pozvánka na pfiedná‰ku
Vefiejné zakázky a Stavební zákon

(Nová úprava Zákona o zadávání zakázek a Stavebního zákona)
pfiedná‰í Ing. Jifií BlaÏek, certifikovan˘ lektor

stfieda 15. 11. 2006 od 9 hodin
mal˘ sál Stfiediska volného ãasu v R˘mafiovû - kapacita 50 míst

Obsah pfiedná‰ky:
VE¤EJNÉ ZAKÁZKY:

Seznámení se strukturou nového

zákona o zadávání vefiejn˘ch za-

kázek.

Zadávací fiízení, prÛbûh zadáva-

cího fiízení, zahájení, zadávací

dokumentace, kvalifikace, hod-

nocení nabídek, úkony zadavate-

le, námitky, uzavfiení smlouvy.

DÛsledky poru‰ení zákona o ve-

fiejn˘ch zakázkách a rozbor nû-

kter˘ch rozhodnutí ÚHOS.

Vefiejné zakázky u pfiíjemcÛ do-

tací - specifika zadávacích fiízení

pro pfiíjemce dotací, rozbor jed-

notliv˘ch druhÛ programÛ a spe-

cifick˘ch poÏadavkÛ na zpÛsob

provádûní zadávacích fiízení.

Zadávání vefiejn˘ch zakázek

z pohledu hospodafiení obcí

a nového správního fiízení.

Pracovnû právní, obãanskopráv-

ní a trestní rizika pfii poru‰ení

zákona o zadávání vefiejn˘ch za-

kázek. Relevantní ãinnosti, defi-

nování základních pojmÛ (ter-

minologie), rozdûlení VZ. Po-

suzování a hodnocení nabídek,

matematické metody - kvalifi-

kovatelné, nekvalifikovatelné,

ceny mimofiádnû nízké (neúplné

nabídky).

Dynamick˘ nákupní systém,

rámcové smlouvy, soutûÏní dia-

log, vefiejná soutûÏ o návrh, 

elektronick˘ systém, zjednodu-

‰ené zadávací fiízení.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - STAVEBNÍ ¤ÁD
Zásady nov˘ch zákonÛ - staveb-

ního, správního fiízení, o nuce-

ném omezení a nuceném pfiecho-

du práv k pozemkÛm a stavbám

s vazbou na pfiípravu a realizaci

staveb.

V̆ hradní pÛsobnost státu, obce

a obce s pfienesenou (roz‰ífienou)

pÛsobností z hlediska stanovisek,

námitek, vyjádfiení atd. k územnû-

plánovacím procesÛm, stavební-

mu fiízení a správním fiízením.

Zák. ã. 500/2004 Sb., správní fiád

- správní ãinnost, procesní pravi-

dla, zásady fiízení, dotãené osoby

- úãastník fiízení, oprávnûná úfied-

ní osoba, vady úfiedního postupu.

Vazba na jiné právní pfiedpisy

a procesní fiízení (napfi. Ïivotní

prostfiedí).

Zjednodu‰ující postupy v územ-

ním a stavebním fiízení, územnû-

plánovací informace, vefiejné

projednávání.

Územní plány, regulaãní plány -

druhy územních rozhodnutí - zjed-

nodu‰ení (slouãení, spojení úkonÛ).

Územní souhlas a vztah ke stav-

bám, jeÏ nevyÏadují stavební po-

volení ani ohlá‰ení

Zmûny staveb, fie‰ení v˘jimek,

uÏívání staveb, kolaudaãní sou-

hlas, pfiedãasné uÏívání, zmûny

v uÏívání.

Kontrolní prohlídka staveb, od-

straÀování staveb, nezbytné úpra-

vy, opatfiení na sousedním po-

zemku, udrÏovací a zabezpeão-

vací práce.

Úãastníci fiízení, autorizovan˘

inspektor, povinnosti a odpovûd-

nost stavebníka, stavbyvedoucí-

ho, projektanta, technického do-

zoru, stavebního dozoru.

Tituly vyvlastnûní, úpravy vztahÛ

v území, vefiejnoprávní smlouva,

smlouva o parcelaci, vefiejn˘ zá-

jem.

Program bude prÛbûÏnû aktuali-

zován a doplÀován!!!

Na závûr akce bude úãastníkÛm

pfiedán CERTIFIKÁT o absol-

vování.

Tû‰íme se na va‰i úãast a spolu-

práci. RNDr. Franti‰ek âermák,
odbor ÎPaRR MûÚ R˘mafiov
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Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov.

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody.

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou.

Pracovní úvazek: 1,0.

Platové zafiazení: 8.-10. platová tfiída - fiídí se zákonem ã. 143/1992 Sb., o platu a odmûnû za pracovní pohotovost v roz-

poãtov˘ch a v nûkter˘ch dal‰ích organizacích a orgánech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a nafiízením vlá-

dy ã. 330/2003 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, ve znûní po-

zdûj‰ích pfiedpisÛ.

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

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

Jiné poÏadavky: - poÏadované vzdûlání úplné S· nebo V· - obor pozemní stavitelství, popfi. stavební obnova, v˘hodou;

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC;

- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 500/2004 Sb., o správním fiízení (správní fiád), v pla-

tném znûní, 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích 

pfiedpisÛ);

- praxe ve státní správû v˘hodou;

- vysoké pracovní nasazení;

- zku‰enosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování;

- schopnost samostatného jednání a vystupování;

- odpovûdnost a preciznost;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
- zaji‰Èování v˘konu státní správy na úseku stavebního fiádu, vedení správního fiízení a zpracovávání rozhod-

nutí a jin˘ch opatfiení stavebního úfiadu podle stavebního zákona, správního fiádu a pfiedpisÛ souvisejících;

- zpracovávání dílãích statistick˘ch údajÛ souvisejících s v˘konem státní správy;

- vymûfiování správních poplatkÛ za provedené úkony na úseku stavebního fiádu podle zákona ã. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, a zaji‰Èování jejich v˘bûru.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;

- datum a místo narození uchazeãe;

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

- místo trvalého pobytu uchazeãe;

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

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dove-

dnostech t˘kajících se uvedené ãinnosti;

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce;

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

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

odeslání nejpozdûji 16. listopadu 2006.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 16. listopadu 2006

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

de uchazeãÛm oznámeno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení naklá-

dat s jeho osobními údaji.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. Ing. Svatava Wetterová, vedoucí od-

boru stavební úfiad MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 301. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.

MùSTO R¯MA¤OV, námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov
T a j e m n í k M û s t s k é h o  ú fi a d u R ˘ m a fi o v

v y d á v á
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 stavební úfiad
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Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov.

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody.

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou.

Pracovní úvazek: 1,0.

Platové zafiazení: 9. platová tfiída - v souladu se zákonem ã. 143/1992 Sb. a nafiízením vlády ã. 330/2003 Sb. v platném znûní.

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

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

Jiné poÏadavky: - poÏadované vzdûlání vysoko‰kolské;

- v˘hodou praxe ve státní správû a samosprávû;

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

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu;

- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfied

pisÛ, zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj-

‰ích pfiedpisÛ);

- vysoké pracovní nasazení;

- zku‰enosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování;

- schopnost samostatného jednání a vystupování;

- odpovûdnost a preciznost;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
- zejména pofiizování územnûplánovacích podkladÛ (územnûanalytické podklady, územní studie), územního 

plánu a regulaãního plánu.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;

- datum a místo narození uchazeãe;

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

- místo trvalého pobytu uchazeãe;

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

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dove-

dnostech t˘kajících se uvedené ãinnosti;

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce;

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

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

odeslání nejpozdûji 22. listopadu 2006.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 22. listopadu 2006

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

de uchazeãÛm oznámeno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení naklá-

dat s jeho osobními údaji.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. Ing. Svatava Wetterová, vedoucí od-

boru stavební úfiad MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 301. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.

MùSTO R¯MA¤OV, námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov
T a j e m n í k M û s t s k é h o  ú fi a d u R ˘ m a fi o v

v y d á v á
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 stavební úfiad - územní plánování
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Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov.
Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody.
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 plato-
v˘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 
samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Jiné poÏadavky: - min. stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou;
- praxe v této nebo obdobné ãinnosti a vzdûlání zamûfiené na stavebnictví nebo regionální rozvoj;
- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu;
- základní orientace v právních pfiedpisech (zejména zákon ã. 137/2006 Sb. v platném znûní), v dotaãní 

politice státu a EU;
- komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování;
- odpovûdnost a preciznost;
- organizaãní schopnosti;
- vysoké pracovní nasazení;
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
- podávání informací zástupcÛm SdruÏení obcí R˘mafiovska (Dolní Moravice, Horní Mûsto, Tvrdkov, Jifiíkov, 

Malá Morávka, Malá ·táhle, RyÏovi‰tû, Stará Ves, Velká ·táhle, Bfiidliãná, R˘mafiov) o ve‰ker˘ch progra-
mech, ze kter˘ch mohou obce Ïádat dotace, podávání servisu a metodická pomoc pfii podávání, administra-
ci a vyhodnocení Ïádostí.

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 do-
vednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûrového fiízení;

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad 
osvûdãující bezúhonnost vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, do-
loÏí 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 15. listopadu 2006.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 15. listopadu 2006

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bu-
de uchazeãÛm 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 ukon-
ãení v˘bûrového fiízení 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. RNDr. Franti‰ek âermák, vedoucí
odboru Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje MûÚ, tel.: 554 254 312. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.

MùSTO R¯MA¤OV, námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov
T a j e m n í k M û s t s k é h o  ú fi a d u R ˘ m a fi o v

v y d á v á
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

- konzultace a metodická pomoc projektÛ dotovan˘ch
z národních programÛ a fondÛ EU
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Zdravotnictví

·kolství

Krnovská nemocnice rozbíhá testy na odhalení Downova syndromu dûtí
Zcela nov˘ screeningov˘ program je zaveden od za-
ãátku listopadu v krnovské nemocnici. Jde o speci-
ální testy, které díky biochemickému a ultrazvuko-
vému vy‰etfiení tûhotn˘ch Ïen mohou vãas odhalit
obávan˘ DownÛv syndrom, vrozenou vadu lidského
plodu. Unikátnost screeningového vy‰etfiení spoãí-
vá v tom, Ïe jeho úãinnost dosahuje aÏ 90 procent.
To znamená, Ïe testy odhalí témûfi v‰echny pfiípady.
Krnovská nemocnice je vedle Fakultní ne-

mocnice v Ostravû-Porubû druh˘m zdravot-

nick˘m zafiízením v Moravskoslezském kra-

ji, které nabídne toto vysoce specializované

vy‰etfiení tûhotn˘ch Ïen.

„Vy‰etfiení se skládá ze zmûfiení ‰ífiky podko-
Ïí na ‰íji plodu a ze stanovení hormonÛ v ma-
tefiském séru ke konci prvního trimestru tû-

hotenství. Získané hodnoty dále zpracovává
poãítaãov˘ program, kter˘ urãí koneãné rizi-
ko Downova syndromu. Mûfiení nejsou jed-
noduchá a o stanovení rizika rozhodují dese-
tiny milimetru,“ uvedl zástupce primáfie gy-

nekologicko-porodnického oddûlení SdruÏe-

ného zdravotnického zafiízení Krnov (SZZ)

Martin Havlík.

Zavedení speciálních screeningov˘ch testÛ

Downova syndromu musí pfiedcházet speciál-

ní pfiíprava zdravotnického zafiízení, zejména

naãerpání vysoce odborn˘ch zku‰eností.

Diagnostická metoda, která pochází z Velké

Británie, vyÏaduje nûkolikamûsíãní studium.

Lékafi, kter˘ testy uskuteãÀuje, musí b˘t ma-

jitelem mezinárodního certifikátu opravÀují-

cího tato mûfiení provádût. „Vzhledem k roz-
voji nov˘ch operaãních technik a léãebn˘ch
postupÛ je potfieba stále aktualizovat na‰e
znalosti, abychom dokázali drÏet vysokou
úroveÀ péãe, kterou na‰im maminkám posky-
tujeme,“ vysvûtlil Havlík. Screeningové vy-

‰etfiení bude provádûno u kaÏdé tûhotné Ïeny,

která o toto diagnostikování poÏádá.

K problematice vãasného diagnostikování

Downova syndromu se v Krnovû uskuteãni-

la uÏ také odborná konference, která se cel-

kovû zab˘vala metodami odhalování vroze-

n˘ch v˘vojov˘ch vad v první tfietinû tûhoten-

ství. Krnovská nemocnice na ní pfiedstavila

organizaci screeningu. 

Eva Kijonková, mediální zástupce

Îádná „Zemûdûlka“ - Stfiední ‰kola R˘mafiov!
V listopadu leto‰ního roku to bude právû 110 let,

kdy do Landwirtschaftliche Winter Schule

Römerstadt - Zimní rolnické ‰koly v R˘mafiovû

- vítal fieditel ‰koly pan Alois Klee první stu-

denty. R˘mafiovsko bylo na ekonomickém vze-

stupu - se zfiízením r˘mafiovského okresu pfii‰ly

do mûsta banky, telegraf, moderní správa a Ïe-

leznice, která zajistila potfiebné spojení s domá-

cím i zahraniãním trhem. Vznikaly unikátní

podniky hedvábnické, lnáfiské, bavlnáfiské, pro-

sperovaly truhlárny, pily, sudárny, ‰pulkárny,

místo zanikajícího hornictví se rozvíjelo zemû-

dûlství. Hospodáfiství potfiebovalo vzdûlané li-

di, a vynutilo si proto vznik sítû mû‰Èansk˘ch

a uãÀovsk˘ch ‰kol.

Po osvobození republiky v roce 1945 se

v R˘mafiovû otevfiela Zimní rolnicko-lukafiská

‰kola, která vyuãovala v ãeském jazyce a jednou

z jejích souãástí byl i ‰kolní statek Josefa Faitla.

·kola byla dvouletá, a jak uÏ název napovídá,

vyuãovalo se pouze v zimních mûsících.

V roce 1952 byla rozhodnutím KNV v Olo-

mouci v˘uka na ‰kole v R˘mafiovû zru‰ena

a ‰kola obnovila svou ãinnost aÏ o pût let po-

zdûji jako Zimní ‰kola zemûdûlské mládeÏe.

V následujícím ‰kolním roce zaãala vyuãovat

celoroãnû a zmûnila se na Zemûdûlskou uãÀov-

skou ‰kolu. V roce 1961 se ‰kola opût zmûnila,

a to na Zemûdûlské odborné uãili‰tû, a k pÛ-

vodnû vyuãovanému oboru Pûstitel-chovatel

pfiibyl je‰tû nov˘ uãební obor Zemûdûlsk˘ me-

chanizátor; oba obory byly v roce 1976 spoje-

ny v jedin˘: Traktorista-mechanizátor.

V letech 1981 - 1989 bylo Zemûdûlské odbor-

né uãili‰tû v R˘mafiovû odlouãen˘m pracovi‰-

tûm ‰koly ve Mûstû Albrechticích. Pro ‰kolu to

znamenalo pfiedev‰ím organizaãní problémy,

které byly zpÛsobeny padesátikilometrovou

vzdáleností mezi obûma ‰kolami. Vedoucím

odlouãeného pracovi‰tû v R˘mafiovû se stal aÏ

do roku 1985 pan Jaroslav Bednáfi a po jeho

odchodu do dÛchodu Jifií Îváãek. Zajímavostí,

kterou si moÏná mnozí obyvatelé R˘mafiova

budou je‰tû pamatovat, bylo, Ïe v této dobû se

v oboru Strojník se zamûfiením pro zemûdûl-

skou v˘robu vzdûlávaly skupiny ÏákÛ

z Vietnamské republiky.

Ve ‰kolním roce 1989/1990 se odehrála dal‰í

podstatná zmûna - ‰kola se osamostatnila, zmû-
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nila název na Stfiední odborné uãili‰tû v R˘ma-

fiovû, jejím zfiizovatelem se stalo Ministerstvo

zemûdûlství a v˘Ïivy âR a metodicky ‰kolu fií-

dil Institut v˘chovy a vzdûlávání v Ostravû.

¤editelem ‰koly byl v této dobû pan Jifií

Îváãek.  V té dobû se zde vyuãovaly tfiíleté 

uãební obory Mechanizátor rostlinné v˘roby,

Strojník se zamûfiením pro zemûdûlskou v˘ro-

bu a Mechanik opraváfi pro zemûdûlské a les-

nické stroje, od roku 1992 také obor

Zemûdûlec/hospodyÀka.

V roce 1993 vznikla dodatkem ke zfiizovací lis-

tinû nová souãást ‰koly - odborné uãili‰tû, kte-

ré nabídku roz‰ífiilo o uãební obory pro Ïáky

zvlá‰tních ‰kol. O dva roky pozdûji ‰kola opût

zmûnila svÛj název a do sítû vzdûlávacích zafií-

zení byla zapsána jako Stfiední odborné uãili‰tû

zemûdûlské a Odborné uãili‰tû - rejstfiík oborÛ

byl opût roz‰ífien, tentokrát o obory Kuchafi-ãí‰-

ník pro pohostinství, Krejãí/krejãová se zamû-

fiením na dámské odûvy, Opraváfiské práce

a Kuchafiské práce.

V roce 2001 se stal zfii-

zovatelem ‰koly Mo-

ravskoslezsk  ̆kraj a po-

stupnû dobíhal obor

Krejãí/krejãová. Pro

‰kolní rok 2003/2004

byla zastupováním fie-

ditele ‰koly povûfiena

Ing. SoÀa Kováfiíková,

která byla na základû

konkurzního fiízení 

1. záfií 2004 jmenová-

na do funkce fieditel-

ky ‰koly. V této dobû

zaãala realizovat svÛj

koncepãní zámûr

a rozvoj ‰koly na základû materiálu „Dlouho-

dobého zámûru vzdûlávání a rozvoje v˘chov-

nû-vzdûlávací soustavy Moravskoslezského

kraje“ a zaãala podstatnû mûnit celou profilaci

‰koly.

Od zaãátku roku 2006 má ‰kola nov˘ název

Stfiední ‰kola, R˘mafiov, pfiíspûvková organi-

zace, od záfií 2006 otevfiela první roãníky no-

vého uãebního oboru Hutník ve spolupráci

s firmou Al Invest Bfiidliãná a jako úplnou

novinku ãtyfilet˘ maturitní obor Hotelnictví

a turismus.

Za 110 let pro‰la ‰kola razantními zmûnami,

kter˘m by se pan fieditel Alois Klee asi notnû

divil. Ale po celou dobu své existence, i kdyÏ

to nûkdy mûla hodnû tûÏké, si udrÏela svou

Ïivotaschopnost a smysluplnost, po celou

dobu vychovávala své Ïáky tak, aby se 

uplatnili na trhu práce a byli dobfie vychová-

ni pro praktick˘ Ïivot.

Popfiejme tedy ‰kole v‰echno nejlep‰í - kvalit-

ní a obûtavé pedagogy, pracovité a talentované

Ïáky, loajální zamûstnance a bohaté sponzory.

Motto: „V̆ chova dûtí je zamûstnáním, kdy

musíme umût ztrácet ãas, abychom ho v bu-

doucnu u‰etfiili.“ (J. J. Rousseau)

Na oslavy 110. v˘roãí Stfiední ‰koly R˘mafiov zavítala i Jaroslava Wenigerová
KdyÏ nûkdo slaví 110. narozeniny,

mûla by to b˘t pofiádná oslava!

Stfiední ‰kola R˘mafiov, které

mnozí z nás stále je‰tû fiíkají

„Zemûdûlka“, nic neponechala ná-

hodû a své narozeniny oslavila ve

velkém stylu.

Ve ãtvrtek 26. fiíjna byly oslavy za-

hájeny neformálním setkáním par-

tnerÛ, pfiíznivcÛ a sponzorÛ ‰koly.

Zvlá‰È srdeãnû pfiivítali zástupci

‰koly PhDr. Jaroslavu Wenigero-

vou, námûstkyni hejtmana Morav-

skoslezského kraje, která se stala

vlivnou patronkou ‰koly a jejíÏ zá-

sluhou se podafiilo uskuteãnit

zmûny znamenající pro ‰kolu vel-

k˘ krok vpfied. Dal‰ími vzácn˘mi

hosty byly fieditelka a zástupkynû

fieditelky Gimnazijum Nr. 1 z par-

tnerského polského mûsta Ozim-

ku, paní Leonarda Ploszaj a Ur‰u-

la Musial. Mezi pozvan˘mi hosty

nemohli chybût zástupci mûsta R˘-

mafiov - starosta Ing. Petr Klouda,

místostarosta Ing. Jaroslav Kala

a vedoucí odboru ‰kolství a kultu-

ry MûÚ R˘mafiov Leona Pleská.

K narozeninám v‰ak pfii‰li popfiát

i fieditelé ostatních r˘mafiov-

sk˘ch ‰kol, pfiedstavitelé part-

nerské a sponzorské firmy Al

Invest Bfiidliãná, a. s., Ing. Jifií

Palma a Ing. Monika Kohoutková

a mnozí zástupci firem a smluv-

ních pracovi‰È, s nimiÏ ‰kola spo-

lupracuje pfii zaji‰Èování odbor-

n˘ch praxí studentÛ.

Po krátkém kulturním programu,

kter˘ pfiipravila Základní umûlecká

‰kola R˘mafiov, se prezentovaly ta-

ké studentky Stfiední ‰koly R˘ma-

fiov Klára CtibÛrková a Jarmila

Strnadlová, které pfiedvedly drama-

tizaci vítûzného pfiíspûvku ze soutû-

Ïe „Negativní jevy ve spoleãnosti“

s názvem MÛj mal˘ andílku.

Pak uÏ nastal ãas pro rychl˘ prÛlet

historií ‰koly, kter˘ pfiedstavila sa-

ma fieditelka ‰koly Ing. SoÀa

Kováfiíková ve spolupráci s peda-

gogick˘m pracovníkem ‰koly Bc.

Bronislavem KoÀafiíkem, kter˘

pfiipravil a promítal doprovodnou

obrazovou prezentaci. ¤editelka

hosty seznámila s postupn˘mi

promûnami ‰koly, jejím pfiizpÛso-

bováním transformaãní politice

a poptávce trhu práce s ohledem

na specifika regionu, které nako-

nec vedlo k zamûfiení ‰koly na 

obory strojnické a gastronomické.

Ing. SoÀa Kováfiíková rovnûÏ vy-

zvedla obûtavou práci pedagogÛ,

ktefií za tak dlouhou dobu vycho-

vali tisíce absolventÛ, ktefií na‰li 

uplatnûní uÏ jen tím, Ïe uãební 

obory, které jsou na ‰kole stûÏejní-

mi, jim svou univerzálností zaru-

ãují lep‰í uplatnûní a v˘raznûj‰í

flexibilitu na pracovním trhu.

¤editelka dále pfiítomné ujistila, Ïe

‰kola se chce do budoucna také po-

dílet na nabídce dal‰ího vzdûlávání

dospûl˘ch v mikroregionu R˘ma-

fiovska, kde byl zji‰tûn vysok˘ po-

díl nezamûstnanosti u lidí, ktefií

mají pouze základní vzdûlání.

Cílem vedení ‰koly je zkvalitnit

komunikaci a pfiipravenost ÏákÛ

pro budoucí povolání, vytváfiet ve

‰kole pfiíznivé klima tak, aby Ïáci

cítili hrdost a sounáleÏitost se ‰ko-

lou, aby byli zodpovûdní v pfiístu-

pu k dal‰ímu vzdûlávání a získání

potfiebného zamûstnání.

V pátek 27. fiíjna pokraãovaly osla-

vy v˘roãí ‰koly pfiímo ve ‰kole -

absolventi ‰koly a b˘valí pedago-

gové mûli moÏnost pfiijít si pro-

hlédnout souãasné prostory ‰koly

a porovnat je s tím, jak si ‰kolu sa-

mi pamatují. Pro v‰echny pak bylo

ve veãerních hodinách ve velkém

sále SVâ pfiipraveno bohaté obãer-

stvení a taneãní zábava. -ona-

Vývoj počtů žáků

P
oč

et
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ák
ů
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R˘mafiovská radnice je plná stromÛ
VernisáÏí ve stfiedu 1. listopadu

byla otevfiena v pofiadí uÏ druhá

v˘stava na r˘mafiovské radnici.

Po ãervnov˘ch „amatérech“ ten-

tokrát uãitelka v˘tvarného oboru

Kamila H˘Ïová pfiedstavuje

(vedle nûkolika vlastních) práce

sv˘ch ÏákÛ z Gymnázia R˘ma-

fiov a ZU·, ktefií v kvûtnu absol-

vovali tfiídenní kurz zamûfien˘ na

rÛzné zpÛsoby v˘tvarného za-

chycení krajiny. Okolnosti toho-

to kurzu daly název i v˘sledné

v˘stavû: 3 dny - plenér.

Samotnému plenéru (tvorbû v pfií-

rodû) pfiedcházelo podle vyjádfiení

jeho iniciátorky teoretické vzdûlá-

vání, seznámení se s nejrÛznûj‰í-

mi technikami v˘tvarného zázna-

mu a s pracemi nejv˘znamnûj‰ích

krajináfiÛ na‰í i svûtové scény.

Toto teoretické zázemí poskytlo

mlad˘m v˘tvarníkÛm mnohem

‰ir‰í ‰kálu vyjadfiovacích pro-

stfiedkÛ i vût‰í rozsah inspirace,

neÏ nabízí klasická kresba a mal-

ba realistick˘ch námûtÛ. Mezi vy-

staven˘mi díly tak najdeme kro-

mû panoramatick˘ch pohledÛ na

zalesnûné jesenické kopce (kurz

probíhal v okolí Vrbna pod

Pradûdem), v jejich temné i pro-

jasnûné podobû, a studií pfiírod-

ních detailÛ také projevy abstrakt-

ního uchopení krajinomalby ãi fo-

tografické snímky plastick˘ch v˘-

tvorÛ, které vstupují do reálného

prostoru pfiírody a dotváfií jeho at-

mosféru, pfiípadnû ji obohacují

o nové v˘znamy (·perk pro

strom, Objekt pro vítr). Zajímavé

v˘sledky pfiiná‰í i tvorba formou

arteterapie, jak˘si zpÛsob uÏitého

umûní, kter˘ má slouÏit ozdravûní

lidské du‰e, hlub‰ímu sebepozná-

ní a vyuÏívá se hojnû i v psycho-

logické a psychiatrické praxi.

Nová v˘stava na r˘mafiovské

radnici je zajímavou sondou do

tvorby nejmlad‰í generace, v˘-

tvarníkÛ, ktefií právû procházejí

uãÀovsk˘mi léty a pomalu spûjí

k osobitosti vyjádfiení, k vlastní-

mu rukopisu. Krajina, tentokrát

uÏ zimní, jako námûtová oblast

i jako prostor k tvofiení slouÏila

adeptÛm v˘tvarného umûní

i o víkendu 3. - 5. listopadu. Okruh

mlad˘ch autorÛ kolem Kamily

H˘Ïové se tentokrát vydal do

Spálova u Oder. Dal‰í plenér je

naplánován na pfií‰tí jaro. ZN

Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov
zve

v úter˘ 21. listopadu v 18 hodin do koncertního sálu ZU· na

koncert konzervatoristek
Heleny Chlebcové a Krist˘ny Korãalové
(Obû studují klavírní hru na brnûnské konzervatofii,

Helena Chlebcová u prof. Vanãucha, Krist˘na Korãalová u prof. Stfiítecké)

Program: J. Suk, W. A. Mozart, F. Chopin

Vstupné dobrovolné

Rozdávat radost mÛÏe kaÏd˘ z nás
T˘m mlad˘ch lidí (i z fiad studen-

tÛ SSO· Prima) se opût zab˘vá

smyslupln˘m vyuÏitím svého vol-

ného ãasu pfii naplÀování v‰ech

vytyãen˘ch cílÛ v programu

Make a connection - projektu

„Zase pfiijde den, kdy láska vrátí

se k nám ... II“.

¤ímská dvojka v názvu projektu

svûdãí o tom, Ïe bezprostfiednû na-

vazuje na vítûzn˘ projekt z loÀské-

ho roku, kter˘ se ãlenÛm t˘mu po-

dafiilo beze zbytku naplnit, to jest

vyãerpat v‰echny získané finanãní

prostfiedky a dokonce získat i prv-

ní sponzory. O sv˘ch úspû‰ích

i ãinnostech, které probíhaly pro

dûti z Dûtského domova Janovice,

jsme vás pravidelnû informovali

na tûchto stránkách.

Leto‰ní projekt uÏ také bûÏí na pl-

né obrátky, protoÏe svûfiené finan-

ce je nutné ãerpat od ãervna do

prosince. Je‰tû pfied zaãátkem let-

ních prázdnin probûhla „Malá let-

ní olympiáda“ a v˘let na hrad

Sovinec.

V záfií pak dûti jely do Zemûdûl-

ského skanzenu v Rapotínû u ·u-

mperka, kde si mohly vlézt do tan-

ku, zblízka prohlédnout i pohladit

domácí zvífiátka, ale tfieba i lamu,

velblouda, osla ad. Poté je majitel

skanzenu p. Havlíãek provedl

svou nejvzácnûj‰í expozicí koãár-

kÛ, automobilÛ, traktorÛ, kol, mo-

torek, ale i panenek a star˘ch do-

br˘ch „kukaãek“, coÏ se dûtem lí-

bilo nejvíce. Zbytek v˘letu si dûti

uÏívaly v areálu skanzenu na prÛ-

lezkách a houpaãkách aÏ do pozd-

ního odpoledne, protoÏe poãasí

nám velmi pfiálo.

Dal‰í zajímavá akce probûhla pfií-

mo v domovû - pfiijela „pohádko-

vá babiãka“. Tento název je zcela

Fota: L. Matzkeová
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na místû, protoÏe p. ·enkyfiíková

z Bruntálu celé pfiedstavení ode-

hrála sama - tedy se zapojením

vdûãného publika a zcela nezi‰tnû.

Pohádky „O KoblíÏkovi“ a „O Bu-

dulínkovi“ byly proloÏeny písniã-

kami na pfiání dûtí, které nakonec

kouzelnou babiãku ani nechtûly

pustit domÛ.

V závûru mûsíce fiíjna jsme je‰tû

vyuÏili krásn˘ch podzimních dnÛ

a vyrazili s dûtmi do Zoo Olo-

mouc. I kdyÏ jsme na prohlídku

mûli necelé dvû hodiny, stihli jsme

celou zoo obejít a v‰echna zvífiát-

ka zastihli „na sv˘ch místech

a v dobré kondici“. Dûti byly vel-

mi bezprostfiední a odváÏné, aÈ uÏ

v tmavé expozici netop˘rÛ nebo

v koutku, kde se dostaly do pfiímé-

ho kontaktu s domácími zvífiaty ãi

lamou aj. - mohly je hladit i krmit.

OdjíÏdûly plny nov˘ch dojmÛ,

které nám je‰tû na zpáteãní cestû

barvitû líãily.

Kromû tûchto jednorázov˘ch akcí

samozfiejmû dûti zapojujeme kaÏ-

d˘ t˘den i do pravideln˘ch pohy-

bov˘ch aktivit, jako je cviãení ro-

diãÛ s dûtmi v TJ Jiskra R˘mafiov

a lekce plavání v Aquacentru pod

vedením zku‰ené lektorky Aleny

Macháãkové.

Na akce mimo areál dûtského do-

mova nás pfiepravuje firma Jelínek

z Bruntálu, jejímÏ zamûstnancÛm

bych touto cestou chtûla vyjádfiit

uznání, protoÏe svou práci dûlají

opravdu dobfie, jsou velmi tole-

rantní i k takto mal˘m úãastníkÛm

dopravy a vycházejí vstfiíc v‰em

individuálním poÏadavkÛm, coÏ

se dnes uÏ tak ãasto nevidí.

Závûrem bych chtûla podûkovat

v‰em zúãastnûn˘m - lidem dobré

vÛle, ktefií se na projektu pfiímo

podílejí nebo nám jakkoliv pomá-

hají. ZároveÀ bych chtûla oslovit

pfiípadné sponzory, ktefií by se

v budoucnu na nûkter˘ch v˘‰e

jmenovan˘ch aktivitách byli 

ochotni finanãnû podílet nebo nám

materiálnû vypomoci.

Proto neváhejte a zapojte se také,

vÏdyÈ rozdávat radost mÛÏe kaÏd˘

z nás. Ing. Ludvika Matzkeová

Úsmûvnû

Ten ãaj pít nebudu
Víte, co je to báseÀka? Pfiece básniãka. A dávej po-

zor, ãvela ti dá ‰vihadlo! Krásná princezna má bo-

ty Èukaãky, je celá rÛÏová, jde do bálu a má rypák.

Ten se do té krásy moc nehodí, Ïe? Dûti a jejich

„dût‰tina“.

Kolikrát jsem si fiíkala, Ïe si ty vûtiãky, slovíãka,

obraty a líbeznosti v podání na‰ich ratolestí budu

zapisovat. VÏdycky z toho se‰lo, nûjak si to pfiece

zapamatuju, kdyÏ je to jazykov˘ skvost. Kubíãek je

moc smutn˘. Nebudeme mít tatínka, on nám od-

chází z kÛÏe! Víte, ona se tatínkovi po opálení lou-

pala kÛÏe na zádech. Tatínek se nerozpadl

a Jakoubek si oddechl.

Nedávno ve ‰kolce jeden rozumbrada prohlásil:

Ten ãaj nepiju. Proã, následovala otázka paní uãi-

telky a její argument: Je dobr˘, zdrav˘, jsou

v nûm ‰ípky. A mal˘ vykuk Filípek na to: Ale

ty se dávají do zadku! KdyÏ jsem mûl horeã-

ku, tak mnû je maminka dala. ProtoÏe mûl

Filip hlavní slovo u stolu, cel˘ jeho kolektiv

ãaj nepil. Paní uãitelce dalo dost práce vysvût-

lit rozdíl mezi slovy ‰ípek a ãípek. AÏ u ob-

rázku ‰ípkového kefie s plody se uklidnili

a „dohodli“. âajíãek byl veskrze dobr˘, ÏízeÀ

zahnal.

Vojtík ‰el poprvé do ‰kolky, jen na pár hodin.

Po pfiíchodu maminky prohlásil rezolutnû: Tak

a mám to za sebou! Kdybys tak, Vojtí‰ku, vû-

dûl, Ïe cel˘ Ïivot je ‰kola, Ïe cel˘ Ïivot se mu-

síme uãit... A ‰kolné je nûkdy vysoké. (Si)

VyhroÏoval
s nastartovanou
motorovou pilou

33let˘ muÏ z Velké ·táhle je po-

dezfiel˘ ze spáchání trestného ãi-

nu násilí proti skupinû obyvatelÛ

a proti jednotlivci. Dne 24. fiíjna

mûl na silnici ve Velké ·táhli vy-

hroÏovat 57leté Ïenû s nastarto-

vanou motorovou pilou v ruce.

Pravdûpodobnû podnapil˘ agre-

sor varoval Ïenu, Ïe nemá nic

pálit na zahradû, a pfiitom se pfied

ní ohánûl pilou. VyhroÏovat mûl

také dvûma nezletil˘m chlap-

cÛm, ktefií sedûli na autobusové

zastávce, doslova tím, Ïe jim 

ufieÏe ruce a nohy.

Vykopla dvefie
a prohledala byt

Bruntálsk˘ policejní inspektor

zahájil trestní stíhání 27leté Ïeny

pro trestné ãiny poru‰ování do-

movní svobody a ublíÏení na

zdraví. Îena je obvinûna, Ïe 

10. srpna na Revoluãní ulici

v R˘mafiovû násilím vpadla do

bytu v panelovém domû. Nej-

dfiíve zazvonila na zvonek, a kdyÏ

34letá obyvatelka bytu odemkla

dvefie, obvinûná je vykopla.

Vbûhla do pfiedsínû, prudce od-

strãila po‰kozenou a cel˘ byt

prohledala. Opustila jej aÏ po 

opakovan˘ch v˘zvách. Své obû-

ti pfii útoku zpÛsobila lehãí zra-

nûní krku.

Z parkovi‰tû
zmizel vozík

V dobû od 28. do 29. fiíjna zmi-

zel z parkovi‰tû u penzionu na

Zámecké ulici v Janovicích pfií-

vûsn˘ vozík. Neznám˘ zlodûj

zpÛsobil jeho majiteli ‰kodu ve

v˘‰i 75 tisíc Kã.

Spící fiidiã
narazil do stromu

Mezi Dolní Moravicí a Malou

·táhlí havaroval 30. fiíjna fiidiã

za volantem ·kody 120. Bûhem

jízdy pravdûpodobnû usnul a na-

razil do stromu. Pfii nehodû se

váÏnû zranil, takÏe musel b˘t

pfievezen do nemocnice. ZpÛso-

bená ‰koda ãiní 5 tisíc Kã.

Ve smyku narazil
do nákladního vozidla

TéhoÏ dne se stala dopravní ne-

hoda i na silnici mezi Václa-

vovem a Malou ·táhlí. 25let˘

muÏ ve vozidle Alfa Romeo do-

stal v zatáãce smyk a pfiejel do

protismûru, kde ãelnû najel do

boku nákladního vozidla. Pfii ne-

hodû nebyl nikdo zranûn, nic-

ménû ‰koda na obou vozidlech

je pomûrnû vysoká - 140 tisíc

Kã. KvÛli havárii musela b˘t

komunikace na jednu hodinu 

uzavfiena.

Policisté ‰etfií hned
nûkolik náhl˘ch úmrtí

V pondûlí 30. fiíjna ‰etfiili poli-

cisté z okresu Bruntál hned tfii

náhlá úmrtí, z toho dvû se ode-

hrála na R˘mafiovsku.

V ranních hodinách nalezl ná-

hodn˘ chodec na louce v Jifiíko-

vû mrtvého muÏe. 48let˘ muÏ

byl obleãen v pracovních kalho-

tách, v blízkosti cesty leÏelo

jízdní kolo. Ke zji‰tûní pfiíãiny 

úmrtí byla nafiízena soudní pitva.

Tent˘Ï den odpoledne oznámila

pracovnice peãovatelské sluÏby

policistÛm v Bfiidliãné, Ïe se ne-

mÛÏe dozvonit na 71letého dÛ-

chodce. Hlídka policie po otevfiení

bytu nalezla muÏe beze známek Ïi-

vota. Pfiivolan˘ lékafi stanovil jako

pfiíãinu úmrtí náhlé srdeãní selhání.

Pûstní pfie skonãila
trestním stíháním

Policejní komisafi v tûchto dnech

zahájil trestní stíhání 22letého

muÏe pro trestné ãiny v˘trÏnictví

a ublíÏení na zdraví. Je obvinûn,

Ïe 3. záfií tohoto roku v R˘ma-

fiovû po pfiedchozí hádce uhodil

svého o rok mlad‰ího protivníka

pûstí do obliãeje. ZpÛsobil mu

tím kromû trÏn˘ch ranek a odû-

rek také komplikované zranûní

ãelisti a chrupu.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál
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Jak se Ïije v R˘mafiovû ...

studentÛm
PfiiblíÏil se 17. listopad, datum

posledního ãeského státního

svátku roku (Vánoce nepatfií me-

zi státní svátky). V tento den se

pfiipomíná hned nûkolik podstat-

n˘ch dûjinn˘ch událostí. V ka-

lendáfii stojí u data 17. 11. vedle

sebe pfiipomínka Dne boje za

svobodu a demokracii, je‰tû pfied

pár lety oficiálnû a sporadicky

dosud uvádûného jako Den boje

studentÛ za svobodu a demokra-

cii, a Mezinárodní den student-

stva. V této souvislosti je jasné,

komu vûnujeme dal‰í pokraão-

vání na‰eho seriálu sond do Ïi-

vota v R˘mafiovû.

Sedmnáct˘ listopad patfií k nej‰í-

fie znám˘m svátkÛm roku, je po-

jmem, kter˘ se bûÏnû pouÏívá

k vymezení urãitého dûjinného

milníku, a to témûfi dennû, ve

v‰ech politick˘ch i hospodsk˘ch

debatách. Mluví se o dobû „pfied

listopadem“ a o „polistopadovém“

v˘voji atd., ale kter˘ listopad se

tím vlastnû míní?

Sedmnácté listopady zná ãeská

historie (nejménû) dva. První,

z roku 1939, zavdal pfiíãinu pro

vznik Mezinárodního dne stu-

dentstva (byl vyhlá‰en v roce

1941 ve Velké Británii a je to mi-

mochodem jedin˘ mezinárodní

svátek ãeského pÛvodu) a byl

sv˘m zpÛsobem impulsem i pro

ten druh˘, o padesát let mlad‰í

17. listopad. Je ov‰em typické

pro ãeskou spoleãnost, Ïe snad-

no zapomíná na jedny události

pod dojmem jin˘ch, ãerstvûj-

‰ích, a tak i onen „sametov˘“ 

17. listopad z roku 1989 nakonec

vytlaãil svého pfiedchÛdce z po-

vûdomí vefiejnosti. O tom svûdãí

i malá anketa, kterou jsme pro-

vedli u na‰ich tfií respondentÛ -

studentÛ r˘mafiovsk˘ch stfied-

ních ‰kol - a která se pídila po

tom, zda znají v˘znam listopa-

dového svátku. V‰ichni tfii stu-

denti si pod pojmem 17. listopa-

du vybavili nejprve pfievrat, kte-

r˘ vedl k pádu komunismu, za-

tímco jejich znalosti okolností

17. listopadu 1939 byly o nûco

slab‰í.

Studenti, jakoÏto vûková a záro-

veÀ vzdûlanostní vrstva obyva-

telstva, vÏdy patfiili a snad dosud

patfií k nejaktivnûj‰ím sloÏkám

spoleãnosti. Mají k tomu v‰ech-

ny pfiedpoklady - znaãnou men-

tální vyspûlost, otevfienost neu-

stálému pfiísunu nov˘ch infor-

mací, spontánnost a pfiirozenou

kreativitu, dospívaní jako pfiiro-

zené období vzdoru, relativní

dostatek volného ãasu a také jis-

tou míru existenãní bezstarost-

nosti. Není tedy divu, Ïe se prá-

vû studenti vÏdy ochotnû podíle-

li na organizování nejrÛznûj‰ích

aktivit, vãetnû protestÛ, jimiÏ

dÛraznû vyjadfiovali svÛj odpor

vÛãi v‰em formám omezování

svobody (jakoÏto nejv˘znamnûj-

‰í hodnoty tohoto vûku).

V konkrétním pfiípadû listopadu

1939 ‰lo o protinacistickou de-

monstraci, ve kterou se promûnil

pohfieb zastfieleného medika Ja-

na Opletala, následovanou tvr-

dou perzekucí namífienou proti

ãeskému studentstvu (uzavfiení

vysok˘ch ‰kol a devût poprave-

n˘ch a tisíce do koncentraãních

táborÛ deportovan˘ch studentÛ).

O padesát let pozdûji se situace

v zásadû opakovala, kdyÏ sroce-

ní studentÛ k uctûní kulatého v˘-

roãí zmínûn˘ch váleãn˘ch udá-

lostí pfierostlo v revoluci, vedou-

cí ke svrÏení jiného, tentokrát

komunistického reÏimu.

Obû tyto události dokládají fakt,

Ïe studenti mûli v ãesk˘ch ze-

mích ãastokrát zásadní vliv na

chod dûjin. Nejsou to v‰ak do-

klady ojedinûlé, snad v kaÏdé re-

voluci se to na barikádách he-

mÏilo studenty (ktefií se moÏná

i rádi vyvlékli ze ‰kolních povin-

ností). Studentstvo ãi mladí lidé

obecnû stojí i u vût‰iny ostatních

forem revolucí - v umûní, nábo-

Ïenství, morálce. J. W. Goethe

vystihl roli dospívajících v lid-

ské spoleãnosti lapidárním v˘ro-

kem: „Mladá generace, z níÏ ne-
musíme mít strach, je k niãemu.“
Otázkou na závûr tohoto úvodu

zÛstává: Jaká je ta dne‰ní mladá

generace, jací jsou nynûj‰í stu-

denti a jak Ïijí právû v na‰em

mûstû? V R˘mafiovû je v souãas-

nosti k trvalému pobytu pfiihlá-

‰eno 723 lidí ve vûku od 15 do

20 let; na tfiech zdej‰ích stfied-

ních ‰kolách letos studuje 

684 studentÛ (nepoãítaje 111 stu-

dentÛ na niÏ‰ím stupni osmileté-

ho gymnázia), z nichÏ mnozí po-

cházejí z jin˘ch mûst, ale tráví

zde mnoho ãasu. Ptali jsme se

nûkolika z nich, jak se jim

v R˘mafiovû Ïije, jak˘ mají vztah

k mûstu, ke své ‰kole, co jim

chybí, vadí a naopak, ale také na

to, zda chtûjí v R˘mafiovû zÛstat.

Jejich odpovûdi mohou leccos

napovûdût nejen o pfiítomnosti

na‰eho mûsta, ale i o jeho bu-

doucnosti.

Pavel DoleÏal (23) nav‰tûvuje

maturitní roãník oboru Cestovní

ruch a management na SSO·

Prima R˘mafiov. Pochází z Tfie-

bíãe a je jedním ze studentÛ, kte-

fií do ‰koly dojíÏdûjí z nejvût‰í

dálky. DomÛ jezdí nepravidelnû

a víkendy tráví nejãastûji u své-

ho bratra v Olomouci nebo u své

pfiítelkynû. Internát, na nûmÏ

Pavel v R˘mafiovû bydlí, je totiÏ

od pátku do nedûle zavfien˘.

Pokud má srovnat Olomouc

s R˘mafiovem, fiíká, Ïe Olomouc

je pro nûj coby studenta mnohem

lépe vybavená. Má tam dostatek

knihoven, a kdyÏ se chce odrea-

govat, i v˘raznû víc moÏností,

jak trávit voln˘ ãas. Toho ov‰em

Pavel moc nemá. Je totiÏ vyslo-

venû studijní typ, kter˘ tráví vût-

‰inu ãasu nad knihami a u poãí-

taãe, pfiípravou do ‰koly ãi na

rÛzné soutûÏe. KdyÏ si v t˘dnu

najde chvilku na zábavu, zajde si

na kuleãník nebo jen tak posedût

s pfiáteli do hospÛdky.

Obor, kter˘ Pavel studuje, ho

velmi baví. Z pfiedmûtÛ má rád

v‰e, co je spojené s cestovním

ruchem, vãetnû ekonomiky, jeho

velk˘m koníãkem je dûjepis

a zemûpis, naopak neholduje

matematice ani v˘poãetní tech-

nice. PÛvodnû se vyuãil kucha-

fiem-ãí‰níkem a barmanem, ale

nakonec se rozhodl právû pro ce-

stovní ruch. Vûnuje se mu i prak-

ticky, zvlá‰tû o prázdninách, kdy

si pfiivydûlává jako prÛvodce po

hradû Bítovû ãi zámku Opoãnû.

Po maturitû má v úmyslu cestov-

ní ruch studovat na vysoké ‰ko-

le, pfiípadnû odjet do zahraniãí,

buì na Alja‰ku nebo do Anglie,

s níÏ má urãité zku‰enosti - le-

to‰ní prázdniny uÏ podruhé strá-

vil v Lond˘nû, kde pracoval jako

kuchafi v hotelu. Jeho vysnûn˘m

povoláním je prÛvodce nebo ma-

naÏer u nûjaké zahraniãní cestov-

ní kanceláfie.

·kola, kterou si Pavel vybral, mu

vyhovuje, nicménû má potfiebu

doplÀovat si vzdûlání samostudi-

em. Patfií k tûm studentÛm, ktefií

mají zájem také o chod ‰koly - je

ãlenem ‰kolní rady a aktivnû se

zapojuje do nejrÛznûj‰ích ‰kol-

ních akcí a soutûÏí, aÈ interních

ãi mezi‰kolních. Letos získal pá-

té místo v celorepublikové sou-

tûÏi Svût patfií nám v mluveném

projevu a vloni se velmi dobfie 

umístil v soutûÏi Turisté vítáni.

Kromû toho nav‰tûvuje Dûtsk˘

domov Janovice, kter˘ se studen-

ty spolupracuje na jejich projek-

tech zamûfien˘ch na voln˘ ãas

tamních dûtí, dfiív pÛsobil i ve

studentské radû (nyní zru‰ené)

a pfiispíval do ‰kolních novin.

Pomûrnû aktivní student se jeví

spí‰ jako individualista, pfiátel na

‰kole ani ve mûstû podle sv˘ch

slov moc nemá, od spoluÏákÛ ho

vzdaluje urãit˘ vûkov˘ odstup

i rozdílné zájmy. Pfiíli‰ nevyhledá-

vá ani kulturní akce ve mûstû, ne-

chodí na v˘stavy ani koncerty, so-

botní kino je pro nûj nedostupné,

jako správn˘ knihomol si ale rád

zajde do r˘mafiovské knihovny.

Poslouchá hudbu, hlavnû taneãní,

metal a pak v‰e, co se mu líbí.

R˘mafiov se svou budoucností

v Ïádném pfiípadû nespojuje,

i kdyÏ uznává, Ïe právû zde je

fiada nevyuÏit˘ch moÏností pro

lidi z jeho oboru. PfiíleÏitost pro

své kolegy spatfiuje v oblasti

zimní turistiky, pro niÏ jsou
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Jeseníky jako stvofiené; Pavel

pfiiznal, Ïe sám je velk˘m milov-

níkem zimy a nevadí mu ani její

zdej‰í extrémní prÛbûh.

R˘mafiov je v oãích studenta

Pavla mal˘m mûstem se v‰ím,

co k tomu patfií. OceÀuje zdej‰í

klid, ãist˘ vzduch a zvlá‰tní

kouzlo podhorského mûsteãka,

vnímá ale i jeho omezení - men-

‰í v˘bûr sluÏeb, kulturních akcí

ãi zájmov˘ch krouÏkÛ, zvlá‰È

pro dojíÏdûjící studenty, kter˘ch

je na Pavlovû ‰kole pfievaha.

Z r˘mafiovsk˘ch sluÏeb vyuÏívá

pouze prodejny s potravinami,

v‰e ostatní vãetnû obleãení,

knih, hudby a dal‰ích potfieb na-

kupuje ve velk˘ch mûstech.

A jak se podle Pavla DoleÏala Ïi-

je studentÛm v R˘mafiovû? „¤a-
da studentÛ z mé ‰koly pochází
z vût‰ího mûsta, kde nechali své
pfiátele, své krouÏky, svoje zvyky
a nûktefií poprvé ode‰li od své
rodiny. R˘mafiov je pro nû velká
zmûna a tûch moÏností, jak trávit
ãas, je tady o dost míÀ. Ale dá se
to pfieÏít. Není to zas tak zlé. Kdo
chce, zábavu si vÏdy najde.“

Barbora Koãandrlová (17) chodí

do tfietího roãníku oboru Kuchafi-

ãí‰ník pro pohostinství na Stfie-

dní ‰kole R˘mafiov. V R˘mafiovû

vyrostla, ale pfied pûti lety se

s matkou odstûhovala do Olo-

mouce. Do rodného mûsta jezdí

za babiãkou a rozhodla se tu

i studovat stfiední ‰kolu. Do ‰ko-

ly kaÏd˘ den dojíÏdí autobusem.

Obor, kter˘ si Barbora zvolila, ji

docela baví, i kdyÏ pfiiznává, Ïe

spí‰ jeho praktická ãást. Pfied-

mûty jako matematika nebo eko-

nomika nepatfií k jejím oblíbe-

n˘m, naopak ráda má stolniãení,

angliãtinu a ãe‰tinu. Ocenila by

rovnûÏ, kdyby se i ve tfietím roã-

níku uãila v˘poãetní technika.

V pfiedchozích roãnících se

Barbora úãastnila soutûÏí, které

její ‰kola pofiádala, napfi. o nej-

krásnûj‰í vánoãní stÛl, ãí‰nické-

ho ãtyfiboje v R˘mafiovû nebo

pûtiboje na Pradûdu.

Do fungování ‰koly se Barbora

zasahovat nesnaÏí. Nedá se fiíct,

Ïe by byla se v‰ím ve ‰kole spo-

kojená, spí‰ má pocit, Ïe studen-

ti nemají na chod ‰koly vût‰í

vliv. Nepodafiilo se jim napfiíklad

prosadit zfiízení ‰kolního bufetu.

Na povolání kuchafie-ãí‰níka

podle Barbofiina názoru pfiipra-

vuje ‰kola své Ïáky dobfie.

Nicménû ona sama se tomuto

povolání v budoucnu vûnovat

nechce. Pfiála by si vycestovat do

zahraniãí, nejlépe do Anglie,

a sbírat zku‰enosti. I z toho dÛ-

vodu chce po ukonãení stfiední

‰koly absolvovat jazykovou ‰ko-

lu, která by ji vybavila lep‰í zna-

lostí cizího jazyka. Na otázku, co

je jejím vysnûn˘m povoláním,

odpovídá, Ïe práce pro organiza-

ci Greenpeace, protoÏe ji zajímá

ekologie. Nebránila by se ale ani

pohodlí klidné kanceláfiské práce

sekretáfiky.

V R˘mafiovû se Barbora usadit

nehodlá, a to i pfiesto, Ïe o absol-

venty jejího oboru je zde pomûr-

nû velk˘ zájem. Myslí si, Ïe slu‰-

nû placenou práci by v nejbliÏ-

‰ím okolí nena‰la a nesnaÏí si

zde ani pfiivydûlat. Na brigádu

chodí rad‰i v Olomouci, v létû

pracovala na Ovãárnû.

R˘mafiov jí nevyhovuje ani z ji-

né stránky, má dojem, Ïe je to

zkrátka nudné mûsto. Netráví

zde proto ani mnoho volného ãa-

su, lep‰í moÏnosti jí dle jejího

názoru nabízí Olomouc, kde si

mÛÏe s pfiáteli zajít tfieba do ska-

teparku, na hip hop nebo do ãa-

jovny. V R˘mafiovû jí chybí i nû-

jaké pfiíjemné místo, kde by mo-

hla poãkat na autobus. Co se na-

kupování t˘ãe, jako ãlovûk z vel-

kého mûsta si se shánûním oble-

ãení nebo sportovních potfieb

v R˘mafiovû neláme hlavu a au-

tomaticky v‰e nakupuje jinde.

Pfies v‰echny zápory zdej‰ího

„zapadákova“ vidí na R˘mafiovu

i nûco dobrého, pfiedev‰ím jeho

klid a zvlá‰tní, osobité kouzlo.

A jak se podle Barbory Koãan-

drlové Ïije mlad˘m lidem v R˘-

mafiovû? „Mnû se tu Ïije docela
dobfie, ale tak dobré jako ve vût-
‰ím mûstû to tu není. Myslím, Ïe
nedostatek moÏností co dûlat ve-
de hlavnû mladé lidi k tomu, Ïe
se nudí a pak dûlají nepofiádek.
R˘mafiov je fajn mûsto na v˘let,
ale k Ïivotu to není.“
Martin Dutkiewiã (18) nav‰tûvu-

je ãtvrt˘ roãník r˘mafiovského

gymnázia. V R˘mafiovû Ïije od-

jakÏiva. Ke své ‰kole má v˘bor-

n˘ vztah, a jak fiíká, neumí si ani

pfiedstavit, Ïe by mûl letos matu-

ritou skonãit. Z pfiedmûtÛ ho ba-

ví zemûpis a dûjepis, naopak ne-

baví ho chemie a matematika,

které se podle jeho názoru na

gymnáziu vûnuje aÏ moc ãasu.

Vloni se s nûkolika kolegy úãast-

nil PraÏského modelu OSN, do

jin˘ch soutûÏí ãi projektÛ se ne-

zapojil, sám se povaÏuje spí‰ za

prÛmûrného studenta, kter˘ nijak

zvlá‰È nevyniká. Îivot ‰koly ho

ov‰em zajímá, aktivnû se zapo-

juje do ‰kolních akcí, spolupofiá-

dal napfiíklad loÀsk˘ majáles.

Na otázku, zda ho gymnázium

dobfie pfiipravuje na dal‰í Ïivot,

Martin odpovídá: „Dává mi
moÏnosti se dobfie pfiipravit, ale
záleÏí jen na mû, co s tím udû-
lám.“ Martin se po maturitû

chystá na vysokou ‰kolu, nejspí‰

na geografii, chce zkusit i polito-

logii. Povolání politologa mu

imponuje, protoÏe „politolog je
ãlovûk, kter˘ na v‰echno fiekne
svÛj názor a ostatní ho respektu-
jí“. O vysnûném povolání Mar-

tin je‰tû nepfiem˘‰lel, ale je si jist

tím, Ïe nechce „dûlat rukama“ -

zku‰enosti s manuální prací zís-

kal bûhem sv˘ch letních brigád

na stavbách. Na ty mimochodem

vyrazil do âech, protoÏe v místû

bydli‰tû by podle sv˘ch slov hle-

dal slu‰nou brigádu dost tûÏko.

Ve volném ãase hraje Martin

v kapele, kaÏd˘ den cviãí na bas-

kytaru, vûnuje se florbalu, chodí

s kamarády ven, do Studentské-

ho klubu v SVâ a aktivnû se za-

pojuje do organizování vût‰iny

klubov˘ch akcí, hlavnû koncer-

tÛ. Hudba je Martinov˘m vel-

k˘m koníãkem, poslouchá „ja-
koukoliv zajímavou nekomerãní
hudbu“. Jako vût‰ina místní mlá-

deÏe si obãas rád zajde do hospÛd-

ky. Narozdíl od pfiedchozích res-

pondentÛ zastává názor, Ïe

v R˘mafiovû je pfiíleÏitostí k tráve-

ní volného ãasu dost, ale záleÏí na

lidech, zda je chtûjí vyhledávat,

protoÏe „nudit se mÛÏe kdokoliv
kdekoliv“. Osobnû v R˘mafiovû

postrádá ãisté koupali‰tû. Ve mûs-

tû nejsou rozvinuté i jiné sluÏby,

chybí tu vût‰í nákupní centra ãi

specializované prodejny, jejich ne-

dostatek v‰ak Martin vnímá jako

nûco pochopitelného u malého

mûsta. Sám jezdí nakupovat do

Olomouce nebo vyuÏívá interne-

tov˘ch obchodÛ.

Aãkoliv má Martin ze v‰ech na-

‰ich respondentÛ k R˘mafiovu

nejbliÏ‰í a nejkladnûj‰í vztah -

má rovnûÏ rád jeho klid, pfiírodu

kolem a také to, Ïe lidi tu nejsou 

anonymní - a nijak zvlá‰È mu ne-

vadí ani jeho malomûstská ome-

zení, stejnû jako pfiedchozí dva

studenti ani on nemá v úmyslu

v R˘mafiovû zÛstat. Na vysoko-

‰kolská studia bude muset odjet

jinam a je velmi pravdûpodobné,

Ïe zpátky se uÏ nevrátí. Je pfie-

svûdãen, Ïe tu neseÏene dobrou

práci.

A jak se podle Martina Dutkie-

wiãe Ïije studentÛm v R˘mafio-

vû? „Mnû se tady Ïije dobfie.
Nevím jak ostatním studentÛm,
ale já si nemÛÏu stûÏovat.
Myslím si, Ïe pro tyhle roky je to
ideální místo.“

V‰em dotázan˘m
za odpovûdi dûkuje ZN
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Odbory MûÚ informují
Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví

Informace o zmûnách v právních pfiedpisech upravujících sociální péãi od 1. ledna 2007
1. ãást - Pfiíspûvek na péãi

Od 1. ledna 2007 dochází k zásadní zmûnû v systému poskytování soci-

álních sluÏeb. Od tohoto data je stanovena úãinnost nového zákona o so-

ciálních sluÏbách (zákon ã. 108/2006 Sb.), tím dojde ke zmûnám, které

mají zásadní vliv jak na poskytovatele sociálních sluÏeb, tak na jejich 

uÏivatele. Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpo-

ry fyzick˘m osobám v nepfiíznivé sociální situaci prostfiednictvím sociál-

ních sluÏeb (definuje druhy sociálních sluÏeb a úhradu za jejich poskyto-

vání a formy financování) a pfiíspûvku na péãi. Pfiíspûvek na péãi je novû

zavedenou sociální dávkou, kterou mohou získat obãané na zaji‰tûní po-

moci potfiebné k fie‰ení své obtíÏné sociální situace.

Pfiijetím zákona o sociálních sluÏbách se ru‰í zv˘‰ení dÛchodu pro bez-
mocnost, které bude nahrazeno novou dávkou - pfiíspûvkem na péãi. Dále

se ru‰í pfiíspûvek pfii péãi o osobu blízkou, poskytovan˘ osobám peãu-

jícím o osoby s pfiiznanou bezmocností nebo o dítû dlouhodobû tûÏce

zdravotnû postiÏené vyÏadující mimofiádnou péãi.

V platnosti zÛstávají a nadále se budou poskytovat pfiíspûvky:

- mimofiádné v˘hody;

- jednorázov˘ pfiíspûvek na opatfiení zvlá‰tních pomÛcek;

- pfiíspûvek na úpravu bytu;

- pfiíspûvek na zakoupení motorového vozidla;

- pfiíspûvek na provoz motorového vozidla;

- pfiíspûvek na individuální dopravu;

- nûkteré dal‰í pfiíspûvky poskytované z dÛvodu zdravotního postiÏení 

obãana podle vyhlá‰ky ã. 182/1991 Sb.

Pfiíspûvek na péãi
Poskytuje se osobám star‰ím jednoho roku vûku závisl˘m na pomoci ji-

né fyzické osoby za úãelem zaji‰tûní potfiebné pomoci pfii úkonech péãe

o vlastní osobu a sobûstaãnosti. Schopnost zvládat péãi o vlastní osobu

a b˘t sobûstaãn˘ je u kaÏdého ãlovûka rÛzná, proto zákon rozeznává 

4 stupnû závislosti na pomoci jiné osoby, a to od lehké aÏ po úplnou závis-

lost. Tûmto stupÀÛm následnû odpovídá také v˘‰e pfiíspûvku v korunách.

Úãelem pfiíspûvku je pfiispût osobám, které jsou pro svou nepfiíznivou so-

ciální situaci závislé na pomoci jiné osoby, na zaji‰tûní potfiebné pomoci

zejména prostfiednictvím sluÏeb sociální péãe. Posiluje finanãní sobûstaã-

nost (kupní sílu) uÏivatelÛ sociálních sluÏeb.

Stejnû jako zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost, tak i pfiíspûvek na péãi se

pro osobu, které náleÏí, nepovaÏuje za pfiíjem.
Pfiíjemci dávky, tj. závislé osobû, se vkládá moÏnost rozhodovat o zpÛso-

bu zaji‰tûní pomoci a dále moÏnost hledat zdroje pomoci ve svém pro-

stfiedí u osob blízk˘ch nebo jin˘ch fyzick˘ch osob a u poskytovatelÛ so-

ciálních sluÏeb. Oba uvedené zpÛsoby pomoci lze kombinovat.

Pomoc mÛÏe poskytovat souãasnû více osob blízk˘ch nebo jin˘ch fyzic-

k˘ch, av‰ak pouze jedné z nich (a to té, která bude peãovat v nejvût‰ím roz-

sahu) mÛÏe z titulu péãe o osobu závislou ve II. aÏ IV. stupni b˘t zapoãte-

na tato doba péãe jako náhradní doba pro úãely dÛchodového zabezpeãení.

Potvrzení prokazující dobu péãe pro úãely zdravotního a dÛchodového po-

ji‰tûní vydá peãujícím osobám obecní úfiad, kter˘ pfiíspûvek poskytuje.

Peãující osoba mÛÏe b˘t zamûstnaná, v evidenci úfiadu práce, studovat 

apod. Podstatné je jen zaji‰tûní potfieb peãované osoby.

Îádost o pfiíspûvek na péãi se podává u obecního úfiadu obce s roz‰ífie-

nou pÛsobností (dále jen „pfiíslu‰n˘ úfiad“), kter˘ následnû o Ïádosti roz-

hoduje. Îádost se podává na pfiedepsaném tiskopise. Musí obsahovat také

oznaãení osoby, resp. poskytovatele sociálních sluÏeb, která poskytuje ne-

bo bude poskytovat péãi, pokud je jiÏ v té dobû známa, a zpÛsob v˘platy.

Odvolacím orgánem v tomto pfiípadû je krajsk˘ úfiad.

Povinnosti Ïadatele a oprávnûné osoby: Je potfieba se podrobit sociál-

nímu ‰etfiení, které provede v domácnosti Ïadatele sociální pracovník pfií-

slu‰ného úfiadu, jenÏ vyhodnotí schopnost zvládat 36 jednotliv˘ch úkonÛ

pfii péãi o vlastní osobu a schopnost zaji‰tûní sobûstaãnosti, které jsou vy-

mezeny v zákonû. Dále je nutno se podrobit vy‰etfiení zdravotního stavu

pro potfieby posouzení stupnû závislosti, které provede lékafi úfiadu práce

na podkladû nálezu o‰etfiujícího lékafie, v˘sledku sociálního ‰etfiení, popfi.

vlastního vy‰etfiení. A koneãnû je nutné osvûdãit rozhodné skuteãnosti

a dát úfiadu souhlas k jejich ovûfiení.

V˘‰e pfiíspûvku:
osoby do 18 let osoby nad 18 let

StupeÀ I - lehká závislost 3 000 Kã 2 000 Kã

StupeÀ II - stfiednû tûÏká závislost 5 000 Kã 4 000 Kã

StupeÀ III - tûÏká závislost 9 000 Kã 8 000 Kã

StupeÀ IV - úplná závislost 11 000 Kã 11 000 Kã

Pfiíjemce pfiíspûvku je povinen nahlásit do 15 dnÛ ode dne nabytí práv-

ní moci rozhodnutí o pfiiznání pfiíspûvku, jak˘m zpÛsobem mu bude péãe

zaji‰tûna, pokud tak jiÏ neuãinil pfii podání Ïádosti. Pfiíjemce dávky je po-

vinen vyuÏívat pfiíspûvek k zaji‰tûní potfiebné pomoci odpovídající pfii-

znanému stupni závislosti. Pfiíslu‰n˘ úfiad bude následnû kontrolovat vy-

uÏití pfiíspûvku na zaji‰tûní odpovídající pomoci.

Zákon o sociálních sluÏbách stanoví, jak˘m zpÛsobem pfiechází zv˘‰ení

dÛchodu pro bezmocnost a pfiíspûvek pfii péãi o blízkou nebo jinou oso-

bu od 1. 1. 2007 na pfiíspûvek na péãi.

1) Pfiíjemce zv˘‰ení dÛchodu
pro bezmocnost osoba závislá pfiíspûvek na péãi ve v˘‰i

ãásteãnou I. stupeÀ I. stupeÀ (2 000 Kã)

pfieváÏnou II. stupeÀ II. stupeÀ (4 000 Kã)

úplnou III. stupeÀ III. stupeÀ (8 000 Kã)

2) Dítû dlouhodobû tûÏce zdravotnû postiÏené vyÏadující mimofiád-
nou péãi bude povaÏováno za osobu ve III. stupni závislosti a náleÏí mu

pfiíspûvek ve v˘‰i 9 000 Kã.

3) V pfiípadû pfiíspûvku pfii péãi o blízkou nebo jinou osobu, poskyto-
vaného ke dni 31. 12. 2006 z dÛvodu péãe o osobu, která je pfiíjem-
cem zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost:
Pfii ãásteãné bezmocnosti peãované osoby star‰í 80 let jde o osobu 

v I. stupni závislosti, ale pfiíspûvek na péãi se poskytne ve v˘‰i odpoví-

dající stupni II.
Pfii pfieváÏné bezmocnosti peãované osoby jde o osobu ve II. stupni zá-

vislosti, ale pfiíspûvek na péãi se poskytne ve v˘‰i odpovídající stupni III.
V tomto pfiípadû je omezena doba poskytování po dobu 2 let ode dne na-

bytí úãinnosti zákona a v této dobû by mûlo b˘t provedeno nové posou-

zení zdravotního stavu.

Pfiíjemce o zmûnu dávky neÏádá, pfiehodnocení provede pfiíslu‰n˘ úfiad

sám a pfiizná pfiíspûvek na péãi v odpovídajícím stupni závislosti. ZároveÀ

povûfien˘ obecní úfiad rozhodne o odejmutí pfiíspûvku pfii péãi o blízkou

nebo jinou osobu. Zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost náleÏí naposledy pfii

splátce dÛchodu splatné v prosinci 2006.

Z dÛvodu péãe o osobu, která není pfiíjemcem zv˘‰ení dÛchodu pro
bezmocnost:
Peãující osobû náleÏí pfiíspûvek pfii péãi o blízkou nebo jinou osobu

(bylo-li o nûm pravomocnû rozhodnuto do 31. 12. 2006) aÏ do doby

podání Ïádosti oprávnûnou osobou o pfiíspûvek na péãi, nejdéle v‰ak

do 31. 12. 2008. Nutno upozornit, Ïe pfiíjemci pfiíspûvku pfii péãi o blíz-

kou nebo jinou osobu po 1. 1. 2007 nebudou v dÛsledku novely záko-

na o dÛchodovém poji‰tûní úãastny dÛchodového poji‰tûní, ani se jim

doba péãe vykonávané po 1. 1. 2007 nebude zohledÀovat jako náhrad-

ní doba.

Od 1. ledna 2007 je stát plátcem zdravotního pojistného za osoby, kte-

ré jsou závislé na péãi jiné osoby ve stupni II aÏ IV a za osoby peãující

o tyto osoby.

DÛchodového poji‰tûní jsou ze zákona úãastny osoby peãující osobnû

o osobu, která je závislá na péãi jiné osoby ve stupni II aÏ IV, pokud spo-

lu Ïijí v domácnosti, podmínka domácnosti se nevyÏaduje, jde-li o blíz-

kou osobu. V pfiípadû, kdy je péãe poskytována více osobami, mÛÏe b˘t

doba péãe zohlednûna jako náhradní doba pouze jedné z nich, a to osobû,

která zabezpeãuje péãi v pfieváÏném rozsahu.

Zde je nutné upozornit na skuteãnost, Ïe v pfiípadû, kdy bude peãová-

no o osobu, která je osobou v I. stupni závislosti, nebudou peãující osoby

úãastny dÛchodového ani zdravotního poji‰tûní.

BliÏ‰í informace o pfiíspûvku na péãi mÛÏete získat u Mûstského úfiadu

R˘mafiov, odboru sociálních vûcí a zdravotnictví, tel. 554 254 225. 

Bc. Iveta Podzemná, vedoucí odboru



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: V nouzi dá ti radu kaÏd˘ dobr˘ pfiítel, ale málokter˘ dá ti

mouky pytel. Karel Havlíãek Borovsk˘
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Známá i neznámá v˘roãí
11. 11. Mezinárodní den váleãn˘ch veteránÛ, slaví se u pfiíleÏitosti

v˘roãí podpisu pfiímûfií, kter˘m v roce 1918 skonãila 1. svûto-
vá válka

11. 11. 1801 zemfi. Karel Stamic, skladatel (nar. 7. 5. 1746) - 205. v˘r. úmrtí
11. 11. 1821 nar. Fjodor Michailoviã Dostojevskij, rusk˘ prozaik (zemfi. 

9. 2. 1881) - 185. v˘roãí narození
11. 11. 1891 nar. Jan Mukafiovsk˘, jazykovûdec a literární teoretik (zemfi. 

8. 2. 1975) - 115. v˘roãí narození
12. 11. 1951 zemfi. Konstantin Biebl, básník (nar. 26. 2. 1898) - 55. v˘r. úm.
13. 11. Mezinárodní den nevidom˘ch, v˘roãí narození Valentina

Haüyeho, francouzského zakladatele systematické v˘chovy
nevidom˘ch, v roce 1745, slaví se od roku 1946

14. 11. Svûtov˘ den bez aut
14. 11. 1901 nar. Cyril Bouda, malífi a grafik (zemfi. 29. 8. 1984) - 105. v˘r. nar.
15. 11. Den vûznûn˘ch spisovatelÛ, vyhlá‰en Mezinárodním centrem

PEN klubu roku 1993
15. 11. 1916 zemfi. Henryk Sienkiewicz, polsk˘ spisovatel, nositel Nobelovy 

ceny (nar. 5. 5. 1846) - 90. v˘roãí úmrtí
15. 11. 1916 zemfi. Franti‰ek Îení‰ek, malífi (nar. 25. 5. 1849) - 90. v˘r. úm.
16. 11. 1926 zemfi. Karel Václav Klíã, malífi a grafik, karikaturista, vynálezce 

svûtlotisku a hlubotisku (nar. 30. 5. 1841) - 80. v˘roãí úmrtí
16. 11. 1971 zemfi. Josef Kainar, básník a dramatik (nar. 29. 7. 1917) - 35. v˘r. úm.
17. 11. Státní svátek âR - Mezinárodní den studentstva, Den boje

za svobodu a demokracii, v˘roãí perzekuce ãeského student-
stva v roce 1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989

18. 11. 1786 nar. Carl Maria Weber, nûmeck˘ skladatel a dirigent (zemfi. 
5. 6. 1826) - 220. v˘roãí narození

19. 11. 1711 nar. Michail Vasiljeviã Lomonosov, rusk˘ matematik, filolog 
a básník (zemfi. 15. 4. 1765) - 295. v˘roãí narození

19. 11. 1966 zemfi. Terezie Brzková, hereãka (nar. 11. 1. 1875) - 40. v˘r. úm.
19. 11. 1971 zemfi. Franti‰ek Kubi‰ta, grafik a v˘tvarn˘ historik (nar. 

21. 11. 1897) - 35. v˘roãí úmrtí
21. 11. Svûtov˘ den televize, slaví se od r. 1997 (OSN)
21. 11. 1811 zemfi. Heinrich von Kleist, nûmeck˘ spisovatel (nar. 18. 10. 1777)

- 195. v˘roãí úmrtí
21. 11. 1916 zemfi. Franti‰ek Josef I., rakousk˘ císafi, ãesk˘ a uhersk˘ král 

z dynastie habsbursko-lotrinské (nar. 18. 8. 1830) - 90. v˘r. úm.

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - listopad 2006

10. 11. 17.00 SVâ Setkání seniorÛ s pfiedstaviteli mûsta

10. 11. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

13. 11. 10.45 SVâ Keramická dílna pro Z·

13. 11. 19.00 kostel arch. Koncert Olomouckého komorního 

Michaela sboru

15. 11. 8.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

15. 11. 9.15 kino Kamarádi na hradû

a 10.45 - Kamarádi Brno (1. - 5. tfi. + M·)

17. 11. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

18. 11. 14.00-16.00 SVâ Cviãení s mal˘m i velk˘m míãem

22. 11. 9.45 SVâ Keramická dílna pro Z·

24. 11. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

27. 11. 10.45 SVâ Keramická dílna pro Z·

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Sára Schenková ......................................................... R˘mafiov

Michal Skála .............................................................. R˘mafiov

Libu‰e Smetanová ...................................................... Malá ·táhle

Vojtûch Va‰iãka .......................................................... Horní Mûsto

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

Jaroslav MrÀka - R˘mafiov ................................................. 81 let

Eduard Veãefia - R˘mafiov ................................................... 81 let

Kvûta Ka‰parová - Janovice ............................................... 81 let

Bohumila Îváãková - R˘mafiov .......................................... 82 let

Antonie Lachnitová - R˘mafiov ........................................... 83 let

Matylda Nováková - R˘mafiov ........................................... 83 let

Adolfina Mlateãková - R˘mafiov ......................................... 85 let

Valerie Tomanová - R˘mafiov .............................................. 86 let

AneÏka Poláková - Ondfiejov .............................................. 93 let

Rozlouãili jsme se
Kvûtoslav Urban - R˘mafiov ................................................ 1932

·tefan Harenãák - Dobfieãov ................................................ 1932

Helena Klusalová - R˘mafiov ............................................... 1920

Josef Veleck˘ - R˘mafiov ..................................................... 1943

Terezie Stfielcová - Stará Ves ............................................... 1923

Jifií Dohnal - Dolní Moravice .............................................. 1953

Alois Petfiek - R˘mafiov ........................................................ 1935

Petr Rösner - R˘mafiov ......................................................... 1975

Zdislav NároÏn˘ - R˘mafiov ................................................. 1972

Antonín Polcr - R˘mafiov ...................................................... 1954

Pozvánka na koncert
Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov zve

na koncert Olomouckého komorního sboru
(sbormistr Petr ·umník)

Tomás Luis de Victoria: Missa pro defunctis
v pondûlí 13. listopadu v 19 hodin

v kostele archandûla Michaela
(Vstupné dobrovolné)
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Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

V knihovnû vystavují klienti Domova odpoãinku ve stáfií
V r˘mafiovské knihovnû byla ver-

nisáÏí 7. listopadu otevfiena pozo-

ruhodná a ne právû obvyklá v˘-

stava. Vûkov˘ prÛmûr autorÛ vy-

staven˘ch prací je pfiibliÏnû 80 let,

v‰ichni ob˘vají DÛm odpoãinku

ve stáfií v Dolní Moravici a díla,

která si mohou zájemci bûhem li-

stopadu prohlédnout v Galerii

U Stromu poznání ve vestibulu

knihovny, vznikla bûhem hodin

egroterapie.

Ergoterapie, neboli pracovní tera-

pie, patfií mezi aktivity, které 

umoÏÀují seniorÛm (ale i jin˘m

skupinám, napfi. dûtem, mentálnû

postiÏen˘m, drogovû závisl˘m

atd.) rozvíjet své schopnosti a do-

vednosti, zapojit se do kolektivu

a celkovû zlep‰it svÛj du‰evní i tû-

lesn˘ stav. V pfiípadû seniorÛ je

v˘sledkem vhodnû zvolené formy

ergoterapie rozvoj jemné motori-

ky a posílení psychiky, která

zvlá‰tû u nich v˘znamnû souvisí

i s fyzickou kondicí.

Od bfiezna leto‰ního roku pÛsobí

v Domovû odpoãinku ve stáfií

v Dolní Moravici mlad˘ v˘tvar-

ník Tomá‰ Holíãek, kter˘ pro kli-

enty domova pofiádá kaÏd˘ t˘den

dvû hodiny ergoterapie. V̆ sle-

dkem jejich spolupráce jsou kres-

by a malby na papífie, koláÏe, mo-

dely z keramické hlíny, odlitky ze

sádry, figurky z ka‰tanÛ ãi kuku-

fiiãn˘ch listÛ, ale i fietûzy ze su‰e-

ného ovoce, kvûtin, listí a dal‰ích

pfiírodnin, které Tomá‰ Holíãek

podle sv˘ch slov upfiednostÀuje.

K vidûní je i obraz z ruãního papí-

ru, kter˘ si náv‰tûvníci hodin er-

goterapie sami vyrobili ze star˘ch

novin.

Techniky i pracovní materiál volí

Tomá‰ Holíãek adekvátnû k úrov-

ni motorické zruãnosti sv˘ch Ïá-

kÛ, takÏe namísto ‰tûtce v nûkte-

r˘ch pfiípadech pracují s houbiã-

kou, ale také podle jejich zájmu.

Velmi oblíbené je u seniorÛ mode-

lování z hlíny a vytváfiení fietûzÛ,

které nyní zdobí interiér domova.

Hodiny ergoterapie jsou pfiitaÏli-

v˘m rozpt˘lením nejen pro pûtici

nejaktivnûj‰ích Holíãkov˘ch Ïá-

kyÀ - Helenu Puciovou, Marii

Svobodovou, Marii Perglerovou,

Markétu Luke‰ovou a AlÏbûtu

Valachovou - ale i pro dal‰í oby-

vatele domova, ktefií tvofií poãet-

nou skupinu „pfiísedících“, pozo-

rovatelÛ a komentátorÛ. Hodiny

ergoterapie v domovû jsou v‰ak

podle slov Tomá‰e Holíãka pfiíno-

sem i pro nûj samotného. V sou-

ãasné dobû vzniká na základû pra-

videln˘ch tvÛrãích setkání s klien-

ty domova jeho diplomová práce

na téma ergoterapie pro seniory,

která tuto ãinnost zároveÀ doku-

mentuje. ZN

PÛjãovn í doba knihovny:   Po  9 -17 ,  Ú t  9 -17 ,  S t  zav fieno ,  â t  9 -17 ,  Pá  9 -17 ,  So  8 -11

Muzeum nabízí v˘stavu otce a syna ·treitov˘ch
Pouh˘ch ‰estnáct dnÛ - od pátku

10. listopadu do nedûle 26. listo-

padu 2006 - bude k vidûní v r˘-

mafiovském muzeu unikátní v˘-

stava fotografií otce a syna

·treitov˘ch. Je zároveÀ souãástí

oslav 60. v˘roãí ãeského gymná-

zia v R˘mafiovû. Vznikla z pod-

nûtu v leto‰ním roce ‰edesátile-

tého, bezesporu svûtového foto-

grafa Jindfiicha ·treita ze Sovin-

ce. V létû pfii‰el do muzea s ná-

padem konfrontovat svou ranou

tvorbu s amatérsk˘mi pokusy

o zachycování reality svého 

otce, kterého - jak pí‰e v katalo-

gu k v˘stavû - si jako fotografa

velmi váÏí. Jde tedy o hledání

kofienÛ vlastního fotografování

v rodinném prostfiedí a v prostfie-

dí, které ·treita obklopovalo

a formovalo v prvních tfiiceti le-

tech jeho Ïivota.

Nebylo nezajímavé! Prvních de-

set let sice strávil na rodném

Vala‰sku, pozdûji ale, díky mali-

cherné politické zámince, kvÛli

které se museli vystûhovat, rodi-

na zaãala budovat novou exi-

stenci v Tûchanovû na R˘ma-

fiovsku. Obec byla po nuceném

vysídlení NûmcÛ lokalitou, kde

se pfieváÏnû zabydleli rumun‰tí

Slováci a Slováci z v˘chodního

Slovenska a kde se míchaly staré

a nové tradice, prostfiedí i menta-

lity, tak jako ostatnû v celém 

okolním kraji.

V katalogu, kter˘ u pfiíleÏitosti

mimofiádné v˘stavy Mûstské

muzeum v R˘mafiovû vydává, se

·treit mlad‰í vyznává jak ze

vztahu ke svému otci, tak k jeho

fotografování na Vala‰sku i v Tû-

chanovû:

„Dûti mají problém, jak se vy-
rovnat s vlivem a pÛsobením ro-
diãÛ. Povût‰inou je vnímají jako
silné osobnosti. Cítí k nim veli-
kou úctu, která mÛÏe vést aÏ k oba-
vám, zda dokáÏou naplnit jejich
pfiedstavy a zda to, co dûlají, je
dobré. S takov˘mi pocity jsem se
vyrovnával i já.
Vzpomínám si, Ïe otec vÏdy foto-
grafoval. Chodili jsme kaÏdou
nedûli s rodiãi na procházky
a otec míval u sebe fotoaparát.
Tak vznikla fotografie, která mne
provází po cel˘ Ïivot. Je mi asi
pût let, sedíme se sestrou Jarkou
na louce a na hlavû máme bílé
radiovky, placaté ãepice s antén-
kou. Tento snímek byl i s nûkoli-

ka dal‰ími rodinn˘mi fotografie-
mi souãástí v˘zdoby loÏnice
m˘ch rodiãÛ.
Kinofilmov˘ fotoaparát znaãky
Etareta dostal otec od mé ma-
minky zaãátkem padesát˘ch let
jako vánoãní dárek.
V té dobû jsme bydleli na
Vala‰sku ve StfiíteÏi nad Beãvou,
kde otec uãil na malotfiídní ‰ko-
le. Kromû rodinn˘ch fotografií
mám v pamûti krajinky a portré-
ty pasekáfiÛ, vût‰inou star‰ích li-

dí. Vzpomínám si, jak celou noc
dûlával fotografie v loÏnici. To
proto, aby nemusel pracnû za-
temÀovat místnost. Ráno potom
fotografie pral pod studnou, pro-
toÏe jsme nemûli vodovod.
V roce 1956 jsme se museli z po-
litick˘ch dÛvodÛ pfiestûhovat do
Tûchanova, malé vesniãky v pod-
hÛfií Nízkého Jeseníku. Otec
vzpomnûl ve ‰kole narozeniny
T. G. Masaryka a nûkteré z dûtí
se doma pochlubilo, Ïe zpívali

Foto: J. ·treit st.
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Na podzim oÏívají draci
Pfiíprava na leto‰ní drakiádu se konala 18. fiíjna, to se dûti v SVâ 

uãily draky postavit. O pár dnÛ pozdûji, 22. fiíjna, probûhla „oficiální“

drakiáda na Stráni. Ráno to vypadalo, Ïe vÛbec nebude foukat, ale na

kopci bylo poãasí tak akorát ... vítr foukal obstojnû, ale nebyla zima.

Na Stráni jsme s dûtmi strávili asi hodinu a pÛl, zkou‰eli vypustit dra-

ky na oblohu a dát jim co nejvíc volnosti k letu. Nakonec vzlétli 

opravdu v‰ichni draci, dokonce i ti ruãnû vyrobení. Nechybûlo ani

pfiistání na stromû, ve vysoké trávû a dal‰í akrobatická ãísla.

Následovalo vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe ve dvou kategoriích: nejvy‰-

‰í dolet a nejhezãí drak. Rozdávaly se v‰ak i diplomy za nejvût‰í vy-

trvalost, nejvût‰ího akrobata, nejefektnûj‰í zamotání na strom apod.

Dá se fiíct, Ïe v‰ichni si drakiádu uÏili, v˘bornû se bavili a také díky po-

ãasí nám drakiáda vy‰la. Vedle dûtí se pobavili i dospûlí diváci; nûktefií

rodiãe se s drakem v ruce doslova vrátili do dûtsk˘ch let. Jakub Vala

písniãku Ach synku, synku.
Po pfiíchodu do Tûchanova, kde
se otec stal fieditelem jednotfiídní
‰koly, je‰tû zpoãátku fotografoval.
Tûchanov byla zapomenutá ves-
nice zemûdûlského charakteru,
kam tehdy nejezdil ani autobus.
âást vesnice byla dosídlena ru-
munsk˘mi Slováky, ãást obyvatel
pocházela ze slovenské Bo‰ace.
Otec zaznamenával sv˘m fotoa-
parátem pfiedev‰ím tvrdou zemû-
dûlskou práci na poli a kaÏdo-
denní Ïivot.
Înû, vybírání brambor, první
stroje na poli. Koncem padesá-

t˘ch let se zemûdûlství promûni-
lo. Byl vyvíjen velik˘ tlak na ko-
lektivizaci. Tûchanov byl posled-
ní vesnicí, kde se je‰tû nepodafii-
lo zaloÏit jednotné zemûdûlské
druÏstvo. Rodiãe podporovali
malorolníky. Jejich snahou bylo
zfiídit druÏstvo na pûstování léãi-
v˘ch bylin. Zaãátkem 60. let za-
ãaly vznikat státní statky. Nasta-
la postupná migrace obyvatel
a v roce 1976 byla v Tûchanovû
zru‰ena ‰kola. Dûti i uãitel mu-
seli dojíÏdût do sousedního
Jifiíkova.
Otec obãas fotografoval svatby,

kfitiny ãi pohfiby, kde byl v˘bor-
n˘m fieãníkem. Rodinné fotografie
mûly reportáÏní charakter. Na fo-
tografování mûl v‰ak ãím dál mé-
nû ãasu. UÏ témûfi nezvût‰oval, na
v˘lety si kupoval barevné filmy
a potom nám promítal diapozitivy.
Rád fotografoval v zimû a ta by-
la u nás vÏdy krutá. Grafické vy-
znûní zimních snímkÛ se mu vel-
mi líbilo. Dlouhá léta odebíral
ãasopis âeskoslovenská fotogra-
fie. Velmi jsem si ho jako foto-
grafa váÏil. Na mé fotografické
dráze mne vÏdy podporoval.
Také jsme zpoãátku o fotografii

diskutovali. Mûl radost z m˘ch
prvních v˘stav. (...)
Fotografování bylo pro otce zá-
bavou, tak jako zahrada, kaktusy
nebo vãely. V m˘ch oãích
a v mém srdci zÛstane navÏdy
nejvût‰ím fotografem.“
(PamûÈ ãasu. Jindfiich ·treit st.

Vydalo Mûstské muzeum

v R˘mafiovû pfii pfiíleÏitosti v˘-

stavy Jindfiicha ·treita st.

a Jindfiicha ·treita ml. PamûÈ ãa-
su ve dnech 10. listopadu aÏ 26.

listopadu 2006. R˘mafiov 2006.

20 str. ISBN 80-239-8204-4.

Cena 50,- Kã) Dieter Schallner

Foto: J. Vala
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Po návratu z diplomatick˘ch sluÏeb se stal

Ferdinand Bonaventura hrabû Harrach jed-

ním z nemnoha velk˘ch textilních podni-

katelÛ na Moravû, i kdyÏ nemen‰í píli

a pfiísloveãnou péãi vûnoval téÏ majetkÛm

v Rakousku i âechách, kde otevfiel dal‰í

plátenické manufaktury ve ·luknovû

a Jilemnici, ale podporoval téÏ dal‰í odvût-

ví. Jeho snahy o rozvoj tehdy nejmodernûj-

‰í v˘roby lnûn˘ch látek se v‰ak nejvíce od-

razily na R˘mafiovsku.

Roku 1746, pouh˘ rok po získání severo-

moravského panství, zaloÏil v Janovicích

nejvût‰í a nejv˘znamnûj‰í plátenickou ma-

nufakturu celé rakouské monarchie, kdyÏ

u nás na‰el velmi vhodné podmínky pro

rÛst kvalitního lnu a nepochybnû i staré

textilní tradice. DÛkazy tradiãního pûsto-

vání lnu a zpracování textilu na R˘mafiov-

sku zajistil archeologick˘ v˘zkum (1969 -

1991), kter˘ zachytil jiÏ od 1. poloviny 

13. století nezvyklé mnoÏství pfieslenÛ, 

tj. závaÏíãek navlékan˘ch na pfiadláck˘ ku-

Ïel, nezbytnou pomÛcku k v˘robû rostlin-

ného ãi Ïivoãi‰ného vlákna, jeÏ se uÏívalo

ke tkaní plátna ãi sukna. Zprávy z 16. sto-

letí se zase t˘kají velmi produktivního

a poãetného r˘mafiovského cechu tkalcÛ,

kter˘ zahrnoval i dal‰í okruh vesnick˘ch

v˘robcÛ, barvífiÛ, postfiíhaãÛ a dal‰ích pro-

fesí souvisejících s v˘robou látek v R˘-

mafiovû. Velk˘ v˘znam mûly bohaté lesy,

jeÏ poskytovaly manufaktufie kvalitní dfie-

vo na zafiízení i topivo, ale téÏ na v˘robu

popele, dÛleÏité souãásti roztoku na bûlení

plátna. K tomu samozfiejmû pfiistupovalo

i hospodáfiské zázemí a dostatek místních

potravin.

Janovická manufaktura byla darem z nebes

pro chudobn˘ kraj lidí, ktefií s úpadkem do-

lÛ a hutí ztráceli moÏnost obÏivy. Postupnû

zaãalo pracovat 600 stavÛ a 150 zamû-

stnancÛ, ãasto i slezsk˘ch nájemcÛ, na bû-

lidle. Manufaktura samozfiejmû Ïivila

i dal‰í pracovníky, od úfiedníkÛ, pfies pfiad-

láky dodávající kvalitní pfiízi pro domácí

tkalce i na v˘voz a faktory, ktefií ji soustfie-

ìovali a distribuovali domácím tkalcÛm

a od nich za odmûnu odebírali hotové plát-

no. Odhadneme-li, Ïe pro Harrachy pracova-

lo v dobû nejvût‰í nouze bezmála 1000 za-

mûstnancÛ v uÏ‰ím ãi volnûj‰ím pomûru

spolu s dal‰ími v˘robními odvûtvími, byla

to ohromná pomoc.

Zb˘vá jen trpce konstatovat, Ïe na‰emu re-

gionu, nyní obdafienému dûsivou neza-

mûstnaností, jsou prázdné politické pro-

klamace k niãemu a pomohl by snad jen

nov˘ Harrach a Ïe ti, kdo se ve sv˘ch od-

sudcích ‰lechty tolik za‰tiÈují hlasem lidu,

s lidmi ani historiky nemluví. Co by pro

nás znamenala tisícovka nov˘ch pracov-

ních míst?

Pro tkalce a pfiadláky ze svého ‰luknovské-

ho panství, kter˘mi doplnil nejspí‰e nema-

l˘ poãet tkalcÛ místních, aby pfiinesli zna-

losti specializovanûj‰í v˘roby a techniky,

zaloÏil Ferdinand nové vsi a osady. Harra-

chov vznikl r. 1748, Ferdinandov r. 1760

a ve stejném období i janovická osada No-

vé Pole. RÛÏovou (Rosendorf - RÛÏeninu

Ves) zaloÏila jeho podnikavá manÏelka

RÛÏena krátce po r. 1757. Stfiednû velká

ves se zhruba dvûma sty obyvatel zpustla

po roce 1945. Zlé jazyky tvrdí, Ïe dnes sto-

jí na v˘chodním Slovensku, kam se odvá-

Ïely cihly ze zbourané RÛÏové.

Pro necelou stovku zku‰en˘ch tkalcÛ ne-

chal hrabû v nov˘ch vsích vystavût domky,

k nim poskytl kromû vybavení je‰tû urãité

díly polností a stavy, jeÏ jediné zÛstávaly

majetkem vrchnosti, a to v‰e na tfiicetilet˘

zcela bezúroãn˘ úvûr. Pouze drobnûj‰í po-

mÛcky - kartáãe apod. - si vût‰inou dovez-

li tkalci z pÛvodního domova nebo si je za-

kupovali, coÏ ov‰em byly zanedbatelné

ãástky. Pokud ale noví osídlenci nechtûli

nebo se necítili ke splácení úvûru, mohli si

chalupu pronajmout za rozumnou ãástku,

movitûj‰í si mohli domek zakoupit hned.

Je logické, Ïe Harrach nemohl poãítat s ná-

vratem investice za svého Ïivota a navíc ani

s plnou cenou pfii absenci úrokÛ, neboÈ infla-

ce se nijak nevyh˘bala ani 18. století.

Nepohánûla ho totiÏ na rozdíl od nûkter˘ch

dne‰ních podnikavcÛ touha po okamÏitém

zbohatnutí. Pracoval pro budoucnost sv˘ch

dûtí a nezapomínal ani na poddané - a to ne-

byla fráze. Tkalce i pfiadláky osvobodil od

robot i naturálních dávek, takÏe jejich jedi-

nou prací zÛstalo tkalcování nebo pfiedení,

nevelké pozemky obhospodafiovali pro vlast-

ní potfiebu. RovnûÏ lnûnou pfiízi a potfiebné

nástroje zaji‰Èovali vrchnosten‰tí úfiedníci na

dlouhodob˘ úvûr. Mzdu zamûstnancÛ manu-

faktury stanovil sám hrabû Harrach.

Vãetnû stavby domkÛ postupoval obdobnû

i na sv˘ch dal‰ích panstvích. V Námû‰ti

zahájil v˘robu za pomoci zku‰en˘ch jano-

vick˘ch tkalcÛ, ktefií nové zamûstnance

zauãovali. Nechal i zde postavit pÛlkruh

sedmnácti domÛ. Roku 1771 se zaãalo

slibnû rozvíjet i námû‰Èské tkalcování.

Roku 1773 v‰ak vcelku ne‰Èastnû jmenoval

do ãela harrachovské manufaktury Fran-

couze Nadala de Soubreville, kter˘ si bo-

huÏel dÛvûfiivého hrabûte nadlouho získal.

Nelze sice jednoznaãnû zavrhnout v‰echny

Francouzovy aktivity, byl to nesporn˘ od-

borník a mnohá zmûna vedla k lep‰ímu, ale

jistá zbrklost v podnikání a patrnû snaha

dosáhnout, slu‰nû fieãeno, netradiãními

zpÛsoby pfiíli‰ rychle v˘razného v˘dûlku

manufakturu po‰kodila, nehledû na krajnû

hrubé chování k zamûstnancÛm.

Na jeho návrh se vytvofiil tzv. tovární úfiad.

Od roku 1772 se janovické v˘robky shro-

maÏìovaly téÏ ve vídeÀském ãi pe‰Èském

velkoskladu, odkud je Soubreville expedo-

val na trh celé monarchie i vnû hranic ze-

mû. Úfiad v‰ak zkrachoval a Soubreville se

vrátil do janovické manufaktury. Ustavil

zde sedm faktorÛ z fiad tkalcÛ, z nichÏ kaÏ-

d˘ mûl na starosti nûkolik dûlníkÛ. Faktofii

odebírali pfiízi ze skladÛ a rozdûlovali ji.

Pozdûji v‰ak zaãal zneuÏívat Harrachovy

nepfiítomnosti, ba poru‰oval a obcházel

i své vlastní pfiedpisy, jeÏ regulovaly utka-

nou délku plátna z pevnû stanoveného

mnoÏství kvalitní pfiíze. Donutil faktory

dodávat lacinûj‰í hor‰í a tenãí pfiízi niÏ‰í

kvality, ale tvrdû vyÏadoval stejnou jakost

i objem v˘roby na tkalcích. MnoÏství pfiíze

se dokonce je‰tû dál sniÏovalo. Zaãaly kle-

sat mzdy tkalcÛ i bûliãsk˘ch mistrÛ a roku

1775 nastala doslova exploze nespokoje-

nosti. Soubreville nechal vzápûtí zatknout

‰est nejodváÏnûj‰ích tkalcÛ z RÛÏové, kte-

fií zaãali zpracovávat radûji lep‰í cizí pfiízi,

a nechal je eskortovat v poutech do r˘ma-

fiovské ‰atlavy.

Poboufiení, o nûmÏ vrchnosti lhal, pfierost-

lo témûfi v rebelii a oklaman˘ Harrach mu-

sel zajistit v Janovicích vojenskou asisten-

ci. Kaprál se ‰esti vojáky sice nastolil po-

fiádek, nepokoje zdánlivû ustaly a Soubre-

ville musel podle nafiízení manÏelÛ

HarrachÛ s krajní nechutí zv˘‰it mzdy

a sníÏit pokuty za chybnou práci. Tkalci

v‰ak nic nezapomnûli, je‰tû roku 1777

doutnala stále pod povrchem skrytá nená-

vist k Soubrevillovi. Rozzlobení tkalci

z Janovic mu pfiipravili dÛmyslnou léãku

na cestû z Námû‰ti na Hané, poãíhali si na

nûj, aby jej zabili. Nûkdo se v‰ak dÛsledkÛ

zalekl a vûc udal, spiknutí bylo vyzrazeno

a aktéfii znova uvûznûni. Po smrti Ferdi-

nanda Bonaventury ve Vídni 30. 1. 1778 

opatrnûj‰í a razantnûj‰í vdova RÛÏena

z Harrachu pozastavila Soubrevillovi v˘-

kon povolání v Janovicích a roku 1779 jej

s koneãnou platností a bez okolkÛ vyhodi-

la ze sv˘ch sluÏeb.

Textilní podnikatel Ferdinand Bonaventura Harrach
Z historie
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Zastavil se v‰ak bohuÏel provoz námû‰Èské

manufaktury a její zafiízení prodala vrch-

nost 1781 v draÏbû. R˘mafiovská manufak-

tura pfieÏila svého zakladatele témûfi o osm-

desát let. Tkalo se tradiãní r˘mafiovské

hrub‰í bílé plátno na ko‰ile, spodní prádlo

a lÛÏkoviny, jeÏ Soubreville chybnû prosa-

zoval. Jednalo se totiÏ o nejbûÏnûj‰í zboÏí

ãesk˘ch zemí, jeÏ trh rychle pfiesytilo.

âasem situaci napravil jemnûj‰í barevn˘

cvilich, ãi cvilink, (barevné plátno na pota-

hování slamníkÛ nebo hrub‰í pracovní

a vûzeÀské odûvy s pruhy) a grádl (kepro-

vá lnûná látka s podéln˘mi leskl˘mi prouÏ-

ky), zaãaly se tkát téÏ punãochy ãi hladké

plátno na povlaky.

S pfiíchodem dal‰ích a mnohdy zahraniã-

ních odborníkÛ zaãala v˘roba zasahovat

i do umûleckofiemeslné sféry. Na dokona-

l˘ch a dÛmysln˘ch stavech, draze zakou-

pen˘ch v cizinû, se tkal nádhern˘ dama‰ek,

stolní komplety vãetnû ubrusÛ na objed-

návku ãi jako dar, ba dokonce i plátûn˘

brokát ãi jemÀouãk˘ batist. ZboÏí se vyvá-

Ïelo do Saska, ale pfiedev‰ím hrubá ãi nao-

pak velmi jemná pfiíze, jejíÏ mnoÏství pfie-

vy‰ovalo potfiebu manufaktury, putovala

na ·luknovsko.

Vitální manufaktura pfieÏila i ztrátu

Dolního Slezska, v˘znamného odbyti‰tû,

s nímÏ tkalci na R˘mafiovsku staletí spolu-

pracovali. Ztráta staleté kontinuity znaãnû

po‰kodila celou ãeskou textilní v˘robu.

Obchod, kter˘ vyuÏíval ohromn˘ prostor

celé podunajské monarchie vãetnû ·t˘rska,

se nyní obrátil na v˘chod na Sedmihrad-

sko, polská území i do ukrajinského Lvova

a na jih aÏ do Itálie, kde se stalo logo ma-

nufaktury, erb s harrachovsk˘mi p‰trosími

pery, na ubrusech, ‰átcích ãi kapesnících

zárukou vysoké kvality i v nejvût‰ích stfie-

discích zemû, v ¤ímû, Milánu, Benátkách

a jinde. Proslulé r˘mafiovské textilnictví 

ovlivÀovalo i podnikání na jin˘ch panstvích

a stalo se v druhé polovinû 18. století vzo-

rem pro vznikající ‰umperské plátenictví.

Zpracování lnu a pfiádelnictví se z Janovic

‰ífiilo i na ·ternbersko. Mgr. Jifií Karel

Servis sluÏeb

Nové kluzi‰tû
zahájí provoz 15. listopadu

Bruslení pro vefiejnost
Pondûlí 14.00 - 16.30

Úter˘ 14.00 - 16.30

18.30 - 20.30

Stfieda 14.00 - 16.30

âtvrtek 14.00 - 16.30

18.30 - 20.30

Pátek 14.00 - 16.30

Sobota 13.00 - 16.15

19.15 - 20.15

Nedûle 13.00 - 16.15

na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00

So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

Aquacentrum Slunce vychází vstfiíc v‰em vyznavaãÛm
naturismu a obnovuje plavání bez plavek.

V leto‰ním roce v termínech:

15. 11. a 20. 12. v dobû od 19 do 21 hodin.
(Ve v˘‰e uveden˘ch termínech a hodinách vstup povolen pouze star‰ím 18 let)

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

DO ODVOLÁNÍ JE KRYT¯ BAZÉN ZCELA UZAV¤EN

Z DÒVODU ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCE

Upevnûte své zdraví - pryã s r˘mou a ka‰lem, jiÏ Ïádné angíny.

TJ Bfiidliãná, oddíl dálkového a zimního plavání, roz‰ifiuje 

základnu o nové ãleny - otuÏilce. 

Kontakt: telefon - celodennû 606 732 584, 

po 20. hodinû 554 211 856.

sobota 11. listopadu 19.30

Super náhradník
Romantická komedie (USA 2006)

Stfiedo‰kolaãka Viola je nad‰ená hráãka fotbalu a udûlá pro nûj coko-

liv! DokáÏe vyuÏít i toho, Ïe její dvojãe, bratr Sebastian, nenastoupí

do ‰koly, a nemÛÏe se tak zúãastnit fotbalového turnaje. Neváhá ani

minutu a rozhodne se za nûj pfiestrojit. Tato hra se jí úspû‰nû dafií aÏ

do okamÏiku, kdy se zamiluje do spolubydlícího Duka. Ten ale touÏí

po její kamarádce Olivii. Situace se je‰tû víc za‰modrchá, kdyÏ se do

‰koly neãekanû vrátí prav˘ Sebastian. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 18. listopadu 19.30

Sky Fighters: Akce v oblacích
Akãní (Francie 2005)

Bûhem letecké pfiehlídky zmizí z dosahu radarÛ jedna stíhaãka. Do

zóny, kde byla naposled spatfiena, jsou vysláni dva zku‰ení piloti, ale

ve chvíli, kdy ztracen˘ stroj objeví, dostávají pfiíkaz k pfiistání.

Zniãehonic v‰ak pohfie‰ovaná stíhaãka zaútoãí. Zaãíná vojenská ope-

race, bûhem níÏ se piloti snaÏí zabránit teroristickému útoku. V hl. ro-

li B. Magimel. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 25. listopadu 19.30

Silent Hill
Horor (Japonsko/USA 2006)

Dal‰í film natoãen˘ na motivy slavné videohry. Pfiíbûh je mixem prv-

ních tfií dílÛ videohry, ve kter˘ch jde o nemocnou dceru hlavní hr-

dinky Rose. Ta se chopí poslední ‰ance na vyléãení dcerky a vydá se

na dalekou cestu za starou léãitelkou. Cestou v‰ak zabloudí do ta-

jemného a opu‰tûného mûsteãka jménem Silent Hill. Hrají: S. Bean,

R. Mitchell, L. Holden. Pfiístupn˘ od 15 let
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Studentsk˘ klub

Bigbeat v pátek tfiináctého
V pátek 13. fiíjna probûhl ve vel-

kém sále SVâ R˘mafiov rockov˘

koncert, kter˘ ve spolupráci

se SVâ pfiipravilo sdruÏení

BrAK. Îánrovû se podafiilo dát

dohromady celkem pestrou se-

stavu úãinkujících.

Akci zahájila r˘mafiovsk˘m po-

sluchaãÛm jiÏ dobfie známá do-

mácí kapela Sibérija. Hrát první

je vÏdycky tak trochu nezávidû-

níhodn˘ ofií‰ek, ale Sibérija jsou

protfielí muzikanti, takÏe zvládli

svou nevdûãnou úlohu na v˘bor-

nou. O zmûnu hudebního Ïánru

se postarala následující kapela Já

taky z Olomouce. Já taky uÏ hra-

jí nûkdy od roku 1996, ale

v R˘mafiovû jsme mûli moÏnost

sly‰et je poprvé. Stylovû se ka-

pela pohybuje na hranicích grun-

ge a alternativního rocku s texty

z oblasti bezstarostného dada.

V R˘mafiovû se kapela setkala

s pozitivním ohlasem poslucha-

ãÛ a udûlala si dobré jméno

i v na‰í ponûkud odlehlej‰í ãásti

republiky.

Hlavní ãas koncertu patfiil bruntál-

sko-krnovsk˘m Naoko. Naoko se

pohybují na scénû jiÏ více neÏ de-

set let, mají za sebou spoleãné

koncerty napfiíklad s legendárními

Fun-da-Mental a svou hudbu spe-

cifikují jako tranz, dance music.

Vystoupení je‰tû umocÀuje DVD

projekce, a byÈ nejsem vyznava-

ãem tohoto hudebního Ïánru, je-

jich koncert si nikdy nenechám 

ujít. Naoko v R˘mafiovû pfiedved-

li, Ïe patfií k hudební ‰piãce, tfie-

baÏe Ïánrovû se v podstatû jedná

o dÛmyslnûj‰í alternativu popu.

Posledním vystoupením veãera

byl recitál kytaristy a zpûváka

Jindry Holubce, kterého na basky-

taru doprovází jeho bratr Michal.

Îivelnost Holubcova projevu

strhla náv‰tûvníky do bujarého

veselí, které musel ukonãit aÏ sa-

motn˘ Jindra, protoÏe kdyby mûl

vyhovût v‰em pfiáním z publika,

tak hraje je‰tû teì.

Prostû vydafiená akce a nezb˘vá

neÏ pozvat v‰echny ãtenáfie na

dal‰í Pignik, kter˘ se uskuteãní

25. listopadu opût v SVâ za úãas-

ti domácích lamaãÛ dívãích srdcí

Kanava, alternativních Kauflant

z Kopfiivnice, karvinsk˘ch Sa-

kumprásk a vynikajících Naarden

z Jeseníku. Johan

V R˘mafiovû vystoupila jazzová legenda
UÏ se na na‰ich stránkách nûkoli-

krát psalo o tom, Ïe leto‰ní pod-

zim je v R˘mafiovû nezvykle bo-

hat˘ na kulturní události vysoké

úrovnû, doprovázené navíc slu‰-

nou náv‰tûvností. Po nûkolika

koncertech v˘znamn˘ch pfiedsta-

vitelÛ nejrÛznûj‰ích hudebních

ÏánrÛ (kapela Hradi‰Èan, chla-

peck˘ sbor Boni Pueri, písniãkáfi

Karel Plíhal, folková skupina

Spirituál kvintet), které se pokaÏ-

dé setkaly s velmi dobr˘m ohla-

sem vefiejnosti, se naposledy po-

zornost hudbymilovného publika

obrátila k jazzu. Aãkoliv (anebo

snad právû protoÏe) jde o Ïánr,

kter˘ se v R˘mafiovû hraje spí‰

v˘jimeãnû, zájem pfiedãil oãeká-

vání pofiadatelÛ. Nedûlní (29. 10.)

koncert jazzové legendy Laca

Decziho a jeho kapely Celula

New York zaplnil mal˘ sál SVâ

aÏ k prasknutí.

Laco Deczi, svûtoznám˘ trumpe-

tista a jazzov˘ skladatel Ïijící uÏ

více neÏ dvacet let ve Spojen˘ch

státech, pochází ze Slovenska.

Poãátek jeho hudební dráhy je

v‰ak spojen spí‰e s ãesk˘m pro-

stfiedím 60. let, pfiedev‰ím s ban-

dy Karla Velebného a Václava

Zahradníka. Bûhem tûchto let pÛ-

sobil také v Jazzovém orchestru

âeského rozhlasu, jako sólov˘

hráã na trubku ãi ve dvojici s ky-

taristkou ·árkou Dvofiákovou,

ale také jako skladatel filmové

a televizní hudby (mimo jiné pro

legendární Kalamitu z roku 1981,

v níÏ si dokonce zahrál roli stroj-

mistra Doudy).

V roce 1967 Deczi zaloÏil vlastní

jazzovou kapelu pod parodick˘m

názvem Stranická jazzová ryt-
mická buÀka (odtud ono slovo

buÀka = celula v názvu skupiny).

Za bezmála ãtyfiicet let existence

kapely se její sloÏení i název pro-

mûÀovaly, po roce 1985, kdy

Laco Deczi emigroval do USA,

se pod titulem Celula New York

stala uskupením vpravdû mezi-

národním, vystupujícím spoleãnû

s mnoha osobnostmi amerického

jazzu.

PfiestoÏe se Laco Dezci zfiejmû

natrvalo usadil (je-li moÏné tako-

vé slovo pro hudebníka vÛbec

pouÏít) za Velkou louÏí, do svého

Foto: K. Hrbáãová



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 20/2006

21

The Pant zvítûzili v Ozimku
Hardrocková kapela The Pant se

zúãastnila 21. fiíjna soutûÏního fes-

tivalu rockov˘ch kapel Meeting

Rockowy, kter˘ se koná kaÏdoroã-

nû v partnerském mûstû R˘mafiova

Ozimku. Pfiesto, Ïe to byl první

koncert v nové sestavû, dokázali

The Pant v konkurenci patnácti ka-

pel zvítûzit a získat ‰ek na nákup

hudebnin v hodnotû 500 zlot˘ch.

The Pant patfií na scénû mezi ostfií-

lené harcovníky, neboÈ za deset let

existence uÏ kapela odehrála pfies

300 koncertÛ (mj. Rock For

People, Noc plná hvûzd) a kromû

úãasti na nûkolika kompilaãních

CD (Czech Rock Selection ‘99,

Fajn Rock Music 5, Rock Morava

2006) vydala i dvû vlastní alba 

... A Long Way ... a On The Road

Again.

Po deseti letech spolupráce opustil

kapelu bubeník Josef ·ustr a na je-

ho místo nastoupil odchovanec bu-

benické ‰koly Ivo Batou‰ka Tomá‰

Vaca. V souãasné sestavû, kterou

tvofií Roman Koãifiík (basa, zpûv),

VíÈa Jelínek (kytary, zpûv) a jiÏ

zmiÀovan˘ bubeník Tomá‰ Vaca,

pfiipravují The Pant dal‰í desku,

která se bude jmenovat The Road

To Ethernity. Vyjde v prosinci, coÏ

budiÏ nejen dÛleÏitá informace pro

fanou‰ky, ale hlavnû v˘zva poten-

cionálním, tolik potfiebn˘m, spon-

zorÛm. Johan

rodného âesko-Slovenska pravi-

delnû vyjíÏdí na koncertní ‰ÀÛry,

v posledních letech s pÛlroãní

frekvencí. Turné obvykle vede

po velk˘ch mûstech (DráÏìany,

Praha, âeské Budûjovice, Brno,

Olomouc, Prostûjov, Ostrava,

Îilina, Bratislava, Ko‰ice), mezi

nimiÏ se sem tam objeví i nûjaké

to men‰í mûsteãko (kupfi. Jese-

ník). Do leto‰ního programu se

mezi hudební metropole vtûsnal

i R˘mafiov, kter˘ se v‰ak co do

koncertní atmosféry podle slov

samotného Dezciho nijak neli‰il:

„Tady v Evropû máme to ‰tûstí, Ïe
na nás vÏdycky pfiijde dost lidí.
V Americe je to trochu jiné. Kapel
je hodnû a scéna je roztfií‰tûná.“
Na leto‰ním turné se Celula New

York pfiedstavila v inovovaném

sloÏení. Základní ãtvefiici kromû

trumpetisty Laca a jeho syna

Vajca Dezciho za bicími tvofií ja-

ponsk˘ baskytarista Noboru

Kinukawa, kter˘ vystfiídal Steva

Clarka, a usmûvav˘ klávesista

Eric Meridiano, pÛvodem Fran-

couz, kter˘ nahradil Waltera

Fischbachera. O tom, jak si Laco

Dezci vybírá muzikanty pro svou

kapelu, svûdãí Ericovo vyprávûní

o jejich prvním setkání: „Potkali
jsme se pfiede dvûma lety na jam
session v Connecticutu. Laco mû
sly‰el hrát a druh˘ den mi zavo-
lal, jestli chci hrát v jeho kapele.
Od té chvíle hrajeme spolu.“
„Bunûãná“ ãtvefiice pfiipravila r˘-

mafiovskému publiku záÏitek,

kter˘ lze bez patosu oznaãit za

nezapomenuteln˘. Síla Decziho

jazzového stylu nepramení ani

tak z chytlav˘ch melodií ãi kom-

plikovaného rytmu, ale spí‰ z ur-

ãité svobodomyslnosti, pro niÏ

jsou podstatné kvality jednotli-

v˘ch muzikantÛ a jejich perfekt-

ní sehranost. Decziho hudební

styl není snadno definovateln˘,

vedle tradice jazzu padesát˘ch

let se v nûm odráÏí fiada hudeb-

ních vlivÛ, které nemají vÏdy jaz-

zov˘ pÛvod, napfi. latinskoame-

rická taneãní hudba. Na otázku,

co sám poslouchá, Laco Deczi

odpovídá: „Poslouchám skoro
v‰echno. Klasiku, taky hodnû

rap. Teì poslouchám heavy me-
tal. Naopak nemusím rokenrol,
ten neposlouchám vÛbec.“
Aãkoliv skladby Laca Decziho

nesou stopy rÛzn˘ch hudebních

vlivÛ, nedají se rozhodnû oznaãit

za nûjak˘ experimentátorsk˘ po-

ãin. Je to jazz v pravém slova

smyslu, pfiístupn˘, pfiíjemn˘,

sviÏn˘, ba skoãn˘. Originalitu

mu vtiskuje právû postava trum-

petisty Dezciho, charismatického

hudebníka, kter˘ svÛj nástroj

(mimochodem jde o trubku zn.

Amati, vyrobenou pfiímo pro

Dezciho) ovládá s precizností

virtuóza a souãasnû s velk˘m zá-

palem. Deczimu, jenÏ se kromû

hudby vûnuje i v˘tvarnictví - nû-

kolik jeho surrealismem posvû-

cen˘ch obrazÛ bylo k vidûní i bû-

hem nedûlního koncertu - by sot-

va nûkdo hádal blíÏící se sedm-

desátku. MoÏná i proto, Ïe se ob-

klopuje mlad˘mi muzikanty, me-

zi nimiÏ se na pódiu i mimo nûj

pohybuje nikoliv jako hlavní ce-

lebrita (pfiesto mu jeho kolegové

s úsmûvem, ale bez nadsázky fií-

kají „King“), ale jako rovnocen-

n˘ partner.

Jak uÏ fieãeno, jazz v Decziho po-

dání je hudbou svobodomyslnou,

v níÏ neexistují úzkoprsé stylové

hranice ani hierarchie mezi ná-

stroji, v níÏ baskytara mÛÏe mít

tolik prostoru jako trubka a v níÏ

se role dominantních a dopro-

vodn˘ch nástrojÛ stfiídají tak, Ïe

z bicích je náhle sólov˘ instru-

ment, doprovázen˘ jednoduchou

melodií kláves. Pfiesnû takto se

totiÏ koncert Celuly New York

odvíjel po cel˘ veãer, jednotliví

hráãi dostávali na pÛdorysu dlou-

h˘ch skladeb pfiíleÏitost ukázat

publiku maximum svého umûní

a nechat jednotlivá sólová ex-

tempore (jak se u jazzu slu‰í) od-

mûÀovat potleskem uchváceného

obecenstva. „Hlavní slovo má po
hudební stránce Laco, ale nechá-
vá nám spoustu prostoru na im-
provizaci. VÏdycky nûkomu z nás
pfiedá slovo a ustoupí do pozadí,
po chvíli se zase vrátí a zapojí se
do hry,“ fiíká Noboru, hráã na

‰estistrunnou (!) baskytaru.

V ãtyfiãlenné sestavû (trubka, bi-

cí, baskytara a klávesy) Celula

vystupuje stabilnû uÏ dlouhá léta,

nicménû pfiíleÏitostnû ke hfie pfii-

zve i hosta. Sestavu Celuly na le-

to‰ním evropském turné doplÀu-

je do pûtice host Chris de Pino,

kter˘ se r˘mafiovskému publiku

pfiedstavil jako Ital (aãkoliv pod-

le tvrzení Laca Dezciho je to

Ameriãan jak poleno). Skvûl˘

hráã na foukací harmoniku se po-

staral nejen o vlastní sóla ãi due-

ta s trubkou, ale i o nûjakou tu

pohybovou kreaci, ba dokonce

o zpûv (samozfiejmû beze slov),

a díky svému ‰oumenství o v˘-

bornou uvolnûnou atmosféru.

R˘mafiovsk˘ koncert Celuly New

York zÛstane nezapomenuteln˘m

záÏitkem uÏ proto, Ïe byl vzác-

nou pfiíleÏitostí sly‰et vskutku

kvalitní jazz, za kter˘m se jinak

musí vyjíÏdût, tfieba aÏ do Brna.

A zdá se, Ïe na jazz, toto „jediné
americké umûní“ (Eric Meridi-

ano), které oslovuje v‰echny ge-

nerace bez rozdílu, sly‰í i R˘ma-

fiov‰tí. Bylo velmi zajímavé a po-

tû‰ující sledovat pohupující se

posluchaãe usazené kolem stolkÛ

v sále, pfiípadnû jednotlivû trsají-

cí ve zbylém volném prostoru,

mezi nimiÏ byli zástupci stfiední

generace, seniofii i adolescenti ve

vzácnû shodném okouzlení ener-

gick˘m jazzem Laca Dezciho

a jeho Celuly New York. ZN

Foto: archiv The Pant
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R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu uzavfiely
Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské

V tûchto kategoriích:
➽ poezie
➽   próza
➽   ilustrace

Literární a v˘tvarná soutûÏ

Marie Kodovské, kterou v lednu

vyhlásily redakce R˘mafiovské-

ho horizontu a Studentsk˘ klub

SVâ, se 31. srpna uzavfiela.

V souãasné dobû probíhá vyhod-

nocování pfiíspûvkÛ. Závûreãn˘

literární veãer, na kterém budou

vyhlá‰eni vítûzové v‰ech tfií ka-

tegorií, se bude konat v sobotu 

9. prosince v 15.00 v malém sá-

le SVâ R˘mafiov.

V leto‰ním roãníku se v redakci

R˘mafiovského horizontu se‰lo

pfiekvapivé mnoÏství soutûÏních

pfiíspûvkÛ, z nichÏ jsme v prÛbû-

hu soutûÏe mohli otisknout pou-

ze zlomek. Z nepfieberného

mnoÏství textÛ a v˘tvarn˘ch pra-

cí budeme proto ãerpat i nadále.

Na‰i ãtenáfii tak budou mít moÏ-

nost seznamovat se s tûmi nej-

zajímavûj‰ími pfiíspûvky i po 

ukonãení soutûÏe. Pfií‰tí roãník

Literární a v˘tvarné soutûÏe

Marie Kodovské bude vyhlá‰en

opût za dva roky, tedy v lednu

2008. ZN

poezie
Iva Farrellová

Nula

Chtûla bych b˘t nulou

vûãn˘m apeironem

b˘t v nûm znamená b˘t jím

- stát se absolutní potencí

nedokonalost konkrétního

mû dûsí víc neÏ jeho koneãnost

- doãasné vytrÏení z proudu já

Jistû

zase je to o mnû a mé zbabûlosti

neochotû pfiijmout svût

v jeho pravé podobû

to mám z toho

Ïe jsem si z abstrakce

udûlala modlu

Dvefie

V zahradû stály lakované dvefie

nesporn˘ prÛlom v jiné dimenze
uÏ sáhnout po klice - to je o dÛvûfie

Ïe jimi projít na druhou stranu lze

Ty kdo si zaslouÏí‰ dotknout se té kliky

jen chvíli zaváhej neÏ smûle vpadne‰ tam

nesmí‰ se podívat do klíãové dírky

zda na tû neãeká TvÛj temn˘ démon sám

Já dvefimi pro‰la jsem co tkvûly v rudém listí

a stejn˘ koberec i druhá místnost má

odli‰nou dimenzi vÏdy není snadné zjistit

v‰ak lehãí to má jen ten kdo se ptá

Stvofiené

Vetknu Tû

do tuÏky

do semínka

fiezné strany

zÛstaneme sami

pod hvûzdami

první chodci velké brány

Stvofiené bude kráãet s námi

Kam na v˘let

Ke zfiíceninám hradu Ful‰tejna
Zfiíceniny tohoto hradu najdeme

na OsoblaÏsku, v nejsevernûj‰í

ãásti b˘valého okresu Bruntál,

v OsoblaÏském v˘bûÏku. Ten je

vymezen na západû pomyslnou

hranicí, kterou tvofií traÈ âD mezi

Mûstem Albrechticemi a Jindfii-

chovem ve Slezsku a také silnicí

ã. 458, vedoucí z Krnova pfies

Mûsto Albrechtice k hraniãnímu

pfiechodu s Polskem ve Vysoké-

Bartultovicích. Západní ãást v˘-

bûÏku vyplÀují kopce Jindfiichov-

ské pahorkatiny (nejvy‰‰í Kobyla

- 574 m), zatímco men‰í v˘chod-

ní ãást, pfiiléhající k polské hrani-

ci, zaujímá OsoblaÏská níÏina.

Pfiirozen˘m centrem je mûsto

Osoblaha, kter˘m protéká stejno-

jmenná fieka, jejíÏ vody teãou do

Polska.

OsoblaÏsko patfiilo a dosud patfií

mezi málo prozkoumaná území

Slezska, je ponûkud izolované

a svérázné a má pfiirozen˘ spád do

Polska. SdruÏení 10 mûst a obcí

OsoblaÏska patfií k Euroregionu

Pradûd v na‰í republice, ale k té-

muÏ euroregionu náleÏí i obce

a mûsta v pfiilehlé ãásti slezského

Polska. V‰ak mezi obyvateli obou

ãástí euroregionu fungují docela

zajímavé a ãilé styky.

Na území OsoblaÏska najdeme fia-

du zajímavostí a atraktivit, jak

tûch, které vytvofiila pfiíroda, tak

i tûch, které tu zanechali na‰i dáv-

ní i ménû dávní pfiedchÛdci. Ve

ãtvrtohorách zde skonãil svou ce-

stu pevninsk˘ ledovec, kter˘ sem

ze severu donesl velké balvany,

jimÏ fiíkáme bludné. Je to území

strategické, patfiící k místÛm, od-

kud se osidlovaly úrodné níÏiny

Slezska a odkud se pronikalo i do

hor. Je to území, o které usilovali

mnozí mocní, aby ho mohli pfiipo-

jit ke sv˘m majetkÛm, panstvím,

kníÏectvím, státÛm i velk˘m fií-

‰ím. Stfiídala se zde období válek

s obdobími klidu, ãasto se mûnily

hranice, které kraj spojovaly i roz-

Foto: Ing. Petr Mitáãek, Zdenûk Nantl

Foto: Iva Farrelová
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dûlovaly. Olomoucké biskupství

zde mûlo vliv na zaloÏení tzv. mo-

ravské enklávy, své zájmy tu pro-

sazovali morav‰tí Pfiemyslovci,

Lucemburkové, pol‰tí Piastovci,

Jagellonci, vládcové pru‰tí i Hab-

sburkové. Ve válkách o dûdictví

a ve válce sedmileté ztratila Marie

Terezie vût‰í ãást této ãásti Slez-

ska a Kladsko, které pfiipadly Pru-

sku. K posledním zmûnám hranic

zde do‰lo v první polovinû 20. sto-

letí, kdy nacistické Nûmecko pfii-

pojilo tuto oblast vãetnû dal‰ích

oblastí v Polsku k Velkonûmecké

fií‰i.

V témûfi posledních dnech 2. svû-

tové války bylo zniãeno 90 % 

území Osoblahy a jejího okolí, ale

konec války pfiinesl tomuto kraji

zároveÀ klid a dal‰í rozvoj. Válku

zde nepfieÏili Îidé, ktefií tu mûli

v minul˘ch staletích povolen po-

byt. Pfiistûhovali se noví obyvate-

lé, takÏe je zdej‰í kraj opût multi-

etnick˘. Lidé zde na‰li zamûstná-

ní v nûkolika podnicích, ale hlav-

nû v zemûdûlství.

Dnes, kdy je zemûdûlská v˘roba

limitována EU, je tu velká neza-

mûstnanost. O to více je tfieba, aby

se zdej‰í oblast více otevfiela turis-

tickému ruchu a nabídla mu své 

atraktivity. K nim patfií i úzkoroz-

chodná traÈ zvaná OsoblaÏka, kte-

rá je dnes v na‰í republice unikát-

ní. Po kolejích o rozchodu 

760 mm pfiijel první vlak do

Osoblahy v prosinci 1898 z Tfie-

me‰né, kde je traÈ napojena na traÈ

âD s normálním rozchodem.

Koleje se klikatí zdej‰í krajinou,

a pokud se tímto vlakem svezete,

mÛÏete na 20km vzdálenosti obou

míst nav‰tívit i vût‰inu nejzajíma-

vûj‰ích obcí a mûsteãek.

Kraj je protkán i místními silniã-

kami, od západu ze Zlat˘ch Hor

sem pfiichází silnice ã. 457, která

konãí na polské hranici u Osob-

lahy. Klub ãesk˘ch turistÛ zde vy-

znaãil pfied deseti lety turistické

trasy vedoucí od Jindfiichova do

Mûsta Albrechtic a z Tfieme‰né do

Osoblahy. Procházejí mnoha tu-

risticky zajímav˘mi místy. Z Mû-

sta Albrechtic do Osoblahy je vy-

znaãena i cyklotrasa ã. 6116. Pfii-

bliÏnû tfietina její délky je vedena

po silniãce sledující jiÏní hranici

OsoblaÏského v˘bûÏku. Toto úze-

mí mÛÏe nav‰tívit i turista s jese-

nick˘m vandrovním pasem Zemû

dûda Pradûda a nechat si jej na tu-

ristick˘ch místech orazítkovat

a vlepit do nûj „brouãky“ namalo-

vané malífiem VojkÛvkou.

O turistick˘ch atraktivitách se ví-

ce dozvíte v informaãním centru

v Bohu‰ovû, jenÏ se do roku 1950

jmenoval Ful‰tejn, stejnû jako ne-

daleko postaven˘ hrad, z nûhoÏ

jsou dnes docela zajímavé zfiíce-

niny. Hrad byl vystavûn nûkdy ve

13. století v tehdej‰í moravské en-

klávû jako strategické místo toho-

to kraje. V prÛbûhu tfiicetileté vál-

ky ho v‰ak zpusto‰ili vojáci dán-

ské a ‰védské armády, pfiesto je je-

ho náv‰tûva zajímavá. Jeho maji-

telem je soukromá osoba, v okolí

hradu vzniká botanická zahrada.

V Bohu‰ovû si mÛÏete prohléd-

nout gotick˘ kostel sv. Martina,

kter˘ je zafiazen do seznamu kul-

turních památek, za Ïelezniãním

pfiejezdem uvidíte památn˘ dub

zimní a v obci muzeum, kde jsou

k vidûní zkamenûliny nalezené

v okolí obce. Pfii v˘zkumu 

v 80. letech minulého století zde

bylo nalezeno 800 trilobitÛ. Pod

hradem Ful‰tejnem je za tratí a fie-

kou Osoblahou rybník, kter˘

slouÏí jak rekreaci, tak rybáfiÛm.

Ve vzdálenûj‰ím kempu mÛÏe

ãlovûk proÏít docela pûkn˘ch pár

dní dovolené. Zdej‰í krajina je od

ãasného jara, kdy nabízí zajíma-

vou kvûtenu, aÏ do podzimu

vhodn˘m místem pro v˘lety.

Zakrytá snûhem je spí‰e inspirací

pro plánování náv‰tûv v pfií‰tím

roce. 

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

(Informace: Turistick˘ prÛvodce;

mapa KâT ã. 58 Bruntálsko,

Krnovsko, OsoblaÏsko; Bruntál-

sk˘ slovník nauãn˘ a Encyklope-

die Slezska, vydala Moravská ex-

pedice, Bruntálské muzeum -

sborník, 2000.)

Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Víte, co je Uspávání brouãkÛ?
Îe jste o tom je‰tû nesly‰eli? Tak

to je nejvy‰‰í ãas, abyste se zepta-

li dûtí z Bfiidliãné.

Ty si 25. fiíjna uÏ tfietím rokem

pfii‰ly nejen pohrát, zasoutûÏit,

ale zrovna tak si i pfiipomenout,

Ïe je nejvy‰‰í ãas postarat se

o pfiírodu. Zima zde v Jeseníkách

pfiichází rychle a je dlouhá. Bez

vzájemné pomoci se tu neobe-

jdou lidé ani pfiíroda. To v‰e si 

uvûdomují pedagogové ze Z·

Bfiidliãná, a tak se vÏdy jedno

podzimní odpoledne a podveãer

schází spolu s dûtmi a jejich rodi-

ãi na hfii‰ti, v tûlocviãnû i uãeb-

nách, aby si je‰tû naposledy vy-

chutnali teplé sluneãní paprsky,

zelenou louku i hfii‰tû.

Nejinak tomu bylo letos. Dûti si

mohly zasoutûÏit ve sportovních

i vûdomostních disciplínách, po-

vozit se na poníkovi, zhotovit si

drobn˘ dárek a pfiedstavit se

v maskách brouãkÛ. A k tomu

v‰emu je ãekalo kromû diplomÛ

je‰tû pfiekvapení v podobû spon-

zorsk˘ch dárkÛ, kter˘mi podpo-

rují tuto akci âeská spofiitelna,

âSOB, Po‰tovní spofiitelna,

Vodafone a firma TOPGAL.

Na samém závûru se dûti sefiadily,

rozsvítily lampiónky a vydaly se

na poslední prolet brouãkÛ. Ten

ukonãily u mûstského úfiadu, kde

pfiedaly brouãky do úschovy, za-

hrály a zazpívaly jim spoleãnû 

ukolébavku a spokojenû se roze‰ly

domÛ. Vrátí se pro nû zase zjara.

Tak jako v pfiedchozích letech,

i letos byla úãast hojná. Posuìte

sami, napoãítali jsme pfies 150

soutûÏících. Pro nevûfiící pfiiklá-

dáme fotografii. TakÏe moc dûku-

jeme v‰em v˘‰e zmínûn˘m spon-

zorÛm i na‰im uãitelÛm.

A vás v‰echny zveme na jarní

probouzení.

Za ‰kolní redakci ãasopisu
Génius Iveta Harga‰ová

Fota: MUDr. Pavel SchlemmerFota: MUDr. Pavel Schlemmer

Foto: archiv Z· Bfiidliãná
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Z okolních mûst a obcí

Jak se volilo na R˘mafiovsku?
Snad nikomu neuniklo, Ïe se

v pfiedposledním fiíjnovém t˘d-

nu konaly volby do zastupitel-

stev mûst a obcí. Nûktefií obãa-

né vyuÏili svého práva volit,

nûktefií zase svého práva jít do

hospody a nadávat na reÏim

a „ty nahofie“. V̆ sledky voleb

a ustavujících zasedání zastupi-

telstev v okolních obcích a mûs-

tech vám aktuálnû pfiiná‰í jen

R˘mafiovsk˘ horizont.

Nejsnadnûj‰í to mûli voliãi

v Tvrdkovû, tam vybírali sedm

zastupitelÛ z jediné sedmiãlen-

né kandidátky, naopak nejvût‰í

práci si museli dát voliãi v Malé

Morávce, kde museli prostudo-

vat a fiádnû promyslet hned se-

dm soupisek. Nejvy‰‰í volební

úãast, 71,37 %, mûli v Jifiíkovû,

nejniÏ‰í v Bfiidliãné - 43,82 %.

Nejstar‰í zastupitelstvo zasedne

v Tvrdkovû (prÛmûrn˘ vûk zvo-

len˘ch zastupitelÛ je 51,57 ro-

ku), nejmlad‰í ve Velké ·táhli

(prÛmûrn˘ vûk zvolen˘ch za-

stupitelÛ je 41,89 roku).

Bfiidliãná
V Bfiidliãné volili obãané 15 ãlenÛ mûstského zastupitelstva, z 2 923 za-

psan˘ch voliãÛ vyuÏilo svého volebního práva celkem 1 281 obãanÛ,

coÏ pfiedstavuje volební úãast 43,82 %.

Ve volbách zde zvítûzilo SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ, které zís-

kalo celkem 5 040 hlasÛ a 5 mandátÛ, následovaly âeská strana so-

ciálnû demokratická s 5 023 hlasy a 4 mandáty, Komunistická str.

âech a Moravy s 4 115 hlasy a 4 mandáty a KfiesÈanská demokratic-

ká unie - âeskoslovenská strana lidová s 2 795 hlasy a 2 mandáty.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva mûsta, které se konalo 6. li-

stopadu, byl do funkce starosty zvolen Bohumír Kamenec, funkci

místostarosty bude znovu vykonávat Jan Bubela, v radû kromû nich

budou pracovat Ing. Pavel HorÀáãek, Ing. Petra Minichová a Karel

S˘kora. ProtoÏe Ing. Jan Opatrn˘ se vzdal svého mandátu, na uvol-

nûné místo nastoupila jeho stranická kolegynû Ing. Jana Pa‰tûková.

Dolní Moravice
V Dolní Moravici volili obãané 9 ãlenÛ obecního zastupitelstva,

z 314 zapsan˘ch voliãÛ vyuÏilo svého volebního práva celkem 

196 obãanÛ, coÏ pfiedstavuje volební úãast 62,42 %.

Ve volbách zde zvítûzila âeská strana sociálnû demokratická 

s 927 hlasy a 6 mandáty pfied SNK za pokraãování rozvoje obce 

s 512 hlasy a 3 mandáty.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se konalo 2. listopadu,

byl do funkce starosty zvolen Ladislav Velebn˘, funkci místostarosty

bude vykonávat Pavel Kopeãek. ProtoÏe Milan Vala se vzdal svého

mandátu, na uvolnûné místo nastoupil jeho stranick˘ kolega Jifií

Malí‰ek.

Horní Mûsto
V Horním Mûstû volili obãané 11 ãlenÛ obecního zastupitelstva,

ze 765 zapsan˘ch voliãÛ vyuÏilo svého volebního práva celkem 

437 obãanÛ, coÏ pfiedstavuje volební úãast 57,12 %.

Ve volbách zde zvítûzila Obãanská demokratická strana s 2 079 hla-

sy a 6 mandáty pfied Komunistickou stranou âech a Moravy s 1 334 hla-

sy a 3 mandáty, následovaly sdruÏení Nezávislí pro obec s 458 hlasy

a 1 mandátem, KfiesÈanská demokratická unie - âeskoslovenská stra-

na lidová s 391 hlasy a 1 mandátem a âeská strana sociálnû demo-

kratická s 216 hlasy, která nezískala Ïádn˘ mandát.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 2. listo-

padu v sále kulturního domu, byla do funkce starostky opût zvolena

Eva Machová, funkci místostarosty bude vykonávat Petr Va‰iãka.

Jifiíkov
V Jifiíkovû volili obãané 9 ãlenÛ obecního zastupitelstva, z 241 za-

psan˘ch voliãÛ vyuÏilo svého volebního práva celkem 172 obãanÛ,

coÏ pfiedstavuje volební úãast 71,37 %.

Ve volbách zde zvítûzili Jifiíkov‰tí nezávislí s 970 hlasy a 6 mandáty

pfied sdruÏením Za lep‰í zítfiek s 324 hlasy a 2 mandáty a Komuni-

stickou stranou âech a Moravy se 170 hlasy a 1 mandátem.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce byl do funkce starosty

znovu zvolen Bohumil Hrnãífi, funkci místostarosty bude vykonávat

Pavel Chrom˘.

Malá Morávka
V Malé Morávce volili obãané 9 ãlenÛ obecního zastupitelstva, 

z 608 zapsan˘ch voliãÛ vyuÏilo svého volebního práva celkem 

405 obãanÛ, coÏ pfiedstavuje volební úãast 66,61 %.
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Ve volbách zde zvítûzilo SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ Obec pro

obãany s 915 hlasy a 3 mandáty pfied SNK OBNOVA VENKOVA

s 1 334 hlasy a 3 mandáty, následovaly SNK Za budoucnost obãanÛ

s 573 hlasy a 2 mandáty, sdruÏení Za obnovu obce s 441 hlasy 

a 1 mandátem a KfiesÈanská demokratická unie - âeskoslovenská

strana lidová a SdruÏení dobrovoln˘ch hasiãÛ, které získaly shodnû

188 hlasÛ, av‰ak zÛstaly bez mandátu, a sdruÏení Za trvalou prospe-

ritu se 149 hlasy a rovnûÏ Ïádn˘m získan˘m mandátem.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se konalo 2. listopadu

v sále závodního klubu Ferrum Form, byl do funkce starosty zvolen

Petr Pi‰l, funkci místostarosty bude vykonávat Ing. Patrik Plesk˘.

ProtoÏe Miroslav Kuãera se vzdal svého mandátu, na uvolnûné mís-

to nastoupil jeho stranick˘ kolega Jaroslav Luke‰.

Malá ·táhle
V Malé ·táhli volili obãané 7 ãlenÛ obecního zastupitelstva, ze 120 za-

psan˘ch voliãÛ vyuÏilo svého volebního práva celkem 86 obãanÛ,

coÏ pfiedstavuje volební úãast 71,67 %.

Ve volbách zde zvítûzilo sdruÏení Nezávislí s 361 hlasy a 5 mandáty

pfied sdruÏením SNK I. se 194 hlasy a 2 mandáty.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se konalo 2. listopadu,

byl do funkce starosty znovu zvolen Ing. Miroslav Pospí‰il, funkci

místostarosty bude vykonávat Vladimír Neshoda. 

RyÏovi‰tû
V RyÏovi‰ti volili obãané 9 ãlenÛ obecního zastupitelstva, z 534 za-

psan˘ch voliãÛ vyuÏilo svého volebního práva celkem 316 obãanÛ,

coÏ pfiedstavuje volební úãast 59,18 %.

Ve volbách zde zvítûzilo SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ - RYBA

s 2 050 hlasy a 7 mandáty pfied KfiesÈanskou demokratickou unií -

âeskoslovenskou stranou lidovou s 528 hlasy a 2 mandáty.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se konalo 2. listopadu

v sále kulturního domu, byla do funkce starostky znovu zvolena Eva

La‰áková, funkci místostarosty bude vykonávat Jifií Plaãek.

Stará Ves
Ve Staré Vsi volili obãané 9 ãlenÛ obecního zastupitelstva, z 432 za-

psan˘ch voliãÛ vyuÏilo svého volebního práva celkem 260 obãanÛ,

coÏ pfiedstavuje volební úãast 60,19 %.

Ve volbách zde zvítûzilo sdruÏení Nezávislí za Starou Ves s 736 hla-

sy a 3 mandáty pfied sdruÏením Nezávislí s 509 hlasy a 2 mandáty,

následovala sdruÏení Za rozvoj obce s 443 hlasy a 2 mandáty, sdru-

Ïení Budoucnost obce s 362 hlasy a 1 mandátem a SdruÏení pro zve-

lebení obce s 205 hlasy a 1 mandátem.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se konalo 1. listopadu,

byl do funkce starosty znovu zvolen Ing. Pavel Hejsek, funkci mí-

stostarosty bude vykonávat Ing. Ivo Chlup.

Tvrdkov
V Tvrdkovû volili obãané 7 ãlenÛ obecního zastupitelstva, z 201 za-

psan˘ch voliãÛ vyuÏilo svého volebního práva celkem 113 obãanÛ,

coÏ pfiedstavuje volební úãast 56,22 %.

Ve volbách zde kandidovala pouze Komunistická strana âech

a Moravy, jejíÏ kandidáti získali celkem 668 hlasÛ.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se konalo 2. listopadu,

byl do funkce starosty opût zvolen Franti‰ek Ka‰par, funkci místos-

tarosty bude vykonávat Ing. Jaroslav Stránsk˘. ProtoÏe Josef Veiser

se vzdal svého mandátu a není Ïádn˘ náhradník, kter˘ by nastoupil

na uvolnûné místo, budou se v obci Tvrdkov konat doplÀující volby

do zastupitelstva obce.

Václavov u Bruntálu
Ve Václavovû volili obãané 7 ãlenÛ obecního zastupitelstva, z 384 za-

psan˘ch voliãÛ vyuÏilo svého volebního práva celkem 224 obãanÛ,

coÏ pfiedstavuje volební úãast 58,33 %.

Ve volbách zde zvítûzila âeská strana sociálnû demokratická s 1 068 hla-

sy a 6 mandáty pfied Komunistickou stranou âech a Moravy s 230 hla-

sy a 1 mandátem.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se konalo 2. listopadu,

byla do funkce starostky znovu zvolena Jarmila Pavlíková, funkci

místostarosty bude vykonávat Jaroslav Valíãek.

Velká ·táhle
Ve Velké ·táhli volili obãané 9 ãlenÛ obecního zastupitelstva, z 281 za-

psan˘ch voliãÛ vyuÏilo svého volebního práva celkem 166 obãanÛ,

coÏ pfiedstavuje volební úãast 59,07 %.

Ve volbách zde zvítûzilo SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ I. s 729 hla-

sy a 5 mandáty pfied SdruÏením nezávisl˘ch kandidátÛ II. s 576 hla-

sy a 4 mandáty.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl do funkce starosty znovu

zvolen Jifií Benã, funkci místostarosty bude i nadále vykonávat

Jaroslav Durchánek. -ona-
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Veletrh zdraví a sociálních sluÏeb
doprovodí Pochod nejen seniorÛ

Druh˘ roãník Veletrhu zdraví a so-
ciálních sluÏeb pfiipravuje MûÚ
Bruntál a Zdravotní ústav se síd-
lem v Ostravû ve spolupráci
s Klubem Za star˘ Bruntál na so-
botu 11. listopadu.
Veletrh zdraví a sociálních slu-

Ïeb se pomalu, ale jistû stává

bruntálskou tradicí. Jejím zá-

kladem je minul˘ roãník, kter˘

byl nad oãekávání úspû‰n˘

a vyznaãoval se velk˘m zá-

jmem a náv‰tûvou odborné

i ‰iroké vefiejnosti.

Na programu leto‰ního roãníku

je opût mnoho zajímavého - lidé

budou moci nav‰tûvovat jedno-

tlivá odborná stanovi‰tû zdra-

votních a sociálních sluÏeb

z Bruntálu, ale i ‰irokého okolí,

zdarma si budou moci nechat

zmûfiit tlak ãi cholesterol.

StûÏejní budou samozfiejmû pre-

zentace zdravotních a kompen-

zaãních pomÛcek a lákat bude

zfiejmû také ochutnávka zdravé

v˘Ïivy ãi bylinn˘ch ãajÛ.

Leto‰ní roãník se uskuteãní na

stejném místû - v prostorách Kul-

turního stfiediska na Dukelské 

ulici v Bruntále, a to v sobotu

11. listopadu od 9.00 do 14.00.

Souãástí veletrhu bude nûkolik

doprovodn˘ch akcí. Nejv˘-

znamnûj‰í z nich bude patrnû 

I. roãník Pochodu nejen senio-

rÛ. Jak vypl˘vá z názvu, kdo-

koliv se bude moci úãastnit po-

chodu na trase, která zahrnuje

historické jádro mûsta s parky

a námûstími, to v‰e za odbor-

ného v˘kladu ãlenÛ Klubu 

Za star˘ Bruntál.

Pochod se uskuteãní v nûkoli-

ka „turnusech“, jejichÏ start

bude organizován s pÛlhodino-

v˘mi odstupy v 10.00, 10.30,

11.00, 11.30 a 12.00, vÏdy

v Kulturním stfiedisku na

Dukelské, kde bude rovnûÏ cíl.

Úãastníci pochodu obdrÏí po

jeho absolvování úãastnick˘

list a volnou vstupenku na ba-

zén ãi do historické expozice

mûsta v b˘valé radnici na ná-

mûstí Míru. Jifií Ondrá‰ek

Seriál

Nebojte se první pomoci (20. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Úrazy vyÏadující speciální postupy - Termická po‰kození
Lidsk˘ organismus mÛÏe b˘t po‰kozen úãinkem vysok˘ch teplot

i pÛsobením chladu. Tato po‰kození mÛÏeme rozdûlit na celková a lo-

kální. K celkov˘m po‰kozením teplem patfií úpal a úÏeh, k lokálním

popáleniny. K celkov˘m po‰kozením chladem fiadíme podchlazení,

k lokálním omrzliny. Lokální a celková termická po‰kození se mo-

hou kombinovat.

Úpal a úÏeh
Úpal = pfiehfiátí organismu v dÛsledku selhání

termoregulace.

Pfiíãiny: pobyt ve vysoké teplotû kombinova-

n˘ s fyzickou zátûÏí, nevhodn˘m odûvem

a nedostatkem tekutin.

Pfiíznaky: horeãka, zarudnutí obliãeje, ÏízeÀ,

zvracení, kfieãe.

âím je zranûn˘ ohroÏen? Ztrátou vûdomí

a rozvojem ‰oku.

Postup první pomoci: Hlavním poÏadavkem

je sniÏování teploty a zavodnûní. PostiÏenému

uvolníme odûv, obnaÏíme tûlo. Vyneseme ho

na ãerstv˘ vzduch, vhodn˘ je prÛvan nebo

ventilátor. Zevní chlazení doplníme studen˘-

mi obklady (na hlavu, krk, hrudník). Zajistíme

dostatek chlazen˘ch nápojÛ (minerálka, pfiiso-

len˘ ãaj). Mûfiíme teplotu.

âeho chceme docílit? Postupné normalizace

teploty.

Organismus pocením ztrácí vodu i soli, obojí

je nutno nahradit. Normalizace tûlesné teploty

není rovna uzdravení - pacient patfií k lékafii.

ÚÏeh = pfiehfiátí organismu zpÛsobené poby-

tem na slunci.

Pfiíãiny: nesprávné opalování, práce na slunci

s nekrytou hlavou a trupem.

Pfiíznaky: podobné jako pfii úpalu, zvracení je

ãastûj‰í, pfiipojuje se bolestivé zarudnutí kÛÏe.

âím je zranûn˘ ohroÏen? Vznikem kfieãí

a poruchami vûdomí v dÛsledku dráÏdûní

mozkov˘ch blan.

Postup první pomoci: Pfiikládáme chladivé

obklady, vhodná je studená sprcha. Lokálnû

pouÏíváme masti a spreje na o‰etfiení popále-

nin. Nutn˘ je dostatek nápojÛ.

âeho chceme docílit? Zklidnûní a zmírnûní

obtíÏí.

Dítû postiÏené úÏehem patfií k lékafii. Dospûl˘,

jemuÏ se po první pomoci ulevilo, lékafie vy-

hledat nemusí. MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Mo‰novské leti‰tû bude Leti‰tûm Leo‰e Janáãka Ostrava
Posílit známost leti‰tû v Evropû i svûtû - to byla motivace návrhu na zmû-

nu názvu leti‰tû. ,,Jedním z nástrojÛ pouÏiteln˘ch pro posílení marketin-
gov˘ch aktivit, a tedy známosti leti‰tû ve svûtû, je pfiejmenování nebo
udûlení ãestného názvu s vyuÏitím odkazu na svûtovû známou osobnost.
Tento krok zároveÀ umoÏÀuje viditelnou zmûnu image spoleãnosti a bu-
de mít pozitivní dopad na zmûnu my‰lení lidí,“ zdÛvodnil návrh fieditel

leti‰tû Lubomír Vavro‰. Rada kraje jeho návrh podpofiila, oficiální termín

pfiejmenování bude vãas oznámen (patrnû se spojí se spu‰tûním provozu

nové odletové haly na zaãátku prosince).

,,Leti‰tû Mo‰nov se inspirovalo studií jedné britské agentury, která pfie-
jmenování tfií leti‰È v roce 2005 úspû‰nû vyuÏila jako marketingového ná-
stroje - testováno to bylo na leti‰tích v Liverpoolu (John Lennon Airport),
Doncaster Sheffieldu (leti‰tû Robina Hooda) a Durhamu (to dostalo jmé-
no podle známého pfiírodního parku). Pro Mo‰nov se vybíralo ze tfií
jmen: Jan Ámos Komensk˘, Leo‰ Janáãek a Sigmund Freud, a jako nej-
vhodnûj‰í a nejznámûj‰í svûtovou znaãkou se ukazuje b˘t jméno sklada-
tele Janáãka,“ objasnila dále mluvãí leti‰tû Michaela Kube‰ová.  

Zpracovala ·árka Swiderová, tisková mluvãí MSK
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Sport

Taneãní skupina Freeze Dance zahájila novou sezónu
V nedûli 29. fiíjna se ve Vy‰kovû konala Ïeb-

fiíãková soutûÏ ve v‰ech vûkov˘ch kategori-

ích a v disciplínách hip hop sólo, duo a malá

formace. Taneãní skupina Freeze Dance si

tuto soutûÏ samozfiejmû nenechala ujít a po-

prvé s sebou vzala mûfiit síly i nejmlad‰í ta-

neãníky souboru.

Jako první ‰la na fiadu dûtská vûková katego-

rie a jejich sólíãka. Reprezentovala nás

Adélka Köhlerová, která i pfiesto, Ïe to byla

její první soutûÏ, dokázala porazit fiadu ta-

neãníkÛ a probojovala se aÏ do finálového

kola, kde skonãila na krásném 5. místû.

TaktéÏ v dûtské vûkové kategorii, ale v dis-

ciplínû hip hop duo, soutûÏila Adélka

Köhlerová s Katkou Klíãníkovou. I tady hol-

ky zabojovaly skvûle, zaslouÏenû postoupily

do finálového kola, kde skonãily na 4. místû.

Dûtskou vûkovou kategorii máme úspû‰nû za

sebou a drÏet paleãky se jde juniorské vûko-

vé kategorii. Jako první se opût pfiedstavila

sóla. Zde taneãní skupinu Freeze Dance za-

stupovaly taneãnice hned dvû. První Lucie

Kistanová, která se i pfies obrovskou trému

dokázala probojovat aÏ do finálového kola

a obsadit 5. místo. Druhá Mirka Rapoucho-

vá, která si úÏasnou improvizací a suverén-

ním projevem ve finále vybojovala místo

ãtvrté. Lucka s Mirkou soutûÏily i v disciplí-

nû hip hop duo. Jejich v˘borná souhra jim

zajistila medailovou pozici - 3. místo.

„Na to, Ïe jak dûti, tak juniorky byly na Ïeb-
fiíãkové soutûÏi úplnû poprvé, jsou jejich v˘-
sledky opravdu úÏasné. Moc mû pfiekvapily,
potû‰ily a jen tak dál!“ fiekla vedoucí skupi-

ny Petra âechová.

Nakonec pfiichází na fiadu hlavní vûková ka-

tegorie se sv˘mi sóly. Zde se to hemÏilo uÏ

jen ostfiílen˘mi taneãníky. V této kategorii

tfiídy B si ve finálovém kole zatanãila Vero-

nika Ichová, která si zajistila místo páté,

a vedoucí skupiny Petra âechová, která si

svou improvizací zajistila medailové 3. mís-

to. V duu taneãní skupinu tfiídy B prezento-

valy Michaela VyslouÏi-

lová s Martinem Roma-

novem. Toto duo pfiedve-

dlo na parketu v˘bornou

podívanou, skvûlou sou-

hru a velice povedenou

choreografii. Postup do fi-

nále byl oãekávan˘ a zla-

té medaile, tedy 1. místo,

urãitû zaslouÏené.

Na závûr soutûÏe se na

parketu pfiedstavila hlav-

ní vûková kategorie tfiídy

A a zde se o finále posta-

ral Martin Romanov. Mar-

tinovo finále probíhalo ve

formû battlu - na tuto ak-

ci se hala z celého dne tû-

‰ila nejvíc. Martina tro-

chu ovládla tréma, kvÛli

které mu medaile utekla

o pár hlasÛ, a tak skonãil

na skvûlém 4. místû, za

které si urãitû zaslouÏí po-

chvalu, protoÏe konkuren-

ce byla opravdu veliká.

A co na to vedoucí skupi-

ny? „Já jsem spokojená.

Jako vÏdy. V‰ichni taneãníci se na parketû
skvûle bavili, uÏívali si to, rozdávali samé
úsmûvy a hromadu radosti. To je pro mû
mnohem dÛleÏitûj‰í neÏ umístûní. Nesmím sa-
mozfiejmû zapomenout podûkovat v‰em rodi-
ãÛm za skvûlou spolupráci a v‰em dûtem po-
pfiát spoustu úspûchÛ na dal‰ích soutûÏích.“

Freeze Dance

·achy patfií mezi první odvûtví

sportu, které zde na‰ly svÛj zá-

jem, a to jiÏ od roku 1946, kdy

byl zaloÏen krouÏek pfiátel ‰achu

pod vedením Otto Zumanna a za

spolupráce Karla VoÀky, Jardy

Kopeckého, Josefa ·imara

a Adolfa Strako‰e pfii tehdej‰ích

Tkalcovnách hedvábí (nyní

Hedva). TéhoÏ roku byla zaloÏe-

na tradice oddílového pfieboru,

kter˘ se hraje po celou dobu exi-

stence ‰achového oddílu podnes.

První utkání sehráli na‰i ‰achisté

s Moravsk˘m Berounem v roce

1947 - pochopitelnû s prohrou.

Dále pokraãovaly na‰e styky se

siln˘m Bruntálem, Krnovem

i Vrbnem p. Pradûdem. Závodní

druÏstvo bylo zafiazeno do soutû-

Ïe v kraji, kde si vedlo velmi

dobfie. DruÏstvo bylo doplnûno

zku‰en˘m hráãem Dr. Endersem

s manÏelkou, poté Dr. Pergle-

rem, Bohumilem Maceãkem

a Arno‰tem Dítûtou. Ten jako

v˘born˘ organizátor pfiispûl ne-

malou mûrou

k rozvoji, hla-

vnû v‰ak k v˘-

chovû mlad˘ch

adeptÛ tohoto

odvûtví, zejmé-

na mezi Ïáky

Základní odbor-

né ‰koly textil-

ní.

·achov˘ krou-

Ïek pfiechází

pod kfiídla Ji-

skry, kde v prÛ-

bûhu dlouhole-

té ãinnosti po-

fiádá mimo pravidelné soutûÏe

také fiadu turnajÛ, simultánek

s úãastí velmi siln˘ch hráãÛ

Moravy. Nav‰tívili nás hráãi ta-

kov˘ch zvuãn˘ch jmen, jako

velmistr Flohr, Hort, Damjano-

viã, Vogt a dal‰í. Zvlá‰tní pozor-

nost si zaslu-

hují celostátní

pfiebory mlá-

deÏe, které se

v R˘mafiovû po-

fiádají od roku

1966 - pfieváÏ-

nû o vánoãních

prázdninách.

Tûmito turnaji

pro‰li hráãi,

jako Mokr˘,

Vokáã aj. Na

úspû‰né práci

s mládeÏí se

postupnû podí-

leli po Arno‰tu Dítûtovi Adolf

Strako‰, Ing. Trpík, Ing. B. Pa-

vlásek a Valenta.

V osmdesát˘ch letech minulého

století hraje „A“ druÏstvo muÏÛ

moravskoslezskou divizi, stále

s pfiedním umístûním. DruÏstvo

„B“ hraje oblastní pfiebor, rovnûÏ

na ‰piãce tabulky. DruÏstvo „C“

hraje stejnou soutûÏ, ov‰em

s ménû zku‰en˘mi hráãi a Ïáky.

Nutnou pozornost si zasluhují jiÏ

nûkolik let dorostenci, ktefií v té-

to dobû absolvovali fiadu mezi-

národních turnajÛ a hráli celo-

státní ligu. Z hráãÛ to byli Vít

Valenta a Robert Cvek, kter˘ po

mistrovství svûta v Brazílii na

konci roku 1995 skonãil na 7. - 9.

místû. Za zvlá‰tní pozornost stojí

také zmínka o zaloÏení ·achové

‰koly mládeÏe v devadesát˘ch

letech za organizátorské podpory

Ing. B. Pavláska a pod vedením

ústfiedního trenéra mládeÏe Ing.

Horáka z Uh. Hradi‰tû.

TJ Jiskra R˘mafiov
(1946 - 2006)

60 let novodobé historie r˘mafiovské tûlov˘chovy (závûr)

Foto: archiv Freeze Dance



Kulturistika pafiila od poãátkÛ

své ãinnosti v˘konnostnû k velmi

v˘raznému oddílu TJ.

Poãátky tohoto sportu u nás spa-

dají do roku 1967, kdy z popudu

Jana Ostroluckého vzniká v TJ na-

prosto nové sportovní odvûtví.

Poãáteãní potíÏe s prostorami a fi-

nanãním zabezpeãením pfievzal na

sebe odbor ZRTV. Oddíl v‰ak po-

stupnû dozrává k samostatnosti

a jeho ãinnost se rozvíjí velmi

dobfie. Velkou pobídkou v ãinnos-

ti je úãast kulturistÛ v rÛzn˘ch

soutûÏích, pfiedev‰ím v tzv. silo-

vém trojboji. DruÏstvo ve sloÏení

Páník, Trpík a Weiner získává

dvojnásobné tituly pfieborníkÛ ob-

lasti, vítûzství ve Velké cenû Brna

(Páník, Trpík) a koneãnû bronzové

medaile na 1. mistrovství âR

v Tfiinci - opût ve sloÏení kulturis-

tÛ Páník, Trpík. DruÏstvo Jiskry

patfií v té dobû mezi nejlep‰í druÏ-

stva na Moravû a ve Slezsku.

PÛvodní ãinitelé a ãlenové oddílu

jsou pfiedstavováni jmény Ing.

Vinohradník, Josef Talián, Vítûz-

slav Klime‰, Jindfiich Petfiík. DruÏ-

stvo tvofií v 70. letech velmi siln˘

kolektiv, kter˘ nejednou stanul na

stupních vítûzÛ, ba dokonce na

stupních pfieborníkÛ âR a âSSR.

Poãáteãní historie je provázena

problémem trvalého místa. Nadûje

oddílu je proto fie‰ena roz‰ífiením

tûlocviãny o posilovnu, která na-

pomohla tento sport dále roz‰ífiit,

zejména mezi mládeÏí. Osmdesátá

a první polovina devadesát˘ch let

jsou poznamenány generaãní ob-

mûnou, pfiiãemÏ v˘konnostní 

úroveÀ je stále velmi dobrá.

V tomto období se prosazuje v si-

lovém trojboji pfiedev‰ím Jindra

Petfiík. V jeho ‰lépûjích pak Alois

Moroviã, mezi kamarády pfiezdí-

van˘ „Îelezn˘ Alim“, kterému se

podafiilo vytvofiit svûtov˘ rekord

v klikování. Jeho následovatel-

kou se stává Renata Hamplová,

v té dobû nejpopulárnûj‰í kultu-

ristka oddílu a TJ. Na Festivalu

kuriozit v Pelhfiimovû 1995 vy-

tvofiila svûtov˘ rekord v „hodi-

novce“ poãtem 1 821 klikÛ. V zá-

vûru téhoÏ roku se jí dafií 177 kli-

kÛ za tfii minuty a v mrazivém po-

ãasí za ‰edesátikilometrové rych-

losti na stfie‰e automobilu 55 kli-

kÛ za 1 minutu. Îel, do rekordu

scházejí 3 kliky. Tûmito v˘kony ji

autofii rekordÛ navrhli na zápis do

Guinnessovy knihy rekordÛ.

Jejím prvním rekordem bylo 

1 564 klikÛ za 1 hodinu v roce

1988.

Oddíl kulturistiky, kter˘ zároveÀ

organizuje i zmínûn˘ silov˘ troj-

boj, pÛsobní nyní pod vedením

Josefa Taliána.

Tûlesnû postiÏení sportovci
(TPS) - nejmlad‰í oddíl TJ, s po-

ãtem 13 ãlenÛ, pfiitom pfiedev‰ím

zásluhou kuÏelkáfie ZdeÀka Do-

ãkálka patfií k velmi v˘razné orga-

nizaãní jednotce v TJ.

Oddíl TPS pÛsobí v TJ od roku

1995, kdy nûktefií jeho ãlenové

pfiestoupili z TJ Olympia Bruntál.

Oddíl vyvíjí svou ãinnost v odvût-

ví kuÏelkáfiského sportu, a to pod-

le zvlá‰È uzpÛsoben˘ch technic-

k˘ch podmínek. Je pravideln˘m

organizátorem otevfien˘ch repub-

likov˘ch turnajÛ tûlesnû postiÏe-

n˘ch sportovcÛ - Grand Prix, kte-

ré vrcholí na závûr kaÏdého roku

turnajem o mistra republiky. Na‰i

hráãi se pravidelnû úãastní tûchto

turnajÛ a v Ïádném pfiípadû neod-

cházejí s prázdnou. Zdenûk Do-

ãkálek se stal celkem 11x vítûzem

turnaje Grand Prix a celkem

5x získal titul mistra âeské repub-

liky. Pravidelnû je také hodnocen

mezi nejlep‰í „desítkou“ sportov-

cÛ okresu Bruntál v kategorii TPS.

ASPV - Asociace Sportu pro
v‰echny - zaãínáme-li psát historii

r˘mafiovské tûlov˘chovy a sportu

fotbalem, musíme toto ãasové roz-

mezí 60 let zakonãit právû tímto

odborem, dfiíve pod názvem ZTV

- základní tûlesná v˘chova, neboÈ

toto jsou dva mezníky ve‰keré tû-

lov˘chovy a sportu v R˘mafiovû

od roku 1946. A hned v úvodu je

nutno spojit tento odbor se jmé-

nem Jindfii‰ky Biãíkové, která by-

la po celou dobu v jeho popfiedí.

V závûru roku 1946, kdy byla ob-

novena ãinnost Sokola, byl do

funkce jeho starosty zvolen za-

mûstnanec okresní správní komise

Rudolf Polame. Od poãátku si

Sokol vedl znamenitû, cviãily

v‰echny vûkové sloÏky a jiÏ v ro-

ce 1947 uspofiádal Sokol vlastní

vefiejné vystoupení. Vlivem reor-

ganizací na pfielomu 40. a 50. let

dochází k útlumu ãinnosti a teprve

v roce 1953 okresní náãelnictvo

ZTV, které tvofiili v té dobû ãleno-

vé Jiskry - Karel Kudlák, Jindra

Biãíková, Antonín Zavadil, Jaro-

slav Sklenáfi, Jifií Kubita, Vojtûch

Smetana, Blanka Matûjová, Zdena

Ble‰ová a Jarda Biãík - pfiipravuje

1. okresní spartakiádu, následuje

druhá a tfietí v roce 1960, tentokrát

ve Velké ·táhli.

A to byly první poãátky velkole-

pého období na‰ich spartakiád od

roku 1955 aÏ do roku 1985. AÈ si

toto období vysvûtlíme z dne‰ního

pohledu jakkoliv, skuteãností zÛ-

stává, Ïe r˘mafiovské spartakiády

budou vÏdy spojovány se jménem

Jindry Biãíkové.

Pro cviãení a vÛbec ve‰kerou

ãinnost mûla TJ pÛvodní tûlo-

cviãnu na Hornomûstské ulici,

která v‰ak uÏ ani v té dobû nevy-

hovovala potfiebám, navíc muse-

la b˘t uvolÀována i pro potfieby

‰kol k povinné tûlesné v˘chovû.

Zásluhou MûNV byla ãásteãnû

modernizována zavedením ústfied-

ního vytápûní, nejdfiíve ze závo-

du Hedva, pozdûji samostatn˘m

ÚT. V sále byly poloÏeny parke-

ty, pfiistavena náfiaìovna a nov˘

vchod.

Odbor v‰ak neznamená jen sparta-

kiády. VyuÏívá ‰irok˘ch moÏností

náplnû nenároãn˘ch pohybov˘ch

aktivit a forem cviãení: cviãení

Ïen, cviãení rodiãÛ a dûtí, aerobi-

ku, cviãení zdravotnû postiÏen˘ch

spoluobãanÛ, sportovní gymnasti-

ky, rÛzn˘ch druhÛ turnajÛ a soutû-

Ïí - R˘mafiovská kladina, cviãení

jógy a nesmíme opomenout ani

tak populární aktivitu, jakou je

„R˘mafiovsk˘ desetiboj“, kter˘

shodou okolností nedávno vstou-

pil do 30. v˘roãí svého trvání.

Velmi dobrou odezvu nachází sou-

tûÏe „Pódiov˘ch skladeb“. Z dfií-

vûj‰í doby známe rÛzné druhy bû-

hÛ, tûlov˘chovné akademie, orga-

nizování jarních ·ibfiinek, vycház-

ky rodiãÛ a dûtí do pfiírody a dal‰í

a dal‰í neformální pohybové akti-

vity.

V souãasném období stojí v ãele 

asociace Ing. Alena Jurá‰ová.

Z pfiedchozího struãného pfiehledu

ãinnosti TJ v uplynul˘ch ‰edesáti

letech (viz vydání RH 12, 13, 14,

16, 17, 18) je zfiejmé, Ïe aÏ na nû-

které v˘kyvy, jimÏ se nemÛÏe vy-

hnout ani sebelep‰í organizace, se

po celou dobu dafiila naplÀovat 

idea na‰eho poslání, tj. pfiiblíÏit tû-

lov˘chovu a sport ‰irok˘m vrst-

vám r˘mafiovské vefiejnosti. Byla

to léta, ve kter˘ch se stfiídala ob-

dobí úspûchÛ i nezdarÛ, byly to

chvíle radosti, strádání i mnoh˘ch

odfiíkání, léta mnoh˘ch pokofiení,

ale na druhé stranû také uznání

a ocenûní.

Dnes uÏ nikdo nespoãítá vynalo-

Ïené úsilí stovek a stovek funkcio-

náfiÛ, trenérÛ a cviãitelÛ, rozhod-

ãích i samotn˘ch sportovcÛ a tisí-

ce pfiíznivcÛ, jimÏ tûlov˘chova

a sport pfiirostly k srdci. V‰ichni se

v‰ak svou prací plnû zaslouÏili

o dobré jméno r˘mafiovské tûlov˘-

chovy a sportu.

Díky vám, váÏení pfiátelé. 

Franti‰ek Pohanka, pfiedseda TJ
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PoÏadujeme:

- minimálnû tfiíletou praxi v oboru MKD

- poctivé jednání

Nabízíme:

- dobré platové podmínky

- pracovní zafiazení na místo 

stfiídaãe s perspektivou 

pfiidûlení vozidla

Nástup moÏn˘ ihned

Kontakt:

Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460 (7.00 - 16.00)

přijme řidiče pro mezinárodní
kamionovou dopravu

!!! MOTORISTÉ POZOR !!!
Firma Stanislav Jufiena STANSPED
zve do nového pneuservisu
pro osobní i nákladní vozidla
- pfii zakoupení 4 ks pneu

- 1 ks zdarma

- ceny pneu jiÏ od 800 Kã/ks

- digitální vyvaÏovaãka Sicam

- zvedání vozidel vzduchov˘m 

zvedákem Sicam

Najdete nás na adrese:
tfiída HrdinÛ 45, R˘mafiov

Provozní doba:
Po - Pá 800 - 1600
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Reklama
v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 24. 11. 2006

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 16. 11. 2006 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

21/2006

Snûhem k republikovému bronzu
Vrcholem seriálu ‰kolních pfiespolních bûhÛ leto‰ního roku bylo

mistrovství ãeské republiky Ïákovsk˘ch druÏstev. Po kolotoãi okr-

skov˘ch, okresních a krajsk˘ch kol se o minulém víkendu sjeli do

Jeseníku vítûzové v‰ech krajsk˘ch pfieborÛ, aby se utkali o mistrov-

ské tituly. Moravskoslezsk˘ kraj reprezentovali v kategorii star‰ích

ÏákÛ (Ïáci 8. a 9. tfiíd) kluci z r˘mafiovské základní ‰koly. DruÏstvo

ve sloÏení: Radek Vörö‰, Radim Keclík, Lubomír Orság, Pavel

Ondrá‰ek, Zdenûk Macháãek a Franti‰ek ·kuta v silné konkurenci

borcÛ z celé republiky zabojovalo a zaslouÏenû získalo bronzovou

medaili.

Závod probíhal v nároãn˘ch podmínkách, krásné podzimní poãasí

bylo jako mávnutím proutku vymûnûno za sníh a mráz a 3 kilometry

kopcovitého zasnûÏeného terénu fiádnû provûfiily kvality bûÏcÛ.

Taktika závodu zaãala u volby vhodné obuvi (maratonky, kopaãky

nebo tretry), fie‰ilo se, jak se v 70ãlenném poli bûÏcÛ co nejlépe pro-

sadit. Ve‰keré taktizování by ov‰em bylo zbyteãné, pokud by nebyli

na‰i borci kvalitnû pfiipraveni po fyzické stránce. Zde svou nepostra-

datelnou roli sehrává Ski klub RD R˘mafiov, kde Ïáci sportovních tfiíd

r˘mafiovské základní ‰koly trénují. Získan˘ bronz je dÛkazem kvali-

ty jejich tréninku.

V úvodu pfiehledu v˘sledkÛ je potfieba vysvûtlit, Ïe do v˘sledného

souãtu druÏstva se zapoãítávají v˘sledky ãtyfi jeho nejlep‰ích borcÛ,

zb˘vající dva ãlenové pak hrají neménû podstatnou roli pfii odsunutí

ostatních soupefiÛ na hor‰í pozice. DruÏstvo s nejniÏ‰ím souãtem 

umístûní pak vyhrává.

Celkové v˘sledky:
1. kraj Libereck˘ Z· Komenského, Jilemnice 12 bodÛ

2. kraj Karlovarsk˘ Z· Kru‰nohorská, K. Vary 49 bodÛ

3. kraj Moravskoslezsk˘ Z· Jelínkova 1, R˘mafiov 65 bodÛ

4. kraj Královehradeck˘ Z· Náchod - Plhov 79 bodÛ

5. kraj Zlínsk˘ Z· Bystfiice pod Host˘nem 106 bodÛ

6. kraj Jihomoravsk˘ Z· Smí‰kova, Ti‰nov 110 bodÛ

7. kraj PraÏsk˘ Z· Po‰epného, Praha 143 bodÛ

8. kraj Pardubick˘ Z· Masarykova, Poliãka 153 bodÛ

9. kraj Ústeck˘ Z· Na Pfiíkopech, Chomutov 156 bodÛ

10. kraj PlzeÀsk˘ Z· Pfie‰tice 181 bodÛ

11. kraj Jihoãesk˘ Z·, TGM Vimperk 193 bodÛ

12. kraj Olomouck˘ Z· NábfieÏní, Jeseník 194 bodÛ

R˘mafiovsk˘ úspûch na republikové úrovni je bezpochyby velmi cen-

n˘. Zisk medaile je pro kluky zaslouÏenou odmûnou za pfiístup ke

sportu. Gratulujeme!!! Vlastimil Baran
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PRODEJNA ELEKTRONÁ¤ADÍ
A NÁSTROJÒ

Telefon: 554 211 338
Fax: 554 211 387, Mobil: 608 208 771

B¯VAL̄ AREÁL GP, 8. KVùTNA 1302, R¯MA¤OV

OTEV¤ENO DENNù: 8.00 - 16.00
Podnikatelé, kutilové,
Pfiijìte si k nám vybrat
kvalitní nástroje znaãek:

• Protool

• Dewalt

• Black Decker

• FESTOOL

• Narex

• Metabo

• Makita

• Hitachi

Fota: V. Baran



■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet, komisní prodej
■ Záruka nízké splátky

■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% 
akontace, staãí OP + ¤P, bez ruãitele 
a na poãkání

■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e 
auto vám zÛstane

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej

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

VW Transporter 2.5 TDi, CZ, servis,
1. maj., r. v. 2003, rádio, posil. fiíz.,
zámek fiad. páky, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 339 900 Kã bez DPH.

Hyundai Terracan 2.9CRDi, r. v. 2004,
2x airbag, ABS, kÛÏe, imob., posil. fiíz.,
multif. volant, indik. park., el. v˘bava,
tempomat, centrál. Cena: 639 000 Kã.

·koda Fabia Combi 1.4 TD i PD, 
1. maj., r. v. 2004, rádio, CD , pal. PC, tem-
pomat, pfiípr. na tel., 2x airbag, ABS, 
imob., Al kola, centr. Cena: 239 900 Kã.

Fiat Stilo 1.9JTD115PS, 1. maj., r. v.
2002, 6x airbag, ESP, ASR, ABS, el.
v˘bava, temp., senzor brzd, rádio, po-
sil. fiíz., PC, centrál. Cena: 229 900 Kã.

Peugeot 406 Combi 1.9 TD, r.
v. 1997, airbag, rádio, posil.
fiíz., centrál, senzor stûraãÛ,
mlhovky. Cena: 119 900 Kã.

Daewoo Matiz 0.8, CZ, servis,
1. maj., r. v. 2003, originál
autorádio, zadní stûraã, tóno-
vaná skla. Cena: 134 900 Kã.

·koda Octavia 1.9 TDi, CZ, servis, 
r. v. 1997, rádio, PC, vyhfi. sed., tep-
lomûr, 2x airbag, ABS, centrál, ikon.,
el. okna a zrc.. Cena: 159 900 Kã.

·koda Octavia 1.4 16V, 1.maj., CZ,
servis, r. v. 2003, airbag, CD, rádio,
centrál, posil. fiíz., taÏné, vyhfi. zrc., el.
okna a zrcátka. Cena: 199 900 Kã.

Ford Galaxy 1.9 Tdi,  1. maj., r. v.
2001, 4x airbag, ABS, rádio, el. ‰íbr,
posil. fiíz., vyhfi. pfi. sklo, el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 279 900 Kã.

Ford Puma 1.4 16V, 1. maj., r. v.
1999, ASR, ABS, CD, rádio, posil.
fiíz., 2x airbag, centrál, imob., el.
okna a zrcátka. Cena: 128 000 Kã.

·koda Fabia Combi 1.4MPi, 1. maj., 
r. v. 2002, 2x airbag, rádio, centrál, po-
sil. fiíz., pal. PC, zám. fiad. páky, imobi-
lizér, el. pfi. okna. Cena: 159 900 Kã.

Ford Galaxy 1.9 TDi, 7 míst, r. v. 1996,
2x airb., ABS, CD, rádio, centrál, 
ikon., el. okna, posil. fiíz., taÏné, vyhfi.
pfi. sklo, el. zrc. Cena: 174 900 Kã.

Toyota Yaris 1.0 VVT-i, r. v. 1999,
airbag fiidiãe, rádio, zadní stûraã,
tónovaná skla, Al kola, dûlená
zadní sedadla. Cena: 134 900 Kã.

Opel Astra 2.0DTi, 1. maj., r. v. 2003,
ASR, rádio, CD, pfiípr. pro tel., 4x 
airbag, ABS, imob., el. pfi. okna, Al
kola, centr., el. zrc.. Cena: 239 900.

Ford Focus 1.8TDDi, servis,1. maj.,
r. v. 2003, rádio, posil. fiíz., 4x air-
bag, ABS, imob., el. okna a zrcátka,
centrál. Cena: 229 900 Kã.

Nissan Almera TINO 2.2TDi, CZ, 
1. maj., r. v. 2002, rádio, posil. fiíz., 4x
airbag, ABS, CD, imob., el. okna,
centrál, el. zrcátka. Cena: 219 900 Kã.

Peugeot 307 CC 2.0 16V Sport, r. v.
2004, 4x airbag, ESP, ASR, ABS, CD,
rádio, shrn. stfiecha, PC, el. v˘bava,
senzory, centrál aj. Cena: 469 900 Kã.

Citroen C3 1.4 HDi, 1.maj., r. v.
2004, 4x airbag, CD, rádio, el.
okna, posil. fiíz., centrál, mlhovky
a dal‰í. Cena: 239 000 Kã.

Daewoo Nubira Combi 1.6 LPG, 1. maj.,
r. v. 1999, 2x airbag, ABS, centrál, 
imob., el. okna, posil. fiíz., el. zrc., dûle-
ná zad. sed.. Cena: 109 900 Kã.

Daewoo Matiz 0.8SE, 1. maj., 
r. v. 1999, rádio, centrál, zad. stû-
raã, tón. skla, imobilizér, el. pfi. ok-
na, dûl. zad. sed. Cena: 89 900 Kã.

Peugeot 206 CC2.0 16V, kÛÏe, r. v.
2001, 4x airbag, ABS, rádio, el. okna
a zrcátka, shrnovací stfiecha, centrál,
CD a dal‰í. Cena: 279 900 Kã

Peugeot 206 2.0 HDi, 1. maj. r. v.
2001, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
dûl. zad. sed., el. zrcátka, el. okna,
centrál. Cena: 174 900 Kã.

· - Octavia Combi 1.9 TDi 81kW, r. v.
2002, ASR, ABS, rádio, posil. fiíz., PC,
vyhfi. zrc, teplomûr, el. okna a zrcátka,
centrál, 4x airbag. Cena: 269 900 Kã.

DIGI KLIMA DIESEL KLIMA
AUTOMAT

KLIMAKLIMAKLIMA

DIGI KLIMA

DIGI KLIMA KLIMAKLIMA

KLIMAKLIMA

MÁLO NAJETO

DIESELDIESEL

DIESEL DIESEL

DIESEL KLIMA KLIMA LPGDIESEL

DIGI KLIMA DIESELKLIMA DIESEL DIGI KLIMA

DIESEL
NAVIGACE

4x4

1850 – 2000 ccm  od 3.590 Kã

2000 – 2500 ccm  od 3.880 Kã

od 2500 ccm  od 5.800 Kã
Nejlevnûj‰í povinné ruãení!

PRODEJ NOV¯CH
ZIMNÍCH PNEU

165/70 R13   890 Kã + DPH
(vã. DPH 1.059 Kã)

165/70 R14   990 Kã +DPH
(vã. DPH 1.178 Kã)

175/65 R14   1090 Kã + DPH
(vã. DPH 1.297 Kã)

195/65 R15   1190 Kã + DPH
(vã. DPH 1.416 Kã)

K VOZU NA SPLÁTKY
SADA ZIMNÍCH PNEU

JAKO BONUS!!
www.autolasak.cz

SUPER CENY!!

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA


