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Struãnû z událostí roku 2006
Leden
• r˘mafiovská zvlá‰tní ‰kola zmûni-

la z rozhodnutí kraje svÛj název na

Základní ‰kolu, R˘mafiov, ·kolní

námûstí, p. o.;

• v knihovnû byla otevfiena v˘stava

prací ÏákÛ ZU· na téma Putování

s povûstmi, v˘sledek projektu, kte-

r˘ iniciovala knihovna k 60. v˘roãí

svého zaloÏení;

• 20. ledna se jako první obãánek

R˘mafiova narodila Vendulka Ger-

hardová;

• zastupitelé na zasedání 26. ledna

neschválili v˘stavbu hobbymarketu

na lukrativním pozemku vedle au-

tobusového nádraÏí;

• v pondûlí 30. ledna pfievzali

v bruntálském hotelu Slezan fotba-

lov˘ trenér Milan Furik, kuÏelkáfi

Zdenûk Doãkálek a závodník v par-

kurovém skákání Josef Kincl oce-

nûní za sportovní úspûchy, které je

vynesly mezi sedmnáct nejlep‰ích

sportovcÛ okresu Bruntál;

• 30. ledna byly na adrese www.ry-

marov.cz zpfiístupnûny nové webo-

vé stránky mûsta.

Únor
• v pátek 3. února byla v zahradû

Hedvy pfiedstavena vefiejnosti nová

rolba, kterou pro údrÏbu bûÏeck˘ch

tratí pofiídila Místní akãní skupina

R˘mafiovsko, o. p. s., v rámci pro-

gramu Leader + z dotace EU

a Evropského zemûdûlského orien-

taãního a záruãního fondu;

• v polovinû února na R˘mafiovsko

zavítali zástupci Stálého v˘boru

Senátu pro rozvoj venkova v ãele se

senátorem za bruntálsk˘ obvod

Jifiím Îákem. Bûhem setkání se sta-

rosty a starostkami diskutovali mi-

mo jiné o dotacích z evropsk˘ch

fondÛ, které by napomohly rozvoji

zemûdûlství a agroturistiky v regio-

nu s vysokou mírou nezamûstna-

nosti;

• neobyãejné mnoÏství snûhu, které

napadlo bûhem ledna a února, pÛ-

sobilo ‰kody na stfiechách budov ve

mûstû; v noci z 10. na 11. února se

pod tíhou snûhu propadla stfiecha

v areálu firmy Polygon na ÎiÏkovû

ulici;

• 19. února se v zahradû Hedvy jel

pfiedposlední závod seriálu Mi-

strovství âR v motoskijöringu, i le-

tos za úãasti zpûváka Janka Ledec-

kého. ·patná pfiíprava tratû v‰ak

zpÛsobila ‰kody na terénu zahrady

Hedvy;

• 27. února zahrál amatérsk˘ diva-

delní spolek Mahen premiéru situ-

aãní komedie Neila Simona ¤eãi;

• r˘mafiovská ZU· natáãela své

první ‰kolní DVD.

Bfiezen
• 2. bfiezna nav‰tívil R˘mafiov euro-

poslanec Jifií Ma‰tálka a lídr KSâM

pro parlamentní volby Karel Svo-

boda; oba debatovali na radnici se

zástupci mûsta napfi. o Ïivotním pro-

stfiedí na R˘mafiovsku a potenciál-

ních evropsk˘ch dotacích, ale i o ne-

zamûstnanosti. Jifií Ma‰tálka nav‰tí-

vil také r˘mafiovskou nemocnici;

• 2. bfiezna se stala mimofiádná udá-

lost, jejíÏ hlavní aktérkou byla pra-

covnice oddûlení sociálnûprávní 

ochrany a sociální prevence MûÚ

R˘mafiov Alena Hiczová. Ta rych-

l˘m poskytnutím první pomoci za-

chránila Ïivot Ïenû, která v budovû

Okresního soudu v Bruntále upadla

do bezvûdomí;

• 4. bfiezna vytvofiil dvouapÛllet˘

Jeník Hudáãek z R˘mafiova ãesk˘

rekord v poznávání znaãek kamio-

nÛ v nejniÏ‰ím vûku;

• v pátek 24. bfiezna na radnici

v R˘mafiovû zavítal dal‰í vrcholn˘

politik, ministr vnitra Franti‰ek

Bublan. V centru jeho zájmu byly

problémy samosprávy;

• 26. bfiezna se pod náporem mo-

hutné vrstvy tajícího ledu a snûhu

zfiítila dal‰í stfiecha, tentokrát na

prodejnû H+H na ulici 1. máje;

• 28. bfiezna ocenili zástupci Mo-

ravskoslezského kraje profesorku

r˘mafiovského gymnázia ZdeÀku

Sedláãkovou v kategorii V̆ razná

pedagogická osobnost za její mi-

mo‰kolní práci se studenty;

• Ski klub RD R˘mafiov získal díky

Hanû Maãudové, Radimu Keclí-

kovi a Jifiímu Vykoukalovi tfii pfie-

bornické tituly v Moravském pohá-

ru v bûÏeckém lyÏování.

Duben
• od 1. dubna pouÏívá r˘mafiovská

a bruntálská nemocnice spoleãn˘

název Podhorská nemocnice, jehoÏ

autorem je MUDr. Stanislav Horák;

• 10. dubna koncertoval v sále

ZU· litevsk˘ dívãí sbor Au‰ra ze

stfiední ‰koly Panemuné v Alytusu,

kter˘ pfiijel na pozvání Gymnázia

R˘mafiov;

• v dubnu byl zahájen program ko-

munitního plánování sociálních

sluÏeb v R˘mafiovû;

• v˘stavou v muzeu oslavil Ïivotní

jubileum malífi, grafik, fotograf

a muzejník Milo‰ PoÏár;

• v˘stavou v galerii knihovny osla-

vil padesátiny r˘mafiovsk˘ fotograf

Zdenûk Habr;

• 15. dubna získali taneãníci skupi-

ny Freeze Dance Michal ZeÈák

a Martin Sedláãek tituly mistrÛ re-

publiky v electric boogie;

• ve Stránském se konal tfietí

Velikonoãní ateliér, kter˘ pofiádala

Obecnû prospû‰ná spoleãnost

Sovinecko za úãelem pfiipomenutí

lidov˘ch tradic;

• Zuzana Buãková ze Sportovního

klubu Studio Sport a zdraví získala

titul pfiebornice Olomouckého

a Moravskoslezského kraje ve spor-

tovním aerobiku;

• v dubnu zapoãala regenerace pa-

nelového sídli‰tû Pfiíkopy, hlavní

náplní projektu bylo vybudování

dvou dûtsk˘ch hfii‰È, kompletní v˘-

mûna chodníkÛ a vefiejného osvût-

lení a v˘sadba zelenû.

Kvûten
• renomovan˘ historik a muzejník

Jifií Karel dostal k pfiekvapení ‰iroké

vefiejnosti v˘povûì z r˘mafiovského

muzea. Vzniklá kauza nakonec ved-

la k odvolání tehdej‰í fieditelky mu-

zea Irmy Krejãí a vypsání v˘bûro-

vého fiízení na nového fieditele;

• 10. kvûtna oslavil úctyhodn˘ch 

95 let nejstar‰í obãan R˘mafiova

Rudolf Ziegler;

• taneãní klub Jes získal na mistrov-

ství republiky v tanci dva tituly vi-

cemistrÛ âR;

• v pátek 19. kvûtna probûhl v uli-

cích mûsta a v zahradû Hedvy tra-

diãní majáles studentÛ gymnázia,

zakonãen˘ rockov˘m koncertem

v SVâ, jehoÏ hlavní hvûzdou byla

legendární kapela UÏ jsme doma;

• 20. kvûtna zvítûzila kuÏelkáfika TJ

Jiskra Vûra Tomanová na mistrov-

ství republiky v Tábofie a stala se

seniorskou mistryní âR pro rok

2006;

• Taneãní skupina Freeze Dance

pfiivezla z evropského mistrovství

ve Finsku tfii medaile;

• v pátek 26. a sobotu 27. kvûtna 

uspofiádala matefiská ‰kola v Jano-

vicích v zámeckém parku Bambi-

riádu 2006, pfiehlídku volnoãaso-

v˘ch aktivit a organizací pro dûti;

• v sobotu 27. kvûtna získala Tereza

Krywdová ze Sportovního klubu

Studio Sport a zdraví druhé místo

na Mistrovství âR v aerobiku;

• o posledním kvûtnovém víkendu

oslavil R˘mafiov spoleãnû se sv˘mi

partnersk˘mi mûsty desetileté v˘-

roãí podepsání smlouvy o spoluprá-

ci s nûmeck˘m Schottenem.

âerven
• ve dnech 2. a 3. ãervna se konaly

volby do Parlamentu âeské repub-

liky. Na R˘mafiovsku zvítûzila

âSSD;

• na mistrovství republiky v tanci 

3. ãervna v Bruntále získaly taneã-

nice TK Jes Îaneta Szapowalová 

1. místo, Markéta Mlãáková 3. mís-

to a Nikola âudovská také 3. místo

v sólov˘ch kategoriích, v kategorii

formací dosáhl TK Jes na titul vice-

mistra republiky;

• vernisáÏí 5. ãervna byl vefiejnosti

pfiedstaven keramick˘ Strom po-

znání, dílo v˘tvarnice Martiny

Kohoutkové, kter˘ bude souãástí 

trvalé expozice Galerie U Stromu

poznání v knihovnû;

• Osmiletá klavíristka Hana Lou-

nová skonãila 9. ãervna druhá na

soutûÏi mlad˘ch hudebních talentÛ

Prague Junior Note;

• u pfiíleÏitosti festivalu Pelhfiimov -

mûsto rekordÛ byl jifiíkovsk˘ fiezbáfi

Jifií Halouzka za svou desetimetro-

vou sochu dûda Pradûda vyhlá‰en

rekordmanem v kategorii Kuriozita

roku 2006;
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• 13. ãervna nav‰tívil cyklista a re-

kordman Bohumil Kysel˘ R˘ma-

fiov jako jednu ze zastávek na dál-

kové jízdû skrz v‰echna rodná mûs-

ta ãesk˘ch reprezentantÛ na mist-

rovství svûta ve fotbale;

• SoÀa Andr‰ová z R˘mafiova zvítû-

zila v regionálním kole celostátní

protikufiácké soutûÏe PfiestaÀ a vy-

hraj;

• 18. ãervna probûhl v kostele sv.

Trojice v Albrechticích u R˘mafiova

festival Baroko, kter˘ uspofiádala

ZU·;

• 21. ãervna zorganizovala Stfiední

‰kola R˘mafiov na Pradûdu ãí‰nick˘

pûtiboj;

• mezi nejlep‰ími studenty Morav-

skoslezského kraje byl 26. ãervna

ocenûn i student Gymnázia R˘ma-

fiov Dimitrij Tyã.

âervenec
• 1. ãervence probûhl v r˘mafiov-

ském muzeu Muzejní den s boha-

t˘m programem v˘stav, divadel-

ních a hudebních vystoupení

a pfiedná‰ek;

• 1. ãervence se v zahradû Hedvy

konal první roãník festivalu ska

a reggae hudby R˘mafiovská ska-

tastrofa;

• 8. ãervence oslavilo Stránské 686.

v˘roãí zaloÏení obce;

• 15. ãervence se v zahradû Hedvy

konal druh˘ roãník festivalu hipho-

pové kultury Battle Kings 2006;

• 20. ãervence nav‰tívil zámek

v Janovicích pracovník Národního

památkového ústavu a Ministerstva

kultury âR Jaroslav Urban, aby zji-

stil stav této památky;

• 22. a 23. ãervence se v R˘mafiovû

na neformální náv‰tûvu zastavil sta-

rosta litevského Alytusu Vytautas

Kirkliaskas;

• mlad‰í Ïáci oddílu fotbalu TJ

Jiskra vybojovali na krajském pfie-

boru 1. místo a postoupili do divize;

• v sobotu 22. ãervence pofiádal

v zahradû Hedvy Sbor dobrovol-

n˘ch hasiãÛ R˘mafiov 39. roãník

Memoriálu Jana Suka.

Srpen
• mimofiádné zasedání zastupitel-

stva 1. srpna rozhodlo o prodeji pû-

tihektarového pozemku v prÛmy-

slové zónû firmû Styrotrade. Závod

na tvarování polystyrenu by mûl

v budoucnu nabídnout aÏ 50 pra-

covních míst;

• v srpnu v muzeu vystavoval zná-

m˘ pfiedstavitel abstraktního umû-

ní, olomouck˘ malífi a kreslífi

Miroslav ·najdr st.;

• ve dnech 11. a 12. srpna se v are-

álu skautského stfiediska Na Stráni

konalo uÏ poãtvrté Mistrovství

Evropy ve westernov˘ch doved-

nostech;

• 21. srpna nav‰tívil R˘mafiov teh-

dej‰í ministr pro místní rozvoj Rad-

ko Martínek, aby slavnostnû otevfiel

nov˘ bytov˘ dÛm v ulici Pod

Svahem, kter˘ vyrostl na místû vy-

hofielé ubytovny;

• 26. srpna se ve Stránském konala

akce vûnovaná ‰ífrování, tradiãní-

mu zpracování bfiidlice;

• Podhorská nemocnice otevfiela na

oddûlení rehabilitaãní a fyzikální

medicíny v R˘mafiovû balneologic-

ké pracovi‰tû, které pacientÛm nabí-

zí moderní vybavení pro vodoléãbu;

• 39ãlenná v˘prava ÏákÛ základní

‰koly a studentÛ gymnázia repre-

zentovala R˘mafiov na mezinárod-

ním sportovním setkání ve spfiátele-

ném italském mûstû Arcu;

• byla dokonãena rekonstrukce

·kolní ulice v Janovicích.

Záfií
• ZU· spustila poãátkem roku nové

internetové stránky www.zusryma-

rov.org;

• 5. záfií oslavil ‰edesátiny svûtovû

proslul˘ fotograf Jindfiich ·treit;

• 9. záfií se konaly patnácté Dfievafi-

ské, lesnické a myslivecké dny se

soutûÏí dfievorubcÛ, ukázkami tûÏ-

ké techniky a bohat˘m sportovním

a kulturním programem, jehoÏ

hvûzdou byl soubor Hradi‰Èan;

• 12. záfií byl do funkce fieditele

muzea jmenován Dieter Schallner;

• 14. záfií nav‰tívil R˘mafiov ame-

rick˘ velvyslanec William Caba-

niss s manÏelkou Catherine, v té do-

bû vystavující v Muzeu Bruntál.

Souãástí náv‰tûvy byla i prohlídka

v˘stavy manÏelÛ Kovalov˘ch v r˘-

mafiovském muzeu a stál˘ch expozic;

• 16. záfií probûhl 31. roãník R˘-

mafiovské padesátky;

• 16. záfií se v kostele sv. Trojice

v Albrechticích u R˘mafiova konalo

duchovnû-umûlecké pásmo kostelní;

• 21. záfií byl ve velkém sále SVâ

uveden koncert chlapeckého sboru

Boni pueri;

• 21. záfií v R˘mafiovû koncertoval

písniãkáfi Karel Plíhal;

• do funkce fieditelky Matefiské ‰ko-

ly na Revoluãní ulici byla jmenová-

na Vûra Straková;

• byla dokonãena revitalizace síd-

li‰tû Pfiíkopy.

¤íjen
• 4. fiíjna oslavil historik a muzejník

Jifií Karel sedmdesátiny;

• v fiíjnu uspofiádalo muzeum retro-

spektivní v˘stavu k nedoÏit˘m

st˘m narozeninám fotografa, uãite-

le, botanika a objevitele Karla

Schinzela Jaroslava Nûmce;

• v pátek 13. fiíjna vystoupila v ka-

pli V Lipkách legenda folku Spiri-

tuál kvintet;

• o víkendu 14. a 15. fiíjna organi-

zovala Obecnû prospû‰ná spoleã-

nost Sovinecko ve Stránském Svá-

tek jabloní;

• 19. fiíjna pfiijel na neoficiální ná-

v‰tûvu R˘mafiova expremiér Jifií

Paroubek;

• ve dnech 20. a 21. fiíjna se konaly

volby do mûstského zastupitelstva.

Do funkce v novém volebním obdo-

bí nastoupilo pût nov˘ch zastupitelÛ,

starostou byl opût zvolen Petr Klou-

da, místostarostou Jaroslav Kala;

• 27. fiíjna oslavila Stfiední ‰kola

R˘mafiov, dfiívûj‰í zemûdûlské uãi-

li‰tû, 110. v˘roãí svého vzniku;

• 29. fiíjna vystoupil v malém sále

SVâ proslul˘ jazzov˘ trumpetista

Laco Deczi se svou kapelou Celula

New York;

• titul juniorského mistra Pfieboru

Moravy v motokrosu získal tfiinác-

tilet˘ Marek Dfievo z R˘mafiova.

Listopad
• 6. listopadu zemfiel sportovec, ví-

tûz veteraniád a drÏitel fiady rekor-

dÛ, letos devadesátilet˘ Jan KoÀa-

fiík;

• 7. listopadu byla v knihovnû zahá-

jena v˘stava prací klientÛ Domova

odpoãinku ve stáfií v Dolní Mora-

vici;

• 10. a 11. listopadu probûhly osla-

vy 60. v˘roãí vzniku ãeského gym-

názia v R˘mafiovû, pfii této pfiíleÏi-

tosti byla otevfiena v˘stava fotogra-

fií Jindfiicha ·treita a pokfitûn jeho

nov˘ kalendáfi;

• v muzeu byla 10. listopadu verni-

sáÏí zahájena v˘stava letos jubilují-

cího Jindfiicha ·treita a jeho vÛbec

poprvé vystavujícího otce Jindfiicha

·treita st.;

• 13. listopadu mohli pfiíznivci du-

chovní hudby nav‰tívit koncert

Olomouckého komorního sboru

v kostele archandûla Michaela;

• 15. listopadu byl zahájen zku‰eb-

ní provoz kluzi‰tû s novû vybudo-

vanou umûlou ledovou plochou;

• Ïáci Základní ‰koly R˘mafiov, ãle-

nové Ski klubu RD R˘mafiov, zís-

kali bronz na Mistrovství âeské re-

publiky v pfiespolním bûhu v Jese-

níku;

• v R˘mafiovû probûhla anketa o so-

ciálních sluÏbách jako jeden z kro-

kÛ komunitního plánování sociál-

ních sluÏeb ve mûstû;

• v pfiízemí muzea byla otevfiena

nová Galerie Pran˘fi, urãená pfiede-

v‰ím pro v˘stavy zaãínajících foto-

grafÛ. V souãasnosti v ní probíhá

putovní v˘stava soutûÏních snímkÛ

Moravskoslezského fotografického

okruhu.

Prosinec
• 5. prosince byla v SVâ oficiálnû

otevfiena zrekonstruovaná a moder-

nû vybavená poãítaãová uãebna;

• v sobotu 9. prosince byli bûhem

literárního odpoledne v SVâ vyhlá-

‰eni vítûzové Literární a v˘tvarné

soutûÏe Marie Kodovské;

• 9. prosince vyhlásil Sbor dobro-

voln˘ch hasiãÛ R˘mafiov Jaroslava

Bálka Hasiãem roku 2006;

• do Domova odpoãinku ve stáfií

v Dolní Moravici a R˘mafiova zaví-

tala 12. prosince manÏelka premié-

ra Pavla Topolánková;

• 13. prosince vystoupil v R˘mafio-

vû dûtsk˘ folklorní soubor Valá‰ek

z Kozlovic s vánoãním pofiadem;

• na zasedání zastupitelstva ve ãtvr-

tek 14. prosince byla znovu zamít-

nuta nabídka odkoupení pozemku

vedle autobusového nádraÏí pro 

úãel v˘stavby hobbymarketu;

• 16. prosince se v R˘mafiovû kona-

lo mistrovství republiky tûlesnû po-

stiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ, jehoÏ vítûzem

se stal v kategorii tûÏce postiÏen˘ch

muÏÛ Zdenûk Doãkálek;

• bruntálské pracovi‰tû spojené Pod-

horské nemocnice z technick˘ch dÛ-

vodÛ uzavfielo porodní oddûlení.

Pfiipravila ZN
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Aktuálnû z mûsta

Radní se seznámili se zprávou o bezpeãnostní situaci ve mûstû
V pondûlí 4. prosince se uskuteãnilo zasedá-

ní Rady mûsta R˘mafiova. Radní na nûm pfii-

jali celkem sto usnesení, z nichÏ dvaatfiicet

mûlo charakter doporuãení pro jednání za-

stupitelstva mûsta. Vût‰inu usnesení tvofiily

záleÏitosti majetkové a bytové.

Rada schválila plán zasedání na rok 2007.

Dále schválila zmûnu Pravidel pro postup

obãanÛ a orgánÛ mûsta pfii podávání a vyfii-

zování Ïádostí o pronájem bytu, podnájem

a v˘mûnu bytÛ v majetku mûsta R˘mafiova

s platností od 1. ledna 2007. (Úplné znûní
Pravidel uvefiejníme v lednovém vydání jako
pfiílohu novin.)
Rada mûsta vzala na vûdomí zprávu o situa-

ci ve spoleãnostech VaK - BRVOS. O v˘vo-

ji situace informuje v samostatném ãlánku

starosta mûsta Ing. Petr Klouda.

Radní dále vzali na vûdomí materiál pfiedlo-

Ïen˘ spoleãností Podhorská nemocnice, a. s.,

t˘kající se oprav budov v Podhorské nemoc-

nici pro rok 2007. Pro nejbliÏ‰í období

upfiednostnili nutné opravy (zejména stfiechy

hlavní budovy a stravovacího pavilonu) pfied

technick˘m zhodnocováním majetku (rekon-

strukcí a pfiebudováním interiéru).

Rada mûsta schválila cenu stoãného na rok

2007. Kalkulace na rok 2007 vychází z od-

hadu v˘sledku roku 2006. Stoãné pro rok

2007 je stanoveno na ãástku 16,90 Kã/m3.

V pfiedkládaném materiálu jednatele

Mûstsk˘ch sluÏeb Ing. Martina Valy se uvá-

dí, Ïe v˘‰e ãástky neumoÏÀuje provozovate-

li provádût akce investiãního charakteru, na

tyto je nutno pouÏít buì zdroje mimo spoleã-

nost nebo razantní zv˘‰ení stoãného (zv˘‰e-

ní stoãného o 1 Kã znamená rÛst pfiíjmÛ

o cca 340 tis. Kã).

Radní schválili uzavfiení vefiejnoprávní

smlouvy mezi mûstem R˘mafiov a obcí Dolní

Moravice o zaji‰Èování v˘konu pÛsobnosti

podle zákona o obecní policii.

Místní organizace Sboru dobrovoln˘ch hasi-

ãÛ R˘mafiov pofiádá kaÏd˘ rok vyhodnocení

sv˘ch ãlenÛ a pfiitom vyhla‰uje titul „Hasiã

roku“. Vyhlá‰ení probûhlo 9. prosince na

slavnostním zasedání sboru a titul pro rok

2006 získal Jaroslav Bálek, kter˘ si zároveÀ

odnesl finanãní odmûnu. Rada vzala na vû-

domí vyhodnocení SDH R˘mafiov a schváli-

la poskytnutí penûÏního daru.

Rada mûsta vzala na vûdomí zprávu o poÏár-

ní ochranû. Ve zprávû se uvádí, Ïe od 1. fiíjna

2005 do 1. fiíjna 2006 vyjíÏdûli pfiíslu‰níci

stanice R˘mafiov ke 176 událostem, coÏ je

o 22 více proti minulému období. Nejãastûji

hasiãi zasahovali u technick˘ch havárií a do-

pravních nehod. V tomto období byly na bu-

dovû poÏární zbrojnice provedeny stavební

úpravy - v˘mûna vstupních dvefií do budovy,

v˘mûna v˘plnû oken, nátûr stfiechy a instala-

ce snûhov˘ch zábran. JiÏ od roku 2005 pro-

bíhá jednání o pfievodu poÏární zbrojnice do

majetku státu - Hasiãské záchranné stanice

Moravskoslezského kraje.

PoÏární zbrojnice na Revoluãní ulici

v R˘mafiovû je vyuÏívána jednotkou HZS

Bruntál (poboãka R˘mafiov) a jednotkou

Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ mûsta

R˘mafiova.

Jednotka Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ mûsta

R˘mafiova má v souãasnosti 17 ãlenÛ. Z toho

6 je ãleny janovického SDH. Zásahové druÏ-

stvo bylo v leto‰ním roce svoláno celkem

ke 14 zásahÛm. Vedle zásahÛ absolvovali

ãlenové ‰kolení a podíleli se na zaji‰tûní slu-

Ïeb pro vefiejnost (soutûÏí apod.).

Zpráva dále uvádí, Ïe se vybavení hasiãské zá-

chranné stanice rok od roku zlep‰uje, a to hlav-

nû díky dotacím z kraje a mûsta. Jednotka dis-

ponuje dvûma vozidly pro pfiím˘ zásah T 148

a dvûma vozidly Avia, plovoucím ãerpadlem

Aquafast, ‰esti d˘chacími pfiístroji Saturn,

ãtyfimi radiostanicemi, souãástí vybavení kaÏ-

dého hasiãe jsou pfiilby, obleky a boty.

Dnes je jednotka ve vybavení srovnatelná

s profesionálními jednotkami kraje. Snahou

vedení Krajského hasiãského záchranného

sboru je dále zkvalitÀovat vybavení dobro-

voln˘ch jednotek. Pro pfiípad Ïiveln˘ch po-

hrom by jednotka pfiivítala ve v˘bavû moto-

rovou pilu.

âinnost na úseku protipoÏární prevence 

a ochrany je v rámci mûsta fiízena v souladu

se schválen˘mi pravidly. 

Z materiálÛ MûÚ zpracoval JiKo

Zastupitelé nedali souhlas s v˘stavbou hobbymarketu
Ve ãtvrtek 14. prosince se uskuteã-

nilo v malém sále Stfiediska volné-

ho ãasu tfietí zasedání Zastupitel-

stva mûsta R˘mafiova. Zastupitelé

na nûm pfiijali celkem jedenaãtyfii-

cet usnesení, z nichÏ vût‰ina mûla

charakter majetkov˘ch záleÏitostí.

Jednalo se zejména o zámûry pro-

deje pozemkÛ, vlastní prodej ãi

smûny pozemkÛ.

DÛleÏit˘m bodem jednání bylo

usnesení t˘kající se prodeje po-

zemkÛ vedle autobusového sta-

novi‰tû, naproti Stfiedisku volné-

ho ãasu, brnûnské firmû Rein-

vest Corporation, s. r. o., která se

o koupi zmínûného a z hlediska

mûsta velmi lukrativního po-

zemku pokou‰ela v minulosti

nûkolikrát, ov‰em bezúspû‰nû.

Dfiíve neÏ zastupitelé zahájili

k tomuto usnesení diskusi, sta-

rosta Petr Klouda informoval, Ïe

mûsto by za pozemky obdrÏelo 

4 mil. Kã, dále se firma zavázala

financovat doplÀkové stavby -

vyvolané investice (napfi. v˘stav-

bu nového autobusové nádraÏí,

rekonstrukci pfiilehl˘ch komuni-

kací, v˘stavbu nov˘ch chodníkÛ,

zelenû apod.) v celkové v˘‰i 

8 mil. Kã a k tomu nabízí dal‰í

prostfiedky ve v˘‰i 2 mil. Kã na

investice dle poÏadavkÛ mûsta.

Starosta i pfiesto vyjádfiil svÛj 

osobní názor ve smyslu zamíta-

vém. Komise Ïivotní prostfiedí

a regionálního rozvoje pfiitom 

opakovanou Ïádost projednala

a stojí si za sv˘m stanoviskem,

Ïe stavba by byla moÏná na po-

zemcích zahrnujících b˘valou

„vajíãkárnu“ a rozestavûnou bu-

dovu banky. Se stavbou na fir-

mou poÏadovan˘ch pozemcích

nesouhlasí.

„Zji‰Èovali jsme dÛvûryhodnost
této firmy a na uvedené brnûnské
adrese se Ïádná taková firma ne-
vyskytovala, jednalo se o klasic-
k˘ panelov˘ dÛm, aniÏ by na ce-
duli nebo domovním zvonku fi-
gurovalo jméno Reinvest Corpo-
ration, s. r. o.,“ sdûlil zastupite-

lÛm starosta Petr Klouda. Ten

dále uvedl, Ïe s touto firmou, lé-

pe fieãeno s jejími zástupci, mají

‰patné zku‰enosti v mûstû ·tern-

berku. Podle neoficiálních zdro-

jÛ se za touto firmou údajnû

skr˘vá fietûzec Lidl. Vznikla i dÛ-

vodná obava, Ïe by místo za-

m˘‰leného hobbymarketu, kter˘

by mûl nabízet ‰irokou ‰kálu ná-

fiadí, strojÛ, stavebního materiálu

a jehoÏ souãástí má b˘t prodejna

potravin, obãerstvení a doplÀko-

v˘ prodej, v R˘mafiovû mohl vy-

rÛst market Lidl.

O tom, zda prodat, ãi neprodat

zmiÀované pozemky za v˘‰e 

uveden˘ch podmínek, se rozpou-

tala mezi zastupiteli Ïivá diskuse.

Vût‰ina z nich hájila pozemek

mûsta s tím, Ïe v okolí je mnoho

dal‰ích pozemkÛ, kde by firma

mohla stavût. Zastupitel Jifií

Karel vyslovil nesouhlas s for-

mou, jakou je tento postup pre-

zentován, a vznesl dotaz, proã

nejsou o tak závaÏném problému

informováni obãané. „Domní-
vám se, Ïe by o v˘stavbû mûli
rozhodovat pfiedev‰ím obãané
mûsta, vzhledem k tomu, Ïe nás
na tato poslanecká místa zvolili,
a je jedno, zda se tak uskuteãní
prostfiednictvím referenda nebo

Parcela, o kterou má zájem Reinvest Corporation, s. r. o.
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v˘stiÏné informace v na‰ich no-
vinách,“ konstatoval Karel. Dal-

‰í zastupitelé se vyjádfiili v tom

smyslu, Ïe se nerozhoduje, zda

má firma stavût, ale pfiedev‰ím

o tom, kde bude stavût, a to je

pro mûsto nejdÛleÏitûj‰í otázka.

Na zastupitelstvu zaznûlo navíc

pfiekvapující sdûlení, které uvrh-

lo na zmiÀovanou firmu dal‰í

temn˘ stín, a sice Ïe se zástupci

firmy neúspû‰nû snaÏili vyvíjet

tlak prostfiednictvím korupce

u nûkter˘ch na‰ich zastupitelÛ.

Padaly návrhy na odroãení toho-

to bodu, ale vût‰ina zastupitelÛ

se vyjádfiila nesouhlasnû. Hlaso-

vání o zámûru prodeje pozemkÛ

se tedy nakonec uskuteãnilo

s tímto v˘sledkem: 16 zastupite-

lÛ nesouhlasilo s prodejem po-

zemkÛ naproti Stfiedisku volné-

ho ãasu, dva zastupitelé prodej

schválili a dva se zdrÏeli hlaso-

vání. Z toho vypl˘vá, Ïe firma

Reinvest Corporation, s. r. o., si

bude muset hledat jiné pozemky,

pokud bude chtít v R˘mafiovû

hobbymarket stavût.

Zastupitelé projednali dal‰í bod

usnesení, jímÏ byl rozpoãet na

rok 2007. Starosta mûsta Petr

Klouda informoval ãleny zastu-

pitelstva o návrhu rozpoãtu

s tím, Ïe dosud nejsou známa

v‰echna smûrná ãísla a ukazatele

rÛstu daní (v návrhu témûfi totoÏ-

né s v˘hledem roku 2006) a do-

tací na v˘kon státní správy (v ná-

vrhu 5 % + pfiedpokládaná dota-

ce na tfii pracovníky). Návrh roz-

poãtu je po diskusi v komisích

a radû mûsta koncipován tak, Ïe

jsou v nûm uvedeny jen ty pro-

jekty a akce, jejichÏ financování

pfiechází z roku 2006 na rok

2007 (chránûné byty na Lidické

ulici a dvoje vestavby bytÛ).

Rada mûsta pfiitom doporuãila

stanovit priority investic na rok

2007 a celé volební období a jen

na tyto akce Ïádat dotace.

„Doporuãuji Ïádat dotace na
v‰echny vybrané akce od poãát-
ku volebního období, protoÏe to
povaÏuji za nejv˘hodnûj‰í strate-
gii postupu - Ïádost mÛÏe uspût
aÏ na nûkolikát˘ pokus a zvy‰uje-
me tak ‰anci na zisk dotace. Z té-
to strategie ale mÛÏe vzniknout
potfieba pfieklenutí nedostatku
penûz úvûrem ãi pÛjãkou v prÛ-
bûhu roku, coÏ pak bude muset
b˘t fie‰eno rozpoãtov˘m opatfie-
ním. Rozpoãet a investice v nûm
obsaÏené nelze oddûlit od ãtyfile-
tého plánu investic, kter˘ zastu-
pitelstvo pfiijme pravdûpodobnû
na poãátku roku 2007. ProtoÏe je

v zastupitelstvu pût nov˘ch ãle-
nÛ, pfiedpokládám, Ïe zastupitelé
budou mít zájem na pÛvodnû na-
vrÏen˘ch investicích z pfiedchozí-
ho volebního období,“ konstato-

val starosta Klouda.

Dále zaznûlo, Ïe rok 2006 byl

sv˘mi pfiíjmy velmi v˘jimeãn˘

a umoÏnil tak vznik mnoha in-

vestic. Podle starosty je naopak

rozpoãet na rok 2007 velmi tvr-

d˘m návratem do reality. Ve‰-

keré pfiíjmy mûsta prakticky po-

kr˘vají jen provozní v˘daje mûs-

ta a jeho organizací, a to je‰tû po

razantním sníÏení pÛvodních ná-

vrhÛ odborÛ a komisí. Voln˘ch

prostfiedkÛ zÛstává pro pouÏití

mûsta jen minimum. Pro zmûnu

nepfiíznivého stavu finanãních

zdrojÛ (bude mít zfiejmû trval˘

ráz) doporuãuje rada mûsta pro-

jednat následující opatfiení, pfií-

padnû hledat dal‰í moÏnosti

k získání vlastních prostfiedkÛ,

napfi. prodejem nepotfiebného

majetku (chaty EvÏenky, v˘mû-

níkové stanice ã. 3, ‰kolky u spla-

vu, dûtského oddûlení a vrátnice

v nemocnici atd.), ãi pfiednostnû

pouÏít vlastní prostfiedky jen ja-

ko spoluúãasti k Regionálnímu

operaãnímu programu. Tak lze

z voln˘ch 10 - 15 mil. Kã vytvo-

fiit investice v celkové v˘‰i 66 -

100 mil. Kã. Z tohoto pohledu je

nutno pfiehodnotit napfi. investici

typu ‰kolka na Jelínkovû ulici 

(3 - 10 mil. Kã), která jediná po-

hltí znaãnou ãást voln˘ch finanã-

ních prostfiedkÛ na rok 2007.

Také je nutno porovnat efektivi-

tu vynaloÏen˘ch penûz - napfi.

v lokalitách pro v˘stavbu RD na

Fuãíkovû a Opavské ulici.

Otázkou také zÛstává, zda je za-

stupitelstvo pfiipraveno vymûfiit

ãi zv˘‰it nájemné sv˘m spoleã-

nostem Teplo, Mûstské sluÏby

a Byterm. Starosta dále uvedl, Ïe

je potfieba posoudit v˘voj rozpo-

ãtu a novû pfiipravované investi-

ce z pohledu jejich trval˘ch bu-

doucích nárokÛ na rozpoãet

mûsta (zda je‰tû dál pofiizovat in-

vestice, které jsou z podstaty

svého provozu nebo existence

ztrátové) - DPS, umûlá ledová

plocha jsou jiÏ rozhodnuty, 

v úvahu pfiipadá kryt˘ bazén ne-

bo koupali‰tû atd. Mûsto jiÏ pod-

le starosty financuje vzhledem

ke sv˘m moÏnostem dosti ‰iroké

spektrum kulturních, sportov-

ních a dal‰ích zafiízení a ta svojí

vlastní spotfiebou omezují moÏ-

nosti pofiízení jin˘ch potfiebn˘ch

investic. Ve hfie dále zÛstává pfie-

hodnocení v˘‰e cen poplatkÛ,

pozemkÛ, nájmÛ a úvaha o exi-

stenci mûstské policie.

Zastupitelé schválili pfiedloÏen˘

rozpoãet mûsta na rok 2007 dle

pfiedloÏeného návrhu, schválili

tvorbu a pouÏití sociálního fon-

du mûsta, tvorbu a pouÏití fondu

rozvoje bydlení a rozpoãtov˘

v˘hled pfiíjmÛ a v˘dajÛ na roky

2007 aÏ 2010. (S konkrétní podo-
bou rozpoãtu mûsta na rok 2007
seznámíme vefiejnost v prvním
lednovém vydání R˘mafiovského
horizontu.)
Schválili také navrÏená rozpo-

ãtová opatfiení t˘kající se rozpo-

ãtu na rok 2007.

Zastupitelstvo mûsta R˘mafiova

vydalo Obecnû závaznou vy-

hlá‰ku ã. 03/2006, kterou se mû-

ní a doplÀuje OZV ã. 08/2003,

o místním poplatku za provoz

systému shromaÏìování, sbûru,

pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a od-

straÀování komunálních odpa-

dÛ a o zru‰ení Obecnû závazné

vyhlá‰ky mûsta R˘mafiova 

ã. 02/2003. S úpln˘m znûním

vyhlá‰ky seznámíme obãany

v lednovém vydání R˘mafiov-

ského horizontu.

Zastupitelé na vlastní Ïádost od-

volali Ing. Tomá‰e Köhlera z do-

zorãí rady Podhorské nemocni-

ce, a. s., a povûfiili zastupováním

mûsta v dozorãí radû místostaro-

stu Ing. Jaroslava Kalu.

Zastupitelé vzali na vûdomí

zprávu o situaci ve spoleãnosti

VaK - BRVOS a neschválili pro-

dej podílu ve spoleãnosti BR-

VOS Bruntál, s. r. o., spoleãní-

kovi Mgr. Martinû Paleãkové za

40 tis. Kã. Dále zastupitelé nedo-

poruãili odkoupení pohledávky

vodného ve v˘‰i 215 450 Kã od

spoleãnosti BRVOS Bruntál, 

s. r. o. BliÏ‰í informace t˘kající

se situace ve vodárensk˘ch spo-

leãnostech uvádíme v samostat-

ném ãlánku starosty mûsta Ing.

Petra Kloudy uvnitfi novin.

Zastupitelé mûsta schválili plán

zasedání zastupitelstva a plán

práce kontrolního a finanãního

v˘boru na rok 2007.

V bodu rÛzné vystoupila zastupi-

telka SoÀa Kováfiíková a zajímala

se, zda se provádí kontrola statiky

rozestavûného objektu banky na

Husovû ulici, která nepatfií mûstu,

ale soukromému subjektu. Sta-

rosta ubezpeãil, Ïe kontroly pro-

vádí pravidelnû stavební úfiad

MûÚ R˘mafiov. Zastupitel Miro-

slav Vojáãek vyslovil nesouhlas

s velmi pomal˘m postupem 

oprav na budovách v Podhorské

nemocnici. „KdyÏ uÏ jsme pfii‰li
o nemocnici, nedovolme, aby-
chom je‰tû pfii‰li o budovy v ma-
jetku mûsta,“ konstatoval. Staro-

sta k tomu podal vysvûtlení, Ïe

spoleãnost Euromednet dala v ne-

dávné dobû podnût k opravû bu-

dov v ãástce cca 1 mil. korun.

Pfií‰tí zasedání zastupitelstva

mûsta se uskuteãní 8. února 2007

v 17 hodin v malém sále

Stfiediska volného ãasu v R˘ma-

fiovû a na programu jednání bude

vûcn˘ rámec akcí pro období

2006 - 2010, rozpoãtová opatfie-

ní roku 2007 a dal‰í. Obãané

jsou tímto srdeãnû zváni.

Z materiálÛ zastupitelstva mûsta
zpracoval JiKo

Budova nedostavûné banky na
Husovû ulici

Rozestavûn˘ dÛm s peãovatelskou sluÏbou na Hornomûstské ulici
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Vyúãtování vodného za rok 2005 od spoleãnosti BRVOS Bruntál, s. r. o.
Odbûratelé vody ve mûstû v ne-

dávné dobû obdrÏeli vyúãtování

vodného od spoleãnosti BRVOS

Bruntál, s. r. o., za rok 2005.

Jednatel spoleãnosti Ing. Cupák

viní z tohoto kroku starosty obcí

BRVOSu. Jde o pomluvu, neboÈ

toto rozhodnutí bylo a je jen

v kompetenci jednatele - tedy

Ing. Cupáka. Valnou hromadu

navzdory tvrzení Ing. Cupáka

nezmafiili starostové, ale to, Ïe

Ing. Cupák svolal valnou hroma-

du do sídla spo-

leãnosti VaK Brun-

tál, a. s., kde ne-

mûl konání valné

hromady nijak za-

ji‰tûno. Starosto-

vé obcí BRVOSu

vypracovali na

Ing. Cupáka Ïalo-

bu pro podezfiení z pomluvy a ta-

ké iniciují kontrolu ceny za rok

2005 u Finanãní-

ho úfiadu v Ostra-

vû.

Pokud jde o to,

zda mají obãané

doplatek za r. 2005

uhradit, mûli by

b˘t obeznámeni

s tím, Ïe adresa 

uvedená ve vyúãtování - BRVOS

Bruntál, s. r. o., tfi. Práce 1445/42,

792 01 Bruntál - jiÏ del‰í dobu

není adresou sídla firmy BRVOS

Bruntál, s. r. o. Tuto skuteãnost

lze ovûfiit telefonicky na ã. 554

711 051, které je uvedeno v prÛ-

vodním dopise Vyúãtování ceny

vodného a stoãného za rok 2005.

Ing. Petr Klouda,
starosta mûsta R˘mafiova

Vyjádfiení spoleãnosti VaK Brun-
tál, a. s., k dopisu spoleãnosti 
BRVOS Bruntál, s. r. o., kter˘m
sdûluje odbûratelÛm pitné vody
dÛvody pro dofakturaci vodného
za rok 2005: Ing. Zbynûk Cupák

jménem obchodní spoleãnosti

BRVOS Bruntál, s. r. o., zaslal od-

bûratelÛm vrubopisy, ve kter˘ch

provedl dofakturaci vodného

a stoãného za rok 2005, resp. za

období od 1. 1. 2005 do 30. 6.

2005. Toto doúãtování bylo pfiílo-

hou dopisu, ve kterém je obviÀo-

vána spoleãnost VaK Bruntál, a. s.,

ze zmafiení konání fiádnû svolané

valné hromady spoleãnosti BR-

VOS Bruntál, s. r. o.

K tomuto obvinûní uvádíme ná-

sledující:

PfiestoÏe má spoleãnost BRVOS

Bruntál, s. r. o.,

v obchodním rejst-

fiíku zapsáno jako

sídlo spoleãnosti

adresu tfiída Práce

1445/42, Bruntál,

nenáleÏí jí od 21. 2.

2006, kdy odstou-

pila od nájemní

smlouvy, Ïádné právo k uÏívání

této nemovitosti.

Souãasnû bychom chtûli sdûlit

v‰em odbûratelÛm, kter˘ch se do-

fakturace t˘ká, Ïe vzhledem k to-

mu, Ïe spoleãnost BRVOS Brun-

tál, s. r. o., nemá od

21. 2. 2006 uzavfie-

nu s vlastníkem

pfiedmûtné nemo-

vitosti, tj. se spo-

leãností VaK Brun-

tál, a. s., Ïádnou

smlouvu o nájmu

ãi pronájmu, neby-

lo zde skuteãnû dne 22. 6. 2006 

umoÏnûno konání valné hromady

spoleãnosti BRVOS Bruntál, s. r. o.

Tento krok jsme nepovaÏovali za

mafiení fiádnû svolané valné hro-

mady spoleãnosti BRVOS Brun-

tál, s. r. o., ale za uplatnûní práva

vlastníka nemovitosti.

Z obchodního styku jsme zjistili,

Ïe spoleãnost BRVOS Bruntál, 

s. r. o., je v souãasné dobû faktic-

ky fiízena z nebytov˘ch prostor na

adrese tfiída Práce 10, Bruntál,

tel.: 554 712 030.

Pfiedstavenstvo VaK Bruntál, a. s.

(Pozn. redakce: Na uvedeném telefonním ãísle se na‰í redakci ozval pracovník firmy VaK Bruntál,
kter˘ potvrdil, Ïe na adrese tfi. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál firma BRVOS skuteãnû nesídlí.)

(Poznámka redakce: Na uvedeném telefonním ãísle se ozvala pracovnice firmy BRVOS, s. r. o., kter˘ sdûlila,
Ïe oficiální adresa firmy BRVOS, s. r. o., je dosud na tfi. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál, a nedoplatky se tudíÏ mají zasílat na tuto adresu.)

Odbory MûÚ informují
Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

Balíãek pro Ïáky 1. tfiíd základních ‰kol

Pfiejeme v‰em nájemníkÛm 
i ostatním obãanÛm mûsta

klidné proÏití vánoãních svátkÛ
a úspû‰né vykroãení

do nového roku 2007.

KKoolleekkttiivv zzaammûûssttnnaannccÛÛ
oorrggaanniizzaaccee BByytteerrmm

Byterm R˘mafiov si dovoluje oznámit v‰em nájemníkÛm bytÛ

ve vlastnictví mûsta pohotovostní sluÏbu pro pfiípad havárií bû-

hem vánoãních svátkÛ.

Pohotovost je drÏena na ãíslech:

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

TZB, Jifií Vavrou‰ek ........................................ 603 531 811
TZB, Josef Procháska ..................................... 603 531 796

• Elektfiina
Roman Szukalski ............................................. 602 127 196

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

Ministerstvo dopravy, oddûlení BESIP,

v rámci rozvoje dopravní v˘chovy opût v le-

to‰ním ‰kolním roce pfiipravilo balíãky pro

Ïáky prvních roãníkÛ v‰ech základních ‰kol,

jehoÏ cílem je napomoci ke zv˘‰ení bezpeã-

nosti dûtí na na‰ich silnicích.

Balíãek obsahuje napfiíklad pracovní se‰ity

pro dopravní v˘chovu a samolepky doprav-

ních znaãek, vyuÏitelné jako pomÛcky v rám-

ci ‰kolní v˘uky. Dále naÏehlovací reflexní

materiál, ze kterého je moÏné napfiíklad pfii

v˘tvarné v˘chovû vystfiihnout rÛzné tvary,

které pak mohou rodiãe dûtem naÏehlit na je-

jich obleãení. Pro rodiãe jsou urãeny letáãky

vysvûtlující v˘znam dûtsk˘ch autosedaãek

a jejich správné pouÏívání a letáãky propagu-

jící reflexní materiály. Tvrdé desky, ve kte-

r˘ch jsou v‰echny pfiedmûty zabaleny, propa-

gují atraktivním zpÛsobem základní pravidla

bezpeãnosti silniãního provozu a jsou urãeny

k tomu, aby dlouhodobû slouÏily dûtem jako

desky na se‰ity, v˘kresy apod.

Novinkou leto‰ního roku je dárek i pro Ïáky

2. tfiíd základních ‰kol, ktefií obdrÏí pracovní

se‰it pro dopravní v˘chovu.

Pracovníci odboru dopravy a silniãního hos-

podáfiství v tûchto dnech provedli distribuci

balíãkÛ a pracovních se‰itÛ na základní ‰koly.

Renata Vysly‰elová,
odbor dopravy MûÚ R˘mafiov
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V˘sledky proveden˘ch úsporn˘ch opatfiení
na druÏstevních panelov˘ch domech v R˘mafiovû

V poslední dobû je stále více a více pfietfiásá-

no téma úspory energií, úsporn˘ch opatfiení

a jejich provedení. Je to jen módní v˘stfielek

této doby, nebo je jiÏ nutno se tím zab˘vat?

Ceny energií neustále stoupají, aÈ uÏ se jedná

o u‰lechtilou elektrickou energii, plyn nebo

centrální zásobování teplem. Právû vzrÛstají-

cí ceny nás tlaãí k provádûní úsporn˘ch 

opatfiení. 

Na nûkolika pfiíkladech z na‰eho okolí bych

rád demonstroval, kam nás posunula úsporná

opatfiení provedená na nûkter˘ch panelov˘ch

domech. Nechceme se zde podrobnû rozepi-

sovat o programu „Panel“, co obná‰í a jak ho

lze naplnit, protoÏe informace lze pomûrnû

snadno získat ze sdûlovacích prostfiedkÛ ne-

bo z odborn˘ch ãasopisÛ.

Jako vzor jsme si vzali bytové panelové do-

my Vûtrná 26, 28, 30 a bytov˘ dÛm ÎiÏkova

8, 10. První z popisovan˘ch objektÛ pro‰el

cel˘ komplexním revitalizaãním progra-

mem, u druhého objektu byla revitalizována

jen polovina domu ã. 10, druhá polovina ã. 8

zÛstala v pÛvodním stavu. NavrÏená úsporná

opatfiení vycházela ze zpracovaného energe-

tického auditu.

Revitalizace spoãívala v zateplení fasádní-

ho plá‰tû polystyrenem EPS o tlou‰Èce 

100 mm, zateplení ostûní, v˘mûnû oken za

plastová pûtikomorová s osazen˘mi izolaã-

ními dvojskly, v˘mûnû vchodov˘ch dvefií za

hliníková spoleãnû se zmen‰ením vstupních

otvorÛ a následn˘m zazdûním se zateple-

ním, zateplení stropu nad suterénem mine-

rální izolací v tlou‰Èce 50 mm a zateplení

podstfie‰ního plá‰tû minerální izolací

v tlou‰Èce min. 120 mm. Spoleãnû s prová-

dûn˘mi pracemi na obvodovém plá‰ti pro-

bûhla úprava na patû uzlu topení v obou po-

pisovan˘ch objektech, v pfiípadû ulice

ÎiÏkovy rozdûlení uzlu pro oba vchody sa-

mostatnû. Souãasnû byly osazeny mûfiiãe

tepla na kaÏd˘ bytov˘ radiátor.

Vezmeme-li jako první pfiíklad dÛm Vûtrná

26, 28, 30, v roce 2004, kdy nebyl dÛm revi-

talizován, to znamená v nezatepleném stavu,

byla spotfieba energie na vytápûní za cel˘ rok

1737,9 GJ. V tomto roce bude spotfieba tepla

pfii odhadu mûsíce prosince cca 835 GJ.

Z prostého porovnání dostáváme úsporu

v tomto roce více jak 50 % oproti roku 2004.

JestliÏe bychom zohlednili nadprÛmûrnû tep-

l˘ podzim, kter˘ tento rok panoval, odhadu-

jeme reálnou úsporu u domu na Vûtrné na 

35 - 40 %.

U druhého pfiíkladu - bytového domu na uli-

ci ÎiÏkovû 8, 10 - mÛÏeme prozatím porov-

nat spotfiebu tepla jen v období od 25. 10.

2006, kdy byly osazeny na uzlu topení mûfii-

ãe tepla. Pfii kontrolním odeãtu ze dne 4. 12.

2006 byla odeãtena pro revitalizovan˘ vchod

ã. 10 hodnota 52,4 GJ, u vchodu vedlej‰ího,

kter˘ nepro‰el revitalizací, byla spotfieba tep-

la za stejné období 104,4 GJ. Úspora v tom-

to pfiípadû ãiní cca 50 %.

Z v˘‰e uveden˘ch mûfiení a porovnání jedno-

znaãnû vypl˘vá, Ïe pfiijatá úsporná opatfiení

jsou správná a Ïe nastolen˘ smûr úspor ener-

gií je ten prav˘, i kdyÏ ceny energií jdou ne-

ustále nahoru.  Ing. Vladimír ·tefek,
ãlen dozorãí rady Teplo R˘mafiov, s. r. o.,

za Okresní stavební bytové druÏstvo

Jaká bude cena tepla v dálkovû vytápûn˘ch domech v R˘mafiovû
V leto‰ním roce byla cena za jeden GJ spo-

tfiebovaného tepla 367,50 Kã, vãetnû danû

z pfiidané hodnoty. Oproti roku 2005 do‰lo

k v˘raznému nárÛstu vstupních nákladÛ na

v˘robu tepla. Zv˘‰ila se cena elektrické 

energie, uhlí, ale zejména plynu - takfika 

o 38 %! Zvy‰ují se pochopitelnû i ceny rÛz-

n˘ch sluÏeb, oprav apod. a to v‰e vede k nut-

nosti upravit cenu za dodávané teplo pro rok

2007. Vedení spoleãnosti se na základû dÛ-

kladné anal˘zy stavu hospodafiení a prognóz

(které je v na‰em nestabilním ekonomickém

prostfiedí velmi obtíÏné vûrohodnû stanovit)

rozhodlo upravit cenu za 1 GJ v rozmezí me-

zi 378 aÏ 390 Kã, tedy zv˘‰it o necelá 3 % aÏ

max. o 6 % oproti cenû v roce 2006. Pfiesné

urãení ceny ve stanoveném rozmezí vyplyne

z koneãn˘ch v˘sledkÛ hospodafiení a z dal-

‰ích upfiesnûn˘ch parametrÛ. Porovnáme-li

míru zv˘‰ení v procentech s nárÛstem cen,

které v˘slednou cenu ovlivÀují a urãují, je

zcela zfiejmé, Ïe jde o míru velmi pfiíznivou.

(V Bfiidliãné i v Bruntále se pro rok 2007 po-

ãítá s cenou vy‰‰í neÏ 410 Kã za jeden GJ,

tedy nejménû o 20 - 32 Kã vy‰‰í.)

Je plnû na místû v této souvislosti zdÛraznit,

Ïe relativnû pfiízniv˘ v˘voj cen za teplo

v R˘mafiovû je v˘sledkem velmi uváÏlivého

a cílevûdomého vedení spoleãnosti Teplo

R˘mafiov, s. r. o. Vãasná a úspû‰ná rekon-

strukce kotlÛ centrální kotelny v souvislosti

s pfiechodem ze systému parního na horko-

vodní pfienos tepla, dÛsledná snaha o moder-

nizaci technického zafiízení a o minimalizaci

tepeln˘ch ztrát v rozvodech, vybalancování

parametrÛ jednotliv˘ch zafiízení, to je pouze

letm˘ a neúpln˘ v˘ãet krokÛ, které postupnû

vedly a vedou k zefektivnûní celého systému

a které také umoÏÀují do znaãné míry elimi-

novat nepfiíznivé vnûj‰í ekonomické vlivy.

Nezanedbatelnou mûrou k celkov˘m pfiízni-

v˘m v˘sledkÛm pfiispívá i skuteãnost, Ïe

spoleãnost postupnû pfievzala do své správy

více neÏ 130 mal˘ch a stfiedních kotelen

v blízkém i ‰ir‰ím okolí, pfiispûla k jejich

modernizaci, zv˘‰ení odborné úrovnû obslu-

hy a ve sv˘ch dÛsledcích k zefektivnûní je-

jich provozu.

O celkové dobré úrovni fiízení spoleãnosti ji-

stû svûdãí i to, Ïe v souãasné dobû se jiÏ 

úspû‰nû dafií provádût opravy rÛzn˘ch hava-

rijních stavÛ v dodávce vody nebo tepla ve

mûstû ve velmi krátké dobû a nedochází

k dlouhodobûj‰ím v˘padkÛm dodávek. K v˘-

znamn˘m pfieru‰ením dodávek tepla a teplé

vody nedochází ani v pfiípadû kompletní v˘-

mûny vedení, jaká se napfi. letos uskuteãnila

na Hornomûstské a Vûtrné ulici.

Neodmysliteln˘m aspektem ãinnosti spoleã-

nosti je sledování a dodrÏování emisních li-

mitÛ. V̆ sledky mûfiení u v‰ech kotlÛ jak na

tuhá, tak i plynná paliva svûdãí o tom, Ïe

Ïádné ze sledovan˘ch ukazatelÛ nejsou pfie-

kraãovány ani na v˘stupech z kotlÛ v r˘ma-

fiovské teplárnû, ani na dal‰ích sledovan˘ch

kotelnách.

V nejbliÏ‰ích letech neãeká spoleãnost Ïádná

zásadní investice, pokraãovat budou v˘mûny

sekundárních rozvodÛ s cílem dále sniÏovat

tepelné ztráty a prÛbûÏné vylep‰ování tech-

nologie rozvodÛ apod.

V poslední dobû do‰lo a dochází k dosud ne-

b˘valé snaze o sníÏení ztrát tepla ve vlast-

ních obytn˘ch domech pomocí zateplování

fasád polystyrenem, v˘mûny oken apod.

Revitalizace je podporovaná státem zejména

zv˘hodÀováním hypoték. Jde nepochybnû

o obecnû velmi chvályhodn˘ krok a jiÏ dnes

se projevují jeho dÛsledky. V nûkter˘ch do-

mech jiÏ dochází k v˘znamn˘m sníÏením

spotfieby tepla (zejména tam, kde jsou záro-

veÀ instalovány i mûfiiãe odbûru tepla na kaÏ-

d˘ bytov˘ radiátor), jak o tom pojednává

i pfiedchozí ãlánek. Zákonit˘m dÛsledkem

pak je i sniÏování celkové v˘roby potfiebného

tepla v centrální v˘topnû. V roce 2004 bylo

v období leden - listopad vyrobeno 46 122 GJ,

v roce 2005 to bylo 44 747 GJ a v roce 2006

jen 41 613 GJ (byl v‰ak mimofiádnû tepl˘

podzim), tj. pokles oproti roku 2004 o cca 10 %

a v pfií‰tích letech je moÏné oãekávat úspory

mnohem v˘raznûj‰í. To samozfiejmû vede

ke sniÏování spotfieby paliv, ale druhá sloÏ-

ka nákladÛ na v˘robu tepla zÛstává vût‰inou

stejná nebo se dokonce zvy‰uje (opravy 

a udrÏování, splátky úvûrÛ a leasingÛ, úro-

ky, nájemné, revize, odpisy, mzdy, elektric-

ká energie a dal‰í). V souãtu sice mohou b˘t

celkové náklady na v˘robu potfiebného ob-

jemu tepla niÏ‰í, pfii v˘razném poklesu vy-

roben˘ch jednotek tepla v‰ak mÛÏe b˘t po-

díl nákladÛ pfiipadající na v˘robu jedné jed-

notky naopak vy‰‰í a cena za jednotku spo-

tfiebovaného tepla tedy stoupne. MÛÏe tedy

dojít a pravdûpodobnû dojde ke zdraÏení ce-

ny za 1 GJ pro spotfiebitele. Více samozfiej-

mû zaplatí zejména ti, ktefií nezateplili, mé-

nû pak ti, ktefií se pro zateplení rozhodli

a budou po fiadu let splácet nemal˘ úvûr,

kter˘ pro tento úãel pfiijali. I kdyÏ v souãas-

né dobû asi není moÏné pfiesnû spoãítat, co

revitalizace pro jednotlivé konkrétní spotfie-

bitele pfiinese, v kaÏdém pfiípadû bude zna-

menat sníÏení spotfieby energie a v prÛbûhu

dal‰ích let by mûla vést k úsporám.

Ing. Miloslav Marek,
ãlen dozorãí rady Teplo R˘mafiov, s. r. o.
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Pavla Topolánková zavítala mezi seniory
Na pfiátelskou pracovní náv‰tûvu

pfiijela do bruntálského a r˘mafiov-

ského regionu v úter˘ 12. prosince

manÏelka ãeského premiéra Pavla

Topolánková. V Bruntále nav‰tívi-

la Obchodní akademii a Stfiední

zemûdûlskou ‰kolu, na R˘mafiov-

sku zavítala mezi seniory do

Domova odpoãinku ve stáfií v Dol-

ní Moravici a dále na pfiedvánoãní

setkání seniorÛ v r˘mafiovské zá-

kladní umûlecké ‰kole.

Topolánkové se líbil postoj brun-

tálského institutu k celoÏivotnímu

vzdûlávání v rámci stávajících

i nov˘ch projektÛ. „Bruntálsko
znám, úãastnila jsem se zde napfií-
klad burzy filantropie, kterou skvû-
le pfiipravil Petr Anderle z Podni-
katelského informaãního centra
Bruntálska. Líbil se mi rovnûÏ
místní zámek,“ vyjádfiila se Pavla

Topolánková pfii náv‰tûvû v mûstû

Bruntálu, kde se rovnûÏ setkala se

svou kamarádkou Zuzanou Ur-

bánkovou, se kterou dfiíve uãila.

Poté paní Topolánková odcestova-

la do Domova odpoãinku ve stáfií

(DOS) v Dolní Moravici, kde na

ni ãekali zástupci r˘mafiovské

Diakonie. Prohlédla si novû zre-

konstruované prostory budovy

DOS, která dfiíve slouÏila jako fa-

ra. ¤editelka Diakonie R˘mafiov

Marcela StaÀková informovala

Pavlu Topolánkovou o prÛbûhu

rekonstrukce, v˘stavby a financo-

vání a provedla ji cel˘m komple-

xem, kter˘ byl pro seniory otevfien

3. fiíjna 2005. ManÏelka premiéra

neskr˘vala obdiv nad moderním

vybavením DOSu a pochvalnû se

také vyjádfiila v souvislosti s tím,

Ïe si klienti mohou své pokoje vy-

bavit sv˘m nábytkem a vûcmi, ke

kter˘m mají citovou vazbu.

Zajímala se také, kolik má v sou-

ãasnosti DOS klientÛ.

„V na‰em zafiízení je nyní umístû-
no tfiicet seniorÛ s tím, Ïe ãtyfii lÛÏ-
ka jsou rezervována pro respitní
péãi. V této péãi pomáháme tûm,
ktefií se starají o ãlovûka postiÏe-
ného demencí nebo Alzheimero-
vou chorobou. Nabízíme jim po-
moc v jejich nesnadném úkolu tím,
Ïe poskytneme tomuto pfiíbuznému
pfiechodn˘ pobyt v na‰em stfiedis-
ku po dobu nejdéle ‰esti t˘dnÛ,“
informovala fieditelka Marcela

StaÀková.

V závûru náv‰tûvy se Pavla Topo-

lánková setkala s obyvateli DOS,

pfiedala kaÏdému z nich na památ-

ku kytiãku, vánoãní hvûzdu v kvû-

tináãi, a s pfiáním poklidného ad-

ventu, ‰Èastn˘ch Vánoc a pevného

zdraví v pfií‰tím roce se rozlou-

ãila. Pak odcestovala do r˘mafiov-

ského sálu základní umûlecké ‰ko-

ly, kde na ni ãe-

kali seniofii z do-

mova s peãova-

telskou sluÏbou

a starosta mûsta

R˘mafiova Petr

Klouda.

KaÏdoroãnû pfii-

pravuje Diakonie

pro své babiãky

a dûdeãky nûko-

lik setkání, aÈ jiÏ

v rámci Dne ma-

tek, na podzim

neformální setkání u ãaje ãi kávy,

pfiípadnû na základû poÏadavkÛ

seniorÛ jsou pofiádány zájezdy do

divadel, v závûru roku pak miku-

lá‰ské pfiedvánoãní setkání s kul-

turním programem. Letos byl mi-

kulá‰sk˘ podveãer v˘jimeãn˘ prá-

vû tím, Ïe se setkání zúãastnila pa-

ní Topolánková, která spoleãnû se

seniory zhlédla pfiipraven˘ kultur-

ní program, ve kterém vystoupily

dûti z matefiské ‰koly na Revoluã-

ní ulici 30 a Ïáci hudebního, pû-

veckého a dramatického oboru

Základní umûlecké ‰koly R˘ma-

fiov. Na závûr si pfiítomní vyslech-

li koncert chrámového sboru Petra

Wolffa, kter˘ zazpíval církevní

a vánoãní písnû. Pfiedvánoãní pod-

veãer vyvrcholil náv‰tûvou Mi-

kulá‰e, ãerta a andûla, ktefií obda-

rovali babiãky a dûdeãky mal˘m

dáreãkem.

„Byl to pro mû velk˘ záÏitek a jsem
nesmírnû ráda, Ïe jsem mohla spo-
leãnû s vámi strávit tento pfiíjemn˘
podveãer, a doufám, Ïe se to v‰em
moc líbilo. Je‰tû mám v Ïivé pa-
mûti podobné besídky, které jsem
absolvovala díky sv˘m tfiem dû-
tem. Vzpomínám si, Ïe syn Tomá‰
na jedné z nich hrál v pfiedstavení
o betlému jednoho z králÛ -

Melichara, a musím se pfiiznat, Ïe
v‰echna podobná setkání nebo ad-
ventní programy na mû silnû pÛso-
bí a jsem vÏdy dojata. Pfieji vám
pûkné Vánoce,“ rozlouãila se seni-

ory Pavla Topolánková, která na

mnohé zapÛsobila velmi mil˘m

a sympatick˘m dojmem.

Ing. Topolánková vede v mûsíãní-

ku Lobby rubriku Maecenas, která

se zab˘vá firemní filantropií (dár-

covstvím, dobroãinností), spolu-

pracuje se seniory v rámci obãan-

ského sdruÏení Îivot 90, které za-

ji‰Èuje humanitární sluÏby pro se-

niory, a je zakládající ãlenkou

SdruÏení pro podporu vzdûlanosti

Becario. Jedná se o sdruÏení, je-

hoÏ ambicí je vytváfiet pfiíznivé

prostfiedí pro komunikaci a disku-

si nad problémy vzdûlávacího sy-

stému v âeské republice. Sou-

stfiedí se na rozvoj zejména tech-

nické vzdûlanosti a v souãasné do-

bû spolupracuje s V·B - Technic-

kou univerzitou Ostrava, Univer-

zitou Tomá‰e Bati ve Zlínû a s Vy-

sok˘m uãením technick˘m v Br-

nû. Aktuálnû nabízí sdruÏení vyso-

k˘m technick˘m ‰kolám v âeské

republice moÏnost zapojit se do

programu EU Leonardo da Vinci,

projektu „Zahraniãní stáÏe studen-

tÛ vysok˘ch ‰kol v oblasti technic-

k˘ch oborÛ“.

Snad také proto, Ïe kantofiina

Pavlu Topolánkovou provázela

nûkolik let a je jí blízká, pfievzala

na seniorském pfiedvánoãním ve-

ãeru od Jaroslavy Slaviãínské

z Gymnázia R˘mafiov kalendáfi fo-

tografií Jindfiicha ·treita, kter˘

vznikl pfii pfiíleÏitosti 60. v˘roãí je-

ho narození a zároveÀ 60. v˘roãí

zaloÏení Gymnázia R˘mafiov.

„V kalendáfii jsou ·treitovy foto-
grafie studentÛ z majálesu, z nej-
rÛznûj‰ích krouÏkÛ i z vyuãování
a vzhledem k tomu, Ïe Jindfiich
·treit je momentálnû v zahraniãí,
povûfiil mû, abych vám tento ka-
lendáfi pfiedala. Plním slib a pfie-
dávám tento kalendáfi jako vzpo-
mínku na R˘mafiov, na gymnázi-
um a na v‰echny na‰e lidi,“ do-

plnila Jaroslava Slaviãínská.

S kalendáfiem vûnoval Jindfiich

·treit paní Topolánkové také

DVD s dokumentárním filmem

o své práci. Druh˘ kalendáfi puto-

val do rukou fieditelky Diakonie

R˘mafiov Marcely StaÀkové jako

podûkování za obûtavost, lásku

a porozumûní pro seniory R˘ma-

fiovska. JiKo

Star‰í jsou ti, ktefií dostali ‰anci zanechávat své otisky dfiíve neÏ my. Neznamená to ale, Ïe by díky tomu byli blíÏe smrti neÏ ostatní. Zcela

jistû v‰ak mají blíÏ k bolestem a zapomnûní, se kter˘mi se musejí nauãit Ïít. Proto potfiebují na‰i podporu a pohlazení. Vám v‰em, ktefií po-

máháte star‰ím, protoÏe osudy druh˘ch lidí povaÏujete za svoje vlastní, ze srdce dûkuji. Jan Lorman, obãanské sdruÏení Îivot 90

Ing. Pavla Topolánková
V letech 1970 -

1974 vystudovala

g y m n á z i u m

v Bohumínû, po-

kraãovala ve stu-

diu na Vysokém

uãení technickém

v Brnû (strojní fa-

kulta, obor tech-

nologie tváfiení -

tepelné zpracová-

ní) v letech 1975 -

1980. V letech 1989 - 1990 absolvovala

dvouleté postgraduální studium na Ostravské

univerzitû (pedagogické fakultû).

Zamûstnání:
1974 - 1975 Hutní projekt Ostrava, kresliãka
1981 - 1990 Gymnázium Ostrava, profesorka
1990 - 1992 Stfiední prÛmyslová ‰kola stroj-

nická Ostrava, profesorka
1996 - 2003 asistentka senátora
Pavla Topolánková kandidovala do senátních

voleb Parlamentu âR, které se konaly ve

dnech 20. - 21. fiíjna 2006, za politickou stra-

nu „21“ a jedním z témat, která si stanovila

za cíl, byl program pro spokojené a aktivní

stáfií. Zahrnoval péãi o kvalitní a plnohod-

notn˘ Ïivot lidí na odpoãinku, zaji‰tûní do-

stateãného mnoÏství míst a aktivit, kde se

mohou seniofii setkávat a vûnovat se sv˘m

zájmÛm, kde jim budou poskytovány sluÏby

- seniorské kluby, vícefunkãní dÛm pro seni-

ory apod., sportovní aktivity pro seniory

a rovnoprávné postavení seniorÛ ve spoleã-

nosti, uznání a ocenûní jejich zásluh.

K jejím zálibám patfií literatura, hudba, diva-

dlo, turistika, cyklistika a lyÏování.

(zdroj www.topolankova.cz)
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Zdravotnictví

Podhorská nemocnice v Bruntále zavírá porodní oddûlení
Podhorská nemocnice pfiechodnû uzavírá od

ledna pfií‰tího roku z technick˘ch dÛvodÛ lÛÏ-

kové oddûlení zdej‰í porodnice. Rozhodla

o tom dozorãí rada nemocnice. DÛvodem je

fakt, Ïe porodnické a novorozenecké oddûlení

je v prostorách, které jiÏ nevyhovují souãas-

n˘m podmínkám pro provozování tûchto od-

dûlení. O nastávající maminky bude ale posta-

ráno, v nemocnici zÛstane gynekologické od-

dûlení. Dojde také k roz‰ífiení ambulantního

gynekologického provozu. „Péãe o tûhotné
i poradny pro nastávající maminky budou fun-
govat dále, jen samotn˘ akt porodu probûhne
v jin˘ch nemocnicích, které jsou vzdálené ko-

lem dvaceti kilometrÛ. Maminky z Bruntálska
mohou rodit v nemocnici v Krnovû, tûhotné Ïe-
ny z R˘mafiovska v porodnici ve ·ternberku,“
vysvûtlil fieditel Podhorské nemocnice MUDr.

Marián Olejník.

V bruntálské porodnici se rodí stále ménû dûtí.

Za jedenáct mûsícÛ leto‰ního roku porodníci

pfiivedli na svût v prÛmûru jen 26 dûtí mûsíãnû,

coÏ je je‰tû o dvû miminka ménû neÏ v minu-

lém roce. „Poslední porody by mûly u nás pro-
bûhnout kolem 20. prosince, potom bychom
provoz porodnice postupnû utlumovali,“ fiekl

fieditel. ¤editel Podhorské nemocnice bude ta-

ké jednat o posílení záchranné sluÏby a zlep‰e-

ní vybavení záchrann˘ch vozidel v souvislosti

s pfievozem rodiãek.

„Nikdo ze zamûstnancÛ nebude propu‰tûn,“
zdÛraznil fieditel. Lékafii z novorozeneckého

oddûlení posílí sluÏbu praktick˘ch lékafiÛ pro

dûti a dorost. Lékafii z gynekologického oddû-

lení zÛstanou na gynekologii a také roz‰ífií po-

ãet zdravotníkÛ v ambulancích. Nûkteré zdra-

votní sestry vystfiídají na jin˘ch oddûleních ne-

mocnice personál, kter˘ je v dÛchodovém vû-

ku a má smlouvu na dobu urãitou. Podhorská

nemocnice se chce v budoucnu více zamûfiit na

chirurgické obory. 

Simona Souãková, tisková mluvãí

Do kter˘ch porodnic mohou tedy budoucí maminky zamífiit?
Porodnicko-gynekologické oddûlení Nemocnice ·ternberk

Porodnicko-gynekologické od-

dûlení Nemocnice ·ternberk -

nositel titulu „Baby Friendly

Hospital“ - má celkem 21 lÛÏek

na oddûlení rizikového tûhoten-

ství a ‰estinedûlí, z toho tfii nad-

standardní s moÏností ubytování

otce dítûte vãetnû poskytnutí

stravy, a 16 lÛÏek gynekologic-

k˘ch, z toho jeden nadstandard-

ní. „Pfii 830 porodech v roce
2005 se narodilo 842 dûtí. V le-
to‰ním roce oãekáváme nárÛst
porodÛ asi o dal‰í stovku,“ pfii-

blíÏil statistiku porodnosti pri-

máfi oddûlení MUDr. Jifií Novák.

V dobû od l. ledna do 30. listo-

padu leto‰ního roku rodilo na

porodnicko-gynekologickém od-

dûlení Nemocnice ·ternberk cel-

kem dvaatfiicet rodiãek z okresu

Bruntál. Nepoãítaje v to pûta-

dvacet maminek z Moravského

Berouna a okolí, které dfiíve spá-

dovû patfiily pod r˘mafiovskou

porodnici a dnes jsou jiÏ souãás-

tí Olomouckého kraje.

„V roce 2007 pfiedpokládáme
stejn˘ poãet porodÛ jako v leto-
‰ím roce, tato situace by mûla tr-

vat asi tfii roky, pak pravdûpo-
dobnû dojde opût ke sníÏení po-
rodnosti v rámci celé zemû,“
konstatoval v˘hledovû primáfi

Novák, kter˘ dále uvedl, Ïe ro-

diãky mají moÏnost vyuÏít v prÛ-

bûhu porodu porodní stoliãku, 

aromaterapii, muzikoterapii, bal-

neovany, Ïebfiiny a dal‰í. „Po
porodu hned pfiikládáme dítû
k prsu, miminko ponecháváme
s maminkou dvû hodiny po poro-
du na porodním sále,“ doplnil

vedoucí lékafi oddûlení.

Novorozenecké oddûlení Nemo-

cnice ·ternberk je vybaveno

moderními pfiístroji. Oddûlení

disponuje napfiíklad tfiemi inku-

bátory fy Drager 8000, dvûma

vyhfiívan˘mi lÛÏky, ‰esti elek-

tronick˘mi chÛvami Babysense,

pasterizátorem, dvûma fototera-

peutick˘mi lampami, bilirubino-

metrem, dvûma monitory vitál-

ních funkcí, pulzním oxymet-

rem, infuzními pumpami a dáv-

kovaãi, kfiísícími komplety a po-

dobnû.

„Více jak 97 procent maminek
odcházejících z na‰í porodnice

plnû kojí. Procento kojících ma-
tek pfii propu‰tûní trvale sleduje-
me a vyhodnocujeme jako indi-
kátor kvality. Pfii eventuálních
potíÏích s kojením je k dispozici
poradenská sluÏba na telefonním
ãísle 587 800 296,“ doplnil pfied-

nosta porodnicko-gynekologic-

kého oddûlení Nemocnice ·tern-

berk Jifií Novák. Náv‰tûvní doba

je od 9 do 17 hodin, ta se v‰ak

net˘ká nadstandardních pokojÛ.

Porodnicko-gynekologické od-

dûlení ·ternberk rádo pfiivítá na-

stávající maminky jiÏ pfied poro-

dem. Vût‰inou po 36. t˘dnu tûho-

tenství je pfiebírá do prenatální

péãe a po porodu opût pfiedává

do péãe gynekologa. Zájemkynû

o prohlídku oddûlení a porod-

ních sálÛ se mohou domluvit te-

lefonicky s porodní asistentkou

na ãísle 587 800 290.

BliÏ‰í informace o ‰ternberské

nemocnici jsou k dispozici na

www.nemstbk.cz.

Pfiipravil JiKo ve spolupráci
s MUDr. Jifiím Novákem

Gynekologicko-porodnické oddûlení Nemocnice ·umperk
„Zatím k nám maminky z R˘ma-
fiovska rodit moc nejezdily. Bu-
deme rádi, kdyÏ se to zmûní. Ro-
diãky z R˘mafiovska u nás rádi
uvidíme. Oãekáváme je, máme
na to kapacity,“ uvedl primáfi

gynekologicko-porodnického

oddûlení ‰umperské nemocnice

MUDr. Jaroslav Boxan.

·umperská porodnice je dobfie

vybavena, má nové porodní bo-

xy s vlastním sociálním záze-

mím. Moderní boxy splÀují po-

Ïadavky na zachování intimity

a soukromí maminek i jejich do-

provodu bûhem porodu. ZároveÀ

umoÏÀují rodiãÛm intenzivnû

proÏít první spoleãné chvíle

s novorozen˘m miminkem a za-

hájit vãasné kojení.

„V návaznosti na porodní ãin-
nost spolupracujeme s dûtsk˘m
a novorozeneck˘m oddûlením
v rámci statutu intermediární pé-
ãe - péãe o pfiedãasnû narozené
dûti, tuto péãi provádíme pro na-
‰i spádovou oblast, ale i nadregi-
onálnû, napfiíklad pro okres
Jeseník. Jsme nositeli titulu Baby
Friendly Hospital - Nemocnice
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pfiátelská k dûtem, která podpo-
ruje kojení,“ upfiesnil primáfi.

Gynekologicko-porodnické od-

dûlení provádí komplexní dia-

gnosticko-terapeutické postupy

v celém rozsahu náplnû péãe

o matku a dítû. V roce 2005 pfii-

vedli lékafii na svût 1017 dûtí,

z toho 13 dvojãat. „V prenatální
poradnû dodrÏujeme tfiístupÀov˘
sonografick˘ screening vãetnû
kardiosonografického vy‰etfiení
plodÛ certifikovan˘m lékafiem
s I. atestací, vãetnû CTG - kardi-
otokografu,“ fiekl primáfi. V ‰um-

perské porodnici, pokud si to kli-

entky pfiejí, si mohou porod zpfií-

jemnit aromaterapií - tzv. voÀavé

porody. Nastávajícím rodiãÛm je

také umoÏnûno prohlédnout si

porodní oddûlení a nové porodní

boxy. To je v rámci pfiípravy pfied

porodem a pfiítomnosti otce u po-

rodu. ·umperská porodnice nabí-

zí rovnûÏ nastávajícím mamin-

kám a otcÛm besedy nebo se mo-

hou zapojit do tûhotenského tûlo-

cviku. Klientky mají moÏnost na-

hlédnout do broÏurky Informace

pro nastávající maminky. Oddû-

lení také navázalo spolupráci 

s asistentkami v Dula-systému,

které mohou b˘t pfiítomny u po-

rodÛ. Pfii zachycování vrozen˘ch

v˘vojov˘ch vad lékafii úzce spo-

lupracují s Ústavem lékafiské ge-

netiky Fakultní nemocnice Olo-

mouc.

Na novorozeneckém oddûlení

pracují tfii gynekologové, dva

dût‰tí lékafii a dvacet sestfiiãek.

Oddûlení mÛÏe nabídnout také

dva nadstandardní pokoje, které

jsou vybaveny napfiíklad lednicí,

televizí, sociálním zafiízením ãi

pfiebalovacím pultem pro mi-

minko, a poskytují tak rodiãkám

ve‰ker˘ komfort. Náv‰tûvy na

oddûlení jsou moÏné bûhem ce-

lého dne.

Z nemocnice odchází pfies deva-

desát procent maminek, které

své dítû kojí. „Zfiídili jsme lak-
taãní poradnu, ve které pracuje

laktaãní poradkynû. Ta radí ma-
minkám, které mají po propu‰tû-
ní z nemocnice problémy s koje-
ním. V nemocnici také funguje
horká linka kojení, která je
v provozu 24 hodin dennû.
Personál nemocnice se snaÏí za-
jistit dûtem úspû‰n˘ start do Ïi-
vota, a to bezproblémov˘m zahá-
jením kojení. Matefiské mléko je
pro zdrav˘ v˘voj dítûte nenahra-
ditelné, aÈ uÏ z hlediska nutriãní-
ho, imunologického ãi psycholo-
gického,“ dodal primáfi Jaroslav

Boxan. Pfiipravil JiKo
ve spolupráci s tiskovou mluvãí

Euromednet Simonou Souãkovou
a Karin Pelikánovou

Gynekologicko-porodnické oddûlení Nemocnice Krnov
Krnovská porodnice nebude mít

problém zvládat porody po uza-

vfiení bruntálské porodnice, pro-

toÏe kapacita oddûlení je dosta-

teãná. „Budeme se snaÏit, aby
nebyl sníÏen ani komfort, ani pé-
ãe o rodiãky. V pfiípadû potfieby
jsme schopni pfiiãlenit k porodni-
ci dal‰í dva pokoje,“ uvedl pri-

máfi krnovského porodnického

oddûlení MUDr. Otto Vanão.

Pokoje v Krnovû jsou dvoulÛÏ-

kové, nadstandardní jednolÛÏko-

vé. Jeden je i tfiílÛÏkov˘, dosta-

teãnû velik˘. K 12. prosinci za-

znamenali v Krnovû 504 porodÛ.

Gynekologicko-porodnické i no-

vorozenecké oddûlení se nachází

v novû vystavûn˘ch prostorách

a rovnûÏ i technické vybavení je

nové a plnû dostateãné pro inten-

zivní péãi o novorozence.

Vzhledem k tomu, Ïe oddûlení

funguje v systému rooming in,

poãet novorozeneck˘ch lÛÏek je

shodn˘ s poãtem lÛÏek pro ro-

diãky a je jich zatím jedenáct.

VÏdy dva pokoje mají samostat-

né sociální zafiízení, na kaÏdém

pokoji je box pro o‰etfiení novo-

rozence vãetnû vaniãky. Na no-

vorozeneckém oddûlení pracuje

pût sester, na gynekologicko-po-

rodnickém oddûlení patnáct ses-

ter.

Oddûlení má dva porodnické sá-

ly, které jsou úplnû samostatné,

vãetnû sociálního zafiízení.

V jednom sále je i vana k poro-

dÛm do vody. V leto‰ním roce se

uskuteãnilo 42 porodÛ do vody.

Porodnická lÛÏka jsou nejmo-

dernûj‰í svého druhu. Na porod-

ní sály pfiímo navazuje operaãní

sál. Pro rodiãky jsou k dispozici

dva nadstandardní pokoje s pfií-

platkem 300 Kã/den. U 60 % po-

rodÛ b˘vá pfiítomen otec nebo

nûkdo z pfiíbuzn˘ch. Na oddûle-

ní pracuje ‰est lékafiÛ a patnáct

sester. Z oddûlení odchází 99 %

kojících matek. Oddûlení má

mezinárodní certifikát „Baby

Friendly Hospital“.

„Náv‰tûvní hodiny se nesnaÏíme
omezovat. Vyhovující je doba od
10 hodin, po vizitách, do 18. -

19. hodiny veãerní. Na nadstan-
dardních lÛÏcích jsou náv‰tûvy
omezeny je‰tû ménû. V‰echny ro-
diãky budou u nás pfiijaty se v‰í
péãí i mimo spádové území.
Kapacita, zázemí i personál jsou
dostateãné. Zatím se tedy neobá-
váme, Ïe bychom zájem maminek
nezvládli,“ doplnil informaci

primáfi oddûlení Otto Vanão.

Roãnû se v Krnovû rodí okolo

pûti set dûtí a porodnice nabízí

nejrÛznûj‰í moderní metody, na-

pfiíklad porody do vody, zdravot-

ní personál je tedy zvykl˘, Ïe nû-

které rodiãky pfiijíÏdûjí cílenû

i z vût‰í dálky. Pfiipravil JiKo
ve spolupráci s tiskovou mluvãí

Evou Kijonkovou,
prim. MUDr. Otto Vanãou

a bruntálskou redakcí Ná‰ domov

·kolství

Îáci Stfiední ‰koly R˘mafiov bojovali o titul mistra âR a SR!
Jak to vlastnû v‰echno zaãalo? âeskomo-

ravsk˘ svaz progamingu vyhlásil

Mistrovství âR a SR základních a stfied-

ních ‰kol ve hfie Need For Speed Carbon.

Z internetu jsme si stáhli demoverzi této

hry, prostudovali jsme pravidla a Ïáci, kte-

fií mûli zájem, zaãali po odpoledních tréno-

vat. Po t˘denním intenzivním tréninku

jsme se jako ‰kola zaregistrovali a pfiihlá-

sili jsme ãtyfii nejlep‰í Ïáky. Na kvalifika-

ci jsme jeli do PG Cyber Café ve

·ternberku ve stfiedu 6. prosince. Ve ãtvr-

tek nám byly oznámeny v˘sledky kvalifi-

kace - Tomá‰ Icha a Ondfiej Hofman (oba

jsou Ïáky druhého roãníku oboru Kuchafi-

ãí‰ník pro pohostinství) postoupili na

grand finále, které se konalo v Praze

a Brnû v pátek 8. prosince. Vybrali jsme si

Brno. Finále se uskuteãnilo v PG Cyber

Café Velk˘ ·palíãek - jedné z nejvût‰ích

PC heren u nás, ve které je pro tyto úãely

nainstalováno 80 poãítaãÛ. V silné konku-

renci na‰ich i slovensk˘ch spoluhráãÛ

jsme se sice neprosadili, ale v˘sledky na-

‰ich ÏákÛ byly i tak obdivuhodné.

Co fiíci závûrem - i kdyÏ se nejednalo o ry-

ze ‰kolní soutûÏ, kter˘ch se na‰i Ïáci bûÏ-

nû úãastní (sportovní, odborné dovednosti

aj.), lze povaÏovat postup mezi cca 100

nejlep‰ích hráãÛ této hry v âR + SR za

velk˘ úspûch a v rámci moÏností se bude-

me jako ‰kola i nadále zúãastÀovat obdob-

n˘ch soutûÏních klání. 

Bc. Bronislav KoÀafiík, uãitel informatiky
Foto: archiv S· R˘mafiov
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Florbalová klání ÏákÛ Stfiední ‰koly R˘mafiov
V úter˘ 5. prosince se Ïáci Stfiední ‰koly

R˘mafiov úãastnili okrskového turnaje ve

florbale hochÛ v Bruntále. Omlazené

druÏstvo odehrálo dva dobré zápasy

se SP· Bruntál a Obchodní akademií

a Stfiední zemûdûlskou ‰kolou Bruntál.

BohuÏel na v˘kony protivníka nestaãili

a nepostoupili do okresního kola.

Ve ãtvrtek 7. prosince hráli borci Stfiední

‰koly mikulá‰sk˘ turnaj v druÏební opav-

ské Stfiední zemûdûlské ‰kole. Turnaje se

zúãastnila ãtyfii druÏstva. Îáci opavsk˘ch

‰kol hrají pravidelnû soutûÏe v rámci

mûsta, byli tedy siln˘m soupefiem.

DruÏstvo ÏákÛ Stfiední ‰koly R˘mafiov se

v‰ak nezaleklo a odehrálo kvalitní zápasy

s vyrovnan˘mi v˘sledky. Pochvalu za-

slouÏí za kolektivní v˘kon v‰ech deset

ÏákÛ ‰koly. Velk˘m a pfiíjemn˘m pfiekva-

pením byl v˘kon dvou nov˘ch brankáfiÛ

M. ·olce a L. Kocourka. Opavané nám

náv‰tûvu vrací v dubnu na mezinárodním

turnaji v ko‰íkové.

Spoleãnû s námi hrály na turnaji také stu-

dentky SSO· Prima. Dûvãata bojovala

ve volejbalovém turnaji a domÛ pfiivezla

bronzovou medaili. 

Mgr. Petr Stanûk, uãitel tûlocviku

Policisté na Bruntálsku
se pfied Vánoci zamûfiili

na chodce
Za prvních 11 mûsícÛ leto‰ního

roku policisté v rámci okresu

Bruntál ‰etfiili jiÏ 27 dopravních

nehod s úãastí chodcÛ, z toho se-

dmi dûtí. I kdyÏ jde o meziroãní

pokles, dochází pfii nehodách

u chodcÛ ãasto ke zranûním.

Nehody nejsou vÏdy zavinûny jen

fiidiãi, setkáváme se i s nekázní

a váÏn˘mi pfiestupky chodcÛ.

V rámci prevence tûchto negativ-

ních jevÛ a ve snaze sníÏit poãet

nehod s úãastí chodcÛ bylo 

v okrese Bruntál vyhlá‰eno do-

pravnû-bezpeãnostní opatfiení k eli-

minaci dopravní nehodovosti

chodcÛ, a to na období od 8. do 

23. prosince 2006. Cílem akce by-

lo pfiedev‰ím ovlivnit pfietrvávající

nekázeÀ úãastníkÛ silniãního pro-

vozu a sníÏit poãet dopravních ne-

hod s úãastí chodcÛ na silnicích.

V̆ kon sluÏby byl zamûfien na mís-

ta se zv˘‰en˘m pohybem chodcÛ

a u kritick˘ch pfiechodÛ pro chod-

ce. Smûfiován byl zejména na ne-

respektování pravidel provozu na

pozemních komunikacích chodci

a rovnûÏ ze strany fiidiãÛ motoro-

v˘ch vozidel vÛãi chodcÛm.

Zvlá‰tní pozornost policisté vûno-

vali vyznaãen˘m pfiechodÛm pro

chodce na komunikacích o dvou

a více jízdních pruzích v jednom

smûru jízdy.

Akce se neúãastnili jen dopravní

policisté, ale i pfiíslu‰níci obvod-

ních oddûlení v okrese Bruntál

a stráÏníci mûstsk˘ch policií.

O v˘sledcích dopravnû-bezpeã-

nostního opatfiení budeme vefiej-

nost informovat. 

npor. Mgr. Lucie Zgarbová

Odhaloval se
pfied nezletil˘mi dûvãaty

R˘mafiov‰tí policisté pátrají po ne-

známém exhibicionistovi, kter˘ se

mezi 30. listopadem a 7. prosin-

cem 2006 na ulicích Horní a Úvoz

v R˘mafiovû odhaloval pfied osmi-

let˘mi dívkami. Pachatel se ãinu

kvalifikovaného jako v˘trÏnictví

dopou‰tûl opakovanû a za bílého

dne. Pfied dûvãaty, jeÏ ráno ‰ly do

‰koly, pfiíp. se odpoledne ze ‰koly

vracely, odhaloval své pfiirození

a pfiitom je fotil mobilním telefo-

nem. Dívky uvedly, Ïe muÏ mûl

asi 20 let, vysok˘ byl asi 170 cm,

mûl ãerné krátce stfiiÏené vlasy

a na sobû fialovozelenou bundu

a modré roztrhané rifle. Násilí se

podezfiel˘ muÏ nedopustil. Jaké-

koli informace o nûm ãi jeho po-

hybu pfiijme kaÏdá policejní slu-

Ïebna nebo pfiímo r˘mafiov‰tí poli-

cisté na tel. 974 731 751.

Akce „Ruce na volant“
V souãasné dobû probíhá v celé

republice dopravnû-preventivní
kampaÀ „Ruce na volant“.

Bûhem ní jsou fiidiãi upozorÀová-

ni na jednu z nejãastûj‰ích pfiíãin

dopravních nehod - nevûnování
se fiízení vozidla. Policejní prezi-

dium vydalo informaãní letáky, na

kter˘ch jsou zobrazeny nejriziko-

vûj‰í situace, kdy se fiidiã nevûnu-

je fiízení. Je to pfiedev‰ím telefono-

vání, ãi dokonce psaní SMS zpráv

bûhem fiízení auta, obsluha autorá-

dia, CD, ãtení v mapû, konzumace

jídla, nápojÛ ãi koufiení a rozptylo-

vání pozornosti pfii komunikaci se

spolujezdci. Policie upozorÀuje
na rizika takového poãínání
s odkazem na ustanovení § 5 zá-
kona o provozu na pozemních
komunikacích. Ten fiidiãÛm
ukládá povinnost vûnovat se pl-
nû fiízení vozidla a sledovat situ-
aci v provozu na pozemních ko-
munikacích. Informaãní letáky,

jejichÏ souãástí je i informace, jak

postupovat po dopravní nehodû,

mÛÏe fiidiã obdrÏet od hlídky do-

pravních policistÛ nebo na kaÏdé

policejní sluÏebnû.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ tisk. mluvãí

PâR Bruntál

Pozor na namrzlé vozovky
K váÏné dopravní nehodû do‰lo 12. prosince ráno mezi

Václavovem a Bruntálem. 27letá fiidiãka Volva dostala pfii prÛjez-

du zatáãkou na zasnûÏeném a místy zledovatûlém povrchu komu-

nikace smyk a vyjela do protismûru, kde se stfietla s Fabií. Volvo

zÛstalo stát napfiíã silnicí a Fabie sjela do pfiíkopu. Na kaÏdém au-

tû vznikla ‰koda za 100 tisíc Kã. Pfii nehodû utrpûla fiidiãka Volva

poranûní nohou a lehce zranûna byla i její tfiíletá dcerka. Zranûní

utrpûl i 56let˘ fiidiã Fabie. Léãit se bude pro poranûní ruky

a zhmoÏdûní hrudníku a krku. Na místû nehody musela b˘t pro-

vedena na dvû hodiny dopravní uzávûra.

JiÏ pût mûsícÛ marnû pátrají policisté po

Janu Szmidovi, narozeném 11. 4. 1984,

bytem Krnov, Al‰ova 14. Jedná se o mla-

díka ‰tíhlé postavy, vysokého 164 cm,

s hnûdoãern˘mi krátce stfiiÏen˘mi vlasy,

hnûd˘ma oãima a snûd˘m obliãejem.

Na jmenovaného byl Okresní soudem

v Bruntále, poboãkou v Krnovû, vydán

pfiíkaz k dodání do v˘konu trestu odnûtí

svobody. Odsouzen byl pro krádeÏ.

Pátrání po Janu Szmidovi bylo vyhlá‰eno 11. ãervence 2006, ale

do souãasné doby se jej nepodafiilo zadrÏet.

Poznatky k souãasnému pobytu Jana Szmida pfiijme kterákoliv

policejní sluÏebna, pfiípadnû je moÏno telefonovat na linku 158

nebo pfiímo policistÛm SKPV OOK Bruntál na tel. 974 731 600

ãi 974 731 336.

Policie âR Ïádá o pomoc pfii pátrání

Foto: archiv PâR Bruntál
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Domy Pánû bez pána
Narozdíl od bujar˘ch masopust-

ních veselic a rozjafien˘ch Veli-

konoc jsou Vánoce svátky klidu,

míru a rodinné pohody. Je nepsa-

nou pravdou, Ïe zvlá‰tû o Váno-

cích by nikdo nemûl b˘t sám.

Spoleãnost povaÏuje za souãást

bontonu vzpomenout alespoÀ

v tento sváteãní ãas na v‰echny

opu‰tûné a osamûlé. Opu‰tûnost

ov‰em nepostihuje jen Ïivé tvory.

Vztahuje se i na vûci, zvlá‰tû na

ty, jeÏ jsou nebo by mûly b˘t no-

siteli nûãeho víc neÏ jen uÏitné

hodnoty. V na‰em seriálu o histo-

rick˘ch pozoruhodnostech R˘-

mafiovska proto i my uãiníme za-

dost dobrému tónu a beze v‰eho

pokrytectví a patosu pfiipomene-

me nûkolik opu‰tûn˘ch, zdeva-

stovan˘ch a takfika zapomenu-

t˘ch památek. ZÛstaneme vûrni

tématu církevních staveb, které-

mu se aÏ na nûkolik v˘jimek vû-

nujeme po cel˘ rok a jeÏ budeme

sledovat i v roce pfií‰tím. Kaple

a kostely k VánocÛm bytostnû

patfií a je o to tristnûj‰í, Ïe na

R˘mafiovsku fiada z nich svému

poslání jiÏ léta neslouÏí ani

o svátcích narození Pánû.

Okolí Jifiíkova a Tûchanova zná

celá republika, ba celá Evropa

i dál, pfiedev‰ím z fotografií

Jindfiicha ·treita. Atmosféru své-

rázného kraje se pokusil zachytit

reÏisér filmu Divoké vãely Boh-

dan Sláma. Pomalu smazávanou

stopou zvlá‰tní historie této ãásti

R˘mafiovska jsou také církevní

stavby v nûkolika zdej‰ích obcích,

pfiesnûji fieãeno jejich stav.

Obec Jifiíkov (Girsig, Giersich,

GierÏik, Gürßig) je poprvé zmí-

nûna v roce 1264. Biskup Bruno

ze Schauemburgu ji tehdy pod

názvem Jifiíkovice spolu s dal‰í-

mi dvûma dnes uÏ neexistujícími

vesnicemi pfiidûlil neznámému

manovi z Huzové. Roku 1326 se

vesnice jako biskupské léno ob-

jevuje pod názvem Jurzichowicz,

v roce 1442 zde Pavel ze Sovince

vysazuje dûdiãnou rychtu, jejímÏ

vlastníkem je jist˘ Mikulá‰.

V následujících letech je Jifiíkov

s farou veden jako souãást sovi-

neckého panství, náleÏející pfií-

mo k hradu. Nejpozdûji v roce

1609 je ves jiÏ nûmecká a zÛstá-

vá jí aÏ do konce druhé svûtové

války. TûÏce ji postihla tfiicetiletá

válka, kdy se spoleãnû se Sovin-

cem stala obûtí dánského i ‰véd-

ského plenûní.

Jifiíkovsk˘ kostel, pÛvodnû za-

svûcen˘ sv. Jifií (svûtec bojující

s drakem byl vyobrazen i na 

obecní peãeti, pÛvod názvu obce

je tudíÏ zjevn˘), náleÏel v letech

1570 aÏ 1624 luteránÛm, katolic-

ká církev, která chrám posléze 

opût pfievzala, jej roku 1655 ob-

dafiila nov˘m patronem, sv. Mi-

chalem. Tomu patfií dodnes za-

svûcení i hlavní oltáfiní obraz.

Jifiíkovsk˘ kostel byl zfiejmû prv-

ním chrámem panství, jako farní

je uvádûn od roku 1576. PÛsobila

zde fiada schopn˘ch pastorÛ, na-

pfi. Matyá‰ Spiesser, Filip Bar-

batus, Eliá‰ Gambinus, Pavel

Soer, z katolick˘ch napfi. Michael

Zillinger (1644 - 1665), díky

nimÏ dosáhl Jifiíkov na panství

v˘znamného postavení. V obdo-

bí tfiicetileté války, kdy faráfii 

v okolních obcích chybûli, plnil

jifiíkovsk˘ knûz sluÏbu i v albre-

chtickém, stráneckém, tûchanov-

ském a sovineckém chrámu, do

roku 1648 i v bfiidliãenském.

V období baroka pro‰el kostel

rozsáhlou pfiestavbou (1787),

která mu dodala dne‰ní vzhled.

MoÏn˘m autorem projektu nové-

ho kostela byl podle Bohumila

Samka Jindfiich Haucke. Netknu-

ta zÛstala pouze renesanãní vûÏ

a erbovní deska dfiívûj‰ího maji-

tele sovineckého panství Jana

Kobylky z Kobylího a jeho Ïeny

Anny Ederovny s datací 1605,

která je vezdûna na pravém bo-

ku vstupního prÛãelí. V první

polovinû 19. století pro‰el

chrám dal‰ími men‰ími úprava-

mi, pÛvodní ploch˘ strop byl 

opatfien podhledem, upravena

byla i okna kostela.

Kostel sv. Michala má podobu

jednolodní stavby, s lodí obdélní-

kového tvaru, zakonãenou krát-

k˘m, projmutû odsazen˘m knû-

Ïi‰tûm, na jehoÏ jiÏní stûnu pfiilé-

há malá ãtyfiboká sakristie. V ose

západního prÛãelí stojí hranolo-

vitá vûÏ, nejstar‰í souãást chrá-

mu, na níÏ ãní kfiíÏ fiádu nûmec-

k˘ch rytífiÛ (majitelÛ sovinecké-

ho panství po Kobylkovi).

Fasády kostela jsou ãlenûny

sdruÏen˘mi pilastry, které oddû-

lují pÛlkruhovû zaklenutá okna.

Dne‰ní stav památky svûdãí o je-

jím dlouhodobém nevyuÏívání

(podle slov starosty Jifiíkova Bo-

humila Hrnãífie se zde pro nedo-

statek vûfiících nekonají boho-

sluÏby jiÏ fiadu let). Omítka je 

otluãená na kámen a cihlu, tabul-

ková okna jsou rozbitá, vûÏní ho-

diny nefunkãní a zrezivûlé.

Hlavní dvefie, vedoucí skrz

kfiíÏovû zaklenuté podvûÏí do lo-

di, jsou pokreslené kfiídou.

Zámek vstupních dvefií byl v do-

bû na‰í prohlídky zacpán petarda-

mi (patrnû dílo místních dûtí)

a vyãistit jej a odemknout zabralo

asi hodinu.

Z vnitfiního vybavení v kostele

dosud stojí tfii oltáfie, hlavní

i s obrazem archandûla Michaela

(jehoÏ autorem by mohl b˘t aka-

demick˘ malífi Leichert z Vídnû),

dva ze‰ikmené boãní, v‰echny

jsou stejnû jako kazatelna, umís-

tûná netypicky na pravé stûnû,

vyzdobeny v rokokovém stylu

(ozdobné vyfiezávání, bíl˘ nátûr

se zlat˘m okrajem). Nad hlavním

oltáfiem je kulatá freska s portré-

tem JeÏí‰e Krista nad kalichem

a hostií. Plastické vyobrazení ka-

licha a hostie je rovnûÏ na pra-

vém boãním oltáfii, na levém je

ulomeno, a také na Ïulovém pod-

stavci kfiíÏe, kter˘ stojí pfied kos-

telem (vystavûn Johannem a Cä-

cilií Zöllner, 1894). V presbyteriu

je dosud kfititelnice, za oltáfiem

dfievûná skfiíÀ. Sakristie je vyba-

vena jako nedûlní ‰kola. V lodi

jsou ve dvou fiadách dfievûné lavi-

ce, pod kÛrem jsou uskladnûny

pfiedmûty patrnû nejen z jifiíkov-

ského inventáfie (dvû zpovûdnice,

prapory, boÏí hrob zdoben˘ sklíã-

ky ad.). Na kÛru stojí varhany

s vyláman˘mi pí‰Èalami.

Stûny a strop kostela nejsou s v˘-

jimkou nadoltáfiního portrétu

Krista zdobeny Ïádn˘mi freska-

mi (narozdíl od stráneckého ãi

albrechtického kostela), pouze

pravé podloubí kÛru, zaplnûné 

uskladnûn˘mi pfiedmûty, je vy-

malováno pÛvabnou freskovou

malbou zachycující v˘jev z bib-

lické krajiny. Jde pravdûpodobnû

o pozadí betlému.

Nedílnou souãástí Jifiíkova je

malá osada Hutov (Hutdörfel).

Jméno zfiejmû pochází z pomíst-

ního názvu lesní tratû Huttig, kte-

rá vedla mezi Jifiíkovem a Veve-

fiím, odvozeného od pojmu
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Huttung (= pastvina), ãi pfiímo

z tohoto druhého názvu (osada

vznikla na obecní pastvinû).

O zaloÏení Hutova nejsou pfiímé

zprávy, Jifií Karel pokládá za

pravdûpodobné, Ïe vznikla tepr-

ve v 18. století. Osud nev˘znam-

né osady byl Hutovu zfiejmû pfie-

durãen, neboÈ dnes jiÏ opût nee-

xistuje (Historick˘ místopis z ro-

ku 1974 jej neuvádí). Je nicménû

právû díky pozÛstatkÛm kaple

jednou z mála dosud lokalizova-

teln˘ch zanikl˘ch obcí Jifiíko-

vska (narozdíl od Bradlova / Bra-

dlného, Vol‰ova ãi âechova - v‰e-

chny zanikly zfiejmû uÏ v 15. sto-

letí pfii taÏení Matyá‰e Korvína

na Nisko).

Nejv˘znamnûj‰í svûtskou stav-

bou na území fiídce osídleného

Hutova byl statek rodiny Wein-

lichÛ, dnes jiÏ sotva znateln˘.

V jeho blízkosti stojí nepfiíli‰ sta-

rá (asi z roku 1910), ale architek-

tonicky zajímavá zádu‰ní kaple

sv. Anny (v literatufie uvádûná

i jako kostelík). Kaple vystavûná

v historizujícím stylu byla urãena

k uloÏení ostatkÛ majitele pûti 

okolních bfiidlicov˘ch dolÛ (po-

zÛstatky bfiidlicov˘ch hald tvofií

typick˘ prvek blízkého okolí za-

niklé osady). Podle pfiím˘ch svû-

dectví byl je‰tû v padesát˘ch le-

tech minulého století kostelík pl-

nû funkãní, m‰e zde slouÏil

i ThDr. Franti‰ek VaÀák. K vyba-

vení svatynû patfiily kvalitní var-

hany, lavice, oltáfi, zábradlí, stûny

byly vyzdobeny malbou.

Naprostá devastace památky na-

stala poãátkem 60. let. Nejhor-

‰ím projevem vandalismu, kter˘

má lví podíl na postupném úpad-

ku stavby, byl nájezd ostrav-

sk˘ch brigádníkÛ, ktefií mûli vy-

razit dvefie, rozbít náhrobní des-

ku a z krypty odcizit snubní

prsten pohfibeného. Jeho lebku

pak narazili na kÛl pfied chrámo-

v˘m vchodem. Lebka byla poslé-

ze do hrobu vrácena. Kostelík se

v‰ak v následujících desetiletích

stal úkrytem trampÛ a náhodn˘ch

náv‰tûvníkÛ, ktefií se spoleãnû

s poãasím podíleli na jeho devas-

taci.

Dne‰ní stav hutovské kaple 

opravÀuje k oznaãení ruina. Z ce-

lé architektury zb˘vají pouze ka-

menné obvodové zdi a vûÏ. Stfie-

cha, pokrytá bfiidlicov˘mi ta‰ka-

mi, se zfiítila a trámové dfievo bû-

hem posledních let spálili patrnû

trampové (ti ostatnû vypálili i blí-

zk˘ statek). Ve vnitfiním prostoru

zb˘vá jen nûkolik ohnil˘ch trá-

mÛ.

VûÏ je zdobená fiímsami, má dvû

okna se zbytky dfievûného rámu,

nad nimi je kulat˘ otvor, zfiejmû

pro hodiny. Ve ‰títu je kamenn˘

kfiíÏ, trojúhelníkov˘ ‰tít podpírají

pilastry. Po pravé stranû je vchod

do vûÏe, v levé ãásti v˘klenek

pro sochu. Nad vnitfiním vstupem

byl pravdûpodobnû zasazen reli-

éf ãi obraz. Okna kostelíku mají

tvar lomeného oblouku, ve dvou

oknech je kovov˘ rám s pozÛ-

statky bílého skla. Zvnûj‰ku je po

obvodu chrámu patrná kfiíÏová

cesta tvofiená v˘klenky zakonãe-

n˘mi lomenou stfií‰kou s ozdob-

n˘m okrajem.

Uprostfied lodi je odhalená hrob-

ka nepravidelného ‰estibokého

tvaru vyzdûná bfiidlicí. Naproti

vstupu je v˘klenek, nad ním je

zazdûné okno. V nejniÏ‰í úrovni

zdi oltáfiního prostoru jsou patrné

zbytky malby, v˘malba je vidi-

telná i ve vstupním prostoru. Nad

vstupem byl dfievûn˘ kÛr, zasa-

hující aÏ po první okno. Zb˘vají

po nûm pouze trámové otvory ve

zdech.

Místní ãást Jifiíkova Tûchanov

(Thechanow, Tiechanow, Zecha-

nov, Zechan, Zeschau) nese ná-

zev odvozen˘ od osobního jména

Tûchan, jehoÏ nositelem byl

olomouck˘ kanovník (zemfi. po

1313). Tûchanov se poprvé uvádí

v roce 1317. V lenním biskup-

ském rejstfiíku je zapsán i druh˘

Tûchanov, tzv. Nov˘, jímÏ je mí-

nûna zfiejmû dne‰ní Paseka. Pfied

rokem 1492 byl Tûchanov pfiidû-

len k sovineckému panství. V ro-

ce 1609 bylo ze 30 tûchanovsk˘ch

osadníkÛ 18 NûmcÛ a 12 âechÛ.

Uprostfied vsi byl snad koncem

13. století vybudován kostel sv.

·imona a Judy, v letech 1576

a 1616 uvádûn˘ jako farní. Fara,

náleÏející pÛvodnû k úsovskému

dûkanátu, zanikla bûhem tfiiceti-

leté války a nebyla jiÏ obnovena.

V roce 1624 byl Tûchanov pfiifa-

fien k Jifiíkovu. PÛvodní dfievûn˘

chrám byl roku 1672 zniãen,

teprve roku 1792 (podle Samka;

V. Pinkava klade vznik nové

stavby jiÏ do roku 1692) byl vy-

stavûn nov˘ z kamene podle pro-

jektu Jindfiicha Hauckeho z roku

1787, dle nûmeckého pramene

v‰ak na jiném místû, neboÈ pÛ-

vodní chrám mûl stát na místû

nebezpeãném (o jaké nebezpeãí

‰lo, pramen neuvádí).

Tûchanovsk˘ kostel má podobu

jednolodní stavby obdélníkového

tvaru s projmutû odsazen˘m knû-

Ïi‰tûm, k nûmuÏ na jiÏní stranû

pfiiléhá ãtyfiboká sakristie. Loì
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má zaoblené kouty, v severním

prÛãelí stojí hranolovitá vûÏ 

s uÈat˘mi nároÏími a boãními

schodi‰ti. Ve vûÏi visel zvon s re-

liéfem sv. Trojice od Leopolda

Franti‰ka Stankeho z Olomouce

(1849). Fasády kostela jsou hlad-

ké, s pÛlkruhov˘mi okny. V se-

verní ãásti lodi je hudební kruch-

ta s rovn˘m podhledem, pode-

pfiená pilífii.

Tûchanovsk˘ kostel, velmi po-

dobn˘ jifiíkovskému, albrechtic-

kému i stráneckému chrámu, pat-

fií, pomineme-li ruiny typu hu-

tovské kaple, k nejvíce zdevasto-

van˘m svatyním na R˘mafiov-

sku. Jeho nejvût‰í úpadek nastal

v posledních letech. Stejnû jako

jifiíkovsk˘ kostel je jiÏ del‰í dobu

nefunkãní, nav‰tûvován ãastûji

zlodûji neÏ vûfiícími postupnû

pfiichází o vybavení. Chybí kfií-

Ïová cesta, zvon, sochy, ãást ob-

razÛ mûla b˘t odvezena na

Sovinec, zbyl pouze oltáfiní ob-

raz. Hlavní oltáfi je dfievûn˘, bo-

hatû vyfiezávan˘, spoleãnû s boã-

ními oltáfii a kazatelnou je opût

typicky vyzdoben v jednotném

stylu a bílé a zlaté barvû. Na boã-

ních oltáfiích a kazatelnû visí

zbytky tkanin, po zemi se válí 

úlomky zdobení. V lodi stojí dfie-

vûné lavice a ãást zpovûdnice,

v sakristii jsou zbytky me‰ních

rouch, na kÛru stojí prázdné var-

hany. Tûchanovsk˘ kostel je silnû

podmáãen˘. Stfiechou zatéká,

vlhkost dosáhla takové míry, Ïe

na podlaze pod lavicemi roste

mech a pfii vnitfiních stûnách bují

náletové dfieviny. Vybit˘mi okny

dovnitfi nalétali ptáci. V podvûÏ-

ním prostoru leÏí fiádov˘ kfiíÏ, 

ulomen˘ zfiejmû z vrcholu vûÏe.

Pfied kostelem stojí kfiíÏ z roku

1928 s bronzov˘m JeÏí‰em. Na

desce na zadní stranû je vytesáno

jméno Julius Melzer.

Jedním z posledních pokusÛ oÏi-

vit zájem o tûchanovsk˘ kostel

byl festival s názvem Utû‰en˘

Tûchanov, kter˘ probíhal v letech

1999 aÏ 2003. Pofiádalo jej vÏdy

poslední víkend prázdnin obãan-

ské sdruÏení Tûchanovská hoÀó-

ra v ãele s Václavem Novákem

z Uniãova. V prostorách kostela

a v pfiilehlém pohostinství probí-

hal kulturní program sloÏen˘

z v˘stav (napfi. Roman Karel,

Oskar Pfiindi‰, Lubomír Dostál),

divadelních a hudebních vystou-

pení (Sibérija, Sala‰, Lachtaní di-

vadlo ad.). Po roce 2003 jiÏ sdru-

Ïení nezískalo prostory a pofiáda-

lo festival s t˘mÏ názvem

v Troubelicích.

Dal‰í místní ãást Jifiíkova KfiíÏov

(Crisov, Krzizow, Krzizov, Kreitz,

Kreutz) se poprvé pfiipomíná na

konci 13. století. Podle Pinkavy

ves pÛvodnû náleÏela Vojtûchu

ze ·ternberka, kter˘ ji v‰ak spo-

leãnû s Bradlovem jiÏ roku 1281

navrátil olomoucké kapitule.

Roku 1299 král Václav II. její da-

rování kapitule potvrzuje. Roku

1318 byl KfiíÏov lénem olomouc-

kého biskupství, pfied rokem

1492 (podle Pinkavy jiÏ 1417)

patfiil stejnû jako Jifiíkov a Tû-

chanov k sovineckému panství,

na seznamu sovineck˘ch vsí se

vyskytuje opût roku 1576. Roku

1609 zde Ïilo 9 ãesk˘ch a 7 nû-

meck˘ch usedlíkÛ. Na obecní pe-

ãeti je vyobrazen kfiíÏ (odtud

zfiejmû pochází i název obce).

Uprostfied vsi, která leÏí pfii staré

silnici vedoucí od R˘mafiova do

·ternberka, stojí kaple sv. Fran-

ti‰ka Xaverského. Její zajíma-

vostí je fakt, Ïe ji vystavûli hned

dva rychtáfii. Zadní, niÏ‰í ãást ne-

chal v letech 1656 aÏ 1681 posta-

vit rychtáfi Christoph Schreyer,

pfiední, vût‰í ãást roku 1738 zá-

kupní rychtáfi Johann Kirchner,

kter˘ je v kapli také pochován.

KfiíÏov byl pfiifafien k Jifiíkovu.

Kaple sv. Franti‰ka Xaverského

má podobu jednolodní stavby

s odsazen˘m ãtvercov˘m knûÏi‰-

tûm a apsidou, loì je rovnûÏ

ãtvercového pÛdorysu. K severo-

v˘chodnímu nároÏí lodi pfiiléhá

ãtyfiboká sakristie, v západním

prÛãelí vyrÛstá z hfiebene stfiechy

lucerna s koulí, dvouramenn˘m

kfiíÏem a iniciálami FK. Na men-

‰í vûÏiãce nad apsidou je osmibo-

ká báÀ s korouhviãkou. Okna

jsou nízká, pÛlkruhového tvaru.

PrÛãelí ãlení dvû dvojice pilastrÛ,

vstupním portálem vcházíme pod

hudební kruchtu. Ve ‰títu jsou ho-

diny, propojené s protilehl˘mi

hodinami v zadním ‰títu.

Bohumil Samek (1999) uvádí je‰-

tû vnitfiní vybavení kaple: boãní

oltáfi Panny Marie Bolestné z po-

loviny 18. století s pietou a boãní-

mi sochami sv. Jana Evangelisty

a Marie Magdaleny, na vrcholu

s andûly nesoucími nástroje

Kristova umuãení, v lucernû zvon

s reliéfy sv. Josefa a Antonína

Paduánského, kter˘ ulil roku

1883 Peter Hilzer ve Vídni.

Dnes je interiér v podstatû prázd-

n˘ a kaple stejnû jako v‰echny

v˘‰e uvedené chrámy jiÏ fiadu let

neslouÏí svému úãelu. Jedin˘m

pfiedmûtem zb˘vajícím z nûkdej-

‰ího inventáfie je kovové toãité

schodi‰tû s nekompletním ozdo-

bn˘m zábradlím, které stojí na

místû pÛvodních dfievûn˘ch

schodÛ na kÛr. Zvon byl odvezen

na Sovinec, oltáfiní obraz byl vy-

fiíznut, lavice byly pfiemístûny do

Jifiíkova. ZÛstal pouze kamenn˘

sokl boãního oltáfie a dal‰í pod-

stavec v apsidû. Prázdn˘ je i kÛr.

KfiíÏovská kaple je jednou z má-

la vûfiícími opu‰tûn˘ch svatyní,

která alespoÀ jako architektonic-

ky zajímavá stavba zÛstává díky

péãi obce a jednotlivcÛ zachová-

na v relativnû dobrém stavu.

Byla odsvûcena a pronajata sou-

kromé osobû. Obec nechala ne-

dávno opravit stfiechu; pÛvodní

bfiidlicovou nahradila plechovou.

Nájemce ·tefan Bú‰ zasklil okna

a stûny kaple natfiel na bílo, pfii-

ãemÏ zatfiel i nápis „Svat˘

Franti‰ku, oroduj za nás“. Podle

plánÛ ·tefana Bú‰e by v kapli

mûla vzniknout galerie.

Tímto pozitivním pfiíkladem na-

kládání s opu‰tûn˘m kfiesÈan-

sk˘m chrámem uzavíráme letos

poslední, vánoãní pokraãování

seriálu o historick˘ch pozoru-

hodnostech na‰eho regionu.

Nadûje kfiíÏovské kaple je zdá se

v svûtsk˘ch rukou, podobnû jako

budoucnost kostela v Albrechti-

cích, o nûmÏ jsme publikovali

ãlánek v ãervnu. Vzhledem k to-

mu, Ïe vûfiících lidí na R˘ma-

fiovsku (a nejen zde) rapidnû 

ub˘vá, kostely pfiestávají b˘t pro

spoleãnost natolik dÛleÏit˘mi,

aby byly udrÏovány v odpovída-

jícím stavu. Vzhledem k tomu, Ïe

jsou v‰ak zároveÀ cenn˘mi ar-

chitektonick˘mi a historick˘mi

památkami, nemûly by b˘t pone-

chány napospas osudu - zlodû-

jÛm, vandalÛm a nepfiízni poãasí.

V˘ãet nezájmem postiÏen˘ch

svatyní R˘mafiovska tím nekon-

ãí; k tématu se vrátíme poãátkem

roku 2007. ZN

(Za spolupráci pfii popisu aktu-
álního stavu památek a získává-
ní informací dûkuji Mgr. Kamile
H˘Ïové, za poskytnutí literatury
Mûstskému muzeu R˘mafiov.
Literatura: Barto‰, Josef a kol.
Historick˘ místopis Moravy
a Slezska 1848 - 1960, Ostrava
1974; Pinkava, Viktor. Unãovsk˘
a R˘mafiovsk˘ okres, Brno 1922;
Samek, Bohumil. Umûlecké pa-
mátky Moravy a Slezska 2,
Praha 1999; Erinnerungen an
den Heimatkreis Römerstadt /
Altvater, Gießen 1996.)



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
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Známá i neznámá v˘roãí
22. 12. 1876 nar. Filippo Tommaso Marinetti, italsk˘ spisovatel, za-

kladatel a teoretik futurismu (zemfi. 2. 12. 1944) - 130. v˘r. nar.

23. 12. 1991 zemfi. Bofiivoj Zeman, filmov˘ reÏisér a scenárista (nar. 

6. 3. 1912) - 15. v˘roãí úmrtí

24. 12. 1791 nar. Eugéne Scribe, francouzsk˘ dramatik (zemfi. 20. 2. 

1861) - 215. v˘roãí narození

24. 12. 1936 zemfi. Jan Herben, prozaik, novináfi, literární kritik a his-

torik (nar. 7. 5. 1857) - 70. v˘roãí úmrtí

24. 12. 1881 nar. Juan Ramón Jiménez, ‰panûlsk˘ spisovatel, nositel 

Nobelovy ceny (zemfi. 29. 5. 1958) - 125. v˘roãí narození

25. 12. 1261 probûhla slavnostní korunovace Pfiemysla Otakara II. na

PraÏském hradû v Chrámu sv. Víta - 745. v˘roãí

25. 12. 1901 nar. Milada Horáková, politiãka a právniãka (popravena 

27. 6. 1950) - 105. v˘roãí narození

26. 12. 1891 nar. Henry Miller, americk˘ prozaik (zemfi. 7. 6. 1980) 

- 115. v˘roãí narození

27. 12. 1846 nar. Zikmund Winter, prozaik a historik (zemfi. 12. 6. 

1912) - 160. v˘roãí narození

27. 12. 1571 nar. Johannes Kepler, nûmeck˘ astronom (zemfi. 15. 11. 

1630) - 435. v˘roãí narození

28. 12. 1966 zemfi. Vincenc Makovsk˘, sochafi a designér (nar. 3. 6. 

1900) - 40. v˘roãí úmrtí

29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti, slaví se
od roku 1994 (OSN)

29. 12. 1941 zemfi. Josef Florian, katolick˘ myslitel, vydavatel a pfiekla-

datel (nar. 9. 2. 1873) - 65. v˘roãí úmrtí

29. 12. 1926 zemfi. Rainer Maria Rilke, nûmecky pí‰ící spisovatel, 

praÏsk˘ rodák (nar. 4. 12. 1875) - 80. v˘roãí úmrtí

31. 12. 1936 zemfi. Miguel de Unamuno, ‰panûlsk˘ spisovatel a filozof 

(nar. 29. 9. 1864) - 70. v˘roãí úmrtí

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - prosinec 2006 - leden 2007

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Karolína Hradilová ................................................. R˘mafiov

Naìa Schreiberová ................................................. R˘mafiov

Krist˘na ·amarová ................................................. R˘mafiov

Natálie ·imáková .................................................. R˘mafiov

Pavla ·akalová ....................................................... Dolní Moravice

Barbora Vogelová ................................................... R˘mafiov

Elena Vrábelová ..................................................... Stará Ves

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Jan ·taffa - R˘mafiov ............................................................. 80 let

Libu‰e ·tûpánková - R˘mafiov .............................................. 81 let

Martin Sobkuliak - Jamartice ................................................ 81 let

Stanislav Ondra‰ík - R˘mafiov ............................................... 82 let

Janina ·afáfiová - R˘mafiov ................................................... 83 let

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

Vincenc Sigmund - R˘mafiov ................................................ 83 let

·tefan Furi‰ - R˘mafiov .......................................................... 84 let

Kristína KubáÀová - R˘mafiov ............................................... 84 let

Marie Durnová - R˘mafiov .................................................... 86 let

BoÏena Zelendová - R˘mafiov ............................................... 87 let

Rozlouãili jsme se
Anna Hladíková - R˘mafiov .................................................... 1921

Antonín Kohoutek - R˘mafiov ................................................. 1944

Rudolf Ry‰av˘ - R˘mafiov ....................................................... 1941

Michal âanda - Skály .............................................................. 1938

Josef Zbranek - R˘mafiov ........................................................ 1928

Matrika MûÚ R˘mafiov

Pranostiky na mûsíc leden
• V lednu za pec si sednu.

• V lednu mráz - tû‰í nás; v lednu voda - vûãná ‰koda.

• Ve dne jas, v noci mráz.

• Roste den, roste i zima.

• Lep‰í vlka pod oknem vidût neÏ v lednu pluh na poli.

• KdyÏ v lednu vãely vyletují, to nedobr˘ rok ohla‰ují.

• V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.

• Co leden snûhem poprá‰í, to únor s vichrem odná‰í.

• Lednové mlhy vû‰tí mokré jaro.

• Leden studen˘, duben zelen˘.

• KdyÏ krtek ryje v lednu, konãí zima v kvûtnu.

• Na Nov˘ rok dé‰È - o Velikonocích sníh.

• Pfiipadne-li Nov˘ rok na pondûlí, prorokuje se krutá zima a vlhké ja-

ro, povodnû a tûÏké nemoci.

• Na Nov˘ rok o slepiãí krok.

• Na Tfii krále o skok dále.

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

5. 1. SVâ Keramická dílna pro Z·

6. 1. 8.30 SVâ 6. roãník Velké ceny R˘mafiova 

ve stolním tenisu

19. 1. SVâ Keramická dílna pro Z·
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SVâ otevfielo moderní poãítaãovou uãebnu
V úter˘ 5. prosince byla slav-

nostnû otevfiena nová poãítaãová

uãebna ve Stfiedisku volného ãa-

su R˘mafiov. Místostarosta mûsta

Ing. Jaroslav Kala a fieditelka

SVâ Marcela Pavlová spoleãnû

pfiestfiihli pásku a otevfieli tak ne-

doãkav˘m zájemcÛm vstup do

uãebny vybavené tfiinácti moder-

ními poãítaãi s LCD monitory,

dataprojektorem a barevnou la-

serovou tiskárnou.

Od ledna 2007 bude ve Stfiedisku

volného ãasu pÛsobit odborn˘

pracovník, kter˘ bude mít na sta-

rosti provoz uãebny tak, aby vy-

hovûla v‰em podmínkám, které

se mûsto zavázalo dodrÏet v rám-

ci dotaãního titulu. Vybudování

uãebny bylo realizováno jako

souãást projektu „Rozvoj infor-

maãních a komunikaãních tech-

nologií ve mûstû R˘mafiovû“, fi-

nancovaného v rámci SROP - 

opatfiení 2.2 - Rozvoj informaã-

ních a komunikaãních technolo-

gií v regionech. Investice do re-

konstrukce a nového vybavení

dosáhla v˘‰e 560 tisíc Kã.

Rekonstrukce poãítaãové uãeb-

ny probíhala od konce fiíjna do

listopadu. Obnovou pfiitom pro-

‰lo nejen její vybavení, ale

i podlaha a ve‰keré elektrické

rozvody. Zásadní zmûnou, patr-

nou na první pohled, je rozvrÏe-

ní interiéru uãebny. PÛvodní

stfiedové fie‰ení bylo nahrazeno

dvûma fiadami poãítaãov˘ch sto-

lÛ po obvodu stûn, ãímÏ vznikl

prostor vyuÏiteln˘ i pro dal‰í 

úãely (projekce, pfiedná‰ky apod.).

Poãet poãítaãÛ vzrostl z pÛvod-

ních osmi na tfiináct. Do bu-

doucna se poãítá s kvalitním 

ozvuãením uãebny.

Poãítaãová uãebna je v provozu

pro krouÏky jiÏ od prosince, od

nového roku bude otevfiena pro ‰i-

rokou vefiejnost (otvírací doba

a dal‰í podrobnosti je moÏno najít

na www.svcrymarov.cz). Z jiÏ 

otevfien˘ch zájmov˘ch krouÏkÛ

v uãebnû fungují Informatika pro

dûti a Poãítaãové hry, otvírat se

budou kurzy Informatika pro do-

spûlé a Informatika pro seniory. 

-ona-, ZN

Jak se na Vala‰sku narodil Kristus Pán
Vánoce se v dne‰ní dobû a zvlá‰-

tû v na‰em kraji, z nûjÏ se tradice

vytratily spoleãnû s odsunut˘mi

pÛvodními obyvateli a jiné, im-

portované se uchytily pouze v po-

vûdomí men‰ích zájmov˘ch sku-

pin, slaví pfieváÏnû konzumnû.

Z prapÛvodních obyãejÛ zbyly

v na‰ich zprofanovan˘ch Váno-

cích jen stopy. Pfiipomínkou toho,

Ïe Vánoce neznamenají jen draze

zakoupené dárky, Ïároviãky bli-

kající v oknech, hory cukroví,

smaÏeného kapra, bramborov˘

salát a po pár dnech leno‰ení u te-

levize pár nemil˘ch kilogramÛ

navíc, jsou adventní a vánoãní

koncerty, v˘stavy lidové tvofii-

vosti a podobné hostiny pro du‰i.

Ukázku prav˘ch vala‰sk˘ch

Vánoc pfiivezl do R˘mafiova dût-

sk˘ folklórní soubor z Kozlovic

Valá‰ek, kter˘ ve stfiedu 13. pro-

since vystoupil spoleãnû s vlast-

ní cimbálovou muzikou v kon-

certním sále ZU·. Hlavním po-

fiadatelem pásma lidov˘ch písní

a fiíkadel bylo Stfiedisko volného

ãasu R˘mafiov.

Dûtsk˘ folklórní soubor Valá‰ek

zaloÏili v roce 1982 manÏelé

Krpcovi z Kozlovic. Vedoucí

souboru je Vûra Valíãková, umû-

leckou vedoucí Irena Holubová.

Valá‰ek vznikl jako umûlecké tû-

leso navazující sv˘m pÛsobením

na tradice lidové kultury v kraji

pod Ondfiejníkem, na úpatí Mo-

ravskoslezsk˘ch Beskyd. V sou-

boru je sdruÏeno kolem 50 dûtí

rÛzného vûku, dûvãat i chlapcÛ,

od nejmen‰ích aÏ po dospívající,

a jeho souãástí je i cimbálová

muzika (cimbál, kontrabas, klari-

net a dvoje housle), kterou vede

Du‰an Strako‰.

Repertoár souboru ãerpá ze sbí-

rek lidov˘ch písní, tancÛ a zvykÛ

la‰sko-vala‰ského pomezí, které

jsou dílem místních sbûratelÛ,

pfiedev‰ím Vincence Sochy ze

Lhotky. Díky autentick˘m pra-

menÛm oÏívá ve vystoupeních

dûtského souboru fiada témûfi za-

pomenut˘ch písní, ale i tûch

dobfie znám˘ch, které neodmys-

litelnû patfií k nejrÛznûj‰ím svát-

kÛm v roce.

Pofiad, kter˘ si Valá‰ek pfiipravil

pro r˘mafiovské publikum, byl

v souladu s adventním ãasem la-

dûn na vánoãní notu. Skládal se

ze dvou pásem, z nichÏ první ob-

sahovalo nûkolik tradiãních písní

o narození Spasitele a druhé bylo

zamûfieno na koledování. Dûti

v tradiãních odûvech, chlapci

s koÏí‰ky a ãepicemi, dívky zaha-

lené v ‰átcích a pleten˘ch pfieho-

zech, jak se na zimu slu‰í, pfied-

vedli v hodinovém pofiadu ukáz-

ku toho, co v dfiívûj‰ích dobách

tvofiilo pfiirozenou souãást Ïivota

na vesnici a co dnes dokáÏe ales-

poÀ vzdálenû pfiipomenout zemi-

tou vÛni na‰ich kofienÛ. Zaznûla

pfii té pfiíleÏitosti fiada písní, které

sly‰eli diváci v hledi‰ti docela po-

prvé, ale i nûkolik tradiãních ko-

led, které se zpívají na ·tûdr˘ den

snad pod kaÏd˘m stromeãkem.

Koledu Nesem vám noviny si

Valá‰ek zazpíval spoleãnû s vá-

noãnû naladûn˘m publikem. ZN

Pozvánka na 6. společenský ples
Diakonie ČCE Rýmařov

Který se koná dne 19. 1. 2007

v 19.30 v sále SVČ

K tanci a poslechu hraje skupina Alternativa

Vstupné 60 Kč

Pfiijìte si zabûhnout
Silvestrovskou desítku

TJ Sokol Dolní Moravice organizuje jiÏ 27. roãník tradiãního

silniãního bûhu Silvestrovské desítky. Start je 31. prosince 

v 10 hodin od Obecního úfiadu v Dolní Moravici. BûÏí se po sil-

nici s obrátkou Na Vyhlídce v Nové Vsi. Prezence úãastníkÛ

bûhu ve v‰ech dûtsk˘ch, dorosteneck˘ch, Ïensk˘ch a muÏ-

sk˘ch kategoriích je od 9 hodin na Obecním úfiadû v Dolní

Moravici. Bûh je urãen jak v˘konnostním atletÛm, tak i rekre-

aãním bûÏcÛm. Karel Horáãek

Foto: Jakub Vala
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Kam na v˘let

Jak se chodívalo a chodí do hor
Kdo se chystá na horskou túru

nebo del‰í pobyt v Jeseníkách

(ale platí to i pro jiné hory), pro-

studuje si turistické mapy a prÛ-

vodce, zváÏí své schopnosti fy-

zické, moÏnosti ãasové, doprav-

ní a finanãní a podle nich svou

cestu realizuje. V Jeseníkách by-

la v r. 1969 vyhlá‰ena Chránûná

krajinná oblast Jeseníky na 

ochranu zdej‰í pfiírody, a to ne-

jen pfied neukáznûn˘mi náv‰tûv-

níky hor. Na jejím území se dnes

nachází 21 zákonem chránûn˘ch

maloplo‰n˘ch území, kter˘mi

jsou národní pfiírodní rezervace,

pfiírodní rezervace a pfiírodní pa-

mátky.

Pfiesto jsou zdej‰í turistické trasy

vedeny tak, aby ti, kdo pfiicháze-

jí do hor za osvûÏením a pozná-

váním, vidûli co moÏná nejvíce

zajímavostí, které zdej‰í pfiíroda

nabízí, a pfiitom mûli moÏnost se

ve zdej‰ích horsk˘ch chatách

a hotelích obãerstvit nebo se tu

pfiípadnû ubytovat a pfiespat.

Dojde-li k neãekané zmûnû po-

ãasí, mohou se turisté v pfiípadû

potfieby uch˘lit i do závûtfií nû-

které z loveck˘ch chat a chatek,

které jsou poblíÏ turistick˘ch

cest.

K jedné z nejznámûj‰ích, nejhez-

ãích a také nejdel‰ích turistic-

k˘ch cest patfií i evropská dálko-

vá ãervenû znaãená trasa E 3. Do

hor pfiichází z jejich podhÛfií od

R˘mafiova a pfies Starou Ves

stoupá k Alfrédce a za ní na hor-

sk˘ hfieben u Jelení studánky. Po

hfiebenu pak pokraãuje k Ovãár-

nû a Pradûdu a kolem ·v˘cárny

na âervenohorské sedlo a dal‰í

hfiebenovku pfies Keprník k ·e-

ráku. Projde Ramzovsk˘m sed-

lem a jiÏním okrajem Rychleb-

sk˘ch hor smûfiuje k masivu

Kralického SnûÏníku. V jeho ho-

rách, po jejichÏ vrcholech pro-

chází hranice se sousedním

Polskem, zamífií po jiÏních úbo-

ãích do horského podhÛfií

v Králíkách. Tato trasa, ke které

se pfiidává a kterou kfiiÏuje mno-

ho dal‰ích turistick˘ch cest, ve

sv˘ch vrcholov˘ch partiích pfie-

konává vzdálenost 80 km a prÛ-

mûrn˘ v˘‰kov˘ rozdíl cca 750 m.

Spojuje tak horská území, která

pfied pár staletími zaãala b˘t hos-

podáfisky více vyuÏívána. Ale to

bylo v dobû, kdy tudy je‰tû tu-

risté nechodívali.

Kdy a proã vlastnû zaãali lidé

pravidelnû do zdej‰ích hor cho-

dit? K tûm nejprvnûj‰ím, ktefií se

v podhÛfií JeseníkÛ kdysi objevi-

li, patfiili pravdûpodobnû v po-

slední dobû ledové lovci. Mgr.

Jifií Karel uvádí, Ïe dal‰í opravdu

doloÏené stopy tentokrát hledaãÛ

zlata u Suché Rudné z doby ko-

lem r. 1500 pfi. Kristem objevil

koncem minulého století dnes jiÏ

zesnul˘ Ing. J. Novák z R˘ma-

fiova. To byli vlastnû první pro-

spektofii - hledaãi kovÛ a rud.

Nûkdy ve 3. a 4. stol. pfi. Kristem

pfii‰li Keltové. V severních ho-

rách na‰í zemû byly tehdy tûÏko

prostupné lesy plné zvûfie a tak

toto území nazvali horami

Kanãími - Sudety. „Sudeta oré“,

tak je tehdy popsal „Otec dûjepi-

su“, fieck˘ historik Herodotós,

a na staré Ptolemaiovû mapû se

mimo tento název objevil i název

„Askiburgion oros“ - Jesenné

hory. Název Sudety pozdûji pfie-

vzala geologie a bohuÏel i politi-

ka.

K prvním lidem, ktefií o mnoho

staletí pozdûji zaãali pravidelnû

chodívat do stále vy‰‰ích poloh

hor, patfiili zfiejmû nejen horníci,

ale hlavnû myslivci, dfievorubci

a uhlífii, ale i zemûdûl‰tí dûlníci -

Ïenci a pastevci. První oficiální

záznamy o kosení trávy na jiÏ-

ním jesenickém hfibetu pocháze-

jí z r. 1639. V horách se zaãaly

objevovat seníky, pfiístfie‰ky na

ochranu skliznû a pro pasení do-

bytka, ubytovací boudy pro lesní

a zemûdûlské dûlníky a také lo-

vecké chaty a sruby pro urozené

lovce. Za ãistou, uzdravující

horskou vodou ke studánkám

a minerálním pramenÛm pfiichá-

zeli zboÏní poutníci a zaãali se tu

léãit i první lázeÀ‰tí hosté. A ti

ve svém volnu pak asi patfiili

k prvním turistÛm. Vrchnost, ke

které nûkdy v 18. a 19. stol. pat-

fiili v západní ãásti JeseníkÛ

Liechtensteinové, v ãásti v˘-

chodní fiád nûmeck˘ch rytífiÛ,Chata KâT na Pradûdu, padesátá léta

Vfiesová studánka, vpravo poutní kostelík, 1912

Skfiítek se skfiítkem, 1924
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v jiÏní ãásti hor Harrachové a na

Sobotínsku majitelé Ïelezáren,

stavitelé silnic a Ïeleznic Klei-

nové, zpoãátku nevidûla ráda ty,

ktefií chodívali bez povolení po

jejích pozemcích a snaÏili se ob-

ãas na zdej‰ích sala‰ích také pfie-

spat. Koncem 19. století byla do-

stavûna Ïeleznice do KoutÛ.

Zajistila v˘hodnûj‰í dopravu su-

rovin a zboÏí nejen pro rozvíjejí-

cí se prÛmysl, ale také v˘hodnûj-

‰í pfiístup pro více lidí - turistÛ

k nejvy‰‰ím horám JeseníkÛ,

pfiedev‰ím na Pradûd, a také se

zmûnil pohled tehdej‰ích maji-

telÛ pozemkÛ na lidi sem pfiichá-

zející, ktefií vlastnû zaãali pfiiná-

‰et horskému hospodafiení uÏi-

tek, a to nejen pû‰í turisté v let-

ním období, ale i první lyÏafii

pfiicházející v zimû. Ti v‰ichni

jiÏ mohli pro svá horská putová-

ní pouÏívat i znaãené cesty, 

upravované staré objekty a novû

stavûné objekty za úãelem ob-

ãerstvení i pfiespávání. A tak se

i Jeseníky, stejnû jako ãeské ho-

ry, doãkaly základÛ turistického

ruchu.

(PouÏitá literatura: ãasopisy
Pradûd - ãlánky p. V. Koranda,
Mgr. J. Karel; Turistick˘ prÛvod-
ce Jeseníky, vyd. Olympia 1991;
B. Vurm - Krásy a tajemství âR
Moravskoslezsk˘ kraj; Mapy
KâT Hrub˘ Jeseník a Kralick˘
SnûÏník.)

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

Uplynulo 125 let od zaãátku organizované turistiky v Jeseníkách
První zájmové a sebevzdûlávací

organizace, ale i turistické a ce-

stovatelské spolky v Rakousko-

Uhersku vznikaly v 70. a 80. le-

tech 19. století. S nezbytností re-

generace sil pro stupÀování v˘-

konÛ v zamûstnání pfiicházela na

svût i otázka uÏití dnÛ pracovní-

ho volna a trávení volného ãasu

lidí. Voln˘ ãas poãal vtiskovat

rytmus své dobû, vtahoval do ví-

kendové a odpoãinkové ãásti

t˘dne hlavnû u lidí ve mûstech

stále ‰ir‰í vrstvy obyvatelstva,

zejména prÛmyslového proleta-

riátu. S rozvojem star˘ch a vy-

tváfiením nov˘ch sportovních

ãinností a disciplín se k nám roz-

‰ífiilo i cestování a turistika.

Zejména lidé z mûst objevovali

krásy tehdy nedotãen˘ch vesnic

a osad, pofiádali organizované

v˘lety na památná ãi poutní mís-

ta, ale i do mnohdy je‰tû nezná-

m˘ch a neprobádan˘ch horsk˘ch

oblastí.

Od roku 1881 pÛsobil v Jesení-

kách Moravskoslezsk˘ sudetsk˘

horsk˘ spolek ve Fr˘valdovû

(Jeseníku) a od tohoto roku lze

poãítat organizovanou turistiku

v Jeseníkách. Spolek mûl uÏ do

jednoho roku na 950 agilních

ãlenÛ. V té dobû, pfiesnû 11. ãer-

vna 1888, vzniká v Praze první

ãeská turistická organizace -

Klub ãesk˘ch turistÛ, jehoÏ

pfiedsedou se stal znám˘ cesto-

vatel Vojta Náprstek. Zaãátkem

90. let byla ãinnost KâT roz‰ífie-

na z âech i na Moravu a Slez-

sko. V̆ raznûji se v‰ak v Jesení-

kách projevila aÏ po první svûto-

vé válce, po roce 1918. Z poãá-

teãního chození a cestování jen

tak pro zábavu na pfielomu 

18. a 19. století se postupnû vy-

vinuly aktivity organizovanûj‰í

a pravidelnûj‰í. Poãaly se fie‰it

takové problémy, jako nedosta-

tek turistick˘ch map a prÛvodcÛ,

znaãná absence míst pro obãer-

stvení, noclehy poutníkÛ a turis-

tÛ nebo objektÛ jen pro ukrytí

pfied nepohodou hor.

Mezi první organizované ná-

v‰tûvníky JeseníkÛ patfiili tehdy

odváÏní turisté z fiad pfieváÏnû

nûmeck˘ch studentÛ a profesorÛ

(z Opavy, Vídnû, Vratislavi) ne-

bo i nûktefií hosté lázní v Karlovû

Studánce, kde blízkost hor pfiímo

vybízela k v˘letÛm do vrcholové

ãásti Pradûda. Památn˘mi se sta-

KLEMPÍ¤STVÍ s.r.o.
Zahradní 1087/4,
795 01 Rýmařov 

tel./fax: 554 211 865

Josef Pipa pfiJosef Pipa pfieje sv˘m zákazníkÛm a také sv˘m zamûstnancÛmeje sv˘m zákazníkÛm a také sv˘m zamûstnancÛm

Pavlovi, Frantovi, JarPavlovi, Frantovi, Jardovi, ZdeÀkovi, Honzovi, Petrdovi, ZdeÀkovi, Honzovi, Petrovi, Luká‰oviovi, Luká‰ovi

a jejich ra jejich rodinám ‰tûstí a lásku o svátcích vánoãních. odinám ‰tûstí a lásku o svátcích vánoãních. 

Do nového rDo nového roku 2007 pfioku 2007 pfieje v‰em mnoho zdraví, eje v‰em mnoho zdraví, 

osobních a pracovních úspûchÛ.osobních a pracovních úspûchÛ.

Lovecká chata pod Pradûdem (pÛvodní), 1902

Die Moritzbaude na Keprníku, 1935

·v˘cárna, vlevo interiér místnosti pro turisty, 1909
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ly i kaÏdoroãní poutû ke kostelí-

ku na Vfiesové studánce. V̆ stup

na Pradûd, tehdy vût‰inou je‰tû

ze strany KoutÛ proti toku Desné

pfies ·v˘cárnu, se stal jakousi

módou malomû‰ÈákÛ z pfielomu

19. a 20. století. Ubytovna

·v˘cárna byla zbudována roku

1829 a za své jméno vdûãí

·v˘caru Egenderovi ze Siement-

hal, kterého povolal kníÏe

Liechten‰tein, aby zde podle ‰v˘-

carského vzoru zfiídil sala‰ pro

pastvu dobytka a zároveÀ místo

pro nouzové noclehy. Podobnû,

ale aÏ od roku 1863, slouÏila tu-

ristÛm i Ovãárna, která nahradila

star‰í pasteveck˘ objekt asi z ro-

ku 1820 (v niÏ‰í poloze).

S poãátky turistiky v Jeseníkách

jsou spjaty lovecké chaty - Fran-

ti‰kova myslivna z r. 1865 (patfii-

la Franti‰ku Kleinovi) nebo

Alfrédova chata z konce 19. sto-

letí (patfiila Alfredu Harrachovi),

ale také zájezdní hostince pfii cí-

safisk˘ch silnicích na âerveno-

horském sedle a na Skfiítku.

Hostinec na âervenohorském

sedle v roce 1903 vykoupil Mo-

ravskoslezsk˘ sudetsk˘ horsk˘

spolek a uãinil z nûj rozsáhlej‰í

turistickou základnu, naproti to-

mu zájezdní hostinec na Skfiítku

si pronajal ‰umpersk˘ odbor tu-

ristického spolku.

Mezi hlavní ãinnosti KâT a hor-

sk˘ch spolkÛ patfiilo znaãkování

a úpravy turistick˘ch tras.

Turisticky nejvyhledávanûj‰ími

lokalitami v Jeseníkách se staly

Pradûd, âervená hora, ·erák

a Rejvíz. Pozdûji pfiibyly vyzna-

ãené cesty i v okolí Jeseníku, Ja-

vorníku, Zlat˘ch Hor a ·umper-

ka. Pro zimní provoz byla uÏ 

v r. 1908 zaji‰tûna znaãkovacími

tyãemi hfiebenovka z Ramzové

pfies âervenohorské sedlo aÏ na

Pradûd, o rok pozdûji trasa po-

kraãovala pfies Ovãárnu na

Skfiítek. Obdobnû byla v té dobû

vytyãena cesta ze Starého Mûsta

pod SnûÏníkem na Králick˘

SnûÏník. Pro osvûtové i vûdecké

úãely do‰lo v létû 1908 z inicia-

tivy turistického odboru v Olo-

mouci ke zfiízení botanické za-

hrady pod Petrov˘mi kameny

(Sudetengarten), za první svûto-

vé války v‰ak tato rarita hor

zpustla.

S úpravou tras a znaãkováním

souviselo i vydávání map, be-

dekrÛ a turistick˘ch prÛvodcÛ.

První mapa se znaãením turistic-

k˘ch tras byla vydána r. 1882

Johannesem Ripperem (zeÈ za-

kladatele lázní Jeseník V. Pries-

snitze). Od roku 1885 aÏ do za-

ãátku druhé svûtové války vy-

cházel ãasopis Altvater jako or-

gán Moravskoslezského sudet-

ského horského spolku.

Pro podporu turistiky a zavedení

bûÏného komfortu cestování

v Jeseníkách byla bezesporu dÛ-

leÏitá v˘stavba nov˘ch horsk˘ch

chat a dal‰ích objektÛ. Pfiebudo-

váním na místû pÛvodních sala‰-

nick˘ch objektÛ vznikla roku

1887 chata ·v˘cárna. Po poÏáru

Ovãárny roku 1910 nechal fiád

nûmeck˘ch rytífiÛ postavit na

stejném místû nejdfiíve men‰í

dfievûnou ubytovací chatu, ve

20. letech byla roz‰ífiena na hor-

sk˘ hotel. Roku 1912 nechal kní-

Ïe Liechten‰tein postavit chatu

na Králickém SnûÏníku. Jeseni-

ck˘ turistick˘ spolek uÏ v roce

1883 vybudoval jakousi ochran-

nou ch˘‰i pod Pradûdem - na

místû dne‰ní chaty Barborky.

Mezi dal‰í chaty vybudované tu-

ristick˘m spolkem patfiila tzv.

Jifiího chata na ·eráku, postave-

ná roku 1888 jako srubová chata

s vûÏiãkou. Roku 1893 vyhofiela

a obnovena byla uÏ jako kamen-

n˘ objekt a v roce 1926 byla je‰-

tû dále roz‰ífiena. âervenohorské

sedlo bylo na zaãátku minulého

století v˘znamn˘m centrem nû-

meckého turistického svazu. Ten

zde roku 1903 zakoupil zájezdní

hostinec, v roce 1910 poblíÏ 

otevfiel novou chatu a v roce

1917 za finanãní prostfiedky

z odkazu majitele rapotínsk˘ch

skláren Schreibera dokonãil dal-

‰í chatu. Pozdûji, ve 20. letech,

byly chaty je‰tû zmodernizovány

a také roz‰ífieny. Svoji historii

zaãala psát v roce 1932 nad

Star˘m Mûstem pod SnûÏníkem,

nedaleko Velkého Vrbna, dne‰ní

chata Paprsek, pÛvodnû nazvaná

Slezská chata, pozdûji je‰tû cha-

ta U Ráje.

Turistické spolky na pfielomu 

19. a 20. století pro podporu tu-

rismu a poznání kraje stavûly ta-

ké kamenné rozhledny. Jednalo

se hlavnû o rozhlednu na Biskup-

ské kupû u Zlat˘ch Hor (1898), na

Zlatém chlumu u Jeseníku (1899),

na Zámeckém vrchu nedaleko Kr-

Sklenáfiství Novák
ZdeÀka Zbofiilová

Horní 1, R˘mafiov, tel.: 554 212 579

• zasklívání - polykarbonáty - rámování
• brou‰ení, fiezání, vrtání

• lepení skel

Pfiejeme v‰em sv˘m zákazníkÛm
pohodové svátky 

a v magickém roce 2007 
mnoho zdraví, ‰tûstí a lásky,

hodnû pracovních úspûchÛ a optimismu.

Alfrédka, vlevo pÛvodní chata Alfrédka, 1907

Barborka, 1950

·erák, 1898 (vpravo pÛvodní chata, 1893)
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nova (1903) a nejvy‰‰í, 33,5 m

vysokou, rozhlednu na Králic-

kém SnûÏníku, která byla zbudo-

vána kladsk˘m turistick˘m spol-

kem na polské stranû - roku 1973

byla z havarijních dÛvodÛ zde-

molována. Na nejvy‰‰í morav-

ské hofie Pradûdu zapoãala stav-

ba rozhledny roku 1904, zpfií-

stupnûna byla v roce 1912.

Jednalo se o okázalou 32,5 m vy-

sokou stavbu s restaurací a uby-

tovacími pokoji. Její stav se

z dÛvodu uÏití nevhodného nasá-

kavého kamene rok od roku

zhor‰oval, nepomohly ani dílãí

opravy v letech 1926 - 1934,

stavba po válce chátrala a nako-

nec se v roce 1959 zfiítila.

Rozvoj cestování a turisti-

ky v Jeseníkách na pfielomu 

19. a 20. století byl úzce spjat

s poãátky lyÏování. Je chloubou

mûsta Bruntálu, Ïe prvním na-

d‰encem pro lyÏování v horách

byl uãitel a spisovatel Viktor

Heeger z Bruntálu. Podle docho-

van˘ch zpráv si z norského Osla

objednal za 11 zlat˘ch lyÏe a uÏ

v zimû roku 1887 tyto prvnû

zkou‰el v bruntálském parku.

LyÏování hodnû propagoval i ja-

ko redaktor lesnického ãasopisu

zvlá‰tû mezi lesníky a horaly.

Z iniciativy Viktora Heegera byl

roku 1893 v Olomouci také usta-

ven Moravskoslezsk˘ spolek ly-

ÏafiÛ, kter˘ svá první soustfiedûní

pofiádal v Bruntále a R˘mafiovû.

K prÛkopníkÛm lyÏování v Jese-

níkách koncem 80. let 19. století

patfiil také vrchní lesmistr dr.

Otto Grohmann, kter˘ lyÏe pfii-

vezené z Vídnû pfiedvedl k vel-

kému zájmu pfiihlíÏejících zase

ve Vrbnû pod Pradûdem. Z na-

d‰encÛ té pion˘rské doby je

moÏno je‰tû jmenovat napfiíklad

nadlesního Hugo Pekarka z Vidlí

nebo lesmistra Dresslera z Kar-

lovy Studánky.

Mezi první lyÏafiské spoleãnosti

patfiila roku 1893 skupina pod

vedením továrníka Maxe Sprin-

gera z R˘mafiova, v roce 1905

vznikl Zimní sportovní spolek

v Jeseníku a první lyÏafiské v˘-

cviky se uskuteãnily v Jeseníku

a na Ramzové. Svaz pro cizine-

ck˘ ruch zapoãal s prvními ly-

Ïafisk˘mi kurzy na Ovãárnû, ve

Starém Mûstû pod SnûÏníkem,

na ·v˘cárnû pod Králick˘m

SnûÏníkem a v polské Miezy-

gorze. V roce 1913, je‰tû pfied

svûtovou válkou, do‰lo k ustave-

ní Severomoravského ski klubu,

kter˘ se stal základnou pro dal‰í

rozvoj zimních sportÛ a zejména

lyÏování v Jeseníkách.

Rozvoj zimních sportÛ, horské

turistiky, cestovního ruchu a re-

kreace v Jeseníkách patfiily

v rámci na‰í vlasti vÏdy mezi ob-

lasti s dlouhou tradicí a nejlep-

‰ím zázemím a ve sportu i mezi

oblasti s dobr˘mi v˘sledky. To

v‰echno je zajisté pokraãováním

a v˘sledkem práce dlouhé fiady

prÛkopníkÛ turistiky, sportování

a popularizace JeseníkÛ z období

pfied více jak sto lety.

Podle odborn˘ch pramenÛ
pfiipravil PhDr. Alois Matu‰ka

Dobové pohlednice redakci 
zapÛjãil soukrom˘ sbûratel

O2 Prodejna Rýmařov
náměstí Míru 2 (vedle pošty), I. patro

tel.: 554 230 485

VV‰‰eemm ssvv˘̆mm zzáákkaazznnííkkÛÛmm
ppfifieejjeemmee rraaddoossttnnéé pprrooÏÏiittíí

VVáánnoocc aa ddoo rrookkuu 22000077
mmnnoohhoo eenneerrggiiee,,

zzddrraavvíí aa úússppûûcchhÛÛ..
Michal Ihnát & Jan El‰ík

nám. Míru 16, 795 01 R˘mafiov
e-mail: pcservis.rymarov@iol.cz

Ovãárna, 1910 - 1920

âervenohorské sedlo, 1910

Jelení Studánka, nedatováno Franti‰kova myslivna, 1920 - 1930



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 23/2006

21

Kino R˘mafiov v sobotu 23. a 30. prosince
NEHRAJE!!!

sobota 6. ledna 19.30

Krajina pfiílivu

Fantasy/drama (UK/Kanada 2005)
Znepokojivá fantasy Terryho Gilliama. Jeliza Rose je malá dívka v tí-

Ïivé Ïivotní situaci - oba její rodiãe propadli drogám. Uniká proto do

snového svûta, kde svûtlu‰ky mají jména, stra‰áci se za soumraku

probouzejí k Ïivotu a veverky mluví. Seznámí se taky s mentálnû po-

stiÏen˘m mlad˘m muÏem, kter˘ se ve svém neoprénovém obleku ce-

lé dny ukr˘vá v ponorce z haraburdí.  Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 13. ledna 19.30

Stormbreaker

Akãní (Nûmecko/USA/V. Británie 2006)
Po letecké katastrofû, pfii které zahynou jeho rodiãe, je ãtrnáctilet˘ Alex

vychováván str˘cem Ianem. Po str˘covû záhadné smrti se ukáÏe, Ïe ve-

dl dvojí Ïivot. Na jedné stranû byl spofiádan˘m bankovním úfiedníkem,

na stranû druhé ‰piónem MI6, kterého sprovodil ze svûta nájemn˘ vrah.

Alex je MI6 osloven, aby dokonãil nebezpeãn˘ úkol, kter˘ jeho str˘c

nemohl splnit. Hrají: E. McGregor, M. Rourke. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 20. ledna 19.30

Iluzionista
Drama (âR/USA 2006)

Nadan˘ iluzionista Eisenheim se stává ve Vídni ãím dál více popu-

lárním. Následník trÛnu princ Leopold s krásnou snoubenkou Sofií

nav‰tíví jeho vystoupení. Sofie v‰ak pozná v Eisenheimovi svou lás-

ku z dûtství. Rozhodnou se pro útûk. Následující den je Sofie naleze-

na mrtvá. Ve‰kerá vina padá na Eisenheima, kter˘ musí dokázat

Leopoldovu vinu dfiív, neÏ bude sám zniãen. Pfiichystá tedy nejvût‰í

iluzi svého Ïivota. V hl. roli: E. Norton. Pfiístupn˘ od 12 let

Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

V˘stava
V̆ stava mladého talentovaného malífie Václava Pavézy z Janovic,

studenta Stfiední prÛmyslové ‰koly v Bruntále.

KRESBY VÁCLAVA PAVÉZY
od 2. 1. 2007 do 31. 1. 2007

PÛjãovní doba knihovny od 2. ledna 2007:
Po 9-17, Út 9-17, St zavfieno, ât 9-17, Pá 9-17, So 8-11

Mûstská knihovna oznamuje
Od 24. 12. 2006 do 1. 1. 2007 bude zavfieno

Servis sluÏeb

Bruslení pro vefiejnost
Pondûlí 14.00 - 16.30
Úter˘ 14.00 - 16.30

18.30 - 20.30
Stfieda 14.00 - 16.30
âtvrtek 14.00 - 16.30

18.30 - 20.30

Pátek 14.00 - 16.30
Sobota 13.00 - 16.15

19.15 - 20.15
Nedûle 13.00 - 16.15

na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

AQUACENTRUM 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.

PF 2007
Knihovnice Mûstské knihovny R˘mafiov

pfiejí v‰em sv˘m ãtenáfiÛm
klidné a spokojené Vánoce
v kruhu sv˘ch nejbliÏ‰ích,

bohatého JeÏí‰ka
a do nového roku

hodnû zdraví,
‰tûstí a spokojenosti.

MĚSTSKÁ KNIHOMĚSTSKÁ KNIHOVNA VNA VV RRÝMAŘÝMAŘOOVĚVĚ

VVÁS ZVE NA BESEDUÁS ZVE NA BESEDU

IIIISSSSLLLLAAAANNNNDDDD
pfiedná‰í Jana Sedláãková

âtvrtek 4. 1. 2007 v 19 hodin v knihovnû

29. 11. - 31. 12.  ·árka Lupeãková a Kamila H˘Ïová
(ilustrace, batiky, malby)

V lednu je muzeum uzavfieno, informaãní centrum
bude v provozu v bûÏné otevírací dobû
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TûÏba rud na panství mûla prastarou tradici.

Pokud pomineme keltské a slovanské r˘Ïov-

níky, ‰ífiilo se k nám uÏ od první poloviny 

13. století stfiedovûké dolování z Uniãova.

TûÏil se magnetovec a hematit (Ïelezo), le‰tû-

nec olovûn˘ - galenit (olovo s obsahem stfiíb-

ra) i chalkopyrit (mûì), ba dokonce i nûco zla-

ta. Nejvût‰í Ïelezárny panství se pÛvodnû na-

cházely v R˘mafiovû a pozdûji se pfiesunuly do

Janovic a Staré Vsi.

Ferdinand Bonaventura Harrach vûnoval stej-

nû jako plátenictví velkou péãi dal‰ím obo-

rÛm, mezi nimi téÏ upadajícímu Ïelezáfiství.

Velk˘ kapitál vloÏil do modernizace Ïelezno-

rudn˘ch dolÛ, sléváren s vysok˘mi pecemi

a hamry. Mnoho let se zde vyrábûla ocel pod-

le jiÏ zastarávajícího korutanského vzoru stej-

nû jako za HoffmannÛ v 16. - 17. století. Nov˘

rozkvût janovického Ïelezáfiství nastal v le-

tech 1745 - 1778.

Harrach samozfiejmû nezÛstával jen u Ïeleza

a snaÏil se plnû vyuÏívat i dal‰í zdroje nerost-

ného bohatství svého panství. Se stejnou in-

tenzitou se zab˘val i tûÏbou a zpracováním

rud olovûn˘ch. Stfiíbronosné olovûné rudy se

tûÏily na panství jiÏ v 16. století v takovém

mnoÏství a kvalitû, Ïe se hornické osídlení

Horního Mûsta s Hank‰tejnem pfiiblíÏilo sta-

tutu královského horního mûsta jiÏ roku 1542.

Pozdûji privilegia doplnil a obnovil i Rudolf

II. V druhé pÛli 18. století v‰ak uÏ v˘nos dolÛ

klesal, a proto upadala i tûÏba.

DÛlní ãinnost pfiesto dosáhla jednoho ze

sv˘ch posledních vrcholÛ. K obnovû dolování

olovûn˘ch rud do‰lo v letech 1763 - 1766 

s otevfiením dolu s typick˘m názvem Marie

Pomocná, kter˘ spravovala sama schopná

RÛÏena z Harrachu. Rokem 1770 poãalo téÏ

zmáhání dûdiãné ‰toly Antonína Paduánské-

ho, jeÏ se dosud klikatí v podzemí Horního

Mûsta, a oÏivla díla Dobrá nadûje a Horská

stezka. TûÏba se pfies v‰echny nadûje ukázala

pfii tehdej‰ím stavu techniky marnou a nejspí-

‰e ustala uÏ roku 1772, báÀskou ãinnost jiÏ ne-

mohli zachránit ani zku‰ení horníci z Bánské

·tiavnice, ktefií pfii‰li na pozvání vrchnosti.

Galenit doprovázen˘ slouãeninami Ïeleza

i kfiemenem se doloval a zpracovával velmi

star˘mi, ale zatím je‰tû úãinn˘mi metodami -

praÏením a redukcí dfievûn˘m uhlím, coÏ

svûdãí o ménû hodnotné, chud‰í a znaãnû zne-

ãi‰tûné rudû.

Olovûná ruda, která se tûÏila v letech 1766 -

1772 v dole Marie Pomocná a ve ‰tole

Antonína Paduánského, se zpracovávala jed-

nak pfiímo na místû a ve Staré slévárnû

v Janu‰ovû. ·toly se dostávaly do poloh, kde

se ruda mûnila k hor‰ímu a zvolna ub˘val po-

díl obsaÏeného olova. Zvlá‰tnímu zájmu vrch-

nosti se doãasnû tû‰ilo i stfiíbro, ale pomûrnû

chud˘ galenit jej v rudû neobsahoval mnoho,

a tak se dolování pozvolna pfiestávalo vyplá-

cet. Roku 1773 se zcela zastavila prospekce

rudn˘ch zásob panství.

Ferdinand Bonaventura se racionálnû fiídil tím,

Ïe pfiedpokladem rozvoje hutnictví je peãliv˘

v˘bûr odborníkÛ a modernizace v˘roby.

Zpracování rudy pochopitelnû vyÏadovalo spe-

ciální zafiízení z cihel, postavené pfiímo v pro-

storu dolu. Jen roku 1766 podle pramenÛ pou-

Ïili 16 400 cihel na stavbu redukãní ‰achtové

pece, byly postaveny stoupy a prom˘vací zafií-

zení, kde se Ïelezná ruda zbavovala kyzÛ, kfie-

mene a dal‰ích neÏádoucích pfiímûsí. Ve Staré

slévárnû v Janu‰ovû vznikla 1766 dílna s pru-

bífiskou laboratofií a shánûcí plamennou pecí

napojenou na masivní komín ze 7 800 cihel.

Souãasnû postavili i praÏicí pec s nov˘m zafií-

zením na praní rudy s vodním pfiíkopem. Ve

stejné slévárnû pracovala jiÏ v letech 1695 -

1696 men‰í vysoká pec na úsporné pfietavová-

ní Ïeleza ze star˘ch strusek, které pfii nedoko-

nalém stfiedovûkém tavení obsahovaly je‰tû

37 % ãistého Ïeleza, tedy hodnotu, jeÏ se pod-

statnû neli‰ila od Ïelezného obsahu krivoroÏ-

ské rudy, zpracovávané ve Vítkovicích je‰tû

v sedmdesát˘ch letech dvacátého století.

Roku 1766 byla pec opravena, vybavena no-

v˘m le‰ením a dm˘chacími mûchy, ale slouÏi-

la jiÏ jen potfiebám prubífiÛ.

Netavilo se v‰ak trvale a ostatní vysoké pece

b˘valy rovnûÏ v provozu asi jen 34 t˘dnÛ roã-

nû. V prubífiské peci se tavilo dokonce nejv˘-

‰e 2 - 4 t˘dny, a to nikoli kaÏd˘ rok. Tfieba

1766 se vytavilo za dva t˘dny 170 kg Ïeleza,

a pfiitom si provoz vyÏádal aÏ 48 vozÛ dfievû-

ného uhlí, dále se pak tavilo v letech 1768

a 1770.

Spotfiebu dfievûného uhlí povoloval hamerní 

úfiad v pfiesn˘ch kvótách, aby zabránil zbyteã-

nému pl˘tvání lesy. Na rozsah v˘roby Ïeleza

mÛÏeme usuzovat podle zápisÛ o spotfiebû dfie-

vûného uhlí, ale v˘poãty zároveÀ kopírovaly

i nevyrovnan˘ v˘tûÏek dolÛ. V roce 1767 se na

provoz hutû spotfiebovalo jen 16 vozÛ (fudrÛ)

dfievûného uhlí, roku 1770 je‰tû ménû, pou-

h˘ch 12 nákladÛ, ale 1771 se v‰ak najednou

spálilo vÛbec nejvíc, 181 vozÛ uhlí, a 1772 na-

stal opût prudk˘ pokles na 12 vozÛ za rok.

Zkou‰ky na získávání olova skonãily 1772

s nevaln˘m v˘sledkem. Panství odprodávalo

nevelk˘ objem olova, ale mincovnímu úfiadu

v Praze téÏ stfiíbro a nûco zlata. Napfiíklad ro-

ku 1771 bylo vyplaceno 1161 zl. a 6 krejcarÛ

za dvanáct lotÛ a tfii kventlíky jemného stfiíbra

(tj. 223, 2 g) a za dva kventlíky zlata (43, 8 g)

získal hrabû 53 zl. a 43 gr. Prodával se téÏ 

olovûn˘ klejt a ãisté olovo. Na konci roku 1775

to bylo 52 centn˘fiÛ a 3 libry olova (2914 kg)

a 1771 dokonce dodalo panství 85 centn˘fiÛ

a 45 liber (4785 kg) olovûného klejtu.

Dietrich‰tejnské a hoffmannské hamry, jeÏ se

za HarrachÛ znovu rozbûhly, v‰ak pracovaly

dál. Pfies v‰echny problémy dosáhlo za

Ferdinanda Bonaventury Harracha téÏ Ïele-

záfiství svého vrcholu a zdej‰í harrachovské

hutû dokázaly pokr˘t neuvûfiiteln˘ch 30 %

ve‰keré spotfieby Ïeleza celé Moravy, a to ne-

poãítáme stfiíbro a olovo. Nadále se uÏívalo

dfievûného uhlí, ale jeho spotfiebu nyní podfií-

dil Harrach k prospûchu lesÛ své vlastní bed-

livé kontrole.

Pro dne‰ního ãlovûka je jistû nepochopitelné,

Ïe jsme do oblasti spotfieby dfieva nezafiadili v˘-

robu papíru. Ruãní papír z 18. století totiÏ je‰tû

nevyuÏíval ani minimální pfiímûs celulózy, jak

je tomu dnes, ale hmotou pro jeho v˘robu byly

v˘hradnû staré hadry. Koneãnû zamûstnání ha-

drníkÛ, ktefií sbírali odhozen˘ textil je‰tû za

mládí na‰ich prababiãek, souviselo s papírna-

mi, aãkoli jiÏ nikoli v˘luãnû. Teprve men‰í spo-

tfieba hadrÛ si vynutila sortiment sbûru roz‰ífiit,

takÏe se po vesnicích i mûstsk˘ch dvorcích po

léta rozléhalo z úst ‰etrnû obleãen˘ch sbûraãÛ

s pleten˘mi rukavicemi bez prstÛ povûstné

„Hadry, kosti, kÛÏe, staré Ïelezóóó ...!“, coÏ

byl signál, jak se rozumnû zbavit dnes proble-

matického odpadu bez zatûÏování smeti‰È.

Zcela jistû existovala janu‰ovská papírna jiÏ

roku 1657 a po jejím zániku byl postaven na

Kluãovském potoce (Klausenbach) mezi

Starou Vsí a Îìársk˘m Potokem papírov˘

ml˘n s dal‰ím zafiízením nejpozdûji v roce

1682. Dodnes mÛÏeme sledovat cesty hodnot-

ného ruãního papíru podle prÛsvitek s harra-

chovsk˘m znakem na stránkách knih i na 

úfiedních dokumentech. Teprve po roce 1850

mizí poslední zprávy o existenci v˘robny.

Snad jen dodat, Ïe také trestní právo bylo tvrdé

a ani Harrach, tfiebaÏe obãas nejspí‰e sáhl

k právu milosti, nebránil jeho prÛbûhu.

Dokonce i mezi elitou panství, váÏen˘mi a spo-

lehliv˘mi pansk˘mi lesníky, se obãas na‰la ãer-

ná ovce, a tak se stal za vraÏdu shodou okol-

ností roku 1749 poslední obûtí meãe popravãí-

ho mistra na r˘mafiovsk˘ch Stínadlech za

Horní branou (v místech hotelu Pradûd) mysli-

vec Michl Falks. ObûÈ exekuce i dÛvod dûsivé-

ho pfiíbûhu byly rychle zapomenuty, jak to b˘-

vá dodnes. Kat obdrÏel od vrchnosti za exeku-

ci cel˘ch pût a jeho pacholci po dvou zlat˘ch.

O málo pozdûji odebrala Marie Terezie pan-

stvím i mûstÛm hrdelní právo. Také v lese a pÛ-

dû musel b˘t pofiádek a zatímco dnes patfií v‰e,

co je v zemi, státu, patfiilo tehdy vrchnosti, a tak

je‰tû 1773 postihl soud Karla Brechera a Josefa

Steura za kopání pokladu nespecifikované hod-

noty v lese.  Mgr. Jifií Karel

Doly a hutû Ferdinanda Bonaventury
Z historie
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SoutûÏ Marie Kodovské má své vítûze
Po roãní pauze byl v lednu 2006 vyhlá‰en dal-

‰í roãník Literární a v˘tvarné soutûÏe Marie

Kodovské, kterou pro amatérské básníky, pro-

zaiky a v˘tvarníky bez ohledu na vûk a místo

bydli‰tû uspofiádala redakce R˘mafiovského

horizontu spoleãnû se Studentsk˘m klubem

SVâ. Po cel˘ rok mohli ãtenáfii na‰eho ãtr-

náctideníku sledovat prÛbûh soutûÏe prostfied-

nictvím ukázek ze zaslan˘ch pfiíspûvkÛ. V so-

botu 8. prosince se v malém sále SVâ soutûÏ

definitivnû uzavfiela literárním odpolednem,

bûhem nûjÏ byli vyhlá‰eni a ocenûni vítûzové

v‰ech tfií kategorií.

SoutûÏ pojmenovaná po v˘znamné osobnosti

na‰eho mûsta, naivistické malífice a básnífice

Marii Kodovské, kterou ve smyslu pfiísloví

Doma není nikdo prorokem znají lépe pfiízniv-

ci umûní v metropolích na‰í republiky i za je-

jími hranicemi neÏ R˘mafiované, je nejen pfii-

pomínkou této pozoruhodné Ïeny a jejího ta-

lentu, ale také pfiíleÏitostí obohatit stránky

místního tisku o zajímavé práce z oboru poe-

zie, prózy a ilustrace.

V porovnání s nult˘m roãníkem SoutûÏe

Marie Kodovské zaznamenali pofiadatelé ra-

zantní nárÛst zájmu o úãast v soutûÏi a s tím

související vût‰í moÏnost v˘bûru textÛ a ilus-

trací vhodn˘ch k oti‰tûní. Zatímco do roãníku

2004 se pfiihlásilo celkem 23 autorÛ, letos jich

bylo pln˘ch 90, pfiiãemÏ jen malá ãást pochá-

zela z R˘mafiovska. Za tak pfiekvapující odez-

vu vdûãíme zvefiejnûní informace o vyhlá‰ení

soutûÏe na internetu, o nûÏ se z vlastní iniciati-

vy postaral jeden z na‰ich stál˘ch dopisovate-

lÛ Miroslav Václavek.

Tradiãnû nejobsazenûj‰í kategorií byla poezie,

do té letos zaslalo pfiíspûvek 58 básníkÛ a bás-

nífiek. V kategorii próza se zúãastnilo 35 tvÛr-

cÛ, ve v˘tvarné kategorii jsme zaznamenali de-

set soutûÏících. Nûkolik autorÛ se pfiihlásilo

hned do dvou kategorií. Díky takto vysokému

poãtu úãastníkÛ jsme tentokrát mohli vyhlásit

nejen absolutní vítûze jednotliv˘ch kategorií,

ale první tfii místa. Pfiesto nemohla porota oce-

nit v‰echny autory, ktefií ji zaujali. Ve finálo-

vém kole obou literárních kategorií figurovalo

kolem dvaceti opravdu kvalitních, vyzrál˘ch

a pozoruhodn˘ch textÛ. âást z nich jsme jiÏ

v prÛbûhu roku publikovali, z tûch, na které se

dosud nedostalo, budeme ãerpat v roce pfií‰tím

(dal‰í roãník SoutûÏe Marie Kodovské je na-

plánován na rok 2008).

První místo v kategorii poezie získala za své

básnû ve stylu poezie v‰edního dne Lenka

Juráãková z Nového Jiãína, druhou pozici ob-

sadila Marta Gärtnerová z Mostu s básnickou

skladbou Pfiíbûh Mariana Szembera, tfietí

skonãila Hana Bendová z Brna, která zaslala

v˘bûr krat‰ích básní. Texty první i tfietí umístû-

né básnífiky jsme jiÏ publikovali bûhem leto‰ní-

ho roku (RH 7/2006 a 16/2006), text Marty

Gärtnerové nabízíme ãtenáfiÛm v tomto ãísle.

V kategorii prozaikÛ porotu nejvíce zaujala po-

vídka Sváteãní blití Barbory âihákové z Dvora

Králové nad Labem, na stfiíbrné pfiíãce se 

umístil jedin˘ zahraniãní úãastník soutûÏe Jan

Vlasák z Berlína s prózou Maximální eliminá-
tor a tfietí místo patfií ZdeÀce Kabelíkové ze

·ternberka, autorce, která se do soutûÏe pfiihlá-

sila jiÏ podruhé, za text Dvakrát kfitûná za éry
Gottwalda. Ukázky ze v‰ech hodnocen˘ch

próz postupnû otiskneme v následujících ãís-

lech Horizontu.

V kategorii ilustrace bylo rozhodování poroty

relativnû snadnûj‰í, neboÈ v˘bûr autorÛ nebyl

tak velk˘, nicménû problém neporovnatelnosti

zpÛsobilo roz‰ífiení pfiijíman˘ch dûl i na foto-

grafie. Fotografové nakonec v kategorii pfie-

vládli a dva z nich - Zdenûk Habr z R˘mafiova

(2. místo) a Petr Václavek z Prahy (3. místo) -

obsadili i medailové pozice. První místo získa-

la Marta Gärtnerová, která zaslala pozoruhod-

né koláÏe.

Vyvrcholením SoutûÏe Marie Kodovské bylo

slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ spojené s literárním

odpolednem a v˘stavou, které se konalo v so-

botu 9. prosince v malém sále SVâ. Vzhledem

k tomu, Ïe velká vût‰ina soutûÏících pocházela

z pomûrnû vzdálen˘ch míst, na vyhlá‰ení se

sjel pouh˘ zlomek úãastníkÛ soutûÏe (zde mu-

síme podotknout, Ïe tfii autory se nám nepoda-

fiilo vÛbec zkontaktovat, a tímto se jim omlou-

váme). Mezi deseti úãastníky vyhlá‰ení byla

jen jedna z ocenûn˘ch, Barbora âiháková, jíÏ

mohla porota osobnû pfiedat cenu a vyzvat ji

k autorské ãetbû z vítûzné prózy. Ostatní umís-

tûné texty si mohli hosté vyslechnout v kvalit-

ní recitaci Jifiího Koneãného. Prostor k ãetbû

v‰ak dostali i neumístûní autofii, jimÏ patfiilo li-

terární odpoledne stejnû jako vítûzÛm. Martina

Slezáková z Boskovic a Ludûk Mikiska ze

Senice na Hané svûfiili své básnû recitátorovi,

Miroslav Václavek ze ·umperka uvedl nûkolik

sv˘ch textÛ v autorském podání.

Souãástí odpoledne byla také malá v˘stava ãtyfi

úãastníkÛ kategorie ilustrace. K vidûní byly re-

produkce vítûzn˘ch koláÏí Marty Gärtnerové,

ãernobílé fotografie ZdeÀka Habra, olejomalby

Aloise Keni a kresby Ivy Farrellové. V lednu

bude tatáÏ v˘stava viset v prostorách Student-

ského klubu SVâ.

Na konec této rekapitulace celoroãního úsilí

o vnesení trochy krásné literatury a v˘tvarna na

stránky regionálního ãtrnáctideníku a snad i do

Ïivota jeho ãtenáfiÛ zb˘vá neopominutelné po-

dûkování v‰em, ktefií se podíleli na uspofiádání

soutûÏe i závûreãného vyhlá‰ení. Za spolupráci

v porotû dûkuji bohemistÛm Vladimíru Stan-

zelovi a Janu Pfiikrylovi a v˘tvarnici Kamile

H˘Ïové, za profesionální pfiednes textÛ Jifiímu

Koneãnému, za hudební doprovod kapele

Sibérija, za pomoc pfii pfiípravû poho‰tûní paní

Bohuslavû Pleské, za finanãní podporu, díky

níÏ jsme mohli zajistit nejen obãerstvení, ale

i finanãní odmûny pro vítûze v‰ech kategorií,

na‰im sponzorÛm: RD R˘mafiov, Klempífiství

Pipa, STAS R˘mafiov, Autodoprava Josef

Ptáãek a Hotel U Zámku Roman Mosler.

KniÏní ceny vûnoval Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov,

pamûtní listy navrhl grafik tiskárny APRO

Bruntál. Organizaci celého literárního odpoled-

ne mûl na svûdomí Studentsk˘ klub SVâ. ZN

Studentsk˘ klub
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poezie
Marta Gärtnerová: Pfiíbûh Mariana Szembera

Co jsme dûlali svíãkám a na co se musely
dívat

Stáhli jsme svíãkám spoìáry

a hodili je pod okenní rám

Skoro jsem cítil

Ïe nûco mám

Jazykem hfiál jsem její plamen

kdyÏ ãadil ohofiel˘ knot

Vítr se právû vyzul z bot

kdyÏ zad˘chaná fiekla:

Do naha svléká‰ moje svíce

svíce ... svíce ... s ... více ... více ... více ...

více ... víc!!

Pak mlãelo uÏ svûtlo svící

Ani já jsem nefiek’ nic ...

Pak jsme ty spoìáry zase oblékali

Zmaãkané spoìáry s vÛní moãi

a pokropené bledou voskovicí

hned jsem si nasadil na palici

hrd˘ to Tarzan

kter˘ nohavicí vidí

hle

svûtu vracím ohlodanou kost

a PolobÛh ve mnû je‰tû mlaská

kdyÏ bujnû vyráÏím do ulic

/Po rtech jí sjela první vráska

A já jsem nezahlédl nic/

Dlouho jsem sedûl v hospodû a dumal

âuãel jsem do kníÏky

aã sotva umím ãíst

Moje rohovky byly na kusy

Asi bych dávil ubrusy

kdyby nûjaké tam byly

Pivo mi zteplalo jak chcanky

neÏ procit’ jsem

V poklopu prasklo

a fiev mû zavalil jak tanky

Jen kecy kecy Bludn˘ kruh

„UÏ ti nepomÛÏe ani BÛh,“

sdûlil mi pavouk na nicotné niti

Tak jsem ‰el domÛ a byl rád

Ïe se u ní svítí

Obûtem lásky vafiím gulá‰ s chlebem

Krájel jsem obûtního b˘ka

vyrovnan˘

do v‰ech stran

uvnitfi i venku

Mûl jsem plán

KdyÏ zamíchal jsem gulá‰

nerezovou lÏící

chtûlo se mi fiíci:

„V‰echny holky z mûsta

pojìte sem!“

Dál uÏ jsem tu touhu neunes
a jenom jí jsem poslal esemes:
Snad to spolu Ïenská je‰tû svedem
Pfiijì na gulá‰
a holky uctím chlebem!

Na ten gulá‰ ke mnû nepfii‰la

UÏ jsem se tû‰il
ptáka v hrsti
Mûl jsem hlad
Pfiipravil jsem dva talífie
a je‰tû jsem je umyl
Nepfii‰la
Vybodla se na mû
Îenská
chce si hrát
Smál jsem se
kdyÏ jsem se pak holil

Gulá‰ se spálil
Byl to smrad

Vypnul jsem plyn
a ‰el se jí do bytu nabourat

JenÏe jsem do jejího bytu nedo‰el

KdyÏ vyrazili mû
z poslední hospody
mûl jsem ji jako z praku

Ale zkuste vyskoãit
z rozjet˘ho vlaku

KdyÏ mû chytne
abecední seznam
tak se neznám

Alena Blanka Dana Eva ...
Potom k Zuzanû ...

KdyÏ leÏel jsem doma ve vanû
v té sm˘vatelce hfiíchÛ
nebylo mi k smíchu
Ïe volám Evû Danû Blance Alenû:
Helevolesory nebyla to láska

Na Zuzanu jsem zapomnûl
a ta mû potom práskla

Pár dnÛ jsem se smál ale pak mû smích
pfie‰el

Pár dnÛ jsem fungoval
jako pohodáfi
ale hluboko ve mnû fivalo zvífie
Nûco jako konflikt zájmÛ

Házel jsem mu pravidelné dávky Ïrádla
taky chlastu
Mûl jsem plno duchapln˘ch ÏvástÛ
ale postel zpocen˘ho prádla

Byl jsem si skoro jistej
Ïe teìka nepomÛÏe
„vole sory“

Z tûla mi trãely bolavé receptory
ale nechtûl jsem se vzdát

Chtûl jsem s ní uhrát kamarádku a pak
by se vidûlo

Chlap má svoje práva

chlap je prostû chlap

Nûkdy je prostû svinû

a nûkdy kamarád

To jsem jí napsal vlastní rukou

trápil jsem se s tím

jak buran nad azbukou

jenÏe vyprávûjte nûmé rybû

co je a není fér

Napsala mi Ïe jsem buldozer

a Ïe nejsem pupkem svûta

Koneãnû aspoÀ jedna vûta!

Nemoh’ jsem spát a tak jsem vy‰el
do noci

Upil jsem z placatice trochu rumu

a pak jsem bûÏel bez rozumu

ãerstvû napadan˘m snûhem

KdyÏ jsem se unavil tím bûhem

povídal jsem si s andûly

co v miliardách zrovna k zemi letûli

Zavolal jsem jí mobilem

a ne‰etfiil jsem kasu

aÈ se jde dívat se mnou na tu krásu

Snad

Ïe se jí taky

bílá barva noci líbila

se‰la dolÛ po schodech

ta skuteãnost mi vyrazila dech

Rukou v‰ak cukla

jako by se mû snad ‰títila

Ved’ jsem ji za mûsto ke hfibitovu -

mûl jsem to místo rád

Hodiny se nemohly rozhodnout

jestli je zítra nebo je‰tû dnes

Dal jsem jí svoje rukavice

znáte Ïensk˘

pofiád je jim zima jako pes

Dal bych jí napít i nûco rumu

ze sv˘ placatice

ale rad‰i jsem ji pfiedtím zahodil

Snad jsem to správnû zhodnotil

V aleji která snûhem fivala

zkusil jsem ji políbit

a uÏ se necukala

Andûlé nám lehli na paãesy a tam táli

a kostel na nás málem spadnul

v tom mrazu bych to tûÏko zvládnul

tak ‰li jsme tam

kde nás uÏ znali

A zaãali jsme znova pfii svíãkách
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Ve Studentském klubu vystavuje Jana ·tolfová
Aãkoliv se v poslední dobû v R˘-

mafiovû roz‰ífiil poãet stál˘ch ãi

pfiíleÏitostn˘ch galerií, které na-

bízejí v˘tvarníkÛm prostor k pre-

zentaci jejich dûl - v knihovnû

byla otevfiena Galerie U Stromu

poznání, v muzeu kromû Octopu

od listopadu funguje Galerie

Pran˘fi a k v˘stavám byla nûkoli-

krát vyuÏita i r˘mafiovská radni-

ce - pfiedev‰ím zaãínající autofii

hledají svÛj v˘stavní stánek stále

tûÏko. Pokud nechtûjí apriori vo-

lit alternativní prostor (vzpomeÀ-

me dvoudenní v˘stavu studentÛ

Stfiední ‰koly umûleck˘ch fieme-

sel Brno v trafostanici a podzem-

ním skladu olejÛ na Nerudovû 

ulici, kterou uspofiádal Viktor

Valá‰ek pfied nûkolika lety), pfií-

padnû se nechtûjí omezit na moÏ-

nost vystavovat v rámci ‰kolních

expozic, mají k dispozici prostor

Studentského klubu SVâ.

Toto místo, pfiímo urãené mla-

d˘m lidem a uzpÛsobené (nejen)

k v˘stavám jednotlivcÛ i skupin,

se v‰ak k vystavování vyuÏívá

zatím jen sporadicky. V dlouho-

dobé expozici zde napfiíklad vi-

sely oleje Zuzky RÛÏiãkové

a kresby Michala Fidlera, úãast-

níkÛ SoutûÏe Marie Kodovské

2004. Po urãité pauze se nyní na

programu Studentského klubu

objevují nové v˘stavy. První

z nich byla zahájena slavnostní

vernisáÏí v pátek 8. prosince.

V prosinci (do Vánoc) ve Stu-

dentském klubu vystavuje teprve

‰estnáctiletá v˘tvarnice Jana

·tolfová. Studentka r˘mafiovské-

ho gymnázia zaãala soustavnûji

malovat pfied tfiemi lety a letos

zaãala nav‰tûvovat v˘tvarnou

tfiídu Kamily H˘Ïové na ZU·.

Kromû toho pracuje v keramické

dílnû Evy Kudlákové, která dala

podnût k její první samostatné

v˘stavû.

V̆ stava i vernisáÏ byly, jak se na

prostory Studentského klubu slu-

‰í, do znaãné míry studentsk˘m

poãinem. Studenti v˘stavu nain-

stalovali, pfiipravili doprovodn˘

program vernisáÏe a tvofiili pfie-

váÏnou vût‰inu jejích náv‰tûvní-

kÛ. Janu ·tolfovou jako autorku

na úvod pfiedstavila Eli‰ka

Lhotská, o hudební produkci se

postarali Marian Hlavica (kytara)

a Veronika HolodÀáková (zpûv),

o taneãní vystoupení orientální

taneãnice SVâ.

Jana ·tolfová vystavuje kresby 

akvarelov˘mi pastelkami a tem-

perami na papífie i plátnû a také nû-

kolik voskov˘ch batik. Abstrak-

tní vzory, pestrobarevné spirály

a propletence prozrazují inspiraci

mofisk˘mi korály ãi hvûzdicemi,

jinde pfiipomínají pohled pod

mikroskop. Témata dûl jsou od-

vislá od ‰kolních zadání (zima,

‰tûstí, kontrast), ale ãerpají

i z vlastní autorãiny pfiedstavivos-

ti. Jana ·tolfová podle sv˘ch slov

ãasto maluje pfii poslechu hudby

a nechává se ovlivÀovat i její me-

lodikou. Preferuje pfiitom spí‰e

klidnou, baladickou hudbu, mezi

její oblíbence patfií Sting nebo U2.

V̆ stava prací Jany ·tolfové mÛ-

Ïe b˘t dokladem toho, Ïe dne‰ní

mladá generace není navzdory

pfiedstavám sv˘ch rodiãÛ a pra-

rodiãÛ pohlcená zhoubnou atmo-

sférou návykov˘ch látek, virtu-

ální realitou v˘poãetních techno-

logií a v‰eobjímající nudou, ale

naopak sympatická a tvofiivá.

Doufejme, Ïe nebude dokladem

ojedinûl˘m - dvefie Studentského

klubu jsou nejen v˘tvarníkÛm 

otevfiené. ZN

Poslední leto‰ní Pignik probûhl ve velkém sále SVâ
25. listopadu se uskuteãnil závûreãn˘ koncert

ze seriálu akcí nesoucích název Pignik.

Místem konání byl velk˘ sál SVâ R˘mafiov

a zahrát pfiijely kapely Naarden z Jeseníku,

Kauflant z Kopfiivnice, Maso z Brna a domácí,

r˘mafiovskou scénu reprezentovala Kanava.

Úãast posluchaãÛ byla tentokráte je‰tû více

tristní neÏ obvykle, i kdyÏ v‰ech 42 platících

dûlalo, co se dalo, aby úãinkujícím trochu

zpfiíjemnilo atmosféru.

Akci zahájila Kanava, která uÏ patfií k osvûd-

ãen˘m stálicím místní rockové scény. Její

koncert byl pro vût‰inu posluchaãÛ pfiíjem-

n˘m pfiekvapením. Kapela pÛsobila mnohem

sehranûj‰ím dojmem, hodnû znát byl i velk˘

posun vpfied v hudebním projevu baskytaristy

Martina „Dutkiho“ Dutkiewicze a úplnû nové

oÏivení vnesl do zvuku kapely kytarista Petr

Ra‰ka, kter˘ s kapelou odehrál dvû nebo tfii

skladby. Celkovû se dá fiíct, Ïe Kanava koneã-

nû dozrává v dobrou, ‰lapající kapelu (snad

i díky tomu, Ïe uÏ se nûjakou dobu nezmûnilo

její personální obsazení), a aby té chvály ne-

bylo málo, musím fiíct, Ïe Kanava odehrála asi

nejlep‰í koncert, jak˘ jsem zatím od nich sly-

‰el (a nebylo jich málo). To fiíkám jen tak me-

zi námi, vefiejnû v‰echno popfiu.

Pak nastal organizaãní zmatek, ze kterého na-

konec vze‰la zmûna pofiadí kapel a místo br-

nûnského Masa se na podiu objevili jeseniãtí

Naarden. Naarden je kapela, která uÏ zdaleka

nepatfií k Ïádn˘m nováãkÛm na scénû a její

v˘jimeãn˘ hudební projev patfií k tomu nej-

lep‰ímu, co lze dnes na prknech, která nezna-

menají vÛbec nic, sly‰et. Îádná zádumãivá al-

ternativa, ale sviÏn˘ punkov˘ rytmus, valící

pfied sebou propracované melodické linky ky-

tary, ze kter˘ch za dunûní basy vystupuje trou-

bení lesního rohu a dvûma hlasy zpívané tex-

ty, jeÏ jsou samy o sobû svébytn˘mi básnic-

k˘mi díly. No prostû nádhera. UÏ mû dlouho

Ïádná kapela tak nepotû‰ila jako právû

Naarden.

Tfietí zahráli Kauflant. Kopfiivnické tûleso,

hrající ve sloÏení kytara, basa, bicí, saxofon

a zpûv, v˘bornû navázalo na pfiede‰lou pro-

dukci Naarden. A i kdyÏ vím, Ïe to kapela ne-

sly‰í ráda, tak se neubráním pfiirovnání k pro-

fláknut˘m UÏ jsme doma, z nûhoÏ ov‰em vy-

jde lépe Kauflant (zarytí domeãkáfii promi-

nou), protoÏe mi pfiipadá mnohem pfiímoãa-

fiej‰í, sviÏnûj‰í a vÛbec tak nûjak Ïivelnûj‰í.

Závûr koncertu mûla na starost brnûnská sku-

pina Maso. Kapela, jeÏ svÛj hudební styl defi-

nuje jako „bûsné acordcore z lesa i mûsta“, na-

stoupila na jevi‰tû odûná do slu‰iv˘ch mysli-

veck˘ch uniforem (Ïe by adepti pro pfií‰tí

Dfievafiské, lesnické a myslivecké dny?), zpû-

vák, nápadnû pfiipomínající Hanu Hegerovou,

se pfiedstavil jako Hana Hegerová a zaãíná

show plná nejen dobré hudby (nástrojové ob-

sazení tvofií baskytara, akordeon a bicí), ale

i kvalitní recese. Vrcholem byl pfiídavek, co-

ver punkové vypalovaãky Anarchy In The

UK, kterou Maso naservírovalo posluchaãÛm

coby ‰anson. To mû uchvátilo natolik, Ïe jsem

se smál je‰tû v pondûlí.

A pak uÏ jenom úklid a nutné vyhlá‰ení vítû-

zÛ. Chovatelem roku a adeptem na zlaté IQ

2006 se stává pan Jirka za své ãíslo se ‰tûnû-

tem kokr‰panûla, kterého ze samé lásky ke

zvífiatÛm vhodil bûhem produkce na jevi‰tû

pfiímo mezi 300watové odposlechy, kde si je-

ho mazlíãek koncert opravdu vychutnal

a ‰tûstím se skoro pominul.

V hodu nábytkem nazdafibÛh pak opût zvítûzil

pan Du‰an, a jelikoÏ letos ani jednou nena‰el

sobû rovného pfiemoÏitele, stává se tak celko-

v˘m ‰ampiónem zdej‰í obrligy a majitelem

Furniture Cupu za rok 2006. Blahopfiejeme. 

Johan
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Vladimír Václavek a Milo‰ Dvofiáãek v malém sále SVâ R˘mafiov
Spoleãné vystoupení Vladimíra Vá-
clavka a Milo‰e Dvofiáãka se usku-
teãní v pátek 22. 12. 2006 v 19.30;
na programu je koncert pro kytaru,
bicí a dva hlasy.
Vladimír Václavek patfií k nej-

v˘znamnûj‰ím postavám tzv.

„brnûnské alternativní scény“.

Jeho hudební start je spojen

s Ivou Bittovou, Pavlem Fajtem,

Josefem Ostfiansk˘m a Jifiím

Kol‰ovsk˘m, se kter˘mi se set-

kal v kapele Dunaj. Od poloviny

devadesát˘ch let prochází kape-

lami E a Domácí lékafi a také de-

butuje sv˘m sólov˘m albem

Jsem hlína, jsem strom, jsem

stroj. V této dobû zakládá mo-

ravsko-japonsko-francouzské

seskupení Rale, se kter˘m nato-

ãil tfii úspû‰ná alba, na nichÏ je

sly‰et ‰elest ‰esti jazykÛ a inspi-

raci kulturami nûkolika kontine-

ntÛ (ocenûno âeskou hudební 

akademií - Andûlem). Vedle pa-

ralelní úãasti v nûkolika dal‰ích

formacích nahrává v roce 1997

Vladimír spoleãnû s Ivou

Bittovou nezapomenutelné dvo-

jalbum Bílé inferno (1997 oce-

nûno Cenou hudebních kritikÛ -

Îlutá ponorka; ãervenec 2004 

ocenûno zlatou deskou od vyda-

vatele Indies records). Spoleãnû

s Ivou Bittovou a hostujícími

muzikanty z tohoto alba zakládá

posléze témûfi jazzové seskupení

âikori. V souãasnosti si mÛÏete

poslechnout Vladimíra Václavka

mimo sólového programu ve

dvou Ïiv˘ch formacích Ingwe

a ãesko-nûmeckém Klar. Milo‰
Dvofiáãek patfií mezi ãeskou bu-

benickou ‰piãku a je znám˘ z na-

hrávek a koncertÛ I. Bittové, âi-

kori, VRM, NUO, trio K. RÛ-

Ïiãky ... Fru Fru.

Pfiedprodej je v Informaãním

centru R˘mafiov, vstupenka stojí

70 Kã, v SVâ pfied koncertem

90 Kã. Nenechte si ujít jedineã-
n˘ hudební záÏitek!

Pozvánky na sváteãní koncerty
Vánoãní koncert

se koná

v pátek 29. prosince 2006 v 15 hodin v kostele v Lomnici
Vystoupí Chrámov˘ sbor Bernardini Bfiidliãná

s Lenkou Mereìovou - soprán

Koncert „Tfiíkrálov˘“
se koná

v sobotu 6. ledna 2007 v 15 hodin
v kostele Tfií králÛ v Bfiidliãné

Vystoupí Variace R˘mafiov,
Chrámov˘ sbor Bernardini Bfiidliãná,

Antonín Kohoutek - trubka a Lenka Mereìová - soprán.

Novoroãní koncert
se koná

v nedûli 7. ledna 2007 od 15 hodin
v chrámu sv. Michaela v R˘mafiovû

Úãinkuje: R˘mafiovsk˘ chrámov˘ sbor
pod vedením Mgr. Petra Wolffa

Vstupné dobrovolné

Pozvánka na m‰i
Poutní m‰e Tfiíkrálová

se koná

v nedûli 7. ledna 2007 v 11 hodin
v kostele Tfií králÛ v Bfiidliãné

Vystoupí Chrámov˘ sbor Bernardini,
Martin Pospí‰il - housle

a Lenka Mereìová - soprán.
Po m‰i pfied kostelem spoleãné zpívání koled

za úãasti „Tfií králÛ“.

(Ne)úsmûvnû

Vûfite, stalo se
Vypravûãské umûní není dáno kaÏdému. Tak,

jak dovedl vyprávût tfieba pan Men‰ík, to do-

vede málokdo. Já takového ãlovûka znám.

Spoleãnost ztichne a v‰ichni poslouchají.

Skoro náboÏnû. Jeho fieã je bohatá, kvûtnatá,

dovede pfiíbûhy vypointovat, ale jeho vyprá-

vûní má pfiedev‰ím srdce.

Musím vám pana Slabého trochu pfiiblíÏit.

VÛbec není slab˘, je to statn˘ a urostl˘ muÏ,

lesák, kter˘ si pro samá vousiska do pusy ne-

vidí, pro‰edivûl˘ sedmdesátník. Zná les jako

svoje boty, svahy a stránû, lesy i holiny, rost-

linky chránûné i nechránûné, horniny, zvûfi

i houby... Houby?

Ano, právû houby se mu mohly v leto‰ním

roce stát osudn˘mi. Na proslunûném kraji le-

sa uvidûl nádherné, úplnû v˘stavní tfii pravá-

ky. Byli pfiímo k˘ãovitû krásní, v nízké tra-

viãce, kolem kamínky a kulisa lesa, prostû

nemûli chybu.

Vytáhl svÛj ostr˘ nÛÏ, rozevfiel, znalecky

pfiejel ostfií, potom témûfi posvátnû pfiiklekl,

nahnul se a - ztuhl! Zmijí hlava, kousek od

jeho obliãeje. Rozeklan˘ jazyk. Bojová pozi-

ce. Strnul˘ pohled. A pak jeho rychl˘ ostr˘

pohyb rukou s noÏem! Zmijí hlava je kus od

mrskajícího se tûla. Krev barví trávu okolo.

Jako ve snu se pan Slab˘ staví na nohy.

Trochu se tfiese. Odvrací pohled, pfier˘vanû

d˘chá a zaãíná uvaÏovat. Co mu letí hlavou?

Je daleko od lidí, sám, had mûl na konci léta

je‰tû hodnû jedu... Obliãej... Chlapãe, tak teì

na tebe sáhla smrt. V nûjakém podivném po-

losnu jde z lesa, doma ho vítá v‰echno to, co

dûlá domov. Vãetnû manÏelky, jeho vûrné

druÏky. Ta se nestaãí divit. Její muÏ se dívá

do jednoho místa, posadí se, potom si nalije

obfií dávku slivovice - on, abstinent! - a do-

slova ji kopne do sebe se slovy: Podruhé

jsem se narodil!

Îe hfiiby zÛstaly v lese? Îe se tomu místu

vÏdycky uctivû vyhne? To ví jen on. Ten zá-

Ïitek byl nesmírnû tûÏk˘ a siln˘. Pan Slab˘

zná les v boufii, v mlze, ve vánici, v noci i ve

dne, kdy se den budí i usíná, ale na leto‰ní

„houbafisk˘“ okamÏik asi tak lehko nezapo-

mene.

Teì nedávno se rozdûlil o tento záÏitek se

mnou. âas to trochu srovnal.

Ale vypravování tohoto starého jesenického

vlka bylo pro mû strhující. Si
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Organizace a spolky

Z okolních mûst a obcí

Junácké vánoce
R˘mafiov‰tí skauti slaví kaÏdoroã-

nû Vánoce spoleãnû ve sv˘ch klu-

bovnách Na Stráni. Hlavní ãástí

programu je samozfiejmû nadílka.

Pod stromeãkem se najdou mimo

dárkÛ osobních také  vlastnoruãnû

vyrobené druÏinové dárky, vûno-

vané na‰emu stfiedisku. Pfii rozba-

lování tûchto dárkÛ nelze nevidût,

jak jsou dûti ‰ikovné, kolik je

v nich zruãnosti a vynalézavosti.

Tradiãnû je souãástí vánoãních 

oslav soutûÏ druÏin ve zpûvu.

Povinná je jedna píseÀ vánoãní

a dal‰í je libovolná. Letos soutûÏ

vyhrály svûtlu‰ky Beru‰ky, druzí

byli skauti Sovy a tfietí skautky

Vãelky. V kategorii star‰ích se

tradiãnû v˘bornû pfiedvedli Ro-

vefii a Rangers, jejichÏ v˘kon je 

opfien o kvalitní hlasy a hudební

doprovod. Program sváteãního

posezení byl zpestfien vzpomín-

kou na leto‰ní tábor pfii promítání

snímkÛ z videoprojektoru.

Venku pfied chatou si u vánoãního

stromeãku skauti zazpívali spo-

leãnû se sv˘mi ãestn˘mi hosty

je‰tû nûkolik písní a navzájem si

popfiáli pûkné svátky. Vedoucí

stfiediska podûkoval v‰em dûtem

i vedoucím za odvedenou práci

v leto‰ním roce a nastínil v˘hled

do roku 2007, kdy skauti na celém

svûtû budou slavit 100 let od zalo-

Ïení organizace a zároveÀ 100 let

od narození Jaroslava Foglara.

V nedûli 17. prosince pak skupina

skautÛ svûtlono‰Û pfiivezla v lu-

cernách z Ïelezniãního uzlu

Val‰ov do R˘mafiova betlémské

svûtlo, které bude k dispozici

v kostele archandûla Michaela

a na ·tûdr˘ den od 7 do 11 hodin

na r˘mafiovské trÏnici.

Pokoj v‰em lidem dobré vÛle. Loy

Rodiãe s dûtmi sázeli stromky
Obec RyÏovi‰tû obdrÏela na jafie 2006

z Nadace Partnerství grant ve v˘‰i 30 000 Kã

na realizaci projektu „Liniová v˘sadba stro-

mÛ na parc. ã. 1961 v obci RyÏovi‰tû“.

Samotná realizace projektu se ãásteãnû li‰ila

od na‰ich pÛvodních pfiedstav.

Podél polní úãelové komunikace mládeÏ se

sv˘mi rodiãi v délce asi 700 m ruãnû vysadi-

la pÛvodní dfieviny - tfie‰eÀ ptaãí, javor klen,

javor mléã, hru‰eÀ polní, v poãtu 150 ks po

obou stranách cesty.

Tato komunikace je spojnicí mezi obcemi

RyÏovi‰tû a Vevefií, vede po ní mezinárodní

turistická stezka smûrem do Polska a cyklos-

tezka. V̆ sadbou stromÛ se tato ãást území

stala v˘znamn˘m interakãním prvkem v kra-

jinû, souãasnû vûtrolamem a zasakovacím

pásem. Eva La‰áková

Dálkov˘ plavec zakusí ledovou vodu bruntálského rybníka
Bruntál mÛÏe mít novou tradici.

A ne ledajakou - do ledové vody

místního Kobylího rybníka se

chce o Vánocích vnofiit plavec

Pavel Poljansk˘.

Tento sedmadvacetilet˘ vytrva-

lostní plavec z Pfierova má na

kontû nejeden úspûch, mimo jiné

dvû zlaté medaile z mezinárodní-

ho mistrovství Ruska v zimním

plavání. Jako první Evropan v his-

torii plánuje pfieplavat latinsko-

americké jezero Titicaca, nejvût‰í

vysokohorské a zároveÀ nejv˘‰e

poloÏené splavné jezero na svûtû.

Chce tak uãinit uÏ pfií‰tí rok, ale

je‰tû pfiedtím, v pondûlí 25. pro-

since, svou náv‰tûvou poctí

Bruntál, aby zakusil vodu míst-

ního Kobylího rybníka. Ledová

voda by pro nûj nemûla b˘t pro-

blémem, a to ani v pfiípadû, Ïe

rybník pokryje vrstva ledu - je

pfiipraven sám si vysekat potfieb-

nû velk˘ otvor. Jeho otuÏileck˘

v˘kon bude moci sledovat kdo-

koliv, kdo pfiijde v pondûlí na

první svátek vánoãní ve 14 hodin

k vyfiezanému vodníkovi na bfie-

hu Kobylího rybníka. Sám pla-

vec v‰echny srdeãnû zve.

Pavla Poljanského váÏe k Brun-

tálu a okolí nejen jeho soukromí,

ale také plavání - ãást leto‰ního

roku strávil v rámci pfiípravy na

Slezské Hartû, která je pro nûj

svou délkou ideálním tréninko-

v˘m prostfiedím.

Jeho vztahu k na‰emu mûstu 

a okolí si cení také Rada mûsta

Bruntálu. Na své schÛzi v úter˘

12. prosince radní vyslovili sou-

hlas s pfievzetím zá‰tity starosty

mûsta nad otuÏileckou plavec-

kou akcí Bruntálsk˘ krystalek

pofiádanou dálkov˘m plavcem

Pavlem Poljansk˘m

Jifií Ondrá‰ek,
tiskov˘ mluvãí MûÚ Bruntál

Seriál

Nebojte se první pomoci (23. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Úrazy vyÏadující speciální postupy - Chemické úrazy
Jde o po‰kození pÛsobením che-

mick˘ch látek na kÛÏi (pfii polití)

ãi sliznice (pfii vypití). Kyseliny

vyvolávají koagulaãní nekrózy,

louhy jsou agresivnûj‰í, protoÏe

leptají do hloubky.

Pfiíãiny
- nehody pfii manipulaci 

s chemikáliemi;

- zámûna nápojÛ;

- sebevraÏedné pokusy.

Pfiíznaky
- palãivá bolest;

- zbûlení nebo ztmavnutí 

zasaÏené partie.

âím je zranûn˘ ohroÏen?
Ztrátou funkce zasaÏené konãeti-

ny, infekcí rány, perforací trávicí

trubice.

Postup první pomoci
Oplachování dostateãn˘m mnoÏ-

stvím vody, následnû pfiiloÏení

sterilního obvazu. Pfii poleptání

Ïaludku a jícnu pití vody, zajeze-

ní chlebem.

âeho chceme docílit?
Zabránit následn˘m po‰kozením.

V pfiíruãkách je doporuãováno pfii

poleptání kyselinou pouÏít slabou

zásadu (roztok kuchyÀské sody)

a pfii poleptání louhem slabou ky-

selinu (ocet). Jedná se v‰ak o vy-

hánûní ãerta ìáblem. DÛleÏité je

om˘vání dostateãn˘m mnoÏ-

stvím vody.

Pfii poleptání zaÏívacího traktu se

doporuãovalo vyvolání zvracení.

Tento postup je ohroÏením Ïivota,

neboÈ ztráta citlivosti hltanu by mû-

la za následek vdechnutí zvratkÛ.

Chemikálie v lahvi od nápojÛ je
potenciální vraÏedn˘ nástroj!

MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)

Foto: archiv Junáka R˘mafiov



Vánoãní ãas klidu, míru, lásky a tajemství patfií
k nejkrásnûj‰ím svátkÛm celého roku. Neprobíhají
v‰ak po celém svûtû stejnû. Vánoãní poslové pfii-
cházejí, pfiilétají, ‰plhají ãi se zavû‰ují rÛzn˘mi ces-
tami, na osobit˘ch „dopravních prostfiedcích“,
v odli‰n˘ ãas a v jedineãn˘ch podobách. Od 6. pro-
since do 7. ledna v‰ak nav‰tíví v‰echny hodné lidi.
Slavení Vánoc známe uÏ od 4. století. Jako

kfiesÈanské svátky nahradily pÛvodní pohan-

ské slavnosti zimního slunovratu. ¤íká se, Ïe

první jesliãky mûl Franti‰ek z Assisi ve 

13. století. O tfii století pozdûji se uÏ vystavo-

valy betlémy v kostelech a v 18. stol. se pfie-

stûhovaly do domácností. Do âech pfii‰la tato

tradice z Nûmecka (Weihnachten - svatnoci).

Samozfiejmû Ïe ne v kaÏdé zemi rozdává dár-

ky dobrotiv˘ JeÏí‰ek. Do mnoha zemí

Latinské Ameriky chodí Tfii králové a v Itálii

tfieba zase lítá ãarodûjnice.

V Holandsku nacházejí dûti dárky v dfieváãcích

pod stromeãkem. Podobnû do bot, ale jen dob-

fie vyãi‰tûn˘ch, je ukládá duch Noel v Peru. Ten

pfiichází nepozorován a komínem. Stejnou ces-

tou se do domÛ dostává americk˘ Santa Claus.

Má nos jako tfie‰inku, pfiijíÏdí na saních s rol-

niãkami, které táhne osm sobÛ. Dárky schová-

vá do punãochy povû‰ené na klice u dvefií, na

krbové fiímse nebo za oknem. Také rusk˘ Dûda

Mráz pouÏívá sanû. Cestuje aÏ z daleké

âukotky a doprovází ho krásná Snûhurka v ko-

Ïí‰ku u‰itém z bíl˘ch hranostajÛ.

V Mexiku nahrazuje vánoãní nadílku Pinata -

velik˘ hlinûn˘ dÏbán na vodu ozdoben˘ papí-

rov˘m límcem a pefiím. Pfiipomíná tak trochu

pfiejedeného páva. Dûti do nûj tluãou dfievûn˘-

mi hÛlkami a z jeho bfií‰ka padají dárky a cuk-

roví. I ve ·v˘carsku mají tajemného „Monsi-

eura Chalande“. Tohoto obrovského panáka

plného dárkÛ nacházejí dûti za dvefimi pokoje.

V Nûmecku se objevují jiÏ ãtyfii t˘dny pfied

svátky adventní vûnce. UÏ na zaãátku prosin-

ce v‰ak dostávají dûti (podobnû jako v posled-

ních letech i u nás) kalendáfie s hezk˘mi ob-

rázky s vánoãní tematikou a ãokoládou pod

kaÏd˘m z nich. KaÏd˘ den otevfiou jedna dvífi-

ka oznaãená datem, snûdí pamlsek a jsou zase

o trochu blíÏe ·tûdrému veãeru. Nûmeck˘

JeÏí‰ek má rezavé vlasy a vousy, nosí plá‰È

s kapucí a k pfiemisÈováním pouÏívá osedlan˘

divok˘ vítr. Dfiíve pr˘ odná‰el neposlu‰né dû-

ti a trestal nevûrné Ïeny. S pfiib˘vajícími léty

se v‰ak uklidnil a dnes je to dobromysln˘

muÏ. Také vítr zkrotl a nosí svého pána opatr-

nû od stromeãku ke stromeãku.

Norsk˘ otec Vánoc se obléká do ãerven˘ch

kalhot, koÏí‰ku, vysok˘ch bot a ãepiãky le-

mované koÏe‰inou. Má nos ãerven˘ jako

bambulku, neboÈ nikdy neodmítne skleniãku

„pro zahfiátí“. Dárky schovává do dfievákÛ

a ãasto b˘vá doprovázen vánoãní kozou. Pro

tu by mûly dûti do botiãek pfiipravit lahÛdku -

nevymlácenou ovesnou slámu.

Dánsk˘ vánoãní posel chystá vtipné pfiekva-

pení, zabalené do mnoha krabic a papírÛ, kte-

ré pran˘fiuje chyby obdarovaného. Ve Finsku

zase rozná‰í dárky velk˘ Ukko. Nosí dlouhé

bílé vousy, vysokou ãepiãku s rolniãkou a ãer-

ven˘ kabátek. Pomáhají mu pidimuÏíci v plá‰-

tûnkách lemovan˘ch bílou koÏe‰inkou.

(Zlobivé dûti odná‰ejí do svého ledového krá-

lovství.) ·védsk˘ JeÏí‰ek bere na sebe obãas

podobu vánoãního kozla, kter˘ má rohy ozdo-

beny ãervenou stuhou.

Ve Francii ukládá na krb nebo ke kamnÛm

dárky dobr˘ vánoãní duch jménem Noel.

Svat˘ muÏ v Rumunsku, dfiíve naz˘van˘ pro-

stû hodn˘ kmotfiíãek, nosí nÛ‰i z proutí a kla-

de dárky vedle jesliãek nebo pod postel.

V Itálii, zvlá‰tû na Sicílii, mívá pak podobu

ãarodûjnice Befany. Není sice krásná, ale má

obrovské srdce a pochopení pro lidské slabo-

sti. Pod vánoãním stromkem najdou dûti té-

mûfi vÏdy i malé jesliãky.

AÈ jsou to kouzelní dûdeãci ãi o‰klivé ãaro-

dûjnice a aÈ dárky nacházíme pod stromeãky,

v dfievácích nebo nadit˘ch bfií‰kách, v‰ude na

svûtû skr˘vají Vánoce pfiedev‰ím ‰tûstí, lásku

a harmonii.

Aby chvíle sváteãní pohody a odpoãinku byly

pro na‰e ãtenáfie co nejpfiíjemnûj‰í, rozhodla

se redakce R˘mafiovského horizontu pfiidat

pod vánoãní stromeãek mal˘ dárek. Pfiipravili

jsme pro v‰echny, ktefií jsou tûlem i du‰í hra-

ví, trochu rozpt˘lení a pobavení v podobû vá-

noãní soutûÏe. A nebude to jen tak ledajaká

soutûÏ pro nic za nic. Pro tfii úspû‰né fie‰itele

jsou pfiichystány ceny.

Pfiipravena je nadílka autorského vánoãního

lu‰tûní v podobû hádanek, osmismûrky, roze-

ty, fietûzové rámcovky a nechybí nepostrada-

telná velká vánoãní ‰védská kfiíÏovka. Jsme si

vûdomi, Ïe soutûÏ nebude tentokrát nijak jed-

noduchá. A proto s chutí do toho a pÛl je ho-

tovo. Pfiejeme vám hodnû zdaru! ¤e‰ení a ús-

pû‰né lu‰titele uvefiejníme v pfií‰tím ãísle

R˘mafiovského horizontu (vyjde 19. ledna

2007). Své odpovûdi mÛÏete zasílat do redak-

ce R˘mafiovského horizontu na adresu

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

adresu rymhor@seznam.cz nebo vhodit do

na‰í schránky u vchodu Stfiediska volného ãa-

su, a to nejpozdûji do 11. ledna 2007 do 12 ho-

din. Va‰e redakce
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Tû‰íte se na Vánoce?

Osmismûrka
¤e‰ení má spojitost s dal‰ími úkoly

Legenda:

Berlín, Blansko, bradlo, celer, ciráty, císafi, dfievo, kapr, karambol, klasik, kobylka, 

kocour, kolega, korzet, krápník, kyvadlo, lebka, lipan, listr, meteor, mravenec, nadpis, 

návlek, obavy, odkop, odvaha, Olomouc, opi, opor, pádlo, palce, pánev, páter, pelest, 

pero, pivo, pole, povoz, Praha, prapor, pravda, radnice, Robert, rolník, rovnice, rypadla,

fiemeslo, síto, slon, táta, vodík, vráska, v˘spa, zázvor, zlato.
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Rozeta
Tajenkou je lyÏafiské stfiedisko

1. PfiepáÏky lidovû. 2. Pobuda. 3. Capat. 4. Potahy stûn. 5. Semi‰. 

6. âást postele. 7. Nejmûkãí nerost. 8. Feti‰. 9. V̆ robce autobusÛ. 

10. Maìarsk˘ hudební skladatel. 11. Královsk˘ symbol. 12. Otroctví.

13. Koãovníci; závûsné lÛÏko. 14. Pták zlodûj; sejít se. 15. Hopsat

(náfi.); sourozenec. 16. Roláky; b˘val˘ ná‰ atlet. 17. âást obilí (náfi.);

podzemní v˘honek. 18. Závûr knihy; ãasov˘.

¤etûzová rámcovka

Hádanky
V návaznosti na osmismûrku

V˘pustka: Azurová voskovice;

známá fieka i vesnice.

Skr˘vaãka: Nápoj z Hanu‰ovic;

turisté znají tuto vísku zajisté.

Zámûnka: KÛr i to, co pekafi válí;

dÛlní stavby tu kdysi stály.

Zleva vpravo dolÛ: 1. Rybáfiská síÈ. 2. Lesík; velká nádoba. 

3. Placen˘ potlesk; papou‰ek. 4. Mal˘ kÛÀ; prÛtokov˘ ohfiívaã. 5. Hmyz

s krovkami; nedovolenû brát. 6. Element; dûlník v tûÏkém prÛmyslu. 

7. ·védská bedna; zásah. 8. Pra‰tit; deset stovek. 9. Smûr v˘voje.

Zprava vlevo dolÛ: 3. Sportovní plavidlo. 4. Elementární ãástice;

kvasit. 5. PenûÏní ústav; podzimní kvûtina. 6. Solo (v kartách); b˘-

val˘ primátor Prahy. 7. Vzru‰ení; ãást chleba. 8. Citoslovce úderu; le-

post. 9. Pauza (hud.); rozpou‰tût. 10. Odplata; detonace. 11. Prkno.

Pro redakci autorsky pfiipravil a zpracoval
Ing. Jaroslav Bezpalec, CSc.

Vûdûli jste, Ïe...?
... Ïádn˘ kus papíru nemÛÏe b˘t pfieloÏen 

více neÏ sedmkrát.

... ve spánku spálíme více kalorií neÏ pfii dí-

vání na televizi.

... tekutina uvnitfi kokosového ofiechu mÛÏe 

b˘t pouÏita jako náhraÏka za krevní plasmu.

... dubové stromy mají Ïaludy, aÏ kdyÏ jsou 

alespoÀ 50 let staré.

... srdcov˘ král je jedin˘ král, kter˘ nemá 

knír.

... Venu‰e je jediná planeta, která se toãí 

hodinov˘m smûrem.

(ProtoÏe je vût‰inou spojována se Ïena-

mi, co nám to o nich asi poví ...)

... jablka, nikoliv kofein, jsou ráno pfii pro-

bouzení mnohem úãinnûj‰í.

... vût‰ina prachov˘ch ãásteãek v na‰í domác-

nosti pochází z odumfiel˘ch bunûk kÛÏe.

... Walter Disney se bál my‰í.

... perly se rozpustí v octu.

... je moÏné vést krávu po schodech naho-

ru, ale ne dolÛ.

... kvákání kachny nemá ozvûnu. Nikdo ne-

ví proã.

????
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Velká vánoãní kfiíÏovka

PomÛcka: besan, bovo, doit, kenyt, UCAR. Pro redakci autorsky pfiipravil a zpracoval Ing. Jaroslav Bezpalec, CSc.
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S chutí do Vánoc ...
Vánoce, nejkrásnûj‰í svátky v roce, svát-

ky rodinné pohody, dûtí a ‰tûdrosti, neod-

myslitelnû provází vÛnû v‰elijak˘ch dob-

rot, které jsme si uÏ jaksi samozfiejmû

zvykli s tûmito dny spojovat. Mísy cuk-

roví tradiãního i zkou‰eného podle novû

získaného receptu, peãenû ze zabíjaãky,

drÛbeÏ, ryby, zvûfiinu, vinné klobásky

i polárkov˘ dort, chlebíãky, jiÏní ovoce

a zásobu pití v‰eho druhu uÏ cel˘ prosi-

nec sháníme, pfiipravujeme a shromaÏìu-

jeme, aby nám dnes k VánocÛm nechybûl

ani ten potfiebn˘ pocit blahobytu.

Máme stále ménû ãasu vracet se do mi-

nulosti. Rychle jsme zapomnûli na tra-

diãní vánoãní pokrmy, po staletí kladené

na ‰tûdroveãerní stÛl. Vût‰ina z nich zmi-

zela nenávratnû i s povûrami a magick˘-

mi úkony, které je provázely. Zmizely

tak rychle, jak se zmûnil zpÛsob na‰eho

Ïivota, jak se v posledních desetiletích

promûnila celá na‰e spoleãnost.

Ale zastavme se na chvilku a podívejme

se na kus poezie Vánoc na‰ich pfiedkÛ, na

jejich vánoãní stÛl z konce pfiedminulé-

ho a první poloviny minulého století, jak

se nám zachoval v pamûti lidí z vesnic

a mûsteãek.

Medové certle
V neopr˘skaném kastrólku rozvafiíme nû-

kolik lÏic medu, aÏ se vy‰kvafií a voní ja-

ko pfie‰kvafiené máslo. Potom kávovou

lÏiãkou namáãenou do vody nasbíráme

‰kvafien˘ med a lejeme hromádky na

plech potfien˘ voskem. Necháme ztuh-

nout, odloupneme rozlité hromádky a má-

me v˘borné léãivé medové certliãky. Kdo

pfiidá hrst strouhan˘ch bursk˘ch ofií‰kÛ,

rychle zamíchá, odstaví a klade hromád-

ky, má je‰tû chutnûj‰í sousto.

âern˘ kuba
V jednom hrnci se uvafií vyprané krupky,

ve druhém se udusí na másle a na cibulce

nakrájené su‰ené houby. V‰echno se pak

zamíchá, pfiidá se sÛl, pepfi, majoránka

a utfien˘ ãesnek, dá se to na dobfie vyma‰-

tûn˘ pekáã a upeãe.

Aby byl kuba opravdu ãern˘, pfiidávalo se

do nûj nûkde trochu vepfiové krve a z hub

se hodily nejlépe modráky. Recepty na

ãerného kubu jsou odli‰né podle oblastí,

ale nejdÛleÏitûj‰í v nûm byly houby jako

náhraÏka masa a o ãesneku se vûfiilo, Ïe

chrání pfied zl˘mi nemocemi.

Rybí polévka
Oãi‰tûnou rybí hlavu zbavenou Ïaber, 

ocas a vnitfinosti povafiíme, procedíme,

zahustíme svûtlou jí‰kou a pfiidáme os-

maÏenou zeleninu. Nakonec je‰tû dovafií-

me s obran˘m rybím masem, jikrami ne-

bo mlíãím, okofieníme mu‰kátov˘m kvû-

tem a zelenou petrÏelkou. Do hotové po-

lévky nasypeme nakrájenou a osmaÏenou

housku.

Muzika
Su‰ené ‰vestky, jablka, hru‰ky, popfi.

meruÀky, se rozvafií s kouskem celé sko-

fiice, badyánu, nûkolika hfiebíãky, kous-

kem vanilky a prouÏkem citrónové kúry.

Pak se uvafiená smûs prolisuje, pfiidá se

lÏíce ‰vestkov˘ch povidel, hrozinky, na-

strouhané ofiechy, loupané mandle

a strouhan˘ perník, v‰eho podle chuti.

Chvíli se to je‰tû za stálého míchání va-

fií, nakonec osladí cukrem nebo medem

a pfiidá trochu rumu.

(Z knihy Jany Hrabûtové
O starém vánoãním peãení

a ‰tûdroveãerních pokrmech
- Lidové Vánoce v Polabí)

glosa

Krademe jako straky
Jedno z pfiikázání desatera zní Nepokrade‰. Nûjak to

v‰ak nebereme. KdyÏ se ve vídeÀsk˘ch obchodech

objevily nápisy s textem âe‰i, nekraìte, pobufiovalo

nás to. I uráÏelo. Tak a teì to máme ãerné na bílém.

Zvefiejnûn˘ Ïebfiíãek ze statistiky EU ve 24 zemích

hovofií jasnû. Máme primát. Tûsnû za námi je

Slovensko a Maìarsko, nejlépe jsou na tom ve

·v˘carsku.

Co se u nás ztrácí nejãastûji? Cukrovinky, kosmetika

a elektronika. âasto se na tom podílejí celé organizo-

vané skupiny a uÏívají komplikovan˘ch metod, nûkdy

se do zlodûjny zapojí i personál obchodu, dodavatelé

a taky dûti a mladí, ktefií potfiebují na drogy a kufiivo.

Lidé se díky mûkk˘m zákonÛm cítí bezpeãnû. KrádeÏ

do pûti tisíc je totiÏ posuzována jako pfiestupek. TakÏe

drzému lapkovi hrozí jen pokuta. Nûkdy si fiíkám,

jestli mÛÏe mít ãlovûk radost z vûci, kterou ukradl.

Nemá ta ãokoláda hofikou chuÈ? Co v‰echno nene-

chavci berou, neskuteãnû se ztratí Ïárovka i umyvadlo

z nemocniãního oddûlení, ruãník i toaletní papír, la-

viãka z parku, kefie rododendronÛ a okrasn˘ch dfievin,

sportovní potfieby ze sklepa, kola, motorky, auta ...

Zdá se, Ïe v˘ãet je nekoneãn˘. Pfied multikinem

v praÏsk˘ch LetÀanech byl ukraden motor drahého

zahraniãního auta, zlodûji mûli ãas, majitel byl v kinû.

Film byl dlouh˘. Pod ãepici si schoval solidnû vyhlí-

Ïející pán mraÏené plátky kufiete, málem omdlel, mûl

podchlazen˘ mozek. A notnou dávku drzosti. Drah˘

parfém dal do krabiãky od toho nejlevnûj‰ího.

Kdysi se tvrdilo: Co âech, to muzikant. Obmûníme to

na: Co âech, to zlodûj? Ale to snad ne! Si

Ústav pro soudobé dûjiny
Akademie vûd âR
hledá informace

Vláda âeské republiky v prohlá‰ení z 24. srpna

2005 vyjádfiila své hluboké uznání antifa‰istÛm

z fiad nûkdej‰ích ãeskoslovensk˘ch obãanÛ, zejmé-

na nûmecké národnosti, a omluvila se tûm z nich,

ktefií byli po skonãení druhé svûtové války postiÏe-

ni v souvislosti s opatfieními proti tzv. nepfiátelské-

mu obyvatelstvu.

V souladu s tímto usnesením se v souãasné dobû

rozbíhá dokumentaãní projekt, jehoÏ hlavním fie‰i-

telem je Ústav pro soudobé dûjiny Akademie vûd

âeské republiky. Úkolem projektu je zmapovat his-

torii odpÛrcÛ nacismu, doplnit jejich evidenci, na-

shromáÏdit vûrohodná svûdectví o jejich Ïivotû

a boji.

• Patfiíte mezi antifa‰isty?
Jste pfiíbuzní nebo známí takov˘ch osob?

• Máte k dispozici zajímavá svûdectví o jejich
ãinnosti, popfi. fotografie ãi jiné dokumenty?

Ozvûte se nám!
Uvítáme kaÏdou pomoc, 

která napomÛÏe doplnit historick˘ obraz.

Ústav pro soudobé dûjiny Akademie vûd âR
Vla‰ská 9, 118 40 Praha 1

Tel.: 257 531 122, Fax: 257 532 553,

e-mail: antifa@usd.cas.cz, www.usd.cas.cz,

http://zapomenutihrdinove.cz

Rok nov˘ by lep‰ím rokem byl 
- pln zdraví a spokojeného Ïití 

- by ni mor a oheÀ
ni vody ‰kodné a války zlé 

a spory liché vá‰ dÛm nenav‰tívily,
zato ctnosti ducha a mysl veselá 

v pfiíbytku va‰em se natrvalo usadily -
tak upfiímnû vin‰ujeme 

a trvalé pfiátelství si vypro‰ujeme.

Prosinec L. P. 2006

âeládka novin va‰ich
mûsta R˘mafiova
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V sobotu 16. prosince skonãilo

Mistrovství âeské republiky tû-

lesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ zá-

vûreãn˘m závodem. Po dvou le-

tech se tak poslední zápolení

MâR odehrávalo na domácí r˘-

mafiovské kuÏelnû za úãasti pûta-

dvaceti kuÏelkáfiÛ z celé âeské

republiky, ktefií bojovali ve ãty-

fiech kategoriích. Tûlov˘chovnou

jednotu Jiskra R˘mafiov reprezen-

tovalo ‰est hráãÛ, pfiitom nejpo-

ãetnûj‰í zastoupení mûla katego-

rie tûÏce postiÏení muÏi (T.P.M.),

ve které bojovali Zdenûk Doãká-

lek, Petr ·védík, Miroslav Gre-

benár a Josef Lutz. Dva na‰i spor-

tovci Karel Forcek a Ivo Mrhal

zápolili v kategorii lehce postiÏe-

ní, skupina 2 (L.P.2).

Tradiãnû nejlépe zavr‰il kuÏel-

káfiskou sezónu Zdenûk Doãká-

lek, kter˘ s celkov˘m ziskem

565 bodÛ zvítûzil v sobotním zá-

vodû pfied Jaroslavem Horáãkem

z Olympie Bruntál a tfietím Ru-

dolfem Vávrou z Opavy-Katefii-

nek. Petr ·védík, Miroslav Gre-

benár a Josef Lutz skonãili na 

6. - 8. místû. Dobfie si vedl Karel

Forcek, kter˘ se umístil na tfietím

místû v kategorii L.P.2, jeho od-

dílov˘ kolega Ivo Mrhal skonãil

na sedmé pozici.

Nutno fiíci, Ïe Zdenûk Doãkálek

nejen vyhrál sobotní závod, ale

stal se zároveÀ mistrem âeské

republiky tûlesnû postiÏen˘ch

kuÏelkáfiÛ pro rok 2006 v kate-

gorii tûlesnû postiÏen˘ch muÏÛ.

Na své konto si tak pfiipsal jiÏ

dvanáct˘ titul mistra republiky.

PfiipomeÀme, Ïe Zdenûk Doãká-

lek vybojoval také mistrovsk˘ ti-

tul v nedávno skonãeném âe-

ském poháru 2006, jehoÏ posled-

ní závod se uskuteãnil na nové

kuÏelkáfiské dráze v Horním

Bene‰ovû.

Mistrem âR v kategorii L.P.1 se

stal Petr Kumstát z âKD Blan-

sko, v kategorii L.P.2 to byl Jaro-

slav Brázda (Turisti Ostrava)

a v kategorii lehce postiÏené Ïe-

ny se stala mistryní âR Anna

Kalasová z âKD Blansko. Do

nové sezóny pfiejeme kuÏelká-

fiÛm je‰tû více úspû‰n˘ch zásahÛ

a mnohem lep‰í umístûní neÏ

v leto‰ní sezónû. První závod

v rámci âeského poháru 2007 se

uskuteãní v Blansku. Budeme

drÏet palce!

Je na místû podûkovat celému

realizaãnímu t˘mu, kter˘ organi-

zaãnû zaji‰Èoval poslední závod

mistrovství âeské republiky,

jmenovitû hlavnímu rozhodãímu

z R˘mafiova ZdeÀku Dûdáãkovi

a jeho manÏelce Marii Dûdá-

ãkové, dále Vûfie Tomanové,

Josefu ÎiÏkovi a Michalu Ihná-

tovi. Velk˘ dík patfií pochopitel-

nû sponzorÛm turnaje. Generál-

ním sponzorem byla Autopro-

dejna Petra La‰áka a dále se

sponzorsky podíleli KATR Stará

Ves, Elektro Medek Bfiidliãná,

Stelkraft - R. ·védík, MûÚ

R˘mafiov, Uniservis Mereìa Vel-

ká ·táhle, Elektro ZIGI, Petr

Jiru‰, Vratislav Hájek, Elektro

Bernátek, Elektro a nábytek

Icha, Poháry Roman Mosler,

Pohostinství Pod Ka‰tany Velká

·táhle, Hotel Slunce Karel Vala,

Amin Velká ·táhle a Unisko

Sadovsk˘ Bfiidliãná. JiKo

Sport

Mikulá‰ pfii‰el i na kuÏelnu
Oddíl kuÏelek TJ Jiskra

R˘mafiov uspofiádal ve

stfiedu 6. prosince pro nej-

mlad‰í ãleny oddílu, Ïac-

tvo a dorost, mikulá‰skou

besídku. V krátkém, ale

zajímavém posezení se

zástupci oddílu si spoleã-

nû povyprávûli o problé-

mech, které oddíl musí

fie‰it, a zhodnotili pod-

zimní ãást sportovních

soutûÏí, kter˘ch se na‰i

mladí hráãi úspû‰nû zú-

ãastnili.

Îactvo reprezentuje ná‰

oddíl a mûsto R˘mafiov

v poháru Mlad˘ch nadûjí

a v Moravskoslezské di-

vizi dorostu. V dal‰í ãásti

programu bylo podáno

malé obãerstvení a hráãi

obdrÏeli drobné dárky.

Sponzorem celé akce byli

manÏelé âerní - penzion

Mary, ktefií mlad˘m spor-

tovcÛm pfiedali i nové

dresy. Besídka se vydafiila

pfiedev‰ím díky jejím

sponzorÛm. M. Votruba

Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii bojovali na domácí kuÏelnû

LLLLYYYY ÎÎÎÎ AAAA ¤¤¤¤ SSSS KKKK ¯̄̄̄ ZZZZ ÁÁÁÁ JJJJ EEEE ZZZZ DDDD
Nabízím osm voln˘ch míst na lyÏafisk˘ zájezd do stfiediska 

La Rosiére v Savojsk˘ch Alpách, 150 km sjezdovek na

jeden skipas ve Francii i v Itálii (stfiedisko La Thuile)!

Ubytování v kompletnû vybaven˘ch ãtyfilÛÏkov˘ch

apartmánech. Doprava autobusem z R˘mafiova,

Bruntálu, Ostravy, Fr˘dku-Místku, Olomouce

a Brna.

Odjezd v pátek 12. ledna 2007. 

Návrat v nedûli 21. ledna 2007.

V cenû 8800 Kã na osobu je doprava, 

ubytování a ‰estidenní skipas.

Informace a pfiihlá‰ky: Ing. Pavel

Míãek, mobil: 724 207 265.

Foto: archiv Jana âerného



Dosavadní v˘sledky:
Gryzzlies - Medvûdi 7 : 3

Rokefii - HC Horní Mûsto 1 : 10

HC Horní Mûsto - Slovan 1 : 6

Rokefii - Gryzzlies 3 : 7

Rokefii - Medvûdi 1 : 5

Gryzzlies - Slovan 3 : 7

Slovan - Medvûdi 12 : 0

HC Horní Mûsto - Gryzzlies 1 : 8

Nejvy‰‰í náv‰tûvnost a nejzapálenûj‰í fanou‰ky má druÏstvo HC

Horní Mûsto, následované fanou‰ky RokerÛ. Na tûchto zápasech by-

la náv‰tûvnost 150 divákÛ kromû dûtí. A právû pro dûti je urãena

·koliãka bruslení, která v souãasné dobû probíhá pfii vefiejném brus-

lení. Je urãena pro nejmen‰í dûti do 8 let a koná se ve v‰ední dny.

BliÏ‰í podrobnosti se doví rodiãe na nástûnce zimního stadionu (ZS).

V úter˘ 26. prosince 2006 probûhne první roãník Vánoãního turnaje

star‰ích ÏákÛ za úãasti druÏstev:

1. TJ Jiskra R˘mafiov

2. HC Krnov

3. TJ Horní Bene‰ov

4. HC Uniãov, pfiípadnû HC ·umperk

Zaãátek turnaje je v 9 hodin na ZS R˘mafiov.

Zveme v‰echny pfiíznivce ledního hokeje.

Oddíl ledního hokeje TJ Jiskra R˘mafiov zahájil v mûsíci listopadu 

okresní pfiebor muÏÛ v ledním hokeji (LH) ve skupinû „A“.

Dosavadní v˘sledky:
Dynamo Bruntál - Jiskra R˘mafiov 2 : 13

Batex Bruntál - Jiskra R˘mafiov 7 : 5

RovnûÏ dal‰í r˘mafiovské oddíly zahájily okresní pfiebor muÏÛ v LH,

a to ve skupinû „B“.

Dosavadní v˘sledky:
Medvûdi R˘mafiov - Svobodné Hefimanice 1 : 1

Gryzzlies R˘mafiov - Svobodné Hefimanice 3 : 4

Medvûdi R˘mafiov - Zlatá Îelezná 2 : 5

Gryzzlies R˘mafiov - TuãÀáci Krnov 3 : 15

Gryzzlies R˘mafiov - Hartus Bruntál 3 : 2

V pátek 29. 12. 2006 se uskuteãní na zimním stadionu v R˘mafiovû

exhibiãní utkání v ledním hokeji muÏÛ TJ Jiskra - B˘valí reprezen-

tanti âR. Úãast pfiislíbili hráãi âerník, Vlasák, Fabián, Zábransk˘

a dal‰í.

Zaãátek utkání je v 17 hodin.

Vstupné: dospûlí .................................................................. 30 Kã

Îeny a mládeÏ ..................................................................... 15 Kã

Dûti ...................................................................................... zdarma

Za oddíl LH TJ Jiskra R˘mafiov Jifií Slováãek a Martin Ftáãek
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R˘mafiovská liga poprvé na umûlé ledové plo‰e

PrÛbûÏná tabulka 1. kola

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Auto color Design, s. r. o.
Rýmařov
Opavská 69
tel.: 554 230717

salon.rym@autocolordesign.cz
www.autocolordesign.cz
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■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet, komisní prodej
■ Záruka nízké splátky

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

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

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej

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

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

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

Hyundai Sonata 2.0 GLS, 1. maj.,
CZ, r. v. 1998, rádio, posil. fiíz., otáã-
komûr, 2x airbag, ABS, el. okna
a zrcátka, centrál. Cena: 79 900 Kã.

·koda Fabia 1.0, r. v. 2001,
CZ, servis, r. v. 2001, airbag,
centrál, imobilizér, zadní stû-
raã. Cena: 149 900 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: 109 900 Kã.

Ford Mondeo Combi 1.8 TD, r. v. 1997,
2x airbag, ABS, rádio, posil. fiíz., vyhfi.
pfi. sklo, venkovní teplomûr, centrál, el.
sefiiditelná sedadla. Cena: 79 900 Kã.

Citroen Xsara Picasso 2.0 Hdi, r. v.
2000, 4x airbag, ABS, ESP, rádio,
PC, multif. volant, imob., el. okna
a zrc., centrál, CD. Cena: 179 900 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.

Peugeot 307 SW 2.0HDi, 79kW, CZ, r.
v. 2003, 6 x airbag, ABS, ESP, ASR,
senzor stûr. a brzd, el. okna a zrc., PC,
centrál, CD a dal‰í. Cena: 269 900 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.

·koda Octavia 1.6 GLX 55kW, CZ,
servis, r. v. 1997, airbag, rádio, centrál,
PC, zámek fiad. páky, mlhovky, imob.,
el. okna a zrcátka. Cena: 119 900 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: 234 900.

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: 209 900 Kã.

·koda Felicia 1.3 LX 40 kW, CZ, 
r. v. 1997, rádio, zámek fiadící pá-
ky, dûlená zadní sedadla, zadní
stûraã, mlhovky. Cena: 69 900 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: 99 900 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: 84 900 Kã.

Renault Mégane 1.6, 55kW, r. v.
1997, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
zadní stûraã, mlhovky, el. okna,
centrál. Cena: 89 900 Kã.

·koda Felicia 1.3 LXi 50 kW,
CZ, servis, r. v. 2000, centrál,
zámek fiad. páky, zadní stû-
raã. Cena. 89 900 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.

KLIMAKLIMA

KLIMA

DIESELDIESEL

DIESEL

DIESEL DIESEL

KLIMA

KLIMA

KLIMA LPG
DIESEL

DIGI KLIMA

DIGI KLIMA

KLIMA 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!

NAJETO 50 TIS. KM

NAJETO 24 TIS. KM

NAJETO 64 TIS. KM

NAJETO 48 TIS. KM

Bonus – satelitní 
navigace 

+ 4 ks  zimní pneu 
+ slevová karta 

na PHM
AKCE JE âASOVù OMEZENÁ.

NEVÁHEJTE 
NÁS KONTAKTOVAT!

VÁNOâNÍ SLEVY
5.000 - 30.000 Kã

na vybraná vozidla.


