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Ve vybran˘ch domech mûsta byla vymûnûna okna
Rada mûsta jiÏ v záfií 2005

schválila Pravidla o spoluúãasti

nájemníkÛ na opravách domu

formou dohody o smluvním ná-

jemném. Pravidla umoÏÀují ná-

jemníkÛm domÛ ve vlastnictví

mûsta, ktefií poÏadují opravy nad

rámec finanãních moÏností

Bytermu, aby se na financování

opravy spolupodíleli tím, Ïe pfii-

stoupí na zv˘‰ení nájemného na

smluvní nájemné. Jedná se 

o opravy, které vedou ke zlep‰e-

ní tepelnû-energetick˘ch vlast-

ností bytového domu a které pro-

kazatelnû sníÏí nájemníkÛm ná-

klady spojené s uÏíváním bytu.

Jde pfiedev‰ím o v˘mûnu oken

a zateplení objektu.

V roce 2006 obdrÏel Byterm Ïá-

dosti o v˘mûnu oken od nájem-

níkÛ devíti domÛ. Na jafie 2007

byla vymûnûna okna bytového

domu Sokolovská 42 a 44, jehoÏ

nájemníci podali Ïádost jako

první. V̆ bûrové fiízení na v˘mû-

nu oken vyhrála firma Agros

Moravsk˘ Beroun.

Do dubna 2007 obdrÏel Byterm

dal‰ích devût Ïádostí. Aktuálnû

se tedy ucházeli k 1. ãervnu

2007 o v˘mûnu oken za vlastní

finanãní spoluúãasti nájemníci

17 domÛ. Celkové náklady na

v˘mûnu oken v tûchto domech

byly odhadovány na 10 mil. Kã.

Pfii stávajících pfiíjmech z nájmu

a celkov˘ch nákladech na opra-

vy by vyfiízení podan˘ch Ïádostí

trvalo cca 14 let, coÏ je pfiede-

v‰ím z hlediska stavebnû-tech-

nického stavu a v˘znamu pro za-

teplení domÛ a bytÛ neúnosné.

Stejnû tak byl nepfiijateln˘ i ãa-

sov˘ skluz realizace a zmafiení 

iniciativy nájemníkÛ.

Zastupitelstvo mûsta proto roz-

hodlo o pfiijetí úvûru ve v˘‰i 

8 mil. Kã a o provedení v˘mûny

oken v bytov˘ch domech na uli-

cích 1. máje 1 a 3, Bartákovû 19,

33, 35 a 37, Hornomûstské ulici

28, 30 a 49, J. Sedláka 18A, 26

a 28, OkruÏní 3, 5 a 7, Opavské

10, Sokolovské 38 a 40 a Vûtrné

9 a 11. Pfii rozhodování bylo brá-

no v úvahu stáfií domÛ, stav oken

a poãet nájemníkÛ. Do v˘bûro-

vého fiízení na dodavatele oken

se pfiihlásilo devût firem, z nichÏ

ale pût muselo b˘t vylouãeno,

protoÏe jejich nabídky nebyly

zpracovány v souladu se záko-

nem 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch

zakázkách, (neobsahovaly v‰e-

chny souãásti poÏadované záko-

nem).

V̆ bûrové fiízení na dodavatele 

oken bylo uzavfieno v záfií 2007

a jako vítûzné z nûj vy‰ly firmy

Decro Bzenec a PMP Prostûjov.

Cenové nabídky tûchto firem by-

ly natolik zajímavé, Ïe Byterm

mÛÏe z pfiijatého úvûru navíc fi-

nancovat v˘mûnu oken i v do-

mech na Vûtrné ulici 2 a 6.

Bûhem roku 2007 probûhla v˘-

mûna oken na Bartákovû ulici

19, Vûtrné 9 a 11, J. Sedláka 26

a 28 a Sokolovské 38 a 40.

V̆ mûna oken v ostatních do-

mech bude vzhledem k nevyzpy-

tatelnému poãasí v R˘mafiovû

provedena na jafie 2008.

Nová okna jsou plastová z profilu

Trocal Innonova, resp. Dece-

uninck Thyssen Elite, pûtikomo-

rová, zasklená tepelnûizolaãním

sklem U=1,1. Mûnûny jsou vnitfi-

ní parapety a aÏ na v˘jimky i ven-

kovní parapety. Nájemníci se fi-

nanãnû podílejí na v˘mûnû oken

ve sv˘ch bytech, okna ve spoleã-

n˘ch prostorech vymûní na své

náklady Byterm.

V souvislosti s v˘mûnou oken

povaÏuji za nutné upozornit uÏi-

vatele, Ïe s nov˘mi okny dojde

k v˘razné zmûnû vlhkostních pa-

rametrÛ bytu. Nová okna jsou

absolutnû tûsná, tzn. je nutné

mnohem ãastûji vûtrat. U pÛvod-

ních oken zaji‰Èovaly obmûnu

vzduchu bez pfiiãinûní uÏivatelÛ

pfiípadné netûsnosti, coÏ je u no-

v˘ch oken zcela eliminováno.

Zv˘‰ení vlhkosti vzduchu v bytû

zpÛsobují jednak bûÏné denní

aktivity uÏivatelÛ (napfi. vafiení,

koupel), dále pokojové rostliny

a domácí zvífiata, ale také samot-

ná pfiítomnost osob v místnosti

(3 lidé vyprodukují za 24 hodin

do ovzdu‰í aÏ 12 litrÛ vody).

Pravideln˘m vûtráním a pouÏí-

váním mikroventilace lze dosáh-

nout optimální relativní vlhkosti

40-50 % a pfiedejít tak vzniku

plísní. V zimním období vûtrejte

intenzivnû, ale krátce alespoÀ

5krát dennû, v létû podle poãasí

také nejménû 5krát dennû.

Ing. Lenka Vavfiiãková,
fieditelka Bytermu

Fota: archiv Bytermu R˘mafiov
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Aktuálnû z mûsta

Finanãní odbor vydal pûtaosmdesát exekuãních pfiíkazÛ
V pondûlí 29. fiíjna se uskuteãnilo fiádné zasedá-

ní Rady mûsta R˘mafiova; radní pfiijali celkem

pûtadevadesát usnesení, z nichÏ ãtyfii mûla cha-

rakter doporuãení pro jednání zastupitelstva

mûsta. Na programu jednání byla zpráva o po-

Ïární ochranû, stav vymáhání pokut a pohledá-

vek a majetkové a bytové záleÏitosti, které tvo-

fiily pfieváÏnou vût‰inu usnesení.

Ve zprávû o poÏární ochranû se mimo jiné

praví, Ïe Jednotka dobrovoln˘ch hasiãÛ mûs-

ta R˘mafiova má v souãasnosti sedmnáct ãle-

nÛ, z toho je ‰est ãlenÛ z janovického sboru

dobrovoln˘ch hasiãÛ. Zásahové druÏstvo se

v leto‰ním roce podílelo na osmnácti zása-

zích a disponuje tfiemi vozidly. Jednotka je

vybavením srovnatelná s profesionálními

jednotkami kraje, jehoÏ vedení má snahu

i nadále zkvalitÀovat vybavení dobrovoln˘ch

jednotek. Zpráva dále uvádí, Ïe profesionální

ãlenové Hasiãského záchranného sboru

Moravskoslezského kraje vyjíÏdûli letos ke

176 událostem, coÏ pfiedstavuje o dvaadvacet

v˘jezdÛ více neÏ vloni. Nejãastûji se jednalo

o technické havárie a dopravní nehody.

Rada mûsta vzala na vûdomí také zprávu o sta-

vu vymáhání pokut, pohledávek a poplatkÛ ke

konci záfií 2007. Zpráva uvádí, Ïe do 30. záfií by-

lo finanãním odborem MûÚ R˘mafiov vydáno

85 exekuãních pfiíkazÛ na mzdu, dÛchody a úãty

vedené u bank dluÏníkÛm, ktefií ani po v˘zvû

v náhradní lhÛtû nezaplatili pokutu a nebyla

moÏná dohoda o zaplacení. V pfiípadû, Ïe dluÏ-

ník projeví zájem splácet pohledávku, a to z dÛ-

vodu ‰patné finanãní situace, jsou povoleny pra-

videlné mûsíãní splátky. Rozhodnutí o splátkách

u pokut bylo vydáno v osmi pfiípadech.

Nedoplatek pohledávky za místní poplatek za

odpady ãinil ke konci záfií témûfi 1 a tfii ãtvrtû

mil. korun, pfiiãemÏ 170 tisíc bylo uhrazeno do

17. fiíjna. Asi jednu tfietinu nedoplatkÛ tvofií neu-

hrazen˘ poplatek za II. pololetí 2007. V̆ znamn˘

nárÛst nedoplatkÛ v tomto roce zpÛsobila také

zmûna obecnû závazné vyhlá‰ky o místním po-

platku za odpady, která zru‰ila slevy za ekolo-

gické vytápûní a za dlouhodobou nepfiítomnost,

coÏ mnoho obãanÛ neakceptovalo a nyní v˘zvy

k zaplacení ignorují. V prÛbûhu celého roku jsou

poplatníkÛm, ktefií svoji povinnost neplní, vy-

mûfiovány dluÏné ãástky platebními v˘mûry

(v roce 2005 - 2007 jich bylo vydáno 558).

Na základû v˘sledkÛ v˘bûrov˘ch fiízení rada

schválila pfiidûlení devíti vefiejn˘ch zakázek

ve mûstû v celkové hodnotû více neÏ 30 mil.

Kã osmi rÛzn˘m firmám a schválila s nimi

smlouvy o dílo. Jedná se o vybudování tech-

nické infrastruktury pro tfiináct rodinn˘ch

domÛ v Edrovicích a pro pût rodinn˘ch do-

mÛ v R˘mafiovû Na Stráni, pÛdní vestavby

‰esti bytov˘ch jednotek v domech na

Hornomûstské ulici 57 a 59 a ãtyfii v domû na

Národní ulici 13, vodovody v Ondfiejovû,

Edrovicích a Janovicích a stavební úpravy

objektu ubytovny na Bartákovû ulici 24.

Na svém mimofiádném zasedání, které se kona-

lo 1. listopadu, rada mûsta schválila pfiidûlení

vefiejné zakázky „Dodávka softwaru pro

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov“ za cenu 830 tis. Kã fir-

mû Autocont CZ, a. s., Ostrava a uzavfiení

smlouvy o dílo. Z podkladÛ MûÚ JiKo

Pfiedstavujeme nového jednatele Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov
Rada mûsta jmenovala k 27. záfií 2007 do funkce jednatele obchodní

spoleãnosti Mûstské sluÏby R˘mafiov (MûS) dlouholetého zamûstnan-

ce MûS Antonína Urbánka. Ten doãasnû vedl spoleãnost po odvolání

pfiedchozího jednatele Martina Valy.

Na to, jaké má nov˘ jednatel plány s fiízením spoleãnosti, zda bude

pokraãovat v zabûhnutém systému fiízení MûS, nebo chystá zmûny,

jaké úkoly na nûj v nejbliÏ‰í dobû ãekají, jsme se nového jednatele

Antonína Urbánka zeptali v rozhovoru.

rozhovor
Do funkce jednatele Mûstsk˘ch sluÏeb jste byl
jmenován 27. záfií, s nástupem od 1. fiíjna, ko-
lik bylo uchazeãÛ o tuto funkci?
Myslím, Ïe tfii nebo ãtyfii.

MÛÏete v krátkosti pfiiblíÏit své pÛsobení
v pfiedchozích zamûstnáních?
Od roku 1967 do roku 1985 jsem pracoval

v Geologickém prÛzkumu jako zámeãník, po-

tom jsem ode‰el pracovat do tehdej‰ího

Bytového podniku, kde jsem pracoval na úse-

ku údrÏby. V roce 1994 byla údrÏba Bytového

podniku pfievedena pod Mûstské sluÏby.

Jak dlouho jiÏ pracujete v Mûstsk˘ch sluÏ-
bách a které úseky jste mûl moÏnost jako za-
mûstnanec poznat?
V Mûstsk˘ch sluÏbách pracuji tfiináct let. Na

starosti jsem mûl údrÏbu bytového fondu, ko-

munikace a kanalizace.

Budete ve vedoucí funkci koncepãnû pokraão-
vat ve ‰lépûjích sv˘ch pfiedchÛdcÛ, nebo
chystáte nûjaké zmûny? Pokud ano, jaké?
V tuto chvíli je na tuto otázku tûÏká odpovûì.

Pracuji v této funkci velmi krátkou dobu, ale

domnívám se, Ïe vÏdycky byla snaha zmûnit

nûco k lep‰ímu. Na to, zda nûco dûlat jinak, je

opravdu je‰tû pomûrnû brzy. Nedovedu po-

soudit, jestli to, co se dûlalo doposud, bylo

správné, ãi nikoli. Zda pfiijde nûjaká zmûna

k lep‰ímu, ukáÏe ãas a vynasnaÏím se, aby

systém, kter˘ fungoval, nebyl hor‰í.

Venku nám napadla první vrstva snûhu. UÏ
slouÏí va‰i zamûstnanci zimní pohotovost?
Zimní pohotovost vyhla‰uje mûsto R˘mafiov

a k dne‰nímu dni (7. 11.) tomu prozatím tak ne-

ní. Ale je to vÏdy dilema. Tenká vrstva snûhu

mÛÏe namrznout a vozidla v kopcích zaãnou

klouzat. KdyÏ se nesype, fiidiãi si pak stûÏují.

Na druhé stranû v‰ak poãátek zimy mÛÏe také

znamenat rychlé tání snûhu a zimní pohotovost

stojí nemalé finanãní prostfiedky. I o tom je

funkce jednatele Mûstsk˘ch sluÏeb, rychle

a správnû se rozhodnout a vydat patfiiãné roz-

hodnutí.

Pokud nedrÏíte v souãasné dobû pohotovost,
jakou ãinnost provádí zamûstnanci firmy?
Do poslední chvíle, neÏ napadl sníh, se je‰tû

dokonãovaly opravy chodníkÛ, komunikací,

shrabování a úklid spadaného listí, zkrátka jed-

ná se o takovou podzimní údrÏbu. Provádûjí se

i mobilní svozy.

Je podle vás systém zadávání zakázek mûstem
nejoptimálnûj‰ím fie‰ením, nebo by byly
i vhodnûj‰í varianty?
Domnívám se, Ïe systém je vyhovující. Na po-

ãátku roku máme plán prací na dan˘ kalendáfiní

rok, vypracuje se harmonogram, podle kterého

se pak postupuje v závislosti na dotacích z mûst-

ského rozpoãtu.

Pracovali u vás i letos zamûstnanci na vefiejnû
prospû‰n˘ch pracích a mûli jste zde i lidi, kte-
fií vykonávají práci formou alternativního tre-
stu?
Letos bylo u nás zamûstnáno ‰estnáct pracovní-

kÛ na vefiejnû prospû‰n˘ch pracích, tfiem byla

smlouva prodlouÏena do konce roku. KaÏd˘ mû-

síc u nás nastupují asi dva nebo tfii pracovníci

v rámci alternativních trestÛ, ale s jejich pracov-

ní morálkou to není nijak slavné.

Domníváte se, Ïe vá‰ pfiedchÛdce Martin Vala
byl ãlovûkem na správném místû? Proã musel
podle vás opustit jednatelské kfieslo?
K tomu bych se nechtûl vyjadfiovat. Na tuto zá-

leÏitost existuje nûkolik názorÛ a co ãlovûk, to

jin˘ názor. Osobnû jsem s ním nemûl Ïádné

problémy. Pracovní problémy jsou v‰ude.

Lidé vás vût‰inou znají jako optimistického a u-
smûvavého ãlovûka, dokáÏete b˘t také na‰tvan˘
a zl˘?
Jsem opravdu vût‰inou optimista, ale v urãi-

t˘ch situacích musím b˘t i tvrd˘.

Které záliby patfií mezi va‰e nejmilej‰í?
Mezi mé záliby patfií sport, i kdyÏ dnes uÏ jen

pasivní - fotbal, hokej, kuÏelky - a taky zahrád-

ka, i kdyÏ to uÏ není záliba, ale spí‰ povinnost.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo
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Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov.
Pfiedpokládan˘ nástup: únor 2008.
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou.
Pracovní úvazek: 1,0.
Platové zafiazení: 10. platová tfiída - v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb. a nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb. v platném znûní.

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních 
samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Jiné poÏadavky: - poÏadované vzdûlání: minimálnû stfiední s maturitní zkou‰kou;
- praxe ve státní správû a samosprávû podmínkou;
- zvlá‰tní odborná zpÛsobilost podle zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch 

celkÛ, v dané problematice v˘hodou;
- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu;
- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád, ve znûní pozdûj‰ích 

pfiedpisÛ, zákon ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
a zákon ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ);

- vysoké pracovní nasazení;
- zku‰enosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování;
- schopnost samostatného jednání a vystupování;
- odpovûdnost a preciznost;
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• projednání a zpracování podkladÛ pro rozhodnutí v pfiestupkovém fiízení u dopravních pfiestupkÛ, 

alkoholismu, zákonného poji‰tûní atd. podle pfiestupkového zákona;
• zpracování statistick˘ch údajÛ o rozhodnutích v pfiestupkovém fiízení u dopravních pfiestupkÛ;
• projednání a zpracování podkladÛ pro rozhodnutí v pfiestupkovém fiízení formou blokového fiízení (§ 22); 

provádûní statistiky, evidence a úkonÛ v souvislosti se spravováním a vyúãtováním pokutov˘ch blokÛ;
• zpracování podkladÛ o rozhodnutí ve správním fiízení pro pozastavení fiidiãského oprávnûní podle zákona 

o provozu na pozemních komunikacích;
• zpracování podkladÛ pro rozhodnutí ve správním fiízení pro zru‰ení podmínûní nebo omezení fiidiãského 

oprávnûní podle zákona o provozu na pozemních komunikacích;
• posuzování podan˘ch odvolání, provádûní úkonÛ souvisejících s odvoláním, v pfiípadû, Ïe se nevyhoví 

odvolání v plném rozsahu, postupuje se spisov˘ materiál odvolacímu orgánu.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;
- datum a místo narození uchazeãe;
- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;
- místo trvalého pobytu uchazeãe;
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka;
- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - Ïivotopis s údaji o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících 
se uvedené ãinnosti;

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce;
- ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

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

odeslání nejpozdûji 21. listopadu 2007.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: do 21. listopadu 2007

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bu-
de uchazeãÛm oznámeno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat
s jeho osobními údaji.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. Renata Vysly‰elová, vedoucí odbo-
ru dopravy a silniãního hospodáfiství MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 260. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.

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

T a j e m n í k M û s t s k é h o  ú fi a d u R ˘ m a fi o v
v y d á v á

o z n á m e n í o v y h l á ‰ e n í v ˘ b û r o v é h o fi í z e n í

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

na místo
referenta odboru dopravy a silniãního hospodáfiství na úseku pfiestupkÛ
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

R˘mafiovsko - kouzlo pfiírody a historie
SdruÏení obcí R˘mafiovska právû
dokonãilo neinvestiãní projekt s ná-
zvem „R˘mafiovsko - kouzlo pfiírody
a historie“, kter˘ by mûl pfiispût
k rozvoji cestovního ruchu v regio-
nu. Projekt je zamûfien hlavnû na
propagaci turistick˘ch atraktivit
R˘mafiovska se zvlá‰tním dÛrazem
na kulturní památky, turistické zají-
mavosti a vytvofiení informaãní sítû
pro turisty.
Za finanãní podpory Moravsko-

slezského kraje a Evropské unie

ze Spoleãného regionálního ope-

raãního programu bylo vytvofie-

no nové logo R˘mafiovska a pro-

pagaãní materiály v jednotném

a moderním stylu. Vefiejnosti se

tak dostávají do rukou napfi. in-

formaãní letáky, broÏury, kalen-

dáfie s daty konání tradiãních ak-

cí v mikroregionu, reprezentaãní

broÏura k dûjinám hradu Sovin-

ce a propagaãní CD. V‰echny ty-

to produkty obsahují informace,

které jsou psány novou atraktiv-

ní formou s návrhy produkto-

v˘ch balíãkÛ, turistick˘ch tras,

vãetnû typÛ na v˘lety, map, otví-

racích dob památek a sportov-

ních zafiízení i dal‰ích nezbyt-

n˘ch informací. Zvlá‰tností pro-

pagaãního CD jsou virtuální pro-

hlídky zajímav˘ch míst a obcí

v regionu, kdy se prohlíÏející

mÛÏe pohybovat v celé ‰ífii exis-

tující reality. V‰echny materiály

jsou vypracovány v anglické, nû-

mecké a polské verzi a budou

k dispozici v informaãních cent-

rech Moravskoslezského a Olo-

mouckého kraje, v informaãních

místech jednotliv˘ch obcí 

a v elektronické podobû také na

internetov˘ch stránkách www. ry-

marovsko.cz. Doufejme tedy, Ïe

se cel˘ projekt nemine úãinkem

a malebná krajina R˘mafiovska

pfiivítá spoustu nov˘ch turistÛ. 

Nikola Velebná, MAS

Proã jsem si ji vybral?
Jarmilu znám 40 let. Je to vlastnû

dlouholetá rodinná pfiítelkynû.

VáÏím si jí pro její obûtavost, s ja-

kou se vûnuje své práci, zásado-

vost a toho, Ïe je upfiímn˘ a ãest-

n˘ ãlovûk. Proto také to dÛvûrné

tykání v m˘ch otázkách.

Jak si pfiedstavuje‰ v˘voj Stfiední
soukromé odborné ‰koly Prima?
- Ptám se jako ãlen rady ‰koly.

V souãasné dobû se fiada ‰kol po-

t˘ká s problémem naplnûnosti

tfiíd. Jsme si vûdomi toho, Ïe kaÏ-

dou ‰kolu zasáhne populaãní pro-

blém, zvlá‰tû v letech 2008 -

2010. I kdyÏ na‰e ‰kola nabírá

studenty z celé Moravy, pfiesto

i my musíme pruÏnû reagovat

s nabídkou na‰ich oborÛ. V plánu

máme roz‰ífiit v˘uku dvou oborÛ,

zachovat obor Management a tu-

rismus, Vefiejnosprávní ãinnost

a vytvofiit nov˘, o kterém bych se

nerada zmiÀovala. Jednáme s na-

‰imi nadfiízen˘mi orgány a dou-

fám, Ïe se nám podafií tento nov˘

obor realizovat. Kromû interních

studentÛ se zamûfiujeme i na dál-

kové, o které je velk˘ zájem.

V pfií‰tím ‰kolním roce otevfieme

1. roãník dálkového studia -

Vefiejnosprávní ãinnost. Dal‰í vizí

je spolupráce se zahraniãím, plá-

nujeme v˘mûnné studijní pobyty

mládeÏe i uãitelÛ. Projekty, které

pfiedkládám, jsou právû zamûfieny

na posílení spolupráce ‰kol v po-

hraniãních oblastech a vedou

k navazování bezprostfiedních

kontaktÛ mládeÏe.

Myslí‰ si, Ïe stavba ka‰ny na ná-
mûstí jsou úãelnû vynaloÏené
prostfiedky? Ptám se tû jako
ãlenky rady mûsta.
K této otázce bych zaujala své

soukromé stanovisko. Pokud jde

o peníze úãelové, které se nedají

vyuÏít na nic jiného, tak ano.

Rekonstrukce námûstí bude reali-

zována z Regionálního operaãní-

ho programu, kter˘ má nûkolik

ãástí. Jedna je vûnována rozvoji

mûst, ãást z toho zvlá‰È úpravû

vefiejn˘ch prostranství, kde bylo

moÏné uplatnit ná‰ projekt - re-

konstrukci námûstí. K této pro-

blematice se vedla obsáhlá disku-

se, rozhodovala vût‰ina obãanÛ

mûsta. Projekt je pfiipraven˘ 

a 85 % bude hrazeno z Evropské

unie, 7,5 % z Moravskoslezského

kraje, takÏe mûsto získá 92,5 %,

samostatnû dofinancuje tento

projekt jen malou ãástí - 7,5 %.

Co kultura a tví oblíbení autofii?
Literatura, divadlo, umûní, to je to,

co mû obohacuje. Základy mi dala

moje matka a její bratr. Oba inkli-

novali k divadlu, a tak to komedia-

ntství pfienesli i na mû. Úsmûv na

tváfii dokáÏe u mû vykouzlit i po-

slech úryvkÛ z her Voskovce

a Wericha, humor Grossmanna

a ·imka, ale i Horníãka. Ráda

mám klasiku, ale nepohrdnu ani

dobrou hrou z dne‰ní doby. Co se

t˘ãe literatury, tady mû oslovila ce-

lá ‰kála autorÛ. Líbí se mi témata

historická, psychologická, romány

s otevfien˘m koncem. Pfii dobrém

moku si poslechnu i dobrou de-

chovku, mám ráda Vûru ·pinaro-

vou, Karla Zicha, Martu Kubi‰o-

vou, Beatles, hudbu mého mládí,

nepohrdnu v‰ak ani klasikou. Jan

Zrzav˘ je mÛj oblíben˘ malífi.

Kam by ses chtûla podívat na do-
volenou?
Nerada se válím na slunci, potfie-

buji nûjakou ãinnost, pfiednost dá-

vám poznávací dovolené, nejvíce

mû láká Island, Skandinávské ze-

mû.

Co fiíká‰ na souãasn˘ stav mûs-
ta?

Pfiedstavovala jsem si to trochu ji-

nak. Za dva roky uplyne 20 let, co

budujeme demokracii. V 90. le-

tech, kdyÏ jsme zaãínali, mluvilo

se o tom, jak se bude mûsto

zkrá‰lovat od námûstí hvûzdico-

vitû, smûrem do okrajov˘ch ãástí

mûsta. Husova ulice se mûla stát

stfiediskem obchodního centra se

spoustou malebn˘ch obchÛdkÛ,

na námûstí malé kavárniãky, cuk-

rárny v klidném prostfiedí pû‰í zó-

ny. Opravila se radnice, pûknou

fasádu má i lékárna, ale kolorit

námûstí nám zv˘razÀuje budova

b˘valého hotelu Mír a neuprave-

ná pû‰í zóna. V‰e je otázkou pe-

nûz. Skuteãnost je zatím jiná.

Uvidíme, jak bude mûsto vypadat

za pût let.

Pfií‰tû: Jarmila Labounková se

bude ptát Josefa Pipy.

·tafeta
Známé osobnosti se ptají znám˘ch ãi nûãím pozoruhodn˘ch osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i ãte-

náfie. Spoleãnû s otázkami pfiedávají pomysln˘ ‰tafetov˘ kolík, kter˘ zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-

n˘mi ãi úplnû jin˘mi otázkami dal‰ího zajímavého ãlovûka.

Jan âern˘ se ptá Jarmily Labounkové
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Zdravotnictví

·kolství

Zavedení náramkÛ zajistí pacientÛm vût‰í bezpeãnost
Pacienty Podhorské nemocnice

ãeká v tûchto dnech novinka -

zavedení identifikaãních ná-

ramkÛ, které mají pfiedev‰ím

zajistit vût‰í bezpeãnost pfii zji‰-

Èování totoÏnosti v bûÏném pro-

vozu zdravotnického zafiízení.

Narozdíl od jin˘ch zdravotních

stfiedisek, kde se jiÏ náramky

pouÏívají, budou ty v Podhor-

ské nemocnici antialergenní,

takÏe se kÛÏe pod nimi nebude

potit.

Náramky jsou vyhotoveny ve

dvou barvách. „Obû verze bu-
dou s logem Podhorské nemoc-
nice. âerven˘ náramek bude
mít pfiedti‰tûno - alergie, diabe-
tik, pády, a tak upozorní perso-
nál na moÏné komplikace, po-
pfiípadû rizika spojená s aler-
gickou reakcí na léky. Bíl˘ bude

ãist˘ pro popsání,“ fiíká fiedi-

tel nemocnice MUDr. Marián

Olejník.

Nové náramky zajistí, Ïe si lé-

kafi pacienta nemÛÏe splést,

a tedy ho nebude léãit jinak, neÏ

má. Nov˘ systém pfiinese vût‰í

bezpeãí také pfii podávání lékÛ,

zákrocích v celkové anestézii

a u v‰ech v˘konÛ, kdy je tfieba

zji‰Èovat pacientovu totoÏnost.

„Pacient dostane od zdravotní
sestry náramek uÏ pfii pfiíjmu
nebo pfied operaãním zákro-
kem. Zpût ho odevzdá aÏ pfii
propu‰tûní z nemocnice,“ dodá-

vá fieditel s tím, Ïe podobn˘

systém je zaveden jiÏ v dal‰ích

nemocnicích holdingu Agel,

a to v ·umperku nebo v Podlesí

v Tfiinci. Ing. Tomá‰ Îelazko,
mluvãí holdingu Agel

111. ‰kolní rok Stfiední ‰koly R˘mafiov
Stfiední ‰kola R˘mafiov vkroãila do svého

111. ‰kolního roku. Ten minul˘ probûhl ve

znamení oslav 110. v˘roãí a také v˘znamné-

ho roz‰ífiení studijních oborÛ na souãasné tfii

uãební a jeden maturitní. Do ‰kolních lavic

usedlo celkem 234 ÏákÛ.

JiÏ tradiãnû se na S· R˘mafiov mohou uãit

dívky i chlapci v oboru Kuchafi-ãí‰ník pro

pohostinství. Absolventi po získání v˘uãního

listu mohou pracovat jako samostatní kucha-

fii nebo ãí‰níci v restauracích, rekreaãních

i lázeÀsk˘ch zafiízeních. Na‰i mladí kuchafii

pod vedením uãitelÛ odborného v˘cviku zís-

kali skvûlé renomé díky vynikající studené

kuchyni, která ãasto zdobí rauty a oslavy pfii

rÛzn˘ch pfiíleÏitostech v ‰irokém okolí.

Kromû vlastní kuchynû, která v souãasné do-

bû prochází rozsáhlou rekonstrukcí a pro ve-

fiejnost bude znovu otevfiena pravdûpodobnû

od prosince, získávají praxi také napfi. ve

‰kolní jídelnû na ulici 1. máje a v mnoha res-

tauraãních provozech v regionu. Poptávka po

kvalifikovan˘ch pracovnících v gastronomii

na trhu práce dlouhodobû neklesá, proto je

volba praktického oboru kuchafi-ãí‰ník dob-

rou investicí do budoucna.

Uãební obor Opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ

nabízí chlapcÛm teoretickou i praktickou v˘-

uku opravy osobních i nákladních automobi-

lÛ, strojního obrábûní kovÛ, svafiování atd.

Nespornou v˘hodou je moÏnost bezplatnû

pfii ‰kole získat fiidiãsk˘ prÛkaz sk. C a svá-

fieãsk˘ prÛkaz. Tyto jinak pomûrnû nákladné

kurzy jsou jistû v˘hodou pfii hledání budou-

cího zamûstnavatele.

Od loÀského roku se na na‰í ‰kole mohou 

uãit také zájemci o uãební obor Hutník.

·kola zareagovala na pracovní poptávku po

kvalifikovan˘ch pracovnících v hutním prÛ-

myslu a ve spolupráci s firmou Al Invest

Bfiidliãná otevfiela tfiídu pro maximálnû 12

chlapcÛ. Odborná praxe tûchto ÏákÛ probíhá

pfiímo v provozu firmy Al Invest, která si je

tímto pfiipravuje pro pfiijetí do pracovního

pomûru. V posledních letech se na pÛdû mi-

nisterstev ‰kolství i prÛmyslu ãasto zmiÀuje

problém nedostatku odborníkÛ v tûchto spe-

cializovan˘ch oborech a spolupráce ‰kol pfií-

mo s podniky - budoucími zamûstnavateli -

je vítan˘m krokem. Stfiední ‰kola R˘mafiov

je v souãasné dobû jediná v okrese, která za-

reagovala na tuto potfiebu a uãí Ïáky pfiímo

pro konkrétní spoleãnost.

Maturitní obor Hotelnictví a turismus byl 

otevfien také vloni a pfiipravuje Ïáky pro 

uplatnûní ve sluÏbách cestovního ruchu.

âtyfileté studium je zakonãeno maturitní

zkou‰kou a studenti se mohou hlásit ke stu-

diu na vysoké ‰kole. Také tito studenti v‰ak

získávají jiÏ na ‰kole praktické dovednosti

a letos pro nû byla vybudována nová cviãná

kuchyÀka a reprezentativní místnost pro v˘-

uku stolniãení s náleÏit˘m vybavením.

V prÛbûhu loÀského ‰kolního roku se Ïáci se

sv˘mi uãiteli úãastnili nûkolika soutûÏí a ex-

kurzí. Tfiídy s gastronomick˘m zamûfiením

porovnávaly své schopnosti s ostatními ‰ko-

lami v kraji na barmanské soutûÏi AHOL

Cup v Ostravû ve vyhlá‰eném hotelu Atom.

Vycestovaly také do Prostûjova na Hanáck˘

pohár juniorÛ a do Bruntálu na Becherovka

Cup, v‰ude ‰lo o soutûÏe s barmanskou te-

matikou a reprezentanti na‰í ‰koly se v nich

rozhodnû neztratili. V R˘mafiovû ‰kola zor-

ganizovala také vlastní soutûÏe s názvem

Vánoãní bábovka a Vánoãní stÛl.

SoutûÏit se dá v‰ak v nejrÛznûj‰ích oborech,

a tak ani chlapci z opravárensk˘ch a hutních

oborÛ nezÛstali pozadu. Úspû‰nû se úãastnili

soutûÏí v poãítaãov˘ch hrách, napfiíklad na

FIFA 2007 - mistrovství âR nebo na NFS

CARBON, odkud také postoupili do finále

mistrovství âR a SR v Brnû.

Aby Ïáci oborÛ Hotelnictví a Kuchafi-ãí‰ník

pro pohostinství mohli konfrontovat teoretic-

ké znalosti s praxí na vysoké úrovni, uãitelé

pro nû zorganizovali exkurze do ãtyfihvûzdiã-

kov˘ch hotelÛ Lafayette a Gemo v Olomouci

a také do provozu pivovaru Holba Hanu‰o-

vice. Také v leto‰ním roce se plánuje fiada

soutûÏí, kter˘ch se na‰i Ïáci jistû zúãastní,

pfiípadnû nûkteré soutûÏe opût sami zorgani-

zují.

Studenti prvního roãníku Hotelnictví a turis-

mu se letos zapojili do projektu Adopce na

dálku a jako tfiídní kolektiv „adoptovali“ ma-

lého chlapce z Indie. Finanãnû pfiispívají na

jeho studium a vymûÀují si s ním korespon-

denci, ãímÏ obohatí svou v˘uku angliãtiny

i zemûpisu. Také se pfiipravuje úãast na pro-

jektech „e-Twinningu“, pfii kter˘ch se na‰e

‰kola spojí s vybranou ‰kolou v zahraniãí

a budou spolupracovat na rÛzn˘ch tematic-

k˘ch úkolech.

Jubilejní 110. ‰kolní rok tedy Ïáci i uãitelé

proÏili velmi aktivnû a ten symbolick˘ 111.

rozhodnû nebude odpoãinkov˘. Ve v‰ech ak-

tivitách budou Ïáci a uãitelé pokraãovat a na-

víc se uÏ rodí dal‰í plány. O jejich plnûní vás

budeme v prÛbûhu roku rádi informovat.

Eva Holubová, Stfiední ‰kola R˘mafiov

Foto: archiv holdingu Agel
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Partnerství stfiedních ‰kol R˘mafiov - Ozimek
V rámci projektu Euroregionu

Pradûd pfiijala Stfiední ‰kola

R˘mafiov ve dnech 5. - 6. fiíjna

2007 pozvání do partnerského

mûsta Ozimku. V˘letu se zú-

ãastnilo 22 ÏákÛ, ktefií byli krát-

ce po páteãním poledni pfiivítá-

ni fieditelkou ‰koly Mgr.

Leonardou Ploszaj na gymnáziu

v Ozimku. Po pfiíjemném obãer-

stvení následovala prohlídka

‰kolních prostor a odjezd k uby-

tování v hotelu Wodnik na Tu-

rawie.

Odpoledne bylo vûnováno ná-

v‰tûvû mûstského parku na ost-

rovû Bolko, kde se nachází zoo-

logická zahrada. I pfies prvotní

nepfiízeÀ poãasí se ÏákÛm pro-

hlídka líbila. Veãerní program

pokraãoval diskotékou a spole-

ãenskou zábavou. Program dru-

hého dne zaãal náv‰tûvou nej-

vût‰í turistické atrakce - paleon-

tologického muzea a nalezi‰tû

v Krasiejowû, kde bylo moÏné

si prohlédnout pozÛstatky je‰tû-

rÛ a plazÛ staré 230 milionÛ let.

Milou pozorností byly upomín-

kové pfiedmûty, které obdrÏel

kaÏd˘ Ïák. Na závûr setkání by-

li Ïáci pozváni do kuÏelny, kde

se po pfiíjemnû stráven˘ch dvou

dnech mohli odreagovat a zmû-

fiit své síly ve sportovním zápo-

lení. Lenka Polãáková

R˘mafiovská pou‰È pohltila Uniãov
Na základní umûlecké ‰kole se

jiÏ zaãíná pomalu rodit nov˘ ce-

lo‰kolní projekt, kter˘ letos po-

vede kroky ÏákÛ prastar˘m asij-

sk˘m kontinentem, ale jeho loÀ-

sk˘ pfiedchÛdce z âerného konti-

nentu o sobû stále dává vûdût.

V̆ stava s africkou tematikou se

bûhem fiíjna pfiedstavila v Galerii

U Stromu poznání v r˘mafiovské

knihovnû a nyní putovala do

Uniãova.

R˘mafiovská ZU· navázala jiÏ

loni kontakty s kolegy v União-

vû, s nimiÏ si vzájemnû zapÛjãu-

je zajímavé v˘tvarné projekty.

Díky tomu se v R˘mafiovû obje-

vila v˘stava studentsk˘ch foto-

grafií UNI a naopak v˘tvarníci

z R˘mafiova se mohli na Hané

pfiedstavit prostfiednictvím prací

s barokní tematikou a letos zno-

vu s kolekcí dûl na téma pou‰È.

Africká v˘stava byla zahájena 

7. listopadu v Nové galerii ZU·

Uniãov taneãním vystoupením

lep˘ch domorodek z literárnû-

dramatického oboru a úvodním

slovem fieditele ‰koly Jifiího

Taufera. V̆ kresy a objekty dopl-

nily fotografie celého projektu,

kter˘ provedl náv‰tûvníky napfiíã

Afrikou od egyptsk˘ch pyramid,

pfies pralesní divoãinu aÏ k cha-

trãím kfiovákÛ.

Kamila H˘Ïová, ZN

Gymnázium R˘mafiov
pofiádá

SBùR PAPÍRU
âtvrtek 22. 11. 2007
7.00 - 8.00 a 13.30 - 16.00
pfied tûlocviãnou gymnázia

Soukromá stfiední odborná ‰kola PRIMA, s. r. o.,
nositelka certifikátu kvality soukrom˘ch ‰kol,

zve v‰echny Ïáky základních ‰kol na

DNY OTEV¤EN¯CH DVE¤Í,
které se budou konat ve dnech:

24. 11. 2007   8.00 - 11.00, 1. 12. 2007   8.00 - 11.00
8. 12. 2007   8.00 - 11.00, 12. 1. 2008   8.00 - 11.00

Pro studijní obory:

Vefiejnosprávní ãinnost
Management a turismus

Pfiijìte se k nám podívat!

Fota: archiv S· R˘mafiov

Ilustraãní foto z projektu Afrika
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Jak se Ïije v R˘mafiovû ...

nezamûstnan˘m
Poslední díl seriálu Jak se Ïije

v R˘mafiovû..., kter˘ jsme vám na

na‰ich stránkách pravidelnû nabí-

zeli po dva roky, se pokusí pfiiblí-

Ïit situaci dal‰í nepfiehlédnutelné

skupiny zdej‰ích obyvatel - lidí

bez práce. Po sondách do Ïivota

cizincÛ i pÛvodních nûmeck˘ch

starousedlíkÛ, RomÛ, dÛchodcÛ

i studentÛ, maminek na matefiské,

tûlesnû a mentálnû postiÏen˘ch,

ale i sportovcÛ, uãitelÛ, dietáfiÛ ãi

psÛ se tentokrát zamûfiíme na sku-

pinu lidí, které spojují nepfiíjemné

zku‰enosti nezamûstnaného.

Míra i okolnosti problematického

fenoménu polistopadové doby -

nezamûstnanosti - v R˘mafiovû se

sledují a vyhodnocují v rámci nû-

kdej‰ího okresu Bruntál a zãásti

v rámci regionu R˘mafiovska.

Údaje dostupné ze statistick˘ch 

anal˘z Úfiadu práce Bruntál posti-

hují celou oblast Bruntálska, úda-

je r˘mafiovské poboãky úfiadu

práce se t˘kají R˘mafiova a pfiileh-

l˘ch obcí.

K ãervnu 2007 bylo bruntálsk˘m

úfiadem práce evidováno 5902 

uchazeãÛ o práci a zároveÀ 512

voln˘ch pracovních míst. Na jedno

místo tak pfiipadalo 11 aÏ 12 ucha-

zeãÛ. Velkou ãást z nich tvofií lidé

se základním a stfiedním odbor-

n˘m vzdûláním bez maturity.

Nejvût‰í ‰anci získat práci mají vy-

soko‰koláci, na jedno volné místo

pfiipadají dva aÏ tfii; naopak ne-

jmen‰í ‰ance mají lidé se základ-

ním vzdûláním (68 uchazeãÛ na

jedno volné místo). Nejvíce vol-

n˘ch míst je k dispozici pro stfiedo-

‰koláky s odborn˘m vzdûláním,

tûch pfiipadá na jedno místo osm.

Na R˘mafiovsku je aktuálnû evi-

dováno 955 uchazeãÛ o zamûst-

nání, v nabídce je 91 voln˘ch míst

a dal‰ích 198 v mikroregionu

Bruntálska, kam lze dojíÏdût.

Nejvût‰í zájem je o zámeãníky

a kovodûlníky, fiidiãe kamionu,

kuchafie, ãí‰níky a ‰iãky. Sezónnû

podmínûná je poptávka po zední-

cích a stavebních dûlnících.

Tendence v˘voje nezamûstnanosti

v okrese Bruntál, potaÏmo na

R˘mafiovsku, se zdá b˘t v posled-

ní dobû relativnû pfiíznivá.

Zatímco na pfielomu let 2003

a 2004 bylo na Úfiadu práce

Bruntál evidováno kolem 10,5 ti-

síce nezamûstnan˘ch, v polovinû

leto‰ního roku to bylo necel˘ch 

6 tisíc uchazeãÛ. Míra nezamûstna-

nosti tak v okrese klesla na 10,6 %.

Je v‰ak potfieba vzít v úvahu, Ïe se

pravidelnû zvy‰uje v zimních mû-

sících a Ïe mezi nezamûstnané se

novû nezapoãítávají uchazeãi

v pracovní neschopnosti ãi absol-

vující rekvalifikaãní kurzy.

Z hlediska vûku zÛstávají nejpo-

ãetnûj‰í skupinou lidé ve vûku

nad 50 let (na R˘mafiovsku pfied-

stavují témûfi 40 % evidovan˘ch

uchazeãÛ o práci). Dal‰í rizikovou

skupinu pfiedstavují absolventi

‰kol, které znev˘hodÀuje nedosta-

tek praxe (12,5 % nezamûstna-

n˘ch na R˘mafiovsku tvofií lidé do

25 let). Silnû zastoupenou skupi-

nou lidí bez práce jsou zdravotnû

postiÏení, ktefií na R˘mafiovsku

v souãasnosti pfiedstavují 33 % u-

chazeãÛ, spoleãnû s lidmi, ktefií

mají urãité zdravotní omezení,

tvofií dokonce 52, 5 % nezamûst-

nan˘ch.

Aãkoliv míra nezamûstnanosti

v okrese Bruntál meziroãnû kles-

la, stále je v porovnání s ostatními

okresy pomûrnû vysoká. V rámci

Moravskoslezského kraje je tfietí

nejhor‰í, vy‰‰í nezamûstnanost je

uÏ jen v Karviné (15 %)

a v Ostravû (11,2 %). V porovná-

ní s ostatními okresy kraje navíc

Bruntálsko nabízí v˘raznû ménû

voln˘ch míst (3x ménû neÏ

Karviná). V rámci okresu Bruntál

figuruje mikroregion R˘mafiovska

na 3. místû za Albrechtickem

a Krnovskem. O nûco hÛfie je na

tom Bruntálsko, Vrbensko

a OsoblaÏsko. Na druhou stranu

náleÏí do na‰eho regionu i obec

s vÛbec nejvy‰‰í nezamûstnaností

v okrese - Jifiíkov (31,9 % v ãer-

vnu 2007).

Podle aktuálních informací r˘ma-

fiovské poboãky úfiadu práce do‰lo

bûhem posledních mûsícÛ k dal‰í-

mu sníÏení nezamûstnanosti na

R˘mafiovsku - z 10,5 % v ãervnu

na 9,8 % na konci fiíjna. DÛvodem

je nárÛst voln˘ch pracovních

míst. Své úspûchy slaví i aktivní

politika zamûstnanosti, která dis-

ponuje rÛzn˘mi nástroji vãetnû ‰i-

roké nabídky rekvalifikaãních

kurzÛ (napfi. zednické práce, svá-

fieãské kurzy, obsluha CNC strojÛ,

obrábûã, nástrojafi, zámeãník, sefii-

zovaã vstfiikovacích lisÛ, zámeã-

nické práce se sváfieãsk˘m kur-

zem, kurzy na obsluhu poãítaãÛ,

administrativní pracovník). Hlav-

ním problémem v‰ak podle slov

vedoucí r˘mafiovské poboãky

Olgy Bubelové zÛstává mal˘ zá-

jem uchazeãÛ o nûkteré kurzy

a vysoké nároky zamûstnavatelÛ,

které ani rekvalifikace nedokáÏe

uspokojit. Nûkterá místa tak zÛ-

stávají dlouhodobû neobsazena

a mnoho nezamûstnan˘ch je i pfies

znaãnou nabídku voln˘ch míst

stále bez práce.

U fiady uchazeãÛ hraje roli zdra-

votní stav, ale i nechuÈ pracovat.

B˘t v evidenci úfiadu práce pfiitom

není Ïádn˘ med. Na finanãní pod-

poru mají nárok jen ti, kdo uÏ ur-

ãit˘ ãas pracovali, a to jen doãas-

nû (po 6 mûsícÛ, u lidí nad 50 let

po 9 mûsícÛ a nad 55 let po 12

mûsícÛ). Za nespolupráci s úfia-

dem navíc hrozí sankãní vyfiazení

z evidence (za poslední ãtyfii mû-

síce bylo v R˘mafiovû vyfiazeno

91 uchazeãÛ, ktefií se nedostavili

na úfiad nebo odmítli nabízené

místo). Pfiesto je fiada nezamûstna-

n˘ch vedena úfiadem dlouhodobû,

jeden uchazeã dokonce uÏ od ro-

ku 1990.

âísla spojená s nezamûstnaností

jsou ãast˘m mediálním artiklem.

Naopak hovofiit o své vlastní ne-

zamûstnanosti vefiejnû je pro

mnohé pfiíli‰ citliv˘m problémem.

V‰ichni na‰i respondenti si proto

pfiáli zÛstat v anonymitû (jejich

jména jsou zkrácena ãi zmûnûna).

Marek (20) letos odmaturoval na

gymnáziu a od té doby si hledá

práci. Bûhem stfiední ‰koly si o ví-

kendech pfiivydûlával brigádami

v obchodû v Olomouci - naãerno.

Byla to práce fyzicky nároãná, ale

lépe ohodnocená, neÏ jakou by se-

hnal v R˘mafiovû. Marek je muzi-

kant a dal‰ím zdrojem pfiíjmÛ pro

nûj uÏ na gymnáziu byly pfiíleÏi-

tostné koncerty s kapelou.

V dûtství snil Marek, asi jako vût-

‰ina mal˘ch klukÛ, o tom, Ïe jed-

nou bude popeláfiem. Dnes má

o svém povolání jiné pfiedstavy.

V ideálním pfiípadû by se rád Ïivil

muzikou, domnívá se ale, Ïe je to

nereálné. Druh˘m jeho snem, nej-

spí‰ uÏ od dûtství, je jezdit s ná-

kladním autem, ale jako absolvent

bez praxe má malou ‰anci, Ïe ta-

kové místo získá. Od záfií je evi-

dován na úfiadu práce a nav‰tûvu-

je rekvalifikaãní kurzy, aby svoje

‰ance zv˘‰il. Po mûsíãním moti-

vaãním kurzu, v nûmÏ se uãil stra-

tegii, jak si práci hledat, v souãas-

nosti nav‰tûvuje kurz auto‰koly

pro získání fiidiãského oprávnûní

skupiny C a E.

Marek se sice pfiipravuje na karié-

ru fiidiãe kamionu, ale zároveÀ si

hledá jakékoliv jiné místo. Jako

nezamûstnan˘ se totiÏ necítí dob-

fie. Coby absolvent nemá nárok na

podporu ani sociální dávky, a tak

je prakticky bez prostfiedkÛ a stá-

le odkázán na rodiãe. Dal‰í nepfií-

jemnou stránkou jeho situace je

nuda. Chtûl by se koneãnû osamo-

statnit, mít vlastní pfiíjem, vlastní

byt. Nedávno se na nûj usmálo

‰tûstí, kdyÏ mu znám˘ nabídl mís-
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to asistenta ve své firmû. Marek

doufá, Ïe by mohl nastoupit co

nejdfiíve. Aãkoliv to není místo je-

ho snÛ, je to fie‰ení. Svého plánu

stát se fiidiãem kamionu se v‰ak

nevzdává; domnívá se, Ïe na

R˘mafiovsku nebude lehké získat

praxi, kvÛli dobrému místu by byl

ale ochoten se i odstûhovat.

Jak se podle Marka Ïije nezamûst-

nan˘m v R˘mafiovû? „Nezamûst-
naní tady jsou v dost ‰patné situa-
ci, ale nejhor‰í to snad mají ab-
solventi. Ukonãí ‰kolu a nemají
nic, ani nárok na podporu. I kdyÏ
práci chtûjí a vûdí, co chtûjí dûlat,
nemají pfiíleÏitost. Jediné, co jim
mÛÏe trochu pomoct, jsou rekvali-
fikaãní kurzy.“
Pan N. (55) vystudoval podobnû

jako Marek gymnázium. Od dût-

ství si pfiál b˘t uãitelem, ale nako-

nec se rozhodl studovat technick˘

obor, vysokou ‰kolu v‰ak nedo-

konãil. OkamÏitû nastoupil do za-

mûstnání. Nejprve pracoval v to-

várnû jako technik, nûkolik let ve

státní správû a poté se opût vrátil

na své pÛvodní místo technika.

Pfiede dvûma lety o místo pfii‰el

pfii hromadném propou‰tûní. Od

té doby je bez práce.

Za hlavní dÛvod, proã stále nemÛ-

Ïe najít zamûstnání, povaÏuje svÛj

vûk. Valná vût‰ina zamûstnavate-

lÛ, které pfii hledání místa oslovil,

mu naznaãila, Ïe je pro nû uÏ sta-

r˘. Nejednou se také setkal s nefér

jednáním, kdy odpovûdûl na inze-

rát, a organizace nabízející místo

zmûnila podmínky v˘bûrového fií-

zení tak, Ïe v nich nemohl obstát.

Jindy zase narazil na zamûstnava-

tele, kter˘ vyhlásil konkurz na ji-

né místo, neÏ skuteãnû hledal.

Pan N. se jako nezamûstnan˘ cítí

velmi ‰patnû. Aãkoliv jak fiíká, ce-

l˘ Ïivot pracoval pro spoleãnost,

najednou musí prosit o místo.

Pocit, kter˘ jeho situaci vystihuje

asi nejlépe, je poníÏení. Vzhledem

k tomu, Ïe je nezamûstnan˘ dlou-

hodobû, tj. déle neÏ rok, nemá ná-

rok na podporu. Je tedy zcela od-

kázan˘ na pfiíjem své manÏelky.

Práci si pan N. hledá pfiedev‰ím

prostfiednictvím nabídky Úfiadu

práce. Absolvoval také dvoumû-

síãní rekvalifikaãní kurz uÏivatel-

ské práce na PC pro pokroãilé

a získal certifikát. Znalost práce

na poãítaãi je dnes u konkurzÛ

stejnû samozfiejmou podmínkou

jako fiidiãsk˘ prÛkaz nebo znalost

cizího jazyka. Cizí jazyk je pro

pana N. problémem. Byl by v‰ak

ochoten si kvÛli místu doplnit

vzdûlání, pokud by to bylo v jeho

schopnostech.

Na otázku, jakou práci by v ideál-

ním pfiípadû chtûl dûlat, pan N.

odpovídá ponûkud pfiekvapivû.

Aãkoliv cel˘ Ïivot pÛsobil v tech-

nick˘ch oborech, bavila by ho

práce v oblasti kultury, ke které

mûl vÏdycky blízko. Neodradil by

ho ani niÏ‰í plat, na ten byl totiÏ

zvykl˘ i v dfiívûj‰ích profesích.

Vût‰ím problémem je podle jeho

názoru fakt, Ïe na podobná místa

se vyhla‰ují vefiejné konkurzy jen

zfiídka a na R˘mafiovsku je ‰ance

získat takové zamûstnání pomûr-

nû malá. Pan N. by se ve svém vû-

ku kvÛli práci asi jiÏ nestûhoval,

byl by v‰ak ochoten do urãité

vzdálenosti dojíÏdût.

A jak se podle pana N. Ïije neza-

mûstnan˘m v R˘mafiovû? „Na
R˘mafiovsku jsou podmínky pro
hledání zamûstnání dost tûÏké.
A pak je tu otázka mezd. Za profe-
si, kterou ãlovûk vykonává tady,
by jinde dostal mnohem lep‰í od-
mûnu. Práce je málo a navíc je
‰patnû placená.“
Katefiina (30) reprezentuje dal‰í

rizikovou skupinu nezamûstna-

n˘ch - maminky po rodiãovské

dovolené. Navíc vychovává svou

‰estiletou dceru sama a komplika-

ci pfii hledání práce u ní pfiedsta-

vuje alergie, tedy urãit˘ typ zdra-

votního omezení.

Katefiina chtûla b˘t od dûtství zvû-

rolékafikou, ale nakonec se roz-

hodla vyuãit kadefinicí. Do svého

prvního zamûstnání nastoupila ani

ne osmnáctiletá. Nejdfiív pracova-

la v mlékárnû v Bruntále, pak se

pfiestûhovala do R˘mafiova a hle-

dala si místo tady. Získala pfiíleÏi-

tost na noãní smûnû v pekárnû, ale

zde ji zaãala trápit alergie. Místo

musela opustit. Poté v sezónû pro-

dávala zmrzlinu a rok pracovala

na horské chatû v Karlovû jako

pomocná síla v kuchyni, pokojská

a barmanka. Nároãnou profesi

s ‰estnáctihodinovou pracovní do-

bou nakonec opustila a na‰la si

místo v prádelnû. U pfiijímacího

pohovoru tehdy musela odpovû-

dût i na otázku zamûstnavatele,

zda plánuje rodinu. Katefiina po

pravdû odpovûdûla, Ïe v blízké

budoucnosti ne, ale shodou okol-

ností brzy po nástupu do zamûst-

nání otûhotnûla. Zamûstnavatel to

nesl velmi nelibû a podle jejích

slov do‰lo k ostré v˘mûnû názorÛ.

Krátce nato Katefiina ode‰la ze za-

mûstnání a s rizikov˘m tûhoten-

stvím zÛstala doma.

Pfií‰tí ãtyfii roky strávila na rodi-

ãovské dovolené. Jak fiíká, dlouho

se tû‰ila znovu do práce, ale s jejím

hledáním mûla po ãtyfileté pfiestáv-

ce potíÏe. Jako svobodná matka

s mal˘m dítûtem a navíc alergiãka

zÛstala cel˘ dal‰í rok bez místa.

Byla evidována na Úfiadu práce,

hlásila se do rekvalifikaãních kur-

zÛ a intenzivnû hledala zamûstná-

ní. Teprve po roce se jí podafiilo

získat místo uklízeãky. Byla pfiijata

jako záskok pÛvodnû na dobu

dvou mûsícÛ, ale na tomto místû,

byÈ stále ne jistém, zÛstává dosud.

Katefiina fiíká, Ïe její souãasná

práce jí naprosto vyhovuje.

DÛleÏitá je pro ni pevná pracovní

doba a to, Ïe mÛÏe bez problémÛ

peãovat o dceru. VÛbec jí nevadí

role „Popelky“, je názoru, Ïe ãlo-

vûk se nemá bát vzít jakoukoliv

práci, Ïe je zkrátka lep‰í dûlat co-

koliv neÏ nic. Nûkterá povolání

nejsou jistû pro kaÏdého.

„Obdivuji lidi, ktefií pracují v te-
rénu, v kaÏdém poãasí, ve dne
i v noci, o svátcích, a ktefií jsou
pro nás obûtovat i sami sebe.“
Katefiina je ve svém nynûj‰ím za-

mûstnání spokojená, na druhou

stranu nepoãítá s tím, Ïe by uklí-

zeãkou zÛstala navûky. Stále se

nevzdává sv˘ch snÛ o ideální pro-

fesi - asistentky zvûrolékafie ãi

masérky - a má chuÈ se kvÛli tomu

i vzdûlávat. Není si v‰ak jistá, zda

by mohla své pfiedstavy naplnit

v R˘mafiovû: „Tohle je stra‰nû
malé mûsto na tyhle sny.“ Nevá-

hala by proto se kvÛli místu i od-

stûhovat do vût‰ího mûsta.

A jak se podle Katefiiny Ïije neza-

mûstnan˘m v R˘mafiovû? „âlo-
vûku se vÏdycky nabízí nûjaká
práce a záleÏí jen na nûm, zda je
ochoten vzít cokoliv, nebo zda hle-
dá pouze práci na úrovni svého
vzdûlání ãi zku‰eností. Star‰í lidé
a se zdravotním omezením to ma-
jí v na‰em malém mûstû sloÏitûj‰í.
Jsou ale i lidé, ktefií Ïijí pomûrnû
dlouho ze sociálních dávek.
Pokud bude minimální mzda na
úrovni dávek, tak to lidi nebude
k práci motivovat.“

V‰em dotázan˘m za odpovûdi
dûkuje ZN
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Zlodûj
vykradl restauraci

Neznám˘ pachatel se 27. fiíjna

brzy ráno násilnû vloupal do

restaurace v Bfiidliãné. Rozbil

okno WC a pronikl dovnitfi.

Vypáãil sázkov˘ automat a od-

cizil z nûj hotovost 4 600 Kã.

Vykopl také dvefie do skladu

a z pfiíruãní pokladny vzal dal‰í

4 000 Kã. Celková ‰koda se vy-

‰plhala na více jak 13 tisíc ko-

run.

Napadl
personál obchodu

R˘mafiov‰tí policisté ‰etfií pfie-

stupek proti obãanskému souÏití,

kterého se mûl dopustit 53let˘

muÏ z R˘mafiova. V sobotu 3. li-

stopadu v prostorách r˘mafiov-

ské prodejny potravin na

Revoluãní ulici po slovní rozepfii

fyzicky napadl 56letou zamûst-

nankyni prodejny. Napadení ze

strany agresivního muÏe nebyl

u‰etfien ani její 52let˘ kolega,

kter˘ jí chtûl pomoci. Policisté

útoãníkovi namûfiili 2,59 promile

alkoholu a pfievezli ho na záchyt-

nou stanici do ·ternberku.

Upozornûní pro fiidiãe
na podzimních silnicích!
Policie upozorÀuje motoristy, Ïe

v podzimním období jsou silnice

mokré, leÏí na nich nánosy mok-

rého listí nebo bahna, a tím se

mûní jízdní vlastnosti vozidla.

ProdluÏuje se brzdná dráha v dÛ-

sledku ãast˘ch mlh a snûhov˘ch

pfiehánûk.

Za devût mûsícÛ leto‰ního roku se

na bruntálsk˘ch silnicích stalo

965 dopravních nehod, pfii kte-
r˘ch zemfielo 6 osob. I kdyÏ je

poãet dopravních nehod za stejné

období loÀského roku o 198 niÏ‰í,

právû ‰patné poãasí, nepfiizpÛso-

bení rychlosti stavu a povaze vo-

zovky a povûtrnostním podmín-

kám a v neposlední fiadû i technic-

k˘ stav vozidla b˘vají ãast˘mi

pfiíãinami dopravních nehod.

Nûkolik rad pfii jízdû
v tomto poãasí:

- na mostech ãi v lesních úsecích

se na vozovce mÛÏe tvofiit ná-

mraza, a proto je nutné stavu vo-

zovky pfiizpÛsobit i jízdu a poãí-

tat s moÏností smyku;

- v zimním období hrají dÛleÏi-

tou úlohu kvalitní zimní pneu-

matiky a bezvadn˘ technick˘

stav vozidla;

- jezdûte s rozsvícen˘mi svûtly,

pfii jízdû v mlze buìte zvlá‰tû 

opatrní a zapnûte mlhovky;

- pfii jízdû na otevfien˘ch úsecích

je tfieba dávat pozor na poryvy

silného vûtru, kter˘ mÛÏe zpÛso-

bit u vût‰ích aut náhlé vych˘lení

vozu;

- vûnujte také zv˘‰enou pozor-

nost jízdû v lesních úsecích, ne-

boÈ ãast˘mi pfiíãinami nehod

jsou sráÏky s lesní zvûfií;

- podzimní poãasí ovlivÀuje psy-

chiku ãlovûka a mÛÏeme trpût

zv˘‰enou únavou a sníÏenou

koncentrací, proto za volant use-

dejte vÏdy fiádnû odpoãatí, plá-

nujte si dostateãné ãasové rezer-

vy, pfii dlouh˘ch jízdách si dûlej-

te pfiestávky, abyste pfiede‰li rizi-

ku mikrospánku.

Jezdûte v tomto období ohledu-

plnû, opatrnû, zbyteãnû nespû-

chejte, vûnujte zv˘‰enou pozor-

nost chodcÛm a cyklistÛm, ktefií

nemusí b˘t na silnicích vÏdy

dobfie vidût. vrchní inspektor
nprap. Pavla Tu‰ková

V souvislosti s uplatÀováním reformy Policie âeské republiky,

modernizací a personální obmûnou informujeme obãany, Ïe na

Oddûlení personální práce a vzdûlávání Okresního fieditelství

Policie âR na Partyzánské ulici 9 v Bruntále mají moÏnost zís-

kat informace k pfiijímacímu fiízení. Zájemci mohou v pondûlí

a ve stfiedu od 8.00 do 14.30 kontaktovat personalisty buì osob-

nû nebo telefonicky na 974 731 401 (400). Informovat se lze ne-

pfietrÏitû i prostfiednictvím e-mailu pisbr@mvcr.cz.

Zohlednûte prosím na‰e následující poÏadavky:

- vûk nad 18 let

- bezúhonnost

- stfiední vzdûlání s maturitou

- v˘born˘ zdravotní stav

- osobnostní a fyzická zpÛsobilost

Bruntálská policie
nabízí moÏnost zajímavé práce

Kam na v˘let

Do Moravského Berouna - brány Nízkého Jeseníku
Mûsto Moravsk˘ Beroun leÏí

v jihov˘chodní ãásti Nízkého

Jeseníku, 5 km jiÏnû od jeho nej-

vy‰‰í hory Sluneãné (800 m n.

m.), kterou kdysi naz˘vali také

Rosuticí. Do r. 1949 bylo okre-

sním mûstem, dÛvodem zru‰ení

bylo zfiízení vojenského újezdu

Libavá. Dnes k jeho pûti katast-

rálním územím patfií místní ãásti

âabová, Nové Valtefiice, Ondrá-

‰ov a Sedm DvorÛ. Od 1. 1. 2005

je Moravsk˘ Beroun souãástí

Olomouckého kraje a spolu

s dal‰ími obcemi tohoto kraje za-

loÏilo v r. 2006 Moravskobe-

rounsk˘ mikroregion.

Zdej‰ím mikroregionem probíhá

podobnû jako u R˘mafiova hrani-

ce hlavního evropského rozvodí

Odra - Dunaj, dokonce u âabové

je vrch nazvan˘ Rozvodn˘ (673

m n. m.), ze kterého vody odté-

kají do dvou mofií. âást

Moravskoberounského mikrore-

gionu je zahrnuta i do Pfiírodního

parku údolí Bystfiice, nesoucího

jméno podle fieky pramenící

u Dûtfiichova n. Bystfiicí, která se

vlévá do fieky Moravy. Kolem

fieky Bystfiice je vedena i Ïelez-

niãní traÈ Olomouc - Krnov (bu-

dovaná v letech 1870 - 1872),

která se nedaleko nádraÏí Mor.

Beroun kfiiÏuje u Ondrá‰ova se

státní silnicí ã. 46, spojující

Olomouc s Opavou.

V Nízkém Jeseníku probíhala

pfied 1 - 1,5 mil. let intenzivní

vulkanická ãinnost, jejímÏ proje-

vem jsou jednak v˘vûry minerál-

ních vod, zde napfiíklad v On-

drá‰ovû a Sedmi Dvorech, jed-

nak i sopky, ke kter˘m patfií 

i 7 km v˘chodnû od mûsta vzdá-

len˘ star˘ vulkán âervená hora

(749 m n. m.). Dávná, mnohem

star‰í geologická ãinnost (pfied

350 - 400 mil. let) v‰ak zdej‰ímu

kraji dala do vínku v podzemí

i Ïelezné rudy. Tyto dary pfiírody

daly vyrÛst mûstu Moravsk˘

Beroun. ZaslouÏili se o to v prv-

ní fiadû ·ternberkové, ktefií mûs-

to a jeho okolí ve 13. a 14. stole-

tí zaloÏili a spravovali. První do-

loÏená písemná zpráva pochází

z r. 1339, ve star˘ch kronikách je

v‰ak zmiÀováno o prvním nále-

zu v˘vûru ondrá‰ovské kyselky

jiÏ v r. 1206. ·ternberkové zalo-

Ïili na dne‰ním KfiíÏovém vrchu

v M. Berounû hrad, kter˘ v‰ak

byl za husitsk˘ch válek v r. 1430

pobofien a nebyl jiÏ nikdy obno-

ven. Rozvíjející se mûsto potfie-

Foto: www.morberoun.cz



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 20/2007

11

bovalo pracovní síly, a tak do-

cházelo k nûmeck˘m koloniza-

cím. Za stfiedovûku pfiispûla ko-

lonizace zdej‰ího kraje k rozvoji

stfiedovûk˘ch aktivit, k nimÏ

v první fiadû patfiila tûÏba a zpra-

cování Ïelezn˘ch rud. Dal‰í vlna

následné kolonizace pfii‰la ve

druhé pol. 16. století, kdy bylo

zdej‰í dolování v nejvût‰ím

rozkvûtu, napfiíklad v Ondrá‰ovû

a âabové bylo celkem sedm do-

lÛ. PoblíÏ rudn˘ch nalezi‰È stály

i hamry na zpracování rudy.

Mûsto v tu dobu vlastnilo i horní

právo a stalo se sídlem horního

soudu. V r. 1627 v‰ak dolování

skonãilo; pfiesto jsou dodnes pa-

trné staré tûÏební zásahy,

v Ondrá‰ovû i âabové, ale i jin-

de. Po úpadku hornictví se lidé

vûnovali zemûdûlské a lesnické

ãinnosti, ale i ãinnosti textilní.

Období tfiicetileté války pozna-

menalo kraj duchovním úpad-

kem a pfiedev‰ím inkviziãními

procesy. Teprve ve druhé polovi-

nû 18. stol. do‰lo k dal‰í vlnû do-

sidlování, zaãala se více rozvíjet

manufakturní v˘roba. Bylo to

v dobû, kdy zdej‰í území ovliv-

Àovali bohatí a vlivní Liechten-

steinové. V r. 1776 byla dostavû-

na silnice Olomouc - Opava, kte-

rá vlastnû spojovala VídeÀ

s Horním Slezskem a napomohla

dal‰ímu rozvoji zdej‰ího kraje.

Podobnû tomu bylo i se Ïelezni-

cí o sto let pozdûji, dostavûnou

v roce 1872. První název Ïel. sta-

nice byl Beroun - Ondrá‰ov

(Bärn-Andersdorf). V roce 1898

byla postavena i úzkokolejná

dráha z Ondrá‰ova do DvorcÛ,

která mûla slouÏit pfiedev‰ím po-

tfiebám ondrá‰ovského závodu.

Tato traÈ byla zru‰ena v r. 1934,

ale ãást traÈov˘ch náspÛ je‰tû

v terénu nalezneme a naproti v˘-

pravní budovû moravskoberoun-

ského nádraÏí najdeme pfies fieku

Bystfiici i pÛvodní obloukov˘

kamenn˘ most, po kterém traÈ

vedla.

Ve mûstû samotném najdeme

ãtvercové námûstí, pfies nûÏ je

vedena i státní silnice ã. 46, uvi-

díme budovu zdej‰í radnice

s podloubím, na námûstí v parku

i památn˘ strom - lípu a v horní

ãásti - nad námûstím - gotickore-

nesanãní kostel Nanebevzetí

Panny Marie z let 1606 - 1610,

pÛvodnû zasvûcen˘ nejsvûtûj‰í

Trojici. Nad centrem mûsta,

vpravo od kostela na KfiíÏovém

vrchu, je obnoven˘ park se zají-

mav˘mi i vzácn˘mi dfievinami,

s novû vybudovanou kaplí, zbyt-

ky starého hradu i s místy, kde

b˘val v˘bûh medvûdÛ. Na zá-

padním úboãí KfiíÏového vrchu

stojí opraven˘ kostel Pov˘‰ení

sv. KfiíÏe, kter˘ byl vlastnû po-

staven v místû pÛvodnû zaloÏe-

ného mûsta. Tûmito místy a také

na nû navazujícími dal‰ími mûs-

to vybudovalo nauãnou stezku

se dvanácti zastaveními, nazva-

nou Nauãná stezka KfiíÏov˘ vrch

a Koãiãí vrch. Stezka pfies

Koãiãí vrch vás pfiivede jednak

k pûkn˘m v˘hledÛm do kraje

a ve své dolní ãásti aÏ dolÛ k Ïe-

lezniãní trati a do Ondrá‰ova,

k podniku Ondrá‰ovka. Kdysi za

LiechtensteinÛ tam dokonce stá-

valy láznû. Podnik Ondrá‰ovka

ve zdej‰í stáãírnû plní do lahví

alkalicko-zemitou kyselku z nû-

kolika místních vrtÛ, ale i mine-

rální vodu pfiivádûnou sem po-

trubím aÏ z vrtÛ v Sedmi

Dvorech. Podnik dává pracovní

pfiíleÏitost asi stovce zamûstnan-

cÛ. Dal‰í pracovní pfiíleÏitosti,

i kdyÏ byly jiÏ omezeny, dává

zdej‰ím obyvatelÛm podnik

Granitol. Dnes je fiada domÛ ve

mûstû opravena, mûsto obnovilo

ubytovací kapacitu a zaãíná se 

otevírat turistickému ruchu, rádi

zde proto uvítají náv‰tûvníky.

Informace: www.morberoun.cz,
publikace: Okres Bruntál a mûst-
ské informaãní letáky.

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

Pfiipomínáme si

17. listopad - Boj studentÛ za svobodu a demokracii
Prvním velk˘m podnikem nezá-

visl˘ch studentÛ se mûla stát

vzpomínková demonstrace u pfií-

leÏitosti 60. v˘roãí 17. listopadu

1939, dne, kdy nacistiãtí okupan-

ti zasáhli proti ãesk˘m vysok˘m

‰kolám. Aby se nedostali hned od

samého zaãátku do rozporu se zá-

konem, obrátili se s nabídkou

spolupráce na mûstskou vysoko-

‰kolskou radu SSM (Socialistic-

kého svazu mládeÏe) v Praze.

V̆ sledkem jednání byla dohoda,

podle níÏ se demonstrace mohla

konat a nezávislí studenti na ní

smûli pronést projevy. Museli se

ale zavázat, Ïe se studentsk˘ prÛ-

vod vyhne stfiedu mûsta. Povole-

ná cesta smûfiovala z Albertova

na Vy‰ehrad k hrobu Karla

Hynka Máchy, kde se mûli úãast-

níci rozejít. Plán nakonec schválil

také Mûstsk˘ v˘bor KSâ

(Komunistické strany âeskoslo-

venska) v Praze, kter˘ ov‰em pfie-

sto nechal vyhlásit pohotovost

praÏské policie. O bezradnosti

komunistÛ v této dobû nejvíce

vypovídá skuteãnost, Ïe uloÏili

ministru vnitra, aby oddíly SNB

(Sboru národní bezpeãnosti) za-

bránily studentÛm v pfiístupu do

stfiedu mûsta, Ïe v‰ak proti nim

nesmí zasáhnout silou!

Na Albertov se dostavilo neãeka-

nû velké mnoÏství mlad˘ch lidí.

PfiestoÏe pfiipravovatelé shromáÏ-

dûní neplánovali 17. listopad jako

stfietnutí s reÏimem, fiadoví úãast-

níci sm˘‰leli jinak. Nad hlavami

nesli nápisy Zru‰te KSâ, Zru‰te

StB, Nechceme vládu jedné stra-

ny, Chceme jinou vládu, Svo-

bodnou republiku ve svobodné

Evropû atd. Ty musely b˘t pfiipra-

veny pfiedem, demonstranti si je

pfiinesli jiÏ z domu.

Organizátofii demonstrace se sna-

Ïili dodrÏet slovo a odvrátit ostat-

ní od pochodu do stfiedu mûsta.

Stáli napfiíã ulicí, pfiesvûdãovali

jednoho vedle druhého, aby za-

mífiili na Vy‰ehrad a skuteãnû se

jim to podafiilo. Ale lidé toho po-

fiád nemûli dost. Na Vy‰ehradû

neskonãili, naopak se obrátili

a prÛvod asi 50 000 úãastníkÛ tá-

hl po vltavském nábfieÏí k Ná-

rodnímu divadlu. Tam jiÏ v‰ude

stály policejní jednotky v plné

zbroji, v helmách, s laminátov˘-

mi ‰títy, pfiipraveny proti lidem

zasáhnout. Ti vycítili nebezpeãí,

které hrozilo, a proto zaãali skan-

dovat své úmysly: Z Václaváku

domÛ a také Máme holé ruce!

U Národního divadla prÛvod za-

hnul na Národní tfiídu, kde mu

v‰ak po pár desítkách metrÛ za-

hradily cestu pofiádkové oddíly.

V okamÏiku, kdy prÛvod opustil

Vy‰ehrad, ztratila demonstrace

povolen˘ ráz. Komunistické ve-

dení muselo urychlenû rozhod-

nout, co dûlat: situace na Národní

tfiídû se stala v˘bu‰nou. Právû zde

bylo poslední místo, kde bylo

moÏno studentÛm zamezit v pro-

niknutí na Václavské námûstí, ne-

boÈ to byl zásadní poÏadavek ve-

doucích ãinitelÛ KSâ. Atmosféra

byla napjatá k prasknutí - studen-

ti a policisté zde proti sobû stáli

jistû hodinu, jedni skryti za ‰títy

z umûlé hmoty s obu‰ky v ruce,

druzí bezbranní, zpívající rÛzné

písnû, v rukou nanejv˘‰ kvûtiny

ãi hofiící svíãky.

Nakonec policie dvûma proudy

sevfiela na Národní tfiídû asi 2000

lidí, ktefií teì nemohli dopfiedu

ani dozadu, a pustila se do nich.

Ozbrojenci opût postupovali s ne-

pochopitelnou surovostí a brutali-

tou, do bezbrann˘ch studentÛ do-

konce najíÏdûl obrnûn˘ transpor-

tér. Bûhem krátké doby se podafii-

lo dav rozpt˘lit, na chodnících

zÛstávali pouze zranûní jednotliv-

ci a uprostfied ulice leÏelo nehyb-

né tûlo. V‰ichni si mysleli, Ïe ‰lo

o mrtvého studenta. Teprve po-

zdûji se ukázalo, Ïe se jednalo

o policejní provokaci a na zemi

leÏel jeden ze spolupracovníkÛ

tajné policie, pfiedstírající smrt.

Jak˘ to mûlo mít smysl, se nepo-

dafiilo zjistit dodne‰ka...

PfiestoÏe policie studentskou de-

monstraci na Národní tfiídû

v Praze rozehnala, znamenal 

17. listopad 1989 zaãátek nového

boufilivého v˘voje. Zdroj:
www.referaty-seminarky.cz

Foto: Region
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Jazzclub

Ty Syãáci z Brna a Plankton z Prahy zahrají v r˘mafiovském Jazzclubu
Na pátek 16. listopadu pfiipravu-

je Jazzclub SVâ R˘mafiov kon-

cert dvou ponûkud netradiãních

hudebních uskupení. Vystoupí

Ty Syãáci z Brna a Plankton

z Prahy.

Ty Syãáky mûli moÏnost

R˘mafiov‰tí sly‰et uÏ dvakrát

a kaÏd˘, kdo zaÏil, ví, Ïe to si

jednodu‰e nelze nechat ujít.

Skupina, v jejímÏ ãele stojí

(i kdyÏ jak kdy) v˘jimeãn˘ zpû-

vák, textafi, performer a experi-

mentátor Petr Vá‰a, vydává letos

desku Bum, bum, bum - The

Best of Ty Syãáci. Deska je ne-

tradiãní tím, Ïe notoricky známé

trio Frölich, Vá‰a, Zavadil dopl-

nil bubeník Ale‰ Pirgl. K sly‰ení

a eventuelnû k tanci budou tedy

nejvût‰í hity kapely v úplnû no-

vém kabátû.

Plankton je tûleso, které stejnû

jako Syãáci sestává z vynikají-

cích muzikantÛ a opl˘vá osobi-

t˘m humorem. Sama kapela

o sobû fiíká: „My jsme v‰ichni
poslouchali hudbu uÏ odmala.
Vyrostli jsme hlavnû na dechov-

ce, a protoÏe máme rádi rytmus,
tak jsme vstfiebali i spoustu po-
chodov˘ch kapel. No a pak to
pfii‰lo - swing - milujeme klari-
netová sóla Bennyho Gutmena
a Frenka Sinatru, jsou to takoví

na‰i hudební tátové. V poslední
dobû ale v‰ichni tfii postupnû pfii-
cházíme na chuÈ Marice Gom-
bitové nebo kapele T˘m. Pro nás
jsou nûco jako Mekka invence.
SnaÏíme se, aby na‰e hudební

‰ou byla zábavná a abychom
sv˘m hudebním vzorÛm nedûlali
ostudu.“
Koncert probûhne v sále ZU·,

vstupné bude kolem stovky a ob-

ãerstvení zaji‰tûno. Johan



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: JistûÏe Amerika byla objevena mnohokrát pfied Kolumbem,

ale vÏdycky se to podafiilo ututlat. Oscar Wilde
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Známá i neznámá v˘roãí
17. 11. Státní svátek âR - Mezinárodní den studentstva,

Den boje studentÛ za svobodu a demokracii, v˘roãí
perzekuce ãeského studentstva v roce 1939 a zaháje-
ní sametové revoluce v roce 1989

18. 11. 1787 nar. Louis Jacques Mandé Daguerre, francouzsk˘

malífi, vynálezce fotografie (zemfi. 10. 7. 1851) 

- 220. v˘roãí narození

18. 11. 1847 nar. Eli‰ka Krásnohorská, vl. jm. AlÏbûta Pechová,

spisovatelka a pfiekladatelka (zemfi. 26. 11. 1926) 

- 160. v˘roãí narození

18. 11. 1852 nar. Mikolá‰ Ale‰, malífi (zemfi. 10. 7. 1913) 

- 155. v˘roãí narození

18. 11. 1922 zemfi. Marcel Proust, francouzsk˘ prozaik a esejista

(nar. 10. 7. 1871) - 85. v˘roãí úmrtí

18. 11. 1952 zemfi. Paul Éluard, vl. jm. Eugéne Émile Paul Grindel,

francouzsk˘ básník (nar. 14. 12. 1895) - 55. v˘r. úmrtí

21. 11. Svûtov˘ den televize, slaví se od r. 1997 (OSN)
21. 11. 1347 Karel IV. zaloÏil v Praze Na Slovanech klá‰ter slovan-

sk˘ch benediktinÛ Emauzy - 660. v˘roãí

23. 11. 1457 zemfi. Ladislav I. Pohrobek, ãesk˘ král 

(nar. 14. 2. 1440) - 550. v˘roãí úmrtí

23. 11. 1792 nar. Václav Kliment Klicpera, spisovatel a divadelník

(zemfi. 15. 9. 1859) - 215. v˘roãí narození

24. 11. 1632 nar. Benedictus se Spinoza, nizozemsk˘ filozof (zemfi.

21. 2. 1677) - 375. v˘roãí narození

28. 11. 1632 nar. Jean-Baptiste Lully, francouzsk˘ skladatel (zemfi.

22. 3. 1687) - 375. v˘roãí narození

28. 11. 1757 nar. William Blake, anglick˘ básník, grafik a malífi

(zemfi. 12. 8. 1827) - 250. v˘roãí narození

28. 11. 1907 nar. Alberto Moravia, vl. jm. Alberto Pincherle, italsk˘

spisovatel, filmov˘ kritik a publicista 

(zemfi. 26. 9. 1990) - 100. v˘roãí narození

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

29. 11. 1632 zemfi. Fridrich Falck˘, ãesk˘ král (nar. 16. 8. 1596) 

- 375. v˘roãí úmrtí

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Michal Beránek ............................................................... Mirotínek

Lucie Gorãíková ............................................................. Stránské

Matûj Fryblík .................................................................. KnûÏpole

Barbora BoÏáková .......................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Rosalie Vidanová - R˘mafiov ................................................ 81 let

Marie Zajíãková - R˘mafiov .................................................. 82 let

Kvûta Ka‰parová - Janovice ................................................. 82 let

Bohumila Îváãková - R˘mafiov ............................................ 83 let

Marie âu‰ková - Stránské ..................................................... 83 let

Marie Vlachová - R˘mafiov ................................................... 84 let

Valerie Tomanová - R˘mafiov ................................................ 87 let

Rozlouãili jsme se
Jaroslava Vr‰anská - R˘mafiov ............................................... 1952

Ludmila Valeanová - Horní Mûsto ........................................ 1923

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

16. 11. 17.00 SVâ Setkání 70- a 75let˘ch obãanÛ

s pfiedstaviteli mûsta

16. 11. 20.00 sál ZU· Jazzclub: Ty Syãáci, Plankton

16. 11. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

17. 11. 9.30 SVâ Malá Warcraft párty

21. 11. 9.15 kino âert a Káãa, M· + 1.-5. tfi. Z·

a 10.45

21. 11. 9.30 SVâ V̆ tvarná dílna pro seniory

22. 11. SVâ Keramická dílna pro Z·

23. 11. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

24. 11. 14.00 SVâ Cviãení na míãi

26. 11. 16.30 SVâ Kurz pletení z pedigu - zvonek

29. 11. SVâ Keramická dílna pro Z·

30. 11. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
pozvánka na v˘stavu

3. - 28. 11. Bohuslav a Daniel Reynkovi
(fotografie a grafika)
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VáÏení pfiátelé a pfiíznivci divadelních múz!
MoÏná je‰tû nevíte, Ïe 1. záfií 2007 byl v R˘mafiovû, díky laskavé-

mu svolení fieditelky Stfiediska volného ãasu Marcely Pavlové, za-

loÏen nov˘ divadelní ochotnick˘ spolek, jenÏ nese název

Pradivadlo. Budeme se snaÏit dostat do povûdomí divákÛ v na‰em

mûstû, ale i v bliÏ‰ím ãi vzdálenûj‰ím okolí. KaÏd˘ zaãátek je tûÏ-

k˘, a tak vám touto cestou dáváme

o sobû vûdût.

Chceme dát zároveÀ prostor mlad˘m

a zaãínajícím ochotnick˘m hercÛm,

ktefií nemají kde uplatnit svÛj talent

a schopnosti, ale i star‰ím kolegÛm, kte-

fií zatím nena‰li odvahu vstoupit na prk-

na, která znamenají svût, a rádi by si

zkusili zahrát divadlo. V na‰í dramatur-

gii se budou objevovat zajímavé hry,

které v dne‰ní dobû mají co fiíci divá-

kÛm, vyh˘bat se pochopitelnû nebude-

me ani komediím, protoÏe si myslíme,

Ïe smutku je kolem nás dost a ãlovûk si

má v divadle odpoãinout a také se po-

bavit a pfiijít na jiné my‰lenky.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu pfii premiéfie

hry Na‰e mûsteãko svûtoznámého au-

tora Thorntona Wildera, drÏitele tfií

Pullitzerov˘ch cen za literaturu, jehoÏ

hry se neustále hrají na svûtov˘ch jevi‰-

tích, ale i u nás. Z jednoho „obyãejného

a prostého“ pfiíbûhu bezv˘znamn˘ch li-

diãek v jednom malém mûsteãku vytvo-

fiil hru krásnou a poetickou, hluboce

pravdivou, s prÛzraãn˘m filosofick˘m posláním, které asi zasáhne

kaÏdého z nás: Ta vûãná pomíjivost ãasu, tolikrát zbyteãnû promarnû-

ného, nemoÏnost vrátit ho zpátky.

TakÏe, drÏte nám palce, aÈ to pûknû zahrajeme a aÈ to Thorntonu

Wilderovi nezkazíme! Pevnû vûfiíme, Ïe se vám u nás bude líbit a na-

‰e divadlo si získá va‰i trvalou pfiízeÀ.

Premiéra hry Na‰e mûsteãko se usku-

teãní v pátek 14. prosince v 19.00, re-
prízu pfiedstavení uvedeme v nedûli
16. prosince v 19.00 v sále Mûstského
kina R˘mafiov. Ve hfie se pfiedstaví

známé osobnosti mûsta R˘mafiova, na-

pfiíklad ãlenové Chrámového sboru Petra

Wolffa, mistr svûta v ovládání biãe Láìa

·ín, lidé rÛzn˘ch profesí, kter˘m divadlo

uãarovalo - uãitelé, novináfi, starosta, les-

ník, strojní inspektor, prodavaãka, reha-

bilitaãní sestra, advokát, strojník, auto-

mechanik, studenti gymnázia a Ïáci zá-

kladní umûlecké ‰koly. Vidíte, Ïe sloÏení

nového souboru je rozmanité.

Pfiijmûte proto na‰i pozvánku a v dobû

pfiedvánoãního shonu si najdûte ãas na

chvilku oddechu a rozjímání. Budeme

se na vás tû‰it. 

S úctou za cel˘ divadelní soubor
Jifií Koneãn˘

(Pfiedprodej vstupenek v Mûstském
informaãním centru mûsta R˘mafiova
na námûstí Míru od 3. 12. 2007.)
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Mûstská knihovna

Arno‰t Va‰íãek: Svût je pln˘ záhad
Ke studiu ëáblovy bible se znám˘ „záhado-

log“ Arno‰t Va‰íãek dostal pfii pátrání po tom,

co v proslulém rukopisu vlastnû není, tedy po

nûkolika stránkách, které byly k˘msi peãlivû

vyfiíznuty a zmizely. Otázky, kdo, kdy a proã

osm pergamenov˘ch listÛ odstranil, zatím ne-

byly zodpovûzeny. Arno‰ta Va‰íãka v‰ak pfii-

vedly na stopu dal‰ích tajemství slavného

Kodexu gigas neboli ëáblovy bible. O sv˘ch

závûrech i nov˘ch otázkách napsal knihu

Tajemství ëáblovy bible, kterou 6. listopadu

pfiedstavil pfii besedû v r˘mafiovské knihovnû.

Nedávno se po 360 letech, byÈ jen na krátko,

vrátil Kodex gigas do zemû svého pÛvodu, do

âeské republiky. Na v˘stavu stfiedovûk˘ch ru-

kopisÛ v Národní knihovnû v Praze zapÛjãila

tento skvost Královská knihovna ve Stock-

holmu. ·védsko kodex vlastní od konce tfiice-

tileté války, kdy byl ukofiistûn ‰védsk˘mi voj-

sky spoleãnû s dal‰ími poklady Rudolfa II.

Jeho tehdej‰í uloupení zavr‰ilo pohnutou a le-

gendami opfiedenou historii nejvût‰ího rukopi-

su, která se zaãala psát roku 1229 v benedik-

tinském klá‰tefie v PodlaÏicích u Chrudimi.

Podle legendy mûl obrovsk˘ rukopis bûhem

jediné noci vytvofiit mnich z klá‰tera, aby od-

ãinil své provinûní a u‰el trestu. Sepsání roz-

sáhlého díla (640 stran) v‰ak nemohlo b˘t 

uskuteãnitelné v tak krátké dobû. K vytvofiení

kodexu mûl tudíÏ mnichovi pomoci sám ìábel,

kterého pak vdûãn˘ zaprodanec v rukopise vy-

obrazil. Odtud název ëáblova bible.

Kodex je vskutku sepsán pozoruhodnû jednot-

n˘m písmem, jako by byl dílem jediné ruky

a jednoho okamÏiku, a je také bohatû ilumino-

ván. I dal‰í parametry knihy jsou úctyhodné.

Atribut gigas (= obrovsk˘) vystihuje rozmûry

rukopisu, 92 cm na v˘‰ku a pÛl metru na ‰ífiku,

320 pergamenov˘ch listÛ, na nûÏ by bylo po-

tfieba kÛÏí ze 160 oslÛ. Je vázán v dfievûn˘ch

deskách o tlou‰Èce 2 cm, potaÏen˘ch svûtlou

kÛÏí a zdoben˘ch kováním; jeho hmotnost se

blíÏí váze dospûlého muÏe - 75 kg.

Pfiedstavuje jakousi stfiedovûkou knihovnu

v jediné knize, obsahující kromû Starého

a Nového zákona také napfi. Kosmovu kroni-

ku, rÛzné traktáty, seznam podlaÏického bratr-

stva, kalendárium a nekrolog

se jmény 1365 zemfiel˘ch,

ale i zaklínadla. Ta jsou za-

psána v tûsné blízkosti ìáb-

lova vyobrazení a budí spolu

s ním asi nejvût‰í pozornost.

Kniha, jejíÏ vytvofiení muse-

lo b˘t velice nákladné,

vznikla v podmínkách chu-

dého benediktinského klá‰-

tera. Mni‰i ostatnû kodex

je‰tû ve 13. století zastavili

a roku 1295 jej vykoupil 

opat bfievnovského klá‰tera.

Poté byl rukopis uschován

v klá‰tefie v Broumovû, kde pfieãkal husitské

války, narozdíl od podlaÏického klá‰tera, kter˘

byl husity zcela zniãen (na jeho místû dnes sto-

jí kostel sv. Markéty). V Broumovû jej roku

1594 objevil císafi Rudolf II. a zafiadil jej do

sv˘ch praÏsk˘ch sbírek. Odtud uÏ roku 1648

unikátní kodex putoval do ·védska.

Není divu, Ïe záhadami 

opfieden˘ artefakt zaujal

i Arno‰ta Va‰íãka. Rozhodl

se prozkoumat podivné okol-

nosti vzniku kodexu i jeho

obsah a narazil pfiitom na nû-

kolik zaráÏejících skuteãnos-

tí. V pfiedná‰ce, kterou v r˘-

mafiovské knihovnû pfiedne-

sl, uvedl vznik i moÏné po-

slání knihy do ‰ir‰ích souvis-

lostí, v nichÏ nepominul ani

tajné setkání neboli Pactio

secreta císafie Fridricha II. se

ãleny templáfiského fiádu, sa-

racény, zástupci sekty asasí-

nÛ i Ïidovsk˘mi uãenci, k nû-

muÏ mûlo dojít krátce pfied

vznikem kodexu v pfiístavu Akkon, v bránû do

Svaté zemû.

Propletenec zdánlivû nesouvisejících událostí

odhalující jakési tajné spiknutí mocn˘ch toho-

to svûta, jímÏ Va‰íãek své posluchaãe provedl,

vyústil v neménû pfiekvapivé závûry a hypoté-

zy s platností vpravdû aktuální. Arno‰t Va‰íãek

uvedl teorii o souvislosti obrazu „ìábla“ v ru-

kopise a teroristick˘mi útoky 11. záfií na budo-

vy svûtového obchodního centra v New Yorku.

Onen „ìábel“ totiÏ podle jeho slov nápadnû

pfiipomíná ne dobové spodobení satana, ale

spí‰e muÏe v turbanu, sedícího na bobku se

spokojen˘m ú‰klebkem ve tváfii mezi dvûma 

identick˘mi vûÏemi. A Va‰íãek jde ve sv˘ch 

úvahách je‰tû dál, kdyÏ toto moÏné proroctví

spojuje s vizemi novozákonního Zjevení sv.

Jana, známého téÏ jako Apokalypsa, jeÏ je

v kodexu umístûno blízko kontroverzního ob-

razu.

Lidé odcházející z bezesporu poutavé pfiedná‰-

ky mohli b˘t plni nejrÛznûj‰ích dojmÛ a poci-

tÛ, slab‰í povahy mohly dokonce pociÈovat ja-

kési nejasné ohroÏení. Vût‰ina z nich si v‰ak ji-

stû ke spokojenosti autora zakoupila jeho kni-

hy s plánem prozkoumat pfiedloÏené hypotézy

podrobnûji. Arno‰t Va‰íãek, skvûl˘ vypravûã,

‰ikovn˘ fabulátor a zajímav˘ dobrodruh a hle-

daã neznám˘ch faktÛ i souvislostí, a zajisté

i zruãn˘ obchodník s lidskou zvûdavostí a tou-

hou po tajemnu, vyprovázel své posluchaãe

s jist˘m uklidnûním: „Já osobnû si nemyslím,
Ïe nastane konec svûta. Îivot se moÏná jen
zmûní. Ale chci upozornit na to, Ïe svût je pln˘
záhad.“ A s tím se dá pfii v‰í skepsi urãitû sou-

hlasit.  ZN

PROVOZNÍ DOBA
‰kolní rok

Pondûlí 9.00 - 17.00

Úter˘ 9.00 - 17.00

Stfieda zavfieno
âtvrtek 9.00 - 17.00

Pátek 9.00 - 17.00

Sobota 8.00 - 11.00

Tel.: 554 212 566;

E-mail: knihovna.rymarov@tiscali.cz;

Webové stránky: http://www.mekrymarov.info/

Lenka Îmolíková, fieditelka MûK
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Po osvobození se oãekávalo, Ïe

se rodina Anny Marie Harracho-

vé právem ujme nacisty zabave-

ného majetku, ale záhy nastala

trapná situace. Do‰lo k nespra-

vedlivé konfiskaci, jeÏ byla 

osobní neopodstatnûnou akcí fa-

natického levicového radikála,

pfiedsedy OSK (okresní správní

komise) v R˘mafiovû, spí‰e v‰ak

mstou „cizácké“ ‰lechtû afekto-

vaného komunisty Karla Nová-

ka, za‰títûného Josefem Smr-

kovsk˘m, pfiedsedou Národního

pozemkového fondu pfii minis-

terstvu zemûdûlství a záhy v pa-

desát˘ch letech téÏ politick˘m

vûznûm. Útok vycházel z neo-

mluvitelné nevzdûlanosti uãitele

zemûdûlské ‰koly a jeho ochot-

n˘ch pomahaãÛ, z neznalosti

historie a zámûrnû vykonstruo-

vané lÏi. Protizákonn˘ postup

zakr˘val mal˘ muÏ bezosty‰n˘-

mi Ïvásty pln˘mi nenávisti

a podlosti, bezobsaÏn˘mi fráze-

mi a skr˘val se za neexistujícím

„mínûním r˘mafiovského lidu“.

Mezi pamûtníky jsme nena‰li je-

diného, kdo by o soukromé akci

místního papalá‰e nûco vûdûl.

Jediná Ïena si jej vybavila jako

uzavfieného, chladného a nepfií-

stupného ãlovûka bez vztahÛ

k ostatním.

Forgách pfiitom pfieÏil fiádûní

gestapa i zrÛd z ·ípov˘ch kfiíÏÛ,

hor‰í paralely Hlinkov˘ch gard,

jen zázrakem. 11. záfií 1945 jej

povûfiilo nové demokratické ma-

ìarské ministerstvo zahraniã-

ních vûcí hájením zájmÛ maìar-

sk˘ch státních pfiíslu‰níkÛ

v âSR a likvidací záleÏitostí b˘-

valého maìarského královského

velvyslanectví v Praze, tedy

jmenovalo jej v podstatû maìar-

sk˘m vyslancem, jak jej oslovu-

je i ministersk˘ pfiedseda Fier-

linger. PfiestoÏe se mu zdafiilo

postarat se o fiadu antifa‰istic-

k˘ch MaìarÛ, cel˘ majetek

vlastní rodiny, zavalen jinou

prací, obhájit nedokázal.

Teprve zásah populárního mi-

nistra zahraniãí Jana Masaryka,

kter˘ si byl ãinnosti a postojÛ

HarrachÛ i Forgáche dobfie vû-

dom a velmi si jich váÏil, rodinu

uchránil je‰tû hor‰ích insinuací

ãi kfiivd a stát pokraãování mezi-

národní ostudy, Ïe pronásleduje

obûti nacismu. Na Masarykovu

stranu se postavil spolu se soci-

álním demokratem premiér Zde-

nûk Fierlinger a tfii komunistiãtí

ministfii Josef ëuri‰, Václav

Nosek a Jan Kopeck˘. Roku

1947 v‰ak zpÛsobil rodinû ma-

ìarsk˘ komunistick˘ pfievrat

ztrátu posledního majetku, tj. té

ãásti harrachovsk˘ch sbírek, jeÏ

si mohli po zásahu vlády manÏe-

lé do Maìarska odvézt (orientál-

ní zbranû a v˘chodoasijsk˘ por-

celán), ov‰em bez vûcí, jeÏ byly

je‰tû pfied dosaÏením státních

hranic rozkradeny.

Forgáchové pochopitelnû zne-

chucení Evropou a zbavení ma-

jetku v âSR i Maìarsku hledali

azyl daleko od domova v Chile.

Zbyteãné utrpení a kfiivda na ro-

dinû HarrachÛ je jen mal˘m

zlomkem toho, co páchala zá-

vist, nevzdûlanost a neinformo-

vanost spolu s ‰ovinismem, po-

lopravdami a lÏí po celé pÛlsto-

letí a bohuÏel nás zarazí pode-

zfielé reminiscence nûkdy i dnes.

Teprve ke konci minulého stole-

tí se vrátil nejmlad‰í syn

Mikulá‰ se svou starou matkou

do Hamburku, kde provozuje

právnickou praxi, sestra Helena

se podle jeho slov dobfie vdala

v New Yorku a nejstar‰í bratr

Franti‰ek se stal pfied nûkolika

málo lety majitelem hotelu

v JiÏní Americe po dlouh˘ch le-

tech odfiíkání a ãasto i tvrdé manu-

ální práce. Sympatick˘ a skrom-

n˘ Mikulá‰Ûv syn si rovnûÏ sv˘-

mi schopnostmi, pílí a vzdûlá-

ním zajistil pfiední místo v zastu-

pování nejv˘znamnûj‰ích nû-

meck˘ch prÛmyslov˘ch spoleã-

ností.

Lze vûfiit, Ïe je u nás dostatek

tzv. „politické vÛle“ k navrácení

neprávem zabaveného majetku?

„Jak by si to,“ prohlásil pfied

nûkolika lety nejmenovan˘ au-

tor citátu ãi epilogu (?), „zodpo-
vûdûl pfied r˘mafiovsk˘mi lidmi,
Ïe zase nûco vrací nûjak˘m feu-
dálÛm?“ Nesly‰eli jsme to uÏ

nûkdy?

Zdá se, Ïe janoviãtí Harrachové

nejspí‰ zÛstanou jen hezkou

vzpomínkou. S vdûãností to bu-

de asi hor‰í, aãkoli dosud uÏívá-

me jejich zásluhou nádherné

a dosud zdravé lesy, horské stez-

ky, domky tkalcÛ, staroveskou

pilu a dal‰í vûci. Zámek spící

RÛÏenky tonoucí je‰tû nedávno

v kopfiivách moÏná nespadne,

i kdyÏ princÛ je jaksi nedosta-

tek! NeÏ nebuìme pesimisty.

Zatím probûhla bezv˘sledná

soudní pfie o restituci majetku,

jejÏ zmen‰ila pozemková refor-

ma první republiky - vybydlen˘

zámek s profiídlou zahradou, ru-

inu Rab‰tejna, neexistující anen-

skou, janovickou a r˘mafiovskou

(?) huÈ, zastavenou bedfiichov-

skou a neexistující karlovskou

pilu. Mûsto sice na zámek nemá

a asi nebude mít ani nedostane

finance, ale zámek udrÏuje ve

stabilizovaném stavu, jak fiíká-

vají lékafii, s pomocí minister-

stva pfiedev‰ím díky panu

ZdeÀku Kudlákovi, vedoucímu

odboru vnitfiních vûcí, jemuÏ

patfií v té vûci nejvût‰í dík.

R˘mafiov se o zámek nadále za-

jímá a je zatím naklonûn spolu-

práci popfiípadû s kaÏd˘m, kdo

zámek získá. Památkov˘ ústav

má zájem a dûdicové HarrachÛ

zatím téÏ (?), ale objevili se

i dal‰í. Zámek je po injektáÏích

GP a vysu‰ení základÛ na poãát-

ku devadesát˘ch let za starosty

pana Ing. Slováãka v lep‰ím sta-

vu neÏ tehdy. Není tedy nic ztra-

ceno.

Mnozí za války pronásledovaní,

ktefií se postavili násilí a zÛstali

vûrní zemi, se na své majetky

vrátili, Podstat‰tí, Schwarzen-

berkové, nûktefií Kin‰tí, Lobko-

vicové, Kolovratové, Vratisla-

vové ad. U ForgáchÛ, potomkÛ

janovick˘ch HarrachÛ, v‰ak

soudy jaksi pfie‰lapují na místû,

nemohou jim pfiipsat hajlování

ani je obléci do uniformy

Wehrmachtu, a tak se hledá asi

nûco jiného, protoÏe je na‰ím

národním zvykem dokazovat

pfiedev‰ím, Ïe vûci nejdou, je to

pohodlnûj‰í, nebo „my Prahu
nedáme, rad‰i ji zbouráme“?

A v ãem je háãek? ManÏelství

pfiitaÏlivé Anny Marie a vzdûla-

ného diplomata Sigmunda

Forgáche bylo neobyãejnû krás-

né a oboustrannû harmonické,

a tak zdûdûn˘ majetek na

Janovicích vloÏila Anna Marie

do manÏelov˘ch rukou. Tím se

stal majetek dosud ãesk˘ majet-

kem maìarsk˘m, kter˘ podléhá

„vyhaslému“, jak rád fiíkával pan

premiér Zeman, Bene‰ovu de-

kretu o zabavení majetku Nûm-

cÛ, MaìarÛ a zrádcÛ. Stará pová-

leãná norma je nyní uÏívána ães-

k˘mi soudy jako klacek proti ná-

roku potomkÛ rodiny tûÏce pro-

následované nacisty, pfiestoÏe li-

tera zákona má b˘t posuzována

s právnick˘m (nebo lidsk˘m?)

citem. Stát odmítá vrátit majetek

Maìarovi, po matce âechovi na-

rozenému v Praze a Harrachovu

vnukovi, jehoÏ vlast byla trvale

souãástí na‰eho spoleãného státu

od 15. století do 28. 10. 1918

a od roku 1948, a je jedno, jak˘

reÏim v zemích panoval, byla

na‰ím spojencem, je souãástí EU

a ãlenem Visegrádské ãtyfiky.

Ale to nikomu nebrání prodat zá-

mek FrancouzÛm nebo SkotÛm,

pfiípadnû jin˘m. To budí spí‰ 

emoce neÏ jen ironické pousmá-

ní, zvlá‰È pokud by opravdu plati-

lo, Ïe prÛmûrn˘ vzorek pfiíslu‰ní-

ka ãeského národa, jak tvrdí prÛ-

zkum spoleãnosti Genomac, tvofií

jedinec s 51 % slovanské (ergo

nejenom ãeské), 25 % románské,

11 % germánské, 9 % Ïidovské

krve a s 5 % patrnû pfiímûsi ugro-

finské (mezi Ugrofiny patfií vedle

MaìarÛ téÏ Finové a Estonci)

a dal‰í. Mgr. Jifií Karel

TûÏká léta rodiny ForgáchÛ po osvobození

Z historie

Chátrající janovick˘ zámek
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Servis sluÏeb

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v listopadu
Pondûlí 14.00 - 20.00 Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 19.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 19.00

Nedûle   13.00 - 19.00

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

Aquacentrum Slunce
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

V‰em vyznavaãÛm nudismu a naturismu aquacentrum

nabízí plavání bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci

od 19.00 do 21.00.

Termíny do konce roku 2007: 21. 11., 19. 12.

DIAKONIE âCE, ST¤EDISKO V R¯MA¤OVù
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK

kaÏdé liché úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ

48 v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy ve 13.30.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity,

které byste sami nepodnikli. BliÏ‰í informace

na ãísle 554 211 294.

Termíny kavárniãek do konce tohoto roku:

20. listopadu, 4. prosince, 18. prosince

sobota 17. listopadu 19.30

Warholka
Drama (USA 2006)

KdyÏ Andie Warhol potkal Edie Sedgwick, slíbil jí, Ïe z ní udûlá hvûz-

du, jakou vÏdy chtûla b˘t. SvÛj slib splnil beze zbytku a takfika pfies noc

z ní udûlal ikonu pro tisíce lidí. Konec jejího Ïivota ale pfii‰el stejnû

rychle jako její vzestup. Zemfiela ve 28 letech, vûãnû opilá, zfetovaná

a bez penûz. Svût na ni ale nezapomnûl. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 24. listopadu 19.30

Rande mûsíce
Komedie (USA 2006)

Zack a Vince jsou zamûstnanci supermarketu Super Club. Vince je

vzorn˘ pracovník, ovûnãen˘ sedmnáctinásobn˘m titulem zamûstna-

nec mûsíce. Zack je vtipálek a hlavní flákaã. KdyÏ do obchodu na-

stoupí krásná Amy, zaãíná mezi nimi souboj o její srdce.  

Pfiístupn˘ od 12 let

Podzimní procházka, 2005

Objektivem ZdeÀka Habra
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Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské
próza

Marie Hovorková: Andûl v Praze (úryvek)
Praha, hlavní mûsto âeské re-

publiky, se v roce 2006 stává

nejznámûj‰í z nejznámûj‰ích.

DÛvod? Na podzim toho roku se

zde odehraje pfiíbûh, jenÏ stojí za

vyprávûní a jenÏ se ãasem zapí‰e

zlat˘m písmem do historie na‰í

planety.

Uprostfied zelenû stojící hostinec

U literátÛ láká náv‰tûvníky.

Pravideln˘mi hosty zde b˘vá

parta pfiíznivcÛ Literárních no-
vin, vá‰niv˘ch úãastníkÛ literár-

ních soutûÏí v‰eho druhu. Jedním

z nich je David Topol. Právû na

podzim tohoto roku David pro-

hrál v literární soutûÏi Marie

Kodovské v R˘mafiovû. Nemûl

chuÈ poslouchat naráÏky sv˘ch

kamarádÛ a ode‰el neplánovanû

domÛ. KdyÏ vy‰el na hlavní sil-

nici kousek od svého bydli‰tû, vi-

dí kolemjedoucí auto, jak zasta-

vuje po stranû, jeho fiidiã vysedá,

prohlíÏí kola a nadává.

„Ale copak? Píchli jsme?“

„Kiks! Îivot pod psa! Auto

kraksna! Já nemám rezervu, já

bych do toho kop’!“

Auto ani nehleslo a Davidovi ho

pfii‰lo líto.

„Snad nebude tak zle? Na to se

neumírá! Helejte, seberte se ze

zemû, pojìte se mnou domÛ

a tam nûco vymyslíme. Eva dûlá

bramboráky. Nedáte si se mnou?

Já je dûsnû rád.“

„CoÏ bramboráky? Ty já taky

mÛÏu, ale já se musím nûjak do-

stat domÛ.“

„Vy mi to nebudete vûfiit, ale já

mám ãirou náhodou tyhle pneu-

matiky doma opfien˘ v garáÏi

o futra. Dokonce dvû. Zbyly mi

tam od mojí staré ‰kodovky.“

„Urãitû?“

David podal fiidiãi ruku, aby ho

vytáhl z pfiíkopu a opûtovnû ho

pozval domÛ. 

UÏ pár metrÛ pfied domem vonû-

ly bramboráky. Jejich chuÈ pfied-

ãila svÛdnou vÛni. Eva nezkla-

mala. Neznám˘ fiidiã sedûl upro-

stfied útulné kuchynû a zatímco

Ïena dopékala první bramboráky,

David se u plotny jen otoãil:

„Jezte první, já mám ãas. Já se

jdu podívat na ta kola.“

David nesná‰el pocit, Ïe nic ne-

jde, tím spí‰, Ïe se dnes rozhodl

udûlat dobr˘ skutek. Du‰e od ko-

la v garáÏi byla sice prázdná, ale

za dvefimi uÏ mrkal kompresor.

Pak si David vzal do velké bra‰-

ny ze starého stanu potfiebné ná-

fiadí, hever a vyrazil i s pneuma-

tikou k autu stojícímu na silnici,

kde kolo vymûnil.

„Tak jak? Podafiilo se?“ zeptal se

opatrnû hned ze Ïidle vstávající

muÏ.

„OK, v‰echno jak má b˘t! Tak

co veãefie? Zbylo nûco na mû?“

„Vy jste jedniãka a já jsem velkej

dluÏník.“

MuÏ sáhl do náprsní kapsy a vy-

táhl penûÏenku.

„Jakejpak dluÏník?! Kdyby ta

pneumatika dneska nedostala ‰an-

ci b˘t rezervou, za pár let by tak

jako tak v garáÏi ztrouchnivûla.“

Následovala dlouhá debata, ale

neznám˘ fiidiã s penûzi neuspûl.

David si nevzal ani korunu, vy-

provodil neãekanou náv‰tûvu

k silnici, tam fiidiãi stisknul pra-

vici a poãkal, aÏ muÏ nastartuje.

Pak mu jen na znamení pfiíznû

bouchnul v˘znamnû do kapoty,

a kdyÏ mu auto v dáli zmizelo

z oãí, chtûl se vrátit domÛ na

bramboráky.

Za autem jen dlouhá ãerná ‰mou-

ha, ale co to? Znenadání se oko-

lo Davida rozprostfiela nenadálá

záfi, která zakryla celé jeho zorné

pole a která jako by nemûla kon-

ce. Nejprve to byl jen záblesk.

Uprostfied tajemnû blankytného

modrého svûtla spatfiil David o-

sobu... Ne, to nebyl ãlovûk... Ale

kdo? David si dlanûmi chrání oãi

pfied záfií a nemÛÏe se z místa ani

pohnout. Zkoprnûle nûmû zírá

neozbrojen˘ma oãima a je jako

zapikolovan˘. Îe by halucinace?

Kulí oãi, svírá pevnû dlanû a pak

je rozevfiené tiskne pfied obliãej.

Poprvé v Ïivotû sly‰í, jak mu bi-

je srdce. Opatrnû rozevírá prsty,

opírající se nehty o oboãí a ‰kví-

rou mezi nimi se snaÏí rozpoznat,

co se to s ním vlastnû stalo. To se

mi snad jenom zdá, fiíká si pod-

vûdomû, ale nohy jsou jako pfii-

mraÏené k zemi. Nejde je odle-

pit. Îádn˘ stav beztíÏe.

Doslova pár metrÛ pfied ním sto-

jí v pfiekrásné záfii andûl. Nûco

neobvyklého, co nemÛÏe pochá-

zet z tohoto svûta... Andûl? Ano,

doopravdick˘ andûl s rouchem

záfiícím a bíl˘m jako sníh...

Jedineãn˘ a nezamûniteln˘!

HrÛznû krásn˘ a zfietelnû patrn˘.

Záfie byla snad jasnûj‰í neÏ

hvûzdn˘ tfipyt. Strnul˘ David si

opût zakr˘vá oãi a nechce vûfiit

tomu, Ïe je v bdûlém stavu. Pak

povolí pravou ruku a posouvá ji

opatrnû na spánek, aby se ales-

poÀ jedním okem opûtovnû mohl

kradmo a nesmûle podívat na tu

nádheru. Nedalo se uniknout

upfienému pohledu. Jakési zpfií-

tomnûní mystiky, coby boÏské

podstaty ve‰kerého bytí. Jakoby

otevfiené nebe... Pak se osmûluje

a potichu ‰eptá:

„Ty má‰ kfiídla... ty jsi skuteãn˘

andûl?“

„Ano, jsem.“

„A proã zrovna já?“

„Davide, posílá mû BÛh. Povûfiil

mû, abych ti sdûlil pravdu o svû-

tû, o Bohu, o JeÏí‰i Kristu, o nás

andûlech. Bible je pravdivá

a v‰e, co je v ní psáno, se jedno-

ho dne naplní do posledního

puntíku. Lidé v‰ech národÛ se

musí pravdu dozvûdût. Ty jsi to-

ho svûdek.“

„Mohu se tû dotknout?“

„Ne, Davide, zatím ne, ale pfii-
hofiívá. Pohleì, mé tûlo není

z masa a kostí. Pokou‰ej se jen

vnímat moji pfiítomnost.“

„Ppproã vlastnû pppfiichází‰?“

koktá David.

Andûl bere do rukou Bibli a ote-

vírá ji u ver‰Û v 1. kapitole kni-

hy Izajá‰ovy: „Toto vám vzkazu-

je Hospodin: KdyÏ rozprostíráte
své dlanû, zakr˘vám si pfied vámi
oãi... Va‰e ruce jsou celé od krve.
Omyjte se, oãisÈte se, odkliìte mi
své zlé skutky z oãí, pfiestaÀte pá-
chat zlo. Uãte se ãinit dobro...“
„Ale jak já mám vûfiit tomu, Ïe

jsi skuteãn˘, Ïe se mi jen ne-

zdá‰? Pfiestávám vûfiit sám sobû.

To pfiece není normální, povídat

si s andûlem. Já jsem ani v Boha

ani v andûly nikdy nevûfiil.

Myslel jsem, Ïe Ïivot, kter˘

mám, je jedin˘ a Ïe jin˘ nedosta-

nu. Tak ví‰ co, jsi-li prav˘ andûl,

prozraì mi, co se zítra stane, 

abych si mohl ovûfiit, Ïes nebyl

jen m˘m snem...“

„Dobrá, tak si, Davide, pamatuj

události, které ãekají Prahu

v pfií‰tích sedmi dnech. Zítra pfii-

jde velká boufika. Abnormální

mnoÏství bleskÛ osvûtlí celé

mûsto. Jeden z nich udefií do

stromu pfied hospodou U literá-
tÛ, rozlomí jej a skácí. V úter˘

Ilustraãní foto
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vypukne ve zdej‰í vodárnû po-

Ïár, ale boufika z minulého dne

se vrátí a pfiíval vody pomÛÏe

hasiãÛm dostat poÏár pod kon-

trolu. Ve stfiedu vyschne prastará

ka‰na na námûstí, kde bydlí‰.

âtvrt˘ den uvidí‰ na rozhraní

dne a noci fietûzy spoutaného

muÏe. V pátek pak ve tvém mûs-

tû uvidí‰ nálet obrovského hejna

kfiepelek. V ranních sobotních

hodinách se narodí ve tvém do-

mû dvojãata a v zoo jedné ovci

ãtyfii jehÀata. V nedûli se vrátí

voda do vyschlé ka‰ny.“

„Ale to pfiece není moÏné, ãtyfii

jehÀata?“

„Je, tato rarita se stane sobotní

realitou. A snad ani nemusím do-

dávat, Ïe musí‰ o na‰em dne‰-

ním setkání pomlãet. DokáÏe‰

to?“

„Se ví,“ pfietfiel si David dlaní

zpocené ãelo, otoãil se a uvûdo-

mil si, Ïe andûlova kfiídla vnímá

i zezadu. NeÏ staãil cokoli nejis-

tû dodat, andûl byl ten tam.

První setkání s mimofiádnou úz-

kostí takového formátu bolelo.

Pfiipadal si, jako kdyby byl vy-

mknut˘ z vlastních kloubÛ.

Lep‰í by pro nûho snad bylo nic

nevidût, neÏ mít zakázané to pro-

zradit.

Stál jak opafien˘, ale najednou se

mu podlomila kolena a on se rá-

zem ocitnul na zemi. Móóóc ‰pat-

n˘, pomyslel si. Ne, neomdlel,

jen nohy snad poprvé v Ïivotû ne-

unesly jeho vlastní tûlesnou

schránku, která se bezmocnû ská-

cela na zem. Îe by slabost po je‰-

tû nedoléãené viróze? MoÏná

i ta... Ale daleko pravdûpodobnûj-

‰í byla zborcená p˘cha, jeÏ ho do-

stala na kolena. Jakási nenadálá

intenzivní sounáleÏitost s Bohem,

kter˘ Ïe by fakt existoval? Ale to

pfiece... Ne, ne, jsou stavy, které

se nedají vyjádfiit slovy... a ten

DavidÛv toho byl dÛkazem. ·erá

tma obklopila jeho údiv i zvlá‰tní

pocit pokory. David se postavil,

rozhlédnul se, ale nikde nikdo.

Jen v dálce za horizontem jdoucí

stíny nad obzorem napfiíã oblo-

hou. Kam se podûla jeho verva?

V‰e se semlelo jakoby geniálnû

zakamuflovanû. Pomalu se my‰-

lenkami vracel do reálu a nebyl

schopen soustfiedit se na nic jiné-

ho. Doma nefiekl nikomu ani muk

a ‰el spát. Nedafiilo se. Jako by

mu sem tam chybûlo kus hlavy.

První reakcí bylo se tím v‰ím ne-

zab˘vat. Byl pfiipraven sám sobû

v‰e vyvrátit. Leã od takovéto

fascinující události couvnout

ne‰lo. Jeho bezradnost v hrudi

mu fiídila jeho kdesi v temnotû

bloudící mysl. KaÏdá maliãkost

mûla v tu ránu zvlá‰tní v˘znam.

Jakés takés místo ãinu. Byl

v tom aÏ po u‰i. Na jedné stranû

se nehodlal s nik˘m dûlit o svoje

„já“, na druhé stranû jako by se

potají odvaha do toho jít zdála

b˘t poloviãní záchranou. KdyÏ

David vzpomnûl na své hfiíchy

a nepravosti, mûl pocit viny, jako

kdyÏ byl kdysi za ‰kolou. Proã

se vlastnû nikdy niãím nadpo-

zemsk˘m nezab˘val? Îil ‰Èastnû

vedle v‰ech starostí a k záleÏi-

tostem Ïivota a smrti zaujímal

postoj mlãící vût‰iny. Najednou

mûl aÏ témûfi do rozbfiesku za to,

Ïe v‰echno je vskutku zfietelnûj-

‰í, neÏ se nám to v bûÏném Ïivo-

tû ukazuje... a to byl teprve zaãá-

tek.

Ráno v pÛl sedmé zvoní budík.

Je‰tû neÏ staãí David otevfiít oãi,

cítí po tûle nevysvûtlitelnou úz-

kost. Ne, nejedná se o nadpfiiro-

zenou hrÛzu, spí‰ o skuteãnost,

které se pfied vãerej‰ím usínáním

bál. Pfiál si, aby se vzbudil

z hloupého snu, ale pfii vnímání

nového dne je jasné, Ïe jeho ta-

jemné otázky bez logické minu-

losti se stávají od prvních vtefiin

pfiicházejícího t˘dne terãem nelí-

tostné ‰tvanice na jeho mozkové

závity. Ví, Ïe dne‰ní ráno není

moudfiej‰í veãerních palãiv˘ch

otázek, a pomalu se rozpomíná

i na burcující odpovûdi z jeho

nenadálého vãerej‰ího stfietnutí.

Zítra pfiijde velká boufika.
Abnormální mnoÏství bleskÛ
osvûtlí celé mûsto. Jeden z nich
udefií do stromu pfied hospodou,
rozlomí jej a skácí.
To sotva, fiíká si v duchu, ven-

ku je nebe jako ‰molka, na oblo-

ze ani mráãek jedináãek a vãe-

rej‰í meteorologická pfiedpovûì

o de‰ti ani ne‰pitla.

Z kuchynû sly‰í snídat Evu a ná-

hle mu aÏ sem zavoní ãerstvû na-

mletá káva. Bum, klaply dvefie za

Evou, která od té doby, co byli

jiÏ v dÛchodu, pravidelnû den co

den chodila ráno pro ãerstvé pe-

ãivo. David se ocitnul doma opût

sám. Podzimní ráno pfiestávalo

b˘t i pfies nalitou kávu voÀavé

a stávalo se pomalu, ale jistû

chaosem. David bere zamy‰lenû

kostku cukru a smáãí ji pomalu

vrchní hladinou v ‰álku ãerného

moku. Pak v˘znamnû pokrãí

bradu a na dÛkaz potfieby pev-

n˘ch nervÛ bere dal‰í dvû kostky

a ráznû je do ‰álku pfiihodí.

Tady se 365 dní v roce nic nedû-

lo a najednou není z maléru úni-

ku!

Po sedmé hodinû veãer se David

odebral do hostince, kde den co

den sledoval s ostatními dÛchod-

ci zprávy. âas letûl a David vÛ-

bec nezaregistroval, Ïe se mezi-

tím venku zatáhlo nebe, zvedl se

velk˘ vítr a posléze se zaãalo

bl˘skat. JiÏ pfii prvním blesku se-

bou trhnul a zaãal nervóznû po-

posedávat na Ïidli. Nad okolním

krajem se rozpoutala tfieskutá

boufika, která fiádila pÛl hodiny.

Jeden z bleskÛ skuteãnû udefiil

do stromu právû pfied hospodou.

Byla to taková ‰lupka, Ïe se bu-

dova hostince otfiásla v zákla-

dech. Blesky, hfimûní a burácení

pokraãovaly i po nenadálém 

úderu. PoÏár se v‰ak nekonal.

Pouze totálnû roz‰tûpen˘ kmen

starého smrku. Cel˘ vr‰ek stro-

mu byl zlomen˘, stfied kmenu

byl nerovnomûrnû rozdrcen˘

a v‰ude kolem byl i pfies pokra-

ãující boufii cítit pach d˘mu.

KdyÏ burácení ustalo, se‰ly se

pfied hostincem mraky lidí.

Zatímco v‰ichni diskutovali

a diskutovali, David se v hospo-

dû nehoráznû opíjel. Pfied oãima

mu jel v jednom kuse obraz snû-

hobílého andûla a jeho pfied-

zvûst. KdyÏ se vrátil zvenãí do

hospody Pavel, nestaãil se divit.

„Davide, co tady vyvádí‰? VÏdyÈ

se nic nestalo. No a co, tak pe-

tarda bouchla do stromu. Ale

v‰echno je v pohodû, nikomu

blesk neublíÏil!“

A to se jiÏ vrací zbytek dne‰ních

hostí a aãkoliv si teprve zaãínají

objednávat nápoje, aby tu dne‰ní

událost prodebatovali, David má

pfied sebou pûknou fiádku prázd-

n˘ch sklenek od fernetu.

Úsmûvnû

Zapínám ... Vypínám
KaÏd˘ den máme dotován ãtyfiiadvaceti hodi-

nami, jak známo. Osm hodin prospíme, osm

pracujeme a zbytek máme tak nûjak pro sebe,

pro odpoãinek. Musíme zapeãovat o svou tû-

lesnou schránku, hygienu, jídlo, povinnosti

s dûtmi, komunikaci s partnerem, sport, do-

mácnost, nákupy, koníãky, dobrou knihu, film,

poãítaã a internet. Co v‰echno bychom chtûli

stihnout! Jestli se nenauãíme dobfie odpoãívat,

nenauãíme se ani dobfie pracovat. Nalaìme se

pozitivnû, pokud nemáme úmrtí v rodinû nebo

pokud jsme nevyhofieli. Problémy z práce ne-

chejme za dvefimi bytu, na chodbû.

Jak se na tu chvilku tû‰ím! ·álek voÀavé kávy,

samozfiejmû té nejlep‰í, pravé, jak praví rekla-

ma. Klídek. A nechám se bavit. Zapínám spo-

leãníka s magick˘m pfiísvitem, pfiitaÏlivou ob-

razovkou. Tak vybírám oãima z nabídky, zdá

se bohatá. Trochu si pfiipadám jako host v res-

tauraci, tam pfiece také nefieknu: Doneste

v‰echno. Lovím tedy v programech jednotli-

v˘ch stanic. Zpravodajství vût‰inou hororické-

ho charakteru. Politici si vystaãí se sv˘mi pro-

blémy, ostatní je nezajímá. Úpravy cen, korup-

ce, silniãní ne‰tûstí i pfies rok trvající ãunkiáda.

Pohádky a pofiady pro dûti jsou vût‰inou staré,

ale dobré. Pfiicházejí hlavní veãerní pofiady,

zde je ov‰em pfieseriálováno. Asi se z toho nut-

nû poseriáluju. UÏ to mám, historick˘ mega-

film Alexandr Velik˘. Herecké v˘kony, dûj,

v˘prava, co zábûr - to umûlecké dílo. Buch!

Reklama: Dámské hygienické potfieby, ‰Èastné

mladé tváfie, Ïe mají pÛjãku s nulov˘m nav˘-

‰ením, muÏ slastnû olizující lÏiãku od jogurtu,

ne whisky, mentálnû zaostalá dívka um˘vající

si kaÏdou pÛlku hlavy jin˘m ‰ampónem; Tix,

kter˘ vypere i skvrny od Persilu, a vrcholem

v‰eho - star˘ pán vybíhající z obchodu s plnou

papírovou ta‰kou a rozechvûl˘m hlasem praví:

Tati, kdyÏ nakupuji, ‰etfiím na dÛchod.

MÛj záÏitek z filmu je o moc men‰í; prostû na

reklamy si nezvyknu. Musím je pfietrpût a vy-

drÏet. Jindy sáhnu po knize, po ãasopisu.

PÛjdu se projít, umiÀuji si, Ïe pÛjdu sviÏnû

a dost daleko. Pfiidává se ke mnû sousedka, jde

venãit pejska a já jsem najednou pod vodopá-

dem problémÛ zdravotních, finanãních a kdo-

víjak˘ch. V mozku uÏ nemám kapacitu.

Dostanu se co nejrychleji pod kfiídla a ochranu

boha se jménem Hypnos. Bude bdít nad m˘m

spánkem. Jedna oveãka, druhá, tfietí... tûch tam

je! Nevidím stádu konce.

Zítra si odpoãinek naplánuji líp. Ono je to

vlastnû umûní - odpoãívat. Si
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Bfiidliãná bojuje o zachování autobusov˘ch linek
Rada mûsta na své schÛzi schválila opravu ha-

varijního stavu kanalizace na ·ternberské uli-

ci k bytovému domu ã. 133 v Bfiidliãné.

Dále byl schválen finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i

1000 Kã na ãinnost Spoleãnosti pro podporu

lidí s mentálním postiÏením v Bruntále, o. s.

Zastupitelstvu mûsta bylo doporuãeno ke

schválení zakoupení vozidla Renault Kango

pro potfieby peãovatelské sluÏby pfii MûÚ.

Rada mûsta nesouhlasí s ukonãením provozu

autobusové linky 890711 a 890760 a ukládá

starostovi vyvolat spoleãné jednání s obcemi

RyÏovi‰tû, R˘mafiov a Huzová a jednat s od-

borem dopravy krajského úfiadu v Ostravû

o moÏnostech financování linky z rozpoãtu

Moravskoslezského kraje.

Rada vzala na vûdomí informace starosty

o rozhodnutí krajského úfiadu k uzavfiení ve-

fiejnoprávní smlouvy mezi mûstem Bfiidliãnou

a mûstem R˘mafiovem o spolupráci Mûstské

policie R˘mafiov.

Vzala taky na vûdomí zajímavou nabídku te-

levize Polar, jejichÏ prostfiednictvím by mûsto

Bfiidliãná mohlo informovat své obãany.

Místostarosta Bfiidliãné informoval radu mûs-

ta o náv‰tûvû sedmi studentÛ z Holandska za

úãelem provedení studie k rekonstrukci b˘va-

lé ãetnické stanice na ·ternberské ulici.

Místostarosta dále radu informoval o zprávû

MûÚ R˘mafiov, kter˘ poskytl dotaci pro pla-

veck˘ oddíl TJ Kovohutû Bfiidliãná.

Rada bere na vûdomí informace radního Ing.

Pavla HorÀáãka o navrÏen˘ch zmûnách

„Strategického plánu mûsta“ a o aktivitû 

obecnû prospû‰né spoleãnosti „PotÛãek“, která

chce provést v˘sadbu tfie‰Àové a lipové aleje

v katastru mûsta Bfiidliãné. Radou bylo schvá-

leno financování informaãní tabule v hodnotû

do 5 000 Kã, která bude u aleje umístûna.

Rada mûsta bere na vûdomí informace staro-

sty o moÏnosti napojení internetu v Z·

Bfiidliãná prostfiednictvím spoleãnosti Novera

duo a ukládá starostovi pfiipravit prostfiednic-

tvím vedení Z· v Bfiidliãné návrh na fie‰ení in-

ternetu v Z·.

Starosta informoval radu mûsta o svém jedná-

ní ohlednû zachování autobusové linky

Olomouc - ·ternberk - Huzová - Bruntál -

R˘mafiov. Bylo mu uloÏeno, aby i nadále jed-

nal o nezru‰ení v˘‰e uvedené autobusové lin-

ky s Moravskoslezsk˘m krajem, spoleãností

Connex Morava a starosty obcí.

Rada vzala na vûdomí zajímavou informaci

starosty o konání mistrovství republiky v let-

ním biatlonu v srpnu pfií‰tího roku a schválila,

aby mûsto Bfiidliãná zaslalo SdruÏení obcí

R˘mafiovska Ïádost o zapÛjãení stanÛ, lavic

a zafiízení zázemí pro náv‰tûvníky mistrov-

ství.

Jako poslední vzala rada na vûdomí dÛleÏitou

informaci starosty ohlednû zaji‰tûní obvodní-

ho lékafie pro Bfiidliãnou s pfiedpokládan˘m

nástupem od poloviny prosince tohoto roku.

Skákalo se o závod
V pondûlí 5. listopadu bylo v tûlocviãnû místní základní ‰koly ne-

zvykle ru‰no. Propukl dal‰í, jiÏ ãtvrt˘ roãník soutûÏe ve skákání pfies

‰vihadlo. Poãet soutûÏících pfiekvapil i samotné organizátory. Zdálo

by se, Ïe skákání pfies ‰vihadlo je spí‰ souãástí tréninku sportovcÛ,

ale na‰i soutûÏící pfiesvûdãili, Ïe mÛÏe b˘t i sportovní disciplínou.

SoutûÏilo se v poãtu pfieskokÛ za jednu minutu. Ti nejlep‰í se snaÏili

pfiekonat stávající rekordy, které drÏí mezi chlapci Mirek Kováfi se

143 pfieskoky za minutu a mezi dívkami Tereza Smetanová, která

zvládla neuvûfiiteln˘ch 158 pfieskokÛ za jedinou minutu - klobouk

dolÛ. Celkem soutûÏilo 66 ÏákÛ. Tady jsou v˘sledky:

Dívky Chlapci
1. tfiída:
1. Janáãová Nikola 79 1. La‰ák Antonín 86

2. Kováfiíková Alena 75 2. Bella Radek 77

3. Jurá‰ová Barbora 64 3. Polá‰ek Dominik 24

2. tfiída:
1. Zaoralová Marie 134 1. Ka‰párek ·tûpán 100

2. Bártková Michaela 124 2. Bigas Luká‰ 95

3. Vrbová Krist˘na 116 3. La‰ák Martin 89

Dívky Chlapci
3. tfiída:
1. ·prtelová Jana 109 1. Habrman Franti‰ek 107

2. Ondrá‰ková Sára 105 2. Mihál Martin 94

3. Adámková Jarosl. 101 3. Kamenec Rostislav 89

4. a 5. tfiída:
1. Ondrú‰ková Julie 122 1. Semanãík Martin 136

2. Vejmolová Pavlína 102 2. ¤eguck˘ Jakub 126

3. Zákr‰mídová Nik. 101 3. Theuer Roman 125

FotbalistÛm se nedafiilo
V posledních dvou zápasech se

Bfiidliãné nedafiilo. V domácím

utkání s muÏstvem Jakartovic,

které je‰tû neztratilo ani bod,

prohrálo brankou z dvoumetro-

vého ofsajdu. PfiíleÏitostí nejmé-

nû k vyrovnání bylo více, ale

stfielecká mu‰ka chybûla. ·koda,

kvalitní soupefi byl k poraÏení.

K poslednímu zápasu zajelo

muÏstvo do Krásn˘ch Louãek

a odvezlo si poráÏku 1:3. Hrálo

se na tûÏkém blátivém terénu,

kter˘ technicky vyspûlej‰ím hos-

tÛm vÛbec nevyhovoval. Tímto

vítûzstvím si domácí vymûnili

místa v tabulce a jsou uÏ druzí,

zatímco Bfiidliãná spadla na tfietí

místo.

A zajímavost na závûr. V domá-

cím muÏstvu se louãil s aktivní

ãinností hráã Jenda Bohony, kte-

r˘ v pfií‰tím roce oslaví své ãty-

fiicetiny. Velmi úspû‰n˘ hráã

Bfiidliãné vstfielením jedné z bra-

nek podûkoval b˘val˘m spolu-

hráãÛm, ktefií na nûho vzpomína-

jí jen v dobrém.

Také muÏstvu dorostu se mnoho

nedafiilo, na domácím hfii‰ti 

uhrálo pouze remízu 3:3 s muÏ-

stvem z Osoblahy.

Foto: archiv Daniela Macha
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Aktuální v˘sledky kuÏelkáfiÛ
Zápasy 8. kola krajského pfie-
boru:
Jeseník - Bfiidliãná „A“ 6:10,

nejlep‰í z na‰ich âestmír ¤epka

- 430 kolkÛ;

Bfiidliãná „B“ - Hor. Bene‰ov

12:4, nejlep‰í Petr Otáhal - 412

kolkÛ;

Tabulku krajského pfieboru vede

Bfiidliãná „A“, „B“ muÏstvo je

na pûkném 6. místû.

Zápasy 9. kola krajského pfie-

boru:
Bfiidliãná „A“ - Prostûjov 12:4,

nejlep‰í Jan Dosedûl - 409 kolkÛ;

Krnov - Bfiidliãná „B“ 10:6, nej-

lep‰í Josef Vesel˘ - jen 399 kol-

kÛ.

Meziokresní pfiebor:
Bfiidliãná „D“ - Bfiidliãná „C“

8:2, nejlep‰í z „D“ Josef

Václavík a z „C“ Lubomír Kh˘r;

Tabulku tohoto pfieboru vede

Bfiidliãná „D“.

krátké zprávy

Josef ·kubna v nové v˘stavní síni Pfiijìte na country bál
Koneãnû se doãkáme v˘stavy známého malífie a grafika doma

v Bfiidliãné. V̆ stava se koná v nové mûstské v˘stavní síni

v Bfiidliãné v budovû nûkdej‰í ‰koly na ·kolní ulici. Slavnostní za-

hájení je v pondûlí 19. listopadu v 17 hod. V̆ stava bude otevfiena

od úter˘ do pátku od 14 do 18 hod. a v sobotu od 10 do 16 hod.

Pfiijìte se v sobotu 24. listopadu pobavit na tradiãní country bál do

Spoleãenského domu. Je pfiipraven bohat˘ program s pfiedtanãením, tom-

bolou, ani vystoupení s biãem nebude chybût, navíc vás ãeká pÛlnoãní pfie-

kvapení. O hudební doprovod se postarají ZlomeÀáci. Zaãátek je napláno-

ván na 19 hod. a vstupné je 50 Kã. Zpravodajství pfiipravil Daniel Mach

Jedenáct stateãn˘ch v Opavû
V sobotu 27. fiíjna sehráli na‰i nej-

men‰í fotbaloví zástupci (mlad-‰í

pfiípravka) pfiátelské utkání na li-

govém stadionu v Opavû.

Trenér na‰ich nejmen‰ích fotba-

listÛ Jifií Ujfalu‰i byl poÏádán 

opavsk˘m trenérem, zda by ne-

pfiijel se sv˘mi svûfienci na dru-

holigové utkání Opava - Sparta

Krã, aby doprovodili za ruku prá-

vû Spartu Krã. Taková nabídka

se nedá odmítnout, a tak se jelo.

V Opavû se jiÏ smrákalo a obfií

svûtla stadionu svítila naplno.

Atmosféra pfied 2554 diváky byla

skvûlá a, ruku na srdce, na na‰í

stranû tribuny fandili nejvíce na‰i

malí BfiidliãÀáãci. BlíÏil se polo-

ãas a pfiicházela chvíle, kdy

mlad‰í pfiípravka sehraje svÛj

velk˘ (byÈ nejkrat‰í - 12 minuto-

v˘) zápas. V momentû, kdy roz-

hodãí odpískal poloãas, byly 

okamÏitû pfiineseny branky na ‰í-

fii hfii‰tû a minifotbalisti nabûhli

na plac. Jak kvalitní t˘m Opava

nasadí, jsme si mohli jen myslet,

a tak rady trenéra v ‰atnû byly

jasné: „Je to jen 12 minut, tak do
toho dejte srdce, hrajte naplno
a uÏijte si to.“
Jak se fieklo, tak mladí udûlali.

V plném nasazení se od první

minuty pustili do opavsk˘ch ka-

marádÛ a nechtûli jim dát nic za-

darmo. Po 12 minutách zápasu

rozhodãí odpískal konec, hráãi

se pozdravili a podûkovali si za

zápas. A v˘sledek? Poprvé Opa-

va nevstfielila gól a utkání skon-

ãilo nerozhodnû.

Perliãka nakonec: protoÏe na‰ich

hráãÛ bylo jen deset a byl potfieba

pln˘ poãet, zahrála si s nimi i ma-

lá Klárka. Obdiv sklidila jak od

protihráãÛ, tak od opavského tre-

néra, kter˘ ji nakonec odmûnil ná-

‰ivkou opavského klubu. Co po-

pfiát mlad˘m fotbalistÛm? AÈ vám

to, kluci, kope. Roman Ujfalu‰i

Pfiekvapení na pietním místû
Své dûtství jsem proÏila v malé vesnici na

Bruntálsku. Na místním hfibitovû odpoãívá

moje milovaná babiãka, teta a str˘c, ke kte-

r˘m jsme se sestrou aÏ do puberty jezdily na

prázdniny. ProÏily jsme s nimi nezapomenu-

telné chvíle, a proto nûkolikrát do roka nav-

‰tívíme jejich hroby. Na „du‰iãky“ je ob-

zvlá‰È s velkou úctou zkrá‰lujeme. Letos

jsme s v˘zdobou zaãaly uÏ t˘den v pfiedstihu.

Hfibitov byl je‰tû skoro prázdn˘. Jen o nûko-

lik hrobÛ dál se nûjaká rodina se zaujetím vû-

novala stejn˘m bohulib˘m úkonÛm jako my.

Moc jsme si jich nev‰ímaly, protoÏe zaãalo

drobnû mrholit.

KdyÏ ale kolem nás procházel roz‰afn˘ pan-

táta s rodinou, zaãala jsem horlivû pátrat ve

své pamûti.

„Není to nûjak˘ ná‰ spoluÏák?“ zeptala jsem

se docela hlasitû sestry. MuÏ zpozornûl.

„A jak se jmenujete?“ zeptal se bez rozpakÛ

a bylo vidût, jak naplno mu pracují mozkové

závity. Nastalo velké pfiedstavování a vzpo-

mínání.

„Tak to jsi byl ty, kdo mnû vÏdycky píchl ko-

lo, kdyÏ jsem ho pfied vyuãováním nechala

u ‰koly? Mûla jsem to dost daleko, bydleli

jsme na konci vesnice. Vzpomíná‰? Pokud to

poãasí dovolovalo, zkracovala jsem si cestu

tenkrát nejbûÏnûj‰ím dopravním prostfied-

kem.“

„Tak promiÀ, to mû mrzí,“ nechal se sly‰et

b˘val˘ spoluÏák. „Je to uÏ pfies 40 let. Nûjak

jsi vyspûla, uÏ jsem tû nemohl poznat.“

„V‰e odpu‰tûno. Bylo to pfieci jen takové

dûtské ‰kádlení,“ hlesnu dojatû.

Na‰e vzpomínání na krásná ‰kolní léta po-

kraãovalo je‰tû u kávy v jediné místní res-

tauraci. Do‰lo i na tetinu nejkrásnûj‰í za-

hrádku ve vesnici a její obûtavost pfii v˘zdo-

bû kostelíãka.

Musím pfiiznat, Ïe leto‰ní náv‰tûva drah˘ch

zesnul˘ch byla provázena docela mil˘m pfie-

kvapením. VÏdyÈ v na‰em vûku jsou nostal-

gické vzpomínky na dûtství stále silnûj‰í...

ZdeÀka Kabelíková

Fota: archiv Romana Ujfalu‰iho



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT20/2007

22

Organizace a spolky

Klub rodiãÛ hyperaktivních a neklidn˘ch dûtí - i pro R˘mafiovsko
Dle neurologÛ má problémy s udrÏením pozornos-
ti a neklidem kaÏdé 20. dítû. V na‰em regionu za-
tím nemûly rodiny neklidn˘ch ãi hyperaktivních
dûtí k dispozici Ïádnou specializovanou organizaci,
ve které by mohly hledat pomoc. Z jejich potfieb
vznikl pfii Slezské diakonii v Krnovû s finanãní pod-
porou Moravskoslezského kraje projekt Klubu ro-
din hyperaktivních a neklidn˘ch dûtí.
„Na poãátku byl mail maminky hyperaktivní-
ho dítûte Poradnû rané péãe, kterou provozu-
je Slezská diakonie,“ fiíká koordinátora pro-

gramu, speciální pedagoÏka Ivana

Pavlíková, a dodává: „Psala, Ïe pfies ve‰ke-
rou prevenci mají problémy se synem ve ‰kol-
ce, kde ho oznaãili za nevychovaného, zlého
a rozmazleného, s tím, Ïe oni ho ale ‘srovna-
jí’. TakÏe chodil do ‰kolky se strachem a do-
mÛ s pláãem, projevoval se agresivnû.
Intenzivnû hledali pomoc - nav‰tívili pedago-
gicko-psychologickou poradnu v Bruntále,
Krnovû, soukromou psycholoÏku, neuroloÏ-
ku, získali potvrzení, Ïe syn je hyperaktivní,
ale tím to skonãilo. Jen konstatování, Ïádná
praktická pomoc. To nás zaujalo.“
Pracovnice Poradny rané péãe si promptnû

provedly prÛzkum a zjistily, Ïe dokonce

v celém Moravskoslezském kraji neexistuje

organizace, která by se zab˘vala podporou

rodin s hyperaktivním dítûtem. Rozhodly se

to zmûnit po vzoru po léta úspû‰nû fungující-

ho projektu brnûnského Centra pro rodinu

a sociální péãi.

„Na‰ím cílem je pfiedev‰ím podpofiit rodiãe
dûtí. V̆ chova velmi Ïiv˘ch dûtí je nároãná.
Dítû vyÏaduje neustálou pozornost, nedokáÏe
b˘t tak samostatné jako jiné dûti v jeho vûku.
Na ostatní sourozence zb˘vá ménû ãasu a na
vztah mezi rodiãi je‰tû míÀ,“ popisuje pro-

blémy rodin Ivana Pavlíková. „Neklidné
a hyperaktivní dûti jsou okolím vnímány jako
hloupé, líné, zlobivé a nevychované a vina je
kladena rodiãÛm. Tyto dûti nejsou ve ‰katul-
ce „zdravotnû postiÏené“, jsou jen „jiné“ -

teoreticky mají stejné moÏnosti jako ostatní,
prakticky se v‰ak ãasto dostávají na okraj
spoleãenského Ïivota.“
Základem klubu, urãeného rodinám

z Krnovska, Bruntálska, Opavska, ale i ‰ir‰í-

ho okolí, je proto svépomocná rodiãovská

skupina. „Na setkání se rodiãe podílejí o zá-
Ïitky z rodinného Ïivota, mohou si navzájem
pomoci radou, zku‰eností. Jednou mûsíãnû je
pfiítomna psycholoÏka, která osvûtluje situa-
ci v rodinách a pfiedává znalosti o metodách
práce s neklidn˘m dítûtem,“ vysvûtluje ob-

sah svépomocné skupiny Ivana Pavlíková.

V chránûném, neformálním prostfiedí pravi-

deln˘ch setkání rodiãÛ dochází ke sdílení ne-

jistot, bezmoci, únavy, stresu, ale také pozi-

tivních událostí z nároãného Ïivota s obtíÏnû

vychovateln˘m dítûtem. Vedle získání infor-

mací mohou rodiãe navázat pfiátelství, po-

vzbudit se, vystoupit z izolace, získat nad-

hled a uvûdomit si i pozitiva „hyperaktivní-

ho“ rodiãovství. „Je hroznû dÛleÏité sly‰et
zku‰enosti ostatních. KaÏd˘ chce nejdfiív na-
pravovat dítû, chcete, aby bylo stejné jako
ostatní, ale pak pochopíte, Ïe musíte opravit
i nûco na sobû, své romantické pfiedstavy
o matefiství, musíte pfiijmout realitu, pfiijmout
jinakost svého dítûte - a pak zjistíte, Ïe na-
pravuje vlastnû i ono vás, vidíte svût plastiã-
tûji. Pfiestanete se litovat, díváte se na v‰ech-
no realistiãtûji a dokáÏete se lecãemu za-
smát,“ pochvaluje si jedna z maminek.

S podporou psycholoÏky a speciální peda-

goÏky jsou rodiãe posilováni ve své rodiãov-

ské roli pfii zachování principu bezpodmí-

neãné lásky a úcty k dítûti.

Teprve na základû rodiãovsk˘ch setkání se

bude rozhodovat, jak˘m zpÛsobem budou

rodiny s hyperaktivními ãi neklidn˘mi dûtmi

podporovány dál. Zatím se chystají víkendo-

vá setkání, letní pobyt - a zaãal fungovat

krouÏek Pfied‰koláãek, v nûmÏ se jedenkrát

t˘dnû setkávají dûti s poruchami soustfiedûní,

aby se pod individuálním vedením speciál-

ních pedagoÏek zdokonalovaly v sociálních

a pfied‰kolních dovednostech.

„Na‰í vizí je, Ïe po ukonãení projektu, v pro-
sinci 2007, pfievezmou ãásteãnû iniciativu ro-
diãe dûtí tak, aby fiídili aktivity projektu pod-
le sv˘ch potfieb a stávali se nezávislí na soci-
ální sluÏbû,“ dodává Pavlíková. 

Jana Petlachová

Hyperaktivita, neklid, poruchy pozornosti. Co s tím?
NevydrÏí-li vá‰ potomek chvíli v klidu, jde-li do
v‰eho po hlavû, je umínûn˘ a panovaãn˘, musí
b˘t stále stfiedem pozornosti, je pfiecitlivûl˘,
hluãn˘, stále se vrtí, u niãeho nevydrÏí, umí b˘t
neuvûfiitelnû mil˘ a z toho neuvûfiitelnû uzavfie-
n˘? Pak máte „neklidné“, „neposedné“, „obtíÏ-
nû zvladatelné“ ãi „hyperaktivní“ dítû.
Porozumût potfiebám takového neposedy b˘vá
pro rodiãe obtíÏné, nad‰ení z rodiãovství na-
hrazují pocity bezmoci, vlastního selhání a oba-
vy - co s ním bude dál? Najde si kamarády?
Zafiadí se ve ‰kole? DokáÏe se o sebe postarat?

Kde se v dûtech ten neklid bere?
„ObtíÏnû zvladatelné“ dítû mÛÏe, ale nemu-

sí trpût po‰kozením mozku, emoãními potí-

Ïemi nebo psychickou újmou, mÛÏe jít

o souvislost s LMD (lehkou mozkovou

dysfunkcí), mÛÏe trpût SPCH - specifickou

poruchou chování, pod niÏ je v ãeském

‰kolství zahrnován syndrom deficitu pozor-

nosti bez nebo s hyperaktivitou (ADHD).

MoÏná je ale jen nezvykle temperamentní.

Neklid ov‰em nesouvisí s charakterem -

dítû to nedûlá schválnû, není zlé.

Pokud jde o pfiípadnou diagnózu, poradí

pediatr nebo psycholog. Nûktefií rodiãe se

diagnózy bojí, aby dítû nebylo opatfieno

„nálepkou“ a „za‰katulkováno“, a tak od-

borníka nevyhledají, nebo aÏ po dÛrazném

doporuãení uãitelÛ M· ãi Z·. Jiní naopak

povaÏují doklad o diagnóze hyperaktivity

za v˘hodu, jelikoÏ, jak potvrzuje psycho-

log Václav Mertin z FF UK, „pfiedstavuje
men‰í stigma neÏ nevychovanost, rodiãov-
ské ãi uãitelské selhání nebo mentální re-
tardace.“

Neklidné ãi hyperaktivní dûti mají potíÏe
s jemnou motorikou, soustfiedit se na malo-
vání - stejnû jako psaní - vyÏaduje od nich
maximální úsilí

Ivana Pavlíková vysvûtluje relaxaãní techni-
ky Fota: archiv Slezské diakonie Krnov
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Z okolních obcí a mûst

Odli‰né dítû - odli‰n˘ rodiã
AÈ uÏ je ale dítû „pfiíli‰ Ïivé“, „obtíÏnû zvlada-

telné“, „hyperaktivní“ nebo má „jen“ poruchu

pozornosti, nic to nemûní na faktu, Ïe jeho v -̆

chova je pro rodiãe znaãnû vyãerpávající.

Kolísají mezi snahou Ïít jako ostatní rodiny

a tendencí omezovat kontakt s okolím, aby za-

bránili dítûti v asociálních projevech, ãímÏ izo-

lují ãasto celou rodinu. Unavuje je stále vysvût-

lovat ostatním, Ïe jejich „zlobivé“ dítû je prostû

nejisté, pfiecitlivûlé, nûjakou maliãkostí, kterou

jiní ani nevnímají, vytrÏené z psychické pohody

nebo unavené, a proto se chová tak „divnû“.

Pomoc rodiãovské skupiny
Klub rodiãÛ neklidn˘ch a hyperaktivních dû-

tí, kter˘ zaãal pro cel˘ region Bruntálska

fungovat v Krnovû, proto znamená pro rodi-

ãe neklidn˘ch dûtí velkou pomoc. „Sdílená

radost, dvojnásobná radost. Sdílená starost,

poloviãní starost.“ Ne v‰echna pfiísloví fun-

gují, ale kdyÏ se toto vezme za správn˘ ko-

nec, mÛÏe to znamenat mnoho pro rodiãe dí-

tûte a následnû i pro samotné dítû. Jak se dí-

tû vnímá, co proÏívá, jak se cítí, vychází pfie-

dev‰ím z rodinné atmosféry. Hlavní je, aby

se rodiãe dokázali na své dítû dívat s láskou

a nadhledem, a pak se v‰echny nesnáze Ïivo-

ta s hyperaktivitou zvládají mnohem lépe.

Kontakt - tel. 731 191 868, japetl@tiscali.cz;

pavlikova@sdk.cz. Ivana Pavlíková,
Jana Petlachová

Ze schÛze ãlenÛ Klubu ãeského pohraniãí v R˘mafiovû
V prostorách restaurace Excelent

v R˘mafiovû probûhla 31. fiíjna dal-

‰í ze schÛzek ãlenÛ obãanského

sdruÏení Klub ãeského pohraniãí.

Na programu bylo zejména hodno-

cení ãinnosti sdruÏení za uplynulé

dva roky, námûty a návrh plánu

práce na rok 2008, z dal‰ích nûkte-

ré otázky personální a organizaãní.

âlenové KâP se zúãastnili kaÏdo-

roãních pietních aktÛ u pomníku

HrdinÛm Rudé armády v mûst-

ském parku, nav‰tívili fiadu vojen-

sk˘ch vzpomínkov˘ch akcí pofiá-

dan˘ch kluby vojenské historie

v Králíkách (Cihelna, Vojenské

muzeum), v Milostovicích u Opa-

vy nebo akci Hluãín-Darkoviãky,

také fiadu bunkrÛ a opevnûní na

Králicku, Dobro‰ov na Náchod-

sku, na Opavsku a Bruntálsku.

Spolu s Krajskou radou KâP

v Ostravû jsme se letos v záfií zú-

ãastnili vzpomínkov˘ch oslav

k v˘roãí SNP a k v˘roãí poráÏky

banderovcÛ na Slovensku ve

Streãnû a ve Varínû. Nav‰tívili

jsme také setkání b˘val˘ch 

ochráncÛ státních hranic a pfiíslu‰-

níkÛ Pohraniãní stráÏe

v Lutínû. V̆ znamnou

ãinností sdruÏení je

tvorba a správa webo-

v˘ch stránek KâP, kde

jsou prezentovány nejen

aktivity KâP, ale také

napfi. historické a vlastivûdné tex-

ty, denní zprávy a aktuality. Dosud

tyto stránky za necelé dva roky je-

jich trvání nav‰tívilo více neÏ 291

tisíc náv‰tûvníkÛ, prezentováno je

pfies jeden tisíc pfiíspûvkÛ a 1342

fotografií.

Z organizaãních vûcí schÛze KâP

schválila tfii nové ãleny, potvrdila

stávající mûstskou radu KâP

a roz‰ífiila ji na 4 ãleny. V krajské

radû KâP mûsto R˘mafiov zastu-

pují dva ãlenové KâP, ti se také

zúãastnili loÀského VII. národního

snûmu KâP v Brnû a nebo leto‰ní

Celostátní konference KâP

v Praze, pofiádané u pfií-

leÏitosti 15 let trvání

KâP, kde R˘mafiov ob-

drÏel plaketu „Podûko-

vání národní rady KâP

za ãinnost“.

Obãanské sdruÏení KâP

se také podílí na dal‰ích akcích

a peticích na podporu celostátního

referenda proti uvaÏované vojen-

ské radarové základnû USA

v Brdech, na vefiejné besedû

v R˘mafiovû o tom besedovali na-

pfiíklad s poslankyní parlamentu

Katefiinou Koneãnou (KSâM).

Pro ãinnost a zejména pro provoz

webov˘ch stránek se nám podafii-

lo v obou uplynul˘ch letech zajis-

tit potfiebné finanãní prostfiedky

celkem od dvou sponzorÛ.

V závûreãné diskusi se pfiipravil

plán akcí na pfií‰tí rok. Vedle tra-

diãních akcí ve mûstû chtûjí ãleno-

vé KâP vzpomenout nejen v˘roãí

osvobození z roku 1945, ale také

90. v˘roãí vzniku âSR. Je uvaÏo-

váno o vysazení Lípy svobody

v R˘mafiovû. S úãastí ãlenÛ KâP

se bude poãítat na oslavách 70.

v˘roãí LiptáÀské tragédie z podzi-

mu 1938, na zájezdu do polské

Osvûtimi nebo do Varína na

Slovensko. Zámûrem KâP pro

pfií‰tí období také bude více obsa-

hem a atraktivností podobn˘ch ve-

fiejn˘ch akcí zaujmout mladou ge-

neraci, uvaÏuje se i o nabídce be-

sed pro studenty S· ve mûstû. 

PhDr. Alois Matu‰ka,
pfiedseda MûR KâP R˘mafiov

O víkendu to v RyÏovi‰ti opût Ïilo
V sobotu 10. listopadu pofiádal 

S-club Bfiidliãná v RyÏovi‰ti oje-

dinûlou akci RyÏovi‰Èské TRULo-

braní. Na programu veãera bylo

vystoupení rockov˘ch kapel

Postmortem z RyÏovi‰tû, Babí

hnûv z Bfiidliãné, HejMydem

z Norberãan a vrcholem veãera

bylo vystoupení kapely KABÁT

revival z Ostravy. Koncert kapel

skonãil aÏ nad ránem a po zhod-

nocení celé akce se pofiadatelé

rozhodli z TRULobraní vytvofiit

kaÏdoroãní tradici.

Eva La‰áková,
starostka obce RyÏovi‰tû

Fota: archiv OÚ RyÏovi‰tû
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Sport

R˘mafiovsk˘ aerobik úspû‰nû zahájil novou sezónu
Úãastí na Ostravském Open

Aerobiku v sobotu 27. 10. 2007

zahájil Sportovní klub Studio

Sport a zdraví R˘mafiov jiÏ se-
dmou závodní sezónu. Závod

se konal pod zá‰titou statutární-

ho mûsta Ostravy ve sportovní

hale SAREZA v Ostravû-Pfiívo-

zu a zúãastnily se ho kluby

Moravskoslezského a Olomou-

ckého kraje.

SoutûÏilo se nejen o umístûní

jednotlivcÛ, ale také o umístûní

klubÛ v moravské lize aerobiku.

SK Studio Sport a zdraví vyslalo

do boje o cenné trofeje celkem

17 závodníkÛ.

Ve vûkové kategorii 5-7 let re-

prezentovala klub Terezka âlo-
veãková, která sv˘m roztomi-

l˘m projevem získala sympatie

rozhodãích a stala se nejlep‰í
závodnicí v této kategorii.
Ve vûkové kategorii 8-10 let
nás reprezentovalo 6 dûvãat,

z nichÏ ãtyfii se probojovaly do

finále a vybojovaly cenné body

pro klub.

·árka Zapletalová 4. místo
Bára Kuzmíková, 9. místo

Mí‰a Br‰Èáková, 10. místo

Klárka Zifãáková, 13. místo

V kategorii 11-13 let reprezen-

tovalo ná‰ klub 6 dûvãat 

a 1 kluk. V silné konkurenci se

do finále probojovala dvû dûvãa-

ta: Terezka Krywdová, 1. místo
Nela Paulerová, 5. místo
SmÛla je, Ïe v kategorii 14-17 let

nemáme v souãasné dobû Ïád-

nou závodnici, takÏe z této kate-

gorie chybûly klubu body do

soutûÏe.

V nejstar‰í ka-
tegorii 18 a ví-
ce let jsme mû-

li 3 úãastnice

finále a cenné

body do soutû-

Ïe klubÛ:

L˘die ·védí-
ková, 1. místo
Zuzka Buãko-

vá, 8. místo

Mí‰a Meziho-

ráková, 14. mí-

sto

V soutûÏi klu-
bÛ obsadil
S p o r t o v n í
klub Studio

Sport a zdraví v˘borné 2. mís-
to! Dûkujeme v‰em závodníkÛm

za v˘bornou reprezentaci klubu

i R˘mafiova. L˘die ·védíková

Finalistky 4. kategorie

Finalistky 2. kategorie

Vítûzka 0. kategorie

Vítûzka 4. kategorie Vítûzka 2. kategorie Fota: archiv Studia Sport a zdraví

Finalistky 1. kategorie
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HC R˘mafiov hledá malého Jágra
HC R˘mafiov je hokejov˘ klub pÛsobící na

zimním stadionu v R˘mafiovû. Vznikl v úno-

ru leto‰ního roku jako nástupnická organiza-

ce oddílu ledního hokeje pfii TJ Jiskra.

Hlavní náplní klubu je pfiedev‰ím rozvoj

mládeÏnického hokeje. V souãasné dobû se

na‰im mal˘m hokejistÛm vûnují odbornû vy-

‰kolení a plnû certifikovaní trenéfii, ovládají-

cí nejen hokejové techniky, ale napfiíklad

i zdravovûdu a dal‰í potfiebné dovednosti,

nutné pro v˘chovu mal˘ch sportovcÛ v klidu

a bezpeãí.

Na základû tohoto fungujícího zázemí hledá-

me odváÏné kluky a holky, kter˘m se hokej lí-

bí a chtûli by si tuto hru vyzkou‰et. Nauãíme

je bruslení a hokejov˘m technikám a takti-

kám. Tímto oslovujeme rodiãe dûtí ve vûko-

vém rozmezí 4-8 let, ktefií mají zájem, aby se

jejich dítû pohybovû rozvíjelo i v zimním ob-

dobí. Co pro to musíte udûlat? Mal˘ hráã mu-

sí mít brusle, pokud je je‰tû nemá, tak je seÏe-

neme, dále potfiebuje hokejku a hlavnû chuÈ

sportovat. A pokud bude velká zima, dáte si

ãaj a bude príma.

HC R˘mafiov dále nabízí pro pfiíznivce hoke-

je show ve formû zápasÛ R˘mafiovské ligy,

které se zúãastní 8 druÏstev. Organizátofii této

ligy, které tvofií jednotliví zástupci druÏstev,

slibují vysokou úroveÀ i zábavu. O tu se po-

starají muÏstva:

SK Medvûdi, Grizzlies, SK Slovan, Tygfii,

Kovo‰rot, H. Mûsto, M. Morávka, Sv. Hora.

Liga zaãíná v pondûlí 12. 11. 2007 v 18 hodin.

Organizátofii ligy a HC R˘mafiov vás srdeãnû

zvou.

HC R˘mafiov vás také zve na utkání

Okresního pfieboru muÏÛ, v nûmÏ se stfietnou

s hokejisty Bruntálu, H. Bene‰ova, Krnova

a dal‰ích. Jistû pro vás nezapomeneme zajistit

pfiátelská utkání s nûkter˘m klubem vy‰‰í sou-

tûÏe, abyste na vlastní kÛÏi ochutnali adrena-

lin zvan˘ HOKEJ. Jifií Slováãek

fotbalov˘ servis

Ve Slaviãínû nepomohla ani pfiesilovka
FC TVD Slaviãín : Jiskra R˘mafiov 4:1 (1:1)

V dal‰ím utkání na‰i hráãi zajíÏdûli na hor-

kou pÛdu Slaviãína. JelikoÏ se odsud body

vozí málo, cíl byl potrápit soupefie a odvézt

si nûjaké body. Lépe zaãali domácí a v 7. mi-

nutû mûl ‰anci domácí Fojtík, ale jeho hla-

viãka skonãila na bfievnû. V dal‰ím prÛbûhu

mûli více ze hry na‰i hráãi a v 26. minutû se

individuálnû prosadil Îmolík a zpûtnou pfii-

hrávkou vybídl Ondru‰ku, kter˘ se nem˘lil -

0:1. Za dvû minuty pfii‰el pûkn˘ pas ·vajdy

na Îmolíka, kterého zastavil v samostatném

nájezdu domácí Michal ·vach, za coÏ musel

jít pfiedãasnû do ‰aten. Z následujícího pfií-

mého volného kopu mohl zv˘‰it opût

Ondru‰ka, ale jeho dûlovku do brány zasta-

vila hlaviãka obránce.

BohuÏel to bylo z na‰í strany na dlouhou do-

bu v‰e. Kluci pfiestali bojovat a mysleli si, Ïe

to pÛjde zfiejmû samo. Ve 40. minutû zahrá-

vali z poloviny hfii‰tû domácí pfiím˘ kop.

Dlouh˘ míã mífiil na neobsazeného Hofiáka

a ten hlavou vyrovnal. Do druhého poloãasu

mûli na‰i hráãi za úkol zv˘‰it bojovnost a do-

táhnout utkání do vítûzného konce. BohuÏel

slova trenéra vy‰la na prázdno a opak byl

pravdou. Domácí v poãetním oslabení se do

bezhlav˘ch útokÛ nepou‰tûli a ze zabezpeãe-

né obrany paradoxnû kontrolovali hru. Na‰i

hráãi pÛsobili „mrtvolnû“ a pfiedvádûli na

hfii‰ti svoji slab‰í stránku. Toho domácí vyu-

Ïili a opût dlouh˘m míãem v 51. minutû ‰li

do vedení, kdyÏ se trefil Petr ·vach.

Sice se na‰i hráãi snaÏili o zkorigování, ale

bez bojovnosti, nasazení a dÛrazu to bohu-

Ïel nejde. V domácím prostfiedí by si kluci

vyslechli asi hlasit˘ pískot vûrn˘ch fanou‰-

kÛ, neboÈ to, co pfiedvádûli ve druhém po-

loãase, vystihl dvûma slovy jeden z fanou‰-

kÛ: „No coment.“ V závûru domácí je‰tû

dokázali dvakrát skórovat, kdyÏ se nejdfiív

v 82. minutû trefil Hofiák a v 89. minutû

pak stfiídající Barcúch - 4:1. Domácí si za

pfiedveden˘ v˘kon moÏná vítûzství neza-

slouÏí, ale jelikoÏ byli na hfii‰ti jedin˘m

muÏstvem, patfií jim pln˘ bodov˘ zisk po

právu. Kamil Furik

Branky: 40’ a 82’ Hofiák, 51’ ·vach Petr,

89’ Barcúch - 26’ Ondru‰ka

Rozhodãí:
Pala, Hess, Tobola - Matyá‰ (delegát)

R˘mafiov:
·ulák, Krajãoviã, Jifiiãn˘, Dosedûl, Gyorgy,

Kocúr (74 ·imko), Orság, Ondru‰ka,

Pfiecechtûl (77 Dankoviã), ·vajda, Îmolík

Slaviãín:
Talãík, Hofiák, Fábry (75 Barcúch), Ptáãek,

Mich, ·vach M. (28 âK), ·vach T., Macek,

Vacula, Otépka, ·vach P. (86 Tománek),

Fojtík (73 âiÏmár) - trenér: Hofiák

Dorostenci doma neporazitelní
Jiskra R˘mafiov - TJ Ludgefiovice 4:0 (1:0)

Zápas dvou sousedÛ v tabulce sliboval dobr˘

fotbal. Hosté, ktefií jsou jen o bod za námi na

‰estém místû, se netajili tím, Ïe by rádi od-

vezli nûjak˘ bodík. Domácí zaãali uÏ témûfi

tradiãnû, hned ve 2. minutû po pfiihrávce

La‰áka nepromûnil Kuãera ‰anci a to pozna-

menalo dal‰í prÛbûh hry v prvním poloãase.

Hrálo se od ‰estnáctky k ‰estnáctce a hosté

nûkolikrát nebezpeãnû zahrozili z brejkÛ, na-

‰tûstí obrana byla ve v‰ech pfiípadech na mís-

tû. Na‰i kluci tlaãili soupefie na jeho pÛli, ale

chybûl klid v zakonãení, navíc nûkolikrát se

vyznamenal zfiejmû nejlep‰í hráã hostí bran-

káfi Ko‰ak. Ve 29. minutû zlikvidoval únik

Kuãery a ve 37. minutû bravurnû vyrazil na

roh tvrdou stfielu Nûmce. Na KuãerÛv rohov˘

kop si perfektnû naskoãil Jaro‰ a vedli jsme

koneãnû 1:0. Ve 39. min. opût brankafi hostí

zlikvidoval ‰anci Jaro‰e po pûkné akci

s Kuãerou.

Do druhé pÛle hosté provedli jednu zmûnu

v útoku a najednou jich bylo plné hfii‰tû. To

jako by byla v˘zva pro na‰e kluky a zaãal se

hrát fotbal. Ve 49. min. Kuãera sv˘m typic-

k˘m zpÛsobem pfievzal míã na vlastní polo-

vinû, obe‰el tfii hráãe hostí a pod vybûhnuv-

‰ím brankáfiem zv˘‰il na 2:0. V 60. min. jsme

zahrávali voln˘ kop a po nacviãeném signá-

lu opût Kuãera pohodlnû skóroval na 3:0.

Ani za tohoto stavu hosté nepfiestali hrát

a naopak se snaÏili o rychlé protiútoky. 

V 63. min. snad po jediném kiksu obrany po-

drÏel muÏstvo sv˘m obûtav˘m zákrokem

Furik a udrÏel ãisté konto. Hned z protiútoku

po pûkné spolupráci Gorãík, Kuãera dává

Gorãík na 4:0. Do konce uÏ byl zápas v na‰í

reÏii, ov‰em uÏ bez gólové radosti. 

V 69. min. zahazuje vyloÏenou ‰anci Slovák,

v 76. min. po tvrdé stfiele Nûmce stfiílí

Kuãera pát˘ gól, kter˘ rozhodãí kvÛli údaj-

nému postavení mimo hru neuznal, 

v 79. min. poslal Kuãera do ‰ance Tigrana,

kter˘ nepromûnil, a navíc tent˘Ï hráã 

v 83. min. trefil krásnou ranou tyã. Zatím si

musí na gól v dresu dorostu poãkat.

Hosté byli velmi sympatiãtí tím, Ïe i za ne-

pfiíznivého stavu se snaÏili bez zbyteãn˘ch

a záludn˘ch faulÛ hrát fotbal aÏ do konce ut-

kání. Na‰i kluci jako celek zaslouÏí pochva-

lu aÏ za hru ve druhém poloãase, z jednotliv-

cÛ malinko vyãnívali Valá‰ek, BernaÈák,

Jaro‰ a Kuãera. Pfií‰tí sobotu zajíÏdí dorost

k poslednímu utkání podzimu do Tísku.

René Zatloukal

Branky: 49’ a 60’ Kuãera, 38’ Jaro‰, 64’
Gorãík
Rozhodãí: Koraba

R˘mafiov: Furik, BernaÈák, Valá‰ek, FojtÛ,

La‰ák (46 Slovák), Gorãík, Jaro‰, Knapek

(46 Gevorgyan T.), Kuãera, Nûmec, Sitafi (69

Mrhal)

Ludgefiovice: Ko‰ak, Balgar, Strako‰ (46

Hofiínek), KáÀa, Thiel (59 Holenka), Hrub˘,

Kolasa, Mudroch, Adamãík, Mu‰álek,

Ondru‰ (80 Vitásek)
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JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 30. 11. 2007
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 22. 11. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

21/2007

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ INVESTICE

OZNÁMENÍ O ZMùNù
TELEFONNÍHO âÍSLA
na poboãku advokátní kanceláfie

JUDr. Luìka Zakopala, advokáta,
Krnovská 1397/47, 792 01 Bruntál,

zapsaného v âAK ã. 3857,
IâO: 66 22 36 10

Poboãka: Mgr. Petr Wolff, 
zapsán v âAK ã. K33046

Jesenická 12, 795 01 R˘mafiov
mobil: 724 107 390, 737 368 99
E-mail: petr.wolff@seznam.cz

Kompletní fie‰ení pro Va‰e nahrávky

www.digitizer.cz

Máte doma nahrávky na VHS, Hi 8, 

video 8, mini DV, DVD, 

MC kazetách ãi gramofonov˘ch

deskách se záznamy 

z dovolen˘ch, firemních akcí,

filmÛ, hudebních nahrávek,

nebo prostû jen nahrávky, 

které stojí za to mít uchované 

navÏdy?

Pak se obraÈte na nás!

Jak uÏ je uvedeno v názvu,

zab˘váme se digitalizací audio nahrávek, 

dokumentÛ, fotografií a videa.

Jako doplÀkové sluÏby

mÛÏeme nabídnout la-

minování, barevn˘

a ãernobíl˘ potisk

(LihgtScrible) potisk

CD a DVD médií.

SERIÓ
ZNÍ P

ÒJâ
KY A

ÚVùRY

- B
EZ P

OPLATKU P
¤EDEM!

Bez udání úãelu
- 10 000 aÏ 200 000 Kã.

Úãelové - pfiestavby,
rekonstrukce, koupû
auta, domu, bytu
50 000 aÏ 500 000
aÏ X tisíc Kã. Dále také úvûry

ze stavebního spofiení,
penzijní pfiipoji‰tûní

- dárek pro kaÏdého
nového klienta, hypotéky.

Tel.: 774 343 278
email: LEONSTARS@seznam.cz

Omluva ãtenáfiÛm
Redakce se omlouvá ãtenáfiÛm

za vadn˘ tisk nûkolika exempláfiÛ
R˘mafiovského horizontu 19/2007,

zpÛsoben˘ technickou
chybou tiskárny.

Redakce

Kontakt:
Antonín âernín, Vûtrná 17, 795 01 R˘mafiov

Telefon: 736 679 279, 605 130 372
E-mail: digitizer@digitizer.cz

www.digitizer.cz
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!!! NEP¤EHLÉDNùTE !!! NEP¤EHLÉDNùTE !!! NEP¤EHLÉDNùTE !!! NEP¤EHLÉDNùTE!!!

MARPI TRADING, s. r. o.
Opavská 287, Janovice u R˘mafiova, tel.: 554 211 110; 731 614 077; 731 614 088

1. FORD Galaxy 1,9Tdi, r. v.

2006, naj. 31 555 km, 6st. pfie-

vod., 7 míst, ESP, 3 zón. kli-

ma, 6x airbag, vyhfi. ãelní ok-

no, rádio s CD, dálk. ovl., ser-

vis. kníÏka. Cena: 609 000 Kã.

12 mûsícÛ záruka FORD

2. FORD Mondeo 2.0TD-

CI, r. v. 2006, naj.16 457

km, ABS, centrál, digi kli-

ma, 4x airbag, rádio s CD,

servis. kníÏka. Cena: 439

000 Kã.

12 mûsícÛ záruka FORD

3. FORD Focus 1,6i/100k,

r. v. 2006, naj.19 000 km,

4x airbag, centrál, klima, el.

okna, ABS, rádio s CD, ser-

vis. kníÏka. Cena 335 000

Kã.

12 mûsícÛ záruka FORD

4. a 5. FORD Mondeo 2.0TDCI kombi, r. v. 2006, naj. 40

000 km, 4x airbag, ABS, el.okna, el. zrcátka, rádio s CD, di-

gi klima, centrál. Cena: 449 000 Kã.

12 mûsícÛ záruka FORD

NOVù

V JANOVICÍCH!!!

PPPP RRRR OOOO DDDD EEEE JJJJ     PPPP ¤¤¤¤ EEEE DDDD VVVVÁÁÁÁ DDDD ùùùù CCCC ÍÍÍÍ CCCC HHHH     VVVV OOOO ZZZZ IIII DDDD EEEE LLLL     FFFF OOOO RRRR DDDD
SSSS EEEE     ZZZZ ÁÁÁÁ RRRR UUUU KKKK OOOO UUUU !!!!

- vozidla nehavarovaná !

- bez upraven˘ch tachometrÛ!

- s originální servisní kníÏkou!

- vozidla po pfiedprodejním
servisu!

Ford Mal˘ a Velk˘, s. r. o., Ostrava

Na vozidla se vztahuje
záruka v˘robce FORD !

Pfiijìte se sami
pfiesvûdãit!

MoÏnost
financování

úvûrem
ãi leasingem !



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

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

Ford Transit 2.0, CZ, SERVIS, 
r. v. 2001, airbag, rádio, posil.
fiíz., taÏné, dûlená zadní sedadla.
Cena: 259 900 Kã bez DPH.

Renault Kangoo 1.2, 5 míst,taÏné, r. v.
1998, rádio, taÏné, mlhov., imob., el.
okna a zrc., dûlená zad. sed., centrál,
ABS, 2x airbag. Cena: 109 900 Kã.

Renault Master 1.9 dTi, r. v.
2000, rádio, posilovaã fiízení,
taÏné. Cena: 219 900 Kã. 

Land Rover Discovery 2.5TD5, auto-
mat, r. v. 2004, ABS, ESP, kÛÏe, rádio,
el. v˘bava, indik. park., centrál, CD
2x airbag a dal‰í. Cena: 489 900 Kã.

Ford Puma 1.4i, r. v. 1999, rádio,
posil. fiíz., zadní stûraã, el. zrcát-
ka a okna, centrál, CD, ABS,
2x airbag. Cena: 119 900 Kã.

Citroen Xsara Picasso HDI, R. V. 2003, ABS, 
4x airbag, teplomûr, senzor brzd, rádio, el. v˘-
bava, CD, imob., posil. fiíz., PC, centrál, mlhov-
ky. Cena: 219 990 Kã.

Peugeot 206 SW 1.4HDi, servis, r. v.
2003, 2x airbag, rádio, imob., el. ok-
na, posil. fiíz., taÏné, centrál, zadní
stûraã, mlhovky. Cena: 189 900 Kã.

Audi A6 Tdi Combi, automat, r. v. 2001,
ESP, taÏné, temp., senz. brzd, ASR, CD,
rádio, el. v˘b., PC, centrál, alarm, ABS,
4x airbag a dal‰í. Cena: 319 900 Kã.

BMW 330D Combi, 1. maj., r. v. 2000,
ABS, ESP, rádio, tepl., temp., senzor
brzd, PC, el. v˘bava, centrál, CD mûniã,
4x airbag a dal‰í. Cena: 279 900 Kã.

Hyundai Terracan 2.9CRDi, r. v.
2003, posil. fiíz., zadní stûraã, uzáv.
difer., el. okna a zrcátka, centrál, CD,
ABS, 2x airbag. Cena: 389 900 Kã.   

BMW X5 3.0d, r. v. 2002, ABS, xeno-
ny, el v˘bava, temp., palubní poãítaã,
ostfiik. svûtl., imob., AL kola, centrál,
CD, 6 x airbag. Cena: 679 990 Kã.

Volkswagen Passat TDi Combi, r. v. 2003,
ABS, ESP, ASR, CD, rádio, PC, el v˘bava,
senzor brzd, imob., el. okna, centrál, CD,
8x airbag. Cena: 289 900 Kã.

Renault Scénic 1.6 16V, 1. maj., r. v.
2002, rádio, zadní stûraã, tepl., imob.,
el. okna a zrcátka, centrál, CD, ABS,
6x airbag. Cena: 194 900 Kã.

Alfa Romeo 156 2.4 JTD, r. v. 2004,
ABS, taÏné, teplomûr, senzor brzd,
ASR, CD, rádio, el. v˘b., PC, centrál,
12x airbag a dal‰í. Cena: 289 900 Kã.

Fiat Punto 1.9JTD, r. v. 2004, rádio, 
imob., el. okna a zrcátka, pos. fiíz., PC,
teplomûr, zadní stûraã, centrál, CD,
ABS, 2x airbag. Cena: 164 900 Kã.

KLIMA

DIGI KLIMA

DIGI KLIMAKLIMA 4X4 4X4 4X4 DIGI KLIMA

AUTOMAT
DIESEL

DIESEL

DIESELDIESEL DIESEL DIESELDIGI KLIMA

DIGI KLIMA

DIGI KLIMA DIGI KLIMA

NAVI

96 kW

AUTOMAT 135 kW

129 kW

130 kW XENON

132 kW 135 kW
4X4

DIESEL KLIMAKLIMA

DIESEL DIESEL DIGI KLIMADIESEL
Peugeot 607 2.2HDi, r. v. 2003, ESP,
rádio, imob., el. okna, PC, indik. park.,
el. v˘bava, senz. stûraãÛ a svûtel, cent-
rál, ABS, 8x airbag. Cena: 429 900 Kã.

DIESEL

5 MÍST 9 MÍSTTAŽNÉ

■ 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

NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY

·etfiíme va‰e peníze
• neplaÈte poplatek za smlouvu
• lustrace vozidel ZDARMA
• nemûnná v˘‰e splátek

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

K vozÛm na splátky bonus:
satelitní navigace
Akontace od 0%

4x letní pneu
zámek zpáteãky

slevová karta na PHM
CCS karta 5 000 Kã

Spotfiebitelské
úvûry

• od 0% akontace
• na v‰echny vozy 
• bez omezení

stáfií 
• bez potvrzení pfiíjmÛ
• bez ruãitele

NAJETO 50 TIS. KM

BMW 525d,130kW, automat, r. v. 2004,
ABS, ESP, ASR, DVD, CD, PC, plná el.
v˘bava, temp., senz. stûr. a brzd, rádio,
centrál, 8x airbag. Cena: 649 900 Kã.

1. MAJITEL

1. MAJITEL

1. MAJITEL

1. MAJITEL

1. MAJITEL

6KVALT

DIESEL
AUTOMAT

DIGI KLIMA

Citroen Xsara Picasso

splátka jiÏ

od 1940 Kã/mûs.

BONUS
Navigace + sada zimních pneu

CZ

AUTORIZOBANÉ  PRACOVI·Tù CEBIA


