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Aktuálnû z mûstaâeské gymnázium v R˘mafiovû slaví ‰edesátiny

Krátce po oslavách 110. v˘roãí za-

loÏení Stfiední ‰koly R˘mafiov

(dfiívûj‰ího zemûdûlského uãili‰tû)

slavila kulaté jubileum dal‰í z r˘-

mafiovsk˘ch stfiedních ‰kol - gym-

názium. Ve dnech 10. a 11. listo-

padu si pedagogové, absolventi,

studenti a jejich hosté pfiipomínali

60. v˘roãí vzniku ãeského gymná-

zia v R˘mafiovû.

Aãkoliv bylo pfiedem avizováno,

Ïe oslavy nebudou nikterak velko-

lepé ani honosné, neboÈ ‰kola ne-

chce opomíjet existenci svého nû-

meckého pfiedchÛdce, na nûjÏ na-

vazuje a jehoÏ sté jubileum si pfii-

pomínala pfied ãtyfimi lety, byl

program obou dnÛ velmi pestr˘.

Oficiální zahájení oslav bylo od-

startováno v pátek odpoledne pfií-

mo na gymnáziu uvítacím proslo-

vem fieditelky Mgr. Zdeny Kovafií-

kové, která pfiivítala poãetné pub-

likum b˘val˘ch i nynûj‰ích stu-

dentÛ a uãitelÛ a spolu s nimi i nû-

kolik vzácn˘ch hostÛ. Oslav gym-

názia se zúãastnili mimo jiné fiedi-

tel partnerského lycea v polském

Andrychovû Mgr. Pawel Mrzy-

glód, generální konzul v Katowi-

cích JUDr. Josef Byrtus, dr. h. c.,

námûstkynû hejtmana Moravsko-

slezského kraje PhDr. Jaroslava

Wenigerová, starosta R˘mafiova

Ing. Petr Klouda a dal‰í zástupci

mûsta i ostatních r˘mafiovsk˘ch

‰kol.

Do historie r˘mafiovského ‰kolství

a samotného nûmeckého a posléze

ãeského gymnázia zasvûtil pfií-

tomné Mgr. Jifií Karel, kter˘ se ve

své pfiedná‰ce dotkl nejen promûn

vzdûlávacího systému a boufili-

v˘ch zvratÛ v dobách minul˘ch,

ale i pomûrnû nedávné historie,

kterou poznamenaly snahy o slou-

ãení gymnázia s uãili‰tûm pod tla-

kem programu optimalizace

stfiedního ‰kolství v Moravsko-

slezském kraji. Jak podotkl Jifií

Karel na závûr, posléze doplnûn

slovy Jaroslavy Wenigerové,

gymnázium prozatím svou samo-

statnost uhájilo. „R˘mafiovsko je
povinno nadále udrÏet svou nena-
hraditelnou stfiední ‰kolu a za-
bránit i dal‰ím tristním ztrátám
moÏností vzdûlávání,“ uzavfiel

svou pfiedná‰ku Jifií Karel.

Dal‰ím bodem slavnostního pro-

gramu byla vernisáÏ nové v˘stavy

fotografií Jindfiicha ·treita v gale-

rii gymnázia. Svûtovû proslul˘ fo-

tograf a souãasnû jeden z absol-

ventÛ ‰koly pofiádá expozice

sv˘ch snímkÛ na gymnáziu pravi-

delnû, a to mnohdy ve svûtové

premiéfie, ãímÏ vyjadfiuje svÛj po-

cit sounáleÏitosti se ‰kolou.

Tématem aktuální v˘stavy pod ti-

tulem Îivot gymnázia (mimocho-

dem jedné ze dvou, které Jindfiich

·treit v pátek 10. 11. v R˘mafiovû

otevíral - druhá, s názvem PamûÈ

ãasu, visí v muzeu a nabízí srov-

nání dûl Jindfiicha ·treita a jeho ot-

ce) jsou studenti, které autor foto-

grafoval bûhem kvûtna a ãervna

na gymnáziu ãi bûhem loÀského

majálesu. Z kolekce ãernobíl˘ch

snímkÛ byl vydán kalendáfi, kter˘

Jindfiich ·treit spoleãnû s Jarosla-

vou Wenigerovou a Josefem Byr-

tusem pfii vernisáÏi stylovû pokfitil

‰ampaÀsk˘m.

Zbytek páteãního odpoledne

a podveãera byl jiÏ vûnován

neformálním oslavám, bûhem ni-

chÏ si náv‰tûvníci ‰koly mohli pro-

hlédnout celou budovu gymnázia,

jeho odborné uãebny i vznikající

komunitní centrum, ale také zají-

mavou v˘stavu dobov˘ch fotogra-

fií, vysvûdãení a dal‰ích dokumen-

tÛ zachycujících první léta existen-

ce ‰koly i jeho první absolventy ãi

expozici mezinárodních projektÛ

a v˘znamn˘ch úspûchÛ nynûj‰ích

studentÛ ‰koly, pfiípadnû se usadit

v multimediální uãebnû a zhléd-

nout krátk˘ film, kter˘ o ‰kole na-

toãil student kvinty Marek âermák

k pfiíleÏitosti leto‰ního v˘roãí.

Druh˘ den oslav, sobota 11. listo-

padu, byl zasvûcen prohlídkám.

Úãastníci oslav mûli moÏnost zno-

vu nahlédnout do v‰ech zákoutí

gymnázia a pfii té pfiíleÏitosti vy-

slechnout koncert Chrámového

sboru Bfiidliãná, ale také nav‰tívit

sousední základní ‰kolu, v níÏ

gymnázium pÛvodnû sídlilo, r˘-

mafiovské muzeum, radnici ãi ba-

rokní kapli V Lipkách. ZN

Kalendáfi Jindfiicha ·treita vydan˘ k 60. v˘roãí zaloÏení ãeského gymnázia je moÏno zakoupit
na gymnáziu, v mûstském informaãním stfiedisku pfii muzeu a v prodejnû knih Ireny Tyl‰arové.

Ve ãtvrtek 30. 11. od 11 do 13 hodin se na Gymnáziu R˘mafiov uskuteãní autogramiáda Jindfiicha ·treita.

Historie ãeského gymnázia v R˘mafiovû
Poãátek stfiedního ‰kolství v R˘-

mafiovû, iniciovan˘ rozvíjejícím se

prÛmyslem, spadá do druhé polo-

viny 19. století. SvÛj vliv na nûj

mûl i vznik r˘mafiovského okresu

v roce 1868. Ve mûstû jiÏ nûkolik

let existovala mû‰Èanská chlapec-

ká ‰kola, dívãí klá‰terní ‰kola

a Flemmichova soukromá hed-

vábnická ‰kola, kdyÏ zaãali r˘ma-

fiov‰tí radní poãátkem 70. let 

19. století jednat se zástupci Mo-

ravského zemského snûmu o zalo-

Ïení niÏ‰ího reálného gymnázia.

Mûsto získalo souhlas a potfiebnou

dotaci 23. ledna 1873 a jiÏ 1. kvût-

na zahájilo stavbu ‰kolní budovy

(b˘valého fieditelství Jednoty).

¤editel niÏ‰ího gymnázia slav-

nostnû zahájil vyuãování uÏ po pû-

ti mûsících, 1. fiíjna 1873.

Nároky na vzdûlání v‰ak rostly

a zvy‰ovala se potfieba vzdûlan˘ch

odborníkÛ. Bylo tedy nutno vyba-

vit zdej‰í studenty maturitou, nut-

n˘m pfiedpokladem dal‰ího studia

na vysok˘ch ‰kolách, aniÏ by se

museli spoléhat na vzdûlávací 

ústavy jin˘ch mûst. Roku 1900

schválilo mûstské zastupitelstvo

návrh na roz‰ífiení ‰koly na sedmi-

leté vy‰‰í gymnázium. 1. kvûtna

1901 byla zahájena stavba nové

budovy na Jelínkovû ulici v neore-

nesanãním stylu. Dnes v ní nalez-

neme vy‰‰í roãníky základní ‰ko-

ly, zatímco gymnázium sídlí v bu-

dovû zmínûné Flemmichovy tex-

tilní ‰koly. V̆ uka sedmiletého

gymnázia v nové budovû, mimo-

chodem vybavené místními fieme-

slníky, byla zahájena opût velmi

záhy, jiÏ na podzim 1902.

Kvalitní profesorsk˘ sbor tvofiili

absolventi renomovan˘ch univer-

zit, vãetnû vídeÀské a nûmeck˘ch

technik. Nutno zvlá‰tû ocenit stu-

dentky a studenty docházející pû‰-

ky ãi v men‰í mífie dojíÏdûjící do

‰koly ze vzdálen˘ch míst R˘ma-

fiovska i v dobû krut˘ch pfiedváleã-

n˘ch zim.

Nemáme Ïádné doklady, Ïe by se

intelektuálního prostfiedí ‰koly nû-

jak dotkly národnostní pÛtky tfiicá-

t˘ch let první republiky. Ke sku-

teãnû nebezpeãnému zlomu do‰lo

1938 po obsazení Rakouska a po

Mnichovu. Obojí osmûlilo nacio-

nalisty a nahnalo strach jejich od-

Pawel Mrzyglód a Zdena Kovafiíková
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pÛrcÛm. Tehdy vedle nové a ne-

velké ãeské komunity, sloÏené

pfieváÏnû ze státních úfiedníkÛ, 

ode‰li nûktefií nûmeãtí antifa‰isté

do zbytku republiky, spolu s ger-

manistou a slavinistou profesorem

Stowitschkem, kter˘ byl 1939

vûznûn v Dachau. R˘mafiov se oc-

tl na zabraném území. Skonãil do-

sud klidn˘ v˘voj.

Válka tragicky poznamenala dal‰í

profesory. Oblíben˘ profesor his-

torie a zemûpisu Konrád Brichta

byl ze ‰koly bezohlednû vyhnán.

Po nedlouhé dobû izolace byl za-

vraÏdûn v koncentraãním tábofie

a jeho osamûlá paní ukonãila dob-

rovolnû svÛj Ïivot. Matematik Jan

Janãík proÏil tûÏké chvíle nejisto-

ty, neustálého ohroÏení a pfiede-

v‰ím tísnivého strachu o manÏelku

Irmu, jeÏ pocházela z Ïidovské ro-

diny, i o dûti, z nichÏ Lothar bojo-

val jako tankista v britské armádû

proti Nûmecké fií‰i. Díky odmítnu-

tí rozvodu zachránil Ïenu a mlad‰í

syny pfied hrÛzou nacistického

koncentráku. Smí‰ené manÏelství

ménû stateãného profesora biolo-

gie Maxe Stegera dopadlo hÛfie.

TûÏce nemocnou dceru Mizzi sice

rozvodem, k nûmuÏ svolil na ná-

tlak Ïeny, zachránil, ale manÏelka

pfieÏila hrÛzy vyhlazovacích tábo-

rÛ jen náhodou.

Válka se samozfiejmû tûÏce dotkla

i studentÛ. Je‰tû pfied zahájením

totální války 1943 zastavilo fií‰ské

ministerstvo ‰kolství maturity

a oktavány nahnalo do roãního

pfiedvojenského v˘cviku v Arbeit-

sdienstu. V nejhor‰í dobû je pfiidû-

lili k bojov˘m jednotkám. Mnozí

zahynuli, jiní se stali invalidy. Dû-

vãata roku absolvovala 1943 po-

slední maturity v Bruntále. Roku

1944 se v˘uka poprvé od vzniku

instituce zastavila úplnû a ‰kola

poslouÏila jako ostatní v Nûmecku

i na území Protektorátu zranûn˘m

vojákÛm. Pak jiÏ pfii‰el sedm˘

kvûten, o den pozdûji konec války

a do roku 1947 úplná v˘mûna 

obyvatel plná hofikosti a útrap 

obou stran. Historie nûmeckého

gymnázia se uzavfiela.

Pûtaãtyfiicát˘ rok v‰ude, ale zvlá‰-

tû u nás znamenal zlom, kter˘

stfiední Evropa po tisíc let neza-

znamenala. Pfiesto nelze odmít-

nout kontinuitu s nûmeck˘m ‰kol-

stvím, aãkoli ji tûÏce poznamenala

válka a hluboké nepfiátelství.

Systém obou vy‰el z obecnû uzná-

vaného spoleãného ‰kolství ra-

kouského a spojovala je i dvaceti-

letá éra státního ‰kolství ãeskoslo-

venského nadále velmi vysoké 

úrovnû. Nemen‰í potfiebu odborní-

kÛ mûla téÏ obnovená âeskoslo-

venská republika zvlá‰tû proto, Ïe

bolestnû pociÈovala ztrátu fiady

pfiíslu‰níkÛ pfiedváleãné inteligen-

ce, proti níÏ byl zamûfien nacistic-

k˘ teror pfiedev‰ím.

JiÏ 18. února 1946 zahájilo v R˘-

mafiovû ãeské státní reálné gymná-

zium vyuãování v pÛvodní budo-

vû, nesoucí je‰tû známky pobytu

vojákÛ. Zatímco se rakouské

a pfiedváleãné ãeské i nûmecké

‰kolství rozvíjelo rozumnou ces-

tou evoluce, nové pováleãné mûlo

uÏ v sobû zakódovanou cestu ne-

zdrav˘ch experimentÛ a podfiízení

sovûtskému vzoru. Slibné pokra-

ãování ãs. ‰kolství totiÏ zpoãátku

silnû ovlivÀoval komunistick˘ mi-

nistr prof. Zdenûk Nejedl˘, ale

teprve pÛlstoletí od roku 1948 pfii-

pravilo gymnáziím nekoneãnou

fiadu mnohdy aÏ neuvûfiiteln˘ch

kotrmelcÛ, ideologického ovliv-

Àování, nejv˘raznûji ve ãtyfiicá-

t˘ch a padesát˘ch letech. ¤adû

schopn˘ch komunisté ve studiu

zcela zabránili, masovû je vyluão-

vali ze ‰kol. Trvale podezfielí pfií-

slu‰níci inteligence se museli smi-

fiovat s bdûl˘m okem v‰udypfií-

tomné tajné policie a udavaãi,

nûktefií se stávali jejich obûtí. Za

jiné jmenujme alespoÀ vynikající-

ho ãeského jazykovûdce a uãitele

dr. prof. Julia Enderse, kter˘ oku-

sil 7 let vûzení v Ruzyni.

Proklamovaná pomoc pohraniãí,

zmítajícímu se mezi nedostatkem

osídlencÛ a Ïivotních potfieb, ne-

zabránila roku 1949 likvidaci

gymnázia. Studenti R˘mafiovska

pak museli dojíÏdût po sedm let na

gymnázium v Bruntále a tradiãnû

osmilet˘ vzdûlávací útvar byl

zkrácen na poslední tfii roky.

R˘mafiovsk˘ okres bez jediné úpl-

né stfiední ‰koly se tehdy zafiadil

k nejzaostalej‰ím správním cel-

kÛm republiky.

Teprve roku 1956 se gymnázium

obnovilo formou jedenáctileté

stfiední ‰koly. ·koda Ïe se jednalo

o monstrózní, neÏivotaschopn˘

a zcela jistû nejhor‰í projekt v his-

torii na‰eho ‰kolství, kter˘ dûlil

vzdûlávací proces na 5 tfiíd prvé-

ho, 3 tfiídy druhého stupnû a 3 roã-

níky stfiedo‰kolského typu ukon-

ãeného maturitou. Nesplniteln˘m

dÛvodem bylo zajistit v‰em stfie-

do‰kolské, ov‰em nedostaãující

vzdûlání. Více ÏákÛ stejnû odchá-

zelo po osmé tfiídû do uãení a men-

‰í díl na ãtyfileté preferované vo-

jenské nebo prÛmyslové, uãitelské

a zdravotní ‰koly.

Ale gymnázium se pfies stûÏí ak-

ceptovatelnou formu pfiece jen

vrátilo. Vysok˘m ‰kolám nezbylo

neÏ pfiijímat nezralé absolventy je-

denáctiletek jiÏ v sedmnácti le-

tech, coÏ pfiineslo obûma stranám

nepfiedstavitelné problémy. V dru-

hé pÛli padesát˘ch let mohli r˘ma-

fiov‰tí studenti pfiistoupit k maturi-

tû, aÏ sloÏili zkou‰ky na obor tkad-

lec v tehdej‰ím závodû Brokát.

Jedenáctitfiídní komplex roku

1960 koneãnû zanikl, pfiibyly de-

váté tfiídy, cyklus se stal dvanácti-

let˘m a rozdûlil se na základní de-

vítiletou a tfiíletou stfiední v‰eobec-

nû vzdûlávací ‰kolu. ¤editelství

zatím zÛstávalo stejné pro oba sta-

ronové celky. Roku 1963 se

SVV· osamostatnila a nadále jiÏ

pokraãovala svou cestou. Skute-

ãné sm˘‰lení vût‰iny studentÛ

i stfiedo‰kolsk˘ch uãitelÛ se v˘raz-

nû projevilo v uvolnûní tragicky

krátkého a ponûkud boufilivého ja-

ra 1968. Nadûje v‰ak ukonãil vpád

dosud spojeneck˘ch armád

Var‰avské smlouvy do âeskoslo-

venska, kter˘ dokázal spojit obãa-

ny zemû ke stateãnému odporu.

BohuÏel jen nakrátko. Je‰tû roku

1969 byl rehabilitován název

gymnázium, jeÏ se navíc stalo

ãtyfiletou ‰kolou. Po nástupu nor-

malizace v‰ak opût do‰lo ke kád-

rování a ãistkám v fiadách inteli-

gence vãetnû uãitelské. Pfied dûtmi

z rodin vyházen˘ch komunistÛ ne-

bo pfiedpokládan˘ch ãi faktick˘ch

odpÛrcÛ reÏimu se znovu nahro-

madily nepfiekroãitelné pfiekáÏky

ve studiu stfiedních i vysok˘ch

‰kol a v lep‰ím pfiípadû jejich v˘-

bûru. Gymnázium, kdysi nejváÏe-

Vy‰‰í reálné gymnázium na Jelínkovû ulici, dnes Z· R˘mafiov

Pohlednice k 25. v˘roãí zaloÏení niÏ‰ího gymnázia v R˘mafiovû, vlevo
fieditel Albin Niemetz, vpravo budova gymnázia, pozdûji Jednota

Textilní ‰kola na Sokolovské ulici, dnes gymnázium
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Místo zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost
budou obce od nového roku vyplácet pfiíspûvek na péãi

Na Ministerstvo práce a sociálních vûcí a na âeskou správu sociální-

ho zabezpeãení se v posledních dnech obracejí lidé s obavou, Ïe ne-

budou mít dostatek finanãních prostfiedkÛ, protoÏe od nového roku

nebudou dostávat zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost. V této souvis-

losti je tfieba fiíci: Není dÛvod mít strach. Zv˘‰ení dÛchodu pro
bezmocnost sice s koncem leto‰ního roku zanikne, bezmocní lidé
ale budou mít nárok na pfiíspûvek na péãi. A ten bude vy‰‰í neÏ
zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost.
Pfiíspûvek na péãi nahradí dvû souãasné dávky - zv˘‰ení dÛchodu
pro bezmocnost a pfiíspûvek pfii péãi o blízkou nebo jinou osobu.
Vypl˘vá to ze zákona ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách, kter˘

zaãne platit právû od 1. ledna 2007. O novém pfiíspûvku na péãi bu-
dou rozhodovat a budou ho vyplácet obecní úfiady obcí s roz‰ífie-
nou pÛsobností, pfiíslu‰né podle místa trvalého bydli‰tû.

Zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost pfiitom do konce leto‰ního roku vy-

plácí âeská správa sociálního zabezpeãení. Naposledy jej dÛchodci ob-

drÏí v prosinci 2006 ve sv˘ch bûÏn˘ch v˘platních termínech. Od led-
na 2007 pak budou tûmto osobám obce vyplácet pfiíspûvek na péãi,
a to pfiímo na základû zákona, aniÏ by o nûj museli dÛchodci Ïádat.
Odnûtí v˘platy zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost provede âeská sprá-

va sociálního zabezpeãení automaticky. Aby o tom lidé vûdûli, zaãa-

la uÏ teì v listopadu dÛchodcÛm posílat „Oznámení o zastavení v˘-
platy zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost“. Tento dokument obsahu-
je informaci o dÛvodech zastavení v˘platy zv˘‰ení dÛchodu pro bez-

mocnost. Jeho souãástí je rovnûÏ sdûlení, Ïe podle zákona ã. 108/2006

Sb., o sociálních sluÏbách, se lidé, ktefií mají do 31. prosince 2006 ná-

rok na zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost, povaÏují od 1. ledna 2007 za

osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a mají tak nárok na pfiís-

pûvek na péãi podle stupnû závislosti na pomoci jiné osoby.

âástky zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost, které se aÏ do konce le-

to‰ního roku podle stávající legislativy odvozují od Ïivotního mini-

ma, jsou následující:
- zv˘‰ení dÛchodu pro ãásteãnou bezmocnost - 480 Kã mûsíãnû,

- zv˘‰ení dÛchodu pro pfieváÏnou bezmocnost - 960 Kã mûsíãnû,

- zv˘‰ení dÛchodu pro úplnou bezmocnost - 1 800 Kã mûsíãnû.

Podle nového zákona o sociálních sluÏbách se od 1. ledna 2007 bu-
dou lidé, kter˘m dosud náleÏelo zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost,

povaÏovat za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby:

- ve stupni I (lehká závislost), bude-li se jednat o osoby ãásteãnû 

bezmocné,

- ve stupni II (stfiednû tûÏká závislost), bude-li se jednat o osoby pfie-

váÏnû bezmocné,

- ve stupni III (tûÏká závislost), bude-li se jednat o osoby úplnû bez-

mocné.

Pfiíspûvek na péãi pak od 1. ledna 2007 pro osoby do 18 let bude:

- 3 000 Kã mûsíãnû, pÛjde-li o stupeÀ I (lehká závislost);

- 5 000 Kã mûsíãnû, pÛjde-li o stupeÀ II (stfiednû tûÏká závislost);

- 9 000 Kã mûsíãnû, pÛjde-li o stupeÀ III (tûÏká závislost);

- 11 000 Kã mûsíãnû, pÛjde-li o stupeÀ IV (úplná závislost).

Lidé star‰í 18 let budou mít od 1. ledna 2007 nárok na pfiíspûvek na
péãi ve v˘‰i:

- 2 000 Kã mûsíãnû, bude-li se jednat o stupeÀ I (lehká závislost);

- 4 000 Kã mûsíãnû, bude-li se jednat o stupeÀ II (stfiednû tûÏká zá-

vislost) nebo bude-li se jednat o osobu ve stupni I (lehká závis-

lost), která je star‰í 80 let a o niÏ peãuje osoba, které z tohoto dÛ-

vodu náleÏel k 31. 12. 2006 pfiíspûvek pfii péãi o blízkou nebo ji-

nou osobu;

- 8 000 Kã mûsíãnû, bude-li se jednat o stupeÀ III (tûÏká závislost) 

nebo bude-li se jednat o osobu ve stupni II (stfiednû tûÏká závis-

lost), o niÏ peãuje osoba, které z tohoto dÛvodu náleÏel k 31. 12. 

2006 pfiíspûvek pfii péãi o blízkou nebo jinou osobu;

- 11 000 Kã mûsíãnû, bude-li se jednat o stupeÀ IV (úplná závislost).

Pokud by mûl dÛchodce nárok na zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost

pfied 31. prosincem 2006, ale poÏádá o nûj âSSZ aÏ po uvedeném

datu, tj. za úãinnosti nového zákona o sociálních sluÏbách, âeská

správa sociálního zabezpeãení zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost pfii-

zná rozhodnutím na dobu od nároku do 31. prosince 2006. Finanãní

ãástky zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost âSSZ pak dÛchodci za to-

to období doplatí zpûtnû. Kopii pfiíslu‰ného rozhodnutí pak sama

prostfiednictvím sv˘ch pfiíslu‰n˘ch pracovi‰È (okresních správ sociál-

ního zabezpeãení, v Praze PraÏské správy sociálního zabezpeãení,

v Brnû Mûstské správy sociálního zabezpeãení Brno) pfiedá obecním

úfiadÛm obcí s roz‰ífienou pÛsobností, které budou pfiíspûvek na péãi

vyplácet, a to zpûtnû za dobu od 1. ledna 2007.

Vladimír Vokál,

vedoucí oddûlení stykÛ s vefiejností

MPSV

tel.: 221 922 892, mobil: 602 365 118

vladimir.vokal@mpsv.cz

Ministerstvo práce a sociálních vûcí

www.mpsv.cz

·tûpánka Filipová,

fieditelka odboru komunikace âSSZ

tel.: 257 062 886, mobil: 724 302 802

stepanka.filipova@cssz.cz

âeská správa sociálního zabezpeãení

www.cssz.cz

www.cssz. cz/narodni_pojisteni.asp

nûj‰í typ stfiední ‰koly, bylo zãásti

degradováno na útoãi‰tû jinde od-

mítnut˘ch a nuceno opût tvrdû ob-

hajovat svou dÛstojnost. Jen díky

vitalitû ãesk˘ch intelektuálÛ se ne-

stalo celé nelehké období studen-

tÛm a uãitelÛm jen fietûzem ztrát,

útrap, obav, brigád, vynucovaného

ãlenství v organizacích mládeÏe,

dûlení na straníky a ty druhé, po-

vinn˘ch schÛzí a ‰kolení, ale i do-

bou studijních a Ïivotních úspû-

chÛ, drobn˘ch radostí, studentské-

ho divadla, rozpustil˘ch majálesÛ,

taneãních hodin a prvních lásek.

Pfies nezávidûníhodné problémy

a tûÏ‰í podmínky a moÏnosti stu-

dia, neÏ mûli nûmeãtí pfiedchÛdci

za Rakouska a první republiky,

a pokud odeãteme zbyteãnou

a zlou válku, také ãeské gymnázi-

um dokázalo dát státu i mûstu ve

stejné mífie rovnûÏ fiadu v˘znam-

n˘ch osobností.

Teprve devadesátá léta po pfievra-

tu 17. listopadu 1989 umoÏnila ná-

vrat tradiãních hodnot do státního

‰kolství a vznik jeho soukromé

paralely. Gymnázium v R˘mafiovû

zãásti zvolilo zprvu sedmilet˘

a posléze osvûdãen˘ osmilet˘ mo-

del. Vrátilo se kdysi v˘znamné po-

stavení ‰koly pfiipravující absol-

venty posledních roãníkÛ pfieváÏ-

nû k vysoko‰kolskému studiu. Ani

tak nebyl v poslední dobû vÏdy

dopfián viditelnû modernímu 

a úspû‰nému ústavu klidn˘ v˘voj

a nejednou musel urputnû hájit své

zaslouÏené stabilní postavení a sa-

mostatnost proti mnohdy nezdÛ-

vodnûn˘m byrokratick˘m zása-

hÛm. R˘mafiovsko je povinno na-

dále udrÏet svou nenahraditelnou

stfiední ‰kolu a zabránit i dal‰ím

tristním ztrátám moÏností vzdûlá-

vání. R˘mafiovsko jiÏ ztratilo pfiíli‰

mnoho. Mgr. Jifií KarelTextilní ‰kola na Sokolovské ulici, dnes gymnázium
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Aktuálnû z mûsta

Anketa o sociálních sluÏbách
VáÏení pfiátelé,

máte v rukou anketu, která si klade za cíl zjistit

Va‰e názory a pfiipomínky související s rozvo-

jem sociálních sluÏeb v R˘mafiovû a okolí. Jde

o jednu z aktivit v rámci projektu „Komunitní

plánování sociálních sluÏeb“. Dfiíve ãi pozdûji

nejspí‰e kaÏd˘ z nás nebo na‰ich blízk˘ch bu-

de nûkterou z nabízen˘ch sluÏeb potfiebovat.

Proto je dÛleÏité, aby sociální sluÏby ve mûstû

a regionu odpovídaly Va‰im potfiebám a pfiá-

ním, aby jejich podoba vznikala za Va‰eho pfii-

spûní, na základû Va‰ich pfiipomínek, a ne jen

od zeleného stolu. V̆ sledky ankety budou vy-

uÏity pro zpracování komunitního plánu rozvo-

je sociálních sluÏeb. Prosíme Vás tedy o pomoc

a vyplnûní ankety. âím více hlasÛ usly‰íme,

tím zajímavûj‰í a sly‰itelnûj‰í bude v˘sledek.

Jakékoliv bliÏ‰í informace Vám rádi poskytne-

me na telefonu 554 254 kl. 225, 226, 222 nebo

e-mailech: podzemna@rymarov.cz, hnilo-

va@rymarov.cz, snaselova@rymarov.cz.

Vyplnûné anketní lístky vhoìte do sbûrn˘ch schránek oznaãen˘ch logem:

na tûchto místech:

prodejna H+H, prodejna R˘mafiovanka, prodejna CaVa, Mûstská knihovna, Penny Market,
DÛm zdraví R˘mafiov, âeská po‰ta, Informaãní stfiedisko nám. Míru, rehabilitace MUDr.
Doláka, jídelna RD R˘mafiov, Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov - pfiízemí, p. Tvrdcová. Dotazník je pfií-
stupn˘ také na oficiálních internetov˘ch stránkách R˘mafiova (www.rymarov.cz).

Datum ukonãení sbûru je: 15. 12. 2006

Velice si váÏíme Va‰ich podnûtÛ, názorÛ a odpovûdí vyjádfien˘ch v dotazníku a dûkujeme Vám za Vá‰

ãas pfii této netradiãní spolupráci.

Dotazník je anonymní

1) Jste Vûk Vzdûlání
� muÏ � do 20 � základní

� Ïena � 21-35 � vyuãen/a

� 36-50 � stfiední s maturitou

� 51-65 � vy‰‰í odborná ‰kola

� nad 65 � vysoko‰kolské

2) Pfiedstavte si, Ïe se ocitnete v situaci, kdy potfiebujete vyuÏít nûjakou sociální sluÏbu. Kde byste se informoval/a?
� obrátím se na ãlovûka, kter˘ se s podobn˘m problémem setkal

� kontaktuji organizaci, o které vím, Ïe podobné sluÏby poskytuje

� vyhledám pomoc v rodinû nebo u pfiátel

� získám informace z internetu

� zeptám se na mûstském úfiadû

� obrátím se na o‰etfiujícího lékafie

� obrátím se na zastupitele

� obrátím se na pfiedstavitele církve

� jiné zdroje (vypi‰te): ....................................................................................................................................................................................

� nevím / bez odpovûdi

3) Oznaãte prosím v‰echny sluÏby, které v souãasné dobû Vy osobnû nebo ãlen Va‰í rodiny vyuÏíváte
� peãovatelská sluÏba

� domácí o‰etfiovatelská péãe (náv‰tûva zdravotní sestry)

� dÛm s peãovatelskou sluÏbou

� kavárniãka pro dÛchodce

� denní centrum a centrum respitní* péãe Diakonie âCE R˘mafiov

� sluÏby Místní organizace Svazu tûlesnû postiÏen˘ch R˘mafiov

� poradenské centrum pro zdravotnû postiÏené (na DPS Revoluãní ul.)

� zájmové organizace

� azylov˘ dÛm

� stfiedisko v˘chovné péãe (budova MûÚ R˘mafiov, ul. 8. kvûtna)

� sluÏby romského poradce

� komunitní centrum pro romskou mládeÏ

� streetwalker

� dûtsk˘ domov

� Domov odpoãinku ve stáfií Dolní Moravice

� jiné (vypi‰te): ...............................................................................................................................................................................................

� nevyuÏívám Ïádnou sluÏbu

* SluÏba poskytuje lidem urãit˘ ãas na odpoãinek, pfiedev‰ím rodinám starajícím se o svého dlouhodobû nemocného nebo zdravotnû postiÏe-

ného ãlena, a to formou pfiechodného pobytu v sociálním zafiízení.

6) Jak ãasto sluÏbu vyuÏíváte?
� nepfietrÏitû

� jednou za mûsíc

� jednou za ãtrnáct dní

� v pracovní dny
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� nûkolikrát za t˘den

� jednou t˘dnû

� jiná odpovûì (vypi‰te): ................................................................................................................................................................................

� nevím / bez odpovûdi

7) Jak jste s poskytovan˘mi sociálními sluÏbami spokojen/a ?
� spokojen/a

� spí‰e spokojen/a

� spí‰e nespokojen/a

� nespokojen/a

� nevím / bez odpovûdi

Pokud nejste spokojeni, uveìte proã:

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

8) Domníváte se, Ïe jsou moÏné je‰tû jiné zpÛsoby pomoci ve Va‰í situaci?
� ano - popi‰te, jakou jinou pomoc byste si pfiedstavoval/a:

� ne

� nevím / bez odpovûdi

9) Jaké sociální sluÏby, které dosud nejsou v R˘mafiovû a okolí poskytovány, byste uvítal/a?

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

10) Jak˘m skupinám obyvatel by se mûlo podle Vás v oblasti sociálních sluÏeb dostat více penûz neÏ dosud?
� rodinám s mentálnû nebo tûlesnû postiÏen˘mi dûtmi

� seniorÛm

� zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm

� osobám v tíÏivé Ïivotní situaci

� rizikové a problémové mládeÏi

� osobám ohroÏen˘m návykov˘mi látkami

� jin˘m (vypi‰te): ............................................................................................................................................................................................

� nevím / bez odpovûdi

11) Byl/a byste ochoten/ochotna platit za sociální sluÏby?
� jsem ochoten/ochotna platit za sociální sluÏby v plné v˘‰i

� jsem ochoten/ochotna za sociální sluÏby pfiiplácet

� nejsem ochoten/ochotna platit za sociální sluÏby

� jsem ochoten/ochotna platit za poskytnutí nadstandardních sociálních sluÏeb

12) JestliÏe Vy nebo Va‰e rodina o nûkoho dlouhodobû peãujete, co by Vám nejvíce pomohlo k lep‰ímu zaji‰tûní péãe?
� peníze

� sousedská v˘pomoc

� pomoc kvalifikované peãovatelky - placená forma

� zaji‰tûní krátkodob˘ch pobytÛ mimo rodinu pro danou osobu

� poradenství

� jiné 

(vypi‰te): ......................................................................................................................................................................................................

� nic nepotfiebuji, rodina se postará o zaji‰tûní péãe bez vût‰ích problémÛ

� nevím / bez odpovûdi

13) Va‰e pfiipomínky a podnûty k sociálním sluÏbám

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................
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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: 11. platová tfiída - fiídí se zákonem ã. 143/1992 Sb., o platu a odmûnû za pracovní pohotovost v rozpoãto-

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

ã. 330/2003 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

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

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

Jiné poÏadavky: - vzdûlání vysoko‰kolské - stavební zamûfiení;

- praxe ve státní a vefiejné správû;

- v˘hodou zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti na úseku stavebního fiádu;

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC;

- 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);

- zku‰enosti s vedením pracovního t˘mu;

- komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování;

- vysoké pracovní nasazení;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
- koordinace a usmûrÀování v˘konu státní správy na úseku územního plánování a stavebního fiádu.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7odst. 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 správní ãinnosti;

- 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,

doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením;

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

- negativní lustraãní osvûdãení dle zákona ã. 451/1991 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (nevztahuje 

se na uchazeãe narozené po 1. 12. 1971);

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

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

odeslání nejpozdûji 11. prosince 2006.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 11. prosince 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 ukonãení 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.

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 funkci
vedoucího odboru stavební úfiad 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. platová tfiída - fiídí se zákonem ã. 143/1992 Sb., o platu a odmûnû za pracovní pohotovost v rozpoãto-

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

ã. 330/2003 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

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

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

Jiné poÏadavky: - vzdûlání - ÚSO s maturitou - zamûfiení na sociální oblast v˘hodou;

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC;

- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 128/2000 Sb., ã. 312/2002 Sb., ã. 108/2006 Sb., 

ã. 500/2004 Sb. aj. zákony související s vykonávanou ãinností 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, schopnost empatie;

- odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
- referent zaji‰Èuje v˘kon státní správy na úseku sociálních sluÏeb a sociální péãe, vede agendu a zpraco-

vává rozhodnutí o pfiiznání pfiíspûvku na péãi podle zákona o sociálních sluÏbách.

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 11. prosince 2006.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 11. prosince 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. Bc. Iveta Podzemná, vedoucí od-

boru sociálních vûcí a zdravotnictví MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 222. 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 sociálních vûcí a zdravotnictví
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V‰ední sváteãní den
Dlouhé podzimní veãery pfiímo

svádûjí k posezení, k besedû

a popovídání s lidmi, ktefií jsou

nám blízcí a se kter˘mi máme

nûco spoleãného. A na‰i sváteã-

nû obleãení, upravení a naladûní

spoluobãané mûli nûco spoleã-

ného. Ptáte se co? Rok narození

1931 nebo 1936.

V podveãer pátku 10. listopadu

se konalo tradiãní setkání jubi-

lantÛ s pfiedstaviteli mûsta. Více

neÏ sto na‰ich oslavencÛ pfii‰lo

do malého sálu Stfiediska volné-

ho ãasu R˘mafiov. Byla zde svá-

teãní a milá atmosféra, prostfiené

stoly, kvûtiny, úsmûvy, spousta

znám˘ch, ktefií se mnohdy dlou-

ho nevidûli, i kdyÏ Ïijí ve spo-

leãném mûstû.

Pfii‰lo uvítání Kvûty Sicové a po-

té program dûtí z krouÏkÛ SVâ.

Dûti si pfiipravily vystoupení

z pûvecké soutûÏe R˘mafiov hle-

dá SuperStar, ‰est písní, trocha

trémy, ale bylo to milé a ze srd-

ce. V‰ichni tleskali nejen dûtem,

ale i organizátorce soutûÏe Evû

Kudlákové.

Poté pfiítomné pozdravila BoÏe-

na Filipová. Podûkovala v‰em za

celoÏivotní práci, vÏdyÈ mezi 

oslavenci byli lidé, ktefií odvedli

opravdov˘ kus práce pro mûsto -

Mgr. Antonín Zaìa Zavadil, dr.

·ír, paní Koneãná, Hrazdilová,

Heinischová, Luke‰ová, Pospí‰i-

lová, Mûrákovi, Pavláskovi, Pa-

vlíkovi, Kotaãkovi, Köhlerovi,

âechovi ... a jistû nám ostatní

prominou, Ïe nebyli jmenováni.

Pohled zpût v‰em pfiiná‰í uspo-

kojení z vykonaného díla a po-

hled vpfied nadûji a víru v dobré

pfií‰tí mûsíce a roky. Nutn˘m

pfiedpokladem je ov‰em zdraví,

to si pfiejí v‰ichni nejvíce.

BoÏena Filipová to vyjádfiila vel-

mi hezky.

Následovalo vystoupení starosty

mûsta Ing. Petra Kloudy. RovnûÏ

z jeho úst zaznûla gratulace jubi-

lantÛm a pfiání pevného zdraví.

Pfiítomné v sále zajímaly i nej-

bliÏ‰í plány a investice mûstské-

ho úfiadu, zahájení v˘stavby do-

mu s peãovatelskou sluÏbou na

Hornomûstské ulici a dal‰í ãin-

nost mûstského úfiadu.

Po spoleãném pfiípitku následo-

vala zábava, o hudbu a dobrou

náladu se postarala skupina

Akord - Lidu‰ka Sigmundová,

pan Bulko a zazpívat pfii‰el

i Franti‰ek Karásek. Zpívá mu to

vûru stále hezky. Chtûli bychom

touto cestou upfiímnû podûkovat

duu Akord a v‰em ochotn˘m li-

dem, ktefií se podíleli na pofiádá-

ní veãera - osobnû roznesli po-

zvánky, zajistili a pfiipravili sál,

pfiivezli jubilanty a postarali se

o chutné obãerstvení. A to bylo

opravdu vynikající. V‰ak si

v‰ichni pochutnávali. Zde je nut-

no pfiipomenout, Ïe tyto dobroty

kaÏdoroãnû chystají Ïáci Stfiední

‰koly R˘mafiov pod vedením

Jany Egidové a mistrÛ odborného

v˘cviku. Dûkujeme také vedení

‰koly a v neposlední fiadû osad-

ním v˘borÛm v Ondfiejovû a Ja-

novicích, jmenovitû paní Maze-

lové, ·ubové a Vykoukalové.

Jsme upfiímnû rádi, Ïe jste, pfiáte-

lé, na‰e pozvání pfiijali, pfii‰li

a dokázali, Ïe jste vnitfinû stále

mladí a Ïivotu vdûãní za to dob-

ré, co vám dal. Uvûdomili jsme

si, Ïe mládí je skuteãnû stav du-

cha. AÈ se vám i nám dafií! 

Kvûta Sicová,
sbor pro obãanské záleÏitosti

Zdravotnictví

Informace o chodu nemocnice pacienti najdou na nov˘ch webov˘ch stránkách
Pacienti i v‰ichni zájemci a uÏivatelé inter-

netu mají nyní moÏnost dozvûdût se informa-

ce o Podhorské nemocnici na svûtové síti.

Nemocnice totiÏ spustila provoz nov˘ch we-

bov˘ch stránek www.podhorska.cz, které za-

ãaly fungovat koncem fiíjna.

„Pfiíprava materiálÛ pro vznik webov˘ch strá-
nek trvala nûkolik mûsícÛ. Na jejich podobû se
podílel t˘m lidí,“ uvedla manaÏerka marketin-

gu Podhorské nemocnice Marcela Matú‰Û,

která mûla na starost koordinaci celého pro-

jektu. Stránky Podhorské nemocnice mají jed-

notnou grafiku s ostatními zdravotnick˘mi za-

fiízeními, které patfií do sítû Euromednet.

A co v‰echno zájemci mohou na nov˘ch

stránkách hledat? Najdou zde v‰echny kon-

taktní údaje: adresy obou pracovi‰È nemocni-

ce - v Bruntále i R˘mafiovû - a telefonní ãís-

la na zdravotníky, vedení nemocnice, dále na

v‰echna oddûlení i ambulance, vãetnû jejich

ordinaãních hodin. K dispozici jsou také in-

formace o jednotliv˘ch oddûleních nebo na-

pfiíklad rady a doporuãení, jak se chovat pfii

náv‰tûvû v nemocnici. Dále se zde mohou

dozvûdût, jaká práva mají dût‰tí i dospûlí pa-

cienti. Na webu jsou také aktuality, co se

v nemocnici dûje, jaké akce zdravotníci pfii-

pravují. Samozfiejmû nechybí ani tiskové

zprávy. Pacienti si také na webov˘ch strán-

kách mohou pfieãíst zajímavosti o historii ne-

mocnice - jejích dvou pracovi‰È v Bruntále

a R˘mafiovû. V neposlední fiadû mohou pro-

stfiednictvím webu oslovit pracovníky ne-

mocnice a napsat jim své dotazy, pfiipomín-

ky, pochvaly i stíÏnosti.

Simona Souãková, tisková mluvãí

Fota: -ona-

Omluva redakce
Redakce opravuje nepfiesnosti uvedené v ãlánku o volbách na R˘ma-

fiovsku, konkrétnû v pasáÏi o obci Tvrdkovû.

Na kandidátní listinû Komunistické strany âech a Moravy pro volby do

Zastupitelstva obce Tvrdkova bylo celkem 9 uchazeãÛ, z nich sedm 

uspûlo a získalo mandát (v‰ichni byli v ãlánku uvedeni). Ustavující za-

sedání zastupitelstva obce se konalo jiÏ v pondûlí 30. fiíjna 2006, funk-

ce za odstupujícího Josefa Veisera se ujal první náhradník Zdenûk

Cingel. Za chybné údaje se ãtenáfiÛm omlouváme. -ona-
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Odbory MûÚ informují
Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

Pfiechody pro chodce
Uveden˘ ãlánek (pozn. red.:
z ãísla RH 19/2006) kritizuje

pfiechody pro chodce v na‰em

mûstû, ale uÏ neuvádí, Ïe uvede-

né pfiechody se nacházejí buì ve

sloÏit˘ch kfiiÏovatkách, kde kfii-

Ïují ãtyfii silnice, nebo nesplÀují

základní podmínky pro umístnû-

ní bezpeãn˘ch pfiechodÛ pro

chodce. Základní podmínkou

pro zfiízení pfiechodu pro chodce

jsou navazující chodníky (pfií-

padnû stezka pro chodce) a do-

stateãné ãekací plochy pro chod-

ce mimo vozovku.

V‰ichni víme, Ïe v R˘mafiovû ty-

to podmínky nelze splnit, ale ne-

souhlasím s názorem, Ïe pfiechá-

zení pfies silnici se mûní spí‰e

v pfiebíhání a pfiipomíná ruskou

ruletu (nevím, co tímto pfiirovná-

ním bylo my‰leno). JestliÏe cho-

dec pfiechází v místech, které ne-

ní oznaãeno, tak dbá zv˘‰ené 

opatrnosti, ale na pfiechodu pro

chodce vstupují chodci do vo-

zovky s vûdomím práva pfied-

nosti, aãkoliv zákon uvádí:

„Chodec nesmí vstupovat na

pfiechod pro chodce bezprostfied-

nû pfied blíÏícím se vozidlem.“

Zde si musíme uvûdomit brzd-

nou vzdálenost vozidla vzhle-

dem k jeho rychlosti, stavu ko-

munikace a povûtrnostním pod-

mínkám. Podle statistik dochází

ke stfietu auta s chodcem právû

nejvíce na pfiechodu. Tímto ne-

chci tvrdit, Ïe pfiechody pro

chodce v na‰em mûstû jsou v po-

fiádku. Ve‰kerá bezpeãnost sil-

niãního provozu závisí nejen na

chování fiidiãÛ, ale také na cho-

vání chodcÛ a cyklistÛ, to zna-

mená v‰ech úãastníkÛ silniãního

provozu. Toho si musíme b˘t ne-

ustále vûdomi, a proto si sáhnû-

me do vlastního svûdomí, jak se

v silniãním provozu chováme.

Odbor dopravy a silniãního hos-

podáfiství Mûstského úfiadu

R˘mafiov vznikl v roce 2003 zru-

‰ením okresních úfiadÛ a pfieve-

dením státní správy na povûfiené

obce s roz‰ífienou pÛsobností.

Od roku 2004 má odbor ve své

kompetenci dopravní znaãení.

Prvním úkolem na‰eho odboru

bylo provést obnovu dopravního

znaãení, aby bylo v souladu

s provádûcí vyhlá‰kou ã. 30/2001

k zákonu ã. 361/2000 Sb., o pro-

vozu na pozemních komunika-

cích. KaÏd˘ obãan tuto skuteã-

nost jistû zaznamenal. Dále byla

oznaãena ve‰kerá parkovi‰tû

a zfiízena parkovací místa pro 

osoby zdravotnû a tûlesnû posti-

Ïené. Do této doby jejich znaãe-

ní bylo minimální a i nadále se

snaÏíme obãanÛm vyhovût, po-

kud to místní pomûry umoÏÀují.

Také chci obãany informovat, Ïe

na novû zfiízen˘ch parkovi‰tích

musí b˘t dle zákona parkovací

místa pro osoby ZTP zfiízena bez

ohledu na to, zda v dané lokalitû

bydlí obãan zdravotnû a tûlesnû

postiÏen˘.

Nemalou ãástkou v rozpoãtu je

bûÏná údrÏba dopravního znaãe-

ní, která ãiní v prÛmûru posled-

ních dvou let 70 000 Kã. Dal‰í

a nemalé v˘daje zpÛsobuje van-

dalismus nûkter˘ch na‰ich obãa-

nÛ, ktefií v noãních hodinách niãí

dopravní znaãky a dopravní zafií-

zení. 

V leto‰ním roce zapoãala obnova

vodorovného dopravního znaãe-

ní autobusov˘ch zastávek a bylo

zadáno zpracování pasportu do-

pravního znaãení a místních ko-

munikací, kter˘ tvofií souãást 

územnûplánovací dokumentace

mûsta a bude slouÏit práci odbo-

rÛ. Tyto akce budou pokraãovat

i v pfií‰tím roce. Dal‰ím plánem

odboru je zajistit pasivní bezpeã-

nost (napfi. osvûtlení pfiechodÛ

pro chodce), kde jsou zákonem

stanovené podmínky pro realiza-

ci, projektovou dokumentaci,

stavební povolení, coÏ vyÏaduje

nemalé finanãní náklady.

V porovnání s dobou, kdy na‰e

mûsto „spadalo“ pod okresní 

úfiad, jsou ve‰keré finanãní pro-

stfiedky investované do bezpeã-

nosti silniãního provozu nesrov-

natelné. Díky zájmu vedení mûs-

ta a mûstského zastupitelstva se

i pfies omezen˘ rozpoãet mûsta

na bezpeãnost vynakládají ne-

malé finanãní prostfiedky.

Renata Vysly‰elová,
vedoucí odboru dopravy

a silniãního hospodáfiství

Dou‰ka redakce
âlánek na‰í redakce, kter˘ pod titulem

Pfiechody pro chodce: Jak bezpeãnû na dru-
hou stranu vy‰el v ãísle 19/2006, se zab˘vá

tematikou bezpeãného pfiecházení pfies ko-

munikace, nov˘mi pravidly silniãního pro-

vozu v této oblasti a také nûkter˘mi problé-

mov˘mi místy ve mûstû, na nichÏ pfiechody

chybí, pfiípadnû jsou nedostateãnû vyznaãeny

(pfiiãemÏ uvádí i podmínky pro umístûní pfie-

chodÛ pro chodce a zpÛsob, jak˘m mají b˘t

vyznaãeny). V závûru ãlánku jsme v návaz-

nosti na pfiíslib vedoucí odboru dopravy a sil-

niãního hospodáfiství MûÚ R˘mafiov Renaty

Vysly‰elové avizovali její reakci s vyjádfie-

ním ke v‰em zmínûn˘m úsekÛm. Nicménû

ãlánek s reakcí vedoucí odboru, kter˘ otisku-

jeme v˘‰e, toto oãekávání nenaplnil. Na-

místo jasn˘ch a konkrétních odpovûdí pfiiná-

‰í spí‰e nûkolik nov˘ch otázek.

1) Je moÏné dosáhnout zmûny dopravního

znaãení ve mûstû v pfiípadech, kdy jiÏ neodpo-

vídá aktuálním potfiebám obãanÛ ani zv˘‰ené-

mu provozu na pozemních komunikacích?

2) Kam se mÛÏe obãan, kter˘ pfii pfiecházení

pfies silnice ve mûstû naráÏí na problémov˘

úsek (nepfiehledn˘, frekventovan˘, ‰patnû

vyznaãen˘, bez pfiechodu pro chodce apod.),

obrátit, kdyÏ má zájem o fie‰ení?

3) Má odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

MûÚ R˘mafiov zpracován nûjak˘ plán, kter˘

by dopravní situaci ve mûstû a v rámci ní tyto

sporné ãi problémové úseky fie‰il?

Jak jsme uvedli i v pfiedchozím ãlánku, velká

ãást sporn˘ch míst, na nûÏ upozorÀujeme (pfie-

chod u prodejny kvûtin na Pivovarské ulici,

kfiiÏovatka Havlíãkovy, Bartákovy a Národní

ulice, kfiiÏovatka u Penny Marketu), leÏí na

komunikacích, které náleÏí pod Správu a údrÏ-

bu silnic Bruntál, pfiípadnû pod ¤editelství sil-

nic a dálnic Ostrava. Je velmi nepravdûpodob-

né, Ïe by tyto orgány byly ochotny pfiímo vy-

slechnout poÏadavky a návrhy prost˘ch obãa-

nÛ. Jak na‰í redakci pracovníci obou institucí

potvrdili, jakákoliv zmûna v dopravním znaãe-

ní mÛÏe b˘t vyvolána jedinû z podnûtu pfiíslu‰-

ného úfiadu, v tomto pfiípadû odboru dopravy

a silniãního hospodáfiství mûstského úfiadu.

Ruská ruleta je hra, v níÏ jde o Ïivot. O Ïivot

jde právû na silnicích dennodennû - statistiky

hovofií o tom, Ïe v dÛsledku dopravních nehod

zemfie roãnû mnohonásobnû více lidí neÏ v dÛ-

sledku kriminální ãinnosti. Mezi obûÈmi nehod

jsou ãasto právû chodci, neboÈ ti jsou v silniã-

ním provozu nesrovnatelnû zranitelnûj‰ími 

úãastníky (náraz vozidla jedoucího ‰edesátiki-

lometrovou rychlostí nepfieÏije pfies 80 %

chodcÛ - ve mûstû by podle platn˘ch pravidel

fiidiãi tak rychle jezdit nemûli, realita je ov‰em

zvlá‰tû na Opavské ulici zcela jiná).

Je pravdou, Ïe k vût‰inû stfietÛ mezi chodcem

a vozidlem dochází právû na pfiechodech.

Není tento fakt ale spí‰e zapfiíãinûn ãastûj‰ím

v˘skytem chodcÛ na pfiechodu? VÏdyÈ pfie-

chody jsou chodcÛm pfiímo urãeny, je tedy

pochopitelné, Ïe po nich pfiecházejí ãastûji

neÏ mimo nû a Ïe se na nich tím pádem mo-

hou pravdûpodobnûji stfietnout s autem. Nebo

se máme ztotoÏnit s my‰lenkou, která prak-

ticky vypl˘vá z ãlánku vedoucí odboru do-

pravy, Ïe pfiecházení mimo pfiechod je vlastnû

bezpeãnûj‰í, protoÏe chodci pfii nûm dbají

vût‰í opatrnosti? V tom pfiípadû by bylo moÏ-

ná lep‰í nepátrat po moÏnostech vytvofiení

nov˘ch pfiechodÛ ve mûstû, ale spí‰e apelovat

na zru‰ení v‰ech jiÏ existujících. ZN

Ilustraãní foto
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Jak poslouchat jazz (návod k pouÏití)
Dva t˘dny po koncertu Laca

Decziho a Celuly New York, me-

zinárodního jazzového uskupení

s âesko-slovensko-americk˘m

trumpetistou v ãele, kter˘ jak

jsme v minulém ãísle psali, pfii-

táhl do r˘mafiovského SVâ

mnohogeneraãní publikum, se

jazz testoval na generaci nej-

mlad‰í. V úter˘ 14. listopadu se

do tajÛ jazzu pokusila Ïáky zá-

kladní ‰koly a studenty gymná-

zia zasvûtit trojice mlad˘ch hu-

debníkÛ Jakub Hlobil (osmi-

strunná baskytara), Vojtûch

Îelinsk˘ (kytara) a Robert

·vehla (bicí).

„Dobr˘ veãer, dámy a pánové,“
zaznûlo na úvod dopoledního

koncertu, kter˘ aã v˘chovn˘, ne-

byl nudn˘ ani nezáÏivn˘. Na pó-

diu stanula pfied kritick˘mi zra-

ky pubescentÛ trojice muzikan-

tÛ, pro nûÏ je hudba alfou a ome-

gou Ïivota. V‰ichni tfii se jí vû-

nují profesionálnû, studovali ji

(jsou mimochodem Ïáky ZdeÀka

Fi‰era, jednoho ze spoluhráãÛ

Laca Dezciho) a dnes se jí Ïiví.

Kromû jazzového tria (bez ofici-

álního názvu) vytvofiili kapelu

pod názvem Plankton a jednotli-

vû vystupují v dal‰ích skupinách

- Jakub Hlobil v Tam-tam or-

chestra, Vojtûch Îelinsk˘ se zpû-

vaãkou Vesnou Caceres, oba

spolupracují s Janou ·teflíãko-

vou na projektu Jana a KÛÀ,

Robert ·vehla hraje „v‰ude, kde
mi dají najíst“. Pro obecenstvo

teenagerÛ trojice pfiipravila nû-

kolik v˘chovn˘ch koncertÛ za-

mûfien˘ch na v˘voj jazzu a popu

bûhem 20. století. Dva z tûchto

pofiadÛ zaznûly i v R˘mafiovû.

Mlad‰ímu publiku byl urãen

program, kter˘ nastínil v˘voj

jazzu a popu ve druhé pÛlce mi-

nulého století, studentÛm pak

pofiad vûnovan˘ jazzu od sa-

m˘ch poãátkÛ aÏ po souãasnost.

Uzlov˘mi body v˘kladu, kter˘

se stfiídal s ukázkami jazzov˘ch

standardÛ, skladeb Charlieho

Parkera ãi Charlieho Huntera

ad., byly nejen v˘znamné milní-

ky v historii jazzu, ale i jak˘si

návod k pouÏití, kter˘ poodhalil

tajemství jazzové kompozice

a improvizace. Muzikanti ukáza-

li, jak se tvofií sólo, variuje zá-

kladní motiv a co v‰echno lze 

udûlat s notoricky známou melo-

dií. Pfiedvedli také, z jak˘ch ãás-

tí je jazzová skladba zkompono-

vána.

Pfii v˘kladu neváhali sáhnout

ani k lidovce ãi rockové odrho-

vaãce a pfiedstavili jazz jako

Ïánr, kter˘ je schopen vsáknout

a pfietvofiit jakékoliv dal‰í hu-

dební vlivy, napfi. latinskoame-

rickou ãi elektronickou hudbu.

„NejbliÏ‰í je mi právû fúze jaz-
zu s elektronickou hudbou.
Zvlá‰È to, co dûlá Charlie
Hunter,“ fiíká Jakub Hlobil, jejÏ

právû Hunterova hudba pfiivedla

k hraní na osmistrunnou basky-

taru, kterou si musel nechat spe-

ciálnû vyrobit.

Na závûr nutno pfiipojit zmínku,

Ïe ani hudba, kterou trojice tvofií

pod titulem Planktonu, není ne-

zajímavá a Ïe je moÏné, Ïe právû

ona zazní pfii jejich pfií‰tím vy-

stoupení v R˘mafiovû, tentokrát

uÏ pro ‰irokou vefiejnost. ZN

Rozlouãení s Lubomírem MojÏí‰kem
Ze v‰ech sv˘ch pracovních povinností

mám tuto povinnost opravdu nejménû rád.

VÏdy jsem si myslel, Ïe se tvorbû podob-

n˘ch textÛ vyhnu. BohuÏel, Ïivot míní ji-

nak a mnû nezb˘vá nic jiného neÏ se pustit

do psaní.

Dne 8. listopadu nás navÏdy opustil

Lubomír MojÏí‰ek, ‰kolník a údrÏbáfi na‰í

základní umûlecké ‰koly. Je mi opravdu lí-

to, Ïe se ãas naplnil právû takovému ãlovû-

ku. Pfieji v‰em sv˘m kolegÛm fieditelÛm,

aby mûli ‰tûstí mít ve ‰kole takové zamûst-

nance, jak˘m byl právû pan MojÏí‰ek.

Nevím, jak to dûlal, ale byl vÏdy dobfie na-

ladûn˘, málokdy jsem ho vidûl rozãileného.

Pan MojÏí‰ek byl vlastníkem dvou nej‰i-

kovnûj‰ích rukou, jaké jsem kdy vidûl. On

umûl snad v‰echno. Kromû bûÏn˘ch údrÏ-

báfisk˘ch prací bezvadnû ovládal truhlafii-

nu, byl skvûl˘ stolafi, soustruÏník, malífi,

jezdil s traktorem, no prostû práce v‰eho

druhu, ov‰em vÏdy na naprosto profesio-

nální úrovni. ¤eklo-li se pfied panem

MojÏí‰kem, Ïe má nûco udûlat ãi pfiipravit

pro dûti, mohli jste se spolehnout, Ïe pfied-

vede naprosto excelentní v˘kon, za kter˘

nebude Ïádat ani korunu. Pokud mohu já

sv˘mi skrovn˘mi silami posoudit, nejvíce

si lze cenit jeho naprosté spolehlivosti.

Bylo-li tfieba nûco udûlat, staãilo se domlu-

vit jednou a bylo moÏné v‰e pustit z hlavy,

protoÏe práce bylo hotová naprosto jistû.

Snad by bylo dobré pfiipomenout i to, Ïe lze

panu MojÏí‰kovi závidût, jak a s jakou obû-

tavostí se o nûj v jeho posledních dnech

starala jeho rodina a pfiedev‰ím - z mého

pohledu - jeho dcera.

Nezb˘vá neÏ dodat, Ïe na základní umûlec-

ké ‰kole, kde Lubomír MojÏí‰ek pÛsobil

naposledy, se na nûj bude vzpomínat dlou-

ho a rozhodnû pouze v dobrém.

Dr. Jifií Taufer, fieditel ZU· R˘mafiov

Zimní stadion vers. Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.
Spolu s rozbíhajícím se provozem zimního sta-

dionu se mnoÏí rÛzné spekulace a dezinforma-

ce o vztahu Mûstsk˘ch sluÏeb k tomuto areálu.

Abych pfiede‰el jejich dal‰ímu ‰ífiení, povaÏuji

za nutné nejãastûji se vyskytující omyly vy-

svûtlit.

1. Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., nejsou

vlastníkem areálu, nebyly investorem provádû-

n˘ch prací ani jejich dodavatelem ãi subdoda-

vatelem. Na vybudování areálu nemají Ïádnou

zásluhu ani na nûj nemûly nejmen‰í vliv. Areál

byl vybudován z vefiejn˘ch financí, kdy - zjed-

nodu‰enû - pfies státní správu obdrÏelo mûsto

jako investor akce dotaci ze „státních“ penûz

a tuto jako samospráva doplnilo sv˘m podílem

z mûstského rozpoãtu.

2. Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., byly povû-

fieny provozováním zimního stadionu - zatím jej

zaji‰Èují v reÏimu zku‰ebního provozu (k vy-

zkou‰ení technologií, provedení hlukov˘ch mû-

fiení), po kolaudaci a pfiedání areálu pfiejde sta-

dion do trvalého provozu vã. jeho komerãního

vyuÏití (pronájmy, bruslení vefiejnosti ...).

3. Není úplnû pravda, Ïe ceny pronájmu a brus-

lení vefiejnosti vychází z kalkulace pfiedpoklá-

dan˘ch nákladÛ. Ceny takto vzniklé by uãinily

plochu neprodejnou a nikdo by se do tohoto

druhu podnikání nepustil. Ceny jsou stanoveny

tak, aby vyprodukovaná ztráta, vzniklá jejich

realizací za pfiedem stanoven˘ch pfiedpokladÛ

(které ovûfií aÏ provoz), byla pro vlastníka je‰tû

pfiijatelná a financovatelná. Studie proveditel-

nosti (na základû níÏ bylo rozhodnuto zimní

stadion zrealizovat) sice poãítá s minimální

ztrátou, Mûstské sluÏby spolu s mûstem na zá-

kladû souãasn˘ch znalostí o provozu povaÏují

za reálnou hodnotu nad 100 tis. Kã/mûsíc, zim-

ní stadiony v okolních mûstech vykazují mû-

síãní dotovanou ztrátu i nad 200 tis. Kã.

4. Není pravda, Ïe umûlé chlazení ãiní provoz

nezávisl˘m na poãasí. Pochopitelná je v˘kono-

vá hranice zafiízení, neumoÏÀující bruslení tfie-

ba v srpnu, ale provoz závisí i na vlhkosti 

ovzdu‰í, atmosférick˘ch sráÏkách, kdy tyto vli-

vy pfii srovnateln˘ch teplotních podmínkách

pfiedstavují rozdíln˘ poÏadavek na chladící v˘-

kon.

Závûrem si pfieji, aby v‰echny „porodní boles-

ti“ byly co nejdfiíve vyfie‰eny a areál bylo moÏ-

no pfiedat do trvalého provozu ke spokojenosti

oddílu ledního hokeje, celé bruslící vefiejnosti

a koneckoncÛ i nás jako provozovatele. 

Ing. Martin Vala,
fieditel Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Stránské a filiální kostel sv. Katefiiny
Zajímavá vesniãka Stránské, jeÏ

se v historick˘ch pramenech obje-

vuje nejprve roku 1320, se naroz-

díl od vût‰iny ostatních, sledují-

cích u nás spí‰e toky potokÛ a fií-

ãek, rozloÏila na plo‰inû mûlkého

sedla mezi mírn˘m jihov˘chod-

ním svahem Ondfiejníka (652 m n.

m.) a severozápadním úboãím

Stránské hory (710 m n. m.). Zdá

se v‰ak, Ïe jejího star‰ího pfied-

chÛdce by bylo moÏno spí‰e hle-

dat v ãásti obce na horním ukon-

ãení romantického údolí klesající-

ho k Val‰ovskému dolu.

Poãátky obce jsou spojeny se zbo-

Ïím olomouck˘ch biskupÛ, ktefií

krajinu postupnû osídlovali jiÏ ve

12. - 13. století. Pozdûji, v první

pÛli 14. století, se stalo Stránské

souãástí panství starého rodu mo-

ravsk˘ch pánÛ ze Sovince (pÛ-

vodnû z Huzové), kdyÏ se vyma-

nili z manství olomouck˘ch bis-

kupÛ, a spolu s nimi Stránské pro-

Ïívalo vzestupy i pády, plodn˘

mír i niãivé války. Osudy Strán-

ského jsou se Sovincem spjaty aÏ

do roku 1849.

NeÏ v‰ak pokroãíme dál, v‰imnû-

me si celé mozaiky názvÛ, pod ni-

miÏ je moÏno identifikovat na‰e

sídli‰tû v historii a jeÏ mÛÏeme

rozdûlit na dvû fiady, na nápadnû

odli‰né názvy ãeské a nûmecké.

V letech 1492 a 1546 se uÏívá pÛ-

vodní název pusté obce Stránské

a pak následují: 1542 pustá ves

Stránsk˘ (Stransky), 1548 osedlá

ves Stránskej, v letech 1576 -

1846 ji najdeme pod názvem

Stránky (Stranky), 1584 se obje-

vuje Stránsko, v rocích 1582,

1618, 1720 se opakuje název

Stránsk˘, 1584 Stránsko, 1594

ves Strousk˘, 1839 se dokonce

objeví jako ·tranka ãi ·tranky,

v období 1872 - 1924 byl zaveden

oficiální název Stránka a od 

r. 1924 se vrací opût starobylé

Stránské, jímÏ zÛstává dodnes.

Nûmecké názvy se diametrálnû li-

‰í, ale má to háãek, neÏ nepfiedbí-

hejme. Pod nûmecky znûjícím

jménem Dachitz se vesnice popr-

vé objevuje roku 1572. Pak v le-

tech 1589 - 1622 následují

Teutschen (Deutsch) Zechitz,

1609 Zechitz, âzechitz (v‰imnû-

me si háãku), 1615 Techitz, 1620

Tachitz, 1629 a 1642 Zechietz,

1678 CÏechitz (a znovu neobvy-

kl˘ háãek v nûmeckém názvu),

1692 následují jména Zechet,

1720 Zechtz, 1751 Zechticz, 1771

Czechitz, 1869 Zechnitz, 1872

Zehnitz, 1718 - 1945 pfievaÏuje

a ustaluje se název Zechitz.

Zvlá‰tû nûmecké názvy jsou vel-

mi zajímavé. Název totiÏ sleduje

zvuk patrnû ãeského názvu, jenÏ

by mohl znít âechice nebo

âechovice (viz tfieba Deutsche

Zechitz - Nûmecké âechovice).

Zdá se, Ïe asi nebudeme daleko

od pravdy, dosud totiÏ marnû hle-

dáme v prostoru od Hutova po

Stránské zaniklou stfiedovûkou

ves, kterou známe jako âechov

(âechovice, âechice ?). Zb˘vá 

otázka, zda není nakonec Stránské

totoÏné právû s údajnû zpustl˘m

âechovem. PakliÏe bychom se

nem˘lili, jednalo by se o zdánlivû

kuriózní pfiípad, kdy pÛvodní ães-

k˘ název osady âe‰i zapomnûli

a Nûmci zachovali. V pfiípadû

R˘mafiova jde totiÏ asi o opaãn˘

pfiípad, kdy v ãeském názvu sly‰í-

me poãe‰tûné nûmecké vlastní

jméno Reymar, ve stfiedovûké for-

mû R˘mar ãi R˘mafi (jako Hoger

= Ojífi, Parler = Parléfi, Severus =

·ebífi ad.), zatímco místní nûmeã-

tí obyvatelé zmûnili Reymarstadt

(Remerstadt) na Römerstadt, 

tj. úctyhodnûj‰í ¤ímské Mûsto.

Pokud bychom mûli pravdu, pak

je ãesk˘ název narozdíl od nû-

meckého pÛvodní.

Stránské, vesniãka u hranice

s rab‰tejnsk˘m panstvím, mûlo

správní centrum na Sovinci a hos-

podáfiské v RyÏovi‰ti. S R˘mafiov-

skem pfieÏilo témûfi bez úhony hu-

sitské války pod mocnou ochra-

nou kali‰nick˘ch pánÛ ze Sovin-

ce, ktefií s katolick˘mi nájemci

královského Rab‰tejna drÏeli sice

ozbrojené, ale dodrÏované pfiímû-

fií. âern˘ den nastal o pÛl století

pozdûji. Od Olomouce vyrazila

ohromná uherská armáda Maty-

á‰e Korvína, usurpátora ãeské ko-

runy, proti odpÛrcÛm na Nisku.

Poãínaje Uniãovskem a ·ternber-

skem nechávali za sebou nemilo-

srdní Ïoldnéfii ‰irok˘ pás spálené

zemû a mrtv˘ch obyvatel bez 

ohledu na pfiátele ãi rivaly.

Sovinecká ãást nepfiátelského

R˘mafiovska dopadla hÛfi, násle-

dovalo Bruntálsko. Jedin˘ osudn˘

den horkého srpna 1474 ukonãil

Ïivot starobylé vsi Stránské a spo-

lu s ní zpustly téÏ Bfiidliãná aÏ do

r. 1574, Moravsk˘ Koãov se vzpa-

matoval 1529, RyÏovi‰tû 1536,

Arnoltice 1542, KnûÏpole 1546,

Velká ·táhle 1547, Malá ·táhle za-

nikla a na novém místû vysazena

1547, Albrechtice zÛstaly pusté do

r. 1554, Lomnice znovu osazena

1556, Val‰ov 1566, Tylov 1574.

¤ada vsí zanikla navÏdy: Gezindl,

Mni‰kov (My‰kov), Muchochov,

Scalkodorf (Skalka), Welendorf,

âechov (Stránské?), Markov

s Vol‰ovem ve Val‰ovském dolu,

a na Huzovsku Wesele, Bradlné

a Ta‰nov. Sovineãtí uhájili jen

Sovinec, Vevefií, Tûchanov, Kfií-

Ïov, Jifiíkov, Rudu s Mirotínkem

a dÛleÏit˘mi doly.

Roku 1548 osadila vrchnost téÏ

ne‰Èastné Stránské nov˘mi lidmi

z Rapotína, Losinska, Petrovic

nad Desnou, Vik˘fiovic a Jifiíkova.

Fojtem se stal âech Matern˘.

Vesnice se zaãaly zalidÀovat, lidé

bohatli a mûli relativní dostatek.

Renesance se opût stala dobou

vzestupu. Na Sovinecku pfieváÏili

kolem roku 1534 luteráni. Za

BoskovicÛ nebyla prost˘m vûfií-

cím ani ryÏovi‰Èskému pastoru

Gabrielovi cizí víra ve vlkodlaky

a ãarodûjnice. Pozdûji se strach

zmûnil v pfiesvûdãení o v‰udypfií-

tomnost ìábla se stra‰liv˘mi ná-

sledky na planoucích hranicích.

Na konci 16. století vyÏenil pan-
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ství rytífi Jan Kobylka z Kobylí,

„Jeho Milosti císafie fiímského, 

uherského a ãeského krále rada“.

V roce 1614 zaãala Stránskému

slouÏit první ‰kola, zpoãátku vyu-

ãoval dvakrát t˘dnû albrechtick˘

kantor. Teprve roku 1895 ji nahra-

dila nová. Nejpozdûji roku 1616

nechal Jan Kobylka postavit zdej-

‰í kostel a podle dochovan˘ch pa-

ralel (Velká ·táhle apod.) mÛÏe-

me soudit, Ïe v pozdnû gotickém

slohu, ãemuÏ odpovídá i dne‰ní

dispozice. K nûmu patfiila i fara

s protestantsk˘m pastorem. Lute-

ránsk˘ kostel nebyl logicky za-

svûcen Ïádnému patronovi. Tepr-

ve v období rekatolizace se dostal

do rukou katolíkÛm, ktefií jej nej-

spí‰e jiÏ tehdy zasvûtili sv.

Katefiinû. Dfiíve se chodilo na m‰e

do nedalek˘ch Albrechtic, kde se

chrám vzpomíná uÏ roku 1351.

Tfiicetiletá válka pfiinesla opût

mnoho úzkosti, bídy a epidemií

zvlá‰tû po dobytí Sovince a po-

zdûji i Rab‰tejna ·védy, ktefií kon-

ãinu okupovali a drancovali aÏ do

léta roku 1650. Opût zahynulo

mnoho lidí a fiada domÛ zpustla.

Od roku 1623 se stalo panství ma-

jetkem fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ,

kterému je prodal Jan Kobylka za

200 000 zlat˘ch. Na lep‰í ãasy se

zabl˘sklo roku 1672, kdyÏ vel-

mistr fiádu na panství prakticky

zru‰il nevolnictví.

Roku 1749 poprvé zaznamenává-

me symbol Stránského, obecní

peãeÈ se znakem jelena s parohy

poloÏen˘mi na záda. Ze stejného

období pochází i nynûj‰í barokní

kostel sv. Katefiiny, kter˘ zfiejmû

vyuÏil star‰í stavby. Samo zasvû-

cení je zajímavé, aniÏ bychom

chtûli vytváfiet krkolomné kon-

strukce, nelze opominout, Ïe ob-

dobné zasvûcení b˘vá obvykle

gotické, sv. Katefiina byla totiÏ

vfiele uctívanou patronkou Karla

IV. a víra panovníka se pfienesla

i mezi ostatní obyvatele ãesk˘ch

zemí. Dlouho se v‰ak kostelík

z nové tváfie neradoval, neboÈ jej

jiÏ roku 1768 poznamenal úder

blesku. Rozsah ‰kod sice nezná-

me, ale víme, Ïe jeho opravu do-

tovali roku 1780 místní rodáci

bratfií Schieblové. Témûfi po stu

letech fungování byla asi roku

1795 zru‰ena fara v místech dne‰-

ní myslivny, neboÈ tehdy byly roz-

prodány farní pozemky. Kostel

tak zÛstává dodnes filiálním, bo-

hosluÏby vykonává knûz, kter˘

dochází z R˘mafiova, dfiíve asi

albrechtick˘. S kostelem poÏívá

státní ochranu jako kulturní pa-

mátka téÏ pÛvodní brána a ohrad-

ní zeì. Inventáfi kostela není sice

pfiíli‰ bohat˘, ale umûfien˘ a zvlá‰-

tû nûkteré plastiky jsou velmi pÛ-

vabné. Za podívání stojí i kvalitní

kamenné plastiky nedaleko pfied

branou.

V roce 1793 ob˘valo 55 domÛ

372 obyvatel. Od 19. století pro-

slulo Stránské jako stfiedisko ma-

lífiÛ na skle a patrnû i na plechu.

Malovalo se v zimním období po-

dobnû jako v fiadû dal‰ích jesenic-

k˘ch vesnic na nevelk˘ch sklenû-

n˘ch deskách v negativu, pfiípad-

nû na vy‰krábaném stfiedu zrca-

del, lacin˘mi prá‰kov˘mi barva-

mi pojen˘mi Ïloutkem. Práce mu-

sela b˘t dobfie promy‰lena, proto-

Ïe se místy vrstvila a byla nûkdy

doplÀována pozlátkem, tj. nesmír-

nû tenkou zlatou folií. Nûkdy si li-

doví umûlci troufli i na rozsáhlej-

‰í práce, napfi. na soubor zastavení

KfiíÏové cesty. Lidé si tak v zim-

ních mûsících mnohdy u nevhod-

n˘ch svítidel pfiilep‰ovali k nepfií-

li‰ v˘nosné práci na polích a cho-

vu skotu. Obrázky v˘hradnû s ná-

boÏenskou tematikou prodávali

na blízk˘ch i vzdálenûj‰ích trzích

v jednoduch˘ch ãern˘ch rámcích.

V jedné vûci v‰ak mûli Strán‰tí

nespornû primát. Pfii opravû zdi

hfibitÛvku kolem kostela objevili

pracovníci mûstsk˘ch sluÏeb vût‰í

torza náhrobních kamenÛ z první

poloviny 19. století. Unikátní náh-

robníky z bûÏné ‰edivé bfiidlice,

kterou si pozÛstalí sami vylámali

v okolních lomech a upravili její

tvar, jsou malované hnûdou bar-

vou doplnûnou bíl˘mi kvítky

a zelen˘mi vûnci, nesou téÏ dobfie

zachované stopy zlacení. Naroz-

díl od struãn˘ch nápisÛ, jeÏ zná-

me na náhrobcích dnes, lze z ob-

sáhl˘ch textÛ pomníãkÛ vyãíst ce-

lé osudy neboÏtíkÛ. UÏívání bfiid-

licov˘ch hfibitovních pomníkÛ je

zatím známo pouze z jediného

dal‰ího místa na ·umavû, ale na

rozdíl od Stránského jsou ‰umav-

ské náhrobníky mnohem prost‰í

a postrádají malování.

PrÛnik prÛmyslu do podhorského

prostfiedí se jiÏ Stránského nedot-

kl, ves si zachovala svÛj pÛvodní

zemûdûlsk˘ ráz i nadále. Zmûnû-

né podmínky v‰ak umoÏnily li-

dem ze vsi lépe honorovanou prá-

ci v podnicích bliÏ‰ího R˘mafiova

i vzdálenûj‰ího RyÏovi‰tû ãi

Bfiidliãné. Politické zmûny roku

1848 ukonãily správní dûlení ze-

mû na panství a vytvofiila se síÈ 

okresních hejtmanství. Stránské

pfiipadlo 1849 k r˘mafiovskému

soudnímu okresu a ‰terberskému

hejtmanství. V letech 1868 - 1960

se stalo souãástí okresu R˘mafiov

a vztahy ke star‰ím stfiediskÛm se

zmûnily. V letech 1865 - 1938 by-

la ves centrem revíru Stránské

a od roku 1912 ve zdej‰í myslivnû

sídlila lesní správa.

Obãané zaloÏili téÏ fiadu potfieb-

n˘ch druÏstev - chovatelské, mlá-

tící a lnáfiské (1911) a Zemûdûl-

sk˘ spolek (1930), ve stejné dobû

ob˘valo ve Stránském 90 domÛ

405 obyvatel. Po nedlouhé dobû

první republiky se octlo téÏ

Stránské na odtrÏeném území

v letech 1938 - 1945, proÏilo ná-

stup nacismu, padlé na v‰ech

frontách, násilím pfiivleãené ze-

mûdûlské dûlníky z V˘chodu

a pováleãn˘ odsun se v‰emi trist-

ními událostmi, jeÏ nevynechaly

nikoho. Nové osidlování bylo tûÏ-

ké, docházelo k ohromné migraci

rodin - solidní a slu‰ní vydrÏeli, ji-

ní nemûli sílu zÛstat, dobré jméno

pfiíchozích po‰kozovali téÏ dran-

cující „zlatokopové“. V roce 1950

zde Ïilo v 65 domech 234 âechÛ

a SlovákÛ. Bylo neobyãejné tûÏké

nauãit se v drsném klimatu Ïít.

Dnes se Stránské vrací ke ‰Èast-

nûj‰ímu období své dlouhé histo-

rie, stálé obyvatele doplnili lidé

neobyãejnû ãinorodí a zajímaví se

spoustou zájmÛ, schopní spojovat

obãany, i ãetní chalupáfii, ktefií

mají ohromnou zásluhu, Ïe vût‰i-

nu star˘ch lidsk˘ch sídel

R˘mafiovska nepotkal osud

RÛÏové ãi Ferdinandova. 

Mgr. Jifií Karel
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Ze sklepa
ukradl lyÏafiskou v˘stroj

Znaãkou ‰kodu zpÛsobil zlodûj v obytném

domû na Vûtrné ulici v R˘mafiovû. Místní

56letá Ïena nyní policii oznámila, Ïe nûkdo

v dobû od leto‰ního záfií vnikl bez zjevn˘ch

stop násilí do jejího sklepa a odcizil z nûj

ãern˘ látkov˘ vak, ve kterém byly uloÏeny

tfii páry lyÏí, boty a hÛlky. ·kodu vyãíslila na

26 tisíc Kã.

Narazil do fary
Dne 3. listopadu do‰lo k havárii na ·kolním

námûstí v R˘mafiovû, pfiímo u fary. ¤idiã

Felicie pfii odboãování na zasnûÏené vozovce

nezvládl fiízení a narazil do rohu budovy

Farního úfiadu ¤ímskokatolické církve. Na

autû vznikla ‰koda za 25 tisíc Kã, pfii nehodû

nebyl nikdo zranûn.

Na Ovãárnû napadli hosty
i servírku

Z trestného ãinu v˘trÏnictví byli obvinûni

dva muÏi ve vûku 28 a 31 let, ktefií se letos

v záfií dob˘vali kolem pÛlnoci do uzavfiené

kavárny na Ovãárnû. Poté, co jim byl umoÏ-

nûn vstup dovnitfi, zaãali slovnû napadat 

a uráÏet hosty. 28let˘ obvinûn˘ mûl dokonce

uhodit do obliãeje 36letého hosta. Servírka

oba v˘trÏníky vyzvala k opu‰tûní kavárny, na

to ale 31let˘ obvinûn˘ reagoval vulgárnû 

a agresivnû - strãil do mladé Ïeny tak, Ïe na-

razila do stolu. Stíhání v˘trÏníkÛ je vedeno

na svobodû.

Vloupání v R˘mafiovû objasnûna
Z trestn˘ch ãinÛ krádeÏe a po‰kozování cizí

vûci byl v tûchto dnech obvinûn 44let˘ va-

zebnû stíhan˘ recidivista z Náchodska. Ten

je v souãasné dobû stíhán i pro dal‰í trestnou

ãinnost páchanou na Olomoucku. V R˘ma-

fiovû se mûl krádeÏe a po‰kozování cizí vûci

dopustit hned nûkolikrát. Letos v ãervenci

násilnû vnikl do kanceláfie hotelu U Zámku

a z trezoru odcizil hotovost ve v˘‰i 30 tisíc

Kã. Vzal také valuty za desítky tisíc Kã. Asi

o mûsíc pozdûji vypáãil dvefie budovy hotelu

a pivovaru na Pivovarské ulici v R˘mafiovû,

ukradl ãí‰nickou penûÏenku s trÏbou z pfiede-

‰lého dne ve v˘‰i pfies 23 tisíc Kã a z kuchy-

nû si odnesl alkohol a doutníky.

Nezletilec boural na mopedu
Policisté pro‰etfiují dopravní nehodu z polo-

viny fiíjna, která nebyla oznámena. Dne 

12. fiíjna havaroval na ulici U Rybníka

v R˘mafiovû místní 14let˘ hoch. Ten fiídil bez

fiidiãského oprávnûní jednosedadlov˘ moped

bez pfiidûlené registraãní znaãky. V momentû

nehody sedûl za tímto „fiidiãem“ jeho 12let˘

kamarád. Chlapec vjel na kanálov˘ poklop,

nezvládl fiízení mopedu a havaroval. Mlad‰í

z hochÛ pfii pádu na silnici utrpûl zranûní

s dobou léãení jeden mûsíc. Îádn˘ z nezleti-

l˘ch hochÛ nemûl na hlavû ochrannou pfiilbu.

Policie doporuãuje rodiãÛm dûti fiádnû po-
uãit o nebezpeãnosti podobného riskantní-
ho a nezodpovûdného poãínání.

Pfii oslavách mu zlomili nos
Policejní komisafi SKPV v Bruntále zahájil

stíhání dvou 29let˘ch muÏÛ pro trestné ãiny

ublíÏení na zdraví a v˘trÏnictví. Toho se mû-

li dopustit v noci z 26. na 27. srpna pfii osla-

vách zaloÏení mûsta Bfiidliãné, které probí-

haly na místním fotbalovém hfii‰ti, kdyÏ na

lavicích pro náv‰tûvníky fyzicky napadli

místního 32letého muÏe. Jeden z obvinûn˘ch

ho udefiil pûstí do obliãeje, druh˘ ho pra‰til

sklenûnou lahví od vína do temene hlavy.

V dÛsledku útoku utrpûl napaden˘ muÏ zlo-

meninu nosních kÛstek a trÏnou ranku na te-

meni. Na místû byla zranûnému lékafiem po-

skytnuta první pomoc, poté byl hospitalizo-

ván.

DluÏí na v˘Ïivném pfies sto tisíc
Dne 14. listopadu zahájil policejní komisafi

SKPV trestní stíhání 39letého muÏe

z Bfiidliãné pro trestn˘ ãin zanedbání povin-

né v˘Ïivy. MuÏ se jiÏ od února 2001 vyh˘bá

plnûní vyÏivovací povinnosti. K rukám 35le-

té matky své dcery mûl mûsíãnû posílat pfiís-

pûvek na v˘Ïivné ve v˘‰i 400 Kã, dnes jí

dluÏí ãástku ve v˘‰i 26 tisíc Kã. Necelé dva

tisíce dluÏí i Mûstskému úfiadu R˘mafiov.

Neplatiã má v‰ak je‰tû star‰í prohfie‰ek. JiÏ

více neÏ deset let neplní vyÏivovací povin-

nost na své dva syny. B˘valé manÏelce tak

dluÏí ãástku 36 tisíc Kã, Mûstskému úfiadu

Hluãín dal‰ích 15 tisíc. Od roku 2003 byli

chlapci svûfieni do péãe prarodiãÛm, tûm

muÏ k dne‰nímu dni dluÏí na v˘Ïivném ãást-

ku 37 tisíc Kã.

Zlomil mu kotník
Z v˘trÏnictví a ublíÏení na zdraví byl 14. li-

stopadu obvinûn 22let˘ mladík z R˘mafiova.

Zaãátkem záfií mûl v restauraci na tfiídû

HrdinÛ v R˘mafiovû po pfiedchozí hádce na-

padnout místního 27letého muÏe. Obvinûn˘

vyskoãil z boxu, po‰kozeného silou povalil

na zem a upadl na nûj. Napaden˘ muÏ pfiitom

utrpûl zlomeninu kotníku. Útoãníkovi to

v‰ak nestaãilo, posadil se na nûj a pûstmi jej

nûkolikrát udefiil do trupu. Napaden˘ muÏ se

pokusil bránit, ale mladík jej znovu povalil

na zem. V dal‰ím napadání mu zabránili aÏ

hosté restaurace. Obvinûn˘ je stíhán na svo-

bodû.

Poprali se na diskotéce
Podobn˘ incident se odehrál i o t˘den pozdû-

ji. Dne 9. záfií bûhem diskotéky v restauraci

na tfiídû HrdinÛ napadl 22let˘ mladík

z R˘mafiova místního 27letého muÏe. Po

pfiedchozí rozepfii jej udefiil pûstí do ucha

a zpÛsobil mu tím drobné zdravotní obtíÏe.

Osmého listopadu bylo proti útoãníkovi za-

hájeno trestní stíhání za v˘trÏnictví.

Ukradl firemní náfiadí
Od ãtvrtka 16. listopadu je stíhán 31let˘ muÏ

z R˘mafiova pro trestn˘ ãin krádeÏe. Je obvi-

nûn, Ïe letos v záfií odcizil z dílny a sklepa na

Vûtrné ulici rÛzné náfiadí v celkové hodnotû

nejménû 41 tisíc Kã. Jde pfiitom o náfiadí,

které zakoupil spoleãník obvinûného v roce

2004 za dotaci poskytnutou úfiadem práce za

zfiízení nového pracovního místa.

Vloupal se do pûti chat
v Mirotínku

V zimním období dochází kaÏdoroãnû ke zv˘‰ené-
mu poãtu vloupání do zazimovan˘ch rekreaãních
objektÛ. K sérii krádeÏí do‰lo poãátkem listopadu
i v Tvrdkovû-Mirotínku. Obecnû lze fiíci, Ïe ãást
pachatelÛ vloupání se soustfieìuje na cennosti
a pÛsobí pomûrnû velké ‰kody, zatímco druhá sku-
pina v chatách spí‰e pfieb˘vá, konzumuje jídlo
a alkohol a bere drobnûj‰í vûci.
Pachatel z Mirotínku patfií ke druhé skupinû.

Má na svûdomí pût chat, do nichÏ se vloupal

násilím pfies zamfiíÏovaná a okenicemi zaji‰-

tûná okna. Z prvního objektu nic neodcizil,

druh˘ prohledal a vzal si walkmana s rádiem.

Ve tfietí chatû rozházel obleãení a prádlo.

V kuchyni a loÏnici konzumoval jídlo, na

místû byly nalezeny pánve se zbytky a dvû

nedopité láhve od alkoholu. Ukradl láhev ví-

na, whisky a také zimní bundu. Pachatel se

na místû ãinu usu‰il a pfievlékl. âtvrtému

majiteli z chaty odnesl dva discmany. V po-

slední, páté chatû sice v‰e prohledal, ale nic

si neodnesl. ZpÛsobené ‰kody ãiní celkem

asi 30 tisíc Kã a pfieváÏnû jsou tvofieny po-

‰kozením. Po pachateli pátrají r˘mafiov‰tí

policisté. Tûm byla pÛvodnû oznámena jen

dvû z v˘‰e uveden˘ch pûti vloupání, dal‰í

vykradené chaty vyhledal policejní pes Yago

se sv˘m psovodem.

Pfii‰la o mobil
a kabelku s doklady

O tom, Ïe auto není trezor, se pfiesvûdãila

majitelka vozidla Citroen Xsara. Odpoledne

7. listopadu vyuÏil neznám˘ pachatel nestfie-

Ïeného okamÏiku a po rozbití okna vnikl do

jejího vozidla, zaparkovaného pfied obcho-

dem na ulici Julia Sedláka v R˘mafiovû.

Majitelce ze sedadla odcizil kabelku s penû-

Ïenkou, men‰í hotovostí, platebními kartami,

doklady a mobilním telefonem. ·koda ãiní

více neÏ 8 tisíc Kã. Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál
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Známá i neznámá v˘roãí
24. 11. 1571 zemfi. Jan Blahoslav, humanista, básník, pfiekladatel, hudební 

teoretik a pedagog (nar. 20. 2. 1523) - 435. v˘roãí úmrtí

26. 11. 1926 zemfi. Eli‰ka Krásnohorská, vl. jm. AlÏbûta Pechová, spisova-

telka a operní libretistka (nar. 18. 11. 1847) - 80. v˘roãí úmrtí

27. 11. 1921 nar. Alexander Dubãek, politik (zemfi. 7. 11. 1992) - 85. v˘r. nar.

28. 11. 1881 nar. Stefan Zweig, rakousk˘ spisovatel a pfiekladatel (zemfi. 

23. 2. 1942) - 125. v˘roãí narození

28. 11. 1911 nar. Václav Renã, spisovatel a pfiekladatel (zemfi. 30. 4. 1973) 

- 95. v˘roãí narození

28. 11. 1851 zemfi. Vincenc Priessnitz, lidov˘ léãitel, zakladatel moderního 

zpÛsobu vodoléãby (nar. 4. 10. 1799) - 155. v˘roãí úmrtí

28. 11. 1901 nar. Václav Vojtûch, polárník a cestovatel, kter˘ 27. 1. 1929 

stanul jako první âech na pÛdû Antarktidy (zemfi. 6. 8. 1932) 

- 105. v˘roãí narození

29. 11. Mezinárodní den solidarity s palestinsk˘m lidem - v˘roãí roz-
hodnutí Valného shromáÏdûní OSN roku 1947 o zaloÏení Ïi-
dovského a arabského státu v Palestinû, slaví se od roku 1978

29. 11. 1966 zemfi. Alice Masaryková, osvûtová pracovnice, dcera T. G. 

Masaryka (nar. 3. 5. 1879) - 40. v˘roãí úmrtí

30. 11. 1976 zemfi. Otomar Korbeláfi, herec a reÏisér (nar. 3. 11. 1899) 

- 30. v˘roãí úmrtí

1. 12. Svûtov˘ den boje proti AIDS, vyhlá‰en Svûtovou zdravotnic-
kou organizací z podnûtu konference v Lond˘nû v roce 1988

2. 12. 1926 nar. Milo‰ Macourek, spisovatel a scenárista (zemfi. 30. 9. 2002) 

- 80. v˘roãí narození

2. 12. 1886 nar. Jaroslav Durych, spisovatel, publicista a teolog (zemfi. 

7. 4. 1962) - 120. v˘roãí narození

3. 12. Mezinárodní den zdravotnû postiÏen˘ch, vyhlá‰en roku
1993 Valn˘m shromáÏdûním OSN, na kterém byl pfiijat
svûtov˘ program podpory lidsk˘ch práv zdravotnû postiÏen˘ch

3. 12. 1621 nar. Bohuslav Balbín, spisovatel, teoretik literatury a historik

(zemfi. 28. 11. 1688) - 385. v˘roãí narození

3. 12. 1986 zemfi. Jifií Taufer, spisovatel a pfiekladatel (nar. 5. 7. 1911) 

- 20. v˘roãí úmrtí

4. 12. 1866 nar. Vasilij Kandinskij, rusk˘ malífi, grafik a teoretik umûní, 

jeden ze zakladatelÛ abstraktního umûní (zemfi. 13. 12. 1944) 

- 140. v˘roãí narození

4. 12. 1926 zemfi. Viktor Ponrepo, vl. jm. Dismas ·lambor, prÛkopník 

ãeské kinematografie (nar. 6. 6. 1858) - 80. v˘roãí úmrtí

5. 12. 1791 zemfi. Wolfgang Amadeus Mozart, rakousk˘ skladatel (nar. 

27. 1. 1756)  - 215. v˘roãí úmrtí

5. 12. 1901 nar. Walt Disney, americk˘ prÛkopník kresleného filmu 

(zemfi. 15. 12. 1966) - 105. v˘roãí narození

5. 12. 1971 zemfi. Jifií Grossmann, spisovatel, divadelní herec a zpûvák 

(nar. 20. 7. 1941) - 35. v˘roãí úmrtí

6. 12. 1926 zemfi. Claude Monet, francouzsk˘ malífi (nar. 14. 2. 1840) 

- 80. v˘roãí úmrtí

7. 12. 1891 nar. Ferenc Futurista (vlastním jménem Franti‰ek Fiala), he-

rec a kabaretiér (zemfi. 19. 6. 1947) - 115. v˘roãí narození

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - prosinec 2006

1. 12. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé
2. 12. 19.00 Erna Koncert skupiny Fru Fru
4. 12. 10.00 SVâ Ker. dílna pro ‰koly
4. 12. 16.45 SVâ Mikulá‰sk˘ turnaj ve stol. tenisu ÏákÛ

a dorostencÛ
7. 12. 17.00 SVâ Kurz pletení z pedigu - podnos
8. 12. 10.45 SVâ Ker. dílna pro ‰koly
8. 12. 20.30 SVâ Závûreãná taneãní lekce pro dospûlé
9. 12. 15.00 SVâ Literární odpoledne - vyhlá‰ení v˘sled-

kÛ SoutûÏe Marie Kodovské
13. 12. 9.30 kino Vánoãní diamant - divadlo Genus Brno

(pro M·)
13. 12. 17.00 ZU· Valá‰ek - dûtsk˘ folklorní soubor - vá-

noãní koncert pro vefiejnost
15. 12. 19.00 SVâ Taneãní kolona S·
16. 12. 9.00 SVâ Vánoãní v˘prava - zdobíme stromeãek

pro zvífiátka
16. 12. 9.30 SVâ Semináfi sebeobrany a zkou‰ky Jiu-Jitsu
19. 12. 13.00 tûlocv. na Vánoãní laÈka - soutûÏ ve skoku vy-

Národ. ul. sokém 6. - 9. tfiíd Z· okrsku
21. 12. 11.00 kino Kytice - Divadlo ·pílberg (SSO· 

Prima, S·, gymnázium)
22. 12. 15.00-17.00 SVâ Vánoãní dílna pro dûti
25. 12. 19.00 SVâ Bigbeatové Vánoce - rockov˘ koncert
26. 12. 14.00 SVâ Stfiílí celá rodina - soutûÏ tfiíãlenn˘ch 

rodinn˘ch druÏstev ve stfielbû 
ze vzduchovky

31. 12. 20.30 SVâ Taneãní Silvestr

Pranostiky na mûsíc prosinec
• Prosinec, kdyÏ je mu zima, halí se v bíl˘ koÏich.

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

• Studen˘ prosinec - brzké jaro.

• Jaké zimy v prosinci, taková tepla v ãervnu.

• O svaté Barbofie leÏívá sníh na dvofie. (4. 12.)

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

• KdyÏ na Mikulá‰e pr‰í, zima lidi hodnû zkru‰í. (6. 12.)

• Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdel‰í noc. (13. 12.)

• KdyÏ Katefiina po ledû uÏ chodívá, Eva potom blátem opl˘vá. (24. 12.)

• Je-li na ·tûdr˘ veãer nebe hvûzdnaté, bude rok úrodn˘.

• Je-li na ·tûdr˘ den vítr, bude úroda malá.

• Lep‰í Vánoce tfieskuté neÏ tekuté.

• Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.

• O Mláìátkách den se omlazuje. (28. 12.)

• O Silvestru papeÏi sníÏek si jiÏ poleÏí. (31. 12.)
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Spoleãenská kronikaMûstské muzeum a Galerie Octopus

Narodili se noví obãánci
Viktorie Hamfiíková ........................................................ R˘mafiov

Adéla Poláchová ............................................................. R˘mafiov

Jaroslav PivoÀka ............................................................. Edrovice

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

Drahomíra Dostálová - R˘mafiov ........................................ 80 let

Rosalie Vidinová - R˘mafiov ............................................... 80 let

Josefa Blahu‰ová - Ondfiejov ............................................... 81 let

Vlasta Klíãová - R˘mafiov ................................................... 81 let

Marie Zajíãková - R˘mafiov ................................................ 81 let

Marie âu‰ková - Stránské ................................................... 82 let

Marie Vlachová - R˘mafiov ................................................. 83 let

Marie Furi‰ová - Janovice .................................................. 84 let

RÛÏena Tlapalová - R˘mafiov .............................................. 84 let

BoÏena Dobe‰ová - R˘mafiov .............................................. 84 let

Anna Salaníková - R˘mafiov ............................................... 84 let

Franti‰ek Svojanovsk˘ - R˘mafiov ...................................... 85 let

Dobroslava Nováková - R˘mafiov ....................................... 86 let

ZdeÀka Hudeãková - R˘mafiov ........................................... 87 let

Bedfii‰ka Bernátková - Ondfiejov ........................................ 88 let

Rozlouãili jsme se
Marie Chudá - R˘mafiov ........................................................ 1919

Ludmila Vykydalová - Horní Mûsto ...................................... 1919

Jan KoÀafiík - R˘mafiov .......................................................... 1916

Josef Joni - R˘mafiov ............................................................. 1929

Lubomír MojÏí‰ek - Janovice ................................................ 1933

Matrika MûÚ R˘mafiov

Únor 2003 ‰Èastn˘ byl,

kdy k nám Pepík nastoupil.

A Chosé uÏ to ví‰?

Ïe 30 oslaví‰?

Neboj se, to nejsou roky,

vût‰í bfiicho, trochu

‰peky.

Tak ti pfiejem pohodu

aÈ doÏije‰ dÛchodu.

Îivot aÈ se dafií,

tvÛj vûk není stáfií.

AÏ ruka zaãne se ti tfiást,

pak otázku „stáfií?“ -

zaãni si klást.

Potom zdatn˘ náhradník

doveze ti obûdník.

A kdyÏ bude‰ hodnû lín˘,

Diakonie vymûní ti plíny.

Je‰tû neboj, to je v dáli...

my jsme ti teì je-

nom pfiály,

abys u nás zÛstal dál

a jen s námi pracoval.

A tak drah˘ Chosé -

jezdi dál bez úhony 

v novém voze!

V‰e nejlep‰í ti pfiejí

tvé holky z Diakonie.

30

Pozvánka na novou v˘stavu:

Kamila H˘Ïová - ·árka Lupeãková
OBù DVù

VernisáÏ probûhne
ve stfiedu 29. 11. 2006 v 18 hodin
V˘stavu uvede: Mgr. Jifií Karel

Hudební vystoupení:
Jana Sedláãková, Martina Mácová,

Lenka Janou‰ková.
V˘stava potrvá do konce prosince

Srdeãnû zve Galerie Octopus

Servis sluÏeb

Bruslení pro vefiejnost od 15. 11. 2006
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 termínu:

20. 12. v dobû od 19 do 21 hodin.
(Ve v˘‰e uvedeném termínu 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.
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Mûstská knihovna

Jak se pilo ve stfiedovûku
Dal‰í, letos uÏ poslední historická pfiedná‰ka

Jifiího Karla v r˘mafiovské knihovnû, která pro-

bûhla v úter˘ 7. listopadu, nabídla sv˘m poslu-

chaãÛm neménû zajímavé téma jako beseda

pfiedchozí o hrách a hraãkách. Tentokrát se ho-

vofiilo o jiné kratochvíli, jíÏ se vûnoval stfiedo-

vûk˘ ãlovûk ve volném ãase stejnû ochotnû ja-

ko lidé dne‰ní - o pijáctví.

Jifií Karel nejprve nastínil prastarou historii nej-

oblíbenûj‰ího alkoholického moku - piva, je-

muÏ se ne nadarmo pfiezdívá tekut˘ chléb.

Zrození piva spadá jiÏ do éry starovûk˘ch civi-

lizací na Pfiedním v˘chodû. Nejstar‰í zpráva

pochází z doby pfied 6 000 lety a byla nalezena

na mezopotamské hlinûné tabulce. Sumerové

pivu fiíkali ka‰, BabylóÀané ‰ikaru a povaÏova-

li je za podstatnou sloÏku stravování. Jak uvádí

Jifií Karel, konzumace piva s chlebem byla po-

kládána za znak civilizovanosti.

UÏ v Mezopotámii se pivo, vyrábûné z jeãme-

ne ãi p‰enice, ochucovalo (medem, kofiením,

bylinami) a pilo v nejrozliãnûj‰ích variantách

(je doloÏeno aÏ 18 druhÛ piva). Zajímav˘ je téÏ

zpÛsob jeho konzumace: pilo se trubiãkami ze

spoleãné nádoby. Pití piva i opilost byly tehdy

vnímány ponûkud tolerantnûji neÏ dnes, neboÈ

tento nápoj patfiil ke v‰em kultovním událos-

tem a pouÏíval se i k léãbû. Podobnû dobré po-

stavení mûlo pivo ve starém Egyptû, kde se po-

kládalo za základní potravinu a jeho pÛvod se

odvozoval od nejvy‰‰ího boha Re. SvÛj pfiídûl

piva dostával kaÏd˘ den dûlník pracující na py-

ramidách, stejnû jako voják, úfiedník, ãlenové

královské rodiny i vysoce postavení neboÏtíci,

neboÈ pivo patfiilo k záhrobní v˘bavû.

Zatímco starovûké civilizace pivu holdovaly,

antické Stfiedomofií nikoliv. ¤ekové i ¤ímané

je sice znali, ale upfiednostÀovali víno. Znaãnû

oblíbenûj‰í bylo pivo mezi Kelty, Ibery ãi

Germány, u nichÏ zprvu pfievládala medovina.

Pivo se objevuje i v severské sáze Edda ja-

koÏto nápoj hrdinÛ spoãinuv‰ích ve Walhale.

U tûchto národÛ se pivo pilo podobnû jako

zmínûná medovina z rohÛ, dochucovalo se

myrtou, houbami ãi borÛvkami. Stejnû oblíbe-

né a hojnû konzumované bylo mezi Slovany

(staroslovûnské slovo chmeleti znaãilo totéÏ

co opít se).

V západní Evropû se chmel pûstoval uÏ 

v 6. - 8. století. Ve Franské fií‰i Karla Velikého

(8. stol.) byl pivovar v kaÏdé císafiské falci.

Ran˘ stfiedovûk ale poprvé pfiinesl i negativní

pohled na pití piva, a to pfiedev‰ím díky círk-

vi, která je oznaãuje za „nápoj pohansk˘
a hfií‰n˘“. Paradoxnû se tehdej‰í v˘roba piva

soustfiedila v klá‰terech, z nichÏ nejslavnûj‰ím

byl klá‰ter v St. Gallen, kde se vafiení piva vû-

novalo aÏ 100 fieholníkÛ. Slávu klá‰terního pi-

va ukonãila aÏ tfiicetiletá válka.

Hlavní pozornost pfiedná‰ky byla urãena obdo-

bí stfiedovûku a postavení alkoholu v té dobû na

rab‰tejnském panství. Pivo bylo ve stfiedovûku

rovnûÏ nezbytnou souãástí kaÏdodenní stravy

celé rodiny, vãetnû dûtí, a zároveÀ lékem.

Kromû toho samozfiejmû stejnû jako dnes patfii-

lo k hostinám a posezení v krãmû s pfiáteli, je-

muÏ ostatnû v mládí holdoval i pozdûj‰í sym-

bol mravnosti Jan Hus.

V Husovû dobû existovaly ãtyfii základní druhy

piva - p‰eniãné (bílé) a jeãné (ãerné), staré

a mladé. Do prodeje pfiitom ‰el i patok, neboli

odvar z v˘roby starého piva. Levnûj‰í bílé pivo

pili tovary‰i a ãeládka, draÏ‰í ãerné si dopfiáva-

li bohat‰í pijáci. Pivo bylo natolik v˘nosné, Ïe

si stfiedovûká mûsta hájila jako jedno ze sv˘ch

v˘sostn˘ch práv i právo váreãné (pivní mono-

pol), v nûmÏ s nimi zaãala od poãátku 16. sto-

letí soutûÏit ‰lechta a kterého vyuÏívali ke své-

mu prospûchu i panovníci (coby pfiísunu finan-

cí do pokladnic).

Právo váreãné náleÏelo nejprve vybran˘m

mû‰ÈanÛm, ti smûli vafiit pivo pro sebe i k pro-

deji. Vesniãané si rovnûÏ smûli vafiit pivo, ale

jen pro svou potfiebu, pfiípadnû mohli zajít do

‰enku, kde se nalévalo vrchnostenské ãi klá‰-

terní. Od 14. století smí vafiit pivo jen majitelé

právováreãn˘ch domÛ nebo jejich nájemci (ni-

koli obyvatelé pfiedmûstí). Základní nádobou

k vafiení piva byla pivní pánev - v této souvis-

losti Jifií Karel zmiÀuje skuteãnost, Ïe kdyÏ

·védové za tfiicetileté války sebrali R˘mafiova-

nÛm z Mûstského pivovaru velkou pánev, nû-

kolik let se pivo ve mûstû nevafiilo, neboÈ neby-

lo penûz na novou.

V 16. století stoupla spotfieba piva do znaãné

míry a podle historick˘ch zmínek zpÛsoboval

zlat˘ mok i mezi stfiedovûk˘mi pijáky obezitu.

Jiné doklady zase svûdãí o pfiesvûdãení tehdej-

‰ích lidí, Ïe pivo podporuje sexuální apetit, ne-

boÈ bylo doporuãováno po morové epidemii ja-

ko prostfiedek k povzbuzení porodnosti.

V R˘mafiovû se pivo vafiilo jiÏ od samého vzni-

ku mûsta (první písemn˘ doklad je ov‰em aÏ

z ledna 1406). Zpoãátku zde pÛsobilo 57 prá-

vováreãn˘ch mû‰ÈanÛ. Slad se v místû nevyrá-

bûl, neboÈ v okolí nerostly potfiebné plodiny,

které se musely dováÏet aÏ z Hané. První do-

klad o r˘mafiovském pivovaru, kter˘ stál u hra-

dební zdi v místech dne‰ní Husovy ulice ã. 23,

pochází sice aÏ ze 16. století, nicménû pivovar

zde byl urãitû dfiíve. Nemûl stálé zamûstnance,

obãané s právem váreãn˘m (‰lo vesmûs o oby-

vatele námûstí) se zde stfiídali podle daného po-

fiadí a pivo chladili a ãepovali uÏ doma. Pozdûji

vznikaly mû‰Èanské ‰enky. Po poÏáru roku

1561 pivovar shofiel a deset zchudl˘ch pivovar-

níkÛ o své právo pfii‰lo. Poãet 47 právováreã-

n˘ch domÛ pfietrval aÏ do 1. poloviny 19. sto-

letí. Není bez zajímavosti, Ïe právo se vázalo

na samotné domy, a nikoliv na osoby.

Váreãné právo bylo v R˘mafiovû, jako v‰ude,

pramenem sporÛ. Jeden z nich se datuje rokem

1569 a t˘ká se panského pivovaru v Janovi-

cích, kter˘ konkuroval ménû produktivnímu

mû‰Èanskému. Usmífiení mezi oba pivovary

pfiinesli aÏ Ederové v roce 1577. Spory o právo

vafiit pivo mezi mû‰Èany a ‰lechtou se odehrá-

valy po celé zemi a nejednou hrozily pfierÛst 

ve váÏnûj‰í konflikty. Jak Jifií Karel podot˘ká

dále, spory o pivovary a znaãky piva pfietrva-

ly aÏ do 19. století a de facto dodnes (viz

Budweiser).

Dal‰ím alkoholick˘m nápojem, jemuÏ se Jifií

Karel ve své pfiedná‰ce vûnoval, je víno. âeská

vína nikdy nedosahovala takové kvality a vû-

hlasu jako ãeská piva, nicménû vyrábûla se

u nás od pradávna. Víno se pûstovalo v klima-

ticky vhodn˘ch lokalitách (jiÏní Morava,

Mûlnicko), ale ãasto se dováÏelo z Uher

a Rakouska, Itálie i ¤ecka. B˘valo vÏdy draÏ‰í

a ménû oblíbené neÏ pivo a zvlá‰tû v na‰ich

horsk˘ch podmínkách bylo spí‰e vzácné.

Mnohem více se pilo na pansk˘ch sídlech,

vãetnû janovického, kde napfi. podle dokladÛ

„roku 1617 vypili hosté a poruãníci, ktefií nav-
‰tívili nezletilého Wolfganga Hoffmanna
z Grünbüchlu na janovickém zámku, vedle
mnoÏství piva i 2 vûdra a 3 mázy vína (zhruba
110 l) bûhem jediného t˘dne“. Víno bylo (a do-

sud je) nezbytn˘m atributem pfii kfiesÈanské bo-

hosluÏbû a vyuÏívalo se rovnûÏ jako lék, vafiily

se z nûj i ka‰e a od 17. století také polévky. Od

20. let 15. století vznikají ve vût‰ích mûstech

vinné krãmy a ‰enky, které v‰ak musely b˘t do-

továny, aÈ prodejem jiného zboÏí ãi radnicemi.

V R˘mafiovû se víno a kofialka prodávaly spo-

leãnû s pfievaÏujícím pivem.

Dal‰ím nápojem, kter˘ stejnû jako víno nikdy

nemohl konkurovat nejroz‰ífienûj‰ímu pivu,

byla medovina. Jde o nápoj velmi star˘, kter˘

se, jak název napovídá, vafií z medu. Jeho v˘-

robû se vûnovali tzv. medafii, neboli brtníci, ale

i vãelafii a lesníci. UÏ ve vrcholném stfiedovûku

medovina pomalu ustupovala do pozadí a i ny-

ní je spí‰e delikatesou.

Dnes uÏ málo znám˘m pojmem je malvazí - 

ovocné víno, které se vyrábûlo z nejrÛznûj‰ích

rostlin, vãetnû pampeli‰ek. Bylo nápojem do-

mácky pfiipravovan˘m a pilo se i v nejchud‰ích

pomûrech.

Samostatnou kapitolou pijáctví je v˘roba a pití

pálenek. Ty se u nás objevují aÏ od 15. století

a vyrábûly se z vína ãi ménû kvalitního piva.

Pálenému vínu se fiíkalo víno Ïenné, jejich v˘-

robcÛm vinopalové, v˘robcÛm páleného piva

pak pivopalové.

Lo‰tick˘ pohár z archivu r˘mafiovského muzea
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Od 16. století se na trh s alkoholem dostává vo-

da pálená, neboli destiláty bylin a ovoce, které

brzy vytlaãily pálená piva a do velké míry na-

hradily i vína Ïenná. Pálenky se v‰ak na

R˘mafiovsku vyskytovaly podobnû jako víno

ve v˘raznû men‰ím mnoÏství neÏ pivo. Na ven-

kovû se popíjely spí‰e domácí kofialky, ve mûs-

tech kvalitnûj‰í bylinné likéry - u nás pfiede-

v‰ím Pradûd ãi Myslivec. V Janovicích se v˘-

robû likérÛ úspû‰nû vûnovala Spitzerova likér-

ka, v R˘mafiovû Röslerova ãi Silbersteinova.

Pití piva a ostatního alkoholu ov‰em nemûlo

jen pozitivní dopad na hospodáfiství, ale pocho-

pitelnû i negativní následky. Jen nûkolik pfiíkla-

dÛ od nás: Opilí vojáci vypálili v srpnu 1405

hrad Rab‰tejn a s ním i mûsto R˘mafiov. Na mi-

chalsk˘ svátek roku 1609 opilí mû‰Èané opût

zpÛsobili rozsáhl˘ poÏár, kter˘ zasáhl celé mûs-

to vãetnû kostela archandûla Michaela. Oba

velké poÏáry nadlouho poznamenaly Ïivot

mûsta.

Pijáctví od pradávna patfiilo k lidskému Ïivotu.

Pilo se o slavnostních pfiíleÏitostech (korunova-

cích, hostinách, svatbách, poutích, posvíceních,

kfitinách, obfiízkách), pilo se na zdraví a pfiátel-

ství, na uvítanou i rozlouãenou, ale i o sázku,

kdo vypije víc ãi opije víc lidí apod. Celá kni-

ha by se dala napsat o umûní pfiípitku.

Pfiedev‰ím pivo proniklo do ãeské spoleãnosti

natolik, Ïe se stalo i oblíben˘m námûtem písní,

satirick˘ch básní a povídek ãi anekdot, které

tvofií celou oblast tzv. pivního humoru. O hos-

podsk˘ch sporech svûdãí napfi. báseÀ Podkoní

a Ïák, o grobiánském cechu pijanÛ zase vypra-

vuje proslulá satirická kniha Frantova práva.

Dal‰í doklady tzv. pivní kultury poskytují ar-

cheologické nálezy, mezi nimi zvlá‰tû frag-

menty rÛzn˘ch typÛ nádob urãen˘ch k ucho-

vávání a konzumaci nápojÛ, napfi. zdoben˘ch

sklenûn˘ch ãí‰í, keramick˘ch pohárÛ, dÏbán-

kÛ, korbelÛ, konvic a hrnkÛ, na R˘mafiovsku

dochovan˘ch pomûrnû hojnû od 1. poloviny

14. století. Do kategorie tûchto nálezÛ patfií ta-

ké malované lahvice, které byly nalezeny

v lokalitû Hrádku. Pilo se nejspí‰e i ze dfievû-

n˘ch ãi cínov˘ch nádob, které v‰ak vzhledem

k povaze materiálu nebyly dochovány. Drahé

kovy, zlato a stfiíbro, pfiípadnû dal‰í exkluziv-

ní materiály, jako slonovina, alabastr ãi hor-

sk˘ kfii‰Èál, byly k v˘robû pohárÛ a ãí‰í uÏívá-

ny spí‰e ve starovûku, jedinou v˘jimkou jsou

i ve stfiedovûku církevní kalichy ke svatému

pfiijímání. 

Z podkladÛ Mgr. J. Karla pfiipravila 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

Moravskoslezsk˘ fotografick˘ okruh
- dal‰í obohacení kulturního Ïivota v R˘mafiovû

V̆ tvarné sdruÏení Octopus R˘mafiov se bude

v letech 2006 - 2007 podílet na 5. roãníku

Moravskoslezského mapového fotografické-

ho okruhu. Nûktefií ãlenové se zúãastnili uÏ

loÀského roãníku pod hlaviãkou fotoklubu

Lékárna Vítkov (na protest proti tehdej‰ím

pomûrÛm v r˘mafiovském muzeu) a ze 14 fo-

toklubÛ skonãili na 8. místû.

V této soutûÏi se stfietávají v˘znamné fotoklu-

by z Moravy a Slezska (mj. z Brna, Ostravy,

Olomouce, Zlína, Jihlavy, KromûfiíÏe,

Uherského Brodu, Otrokovic), letos je jich

celkem patnáct. SoutûÏní kolekci (mapu) kaÏ-

dého fotoklubu tvofií 15 fotografií libovoln˘ch

témat. Tato kolekce nav‰tíví bûhem 7 mûsícÛ

v‰echny ostatní fotokluby, které kaÏdou foto-

grafii ohodnotí 1 - 10 body. Na konci cyklu -

obvykle v ãervnu - pfiipraví pofiadatel roãníku

(letos Ostrava) vyhodnocení s navazující v˘-

stavou v nûkteré z v˘znamn˘ch galerií mûsta

(4. roãník v KfiíÏové chodbû hotelu Gustav

Mahler v Jihlavû). Na leto‰ní r˘mafiovské ko-

lekci se podíleli Antonín Mik‰ík, Lubo‰ Tesafi,

Jakub Vala, Ondfiej Valák a Marek Zoth.

Úãast v okruhu dává nové v˘stavní moÏnosti

i r˘mafiovskému muzeu. Vzhledem k tomu, Ïe

kaÏdá kolekce se u hodnotícího fotoklubu zdr-

Ïí 14 dní, je moÏné ji pfiibliÏnû na tuto dobu

vystavit. Muzeum vyãlenilo pro tento úãel

vstupní chodbu v okolí historického pran˘fie,

po nûmÏ dostal prostor pfiiléhav˘ název

Galerie Pran˘fi. UÏ od nedûle 12. 11. 2006

jsou zde nainstalovány fotografie fotoklubu

DK KromûfiíÏ, které budou postupnû nahrazo-

vány dal‰ími kolekcemi. V ãase mezi ukonãe-

ním jednoho a zahájením dal‰ího roãníku 

okruhu zde budou moci vystavit své fotogra-

fie mladí zaãínající autofii, ktefií se nebudou

bát postavit svá díla „na pran˘fi“.

R˘mafiov tak získává dal‰í atraktivní v˘stavní

prostor, místní fotografové pak bájeãnou

moÏnost konfrontace s ãinností a tvorbou fiady

znám˘ch a úspû‰n˘ch fotoklubÛ Moravy

a Slezska.  Mgr. Dieter Schallner

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

sobota 3. prosince 19.30

Auta
Animovan˘ rodinn˘ (USA 2006)

KdyÏ se zaãínající ambiciózní závodní auto Blesk McQueen bûhem

cesty na ‰ampionát Zlat˘ píst neoãekávanû zatoulá do ospalé

Kardanové lhoty u Silnice 66, nauãí se, Ïe opravdová radost ze Ïivota

se neskr˘vá za cílovou rovinkou, ale na cestû k ní. Auta, s nimiÏ se bû-

hem putování napfiíã Amerikou seznámí, mu ukáÏí, Ïe na svûtû existu-

jí i dÛleÏitûj‰í vûci neÏ sláva, trofeje a sponzofii. MládeÏi pfiístupn˘

Pfiedfilm: Koncert pro jednoho (animovan˘, USA 2005) - pod-

maniv˘ pfiíbûh dûvãátka, které se s jedinou mincí v kapse vydá

vyslovit své pfiání ke ka‰nû na námûstí. Cestou v‰ak potkává dvo-

jici soupefiících muzikantÛ, ktefií by její peníz radûji vidûli ve

vlastním klobouku. Kdo nakonec v zápase o získání dívãiny po-

zornosti zvítûzí?

sobota 9. prosince 19.30

Klik - Ïivot na dálkové ovládání
Komedie (USA 2006)

Michael má krásnou Ïenu a dvû skvûlé dûti, na nûÏ v‰ak kvÛli práci

nemá ãas. Jeho uspûchan˘ a frustrující Ïivot náhle zmûní experimen-

tální dálkov˘ ovladaã, kter˘ se Michaelovi náhodou dostane do ruky

a jímÏ mÛÏe ovládat v‰echny elektronické pfiístroje ve svém okolí.

Ovladaã má v‰ak i jiné, pfiekvapivûj‰í funkce, dokáÏe totiÏ ztlumit

i ‰tûkot psa ãi pfietáãet Michaelovy hádky s manÏelkou. Fascinující

a zároveÀ dûsivá hraãka nakonec zaãne ovládat i samotného

Michaela... V hl. roli: A. Sandler.  MládeÏi pfiístupn˘
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Z rozsáhlého komplexu harrachovsk˘ch ma-

jetkÛ vytvofiil Ferdinand Bonaventura

z Harrachu dobfie fungující celek, jak˘si stát

ve státû nikoli nepodobn˘ kdysi fr˘dlantské

vald‰tejnské doménû. Kompaktní hospodáfi-

sk˘ prostor dokázal snadnûji odolávat ne-

pfiízniv˘m vlivÛm nevyrovnané doby plné

válek, za nimiÏ stála snaha okolních státÛ

zmocnit se rakouského dûdictví mladiãké

a zdánlivû bezbranné císafiovny Marie

Terezie, a dokázal zajistit jeho obyvatelÛm

snadnûj‰í a bezpeãnûj‰í Ïivot, neÏ mûli jinde.

NíÏinná harrachovská panství ludéfiovsko-

námû‰Èské s ãesk˘m Kumburkem tvofiily ze-

mûdûlské zázemí prÛmyslov˘ch horsk˘ch

a podhorsk˘ch krajÛ severní Moravy,

Orlick˘ch hor a Podkrkono‰í. Námû‰È napfií-

klad dodávala do Janovic obilí, slad, chmel

a ryby, Janovice vracely neobyãejnû kvalitní

dobytek, plátno a Ïelezné nástroje ãi poloto-

vary. Ferdinand tak dosáhl dokonalé hospo-

dáfiské v˘mûny mezi níÏinami a horskou ob-

lastí, jeÏ fungovala stále lépe a ve vût‰ím

prostoru dál i po ztrátû Námû‰tû a pokraão-

vala aÏ do druhé pÛle dvacátého století, kdy

byla odchodem nûmeckého obyvatelstva

a zánikem cel˘ch v˘robních odvûtví konti-

nuita eliminována a jiÏ nikdy v plné mífie ne-

obnovena.

Roku 1746 zaãal Harrach s parcelací pan-

sk˘ch dvorÛ a pÛdu odprodával poddan˘m,

neboÈ pochopil podstatu nápadného rozdílu

v úrovni hospodafiení na vlastním soukro-

mém a cizím panském majetku. Za dÛleÏit˘

prvek nutn˘ pro dobrou správu panství pova-

Ïoval zevrubnou znalost situace. Zaãal proto

téÏ s dokonal˘m a neuvûfiitelnû pfiesn˘m ma-

pováním panství a zji‰Èováním kvality pÛdy,

aby mohl spravedlivûji stanovit v˘‰i daní, ve

shodû s panovnicí, jeÏ za stejn˘m úãelem zfií-

dila tzv. tereziánsk˘ katastr, kter˘ rovnûÏ vy-

cházel z poctivé kartografické práce na úze-

mí celého mocnáfiství. Harrach úkolem povû-

fiil v˘znamného kartografa Josefa Surgenta

a s kopií v˘fiezu jeho práce se mÛÏeme se-

známit v r˘mafiovském muzeu. Postupné ma-

pování janovického panství (7 500 ha) trvalo

ãtyfii a pÛl roku a bylo ukonãeno mapou roku

1750, jeÏ zachytila stav z roku 1747, jak je

na ní uvedeno. Námû‰Èské mapérské práce

(1300 ha) se stihly za pouhou polovinu roku.

Surgent si janovickou mapou vydûlal 1200

zlat˘ch. Dosud se zachovala celá a dobfie

zrestaurovaná v Okresním archivu Bruntál.

Velká bohatû zdobená mapa slouÏila správû

a v men‰ím provedení i hrabûti. Je naprosto

vûrná a dokonale zachycuje stav barokní kra-

jiny i zástavby, neboÈ hrabû vyÏadoval i po-

drobné vyznaãení v‰ech pansk˘ch, farních,

mû‰Èansk˘ch i poddansk˘ch staveb a v˘mûrÛ

pÛdy celoláníkÛ, pololáníkÛ, dokonce i za-

hradníkÛ, domkáfiÛ a chalupníkÛ vãetnû tra-

dovan˘ch historick˘ch míst, jeÏ mnohdy 

upadla v zapomenutí. Napfiíklad nápis

„Locus ubi antea urbs ... Römerstadt“ (místo

starého mûsta ... R˘mafiova) na janovické

mapû nám pomohl pfiesnû lokovat pfiedmûst-

skou osadu ze 13. století na Bezruãovû ulici.

Mnohdy na ní nalezneme i dal‰í místa dnes

jiÏ neexistující ãi témûfi neznatelná, napfi. tvrz

Vestenhof, star˘ r˘mafiovsk˘ ‰pitál, mûstské

brány, stínadla, zapomenutou ederovskou re-

zidenci Vysok˘ dÛm na Bartákovû, ale i fiadu

pomístních tratí, potokÛ i potÛãkÛ, moãálÛ,

ml˘nsk˘ch náhonÛ apod.

Bez v˘znamu pochopitelnû nebyly ani zá-

sadní zmûny v obsahu zemûdûlství.

Vhodnûj‰í Ïito nahradilo star‰í pfievahu p‰e-

nice jednozrnky a ovsa a samozfiejmû se pod-

porovalo téÏ pûstování lnu. Pro usnadnûní

obtíÏné práce sníÏil podhorsk˘m rolníkÛm

o ãtvrtinu roboty a v dal‰ím omezování pra-

cí pokraãoval dále jiÏ roku 1748 a znovu

1758. Roku 1748 se také sníÏila robota pfii

v‰ech vrchnostensk˘ch dvorech: Janovic-

kém, Tvrzském (u tvrze Vestenhof), Horním

i Hank‰tejnském, navíc umoÏnila vrchnost

poddan˘m v˘kup z roboty, také Harrach tak

pfiedbûhl nejen reformy josefínské, ale do-

konce i zmûny z poãátku vlády Franti‰ka

Josefa I. Poslední tfii dvory navíc pronajal.

Pfiíli‰ zbrklé fie‰ení bolavého problému, kter˘

mnohde vedl roku 1775 k ohromné a ve

sv˘ch dÛsledcích krvavé selské rebelii, v‰ak

zpÛsobilo nepfiedpokládané finanãní ztráty,

a tak Ferdinand Bonaventura u Janovického

dvora reformu zastavil a jedin˘ jej podrÏel ve

své reÏii. Selské boufie se pfiesto janovického

panství ani v nejmen‰ím nedotkly, zdej‰í ze-

mûdûlci nemûli dÛvody. Dobytkáfiství dosáh-

lo v na‰í zemûdûlské oblasti dominantního

postavení a vyuÏívalo také neohraniãené

prostory ‰Èavnaté pastvy na jihov˘chodních

svazích Hrubého Jeseníku aÏ po hfiebeny, 

aniÏ by docházelo k v˘raznému po‰kození

dfievin. Páslo se sala‰nick˘m zpÛsobem, tj.

na jafie pastevci vyhnali dobytek na horské

louky a teprve na podzim scházela blahobyt-

nû vyhlíÏející stáda do chlévÛ v podhÛfií.

Stav zÛstal zachován aÏ po vût‰í ãást druhé

svûtové války, teprve na jejím konci vytlaãil

pastvu vojensk˘ zájem utajit dodnes ne zce-

la jasná vojenská zafiízení na Pradûdu a na

plo‰inû Vysoké hole. Na bohatém janovic-

kém panství, jak to uchu dneska lahodí, se

zv˘‰il tehdy poãet obyvatel o celou tfietinu.

Mûsteãko R˘mafiov na vrchnost spoléhalo

i pfii ãetn˘ch katastrofách a obvykle nalézalo

alespoÀ ãásteãnou pomoc od dobfie hospoda-

fiícího, a tudíÏ bohatého vlastníka panství,

zvlá‰tû kdyÏ jej ochuzené vpádem PrusÛ po-

stihl roku 1765 velik˘ poÏár. Pfii neobyãej-

ném nedostatku penûz opût pomohli jako uÏ

mnohokrát hrabû Ferdinand s chotí RÛÏenou

materiálem i penûzi. Pomoc fiádu nûmeck˘ch

rytífiÛ, ktefií nabídli R˘mafiovsk˘m jako ka-

menolom impozantní ruiny Strálku, byla sice

jistû chvályhodná a svûdãí o dobr˘ch soused-

sk˘ch vztazích, ale z dne‰ního pohledu pro

památku tragická. R˘mafiované se bohuÏel

ãinili.

Velk˘m problémem vysoké spotfieby dfieva

spolu s jeho omezenou trvanlivostí bylo

vÏdy topné dfiíví, jeÏ pfiedstavovalo aÏ 90 %

tûÏby, v men‰í mífie téÏ dfievo, jeÏ se kácelo

zprvu zcela volnû a pozdûji bez velk˘ch 

omezení na stavby dfievohlinit˘ch staveb ty-

pického jesenického (ãi sudetského) domu

na principu srubu a jeho ãasté opravy. Proto

se Harrach snaÏil ‰kodlivé pl˘tvání dfievem

eliminovat jin˘mi vhodnûj‰ími a trvanlivûj-

‰ími materiály, pálen˘mi cihlami ãi podstat-

nû ãastûj‰ími su‰en˘mi vepfiovicemi a jako

první v rakouské monarchii se snaÏil na

R˘mafiovsku zavést v˘robu cementu. Zahájil

nejen zkou‰ky, ale i tûÏbu vápence. V roce

1767 se otevfiel vápencov˘ lom a v následu-

jícím roce se zku‰ebnû rozjela i vápenka v je-

ho prostoru. Lámání kamene pokraãovalo

je‰tû roku 1771 a pokusy s v˘robou cementu

probíhaly paralelnû v janu‰ovské Staré slé-

várnû ve speciální klenuté peci opatfiené oce-

lov˘mi deskami a vytápûné uheln˘m pra-

chem. Surovinou k v˘robû cementu byla

smûs vápenného slínu a jílu. První zkou‰ku

provedli v srpnu 1767, ale po nezdaru muse-

la b˘t pec strÏena a vystavûna dal‰í na dfie-

vouheln˘ prach. Zkou‰ky s vypalováním

probíhaly je‰tû téhoÏ roku v záfií. Roku 1768

se stavûla pec znovu, ale se zmûnûnou kon-

strukcí, a vytápûla se kamenn˘m uhlím

z Velkého Bfiezna v severních âechách, aby

se zv˘‰ila v˘hfievnost. Zajímavé je, Ïe vy-

zdûní pece svûfiili jednomu z r˘mafiovsk˘ch

hrnãífiÛ. Jednalo se sice o prÛkopnick˘ a ne-

spornû správn˘, av‰ak marn˘ pokus. Nemohl

se zdafiit, pokud se hrabû snaÏil vyuÏít domá-

cí surovinu. Dostupn˘, ale krajnû nekvalitní

vápenec se nacházel na Janovicku v nevel-

kém mnoÏství na rozdíl od lep‰ího materiálu

sovineckého lomu, kter˘ v‰ak patfiil fiádu nû-

meck˘ch rytífiÛ. Mgr. Jifií Karel

Panství Ferdinanda Bonaventury ãi stát ve státu?
Z historie

Ferdinand Bonaventura Harrach
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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˘mafiovského

horizontu a Studentsk˘ klub SVâ, se 31. srpna

uzavfiela. V souãasné dobû byly vyhodnoceny

pfiíspûvky. Závûreãn˘ literární veãer, na kterém

budou vyhlá‰eni vítûzové v‰ech tfií kategorií, se

bude konat v sobotu 9. prosince v 15.00 v ma-

lém sále SVâ R˘mafiov.

V leto‰ním roãníku se v redakci R˘mafiovského

horizontu se‰lo pfiekvapivé mnoÏství soutûÏních

pfiíspûvkÛ, z nichÏ jsme v prÛbûhu soutûÏe moh-

li otisknout pouze zlomek. Z nepfieberného

mnoÏství textÛ a v˘tvarn˘ch prací budeme pro-

to ãerpat i nadále. Na‰i ãtenáfii tak budou mít

moÏnost seznamovat se s tûmi nejzajímavûj‰ími

pfiíspûvky i po ukonãení soutûÏe. Pfií‰tí roãník

Literární a v˘tvarné soutûÏe Marie Kodovské

bude vyhlá‰en v lednu 2008. ZN

próza
Michal âagánek: Statistika

Zvykl jsem si kaÏd˘ veãer obejít dÛm, zkon-

trolovat dvefie, jestli je v‰ude zamknuto, po-

dívat se, jestli se nûkde zbyteãnû nesvítí.

Potom se vrátím do ob˘vacího pokoje

a vzbudím Marcelu, která usnula u televize.

„Marcelko..., vstávej, jdeme spát.“

Marcela se usmûje, opfie se na loktech a se

slovy: „To jsou vtipy,“ anebo doãista beze

slov a jenom s mÏikajícími víãky sebou plác-

ne na gauã. Jindy jenom tak lehounce zavrní

a zaãne si pod hlavou rovnat pol‰táfiek, jindy

neudûlá nic. Podle nálady. A také podle toho,

jestli spí, anebo ne. KdyÏ spí, tak ji samo-

zfiejmû nebudím, pomalu ji podeberu ruka-

ma, pfiitisknu si ji k tûlu a odnesu do loÏnice.

Musím se snaÏit. Padesát pût procent Ïen by

si po ‰esti letech manÏelství své muÏe za

partnery na cel˘ Ïivot znovu nevybralo.

AlespoÀ statistiky to tvrdí.

Proã si je potom teda berou? KdyÏ si nûkoho

beru, tak snad poãítám s tím, Ïe to není na

rok, na ‰est nebo kolik let! Mûli to udûlat ja-

ko my s Marcelou. Nejdfiív jsme se pokud

moÏno co nejvíc poznali a teprve aÏ pak, aÏ

jsme vyfie‰ili v‰echny otázky t˘kající se vzá-

jemn˘ch oãekávání, plánÛ do budoucnosti,

spoleãného bydlení a podobnû, tak teprve

potom jsme zaãali uvaÏovat o tom, Ïe by-

chom se mohli vzít.

Takto pfiem˘‰lím obcházeje dÛm. Rozsvûcím

svûtlo v garáÏi a pfiesvûdãuji se, Ïe jsou vra-

ta bezpeãnû zavfiená. Pohladím na‰i novou

·kodu Fabii, Fábinku, jak fiíkávám, a pokra-

ãuji ke dvefiím na zahradu.

Jsou odemknuté. VyuÏívám toho, abych na

chvíli vy‰el ven. Nadechuji se noãního vzdu-

chu. V korunách jabloní se tfiepetají hvûzdy.

Obliãej mi zaplaví úsmûv.

Nechám ho blikat na tváfii a pomalu vystou-

pám po schodech do domu.

„Marcelko, vstávej, jdeme spát,“ fieknu své

pokojnû oddechující Ïenû. KdyÏ jenom tak

lehounce zavrní, poznám, Ïe chce do loÏnice

odnést v mém náruãí.

LeÏíme vedle sebe. Ticho. Ticho, Ïe je sly‰et

vlastní dech. Klid, ze zahrady zní hlas cvrã-

ka. A do toho ticha, hlasem noci samé,

Marcelka nûÏnû za‰eptá: „Kájo ...“

A s nov˘m v˘dechem: „Já ti musím ...“

„Já tebe taky, Marci,“ ‰pitnu a drobn˘m po-

libkem potvrdím svá slova.

Studentsk˘ klub

Dal‰í den v práci
On (vedoucí, náhle vchází): „Tak co?“

Ona (Marcela, popla‰enû vzhlédne od

písemností): „Co?“

On (pochybovaãnû): „¤eklas mu to?“

Ona (váhá): „Já? No, jo to. Ne.“

On (snaÏí se zakr˘t podráÏdûní):

„Proã ne? Chce‰ se s ním vÛbec je‰tû

rozvést?! Miluje‰ mû!?“

Ona (má na krajíãku): „Chtûla jsem.

Ale ten ...“ chystá se pouÏít hrubé slo-

vo, v poslední chvíli se ale ovládne

a nahradí je neutrálním on, „... on mû

vÛbec neposlouchal.“

On (snaÏí se o smír): „Mám mu to fiíct

já?“

Ona (polekanû): „To ne.“

On (ve stejném tónu): „Ale fiekne‰ mu

to?“

Ona (váhá): „KdyÏ on ... je na mû tak

hodn˘.“

Chvíli je ticho a pak to zaãne.

On (zufií): „A já!? Já nejsem hodn˘!?

KdyÏ ti kupuju drahé prst˘nky a fie-

tízky a pfiívû‰ky a - tak to jsem hodn˘,

Ïe! To jsem tvÛj miláãek!“

Pohledem vytlaãí ze dvefií sekretáfiku,

nesoucí jakési dokumenty k podepsá-

ní, a pokraãuje: „Nebo kdyÏ jsem ti

pfiidal (poznámka ‰eptem: „Ani ná-
mûstek nebere co ty, obyãejná ...,“ ne-

dofiekne). Vozit tû po v˘letech, to by

se ti líbilo, kdyÏ tû ãlovûk obskakuje,

ale abys pro zmûnu udûlala nûco ty

pro nûho ...!“

Ona (hlasitû pláãe).

On (mlãky pfiihlíÏí, pak sykne): „BûÏ

do prdele aj s - „

A zabouchne dvefie.

DomÛ pfii‰la brzy. Dfiív neÏ on. To uÏ

se dlouho nestalo. Neptal se proã a sa-

ma nic nefiekla. (Mûl takovou radost!)

Nûco dûlala. Nûjaké nádobí, nûjaké

ko‰ile, pak byl veãer, sedla si k televi-

zi. Za chvíli uÏ dfiímala.

Ale fieknu mu to, slibovala si. Nejprve

nad nádobím, pak u televize, i v tom

snu, kter˘ se jí zdál. Probudila se prá-

vû na konec filmu. Napjatû poslou-

chala, jak pfii svém kaÏdodenním ritu-

álu obchází dÛm, a nechala se v jeho

náruãí odnést do loÏnice.

Tak teì, umínila si, kdyÏ se uvelebil

po jejím boku. Teì, anebo nikdy, mu-
sím mu to fiíct.

A tak se nadechla a fiekla: „Kájo...“

KdyÏ zavrnûl na znamení, Ïe sly‰í,

pfiidala: „Já ...“

„Já tebe taky, Marci,“ usmál se Karel

z polospánku a tváfií se je‰tû víc pfii-

tiskl k jejímu nahému rameni.

Chudák si myslel, Ïe mu chce vyznat

lásku. Nejhor‰í na tom bylo, Ïe to by-

la pravda.
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Koncert v kostele archandûla Michaela potû‰il pfiíznivce duchovní hudby
Skuteãnou lahÛdku nabídl pro-

gram kulturních akcí v R˘mafiovû

v pondûlí 13. listopadu. Pozornost

milovníkÛ krásné hudby se tento-

krát obrátila k Ïánru, kter˘ se u nás

provozuje pomûrnû zfiídka - k du-

chovní hudbû. V kostele archandû-

la Michaela vystoupil Olomouck˘

komorní sbor, kter˘ v nastudování

sbormistra Petra ·umníka uvedl

rekviem Tomáse Luise de Victorii.

Olomouck˘ komorní sbor vnikl

v roce 1995 a zpoãátku se oriento-

val na interpretaci pravoslavné du-

chovní hudby, pozdûji v‰ak do

svého repertoáru zafiadil i skladby

vze‰lé z prostfiedí západního kfies-

Èanství a hudbu svûtskou, a to

z období pozdní gotiky, renesance,

baroka, ale i 20. století. Sbor s vel-

k˘m úspûchem vystupuje nejen

v âeské republice, ale získal si

publikum i v Nûmecku, kde se mi-

mo jiné podílel na provedení ope-

ry Carla Orffa Carmina burana.

V R˘mafiovû jsem mûli moÏnost

sbor sly‰et úplnû poprvé, nûktefií

z jeho ãlenÛ jsou v‰ak i místním

posluchaãÛm dobfie známí, napfi.

Vladimír Stanzel ãi Jifií a Marcela

Tauferovi, ktefií z R˘mafiova pfií-

mo pocházejí. Známou tváfií je

v‰ak i Markéta Veãefiová, která je

souãasnû ãlenkou Ensemble

Damian, jehoÏ nûkolikeré uvedení

neobarokních oper Víta Zouhara

a Tomá‰e Hanzlíka jsme mûli

moÏnost zhlédnout v kapli V Li-

pkách. Stejnû tak mohl b˘t ná-

v‰tûvníkÛm koncertu povûdom˘

Marcel Harvánek, kter˘ vystoupil

s t˘mÏ tûlesem v opefie Endymio.

PfiíznivcÛm váÏné hudby není ne-

znám˘m ani sbormistr Petr ·um-

ník, v souãasné dobû dirigent ope-

ry Moravského divadla v Olo-

mouci a pedagog Janáãkovy kon-

zervatofie v Ostravû.

Na programu vystoupení Olomou-

ckého komorního sboru v r˘ma-

fiovském michaelském kostele 

byla zádu‰ní m‰e Tomáse Luise 

de Victorii Missa pro defunctis.
·panûlsk˘ skladatel pfielomu 

16. a 17. století, dominikán Tomás

Luis de Victoria, patfií mezi v˘-

znaãné autory církevní hudby, je

oznaãován za zavr‰itele tzv.

¤ímské ‰koly a souãasnû za po-

kraãovatele díla o nûco slavnûj‰í-

ho Giovanniho Pierluigiho da

Palestriny, od nûjÏ se v‰ak odli‰u-

je v˘raznûj‰í dramatickou expre-

sívností.

Rekviem Missa pro defunctis je

dokladem Victoriova osobitého

stylu, ovlivnûného vfiel˘m nábo-

Ïensk˘m mysticismem. Pozorné-

ho posluchaãe zaujme zvlá‰tû ná-

padná polarita mezi texty stojícími

na poãátku a konci skladby. 

V úvodu zazní zhudebnûní ãásti

starozákonní knihy Job, plné náfi-

ku nad trpk˘m lidsk˘m osudem,

zatímco závûreãn˘ radostn˘ cho-

rál In paradisum ãerpá nadûji

z novozákonní zvûsti o vzkfií‰e-

ném Lazarovi a vûãném Ïivotu.

Zajímavostí tohoto uvedení

Victoriova rekviem je fakt, Ïe do-

kládá podobu m‰e v autorovû do-

bû, tedy hluboko pfied II. vatikán-

sk˘m koncilem. Její souãástí je tu-

díÏ i proslulá sekvence Dies irae,

kterou v pokoncilních kompozi-

cích jiÏ postrádáme, a také pasáÏe,

v nichÏ Victoria vyuÏil gregorián-

ské chorály. Dal‰í zajímavostí,

tentokrát související pfiímo

s Olomouck˘m komorním sbo-

rem, je skuteãnost, Ïe Victoriova

Missa pro defunctis zaznûla v jeho

provedení pfii zádu‰ní m‰i za ze-

snulého Jana Pavla II. v olomouc-

kém chrámu sv. Václava v dubnu

2005.

Smíme-li posoudit alespoÀ z laic-

kého pohledu interpretaci Victori-

ovy smuteãní m‰e, ãi spí‰e zpro-

stfiedkovat záÏitek z ní, lze beze

studu pouÏít slovo povzná‰ející.

Victoriova sugestivní hudba v pre-

cizním provedení smí‰eného sbo-

ru, umocnûná autentick˘m pro-

stfiedím katolického kostela, pro-

nikla dokonale nejen do chrámo-

vého prostoru, ale i do tûlesn˘ch

schránek posluchaãÛ a v‰eho, co

v nich doufáme, Ïe je ukryto. Aã

lidé moderní éry, mnohdy i jiné

(ne)víry, cítíme se b˘t pod do-

jmem této hudby stejnû jako lidé

Victoriovy doby jen nitern˘mi by-

tostmi, vystaven˘mi ãemusi mno-

hem vût‰ímu a dokonalej‰ímu, co

nás pfiesahuje a odpoutává od pfií-

zemních starostí v‰edního Ïivota. 

ZN

Pozvánka na koncert
Koncert vynikající alternativní skupiny FRU FRU z Tfiebíãe se skvû-

l˘m instrumentalistou a zpûvákem Václavem Barto‰em (ex Pluto 

P. Fajta) a bubeníkem Milo‰em Dvofiáãkem (znám˘ pfiedev‰ím z kon-

certÛ V. Václavka nebo Ivy Bittové). Dále vystoupí zajímavá skupina

TWO MEN WHOSE LOVE’S MUSIC ze Zábfiehu na Moravû

a TRAVINY JAS z Olomouce.

Kde? Restaurace ERNA R˘mafiov

Kdy? 2. prosince 2006 v 19 hodin

Vstupné: 90 Kã

Pfiíjemn˘ hudební záÏitek!
R. Karel
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Kam na v˘let

Úsmûvnû

Do mûsta zelenû a brány JeseníkÛ
KdyÏ se krátí dny a v pozdním podzimu

zdej‰í lesy a hory nelákají k dlouh˘m vy-

cházkám, mÛÏeme si je‰tû udûlat v˘let do

„teplej‰ích“ krajÛ, kter˘ bude více zamûfien

na kulturní a historické zajímavosti. K ta-

kov˘m místÛm patfií i mûsto ·umperk se

sv˘m nejbliÏ‰ím okolím, mûsto zelenû

a brána JeseníkÛ, jak o nûm fiíkají jeho 

obyvatelé.

·umperk, kter˘ je otevfien na jihu pfiílivu

teplého vzduchu z úrodn˘ch rovin Hané

a Hornomoravského úvalu, obklopují z dal-

‰ích tfií svûtov˘ch stran vrchy a kopce

Hanu‰ovické vrchoviny. Na západû se nad

mûstem vypíná vrch Háj (631 m n. m.), dfií-

ve naz˘van˘ Senová, na jehoÏ vrcholu sto-

jí rozhledna, obnovená v 90. letech minulé-

ho století. Na severozápadû, mezi Bratru-

‰ovem a Rapotínem, dosahuje táhl˘ hfieben

v˘‰ky 675 - 689 m dvojvrcholem Mûstské

skály, od jejichÏ vrcholového dfievûného al-

tánu jsou daleké rozhledy. Na severov˘cho-

dû a v˘chodû se zvedají vrchy s v˘‰kou 

700 - 955 m n. m. (Kamenn˘ vrch 955 m n. m.).

NejbliÏ‰í „tisícovky“ jsou od mûsta vzdu‰-

nou ãarou vzdáleny necel˘ch 15 km - na

hfiebenovce nad Skfiítkem je nejblíÏe z nich

hora Ztracen˘ch skal (1151 m n. m.).

Mûsto ·umperk, jímÏ protéká fieka Desná,

leÏí ve stejné severní zemûpisné ‰ífice jako

R˘mafiov, ale svou nadmofiskou v˘‰kou 

330 m s v˘‰e popsan˘m okolím odedávna

nabízelo sv˘m obyvatelÛm mnohem pfiízni-

vûj‰í Ïivotní podmínky neÏ R˘mafiov. Ty

mûly vliv nejen na zemûdûlství, ale i na prÛ-

mysl, a tak pfiiná‰ely dostatek prostfiedkÛ

majitelÛm továren a statkÛ i do mûstské po-

kladny. To se pochopitelnû projevilo i na

vzhledu mûsta, v nûmÏ je dnes moÏno vidût

mnoho architektonicky zajímav˘ch budov,

vût‰inou obklopen˘ch zelení.

Nejvíce historick˘ch zajímavostí lze zhléd-

nout na námûstí Míru a v jeho blízkém 

okolí, kde se mimo jiné nacházejí i zbytky

star˘ch mûstsk˘ch hradeb, farní kostel sv.

Jana Kfititele ãi klá‰terní kostel Zvûstování

Panny Marie; na námûstí najdeme i novore-

nesanãní radnici a klasicistní a empírové

mû‰Èanské domy. Pokud se od vlakového

nádraÏí necháme vést zelenou turistickou

znaãkou, která mífií pfies mûsto k Mûstsk˘m

skalám, pÛjdeme ve zdej‰ích nedalek˘ch

sadech kolem muzea, jehoÏ budova byla

dfiíve souãástí hospodáfisk˘ch budov tzv.

Pavlínina dvora. Znaãka pak pfiekraãuje

Hlavní tfiídu s v˘stavn˘mi budovami ob-

chodÛ a Mûstského divadla ·umperk.

PrÛchodem po znaãce dojdeme k b˘valému

hfibitovnímu kostelu sv. Barbory - hfibitov

sám byl zru‰en a upraven na mûstské sady.

O nûco dále si pak na budovû prÛmyslové

‰koly mÛÏeme v‰imnout posmrtné masky

upáleného b˘valého Ïáka zdej‰í ‰koly Jana

Zajíce, kterou zhotovil Olbram Zoubek.

·umperk je pûkné mûsto, zajímavostí zde

najdeme více. Ti, kdo jezdívají na rÛzné

koncerty, znají DÛm kultury s navazujícími

galeriemi v okolních sadech, rozhodnû

v‰ak stojí za prohlídku zdej‰í vlastivûdné

muzeum, jehoÏ náv‰tûvu bychom nemûli 

opomenout. Toho, kdo bude mít zájem

o obãerstvení, moÏná pfiekvapí i asijská

restaurace nedaleko nádraÏí.

Klub ãesk˘ch turistÛ jiÏ pfied více neÏ 

15 lety vyznaãil kolem mûsta turistické 

okruhy. Jsou dva - Turistick˘ okruh zdraví

je 7 km dlouh˘ a oznaãen modr˘m psaníã-

kem. Je veden jak mûstskou zástavbou vi-

lov˘ch ãtvrtí, tak zalesnûn˘m okolím s v˘-

hledy na Jeseníky i mûsto. Je na nûm insta-

lována fiada oddechov˘ch míst a je urãen

spí‰e pro rodinné vycházky. âerven˘m psa-

níãkem je vyznaãen druh˘ okruh - Turi-

stick˘ okruh zdatnosti, kter˘ je veden spí‰e

po obvodu mûsta v délce 30 km a dovede

nás tfieba k rozhlednû na Háji, do Nového

Malína nebo k zámku v sousedním Tfie-

me‰ku a jeho starobyl˘m rybníkÛm. Vede

i kolem leti‰tû Aeroklubu ·umperk a k dal-

‰ím zajímavostem. Oba okruhy spojuje

vzájemnû i s mûstem fiada pásov˘ch turis-

tick˘ch znaãek. Celé okruhy nebo jejich

ãásti je v‰ak lépe absolvovat v období od

jara do podzimu, kdy lze navázat na dal‰í

znaãené cesty do vzdálenûj‰ího okolí; zdat-

ní turisté tak mohou dojít tfieba aÏ do

R˘mafiova. Tento v˘let mÛÏe b˘t jak impul-

sem k zahnání podzimních depresivních

nálad, tak k protaÏení tûla a k pouãení.

Informace: Mapy KâT Hrub˘ Jeseník

a Králick˘ SnûÏník, Orientaãní plán

·umperku, turistick˘ prÛvodce Jeseníky,

PrÛvodce ·umpersko, Jeseníky, vydal

Kletr. Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

Z rad paní Magdaleny
Dostala se mi do rukou nedávno kuchafika, te-

dy kniha. A to ne ledajaká. Její autorkou je

Magdalena Dobromila Rettigová. Chtûla jsem

se podívat, jak ona zpracovávala d˘ni. Ale 

ouha, nikde ani zmínka o d˘ni ãi tykvi.

Detektivnû jsem zapátrala v obsahu a uÏ to

mám! Pro autorku na‰í první ãesky psané ku-

chafiky je to TUREK!

Tak dobfie, návod získám na stranû 139, je to

vcelku jednoduché. Nebylo v‰ak jednoduché

odtrhnout se od zaÏloutlé knihy. Je to dobrá ãet-

ba, její rady jsou perfektní. UÏ se ani nedivím,

Ïe se kuchafiky umisÈují na pfiedních místech

v poãtu prodan˘ch v˘tisku.

Zaãetla jsem se do úvodu. Cituji: „Jest mnoho

Ïen, jichÏ první starostí kaÏdého rána b˘vá:

BoÏe, co dnes mám zase vafiiti? Takové staros-

ti mívají jen Ïeny bezmy‰lénkovité, neb správ-

ná hospodyÀka svÛj pofiad jídel na t˘den, ba

i cel˘ mûsíc má míti stanoven˘. I ta nejlep‰í pe-

ãenû, ãasto pouÏívaná, se pfiejí. Sem tam snese

kaÏd˘ muÏ i ten nenávidûn˘ ‰kubánek a opovr-

hovanou ka‰i.“

A dále Magdalena Dobromila uvádí: „Pfii dne‰-

ní neobyãejné drahotû kaÏdá hospodynû poãí-

tati musí s kaÏd˘m krejcarem, a je-li vafiení 

umûním, vyjíti v domácnosti s vyhozen˘m pe-

nízem jest opravdu nejvût‰ím umûním.“

Mûla jistû pravdu, ta na‰e nejkuchafi‰tûj‰í ku-

chafika. Vzpomnûla jsem si na ni, kdyÏ jsem

míjela popelnici, ze které vykukovaly celé ro-

hlíky a pÛlka vánoãky. KaÏd˘ rohlík kromû lid-

ské práce = 8 kláskÛ p‰enice. Paní Magdaleno,

Ïe z toho mohla b˘t parádní strouhanka? (Si)
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Akce hradu Sovince

Malé ohlédnutí za Hofmistrovou závûtí
V sobotu 28. fiíjna se naposledy

v tomto roce otevfiely brány hradu

Sovince, aby na akci s pfiíznaã-

n˘m názvem Hofmistrova závûÈ

organizátofii pfiivítali poslední ná-

v‰tûvníky leto‰ní hradní sezóny.

Byly pro nû pfiipraveny netradiãní

prohlídky hradu a hradních zá-

koutí a prÛchod hradem spojen˘

se vstupem do hradního sklepení

a muãírny. Prohlídka byla doplnû-

na ‰ermífisk˘mi scénkami, stfiedo-

vûkou hudbou, ukázkou v˘cviku

mu‰ket˘rÛ, ohÀové ekvilibristiky

v hradním sklepení a divadelními

povûstmi vztahujícími se k hradu.

Prohlídková trasa trvala asi sedm-

desát minut a vzhledem k tomu,

Ïe panovalo pomûrnû pûkné poãa-

sí, byl o ni neobvykl˘ zájem.

Prohlídky se konaly kaÏd˘ch 

20 - 30 minut a prÛvodci témûfi

nemûli chvíli na oddech. Hrad byl

otevfien od 9 do 17 hodin a bûhem

této doby jej ve dvaatfiiceti pro-

hlídkách nav‰tívilo 1382 platících

náv‰tûvníkÛ. Na jednu prohlídku

pfiipadlo tedy asi tfiiaãtyfiicet ná-

v‰tûvníkÛ. 

A jak hodnotí celou uplynulou se-

zónu purkrabí hradu Sovince

Zdenûk Zedek alias Mlok?

„Tato sezóna je z na‰eho pohledu
jedna z historicky nejúspû‰nûj-
‰ích. Na co jsme letos sáhli, to se
v podstatû podafiilo. Zaznamenali
jsme asi o 13 % vy‰‰í náv‰tûvnost
hradu a souãasnû vût‰í spokoje-

nost náv‰tûvníkÛ,“ zhodnotil ve

struãnosti uplynulou sezónu

Zdenûk Zedek. Od zaãátku leto‰ní

sezóny k 1. záfií 2006 dosáhl cel-

kov˘ poãet náv‰tûvníkÛ hradu

Sovince 52 tisíc. Z toho na sedm

akcí pfiipraven˘ch organizátory

pfii‰lo sedm tisíc lidí.

Purkrabí Zedek odûn ve stylov˘

kost˘m rytífie s ledabyle nasaze-

nou parukou po oãku vyhlíÏí, kdy

se objeví dal‰í v˘prava, aby mohl

odehrát jednu ze sv˘ch nesãet-

n˘ch rolí: „Jsem smrdut˘, odpor-
n˘, opil˘ rytífi, kter˘ lidem krade
drobáky, a pak na to doplatím Ïi-
votem, protoÏe mû propíchne mÛj
kolega rytífi,“ svûfiuje se s poslá-

ním své herecké role purkrabí hra-

du Sovince.

A co plánují organizátofii akcí na

Sovinci pro pfií‰tí rok? „Nûjaké
nápady se jiÏ hlavou honí, ale
urãitá závazná rozhodnutí padnou

teprve na listopadové valné hro-
madû,“ doplnil purkrabí Zedek

s tím, Ïe pfií‰tí sezóna se ponese

v podobném duchu jako ta leto‰ní,

i kdyÏ pfiipustil urãité zajímavé 

inovace. 

Dal‰í v˘prava jiÏ smûfiuje k nám

do stfiedu hradního nádvofií na

prohlídku a my se s pfiáním úspû‰-

né sezóny hradu Sovince 2007

louãíme. JiKo

Seriál

Nebojte se první pomoci (21. 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.

Popálení
Pfiímé po‰kození plamenem, horkou tekuti-

nou nebo hmotou. ZávaÏnost lokálního po-

‰kození závisí na hloubce, závaÏnost celko-

vého po‰kození závisí na plo‰e.

Pfiíãiny: - poÏár, vzplanutí odûvu, opafiení,

kontakt s horkou plochou.

Pfiíznaky: - zarudnutí kÛÏe s tvorbou puch˘-

fiÛ u povrchnûj‰ího postiÏení;

- bûlavû ‰edá kÛÏe u hlub‰ího postiÏení.

âím je zranûn˘ ohroÏen?
âasn˘m úmrtím v dÛsledku ‰oku, pozdním

úmrtím v dÛsledku infekãních komplikací,

ztrátou funkce zjizven˘ch konãetin.

Postup první pomoci:
Uha‰ení hofiícího odûvu zamezením pfiístupu

vzduchu (poslouÏí deka, koulení po zemi).

Chlazení popálen˘ch ploch studenou vodou.

Konãetiny lze ponofiit do vhodné nádoby, pfii

postiÏení trupu je nejvhodnûj‰í studená spr-

cha. Pokud je zranûn˘ pfii vûdomí, mÛÏe do-

stat pít.

Popálené plochy se snaÏíme sterilnû kr˘t.

Nejvhodnûj‰í je pfieÏehlen˘ ruãník ãi prostû-

radlo.

âeho chceme docílit?
Odvrácení ‰oku, minimalizace druhotn˘ch

po‰kození.

DÛleÏité je respektovat poÏadavek na sterili-

tu, popálenina je totiÏ Ïivnou pÛdou pro bak-

terie. Na popálené plochy nepatfií sádlo, bí-

lek ani masti. Spálená místa pfii první pomo-

ci kryjeme vzdu‰nû, krytí pfiikládáme jako

deku. Ke chlazení popálen˘ch ploch nepou-

Ïíváme led, neboÈ hrozí následné omrznutí.

PostiÏen˘ po inhalaci hork˘ch par a koufio-

v˘ch plynÛ patfií vÏdy k lékafii - hrozí mu 

otok a neprÛchodnost d˘chacích cest.

Popálení tfietiny tûlesného povrchu ohroÏuje

Ïivot, popálení dvou tfietin se zpravidla ne-

pfieÏívá. MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)
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Prostor pro podnikatele a firmy

V Karlovû vzniká moderní lyÏafisk˘ areál
R˘mafiovsko je v oãích místních

lidí i ‰ir‰í vefiejnosti stále je‰tû

málo rozvinutou, chudou oblastí

s vysokou mírou nezamûstna-

nosti, poniãen˘mi komunikace-

mi, omezen˘mi moÏnostmi kul-

turního a spoleãenského vyÏití

a fiadou dal‰ích nev˘hod regionu

vzdáleného od vût‰ích center, ale

i s jedním velk˘m potenciálem -

s horami. Relativnû ãistá pfiíroda

JeseníkÛ a vhodné klimatické

podmínky nabízejí pfiedev‰ím

v zimû velkou pfiíleÏitost pro ce-

stovní ruch. Ne náhodou je právû

zimní turistika povaÏována za

obrovskou ‰anci pro hospodáfi-

sk˘ rozvoj cel˘ch JeseníkÛ, vãet-

nû mikroregionu R˘mafiovska.

Jen nûkolik kilometrÛ od R˘ma-

fiova leÏí jedno z nejvût‰ích jese-

nick˘ch center zimních sportÛ,

místní ãást Malé Morávky

Karlov pod Pradûdem. Karlov

byl zaloÏen kolem roku 1680 ja-

ko osada dfievafiÛ dodávajících

topivo Ïelezárnám v sousední

Malé Morávce. Dnes obec vyu-

Ïívá bohatství zalesnûn˘ch hor-

sk˘ch svahÛ jinak. Na jejím úze-

mí a v pfiilehlém okolí se nachá-

zí pfies deset rÛznû nároãn˘ch

sjezdovek s ‰estnácti vleky a ne-

sãetné mnoÏství bûÏeck˘ch tratí,

turistick˘ch stezek a cyklotras.

Se zimní i letní turistikou souvi-

sí i pomûrnû rozvinut˘ systém

stravovacích a ubytovacích slu-

Ïeb. Pfiíznivci sjezdového lyÏo-

vání a snowboardingu si mohou

díky zavedenému jednotnému

odbavovacímu systému volnû

vybírat nároãnost sjezdovky pro-

stfiednictvím jediného skipasu.

Karlov pod Pradûdem má tedy

turistÛm, zvlá‰tû milovníkÛm

zimních sportÛ, uÏ co nabídnout.

Jeho zázemí se v‰ak se vstupem

nov˘ch investorÛ mÛÏe dále roz-

víjet. Aktuální novinkou nadchá-

zející zimní sezóny je vznik mo-

derního lyÏafiského areálu napro-

ti hotelu Pradûd, kter˘ zde budu-

je spoleãnost SKI Karlov, s. r. o.

Dvû tfietiny obchodního podílu

spoleãnosti vlastní akcionáfi KA-

TR, a. s., Stará Ves, kter˘ je zá-

roveÀ ruãitelem celého díla.

Spoleãnost KATR, která se za-

b˘vá tûÏbou dfieva, vyuÏívá své

nezalesnûné pozemky k pûstová-

ní krmiva pro konû. SvaÏité po-

zemky uprostfied Karlova v‰ak

sk˘tají i jiné moÏnosti vyuÏití,

napfi. pro v˘stavbu vlekÛ, které

by roz‰ífiily nabídku zdej‰ích

zimních sportovi‰È. Ing. Franti-

‰ek Pfiíkask˘ a Josef Hama se

proto spojili s majitelem soused-

ních pozemkÛ Ivo Koneãn˘m

a zaloÏili spoleãnost SKI Karlov,

s. r. o., jejímÏ hlavním cílem je

vytvofiit v Karlovû nov˘, moder-

ní lyÏafisk˘ areál.

Byla vytvofiena kompletní studie

rozsáhlého sportovního areálu,

která se po etapách realizuje.

První etapa - v˘stavba dvou no-

v˘ch vlekÛ ve svahu naproti ho-

telu Pradûd - nyní spûje ke kon-

ci. V prosinci leto‰ního roku by

mûl b˘t nov˘ areál uveden do

zku‰ebního provozu.

Ve svahu u hotelu Pradûd v sou-

ãasné chvíli stojí celkem tfii vle-

ky. Jeden vlastní a provozuje ná-

jemce pozemkÛ SK Jantar Opa-

va, dal‰í dva, pod názvy U Jan-

taru a U Pradûdu, se dokonãují

tak, aby mohly b˘t od poãátku

prosince zku‰ebnû spu‰tûny. Do-

davatelem stavby je renomovaná

firma Markid Trutnov, s. r. o., kte-

rá provozuje nûkolik vlekÛ v Kr-

kono‰ích. Vlek U Jantaru je kot-

vov˘, vlek U Pradûdu bude lyÏa-

fie pfieváÏet pomocí teleskopic-

k˘ch tyãí, a to uÏ od silnice, kte-

rá vede pod svahem. „Dosud
museli lyÏafii ãást kopce vy‰lapat
sami. Teì se mÛÏou svézt uÏ od
silnice vlekem,“ popisuje v˘ho-

du nového vleku Pavel ·vrlan-

sk˘, vedoucí provozu SKI Kar-

lov, s. r. o.

První etapa projektu trvala celé

dva roky, podle slov Ing. Fran-

ti‰ka Pfiíkaského bylo nejzdlou-

havûj‰í vyfiizování v‰ech úfied-

ních náleÏitostí a povolení. Cel˘

projekt musel b˘t také zhodno-

cen z hlediska vlivu stavby na Ïi-

votní prostfiedí. Areál byl navíc

naprojektován jako moderní spor-

tovi‰tû schopné provozu po cel˘

den, i po setmûní (svahy budou

osvûtleny), s kvalitním povr-

chem nezávisl˘m na v˘kyvech

poãasí. Jeho souãástí je pût snûÏ-

n˘ch dûl a ãerpací stanice, která

stojí v sousedství hotelu Pradûd

a bude pro úãely umûlého zasnû-

Ïování ãerpat vodu z fieky Mo-

ravice. Není bez zajímavosti, Ïe

spoleãnost SKI Karlov, s. r. o.,

pofiídila odhluãnûné verze snûÏ-

n˘ch dûl, aby nebyl pfii jejich

provozu vytváfien nadmûrn˘

hluk. Souãástí technického vy-

bavení areálu bude také rolba

Käsbohrer Pisten Bully 300

a snûÏn˘ skútr, kter˘ spoleãnost

zakoupila s dotací programu

Leader +.

Dva novû budované vleky spo-

leãnosti SKI Karlov, s. r. o., mají

kapacitu celkem 1900 osob/hod.

a díky charakteru pfiilehl˘ch sva-

hÛ umoÏní lyÏafiÛm vybrat si ze

tfií rÛznû nároãn˘ch tras. Celko-

vá délka sjezdovek pfiitom

pfiesahuje jeden kilometr. O aktu-

ální povûtrnostní situaci, teplotû

vzduchu a v˘‰ce snûhu bude zá-

jemce od zaãátku prosince infor-

movat nepfietrÏit˘ servis na inter-

netov˘ch stránkách www.skikar-

lov.cz, do areálu bude moÏno na-

hlédnout i webovou kamerou.

Vznik areálu je pfiíleÏitostí nejen

pro samotné lyÏafie. Pro leto‰ní

sezónu vzniklo deset nov˘ch

pracovních míst, v koneãné fázi

mÛÏe projekt nabídnout aÏ 30 pfie-

váÏnû sezónních pracovních pfií-

leÏitostí. Jak fiíká Ing. Franti‰ek

Pfiíkask˘, v˘stavba nového ly-

Ïafiského areálu je ‰ancí i pro

provozovatele dal‰ích sluÏeb.

V dosahu areálu je jeden hotel,

tfii restaurace a tfii bufety, z toho

jeden na horní stanici vleku.

Poãítá se i s provozem lyÏafiské

a snowboardové ‰koly, pÛjãoven

sportovního vybavení atd. KvÛli

zlep‰ení dopravní dostupnosti

lyÏafiského centra v Karlovû by-

la s firmou Connex Morava do-

jednána zmûna v jízdních fiádech

autobusÛ z Krnova, Olomouce

a Ostravy. O víkendech a jarních

prázdninách bude pfiímo u areálu

SKI Karlov zastavovat autobus.

Objem investic do první etapy

projektu spoleãnosti SKI Karlov,

s. r. o., ãiní cca 30 milionÛ ko-

run. Spoleãníci mají ov‰em

v plánu lyÏafisk˘ areál dál roz‰i-

fiovat a rozvíjet. V rámci druhé 

etapy by mûla b˘t vybudována 

u hotelu Pradûd ãtyfisedaãková la-

novka s kapacitou 2400 osob/hod.,

pfiípadnû vlek na dal‰í sjezdovce

- u ‰koly. Tfietí etapa poãítá s v˘-

stavbou sedaãkové lanovky

u ‰koly a vybavením tfietího are-

álu - Minervy. V zájmu spoleã-

nosti SKI Karlov, s. r. o., je také

vypracování studie letního vyu-

Ïití minimálnû jednoho ze tfií 

areálÛ (napfi. vybudování roz-

hledny, bobové dráhy apod.)

Celkov˘ objem investic by mûl

dosáhnout cca 200 milionÛ ko-

run a s jeho dokonãením se poãí-

tá do osmi aÏ deseti let. ZN
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UÏiteãná informace Zajímavost

Bezpeãné uÏití zemního plynu Evropská databanka zprovoznila
poptávkovou sluÏbu1. Co dûlat, kdyÏ ucítím plyn?

Zemní plyn je pfiírodní plyn

lehãí neÏ vzduch, kter˘ neza-

páchá, není jedovat˘ a ne-

‰kodné jsou i jeho zplodiny -

pfiedev‰ím pára a oxid uhliãi-

t˘. KvÛli jeho bezpeãné distri-

buci a pouÏití se provádí tzv.

odorizace, coÏ je umûlé obo-
hacení zemního plynu lát-
kou ãi smûsí látek, odoran-

tem, s mimofiádnû intenziv-
ním a charakteristick˘m zá-
pachem, aby jiÏ pfii jednopro-

centní koncentraci zemního

plynu ve vzduchu byl signali-

zován jeho únik.

Jak zjistíme sami, Ïe dochází
k unikání zemního plynu?
Pfii vût‰ím úniku pomûrnû

snadno, ãichem, pfiípadnû slu-

chem. Pokud je únik men‰í

a nejsme si jisti, zda a kde k nû-

mu dochází, potíráme podezfie-

lá místa m˘dlovou vodou, ne-

tûsnost se pak projeví tvorbou

bublinek v místû úniku. A teì

jedna zásada - k vyhledávání

místa úniku nesmíme nikdy
pouÏít otevfien˘ oheÀ!

Co dûlat, kdyÏ zemní plyn
uniká?
V pfiípadû zji‰tûní úniku plynu

nebo podezfiení na jeho únik je

tfieba neprodlenû zavolat na

linku 1239 Pohotovostní
sluÏby Severomoravské ply-
nárenské, a. s., a dále provést

tato bezpeãnostní opatfiení:

* Uzavfiít hlavní uzávûr ply-
nu, pfiíp. uhasit v‰echny
plameny v objektu!

* Zajistit co nejsilnûj‰í odvût-
rání prostoru!

* NepouÏívat otevfien˘ oheÀ,
nekoufiit!

* Vypnout hlavní pfiívod
elektfiiny do objektu!

* Nemanipulovat s elektric-
k˘mi spotfiebiãi, nevytaho-
vat je ze zástrãek!

* NepouÏívat spotfiebiãe s ba-
teriov˘m napájením
(zvonky, mobilní telefony)!

* NepouÏívat v˘tah!
* Varovat ostatní obyvatele

a urychlenû opustit budovu!
* U nepfiístupn˘ch prostor

uvûdomit policii a hasiãe!
* Zpfiístupnit místo úniku

pro pohotovostní a poru-
chovou sluÏbu!

DÛleÏitá telefonní ãísla:
Pohotovostní sluÏba Severo-

moravské plynárenské, a. s.

.................................. 1239
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor: 

.................................... 150
Záchranná sluÏba: ............. 155
Policie âR: ....................... 158

Téma pfií‰tû:

Bezpeãnost pfii distribuci ZP

Evropská databanka (EDB), pfiední tu-

zemská informaãní agentura, oznamu-

je, Ïe zprovoznila nejen pro své klien-

ty novou poptávkovou sluÏbu.

Zpracování, zvefiejnûní i distribuce po-

ptávek konkrétním firmám pfiitom bu-

de pro poptávající i dodavatele zdar-

ma. Nová sluÏba tak pfiedstavuje pfii-

danou hodnotu souãasného portfolia

sluÏeb EDB.

„Evropská databanka byla se svojí te-
lefonickou informaãní sluÏbou vÏdy
velmi blízko tomuto zpÛsobu komuni-
kace mezi zákazníkem a poskytovate-
lem sluÏeb. Je pravdou, Ïe tato sluÏba
byla vnímána pfiedev‰ím jako sluÏba
informaãní (obdoba dfiíve známého
ãísla INFORMACE 120). Stále více se
v‰ak mezi dotazy po firmách a kontak-
tech na nû zaãaly prosazovat dotazy,
za kter˘mi byla primárnû cítit poptáv-
ka nikoli po konkrétní firmû, ale spí‰e
poptávka po nûjaké sluÏbû ãi v˘robku,
pfiiãemÏ poptávajícímu ani tak nezále-
Ïí na tom, která firma vyhoví jeho po-
Ïadavku,“ pfiiblíÏil motivaci zavedení

sluÏby fieditel Evropské databanky

Ludûk ZdraÏil.

Na telefonické lince INFOTEL 14 000

mají nyní domácí i firemní uÏivatelé

moÏnost sdûlit operátorce svou po-

ptávku. Ta je bezprostfiednû po zavolá-

ní zpracována, a to do dvou komuni-

kaãních kanálÛ. Jedním z nich je ope-

rátorsk˘ v˘bûr firem, které by mohly

svou nabídkou poptávku uspokojit,

a tûm je bezprostfiednû zaslána emai-

lem podrobná informace s identifikací

poptávky (pfiedmût poptávky, obchod-

ní kontakty, podrobnûj‰í specifikace).

Druh˘m komunikaãním kanálem je 

umístûní poptávky na web Evropské

databanky www.edb.cz, a to aÏ na 

úrovni nahraného zvukového zázna-

mu, pokud si to poptávající pfieje.

Nová sluÏba EDB má silné zázemí.

Kromû know-how spoleãnosti, která

pÛsobí na trhu jiÏ více neÏ 15 let, in-

ternetové podpory a mediálnû známé

a populární sluÏby Infotel 14 000 za ní

stojí také profesionální call centrum

s kapacitou aÏ 500 ãlovûkohodin ope-

rátorské sluÏby dennû a v neposlední

fiadû kvalitní databáze poskytovatelÛ

sluÏeb. „Pfii posuzování kvality data-
bází pfiitom povaÏuji za klíãovou ze-
jména schopnost poskytovatele udrÏet
je trvale v aktuálním stavu. V pfiípadû
Evropské databanky databázi spravu-
je celorepubliková síÈ 80 pracovníkÛ
v terénu, ktefií mapují trh firem a den-
nû provádûjí její aktualizace,“ dodal

Ludûk ZdraÏil.

Formuláfi poptávkové sluÏby je k dis-

pozici na internetu na adrese:

http://www.edb.cz/popForm.aspx.

Evropská databanka je soukromá in-

formaãní agentura, která byla zaloÏena

v roce 1991. Se sv˘mi partnery v jed-

notliv˘ch regionech âeské republiky

trvale provozuje informaãní sluÏby

o podnikatelsk˘ch subjektech, zpraco-

vává informace o jejich v˘robcích,

sluÏbách a podnikatelsk˘ch aktivitách.

Kompletní profil Evropské databanky

naleznete na: www.edb.cz.

Mirka Jechová, executive manager,
Evropská databanka, a. s.

Hlídejte si své pfiedsudky!
Celostátní mediální kampaÀ proti pfiedsud-

kÛm byla zahájena v fiíjnu tohoto roku. Do

19. listopadu trvá její první ãást, bûhem níÏ

vysílají âeská televize a vybraná kina spot

a realizuje se hlavní ãást v˘lepu plakátÛ.

V dal‰í fázi kampanû bude nejdÛleÏitûj‰í pro-

voz internetov˘ch stránek www.predsudky.cz,

vysílání spotu ve vybran˘ch kinech a pokra-

ãování v mediální prezentaci kampanû ze-

jména v tisku. Cílem kampanû je zpochybnit

tradované pfiedsudky spojené s rÛzn˘mi sku-

pinami obyvatel a její cílovou skupinou jsou

zejména mladí lidé, které mohou takové

pfiedsudky ovlivÀovat.

KampaÀ je dílem spoleãnosti Partners

Czech, obecnû prospû‰né spoleãnosti, která

v souãasné dobû realizuje mezinárodní ãtyfi-

let˘ Program romské integrace (2003 - 2007)

za finanãní podpory Agentury Spojen˘ch

státÛ pro mezinárodní rozvoj (USAID).

Scénáfie spotÛ napsal americk˘ publicista

Richard Herstek, jejich produkci zajistila

spoleãnost Punk Film (www.punkfilm.cz),

fotografie vytvofiil Tomá‰ Tfie‰tík a agentura

d.code (www.dcode.cz) se postarala o zpra-

cování tiskové ãásti kampanû a v˘robu inter-

netov˘ch stránek.

V‰ichni spolupracující se na kampani podíle-

li z velké ãásti dobrovolnickou prací a díky

tomu byla kampaÀ realizována s minimální-

mi náklady.

Program romské integrace je v letech 2003 -

2007 realizován v devíti lokalitách v âeské

republice, v Maìarsku a na Slovensku a ny-

ní spûje ke svému závûru. V âeské republice

program probíhá v Pardubicích, Chomutovû

a Bruntále. Pfiedpokladem úspûchu je spolu-

práce místní samosprávy, neziskového sekto-

ru, zástupcÛ romské men‰iny, poskytovatelÛ

sociálních sluÏeb, ‰kol a dal‰ích vzdûláva-

cích institucí, policie i podnikatelského sek-

toru pfii zji‰Èování potfieb obce, vytváfiení

strategií pro fie‰ení naléhav˘ch sociálních 

otázek a pro realizaci konkrétních projektÛ,

z nichÏ nûkteré jsou podporovány v granto-

vém fiízení programu.

David Ruiz Crespo, Partners-Czech, o. p. s.
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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

Jaromír REPÁ≈

STAVEBNINY - BAZAR
ÎiÏkova 340/13, R˘mafiov

Mobil: 605 335 933

Prodej ve‰kerého
stavebního materiálu

- ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
STOMIX, TERANOVA
A JINÉ

- DLAÎBY, OBKLADY,
SILIKONY, SPÁROVACÍ
HMOTY

- UNI MALTY A UNI LEPY,
UNIVERZÁLNÍ MALTY
A LEPIDLA

- AUTORIZOVAN¯
PRODEJCE FIRMY
DEN BRAVEN

Na základû objednávky nebo skladem.

V¯HODNÉ CENY ! ! !

BAZAR
PRODEJ

A V¯KUP STAVEBNÍHO
I JINÉHO MATERIÁLU
- STROJE, NÁSTROJE,

LE·ENÍ A DAL·Í
PRÒMYSLOVÉ ZBOÎÍ
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Sport

R˘mafiov‰tí volejbalisté dosáhli na bronz
V sobotu 18. listopadu se konal v tû-
locviãnû Základní ‰koly R˘mafiov na
Národní ulici 29. roãník mezinárod-
ního volejbalového turnaje muÏÛ,
kter˘ kaÏdoroãnû pofiádá k státnímu
svátku 17. listopadu Stfiední ‰kola
R˘mafiov spoleãnû s Tûlov˘chovnou
jednotou Jiskra R˘mafiov.
Turnaje se zúãastnilo ‰est druÏ-

stev z Bruntálu, Moravského

Berouna, Bfiidliãné, R˘mafiova,

ale také ze sousedního polského

Ozimku a slovensk˘ch Krom-

pach. Sportovní v˘kony jednotli-

v˘ch druÏstev byly vskutku vel-

mi vyrovnané, svûdãí o tom v˘-

sledná skóre v níÏe uvedené ta-

bulce. Ve ãtyfiech zápasech hráãi

remizovali: druÏstvo Krompach

s druÏstvem Bruntálu, hráãi

Ozimku s hráãi Krompach, ne-

rozhodn˘m v˘sledkem skonãil

i zápas Bfiidliãné s Bruntálem

(jak se pozdûji ukázalo, jednalo

se o dva nejsilnûj‰í soupefie),

a v remízu vyústil také zápas r˘-

mafiovsk˘ch borcÛ s volejbalisty

z Ozimku. Tento zápas patfiil me-

zi divácky nejatraktivnûj‰í.

V̆ znamná sportovní akce byla

pofiádána na základû zpracova-

ného grantu ve spolupráci

Stfiední ‰koly R˘mafiov a TJ

Jiskra R˘mafiov a byla finanãnû

zaji‰tûna v rámci Programu pod-

pory sportu Mûstského úfiadu

R˘mafiov a za finanãní podpory

Obãanského sdruÏení pro mezi-

národní partnerskou spolupráci

mûsta R˘mafiova.

Po vyrovnan˘ch zápasech získalo

1. místo druÏstvo hráãÛ z Bfiidliã-

né, na 2. místû skonãilo druÏstvo

z Bruntálu a 3. místo obsadili
hráãi z R˘mafiova. âtvrtí skonãi-

li volejbalisté z Krompach, 5. mí-

sto patfií druÏstvo muÏÛ z Ozimku

a na 6. místû se umístilo druÏstvo

Moravského Berouna. Diplomy

a ceny pfiedával spoleãnû s organi-

zátory také místostarosta R˘ma-

fiova Ing. Jaroslav Kala.

Podûkování za organizaci, zdár-

n˘ prÛbûh a uskuteãnûní celé ak-

ce patfií pfiedev‰ím fieditelce

Stfiední ‰koly R˘mafiov Ing. Soni

Kováfiíkové, pfiedsedkyni volej-

balového oddílu, a za organizaci

vlastního turnaje Pavlu Ujfalu-

‰imu. Za celodenní stravování

po celou dobu pobytu na‰ich slo-

vensk˘ch a polsk˘ch pfiátel patfií

velk˘ dík kuchafice Vûrce

Îedkové, dále mistrové Janû

Egidové, Jaroslavû Bure‰ové

a Hanû Zieglerové. Mezinárodní

turnaj by se také neobe‰el bez

schopného a nestranného roz-

hodãího. Této úlohy se ujal

Miroslav Zatloukal z R˘mafiova.

K tomu, aby se v˘znamná mezi-

národní akce mohla uskuteãnit,

bylo nutné získat finanãní pro-

stfiedky prostfiednictvím grantu.

Vedoucí grantu Ing. SoÀa

Kováfiíková vyjádfiila podûková-

ní za finanãní podporu pfiedsta-

vitelÛm mûsta - starostovi mûsta

Ing. Petru Kloudovi, místostaro-

stovi Ing. Jaroslavu Kalovi,

Franti‰ku Pohankovi, pfiedsedo-

vi TJ Jiskra R˘mafiov, a Ing.

Pavlu Koláfiovi, pfiedsedovi

Obãanského sdruÏení pro mezi-

národní partnerskou spolupráci

mûsta R˘mafiova. Velk˘ dík patfií

v‰em tûm, ktefií se podíleli na za-

ji‰tûní a uskuteãnûní turnaje, je-

hoÏ cílem bylo mimo jiné nadále

navazovat a prohlubovat mezi-

národní vztahy a tím naplÀovat

program vypl˘vající ze smluv 

uzavfien˘ch s partnersk˘mi mûsty. 

JiKo

Tfietí disciplína R˘mafiovského desetiboje provûfiila pfiesnou mu‰ku
V sobotu 18. listopadu se se‰li 

úãastníci R˘mafiovského desetibo-

je v malém sále Stfiediska volného

ãasu, aby vyzkou‰eli svou pfiesnou

mu‰ku ve tfietí disciplínû - stfielbû

ze vzduchovky. S potû‰ením mÛ-

Ïeme konstatovat, Ïe se poãet 

úãastníkÛ opût rozrostl a pohybuje

se kolem osmdesáti, konkrétnû

stfielby se zúãastnilo jedenasedm-

desát úãastníkÛ.

Naopak smutkem nás naplÀuje

skuteãnost, Ïe nejstar‰í úãastník té-

to soutûÏe pan Jan KoÀafiík opustil

navÏdy na‰e fiady. Ve vûku 90 let

dobûhl svÛj velk˘ Ïivotní závod.

Nám se pfii vzpomínce na nûj bude

vÏdy vybavovat známé olympijské

heslo - není dÛleÏité vyhrát, ale zú-

ãastnit se.

A jak si vedli úãastníci stfielby ze

vzduchovky?

V kategorii Ïeny A zmûfiilo své sí-

ly 11 stfielkyÀ. Nejlépe mífiila Hana

Cisariková s 80 body, za ní shod-

n˘m poãtem 76 bodÛ skonãily Eva

Holubová a Lenka Czedronová.

V kategorii Ïeny B se dostavilo 

15 stfielkyÀ a svou suverenitu po-

tvrdila favoritka této soutûÏe

Markéta Míãková s nástfielem 

90 bodÛ. Druhá skonãila Vlaìka

Kubáãová s 88 body a tfietí Alena

Jurá‰ová se 79 body.

Jako tradiãnû byla nejvíce zastou-

penou kategorie muÏÛ A. Zastfiílet
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si pfii‰lo 23 úãastníkÛ. Stupnû vítû-

zÛ obsadili borci, ktefií se prezen-

tovali „na chlup“ stejn˘m v˘ko-

nem 91 bodÛ v pofiadí Josef

Vosyka, Marcel Daniel a Broni-

slav Rektofiík.

Kategorie muÏÛ B byla obsazena

15 stfielci, z nichÏ nejlépe si vedl

Rudolf Heisig, jenÏ vytvofiil re-

kord dne - 94 bodÛ. Stejn˘ poãet

bodÛ nastfiílel i Jaroslav Hofman,

ale ménû zasaÏen˘ch desítek ho

odsunulo na druhé místo. Tfietí

skonãil Josef Svedoník v˘konem

93 bodÛ.

V nejstar‰í muÏské kategorii se se-

‰lo 7 stfielcÛ a o prvenství opût roz-

hodoval pomûr desítek. Zvítûzil

Vojta Hrdina s 93 body pfied

Ivanem Sovi‰em. Tfietí skonãil

Václav Orlík s 92 body.

V pofiadí ãtvrtou disciplínou, kte-

rou budou úãastníci R˘mafiov-

ského desetiboje absolvovat, jsou

kuÏelky. Hází se na 60 hodÛ sdru-

Ïen˘ch v místní kuÏelnû na Bartá-

kovû ulici. SoutûÏ se koná 27. pro-

since 2006 v dobû od 10.30 do

18.30. Tû‰íme se na hojnou úãast.

Rádi mezi námi pfiivítáme i nové

zájemce o tuto soutûÏ.

Alena Jurá‰ová

1. místo 2. místo 3. místo

Ïeny A Cisariková Hana Czedronová Lenka Jahodová Marie

Ïeny B Koneãná Bohumila Jurá‰ová Alena Kfienková Jarmila

muÏi A Koneãn˘ Petr Sovi‰ Ivo Daniel Marcel

muÏi B Hofman Jaroslav Svedoník Josef Volek Ivo

muÏi C Dfievo Josef Koneãn˘ Antonín Orlík Václav 

Celkové pofiadí po 3 disciplínách (turistika, bûh na 1000 m, stfielba ze vzduchovky):

Veterán Honza KoÀafiík uÏ dobûhl svÛj poslední závod
Mnozí z vás jistû zaregistrovali tu

smutnou zprávu - dne 6. listopadu

2006 nás navÏdy opustil obdivu-

hodn˘ ãlovûk, velk˘ sportovec

a skvûl˘ spoleãník - pan Jan
KoÀafiík.

Narodil se 18. fiíjna 1916 v Pfiero-

vû-Pfiedmostí. Po absolvování Stfie-

dní zahradnické ‰koly pracoval

jako technik v elektrárnû v Pfiero-

vû. OÏenil se a v roce 1944 se mu

narodil syn Jan. O dva roky po-

zdûji manÏelka Jifiina podlehla

tûÏké nemoci a Jan KoÀafiík zÛstal

sám s mal˘m Jendou. V této ne-

lehké Ïivotní situaci poznal

Ludmilu Oslunkovou, se kterou

vstupil na jafie v roce 1949 podru-

hé do svazku manÏelského.

V tomtéÏ roce se manÏelé v rámci

osídlování pohraniãí pfiestûhovali

do R˘mafiova. Zde Jan KoÀafiík

nastoupil na místo technika na jat-

kách a v roce 1950 se mu narodil

dal‰í syn Radovan. V letech 1966

- 1976 pÛsobil jako uãitel tûlocvi-

ku a branné v˘chovy na Zemû-

dûlském odborném uãili‰ti v R˘-

mafiovû. Se sv˘mi uãni dosahoval

vynikajících úspûchÛ zejména

v hokeji, fotbale, atletice a ko‰í-

kové.

Sportu se zaãal vûnovat krátce po

pfiíchodu do R˘mafiova jako tre-

nér Ïenské atletiky. Se sv˘mi svû-

fienkynûmi sklízel velké úspûchy

a dotáhl to aÏ do II. atletické ligy

âSSR. V letech 1956 - 1959 na-

stoupil jako trenér místního fotba-

lového muÏstva, se kter˘m se mu

podafiilo poprvé v historii r˘ma-

fiovského fotbalu postoupit do 

1. A tfiídy. V roce 1967 trénoval

fotbalisty z Bfiidliãné, ktefií po-

stoupili aÏ do 1. B tfiídy. V letech

1971 - 1975 trénoval r˘mafiovsk˘

hokejov˘ dorost.

Po odchodu do dÛchodu v roce

1976 se zaãal naplno vûnovat své

vlastní atletické kariéfie. Byl jed-

ním se zakladatelÛ r˘mafiovské

veteraniády. Zaãal reprezentovat

âSSR, resp. TJ Jiskru R˘mafiov,

na tuzemsk˘ch i zahraniãních at-

letick˘ch mítincích. Bûhem své

bohaté atletické kariéry nás repre-

zentoval napfi. v Nûmecku, Fin-

sku, Itálii, Japonsku, ¤ecku, ·vé-

dsku, Francii aj.

V posledních letech se jeho vel-

k˘m koníãkem staly kuÏelky a ja-

ko velk˘ fanou‰ek tohoto sportu

si nenechal ujít takfika Ïádn˘ dÛle-

Ïit˘ zápas. Letos, pfii pfiíleÏitosti

oslav 30. roãníku R˘mafiovského

desetiboje, pfievzal ocenûní jako

jeden se zakladatelÛ, stál˘ úãast-

ník a organizátor vybran˘ch dis-

ciplín, napfi. vrhu koulí ãi skoku

do dálky.

PfiipomeÀme si nûkteré jeho úspûchy:

• 1971 (55 let) - Praha - nov˘ rekord ve své kategorii v bûhu na 60

m s ãasem 8,2 s

• 1972 (56 let) - Praha - nov˘ rekord ve své kategorii ve skoku da-

lekém - 4,79 m

• 1979 (63 let) - Praha, veteraniáda âSR - zlato v bûhu na 100

m a stfiíbro v bûhu na 400 m

• 1990 (74 let) - mistrovství âSR veteránÛ - zlato v bûhu na 400

m a v hodu diskem a stfiíbro v bûhu na 100 m

• 1991 (75 let) - mistrovství âR veteránÛ - zlato ve skoku dalekém

a stfiíbro v bûhu na 100 m a v hodu diskem

• 1993 (77 let) - Miyazaki, Japonsko, MS veteránÛ - 3. místo v de-

setiboji

• 1994 (78 let) - Praha, mistrovství âR veteránÛ - dva tituly mistra

âR - 400 m (ãas 1.18,7 min) a hod diskem (28,16 m)

• 1994 (78 let) - Athény, ¤ecko, ME veteránÛ - 2. místo v pûtiboji

a 3. místo v bûhu na 400 m

• 1997 (81 let) - Brno, mistrovství âR veteránÛ - 1. místo a nov˘

ãesk˘ rekord ve vrhaãském pûtiboji

• 1998 (82 let) - Itálie, ME veteránÛ - stfiíbro v hodu diskem

a bronz v pûtiboji a skoku dalekém

• 1999 (83 let) - Olomouc, mistrovství âR veteránÛ - 4 x 1. místo

(200 m - nov˘ ãesk˘ rekord, disk, o‰tûp a kladivo)

• 2002 (86 let) - Postupim, SRN, ME veteránÛ - 1. místo v pûtiboji,

2. místo v bûhu na 400 m a 3. místo v hodu diskem

Fota: archiv B. KoÀafiík
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K 31. 12. 2001 byl Jan KoÀafiík drÏitelem následujících ãesk˘ch veteránsk˘ch rekordÛ:

➣ Bûh na 200 m v kategorii M 80 let (37,62 s)

➣ Bûh na 400 m v kategoriích M 70 (76,3 s), M 75 (78,36 s) 
a M 80 let (97,5 s)

➣ Skok o tyãi v kategorii M 75 let (161 cm)

➣ Skok dalek˘ v kategorii M 85 let (294 cm)

➣ Hod o‰tûpem (400 g) v kategorii M 80 let (21,15 m)

➣ Desetiboj v kategorii M 75 let (5579 bodÛ)

➣ Klasick˘ pûtiboj v kategoriích M 70 (3116 b.), M 75 (3017 b.) 
a M 80 let (2530 b.)

O dobrém jménû, kterému se Jan KoÀafiík tû‰il

mezi sportovní vefiejností, svûdãí také jeho su-

verénní vítûzství v anketû o nejlep‰ího sportov-

ce pováleãného R˘mafiova (1946 - 2001), které

získal v lednu 2002.

Co fiíci závûrem - ti, ktefií ho znali, na nûj mají

jistû krásné vzpomínky. Tfieba jeho hra na har-

moniku byla vÏdy pfiíjemn˘m zpestfiením kaÏ-

dé men‰í ãi vût‰í spoleãenské akce. Humorné

historky, kter˘mi vÏdy opl˘val, dokázaly poba-

vit v‰echny vûkové kategorie. Budeme na tebe

stále vzpomínat...  Bc. Bronislav KoÀafiík, vnuk

Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii úspû‰nû zavr‰ili âesk˘ pohár 2006
Za úãasti jedenaãtyfiiceti tûlesnû

postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ se v pátek

17. listopadu uskuteãnil závûreã-

n˘ závod âeského poháru 2006,

jehoÏ pofiadatelem byl oddíl Meta

Opava. Hráãi zmûfiili své síly

v pûkné bezbariérové kuÏelnû

v Horním Bene‰ovû a R˘mafiov‰tí

tradiãnû potvrdili roli favorita.

V kategorii TP s náskokem devû-

tadvaceti poraÏen˘ch kolkÛ zvítû-

zil Zdenûk Doãkálek s 504 kolky

a stal se tak zároveÀ absolutním

vítûzem âeského poháru 2006

v této kategorii. Druhé místo vy-

bojoval v Horním Bene‰ovû Ja-

roslav Horáãek z Olympie Brun-

tál (475 kolkÛ) a tfietí místo patfii-

lo Pavlu Mikurdovi z Baníku

Ostrava (459 kolkÛ).

Koneãné pofiadí âeského poháru

2006 v kategorii TP muÏi je ná-

sledovní: 1. Zdenûk Doãkálek

(TJ Jiskra R˘mafiov), 2. Jaroslav

Horáãek (Olympia Bruntál), 

3. Pavel Mikurda (Baník Ostrava).

V kategorii LP 2 si nejlépe vedl

Jan ·merda z âKD Blansko (431

kolkÛ), stfiíbrnou pozici vybojo-

val r˘mafiovsk˘ Karel Forcek, kte-

rému se podafiilo uhrát 425 kol-

kÛ, a na tfietí pfiíãce stanul

Vladimír ·trbík z Olympie

Bruntál (422 kolkÛ).

Medailové pozice v celkovém

pofiadí âeského poháru v kate-

gorii LP 2 vybojovali: 1. Jan

·merda (âKD Blansko), 2. Jan

Ba‰n˘ (âKD Blansko) a 3. mís-

to patfií Karlu Forcekovi (TJ

Jiskra R˘mafiov).

Pro pfiíznivce kuÏelkáfiského zá-

polení je tady informace o koná-

ní mistrovství âeské republiky.

Uskuteãní se v sobotu 16. pro-

since na r˘mafiovské kuÏelnû

a zúãastnit by se jej mûlo celkem

‰estadvacet tûlesnû postiÏen˘ch

kuÏelkáfiÛ v‰ech kategorií z celé

âeské republiky. Potû‰ující je, Ïe

z TJ Jiskra R˘mafiov postoupilo

v‰ech ‰est kuÏelkáfiÛ. Budeme

drÏet palce a pfiíznivce kuÏelkáfi-

ského sportu tímto zveme na avi-

zované mistrovství, aby povzbu-

dili na‰e sportovce. JiKo

Sportovní klub Studio Sport a zdraví R˘mafiov
zve

v pátek 15. prosince v 17 hodin do sálu mûstského kina na

AKADEMII
u pfiíleÏitosti zaloÏení Studia SaZ a Oddílu závodního aerobiku

V pestrém programu vás provedeme historií Studia SaZ, uvidíte
ukázky rekreaãního i závodního aerobiku, zacviãí nejmen‰í

Beru‰ky, ale i Ïeny a nejstar‰í cviãenky Studia SaZ, závodní sestavy
pfiedvedou pfiebornice kraje, finalistky MâR i vicemistrynû âR

Vstupné dobrovolné

ZZZZaaaajjjj iiii ‰‰‰‰ÈÈÈÈuuuujjjjeeeemmmmeeee::::
---- pppprrrrooooddddeeeejjjj aaaa kkkkoooouuuuppppiiii nnnneeeemmmmoooovvvv iiii ttttoooossss tttt íííí aaaa ppppoooozzzzeeeemmmmkkkkÛÛÛÛ
---- sssseeeeppppiiii ssssoooovvvváááánnnníííí ssssmmmmlllluuuuvvvv
---- nnnnáááávvvvrrrrhhhhyyyy nnnnaaaa vvvvkkkk llllaaaadddd ddddoooo llll iiii ssss ttttuuuu vvvv llllaaaassss ttttnnnniiii ccccttttvvvv íííí
---- ooooddddhhhhaaaaddddyyyy cccceeeennnnyyyy nnnneeeemmmmoooovvvv iiii ttttoooossss tttt íííí
---- oooossss ttttaaaattttnnnníííí nnnnáááálllleeeeÏÏÏÏ iiii ttttoooossss tttt iiii tttt ˘̆̆̆kkkkaaaajjjj íííí cccc íííí sssseeee rrrreeeeaaaa llll iiii ttttnnnníííí ãããã iiiinnnnnnnnoooossss tttt iiii

NNNN aaaa bbbb íííí zzzz íííí mmmm eeee ::::
----     kkkk llll aaaa ssss iiii cccc kkkk éééé     ssss kkkk llll eeee nnnn áááá fifififi ssss kkkk éééé     pppp rrrr áááá cccc eeee
----     pppp rrrr áááá cccc eeee     ssss pppp oooo llll yyyy kkkk aaaa rrrr bbbb oooo nnnn áááá tttt yyyy,,,,

vvvv llll nnnn iiii tttt ˘̆̆̆mmmm iiii     dddd eeee ssss kkkk aaaa mmmm iiii
----     rrrr áááá mmmm oooo vvvv áááá nnnn íííí     ----     vvvv eeee llll kkkk ˘̆̆̆    vvvv ˘̆̆̆bbbb ûûûû rrrr     llll iiii ‰‰‰‰ tttt
----     gggg uuuu mmmm oooo vvvv éééé     tttt ûûûû ssss nnnn ûûûû nnnn íííí     dddd oooo     oooo kkkk eeee nnnn

aaaa     dddd vvvv eeee fifififi íííí     ----     dddd oooo bbbb rrrr éééé     cccc eeee nnnn yyyy

KKoonnttaakkttuujjttee nnááss nnaa ããííssllee:: 660077 111122 000099

OOzznnaammuujjeemmee oobbããaannÛÛmm RR˘̆mmaafifioovvaa aa ookkoollíí,,
ÏÏee jjssmmee zzaahháájjiillii ããiinnnnoosstt vv oobbllaassttii rreeaalliitt..

KKoonnttaakkttuujjttee nnááss nnaa ããííssllee:: 555544 2211 2255 7799

SSkklleennááfifissttvvíí NNoovváákk
ZZddeeÀÀkkaa ZZbboofifiiilloovváá,,  HHoorrnníí 11,, RR˘̆mmaafifioovv
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Reklama
v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 8. 12. 2006

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 30. 11. 2006 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

22/2006

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



■ 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.

Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi, 1. maj.
r. v. 2004, rádio, PC, multif. volant,
tempomat, 6x airbag, ABS, CD, el.
okna a  zrc., cent. Cena: 369 900 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.

Seat Inca 1.4i 44 kW, 5 míst,
CZ, r. v. 1996, 2x airbag, rádio,
centrál, pos. fiíz., zad. stûr., tón.
skla, imob. Cena: 79 900 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.

Fiat Punto 1.2, CZ,1. maj., ser-
vis, r. v. 2000, airbag, zad. stû-
raã, v˘‰k. nast. sedadlo fiidiãe,
tón. skla. Cena: 84 900 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.

·koda Fabia 1.2, 1. maj., CZ, ser-
vis, r. v. 2003, 2x airbag, ABS, rá-
dio, CD, posil. fiíz., taÏ., zám. fiad.
páky, zad. stûr. Cena: 169 900 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.

Renault Kangoo 1.5 dCi, r. v.
2005, rádio, posil. fiíz., zadní
stûraã, el. okna, centrál, air-
bag, ABS. Cena: 259 900 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.

KLIMA DIESEL KLIMA

KLIMAKLIMA

DIGI KLIMA

DIGI KLIMA KLIMAKLIMA

KLIMA

MÁLO NAJETO

DIESELDIESEL

DIESEL DIESEL

KLIMA KLIMA LPGDIESEL

DIGI KLIMA

DIESEL

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

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA


