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První díl nového seriálu Historie 
jednoho domu

R˘mafiov‰tí hasiãi pomohli zachránit
zranûnou srnku

Mahen zve na komedii Paní Savageová 
v rozpacích

Sobotní vernisáÏ 7. února zahájila v˘-
stavu Vladimíra Hally

Pfiípravka, Ïáci i dospûlí sbírají dal‰í body
na ledové plo‰e

ročník XI .
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Bobfii na R˘mafiovsku
V b˘valém odkalovacím rybníce za vlako-

v˘m nádraÏím ve smûru na Jamartice se 

usídlili bobfii. Bezpeãnû o tom svûdãí poraÏe-

né stromy na ostrÛvku rybníka a na jeho ji-

hov˘chodním bfiehu s charakteristick˘m zpÛ-

sobem okusu kÛry a kmenÛ stromÛ. BobrÛm

tu nejvíce zachutnaly pfiedev‰ím osiky a vrby.

Dva nejvût‰í stromy (prÛmûr asi 30 cm) se

jim porazit nepodafiilo - jeden se pfii pádu za-

pfiel o jiné stromy a jeden strom byl zfiejmû

nad jejich síly.

Je to jiÏ asi tfietí zaznamenan˘ v˘skyt bobrÛ

v na‰em regionu po Tvrdkovu a Velké ·táhli.

Pfiicházejí k nám pravdûpodobnû z Litovel-

ského Pomoraví, kde se dnes jiÏ bûÏnû vysky-

tují mezi Olomoucí, Litovlí a Mohelnicí,

a nebo z Poodfií. Jsou to statní hlodavci

o hmotnosti 10 - 30 kg, ktefií v na‰ich pod-

mínkách prakticky nemají pfiirozené nepfiá-

tele, a proto jejich stavy trvale narÛstají.

DÛsledkem pfiemnoÏení je právû migrace

pfiedev‰ím mlad˘ch zvífiat do neosídlen˘ch

oblastí.

Îiví se pfieváÏnû rostlinnou potravou - okusem

kÛry a l˘ka stromÛ, které po poraÏení kromû

kmene prakticky celé spotfiebují. Zbytky stro-

mÛ pak pouÏívají na stavby „bobfiích hradÛ“

na jezerech a pl˘tk˘ch rybnících nebo „bob-

fiích hrází“ na fiekách k udrÏení jejich vysoké

a stálé hladiny. Niãením vegetace v okolí fiek

mohou zpÛsobovat ‰kody na porostech.

Nejvíce ‰kod u nás zpÛsobují bobfii v rezerva-

ci na Lednick˘ch rybnících a v arboretu zám-

ku Lednicena cenn˘ch a vzácn˘ch dfievinách.

Bude zajímavé sledovat dal‰í v˘skyt bobrÛ

v na‰í lokalitû, zda jim zdej‰í bfiehové porosty

budou staãit, anebo je nouze pfiinutí najít si

vhodnûj‰í oblasti. Bobfii jsou v‰ak velmi pla-

chá zvífiata, pozorovat je tedy mÛÏeme jen ze

vzdálenosti minimálnû 60 metrÛ. Petr Klouda

Hejtman se setkal se starosty
Dne 22. ledna nav‰tívil nov˘ hejtman
Moravskoslezského kraje Ing. Jaro-
slav Palas region R˘mafiovska. Se‰el
se se starosty a místostarosty obcí
regionu v prostorách hotelu Avalan-

che, aby spolu projednali hlavní pro-
blémy na‰eho regionu a celého kraje.
Starostové obcí pfiednostnû poÏá-

dali hejtmana o podporu kraje

pfiedev‰ím v opravách komunika-

cí. Jejich stav totiÏ trvale povaÏu-

jí za neudrÏiteln˘ a jejich Ïádosti

v minulosti nebyly pfies ãetné pfií-

sliby ze strany MSK vyplnûny.

Dále poÏádal starosta R˘mafiova

Ing. Petr Klouda hejtmana o pod-

poru udrÏení stfiedního ‰kolství

v R˘mafiovû, o podporu projek-

tÛm a Ïádostem obcí o dotace na

jejich investiãní zámûry a o zmû-

nu celkového pfiístupu kraje 

k okrajov˘m a odlehl˘m ãástem.

Vzru‰ená diskuse probûhla na té-

ma vûtrn˘ch elektráren. Tu vyvo-

laly pfiedev‰ím snahy obce Velká

·táhle a soukrom˘ch firem o v˘-

stavbu vûtrn˘ch elektráren v regi-

onu. Drtivá vût‰ina starostÛ a za-

stupitelstev obcí v˘stavbu v regi-

onu zavrhuje, jejich v˘stavba na

území byÈ jen jediné z obcí váÏnû

naru‰í krajinn˘ ráz celé oblasti.

Ing. Palas se projevil jako odpÛr-

ce vûtrn˘ch elektráren, a to zvlá‰-

tû v prostfiedí JeseníkÛ.

Dal‰ími tématy byla dopravní ob-

sluÏnost v regionu, koncepce roz-

voje kraje, ãerpání dotací z regio-

nálního operaãního programu

kraje a mnoho dal‰ích. Ing. Palas

pochází z okresu Bruntál a jeho

problémy dobfie zná. Pfiislíbil po-

moc regionu v rámci finanãních

moÏností krajského rozpoãtu

a rovnomûrné rozloÏení investic

v kraji. V tomto volebním období

má region v zastupitelstvu MSK

dva zástupce - Ing. Jaroslava

Kalu a Vladimíra Velebného. Ti

ve sv˘ch vystoupeních potvrdili

pfiednostní zájem na rozvoji na‰e-

ho regionu a fie‰ení jeho váÏn˘ch

problémÛ.

Ing. Petr Klouda

B˘valá prádelna v nemocnici jde do draÏby
BBudova prádelny v areálu r˘mafiovské nemocnice
je na prodej. Bude nabídnuta formou dobrovolné
draÏby, která se uskuteãní 11. bfiezna 2009 v 10.00
ve Stfiedisku volného ãasu v R˘mafiovû. Vyvolávací
cena ãiní 500 tisíc Kã.

Jde o samostatnû stojící zdûnou budovu s val-

bovou stfiechou. V podzemním podlaÏí jsou

skladovací prostory, v I. nadzemním podlaÏí

místnost prádelny bez technologického vyba-

vení, kanceláfi, sociální zafiízení, místnost pfiíj-

mu a v˘deje prádla a chodba, ve II. nadzem-

ním podlaÏí jsou ãtyfii místnosti. Podkroví je

ãásteãnû upraveno. Objekt je napojen na inÏe-

n˘rské sítû. V̆ mûra pozemku ãiní 212 m2, cel-

ková zastavûná plocha budovy je 458,78 m2.

Budova se nachází v klidném prostfiedí parku

nemocnice. BliÏ‰í informace o draÏbû jsou ob-

sahem draÏební vyhlá‰ky, kterou lze najít

na www.rymarov.cz a na centrálním registru

www.centralniadresa.cz.

Prohlídka objektu b˘valé prádelny je sta-
novena na termíny 24. 2. 2009 od 9.00 do

12.00 a 3. 3. 2009 od 9.00 do 12.00 (kontakt-

ní osoba Ing. Lenka Vavfiiãková, tel:

554 211 329, e-mail: vavrickova@ryma-

rov.cz). Prohlídka bude zahájena vÏdy v 9.00

u budovy Bytermu R˘mafiov, p. o., Palackého

11. Podklady MûÚ R˘mafiov

Fota: Petr Klouda

Foto: archiv MûÚ R˘mafiov

Fota: archiv MûÚ R˘mafiov
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V tomto ãísle najdetePár slov o tom, jaké by to bylo, kdyby...

Od bfiezna musí mít vá‰ pes mikroãip
Zastupitelé mûsta R˘mafiova vydali ve ãtvrtek 5. února obecnû závaz-

nou vyhlá‰ku mûsta R˘mafiova ã. 01/2009 o trvalém oznaãování psÛ

s úãinností od 1. bfiezna 2009. Co to pro majitele pejskÛ znamená?

Psi jsou ve mûstû trvale zdrojem (bohuÏel ãasto oprávnûné) kritiky ob-

ãanÛ za volné pobíhání, v˘skyt psích v˘kalÛ na vefiejn˘ch prostran-

stvích, únik z evidence a podvody s pfiihlá‰ením psÛ. Mûstská policie

roãnû odchytne nûkolik desítek psÛ, které krátkodobû umisÈuje do pfie-

chodného útulku ve správû Mûstsk˘ch sluÏeb na ãistiãce odpadních

vod, a hledá pro nû nové majitele. V pfiípadû velmi ‰patného zdravotní-

ho stavu se psi po rozhodnutí veterinárního lékafie utratí.

Principem ãipování psa je zavedení elektronického mikroãipu s indivi-

duálním kódem pod kÛÏi zvífiete. KaÏd˘ pes je pak za pomocí ãteãky 

okamÏitû snadno identifikovateln˘. Navíc jiÏ platí nafiízení, Ïe pfii v -̆

vozu psa do zahraniãí je ãipování povinné. Podle veterinárního lékafie je

ãipování pro psy naprosto bezproblémové a psovi nijak neublíÏí. âip

má tvar váleãku velikosti 12x2 mm a má svÛj ãíseln˘ a ãárov˘ kód.

Zavádí se upravenou injekãní stfiíkaãkou a majiteli psa je vydán prÛkaz

s nalepen˘m kódem. Zámûna psÛ je pak vylouãena. Odhaduje se, Ïe

v na‰em mûstû je jiÏ asi sto oãipovan˘ch psÛ pfiedev‰ím z dÛvodu v˘-

jezdu za hranice.

KaÏd˘ chovatel bude

povinen nechat psa

star‰ího tfií mûsícÛ 

oznaãit mikroãipem,

a to nejpozdûji do 28. 2.

2010. Jedna aplikace

mikroãipu vyjde pfii-

bliÏnû na 360 Kã, nic-

ménû náklady na ãipo-

vání psÛ ponese mûs-

to. Z podkladÛ
MûÚ JiKo

Pfied pár dny jsem si v Mladé frontû pfieãetl ãlánek o zákazu noã-

ního vycházení dûtí v Bulharsku. Tamní parlament zavedl toto 

opatfiení ve snaze o omezení dûtské kriminality a násilí. Dûti mlad-

‰í ãtrnácti let se tak nebudou po 20. hodinû moci objevit v restau-

racích ani na ulicích bez doprovodu dospûlého, mládeÏ do 18 let

má stejn˘ zákaz po 22. hodinû. Finanãní tresty za pfiípadné poru-

‰ení tohoto zákazu postihnou rodiãe.

Pfii zamy‰lení nad tímto omezením veãerního a noãního Ïivota dû-

tí se ãlovûk neubrání pfiedstavû, jak by byl podobn˘ zákaz pfiijat

u nás. Dotãení teenagefii by zfiejmû velkou radost nemûli. Co by

dûlali doma? âetli knihu nebo hráli nûco s rodiãi? Bez komentá-

fie. Zfiejmû by v‰e fie‰il pfiítel ã. 1, poãítaã. âást rodiãÛ by moÏná

dan˘ zákaz pfiivítala. Nemuseli by se strachovat, kdy a v jakém

stavu se jejich dítû vrátí domÛ. Urãitû by se ale v fiadách rodiãÛ na-

‰li i takoví, ktefií jsou rádi, kdyÏ toho svého puberÈáka nevidí.

Dospûlá vefiejnost obecnû by zfiejmû na místû poslancÛ pro dan˘

zákon zvedla ruku. Stejnû jako na‰i bdûlí stráÏci pofiádku by oce-

nili zamezení nadmûrného noãního hluku a vandalismu. Hlasitého

protestu bychom se zfiejmû doãkali od majitelÛ tûch zábavních

podnikÛ, ktefií jsou na mladé klientele závislí. Své by do diskuze

pfiidali i na‰i pedagogové. Ono smysluplnû vzdûlávat nûkoho, kdo

má za sebou pár hodin spánku, dost dobfie nejde.

Jedno je jisté, velk˘m dohadÛm bychom urãitû pfii pfiípadném fie-

‰ení takového zákona neunikli. Proti snaze, aby rodiãe s dûtmi trá-

vili více ãasu, nikdo zfiejmû nic nenamítne. Ale je direktivní zásah

státu v takovém pfiípadû na místû? Pfii zodpovûdnosti kaÏdého

z nás bychom zákonem asi nic fie‰it nemuseli. Zodpovûdn˘ rodiã

zodpovûdnû vychová své dítû, zajímá se a dohlíÏí na jeho voln˘

ãas. Zodpovûdná obsluha zábavních podnikÛ nedopustí, aby tam

mladiství pili alkohol. Otázkou je, zda si svou zodpovûdnost

v‰ichni uvûdomujeme. Vlastimil Baran
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Aktuálnû z mûsta

Od ledna 2010 skonãí pofiadníky na byt
V pondûlí 26. ledna se uskuteãnilo fiádné zasedání
Rady mûsta R˘mafiova. Radní na nûm pfiijali cel-
kem sto devût usnesení, z nichÏ jedenatfiicet mûlo
charakter doporuãení pro jednání zastupitelstva
mûsta. Vût‰inu usnesení tvofiily majetkové a byto-
vé záleÏitosti.
Rada mûsta schválila pofiadník uchazeãÛ

o pfiidûlení bytu na rok 2009. Pofiadník je roz-

dûlen do dvou skupin, na uchazeãe o pfiidûle-

ní bytu bez rozli‰ení velikosti poÏadovaného

bytu a na uchazeãe podle v˘znamu a potfieby

jejich práce pro mûsto. Celkem je v pofiadní-

ku evidováno celkem tfiia‰edesát uchazeãÛ.

Rada mûsta schválila úpravu Pravidel pro

hospodafiení s byty v majetku mûsta R˘ma-

fiova, spoãívající ve zru‰ení pofiadníku na pfii-

dûlení bytu s platností od 1. ledna 2010.

Nabídky bytÛ za pevnou základní sazbu ná-

jemného, které se dosud pfiidûlovaly uchaze-

ãÛm z pofiadníku, budou vyvû‰ovány na 

úfiední desce. Zájemci budou vyplÀovat Ïá-

dost s uvedením sv˘ch osobních, sociálních

a bytov˘ch pomûrÛ. Tyto údaje budou bodo-

vány stejn˘m zpÛsobem, jako se dosud bo-

dovaly Ïádosti uchazeãÛ z pofiadníku. Podle

poãtu bodÛ rada mûsta urãí pofiadí uchazeãÛ

pro pfiidûlení bytu. Podmínky, které se za-

chovávají: trvalé bydli‰tû nebo zamûstnání

v R˘mafiovû, nevlastnûní bytu nebo objektu

k bydlení, ãestné prohlá‰ení o dluzích.

Uchazeã nebude platit jistinu ani zálohu na

nájemné. Tímto zpÛsobem se zjednodu‰í ad-

ministrativa spojená s nabízením bytÛ 

a urychlí se vyfiizování Ïádostí uchazeãÛ

o byt. Dosud, pokud se nûkdo ocitl v tíÏivé

bytové situaci, musel se nejprve zapsat do

pofiadníku a byt mu byl nabízen aÏ v násle-

dujícím roce.

O zasnûÏování se postarají
Mûstské sluÏby

Dal‰í zprávy z rady

Radní schválili uzavfiení dodatku ke

smlouvû o v˘pÛjãce mezi mûstem

R˘mafiov a Ski klubem RD R˘ma-

fiov, fie‰ícího zúÏení v˘pÛjãky o stroj-

nû-technologické zafiízení na v˘ro-

bu umûlého snûhu (snûhové dûlo)

a o ãást pozemku parc. 507/1 (mimo

pozemek pod stavbou) a dále v˘-

pÛjãku snûhového dûla Mûstsk˘m

sluÏbám R˘mafiov, s. r. o., na dobu

neurãitou. Mûstské sluÏby by ve

vhodnou dobu a za vhodn˘ch pod-

mínek kaÏdoroãnû pfiipravily v za-

hradû Hedvy bûÏeckou traÈ o délce

cca 500 - 1000 m. S realizací pro-

jektu sportovnû-kulturního areálu

v zahradû Hedvy se situace se za-

snûÏováním nejen zlep‰í (souãástí

bude rozvod vody pro zasnûÏování

a sníh nebude nutno rozváÏet z jed-

noho místa), ale navíc vznikne nové

pracovní místo. Pfiedpokládá se jed-

no aÏ tfii zasnûÏování za sezónu.

Vzniklé náklady budou hrazeny

z poloÏek urãen˘ch pro dotaci spor-

tu, a to jiÏ z rozpoãtu roku 2009.

Rada mûsta schválila uzavfiení Vefiejnoprávní smlouvy mezi

mûstem R˘mafiov a obcí Stará Ves podle § 3 a odst. 2 zákona

ã. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-

sÛ, jejímÏ pfiedmûtem je plnûní úkolÛ obecní policie podle v˘-

‰e uvedeného zákona.

Radní schválili poskytnutí pfiíspûvku Základní ‰kole R˘mafiov,

·kolní námûstí 1, p. o., na sociálnû-zdravotní kurz ÏákyÀ ‰ko-

ly ve v˘‰i 3000 Kã, dále schválili poskytnutí pfiíspûvku na rok

2009 TJ Jiskra R˘mafiov na péãi o sportovní zafiízení mûsta ve

v˘‰i 590 tis. Kã a pfiíspûvku na tûlov˘chovnou ãinnost oddílÛ

ve v˘‰i 299 tis. Kã. Dále schválili poskytnutí pfiíspûvku hoke-

jovému klubu HC R˘mafiov na tûlov˘chovnou ãinnost ve v˘‰i

205 200 Kã. Jedná se o rozdûlení ãástek schválen˘ch v rozpo-

ãtu mûsta usnesením zastupitelstva ze dne 11. 12. 2008.

Z podkladÛ MûÚ zpracoval JiKo

Mûsto se zapojilo do Krajského programu prevence kriminality
Zastupitelé schválili realizaci preventivní ak-

tivity v rámci Krajského programu prevence

kriminality na rok 2009 a schválili vyãlenûní

ãástky v rozpoãtu mûsta ve v˘‰i 20 % z cel-

kov˘ch pfiedpokládan˘ch nákladÛ na jednot-

livé dílãí projekty z programu. Do nûj se

mûsto R˘mafiov zapojilo jiÏ v loÀském roce.

V leto‰ním roce poskytuje ministerstvo vnit-

ra dotace na preventivní aktivity obcí pro-

stfiednictvím Moravskoslezského kraje.

Mûsto se hodlá ucházet o dotaci na financo-

vání skateparku na Palackého ulici, na kter˘

mÛÏe získat ãástku aÏ 700 tis. Kã. 

Z podkladÛ MûÚ JiKo

Plánované opravy komunikací mûsta v roce 2009
Zastupitelé mûsta pfiipravují s odborem Ïivotního prostfiedí a regionálních rozvoje plán oprav komunikací ve vlastnictví mûsta na rok 2009.

Z rozpoãtu letos vyãlenili na opravy celkovou sumu 7 mil. Kã (loni 6 mil. Kã). Do nejuÏ‰ího v˘bûru se dostaly tyto akce:

Zbylá finanãní ãástka pfiedstavuje jarní opravy v˘tlukÛ, vstupy do domÛ a dal‰í akce men‰ího rozsahu. Finanãní objem oprav odpovídá moÏ-

nostem leto‰ního rozpoãtu, kter˘ je pfiednostnû orientován na spoluúãast mûsta k dotacím z Regionálního operaãního programu MSK na dal-

‰í investice mûsta. Ing. Petr Klouda, starosta

Silnice, mosty a parkovi‰tû: (údaje o fin. objemu investic jsou v tis. Kã)

1. Mostek U Potoka 500

2. Parkovi‰tû Pivovarská 4 70

3. Jamartice, komunikace pod drahou 290

4. Parkovi‰tû Pivovarská 2 (4 místa) 72

5. Janovice, ul. Cihlová 1 280

6. Parkovi‰tû ÎiÏkova 300

7. Hornomûstská 28-30, dvorní ãást 620

8. Bartákova 24, dvorní ãást 550

Pû‰í komunikace:

1. Sokolovská ul. od gymnázia k Bartákovû ul. 618

2. Sídli‰tû Pivovarská - smûr námûstí 218

3. KfiiÏovatka tfi. HrdinÛ a Revoluãní ul. 154

4. Sídli‰tû Pfiíkopy - schody 185

5. Chodník pfied M· 1. máje 154

6. Chodník na Bartákovû 24 126
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Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: duben 2009

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Pracovní úvazek: 1,0

Platové podmínky: 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 samospráv-

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

Jiné poÏadavky: - vzdûlání minimálnû ÚSO - technického nebo ekonomického zamûfiení, popfi. V· - obor zamûfien˘ na regionální rozvoj;

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu;

- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 137/2006 Sb., zákon ã. 183/2006 Sb. v platném znûní);

- komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování;

- odpovûdnost a preciznost;

- organizaãní schopnosti;

- vysoké pracovní nasazení;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
- zpracování Ïádostí o dotace ze strukturálních fondÛ EU a dal‰ích grantov˘ch schémat;

- zaji‰Èování obchodní soutûÏe ve smyslu zákona ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách, v platném znûní;

- ãinnost koordinátora u vybran˘ch projektÛ.

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

- datum a místo narození uchazeãe;

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

- místo trvalého pobytu uchazeãe;

- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního pfiíslu‰níka;

- telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu;

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ 

tohoto v˘bûrového fiízení;

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

bezúhonnost vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m

prohlá‰ením;

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

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

nejpozdûji 4. bfiezna 2009.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 4. bfiezna 2009

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

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

uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou doku-

menty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.

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

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

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

Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov
vydává

oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

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

na místo
referenta odboru Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje

- regionální rozvoj
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Téma vydání - Obãané v hmotné nouzi

Obãané v hmotné nouzi si budou moci pfiilep‰it
Zákon ã. 111/2006 Sb., o po-
moci v hmotné nouzi, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, umoÏÀuje
od 1. ledna 2009 vyuÏít pro za-
mûstnání osob v hmotné nouzi
nov˘ institut vefiejné sluÏby.

Zmûny v zákonu o pomoci v hmotné nouzi se

t˘kají pfiedev‰ím v˘‰e pfiíspûvku na Ïivobytí

a zpÛsobÛ v˘platy dávek pomoci v hmotné

nouzi. Smyslem úprav je zv˘hodnit osoby,

které se skuteãnû snaÏí zv˘‰it si pfiíjem vlastní

prací, tedy pracují na bûÏném trhu práce ãi

v rámci institutÛ aktivní politiky zamûstnanos-

ti - vykonávají vefiejnû prospû‰né práce ãi krát-

kodobé zamûstnání, vykonávají urãité ãinnosti

v rámci dobrovolnické nebo vefiejné sluÏby.

VyuÏití vefiejné sluÏby se odrazí pfii stanove-

ní ãástek Ïivobytí u osob v hmotné nouzi. Od

ledna 2009 má osoba pobírající pfiíspûvek na

Ïivobytí moÏnost získat zv˘hodnûní, pokud

jde o v˘‰i dávky, a to v pfiípadû, Ïe prokáÏe

v˘kon dobrovolnické sluÏby nebo vefiejné

sluÏby v rozsahu alespoÀ 30 hodin v kalen-

dáfiním mûsíci. U jednotlivce pak zv˘‰ení

pfiedstavuje ãástku 553 Kã.

Od mûsíce ãervence bude u osob pobírají-

cích pfiíspûvek na Ïivobytí déle neÏ 6 kalen-

dáfiních mûsícÛ ãástka Ïivobytí diferencová-

na podle prokázan˘ch hodin v˘konu sluÏby.

Pokud tato bude vykonávána v rozsahu ales-

poÀ 20 hodin mûsíãnû, zÛstává v˘‰e dávky

nezmûnûna. Jednotlivec pak nadále pobírá

pfiíspûvek na Ïivobytí ve v˘‰i ãástky Ïivotní-

ho minima 3126 Kã.

V pfiípadû, Ïe dobrovolnická sluÏba ani

vefiejná sluÏba nebude prokazována, ná-

leÏí pfiíspûvek na Ïivobytí pouze ve v˘‰i

zákonem stanoveného existenãního mini-

ma, coÏ je ãástka 2020 Kã.

Krácení ãástky Ïivotního minima se nedo-

tkne osob, které pobírají pfiíspûvek na Ïivo-

bytí po dobu krat‰í 6 mûsícÛ, a dále osob,

u kter˘ch se ze zákona nezkoumá snaha

o zv˘‰ení pfiíjmu vlastní prací (napfi. osoba

star‰í 68 let, poÏivatel starobního dÛchodu,

osoba plnû invalidní, osoba pobírající rodi-

ãovsk˘ pfiíspûvek...). O tom, jaká ãástka Ïi-

vobytí bude v koneãné fázi pfiíjemci pfiíspûv-

ku na Ïivobytí pfiiznána, rozhodne obãan

sv˘m pfiístupem k v˘konu dobrovolnické

sluÏby nebo vefiejné sluÏby.

Vefiejnou sluÏbu budou moci organizovat ob-

ce. Tato sluÏba bude spoãívat v pomoci obci

v záleÏitostech, které jsou v jejím zájmu, ja-

ko je napfi. zlep‰ování Ïivotního prostfiedí, 

udrÏování ãistoty a pomoc v oblasti kulturní-

ho rozvoje a sociální péãe.

Realizací institutu vefiejné sluÏby mûsto

R˘mafiov doplÀuje vedle vefiejnû prospû‰n˘ch

prací, krátkodobého zamûstnání a dobrovol-

nické sluÏby moÏnosti zachování pracovních

dovedností u osob dlouhodobû setrvávajících

ve stavu hmotné nouze. Na základû písemné

smlouvy uzavfiené mezi obcí a osobou

v hmotné nouzi lze zabezpeãovat pomoc v zá-

leÏitostech, které jsou konány ve prospûch ob-

ce a jejích obãanÛ. Je proto v zájmu obce, aby

tûm osobám, které nevyuÏijí, popfiípadû ne-

mají moÏnost vyuÏít nûkterou ze stávajících

ãinností zachovávajících pracovní dovednos-

ti, umoÏnila podílet se na aktivitách, které pfii-

nesou uÏitek obci i osobám dlouhodobû setr-

vávajícím ve stavu hmotné nouze.

Obec zváÏí moÏnosti, které má pro organizo-

vání vefiejné sluÏby k dispozici. Vzhledem

k tomu, Ïe vefiejná sluÏba je zabezpeãována

v samostatné pÛsobnosti obce, mohou obce

pfii organizování vefiejn˘ch sluÏeb mezi se-

bou spolupracovat (§ 46 zákona ã. 128/2000

Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ).

Pokud se obec rozhodne vefiejnou sluÏbu 

organizovat, ukládá jí zákon povinnost uza-

vfiít s osobou v hmotné nouzi smlouvu o v˘-

konu vefiejné sluÏby. Z podkladÛ
odboru sociálních vûcí a zdravotnictví

MûÚ R˘mafiov a materiálÛ Ministerstva
práce a sociálních vûcí zpracoval JiKo

Informace k institutu vefiejné sluÏby

rozhovor
K realizaci institutu vefiejné sluÏ-
by se uskuteãnila první schÛzka
se zástupci mûsta, odboru sociál-
ních vûcí a zdravotnictví MûÚ
R˘mafiov aMûstsk˘ch sluÏeb R˘-
mafiov. Jak˘ v˘sledek, pane sta-
rosto, mûlo toto jednání?
Máme samozfiejmû zájem vyjít

zámûru ministerstva vstfiíc. Na

schÛzce byla domluvena pravi-

dla pfiedávání informací a vzá-

jemné spolupráce, aby mohl cel˘

projekt správnû odstartovat

a fungovat.

Co si mûsto slibuje od zavedení
institutu vefiejné sluÏby?
Na zámûru se mi líbí pfiedev‰ím

to, Ïe vláda hledá zpÛsoby, jak

vyselektovat ty nezamûstnané,

ktefií práci ve skuteãnosti nehle-

dají a nebo jsou sice „nezamûst-

naní“, ale pracují naãerno.

Myslím si, Ïe ãlovûk, kter˘ si

práci doopravdy hledá, nebude

mít problém odpracovat 20, re-

spektive 30 hodin vefiejn˘ch pra-

cí, aby si zachoval pracovní ná-

vyky a pfiitom si finanãnû polep-

‰il. Tyto hodiny neodpracuje ni-

kdy ten, kdo programovû o práci

nezavadí a nebo pracuje naãerno

a na sociální odbor si pouze cho-

dí pro peníze. Takov˘ parazitují-

cí ãlovûk by mûl dostat opravdu

jen naprosté minimum. Za dal‰í

pfiínos povaÏuji to, Ïe pfii poãtu

asi 90 dlouhodobû nezamûstna-

n˘ch v regionu mÛÏe mít polovi-

na z nich opravdov˘ zájem pra-

covat, coÏ je za rok fieknûme

1000 hodin práce na úklidu mûs-

ta. S nezamûstnan˘mi a jejich

pracovním nasazením mám bo-

haté zku‰enosti, iluze si nedû-

lám, ale povaÏuji to za krok

správn˘m smûrem.

Dûkuji za rozhovor.
JiKo

Zdravotnictví

Gynekologové vy‰etfiují nov˘m hysteroskopick˘m pfiístrojem
Diagnosticky pfiesnûj‰í a ‰etrnûj‰í zpÛsob vy‰et-
fiování zaãali pouÏívat lékafii gynekologického od-
dûlení Podhorské nemocnice, která je ãlenem sku-
piny Agel. Zdravotnické zafiízení v Bruntále získa-
lo jeden z nejmodernûj‰ích hysteroskopick˘ch
pfiístrojÛ znaãky Karl Storz v hodnotû témûfi 
350 tisíc korun, kter˘ nahradil zastaral˘ hyste-
roskop téÏe znaãky z roku 1996. Optika, kamera
i LCD monitor nové sestavy mají vût‰í rozli‰ovací
schopnost a zachytí tak i nejmen‰í chorobné zmû-
ny sliznice dutiny dûloÏní.
„Nov˘ hysteroskopick˘ set slouÏí k vy‰etfiení
dutiny dûloÏní v pfiípadech nepravidelného
dûloÏního krvácení, k odstranûní slizniãních

polypÛ, odebírání vzorkÛ tkání podezfiel˘ch
ze zhoubného bujení, k diagnostice myomÛ
a v neposlední fiadû k diagnostice vrozen˘ch
vad dutiny dûloÏní a pfiíãin neplodnosti,“ fií-

ká primáfi gynekologického oddûlení MUDr.

Svatopluk Talla s tím, Ïe t˘dnû je moÏno no-

v˘m pfiístrojem vy‰etfiit zhruba pût aÏ osm

gynekologick˘ch pacientek. Zákrok trvá de-

set aÏ patnáct minut a je provádûn v krátké

celkové anestézii.

„Díky pfiímé zrakové kontrole je zaji‰tûna
maximální pfiesnost vy‰etfiení, v neposlední
fiadû je pro pacientku v˘hodou krátkodob˘
pobyt v nemocnici, a to jen po dobu v˘konu

a nûkolik hodin sledování po vy‰etfiení,“ do-

plnil primáfi Talla. 

Podhorská nemocnice v posledních letech tr-

vale investuje nejen do rekonstrukce sv˘ch

budov, ale také do nového pfiístrojového

a zdravotnického vybavení. V loÀském roce

byly pofiízeny nové matrace pro v‰echny paci-

enty nebo unikátní ultrazvuk za milion korun,

kter˘ získalo urologické oddûlení a kter˘ 

umoÏÀuje celou fiadu vy‰etfiení orgánÛ vyluão-

vací soustavy. V leto‰ním roce se poãítá s ná-

kupem monitorovací techniky na interní JIP ãi

EKG telemetru za témûfi dva miliony korun.

Ing. Tomá‰ Îelazko, mluvãí holdingu Agel
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·kolství

·piãková péãe pro dialyzované pacienty z Bruntálska v novém
Pacienti z Bruntálska, ktefií trpí onemocnûním led-
vin a potfiebují pravidelnou dial˘zu, budou mít nej-
modernûj‰í péãi.
Po letech, kdy v okrese Bruntál, ale i v sou-

sedním opavském a krnovském regionu po-

dobné zafiízení buì chybûlo nebo fungovalo

v ne zcela optimálních prostorách, vyrostlo

na volném pozemku v areálu bruntálské ne-

mocnice zcela nové dialyzaãní stfiedisko.

Moderní centrum, jehoÏ vybudování si vyÏá-

dalo investici ve v˘‰i 42 milionÛ korun, vy-

stavûla bûhem ‰esti mûsícÛ na pozemcích

odkoupen˘ch od mûsta Bruntálu spoleãnost

B. Braun Avitum, s. r. o.

Zafiízení, které zcela nahradilo star‰í pÛvod-

nû pronajímané prostory v bruntálské ne-

mocnici, pfiinese pfiedev‰ím komfort a inti-

mitu dialyzovan˘m klientÛm. „V pfiíjemném
prostfiedí ‰piãkového dialyzaãního stfiediska
je 15 dialyzaãních kfiesel. To znamená, Ïe bu-
deme schopni pomáhat v‰em pacientÛm
z Bruntálska a okolí, ktefií musí vyuÏívat na-
pojení na umûlou ledvinu. V roce 2008 po-
tfiebovalo v âR pravidelné dialyzaãní o‰etfie-
ní témûfi pût a pÛl tisíce lidí. Celosvûtovû tr-
pí onemocnûním ledvin rÛzného druhu,
v rÛzném stádiu a rozdílné závaÏnosti deset

procent lidí,“ uvedl doktor Martin Kuncek,

jednatel spoleãnosti B. Braun Avitum.

Pfiipomnûl, Ïe kvalita dialyzaãní péãe je pra-

videlnû certifikována a splÀuje pfiísné pod-

mínky norem ISO, coÏ mimo jiné znamená,

Ïe lidé o‰etfiovaní v Bruntále mají zaruãenu

tutéÏ péãi jako v Praze, Brnû, Ostravû nebo

na kterémkoli jiném dialyzaãním stfiedisku 

B. Braun Avitum v Evropû.

Z medicínského pohledu bude bruntálské

pracovi‰tû poskytovat standardní dialyzaãní

v˘kony, stejnû jako ostatní dialyzaãní praco-

vi‰tû sítû B. Braun Avitum, kter˘ch je v âR

jedenáct. V novém centru budou pracovat

dva stálí lékafii a podle potfieby je doplní dal-

‰í ãtyfii. O pacienty se bude starat také 

12 zdravotních sester.

„Vzhledem ke komplexnosti zmûn zdravotní-
ho stavu nemocn˘ch s chronick˘m onemoc-
nûním ledvin se snaÏíme zajistit na‰im paci-
entÛm také ve‰kerou návaznou medicínskou
a sociální péãi. Kromû standardních léãeb-
n˘ch postupÛ tedy zaji‰Èujeme nemocn˘m
dal‰í sluÏby, jako je napfiíklad sociální pora-
denství. Z tohoto pohledu je pro nû velkou
v˘hodou, Ïe jsme umístûni v areálu bruntál-
ské nemocnice, která slibuje návaznost na

ve‰kerou dal‰í zdravotnickou péãi,“ dodala

vedoucí lékafika dialyzaãního stfiediska 

B. Braun Avitum v Bruntále Zuzana Nemcová.

Nová bruntálská dial˘za se také automaticky

stává souãástí mezinárodní sítû B. Braun

Avitum, která nabízí pacientÛm program

takzvan˘ch rekreaãních dial˘z. Ten umoÏÀu-

je lidem s nemocn˘mi ledvinami cestovat

a bez obav docházet na dial˘zu v cizinû.

SluÏby jsou navíc doplnûny napfiíklad o re-

habilitaãní péãi, poskytovanou odborníky

pfiímo v místû ubytování. „Rekreaãní
a prázdninové dial˘zy umoÏÀují pacientÛm
s onemocnûním ledvin absolvovat dial˘zu
mimo své domovské dialyzaãní stfiedisko. To
jim umoÏní cestovat a vidût jinak nedostupné
destinace. Jejich pobyt doma i v zahraniãí
spojíme s vysoce odbornou a kvalitní dialy-
zaãní péãí. To se samozfiejmû t˘ká i na‰ich
pacientÛ z Bruntálska,“ uvedla doktorka

Nemcová.

Zázemí dialyzaãního centra B. Braun Avitum

v Bruntále se rozkládá na plo‰e 820 m2

a splÀuje parametry tzv. pasivního domu, coÏ

znamená nízkou spotfiebu energie na provoz,

a tedy i ‰etrn˘ pfiístup k Ïivotnímu prostfiedí. 

Eva Kijonková, mediální zástupce

Zápis do r˘mafiovsk˘ch matefisk˘ch ‰kol
Matefiská ‰kola R˘mafiov, 1. máje 11, okres Bruntál

Matefiská ‰kola R˘mafiov, Revoluãní 30, okres Bruntál

Matefiská ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 3, pfiíspûvková organizace

Matefiská ‰kola R˘mafiov, Janovice, Zámeck˘ park 6, okres Bruntál

vyhla‰ují termín zápisu dûtí k pfied‰kolnímu vzdûlávání

na 31. bfiezna 2009 v dobû od 14.00 do 16.30

Samotn˘ zápis spoãívá v tom, Ïe podáte pfii-

hlá‰ku dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání a na

základû toho fieditelka ‰koly zahájí správní

fiízení (fiídí se zákonem 500/2004 Sb., správ-

ní fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ).

Rozhodnutí o pfiijetí ãi nepfiijetí dítûte obdr-

Ïíte do 30 dnÛ.

U zápisu se mÛÏete dozvûdût informace

o ‰kole, o tom, co dítû má umût pfii nástupu,

co budete potfiebovat, které poplatky a v jaké

v˘‰i budete hradit, a mÛÏete se samozfiejmû

zeptat na cokoli, co vás bude o provozu ‰kol-

ky zajímat.

Podle ãeho fieditelka ‰kolky o pfiijetí dítûte
rozhoduje? ·kolsk˘ zákon fieditelkám uklá-

dá, aby pfiednostnû pfiijaly dûti v posledním

roce pfied zahájením povinné ‰kolní docház-

ky, které mají trvalé bydli‰tû v R˘mafiovû.

Dal‰í kritéria si stanoví kaÏdá ‰kolka samo-

statnû - mÛÏe to b˘t skuteãnost, Ïe jde o pra-

videlnou celodenní docházku dítûte, Ïe jde

o sourozence dítûte, které jiÏ ‰kolku nav‰tû-

vuje, Ïe jde o dítû zamûstnan˘ch rodiãÛ, pfií-

padnû zamûstnan˘ch rodiãÛ samoÏivitelÛ

a podobnû.

Co mÛÏeme poradit rodiãÛm? Pfiedev‰ím

pfiijìte k zápisu. Pokud nepfiijdete, nemÛÏete

poãítat s tím, Ïe se pro va‰e dítû najde ve

‰kolce místo tfieba v polovinû roku. Je to dÛ-

leÏité i pro mûsto jako zfiizovatele matefi-

sk˘ch ‰kol, aby mûlo dostateãn˘ pfiehled

o skuteãné potfiebû míst v matefisk˘ch ‰ko-

lách.

U zápisu informujte o v‰em pravdivû a nic

nezamlãujte - pokud je fieditelka informová-

na o tom, Ïe má va‰e dítû napfiíklad zdravot-

ní problémy, je moÏné jej pfiijmout a zajistit

pro nûj asistenta pedagoga nebo pfiizpÛsobit

provoz tfiídy. KdyÏ se o problému dozví aÏ

v t˘dnech po zahájení docházky dítûte, na

zaji‰tûní asistenta je jiÏ pozdû. Pokud se ta-

kov˘ch dûtí sejde ve tfiídû více, uãitelka jim

musí vûnovat svÛj ãas a pozornost na úkor 

ostatních dûtí a cílÛ vzdûlávacího programu

a pak se nemÛÏete divit fieditelce, která 

ukonãí docházku takového dítûte po skonãe-

ní zku‰ebního pobytu.

Neexistuje Ïádn˘ pofiadník. MÛÏete klidnû

pfiijít kdykoli ve stanoven˘ch hodinách, kri-

tériem k pfiijetí dítûte rozhodnû není ãas po-

dání pfiihlá‰ky.

Nezapisujte se ve v‰ech ‰kolkách - va‰i ‰an-

ci na pfiijetí dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlává-

ní to nezv˘‰í. ¤editelky si porovnávají se-

znamy podan˘ch pfiihlá‰ek na spoleãném

jednání, hodnotí je podle stanoven˘ch krité-

rií a pak teprve vydávají rozhodnutí. KdyÏ

bude va‰e dítû na seznamech více ‰kolek,

stejnû bude pfiijato pouze v jedné ‰kolce,

ov‰em fieditelky budou muset vyfiizovat mís-

to jedné Ïádosti dvû nebo tfii.

Pokud se chcete podívat, jak to v nûkteré

‰kolce chodí, a podle toho se teprve rozhod-

nout, kam byste chtûli dítû umístit, mÛÏete se

domluvit s fieditelkou na individuální náv‰tû-

vû.  Odbor ‰kolství a kultury MûÚ R˘mafiov
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Trochu jin˘ zápis
Necel˘ t˘den po zápisu do Základní
‰koly Jelínkova 1 se konal dal‰í zá-
pis prvÀáãkÛ, tentokrát do Základní
‰koly na ·kolním námûstí. Na první
pohled jde o totéÏ, ale v‰e probíhá
trochu jinak. Na budoucí Ïáãky ãeká
v uãebnû první tfiídy jediná uãitelka.
Také dûtí pfiichází do vyzdobené tfií-
dy o poznání ménû.
Po celé ãtvrteãní odpoledne 

29. ledna mohli do ‰kolní budo-

vy nûkdej‰í zvlá‰tní ‰koly na

·kolním námûstí pfiicházet rodi-

ãe se sv˘mi dûtmi, aby si pro-

hlédli tfiídy a zjistili, co je od le-

to‰ního záfií ãeká. Uãitelka prv-

ního a druhého roãníku Stani-

slava Gerhardová mûla pro dûti

pfiipraveny stavebnice, v˘kresy

a tuÏky a samozfiejmû spoustu 

otázek, které mûly zjistit, zda

jsou zralé pro ‰kolní docházku.

Pfiíli‰ se neli‰ily od tûch, které se

kladou dûtem u bûÏného zápisu:

Jak se jmenuje‰? Jaká je to bar-

va? Zji‰Èuje se totéÏ - nakolik

jsou dûti komunikativní, samo-

statné, co uÏ znají. Nároky jsou

ale pfiece jen o nûco niÏ‰í.

„Zatím pfii‰ly k zápisu tfii dûti,“
shrnuje Stanislava Gerhardová

a dodává, Ïe nával zájemcÛ ne-

ãeká. V záfií se do lavic první tfií-

dy usadí nejspí‰ ãtyfii ‰koláci.

Dal‰í v‰ak mohou nastoupit bû-

hem celého pfií‰tího roku. „Ro-
diãe pfiihla‰ují své dûti pfiímo,
pokud uÏ mají na ‰kole star‰í
sourozence. Dal‰í Ïáci pfiib˘vají
teprve bûhem ‰kolního roku,“
vysvûtluje uãitelka. DÛvodem

pro pfiestup pfiitom b˘vá situace,

kdy dítû nezvládá v˘uku na kla-

sické základní ‰kole.

Na to, Ïe dítû zaostává za ostat-

ními, ãasto upozorní rodiãe uÏ 

uãitelky matefiské ‰koly. Podle

zku‰eností Stanislavy Gerhar-

dové v‰ak vût‰ina rodiãÛ pfiesto

zkusí pfiihlásit potomka na kla-

sickou základní ‰kolu. Mnohdy

k jeho ‰kodû. Dítû, které z nûja-

kého dÛvodu nestaãí rychlému

tempu v˘uky v první tfiídû, je

pak zbyteãnû stresované, chybí

mu pocit úspûchu, neprospívá

a „zlobí“. Situace se obvykle

zmûní aÏ pfii nástupu do tzv. zá-

kladní ‰koly praktické (dfiívûj‰í

oznaãení zvlá‰tní ‰kola se uÏ ne-

pouÏívá). Tempo je zde pomalej-

‰í, uãivo nejde do takov˘ch po-

drobností. Ve tfiídách je ménû dû-

tí, prÛmûrnû deset, takÏe peda-

gog má ãas na individuální pfií-

stup. V pomocném oddûlení, 

urãeném pro dûti se zvlá‰tními

potfiebami, je mu k dispozici 

i asistent. V Základní ‰kole na

·kolním námûstí pÛsobí jeden

a pfiibude dal‰í.

„Rodiãe se bojí své dítû do na‰í
‰koly pfiihlásit, protoÏe mají
obavu, Ïe nedostane v‰echny in-
formace. V̆ uka je tu ale plnohod-
notná. Dûti mají v‰echny pfiedmû-
ty jako na základní ‰kole. Uãí se
v‰ak pozvolna, mají více klidu,
a tím pádem lépe prospívají,“ ob-

jasÀuje Stanislava Gerhardová.

Kdy by mûl rodiã uvaÏovat o zá-

pisu dítûte na základní ‰kolu

praktickou? V pfiípadû, Ïe se

u nûj projeví nûkteré mentální

postiÏení. To nemusí b˘t hned

zjevné, a proto se u v˘raznû ne-

prospívajícího Ïáka provádí vy-

‰etfiení v pedagogicko-psycholo-

gické poradnû (nejbliÏ‰í je

v Bruntále). Speciální pedagog

a psycholog mohou odhalit pfií-

ãinu problémÛ, napfi. lehké moz-

kové postiÏení, jeÏ zpÛsobuje

dyslexii ãi dysgrafii. Poradna

pak vydá doporuãení k zápisu

Ïáka do základní ‰koly praktic-

ké. „Je v‰ak tfieba fiíct, Ïe není
moÏné pfiefiadit dítû na na‰i ‰ko-
lu bez souhlasu zákonného zá-
stupce, rodiãe tedy musí souhla-
sit,“ upozorÀuje fieditelka Z· na

·kolním námûstí Hana Mûráko-

vá. Na mysli by pfiitom podle je-

jích slov mûli mít hlavnû pro-

spûch dítûte.

A co dítû pfii nástupu na základní

‰kolu praktickou ãeká? V pod-

statû totéÏ, co na klasické zá-

kladní ‰kole, ov‰em s vût‰ím dÛ-

razem na praktickou v˘uku, tedy

ménû teorie a více hodin pracov-

ního vyuãování. R˘mafiovská

‰kola nabízí i fiadu zájmov˘ch

krouÏkÛ, zdravotní, pûveck˘,

sportovní, pro dívky z vy‰‰ích

roãníkÛ napfi. kurz vafiení, ‰ití

a péãe o dítû, ale také angliãtinu ãi

informatiku. „Po absolvování na-
‰í ‰koly se mohou dûti pfiihlásit na
jakoukoliv stfiední ‰kolu. Obvykle
smûfiují na odborná uãili‰tû, která
dnes nabízejí i paralelní obory
pfiímo pro na‰e absolventy. Îáci
tak mohou získat stfiední vzdûlání
s v˘uãním listem,“ dodává Hana

Mûráková. ZN

Projekt spolupráce neúpln˘ch základních ‰kol
Na sklonku loÀského roku získal

krajskou dotaci spolufinancova-

nou Evropskou unií zajímav˘

projekt sdruÏující sedm malo-

tfiídních ‰kol okresu Bruntál:

Základní ‰kolu a Matefiskou ‰ko-

lu v Dûtfiichovû nad Bystfiicí,

Razové, Karlovû Studánce, Dol-

ní Moravici, Ho‰Èálkovech, Slez-

sk˘ch Rudolticích a Základní

‰kolu v Malé Morávce. Projekt

si klade za cíl podporovat nové

vyuãovací metody, vedoucí k roz-

víjení klíãov˘ch kompetencí Ïá-

kÛ, vyuÏití v˘poãetní techniky

ve vyuãování, rozvoj partnerství

a v˘mûnu zku‰eností mezi ‰ko-

lami a vzdûlávání v oblasti pro-

blematiky v˘znamné z regionál-

ního hlediska.

Îáci kaÏdé ‰koly sestaví pod ve-

dením pedagogÛ návrhy uãebni-

ce MÛj domov, moje ‰kola, bu-

dou tvofiit mediální prezentaci

‰koly, pfiipraví webové stránky.

·koly budou organizovat spoleã-

né aktivity, pfiehlídky a soutûÏe

ÏákÛ, sportovní hry, vzájemné

prezentace v˘stupÛ z projektu.

Realizaãní t˘my pedagogÛ se

Fota: archiv Z· ·kolní námûstí

Foto: autorka ãlánku
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V pátek 23. ledna 2009 se studenti SSO· Prima
a S· R˘mafiov zúãastnili oblastní zemûpisné soutû-
Ïe stfiedních odborn˘ch ‰kol zamûfien˘ch na hotel-
nictví a turismus.
SSO· Prima R˘mafiov pofiádala toto jiÏ tfietí

neoficiální mistrovství Moravy spoleãnû

s V̆ stavi‰tûm Flora Olomouc jako dopro-

vodn˘ program pro veletrh Tourism Expo

2009. Geografické znalosti si zde porovná-

vali studenti mnoha ‰kol cestovního ruchu.

Od Mikulova, pfies Brno, Olomouc, ·um-

perk, Jeseník, Krnov, Nov˘ Jiãín aÏ po

RoÏnov pod Radho‰tûm. R˘mafiov byl v této

soutûÏi zastoupen hned dvûma soutûÏními

t˘my. DÛvûru dostalo tfiíãlenné druÏstvo dûv-

ãat z Primy (Christiana Zápalková, Alexan-

dra Brysiová, Eva ·ulová) a poprvé i smí‰e-

né druÏstvo S· R˘mafiov (Ladislav Miãka,

Jana Suchá, Daniel Klembara).

Vysokou úroveÀ celé akce podpofiil dnes jiÏ

tradiãní garant soutûÏe V˘stavi‰tû Flora

Olomouc, které zastupoval fieditel ing. arch.

Zdenûk ·tefka, CSc., a Ing. Ludmila Grec-

manová. Odborná porota byla opût sloÏena ze

specialistÛ na cestovní ruch z Agentury

CzechTourism Praha, Univerzity Palackého

Olomouc, Krajského a Mûstského úfiadu

Olomouc. Velmi jsme si povaÏovali i pfiítom-

nosti ãestného hosta na soutûÏi, kter˘m byl

Ing. Jaroslav Kala, místostarosta mûsta R˘-

mafiova.

SoutûÏilo se v ‰esti rÛzn˘ch znalostních dis-

ciplínách. V‰echny ‰kolní t˘my pfiedvádûly

velmi kvalitní v˘kony. V zákulisí byla znát ob-

rovská rivalita. V‰ichni studenti i jejich vedou-

cí pedagogové si pfiáli pfiivézt své ‰kole skvûlé

umístûní. Nejvíce bodÛ (100) nakonec nasbíra-

lo druÏstvo Krnova. Vynikající druhé místo

obsadila dûvãata Primy R˘mafiov se ziskem 

91 bodÛ a tfietí pfiíãku se 73 body získal t˘m

·umperka. Ná‰ druh˘ zástupce, S· R˘mafiov,

prokázal pfii své premiéfie, Ïe se na velkou sou-

tûÏ také umí pfiipravit. Skonãil jen tûsnû pod

stupni vítûzÛ se 72 body na místû ãtvrtém.

Chtûla bych touto cestou r˘mafiovsk˘m stu-

dentÛm podûkovat za velmi kvalitní reprezen-

taci na‰eho mûsta. Soukromé stfiední odborné

‰kole Prima R˘mafiov dûkuji za bezchybnou

organizaãní spolupráci. Odborné porotû patfií

mé podûkování za profesionální kontrolní v˘-

kon a v neposlední fiadû dûkuji mûstu

R˘mafiov za morální i vûcnou podporu v prÛ-

bûhu celé soutûÏe.

Ing. Eva Sovi‰ová, fieditelka soutûÏe

budou scházet za úãelem vzá-

jemné spolupráce pfii implemen-

taci poznatkÛ do ‰kolních vzdû-

lávacích programÛ, plánování

aktivit a dal‰ím vzdûlávání.

Projekt bude rozvrÏen do tfií let,

pokraãování spolupráce ‰kol bu-

de trvat dal‰ích pût let.

První setkání manaÏerÛ a odbor-

n˘ch garantÛ probûhlo jiÏ v listo-

padu 2008. Na v˘jezdní konfe-

renci v Hlohovci se pedagogové

partnersk˘ch ‰kol seznámili

s metodami práce s interaktivní

tabulí a manaÏerka projektu

Mgr. Miroslava JeÏková infor-

movala pfiítomné o cílech a pod-

mínkách projektu, harmonogra-

mu akcí a úkolÛ. Pfii veãerním

posezení si v‰ichni úãastníci

v pfiíjemném prostfiedí vymûÀo-

vali názory, zku‰enosti a námûty

k realizaci projektu.

Dal‰í den probûhl vzdûlávací se-

mináfi Projektové vyuãování

a kompetice s praktick˘mi ukáz-

kami práce ve skupinû. PoloÏili

jsme pfiítomn˘m pedagogÛm tfii

otázky: Zde je vzorek jejich od-

povûdí:

„Co oãekáváte od úãasti na pro-
jektu?“

- vybavení novou technikou (in-

teraktivní tabulí), která je jinak

pro malé ‰koly nedostupná;

- pfiedávání zku‰eností, pfiátelství

a spolupráce ‰kol (ÏákÛ i uãitelÛ);

- uskuteãnûní dlouho plánované

ãinnosti.

„Jaké pfiedpokládáte nejvût‰í
pfiekáÏky pfii realizaci projektu?“
- znaãn˘ nárÛst administrativy;

- nízké vûkové sloÏení a mal˘

poãet ÏákÛ;

- velké zatíÏení uãitelÛ, nedostatek

zku‰eností s takov˘m projektem.

„Jak˘ bude hlavní pfiínos pro va-
‰i ‰kolu?“

- rozvoj kompetencí ÏákÛ i uãite-

lÛ, naplÀování ·VP;

- finanãní podpora, zkvalitnûní

v˘uky;

- spolupodílení se v‰ech ÏákÛ na

projektu, stmelení kolektivu;

- zv˘‰ení zájmu a prohloubení

znalostí ÏákÛ o historii i souãas-

nosti své obce.

Dûkuji za odpovûdi a pfieji v‰em

hodnû úspûchÛ pfii realizaci pro-

jektu. Za v‰echny dal‰í zájemce

o dotace z Evropské unie dûkuji

za pfiíklad jedné z moÏn˘ch cest,

jak zpracovat projekt mající ‰anci

na schválení. Helena Rewajová

Moravská brána - zemûpisná soutûÏ stfiedních ‰kol
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Historie jednoho domu

R˘mafiovská radnice
Po tfii roky jsme v seriálu

Historické pozoruhodnosti puto-

vali po R˘mafiovsku, nav‰tûvo-

vali jednotlivé obce a nahlíÏeli

do interiérÛ jejich architektonic-

k˘ch dominant, pfiedev‰ím koste-

lÛ a kaplí. Samozfiejmû i centrum

regionu má své historické památ-

ky, o tûch nejznámûj‰ích - Hrád-

ku, kapli V Lipkách, kostelu arch-

andûla Michaela ãi zámku Jano-

vice - se na na‰ich stránkách rov-

nûÏ psalo. Genius loci R˘mafiova

v‰ak kromû tûchto skvostÛ do-

tváfií i mnoÏství dal‰ích budov,

ãasto ménû honosn˘ch a staroby-

l˘ch, ale neménû zajímav˘ch.

Právû jim chceme prostfiednic-

tvím nového seriálu Historie jed-

noho domu vûnovat pozornost,

pátrat v jejich historii a ãíst v je-

jich architektufie, poznávat jejich

hodnotu a tfieba i osudy lidí, kte-

fií je nechali postavit. Celobarev-

né vydání R˘mafiovského hori-

zontu 23/2008 se zamûfiilo na

promûny r˘mafiovského hlavního

námûstí. A ani nyní nemÛÏeme

zaãít jinde neÏ právû tam - v sa-

motném srdci mûsta, u r˘mafiov-

ské radnice.

Stavební v˘voj dÛleÏité správní

budovy uprostfied námûstí Míru

byl velmi sloÏit˘. Zasáhly do nûj

v‰echny slohy od gotiky po kla-

sicismus, potfieba pfiizpÛsobovat

objekt aktuálním funkcím a také

nûkolik Ïivelních katastrof, ze-

jména niãiv˘ch poÏárÛ. Písemnû

je existence radnice doloÏena aÏ

v roce 1560, odborníci v‰ak kla-

dou poãátky její v˘stavby uÏ na

pfielom 14. a 15. století. V této

dobû zfiejmû vznikl základ - hra-

nolovitá vûÏ s úzk˘mi stfiílnami,

která mûla zfietelnû obrann˘ ráz.

Podle názoru architekta Karla

Kibice, citovaného ve zprávû

Státního ústavu pro rekonstrukci

památkov˘ch mûst a objektÛ

Olomouc (SÚRPMO) z roku

1983, mohla b˘t nejstar‰í ãást

radnice pÛvodnû vystavûna jako

obranná tvrz mûstského fojta

v dobách ohroÏení, tedy v ãasech

husitsk˘ch váleãn˘ch taÏení.

Postavena mûla b˘t souãasnû 

s opevnûním, jeÏ vytvofiilo chrá-

nûn˘ obdélníkov˘ prostor, a tepr-

ve uvnitfi nûj, v severov˘chodním

a jihov˘chodním koutu hradby,

vznikly dal‰í stavby - dvû dfievû-

né nebo hrázdûné patrnû hospo-

dáfiské budovy na kamenn˘ch

soklech. Karel Kibic pfiedpoklá-

dá, Ïe fojt pfiedal nûkdy ve 2. po-

lovinû 15. století tvrz mû‰ÈanÛm

a ti ji zaãali upravovat pro své

potfieby. Hrázdûné budovy pfie-

stavûli na zdûné a spojili, v zá-

padní ãásti vybudo-

vali vût‰í obytnou

budovu a na severní

stranû prÛjezdní vûÏ

(do radnice se do-

dnes vchází ze seve-

ru), jejíÏ zdivo je do-

chováno v suterénu.

Uvnitfi prostoru byl

dvÛr se studnou. Ta

byla objevena pfii 

úpravách interiéru

radnice v 70. letech

20. století v místech

dne‰ního zasedacího

sálu.

Proti hypotéze o mûst-

ské tvrzi uprostfied ná-

mûstí pozdûji pfiestavûné na rad-

nici v‰ak mluví fakt, Ïe pfii ar-

cheologick˘ch vykopávkách byl

pÛvodní mûstsk˘ hrad nalezen

v prostoru na Hrádku, tudíÏ fojt

sídlil spí‰e zde a tzv. Mûstská vûÏ

a k ní pfiipojená pfiízemní kamen-

ná budova pravdûpodobnû od po-

ãátku slouÏila jako radnice, tedy

centrum správní a obchodní ãin-

nosti mûsta, jeÏ se v 15. století

rychle rozvíjelo díky prosperující

dÛlní ãinnosti v okolí. VûÏ sou-

ãasnû slouÏila i jako útoãi‰tû 

obráncÛ pfied pfiípadn˘mi útoky

nepfiátel.

Rozvoj R˘mafiova v 16. století si

vyÏádal dal‰í pfiestavby radnice,

nyní jiÏ v renesanãním slohu. Po

dvou poÏárech v letech 1559

a 1561 (k prvnímu se vztahuje

ona první písemná zmínka z roku

1560, dokládající, Ïe nûktefií

mû‰Èané se odmítli podílet na ob-

novû vyhofielé stavby) byla zv˘-

‰ena do patra. Podobu radnice

z této doby schematicky zachy-

cuje veduta Pavla Fabricia na

mapû Moravy z roku 1569.

Rozpoznáme na ní jednoduchou

jehlancovou helmici vûÏe a sed-

lovou stfiechu radnice.

Pro vstup do novû vznikl˘ch

místností v patfie, které slouÏily

zasedáním mûstské rady, bylo od

severu vybudováno vnûj‰í dfievû-

né schodi‰tû. Narozdíl od pfiíze-

mí, kde se pfiedev‰ím obchodo-

valo, byly místnosti v patfie jiÏ

zfiejmû prosvûtleny velk˘mi ok-

ny. Radnice se rozrostla i opaã-

n˘m smûrem, neboÈ nûkdy v této

dobû byl pode dvorem vykopán

sklep, do nûjÏ se vcházelo pada-

cími dvefimi. Historik Jifií Karel

soudí, Ïe úzké sklepení slouÏilo

mimo jiné k v˘slechÛm a muãení

podezfiel˘ch, a nevyluãuje, Ïe se

zde rovnûÏ vûznilo.

V roce 1609 opût zasáhl do po-

doby radnice poÏár. Vypukl v no-

ci po oslavách patrona mûsta sv.

Michaela (29. záfií) a zachvátil

celé námûstí vãetnû radnice. Jifií

Karel uvádí, Ïe pfii obnovû dosta-

la vûÏ radnice svou typickou os-

mibokou nástavbu s hodinami,

zpráva SÚRPMO její v˘stavbu

posouvá aÏ do období po jiném

poÏáru o ‰edesát let pozdûji.

V kaÏdém pfiípadû 17. století

vneslo do vzhledu radnice hned

nûkolik zmûn. Jifií Karel cituje

kronikáfie, dle kter˘ch mûl v roce

1650, krátce po odchodu posled-

ních okupaãních vojsk tfiicetileté

války, do vrcholku radniãní vûÏe

uhodit blesk. KvÛli nedostatku

financí byla báÀ opravena aÏ po

nûkolika letech. V 60. letech 

17. století vznikly v pfiízemí tzv.

masné krámy, v nichÏ prodávali

své zboÏí fiezníci a povinnû také

dal‰í obchodníci, projíÏdûjící

mûstem. Zatímco v pfiízemí pa-

noval ãil˘ obchodní ruch, v patfie

zasedala sedmiãlenná volená ra-

da v ãele s purkmistrem. Není

bez zajímavosti, Ïe funkce purk-

mistra i kon‰elÛ byla neplacená,

plat pobíral pouze mûstsk˘ písafi,

kter˘ mûl k ruce zfiejmû je‰tû po-

slíãka. Také úfiadovna písafie síd-

lila v patfie radnice a spolu s ní

archiv s mûstskou pokladnou

a sklad zbraní, jeÏ dostali k dis-

pozici chud‰í mû‰Èané v okamÏi-

cích ohroÏení mûsta.

Schmidtova veduta, 1693

Handkova freska, 1715

Olejomalba neznámého autora, 1850
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UÏ roku 1668 mûsto opût vyho-

fielo. PoÏár pr˘ tehdy roztavil

v‰echny zvony ve vûÏi. Radnice

byla znovu opravena, tentokrát

v ranû barokním stylu. Osmibo-

kou nástavbu vûÏe zakonãila

dvoupodlaÏní cibulovitá báÀ 

s ochozem, kter˘ mimo jiné slou-

Ïil vûÏnému k pozorování mûsta

a okolí - bylo tfieba hlídat, zda

mûsto neohroÏuje oheÀ nebo jin˘

nepfiítel. V roce 1670 pfiibyly

u paty vûÏe dal‰í krámky. Tuto

podobu zachycuje Schmidtova

veduta z roku 1693. Na ní zfietel-

nû vidíme dvojitou sedlovou

stfiechu, dva vchody do pfiízemí

na severní stranû a také vnûj‰í

schodi‰tû, vedoucí do patra. Oba

‰títy jsou zatím dfievûné, zatímco

na Handkovû fresce v kapli

V Lipkách z roku 1715 jsou jiÏ

zdûné se tfiemi mal˘mi okny.

Roku 1765 radnici zachvátil no-

v˘ poÏár a renovace provedená

díky ‰tûdrosti hrabûte Ferdinanda

Bonaventury Harracha v násle-

dujících letech opût zmûnila její

tváfi. V interiéru zfiejmû mnohem

razantnûji neÏ dfiíve, neboÈ vznik-

la fiada nov˘ch kleneb a zdí

a vnitfiní dispozice se celkovû

zmûnila. Z renesanãního interié-

ru mûla zb˘t pouze polovina

klenby v sále. Radnice byla v té-

to dobû zfiejmû také zv˘‰ena

o druhé patro. V roce 1784 pfiiby-

ly k masn˘m krámÛm je‰tû ãtyfii

pro pekafie, tzv. chlebové lavice.

Soustava krámkÛ tak nejspí‰ ved-

la podél západní i severní stûny.

Poslední velk˘ oheÀ do podoby

radnice zasáhl 3. dubna 1790, na

Bílou sobotu. ·lo o poÏár obrov-

ské intenzity, jemuÏ padlo za 

obûÈ doslova celé mûsto. Pro rad-

nici, z níÏ mnoho nezbylo, to

znamenalo velkou pfiestavbu,

která trvala aÏ do roku 1808 a do

znaãné míry smazala stopy pfied-

chozích staletí. Zmizelo napfi.

vnûj‰í schodi‰tû, jeÏ nahradilo

schodi‰tû vnitfiní, zabírající nyní

velkou ãást nûkdej‰ího dvora

a stoupající aÏ do druhého patra.

Cibulovitou báÀ vûÏe vystfiídala

jednodu‰‰í klasicistní helmice

s lucernou, zvonafi Franz Stanek

v Opavû zhotovil nové vûÏní ho-

diny. V roce 1793 byly také na

severní stranû zbourány krámky,

z nichÏ zbylo jen torzo pfiilepené

pfiímo u paty vûÏe, které bylo de-

finitivnû zdemo-

lováno po roce

1945.

Renovace v prv-

ní polovinû 19.

století dodaly

radnici klasicist-

ní a empírov˘

vzhled, jak jej

známe dnes. Bu-

dova byla v roce

1844 znovu zv˘-

‰ena a nad hlavní

vchod byl umís-

tûn mûstsk˘ znak.

Tehdej‰í vzhled

radnice zachycu-

je olejomalba na

plechu neznámé-

ho autora z roku

1850, která nabí-

zí ménû ãast˘ po-

hled z jiÏní stra-

ny. Budova má

jiÏ dne‰ní podo-

bu se dvûma patry

a mansardovou stfiechou. Pod ní

byl uloÏen mûstsk˘ archiv, v o-

bou nadzemních podlaÏích sídlili

úfiedníci a v pfiízemí fungovala

spofiitelna a od roku 1901 také

muzeum, zaloÏené tehdej‰ím sta-

rostou Wilhelmem Ludwigem.

V této podobû pfietrvala radnice

do souãasnosti, kdy slouÏí jiÏ v˘-

hradnû jako sídlo nûkter˘ch od-

borÛ mûstského úfiadu. Její

vzhled se v detailech promûÀoval

s tím, jak pomalu chátrala a zno-

vu byla opravována. Na pfielomu

70. a 80. let 20. století byla jiÏ ve

velmi ‰patném stavu, kter˘ se t˘-

kal nosn˘ch konstrukcí, opadá-

vající stfie‰ní krytiny, staré elekt-

roinstalace a vodoinstalace. Bû-

hem 80. let vznikal plán rekon-

strukce, kter˘ zahrnoval nejen 

opravy havarijního stavu, ale ta-

ké úvahy nad pfiebudováním in-

teriérÛ. Není bez

zajímavosti, Ïe

architektonická

studie ZdeÀka

Gardavského na-

vrhla vedle sínû

tradic a rozsáh-

l˘ch v˘stavních

prostor ve dru-

hém a tfietím pat-

fie napfi. i vybu-

dování balkonu,

ten v‰ak nebyl

schválen.

K samotné re-

konstrukci radni-

ce do‰lo teprve

po listopadovém

pfievratu, v le-

tech 1992 aÏ

1994. VyÏádala

si investici ve v˘-

‰i 15 milionÛ Kã.

Zdi, které byly

na mnoha místech

poru‰eny trhlinami, musely b˘t

ve tfiech úrovních zpevnûny oce-

lov˘mi lany, om‰elou Ïlutou o-

mítku nahradila bílá fasáda s ba-

revnû odli‰en˘mi bosáÏemi

a dal‰ími zdobn˘mi prvky. Byla

kompletnû opravena stfiecha

a v podkroví vznikly nové pro-

story. Renovován byl cel˘ interi-

ér budovy, zÛstal v‰ak zachován

systém kleneb a trámov˘ch stro-

pÛ i dispozice vnitfiního toãitého

schodi‰tû, kolem nûjÏ najdeme

nûkolik vyzdûn˘ch ãi proskle-

n˘ch v˘klenkÛ, které tu zbyly po

dávn˘ch prÛchodech. Peãlivou

renovací pro‰el hlavní vchod

radnice a rovnûÏ pÛvodní dvefie

v interiéru.

Radnice v nynûj‰í podobû pfied-

stavuje skuteãnû reprezentativní

dominantu mûsta, architektonic-

ky prostou a souãasnû dÛstojnou,

dokonale vystihující ducha mís-

ta, jeÏ se nemÛÏe chlubit velk˘m

blahobytem, ale nepostrádá sebe-

vûdomí ostrova vyspûlé civilizace

uprostfied drsné horské krajiny. 

V roce 1966 byla r˘mafiovská rad-

nice prohlá‰ena kulturní památ-

kou. ZN
(Prameny: Gardavsk˘, Zdenûk
(Státní ústav pro rekonstrukci pa-
mátkov˘ch mûst a objektÛ Praha,
stfiedisko 11 Brno, atelier 40 Olo-
mouc). Radnice v R˘mafiovû -

V̆ zkum stavebnû-historick˘, sta-
vebnû-technick˘ a architektonic-
k˘, Olomouc 1983; Hájek, Václav
(Národní památkov˘ ústav Os-
trava). MPZ R˘mafiov - Hodno-
tící list nemovitosti, vã. pozemku
a zelenû na pozemku (Radnice),
Ostrava 2008; Karel, Jifií.
R˘mafiovské námûstí v promû-
nách ãasu In: R˘mafiovsk˘ hori-
zont, 2008, roã. X, ã. 23, s. 3-14;
Karel, Jifií. Staletí radnice, ruko-
pis; dokumenty z archivu Státní
památkové péãe.)

Trámové stropy v interiéru radnice

Radnice za 2. sv. války

Hlavní vstup radnice
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Zlodûj nepohrdnul
ani nanukov˘m dortem

R˘mafiov‰tí policisté ‰etfií kuriózní pfiípad

vloupání z 26. ledna. Do rodinného domu na

Nerudovû ulici vnikl zlodûj a z kuchynû od-

cizil rÛzné potraviny, napfi. mouku, krupici,

ãoãku, cukr a sÛl. Nevynechal ani lednici,

ze které si odnesl dokonce i nanukov˘ dort.

Na chodbû vzal zeleninu, kterou zde mûl

majitel uloÏenou v pfiepravce. Hladov˘ zlo-

dûj zpÛsobil celkovou ‰kodu ve v˘‰i okolo

500 Kã.

Opil˘ fiidiã narazil do plotu
Dopravní nehodu pod vlivem alkoholu zpÛ-

sobil 23let˘ fiidiã za volantem Fiatu, kter˘

29. ledna v noci projíÏdûl Ondfiejovem.

V zatáãce dostal na mokré silnici smyk

a narazil do oplocení zahrady u rodinného

domu. ·koda na autû dosáhla v˘‰e 30 tisíc

Kã, oprava plotu bude stát 2 000 Kã.

Orientaãní dechová zkou‰ka u fiidiãe vyká-

zala hodnotu 1,49 promile alkoholu v de-

chu. Policisté mu na místû zadrÏeli fiidiãsk˘

prÛkaz.

Policie polapila sériového lupiãe
Komisafi oddûlení obecné kriminality

Skupiny kriminální policie a vy‰etfiování

Bruntál zahájil 26. ledna trestní stíhání 47le-

tého muÏe z R˘mafiova, kter˘ má na svûdomí

nejménû ãtyfii vloupání. V dubnu 2008 vnikl

do zubní ordinace na ulici 8. kvûtna a odcizil

odtud pfiíruãní trezor s finanãní hotovostí 

okolo 9 000 Kã a také zubní mÛstek, jehoÏ

souãástí je nûkolik gramÛ zubního zlata.

Kromû toho odnesl dal‰í vûci vãetnû dvou

obrazÛ. ·koda pfiesáhla 12 tisíc Kã. ·kody za

21 tisíc Kã zpÛsobil lupiã v fiíjnu 2008, kdyÏ

se vloupal do matefiské ‰kolky na Revoluãní

ulici. Odnesl si odtud elektroniku, finanãní

hotovost 2 700 Kã a také potraviny. V pro-

sinci se muÏ vrátil na ulici 8. kvûtna, kde vni-

kl do areálu nûkolika firem, po‰kodil zapar-

kované auto a vloupal se do budovy jednoho

z provozÛ. Ukradl pfiedev‰ím náfiadí a zpÛso-

bil ‰kody za 16 tisíc Kã. Posledního vloupá-

ní se dopustil na pfielomu roku 2008 a 2009,

kdyÏ vnikl do komunitního centra pro dûti

a mládeÏ na ÎiÏkovû ulici. Odcizil elektroni-

ku a zpÛsobil ‰kody za 14 tisíc Kã. Policisté

muÏe dopadli v lednu a umístili jej do poli-

cejní cely v Bruntále.

Za ubytování na horské chatû
nezaplatili

Za podvod budou trestnû stíháni 34let˘ muÏ

z Olomouce a 37letá Ïena z Malé Morávky,

ktefií se v záfií loÀského roku ubytovali na re-

kreaãní chatû v Karlovû pod Pradûdem.

Dvojice po t˘dnu pobytu odjela bez zaplace-

ní a zpÛsobila tak ‰kodu ve v˘‰i 7 000 Kã. Za

trestn˘ ãin podvodu obvinûn˘m hrozí aÏ dva

roky vûzení nebo penûÏit˘ trest.

¤idiã obûdval,
zlodûj mu vzal z auta 120 tisíc

Ve stfiedu 4. února se na parkovi‰ti pfied moto-

restem v Dûtfiichovû nad Bystfiicí vloupal zlo-

dûj do vozidla ·koda Fabia, jehoÏ majitel byl

právû na obûdû. Pachatel rozbil sklo zadních

dvefií a z podlahy za sedadlem fiidiãe odcizil

ãernou plátûnou ta‰ku na notebook, v níÏ byla

uloÏena finanãní hotovost okolo 120 tisíc Kã

a firemní dokumenty. Z podkladÛ PâR,
Krajského fieditelství Policie SMK Bruntál

R˘mafiov‰tí hasiãi
pomáhali zranûné srnce

Hasiãi zasahovali u dopravních nehod

Pomoc zranûné srnce poskytovali v pátek 30. ledna kolem poledne profesio-
nální hasiãi z R˘mafiova. Pomohli stráÏníkÛm s jejím pfievozem do veterinár-
ní ordinace a poté do Záchranné stanice dravcÛ a sov ve Stránském.
Srnka se zranila, kdyÏ pobíhala Jesenickou ulicí v R˘mafiovû. Zfiejmû

pfii pfieskakování plotu si poranila nohu a pak skákala jen po tfiech. Pfii

pfiíjezdu hasiãÛ leÏela v jedné ze zahrad. Hasiãi ji v dece pfienesli do

sluÏebního vozidla mûstské policie, poté ji vynesli k veterináfii a asi-

stovali i u o‰etfiení.

Veterináfi na‰tûstí nepotvrdil obavy, Ïe má srnka zlomenou nohu.

Konãetina pfiesto byla sedfiená aÏ na kost. Lékafi ránu vyãistil a hasi-

ãi poranûné zvífie opût vynesli do auta stráÏníkÛ, aby mohla b˘t od-

vezena do záchranné stanice. por. Mgr. Petr KÛdela,
tiskov˘ mluvãí HZS Moravskoslezského kraje

Jednotka HZS R˘mafiov vytáhla

19. ledna na OkruÏní ulici pomo-

cí lana z pfiíkopu na cestu auto-

mobil, u kterého hrozilo, Ïe sje-

de do potoka.

Ve ãtvrtek 22. ledna otevfieli hasi-

ãi zabouchnuté dvefie do bytu na

Bartákovû ulici. Po otevfiení bytu

uÏivatele policie legitimovala.

Podobn˘ pfiípad museli hasiãi fie-

‰it i 24. ledna na Opavské ulici,

kde otvírali vchodové dvefie.

26. ledna jednotka HZS R˘ma-

fiov vyjela na kondiãní jízdu,

z které byla odvolána, aby snesla

a naloÏila pacientku, která se

zranila pádem ze schodÛ. Jed-

nalo se o star‰í paní, která po pá-

du zÛstala v bezvûdomí.

V dÛsledku prasklého vodovod-

ního potrubí byla 27. ledna na

Hornomûstské ulici zatopena ko-

telna na plynná paliva a sklep do

v˘‰e asi 0,5 metru. Hasiãi v ob-

jektu vypnuli elektfiinu a proved-

li odãerpání vody plovoucím

ãerpadlem.

R˘mafiov‰tí hasiãi také zasaho-

Hasiãi v terénu
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vali 28. ledna u dopravní nehody

na silnici ã. 1/11 ve smûru na

Bruntál. Auto pfii smyku sjelo

do pfiíkopu a zastavilo se o beto-

nov˘ plot. Hasiãi pfievrátili vo-

zidlo pomocí navijáku na kola

a odpojili autobaterii. TéhoÏ dne

zasahovali i u nehody v Ondfie-

jovû. Provedli kontrolu havaro-

vaného vozidla a z vozovky od-

stranili provozní kapalinu.

Jednotka hasiãÛ 28. ledna pro-

vedla za pfiítomnosti Policie âR

násilné otevfiení dvefií bytu na

Sokolovské ulici. Nájemnice,

která neotvírala, byla nalezena

v loÏnici na zemi. Byla pfiivolána

lékafiská pomoc a do pfiíjezdu se

o paní staraly pracovnice Dia-

konie R˘mafiov.

MoÏnému poÏáru zabránili hasi-

ãi poté, co 29. ledna otevfieli

v Edrovicích majitelce domu za-

bouchnuté dvefie do místnosti,

kde se vafiilo jídlo. TéhoÏ dne za-

sahovala jednotka u dopravní

nehody na Opavské ulici.

Vyprostila vozidlo ze silniãního

pfiíkopu a odstranila olej, kter˘

vytekl z motoru.

Hasiãi 30. ledna pomohli otevfiít

dvefie do bytu na námûstí Míru.

V bytû bylo dítû, které na zvonû-

ní a klepání nereagovalo. Po 

otevfiení dvefií byla provedena

kontrola bytu, dítû bylo v pofiád-

ku a spalo. 

Podklady HZS R˘mafiov

Proã jsem si ho vybral:
S Petrem se znám od jeho studentsk˘ch let aÏ

do dne‰ního produktivního vûku, je to dobr˘

kamarád a pro svoji rodinu manÏel i tatínek.

Pomohla otázka od Mgr. Durmana: „Co bu-
de dál s r˘mafiovsk˘m snûÏn˘m dûlem?“, ne-
bo dál pfies ty hromady snûhu nebude vidût
na druhou stranu Flemmichovy zahrady?
Nevím, jestli VlasÈova otázka pomohla, ale

kaÏdopádnû uÏ dfiív probíhala jednání mezi

mûstem R˘mafiov a Ski klubem tak, aby se dû-

lo co nejdfiív rozbûhlo. V̆ sledkem je, Ïe Mûst-

ské sluÏby mají na starosti provoz dûla a roz-

voz snûhu bude mít na starosti klub. I tak ne-

bude jednoduché rozvozit sníh, byÈ tfieba jen

do okruhu cca 1 km, protoÏe jsou k dispozici

pouze sánû, skútr a nûkolik párÛ rukou na prá-

ci. AÏ dûlo pojede, tak se tû‰ím, jak se

s VlasÈou a s tebou potkáme ve Flemi‰ce s lo-

patou - vím, Ïe pfiijdete!

Pfiebral jsi ‰tafetu v lyÏování po Josefu

·opíkovi, kter˘ v nûm nechal kus srdce, jsi
schopn˘ pokraãovat v jeho ‰lépûjích, nebo
je dne‰ní doba natolik sloÏitá, Ïe mu nemÛ-
Ïe‰ sám vûnovat tolik ãasu, jak to bylo moÏ-
né za éry b˘valého vedení RD?
No, já nevím nic o pfiedání ‰tafetového kolí-

ku a doufám, Ïe stále bûÏíme spolu. S tím ãa-

sem jsme na tom asi v‰ichni stejnû. Hlavní

práce kolem trénování je teì na RosÈovi

Sedláãkovi, kter˘ spolu s Radimem Keclí-

kem tráví na trénincích nejvíc ãasu. Já spolu

s ostatními vytváfiíme zázemí, aby bylo vy-

bavení, podmínky a hlavnû zaãínající lyÏní-

ci, které si pfievezmou a udûlají z nich

Katefiiny Neumannové a Luká‰e Bauery.

Na opravu Sokolovské ulice se vynaloÏily
nemalé prostfiedky, které ‰ly z kapsy na‰ich
obãanÛ. Byli byste schopni pfiedat domek,
kter˘ by mûl stfiechu, do které by zatékalo?
Pfiedpokládám, Ïe má‰ na mysli utopené ka-

nály na této nové cestû kolem Flemi‰ky. Já 

osobnû jezdím slalom celkem rád a navíc

máme doma ojetého favorita, kterému ty dí-

ry nevadí. Stfiecha, do které zatéká, je pfied-

mûtem reklamace, zrovna tak by to asi mûlo

b˘t s touto komunikací.

Zdá se ti, Ïe je plnû vyuÏita na‰e ledová plo-
cha na zimním stadionu?
Vzhledem k tomu, Ïe jsem byl na kluzi‰ti 

akorát v létû, kdyÏ se tam provádûla nástav-

ba, tak to nemÛÏu posoudit. Myslím si ale, Ïe

o kluzi‰tû se starají osoby odpovûdné, které

ví, co a jak dûlat a jak prodûlat co nejmíÀ.

KaÏdopádnû kaÏdé sportovi‰tû, které se

v tomto mûstû objeví, s tím samozfiejmû sou-

visí i peníze na jeho provoz, je obrovsk˘m

pfiínosem pro v‰echny vûkové kategorie

a pro vyuÏití jejich volného ãasu.

Myslí‰ si, Ïe Amerika si jednou zvolí pÛvod-
ního obyvatele jako prezidenta?
Jo, uÏ to vidím - hlasité hi hi jako úvodní

slovo inauguraãního projevu Sama Hawken-

se a Vinnetou následován sv˘m mluvãím Old

Shatterhandem.

Den, kdy ti dávám otázky, je skoro polovi-
nou jarních prázdnin. Za na‰ich mlad˘ch
let jsme sáÀkovali, lyÏovali, stavûli snûhulá-
ky pfied barákem a dnes není dûti vidût ani
kolem baráku, ani na stráních kolem
R˘mafiova - jsi jako b˘val˘ sportovec schop-
n˘ odpovûdût proã?
Nová doba. Já to vidím tro‰iãku v souvislos-

ti s poãasím. KdyÏ je aspoÀ trochu snûhu, tak

kopec na Pfiíkopech je pln˘ dûtí i rodiãÛ aÏ

do pozdních hodin. I úãast na trénincích,

kdyÏ je trénink na snûhu ve Flemi‰ce, je úpl-

nû o nûãem jiném. Na druhé stranû si taky

pamatuji plnou stráÀ, to ale nebyla doba po-

ãítaãÛ, DVD, herních konzol atd. a doma ne-

bylo víceménû co dûlat. V‰eho s mírou.

Pfií‰tû: Petr Ziegler se bude ptát Petra

Andr˘ska.

·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.

Pfiemysl Voráã se ptá Petra Zieglera

Fota: archiv HZS R˘mafiov
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Úsmûvnû

Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské 2008

Miroslav Václavek
Období de‰tû

Veãer jsme se milovali

a ráno dûlali jakoby nic

díval jsem se jak propadají smû‰nû malá zrnka ãasu

v pfies˘pacích hodinách co je dávali zdarma k zubní pastû

a ty malé kousky písku z umûlé hmoty

padaly stále dolÛ stejnû jako vãera

fiíká‰ Ïe nemá‰ bÛhvíjakou postavu

ale stejnû pfiede mnou chodí‰ nahá

asi to nebude tak zlé

a pak mne líbá‰ za tu leÏ

je‰tû pfied tím neÏ si namaluje‰ ústa

a zavolá‰ manÏelovi

pak si pÛjdete koupit nûco hezkého

prázdnou ptaãí klec a poslední náboj ve slevû

nebo punãochy co drÏí samy na stehnech

abys zakryla popraskané Ïilky

a nemuseli jste ãekat aÏ se setmí

je sly‰et Ïe pfiichází dé‰È

kdyÏ zavírá‰ za sebou dvefie

Cizí Ïeny

Dívala se na mû periferním vidûním

a celulitida jí byla vidût jenom pfii necudném pohybu

kdyÏ si protahovala nohy od sebe

v gestu topícího se

a pak bylo ticho kterému se dalo vûfiit

bylo sly‰et Ïe odpadává omítka na odvrácené stranû zdí

a uvolnûné vlákno Ïárovky vypadalo jako jazyk imitující ãerva v ústech

kajmanky

vítr mi vzal slovo od úst a zabil jej o stûnu za mnou

vy‰lo slunce a vypadalo jako nezahojen˘ skalp

mrtvé ryby se mimodûk dot˘kaly paÏí plavcÛ

jako Ïena kdyÏ odchází

a nedovfien˘ kohoutek slzel nad televizním seriálem

postel touÏila aby se v ní nûkdo miloval, narodil nebo zemfiel

a skrze letní ‰aty Ïen bylo vidût Ïe pfiichází soumrak

a Ïe vût‰ina jich nosí ãerné spodní prádlo

nevûfiila jsi mi

kdyÏ jsem ti potom fiíkal Ïe tû miluji

Pfiátelé, klídek
Také máte pocit, Ïe slova konãí-

cí na -ek jsou jaksi zdrobnûlá,

milá, Ïe k nim máme pûkn˘

vztah? Bob a Bobek na‰li hfiíbek,

za‰li na fotbálek, v lese je chlá-

dek, pfiíjemn˘ vánek, Ivánek do-

stane dobr˘ obídek.

Z na‰í politické scény bych tuto

„milost“ slov vymazala. Z pre-

miéra by se tak rázem stal vala‰-

sk˘ ogar Míra Topolán, proti nû-

mu by stál statn˘ Paroub a kolem

dal‰í: Julín, Kalous, âun, ¤ebík

nebo Walter Komár. Facky za

pfiedsednick˘m stolem by rozdá-

val Mac. A odsoudí to i Zaoral.

Senát je pln˘ BudulínÛ a Otesá-

nÛ.

A náhle je v‰e jinak. Zatímco pí-

‰u tyto fiádky, zmûna! âtyfii mi-

nistfii odcházejí. ¤ebík se bude

starat o svou firmu, Julín o své

praÏské lékárny (a je‰tû stihne

radit nové paní ministryni),

paní DÏamila dostane 350

tisíc a bude poskytovat

psychiatrickou pomoc

vládû, v‰em, i zpívají-

cí vojaãce, vicepre-

miérce Parkanové,

Petr Bendl uÏ nû-

kdy vidûl vlak,

d o k o n c e

i Pendolino

a tunel,

tak se

s t ane

ministrem dopravy, neúspû‰n˘

kandidát na senátora a ãinovník

fondu Trend Kocáb dohlédne na

lidská práva a Cyril Svoboda ta-

ky nûco dostane, uÏ si dal inze-

rát: Práce v‰eho druhu. V‰ak si

jistû najdou své poradce. Co nej-

víc. 343 dnÛ trvající ãunkiáda

konãí, je‰tû aby ná‰ Harpagon

stihl záhadnû dohodit zakázky za

stamilióny známému podniku.

A je vyãunkováno.

Zcela náhodou se mi dostala do

rukou publikace z právnické fa-

kulty, autor dr. Zdenûk Pe‰ta

a rok vydání 1926, název Demo-

kratizace moderních ústav. Bel-

gie, Holandsko, Dánsko, ·véd-

sko. A právû ·védsko mû zauja-

lo - za poslance mohl b˘t zvolen

ten, kdo mûl alespoÀ tfii roky

pfied volbami majetek v cenû 50

tisíc ‰védsk˘ch korun a platil

nejménû 3000 ‰védsk˘ch ko-

run daní z pfiíjmu. Pfiedpo-

kládá se, Ïe majetn˘ jedi-

nec nebude tolik myslet

na vlastní obohacová-

ní, ale snad více na

prospû‰nost pro

v‰echny.

Jak by to do-

padlo u nás?

Má to há-

ãek? Ne,

hák. 

Si
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Citát: Vûda není nic neÏ soubor pokusÛ, které se povedly. 

Paul Valéry
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Známá i neznámá v˘roãí
15. 2. 1564 nar. Galileo Galilei, italsk˘ matematik, astronom a pro-

zaik (zemfi. 8. 1. 1642) - 445. v˘roãí narození
15. 2. 1924 nar. Jifií ·litr, skladatel, klavírista a herec (zemfi. 26. 12.

1969) - 85. v˘roãí narození
16. 2. 1684 nar. Bohuslav Matûj âernohorsk˘, skladatel a varha-

ník (zemfi. 1. 7. 1742) - 325. v˘roãí narození
17. 2. 1929 nar. Chaim Potok, americk˘ prozaik a malífi (zemfi. 

23. 7. 2002) - 80. v˘roãí narození
18. 2. 1564 zemfi. Michelangelo Buonarroti, italsk˘ sochafi, malífi,

architekt a básník (nar. 6. 3. 1475) - 445. v˘roãí úmrtí
18. 2. 1879 nar. Paul Klee, ‰v˘carsk˘ malífi a grafik (zemfi. 29. 6.

1940) - 130. v˘roãí narození
19. 2. 1924 nar. Franti‰ek Vláãil, filmov˘ reÏisér, malífi a grafik

(zemfi. 28. 1. 1999) - 85. v˘roãí narození
21. 2. Mezinárodní den matefiského jazyka, od roku 1999

(UNESCO)
22. 2. Den my‰lenky bratrství - celosvûtov˘ svátek skautÛ
23. 2. 1899 nar. Erich Kästner, nûmeck˘ spisovatel (zemfi. 29. 7.

1974) - 110. v˘roãí narození
24. 2. 1684 nar. Matyá‰ Bernard Braun, sochafi a fiezbáfi (zemfi.

15. 2. 1738) - 325. v˘roãí narození
24. 2. 1979 zemfi. Jan Otãená‰ek, prozaik, scenárista (nar. 19. 11.

1924) - 30. v˘roãí úmrtí
26. 2. 1864 nar. Antonín Sova, spisovatel (zemfi. 16. 8. 1928) 

- 145. v˘roãí narození
27. 2. 1849 nar. Václav Bene‰ Tfiebízsk˘, autor historick˘ch próz

(zemfi. 20. 6. 1884) - 160. v˘roãí narození

13. 2. 20:00 SVâ Velk˘ ples SVâ s Marcelem Wood-

manem

16. 2. 9:00 SVâ Keramika s Bufiinkou

16. 2. SVâ Zahájení soutûÏe O cenu Karla Schinzela

17. 2. 10:00 SVâ Cviãení s Bufiinkou

17. 2. 17:00 SVâ Zahájení 1. PC kurzu pro zaãáteãníky

18. 2. 9:30 D. Moravice Keramika pro seniory v D. Moravici

18. 2. 13:00 tûl. Z· Okrskov˘ závod v pfieskoku pfies ‰vi-

1. máje hadlo 1. - 5. tfi.

19. 2. 9:00 SVâ Keramika pro ‰koly

19. 2. 10:00 SVâ Zahájení 2. PC kurzu pro zaãáteãníky

21. 2. 14:30 SVâ Stavíme s Bofikem stavitelem - zábav-

n˘ program pro dûti

21. 2. 8:30 St. Ves Snowboardcrossové závody

- lyÏ. vlek

24. 2. 8:00 SVâ Keramika pro ‰koly

24. 2. 9:45 SVâ Masopustní rej - vesel˘ ‰tafetov˘ zá-

vod dûtí - M·

25. 2. 17:00 SVâ Keramika pro vefiejnost

26. 2. 8:00 SVâ Keramika pro ‰koly

Narodili se noví obãánci
Anna Stloukalová ................................................. Tûchanov

Luká‰ Mosn˘ ......................................................... Dolní Moravice

Adéla Koupilová ................................................... Janovice

Martin JírÛ ............................................................ Janovice

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

Miroslav Klesnil - R˘mafiov ............................................... 81 let

Josef Krã - R˘mafiov ............................................................ 81 let

Anna Kli‰íková - Janovice .................................................. 81 let

Anna Filová - R˘mafiov ...................................................... 83 let

Ludmila Mendfiecová - Ondfiejov ....................................... 83 let

Katefiina Sobkuliaková - Jamartice ..................................... 83 let

Blanka Matûjová - R˘mafiov ............................................... 84 let

Miloslava MrÀková - R˘mafiov ........................................... 85 let

Marie âerná - R˘mafiov ...................................................... 88 let

Franti‰ek Rau‰er - R˘mafiov ................................................ 90 let

Rozlouãili jsme se
Alena MrÀková - Stará Ves .................................................... 1956

Marie Vrabková - R˘mafiov ................................................... 1928

AneÏka Poláková - Ondfiejov ................................................. 1913

Marie Ondru‰ková - Jifiíkov .................................................. 1962

Amálie Reisnerová - R˘mafiov .............................................. 1928

Anna Bene‰ová - Dolní Moravice ......................................... 1919

Bofiivoj Kováfi - R˘mafiov ...................................................... 1954

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãnû Ïivotem v dobrém i zlém
ManÏelé Ludmila a Franti‰ek Karáskovi

ctí slib, kter˘ si dali pfied 50 lety.

S úctou a obdivem v‰ichni, kdo vás znají.

Spoleãenská kronika

Servis sluÏeb

Informaãní stfiedisko R˘mafiov

Informaãní centrum R˘mafiov nabízí zájemcÛm

o sjezdové lyÏování prodej permanentek s moÏností získání skipasu

do Skiareálu Avalanche a dal‰í zajímavé slevy,

které se t˘kají i celého hotelového komplexu.

Otevírací doba:

pondûlí - pátek: 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

sobota: 9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00, nedûle: 13.00 - 16.00
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Pohádka o Vejtahovi, TlusÈochovi a Vykukovi
Nedávná premiéra amatérského

souboru Pradivadlo a v‰udypfií-

tomné pozvánky na blíÏící se no-

vé pfiedstavení spolku Mahen

zvûstují, Ïe v R˘mafiovû právû

probíhá divadelní sezóna. V na-

bídce pofiadÛ mûstského divadla

se objevilo i vystoupení profesio-

nálních hercÛ (praÏsk˘ Sklep)

a také první leto‰ní inscenace pro

dûti - pohádka Dlouh˘, ·irok˘

a Bystrozrak˘ v podání Mladé

scény z Ústí nad Labem.

Soubor Mladá scéna vznikl v ro-

ce 1981 jako ochotnick˘ spolek

s repertoárem pfiedev‰ím pro dût-

ské publikum. Název Mladá scé-

na se vztahuje nejen k této sku-

teãnosti, ale i k faktu, Ïe soubor

od poãátku tvofií z velké ãásti

mladí herci, ãasto studenti se zá-

jmem o divadlo. Dal‰í v˘znam

tohoto spojení objasÀuje vedoucí

souboru Pavel Trdla: „SnaÏíme se
b˘t také mladí pfiístupem, na‰ím
heslem je objevnost.“
V tomto duchu se dramaturgie za-

mûfiuje sice na tradiãní pohádkové

námûty, ale v netradiãním pojetí.

„Abychom dûtem co nejvíc pfiiblí-
Ïili svût kouzel a imaginace, kla-
deme zvlá‰tní dÛraz na v˘tvarnou
sloÏku inscenací,“ vysvûtluje

Pavel Trdla. V inscenaãní práci

tak soubor ãasto vyuÏívá svûtelné

efekty, kombinaci ãinohry a lout-

kového ãi stínového divadla, ori-

ginální kost˘my, zajímavé kulisy

a také autorskou hudbu. Z hledis-

ka divadelního textu, kter˘ v po-

sledních letech pro Mladou scénu

upravuje dramatiãka Kristina

Herzinová, se inovaãní pfiístup

projevuje pfiibliÏováním pohád-

kov˘ch postav modernímu divá-

kovi, aniÏ by v‰ak utrpûl základní

dûj klasick˘ch pohádek. Za svou

témûfi tfiicetiletou existenci tímto

zpÛsobem soubor na jevi‰tû pfie-

vedl napfi. Krásku a Zvífie, Py‰nou

princeznu, Snûhovou královnu

nebo v˘bor z japonsk˘ch pohádek

s názvem Cesta za bohem hor a za

fiadu sv˘ch inscenací získal oce-

nûní na divadelních pfiehlídkách

vãetnû Jiráskova Hronova.

A od svého zámûru „okouzlit dût-
ského diváka“ Mladá scéna neu-

stupuje ani v dramatizaci pohádky

Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘.

Znám˘ pfiíbûh v klasickém zpra-

cování Karla Jaromíra Erbena je

tu zachován, av‰ak dialogy jsou

obohaceny o vtipnou konverzaci

titulní trojice, která si sice udrÏuje

svou pohádkovou podstatu a kou-

zelné schopnosti, ale zároveÀ je

„polid‰tûna“ prostfiednictvím nû-

kolika typicky lidsk˘ch zlozvykÛ

- ·irok˘ vûren své povûsti rád jí,

Dlouh˘ si zase tu a tam pfiihne ví-

na a Bystrozrak˘ má slabost pro

doutníky (i kdyÏ u tûch by publi-

kum nejspí‰ ocenilo, kdyby zÛsta-

ly nezapálené). Tyto slabÛstky

a ponûkud vrto‰ivá povaha tfií

kumpánÛ jsou pak zdrojem hu-

morn˘ch dialogÛ, v nichÏ se ãas-

tují pfiezdívkami jako Vykuk,

Vejtaha nebo TlusÈoch. Jde ale

vÏdy jen o pfiátelské ‰kádlení, kte-

ré nepfiehlu‰í sílu momentÛ, kdy

v‰ichni tfii nezi‰tnû pomáhají vy-

svobodit princi zakletou princez-

nu.

SvÛj zámûr pÛsobit na diváka ne-

jen pfiíbûhem a humorem, ale i es-

teticky Mladá scéna v této pohád-

ce realizuje kombinací zvukov˘ch

a svûteln˘ch efektÛ, které mohou

chvílemi pÛsobit aÏ stra‰idelnû,

ale na‰tûstí ne samoúãelnû.

Zvlá‰tní pozornost si zaslouÏí scé-

ny s loutkami, které herce nahra-

zují zvlá‰tû ve chvílích, kdy titul-

ní postavy prokazují své kouzelné

schopnosti. Cel˘ pfiíbûh také pro-

vází hudba, pfiedev‰ím veselá pís-

niãka ústfiední trojice. DÛraz na

v˘pravnost pohádkové inscenace

má ov‰em i svá úskalí, a tak se

spoleãnû se snahou uãinit z ní

krásnou podívanou chvílemi pro-

jeví její technická nároãnost.

Zvlá‰tû ãastá v˘mûna kulis, která

pokaÏdé dûj na nûkolik vtefiin pfie-

ru‰í, pÛsobí retardaãnû a namáhá

necviãenou dûtskou trpûlivost.

Mladá scéna v kaÏdém pfiípadû

potvrzuje znám˘ fakt, Ïe klasické

pohádky jsou stále populární a ve

srovnání s vût‰inou soudob˘ch

pohádkov˘ch pfiíbûhÛ nedostiÏné.

DokáÏí totiÏ to, co málokterá mo-

derní pohádka - pobavit bez pod-

bízivého humoru a pouãit bez

zbyteãné didaxe. 

ZN

Mûstská knihovna

Diamantová cesta
v Mûstské knihovnû R˘mafiov

Od 1. února 2009
jsou v Galerii U Stromu poznání vystaveny fotografie

vztahující se k této buddhistické ‰kole

jak z v˘chodních zemí, tak i ze zemí západních,

kam se po okupaci Tibetu âínou buddhismus pfiesouvá.



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2009

17

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, okres
Bruntál,

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pozici
redaktora

mûstského ãtrnáctidenníku R˘mafiovsk˘ horizont

Místo v˘konu práce: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov,

okres Bruntál

Pfiedpokládan˘ nástup: duben 2009

Pracovní pomûr: na dobu urãitou - zástup za MD

Pracovní úvazek: 1,0

Platové zafiazení: 9. - 10. platová tfiída

PoÏadavky: - vzdûlání minimálnû S·, vysoko‰kolské ne-

bo vy‰‰í odborné vzdûlání Ïurnalitického ãi

lingvistického zamûfiení v˘hodou;

- novináfiská praxe v˘hodou;

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na

PC a internetu;

- schopnost kultivovaného psaného projevu;

- pfiehled o regionálním dûní;

- schopnost samostatného jednání;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Rozsah pracovní ãinnosti: - podíl na tvorbû a distribuci novin;

- podíl na vãasné pfiípravû a zpracování re-

dakãních ãlánkÛ a materiálÛ k danému vy-

dání;

- vyhledávání námûtÛ a zajímav˘ch informa-

cí z mûsta a regionu;

- získávání a redakãní dotváfiení informací,

podkladÛ a pfiíspûvkÛ ze zafiízení spravova-

n˘ch mûstem, od ostatních mûstsk˘ch sub-

jektÛ a obcí v rámci regionu R˘mafiovska;

- získávání a doplÀování informací z interne-

tu;

- podíl na proporcionální vyváÏenosti novin,

zejména v ãásti zpráv a pfiíspûvkÛ mimo

mûstsk˘ úfiad, zpráv z dûní na území mûs-

ta, zajímavostí, zábavy a servisu ãtenáfiÛm;

- zpracování pfiehledu o prodejnosti a remi-

tendû novin, hodnotícího listu redakce;

- pfiíprava materiálÛ a podkladÛ pro celoba-

revn˘ historick˘ speciál;

- sjednávání plo‰né inzerce a vedení ekono-

mické agendy.

Pfiihlá‰ka musí obsahovat: - jméno a pfiíjmení uchazeãe;

- datum a místo narození uchazeãe;

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

- místo trvalého pobytu uchazeãe;

- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokla-

du o povolení pobytu u cizího státního pfií-

slu‰níka;

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - profesní Ïivotopis;

- v˘pis z Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mû-

síce (lze doloÏit pfii nástupu);

- kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdû-

lání.

Místo podání pfiihlá‰ky:
osobnû u fieditelky SVâ R˘mafiov nebo písemnû na adresu: Stfiedisko vol-

ného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10/1059, 795 01 R˘mafiov.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 27. února 2009

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch ucha-

zeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchaze-

ãÛm oznámeno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe za-

davatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními úda-

ji. Informace lze získat u fieditelky SVâ Marcely Pavlové na tel.

554 211 410 nebo 737 177 033.

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

pozvánka na v˘stavu

Vladimír Halla zve do veselé spoleãnosti
Únorová v˘stava v Galerii Octopus nabízí retrospektivní prÛfiez tvorbou jedno-
ho z nejznámûj‰ích v˘tvarníkÛ r˘mafiovského regionu - Vladimíra Hally, kter˘ se
do v˘stavních sálÛ mûstského muzea vrací po tfiech letech jako jubilant.

·edesát let, to je pr˘ hranice seniorského vûku, mnozí ‰edesátníci ji tak

nicménû vÛbec nepociÈují. Ani Vladimír Halla, byÈ bilancující, nepÛso-

bí dojmem, Ïe by se chystal na odpoãinek. Stejnû jako jeho práce, zau-

jímající oba sály galerie, dává na odiv svou energii, bodr˘ smysl pro

humor i zalíbení v pobytu ve veselé spoleãnosti, která naplÀuje jak jeho

vernisáÏe, tak malby.

A není to spoleãnost nahodil˘ch figurek, ale skuteãn˘ch celebrit, která

se usmívá ãi pitvofií na rozmûrn˘ch olejích. Tváfie znám˘ch umûlcÛ,

hercÛ i hudebníkÛ, ale také politick˘ch veliãin v‰eho druhu se scházejí

u jednoho stolu na patrnû nejznámûj‰ích Hallov˘ch kompozicích z pro-

stfiedí zakoufien˘ch hospÛdek. Staãí se jen na chvíli pozornû zadívat

a zaposlouchat, neboÈ takfika sly‰íme jejich klábosení a potmû‰ilé ‰u‰-

kání a mÛÏeme uhadovat, co si která z barvitû vystiÏen˘ch postaviãek

skuteãnû myslí. âi co si o nich myslí autor sám.

Konkrétním osobnostem se malífi vûnuje také na jednotliv˘ch portré-

tech. Na nich se opût objeví tváfie slavn˘ch persón, zfiejmû duchovních

spfiíznûncÛ - Smoljak, Svûrák, Hapka, Kvûta Fialová - ale také pfiátel

z nejbliÏ‰ího okolí autorova pÛsobi‰tû, fiezbáfi Jifií Halouzka ãi starove-

sk˘ Pavel Hejsek, kter˘ se do vybrané spoleãnosti dostal nejen jako pfií-

tel, ale také jako komediant. Ve své herecké poloze se ostatnû pfiedsta-

vil i hostÛm vernisáÏe, kterou zpestfiil monologem Kléanta z Moliérovy

komedie Tartuffe, jeho dcera Hana za doprovodu Jifiího Vystrãila pfiipo-

jila píseÀ Petra Hapky a Michala Horáãka Na hotelu v Olomouci - moÏ-

ná jako dárek pro Vladimíra Hallu, pÛvodem Olomouãana.

Ani tfietí tematick˘ okruh vystaven˘ch prací Vladimíra Hally se nevy-

myká celkové koncepci v˘stavy, zalidnûné komediantsk˘mi stvofieními.

Série barvit˘ch olejÛ zobrazujících klauny-muzikanty nabízí neménû

pfiíznaãn˘ námût, jehoÏ autora bychom odhalili i bez signatury.

Náv‰tûvník v˘stavy obrazÛ Vladimíra Hally je tedy zván nikoliv na ob-

jevnou cestu za nov˘mi tématy, ale naopak do star˘ch znám˘ch míst, do

lehce setmûlého, ale laskav˘m humorem a lidsk˘m teplem probarvené-

ho svûta, kde váÏnost lidského bytí tolik netíÏí. ZN
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Z historie

Krvav˘ Doma‰ov
Velitel pomocného pruského sboru generál
Ziethen rychle pochopil situaci, kdyÏ usly‰el

dûlostfielbu a uvidûl d˘m v˘stfielÛ od Jívové.

Reagoval okamÏitû a pfiipravil se na bitvu.

PfiekáÏející vozy s tornami vojákÛ odeslal zpût

a vytáhl k místu prudké sráÏky. Zde pfievzal

velení nad transportem a sv˘mi pû‰áky, leh-

kou jízdou, kyrysary a dragouny, zv˘‰il poãet

vojákÛ bránících kolonu na víc neÏ 20 000 

osob. To uÏ byla ve své dobû úctyhodná 

armáda a znaãná pfievaha nad útoãníky.

Mûl v‰ak obrovské problémy. Mnozí taÏní

i jízdní konû mûli fiadu zranûní, krvácel i ne-

jeden vydû‰en˘ vozataj a v‰ichni byli stra‰li-

vû unaveni. K tomu je‰tû civilisté od vozÛ

nebo i s nimi uprchli do okolních lesÛ a ne-

mûli nejmen‰í snahu proÏít je‰tû jednou po-

dobné peklo. Konvoj doprovázen˘ vût‰inou

nezku‰en˘mi holobrádky, ktefií nic nechápa-

li, nebo naopak zku‰en˘mi vojáky, ktefií zlou

situaci velmi dobfie pochopili, bylo velmi

tûÏké pfiipravit na dal‰í nejistou cestu.

Napaden˘ transport se tehdy jiÏ rovnal zni-

ãenému. A aby smÛly nebylo málo, nikdo

z prusk˘ch velitelÛ nemûl ani nejmen‰í tu‰e-

ní, Ïe se v skrytu lesÛ pohybuje se sv˘mi od-

díly dal‰í skvûl˘ voják a neobyãejnû odváÏ-

n˘ císafisk˘ dÛstojník Siskowitz (Szeged

1719 - Praha 1779), jak pfiepisovali jméno

Chorvata Îi‰koviãe.

V lednu se v R˘mafiovû ubytoval regiment

temperamentních varaÏdínsk˘ch husarÛ. Na-

‰tûstí jen 25. - 26. ledna 1758 jej vystfiídalo

271 modr˘ch Nádasdyho husarÛ. Po krátké

mûsíãní proluce se objevil 10. dubna batali-

on varaÏdínsk˘ch pandurÛ, 30. dubna rychle

pro‰li panstvími Karolyiho husafii a následu-

jící den rychle protáhli bojovníci chorvat-

sk˘ch a slavonsk˘ch oddílÛ na RyÏovi‰tû.

TéhoÏ dne pfiituhlo, 1. máje se náhle objevi-

lo 40 prusk˘ch husarÛ a zabavili dvû dûlové

lafety, v Janovicích nakrmili konû zrním pfii-

praven˘m na setí a zbytek odvezli na dvou

vozech. Dál je vedl jejich poruãík Hultey na

R˘mafiov, kde 5. kvûtna získal v˘palné, lah-

ve s vínem, pecny bílého chleba. O tfii dny

pozdûji vnikli Prusové s poruãíkem Hulteym

v ãele na dûkanství, kde po odchodu dûkana

zÛstal jen jedin˘ rozklepan˘ kaplan. Vydû-

‰enému knûzi s halasem vysvûtlili, Ïe jim má

vyplatit 12 zlat˘ch dukátÛ, jinak faru oka-

mÏitû vyplundrují - dostali je a po vydranco-

vání dal‰ích domÛ odtáhl oddíl na Dlouhou

Louãku. Souãasnû s Prusy procválali Stfiíbr-

n˘mi Horami elitní rakou‰tí husafii, ktefií vy-

trvale sledovali kaÏd˘ jejich pohyb a neustá-

le informovali ‰táb císafisk˘ch.

20. kvûtna protáhlo krajem 1800 císafisk˘ch

vojákÛ, 25. kvûtna jich bylo jen 250, ale 

30. kvûtna táhlo po cestách R˘mafiovska na

·umperk 1096 císafisk˘ch z rÛzn˘ch regi-

mentÛ vûrn˘ch císafiovnû: vojáci Colloreda,

Neiperga, Browna a Waldegga, 5. ãervna

Althanovi dragouni a ãásti regimentÛ

z Baden Badenu a oddíly arcivévody Josefa

Habsburského. Mû‰Èané museli poskytnout

pfiípfieÏ na pfievoz jejich zavazadel, provian-

tu, v‰e mífiilo k místu stfietnutí.

Îi‰koviã, kter˘ se mezitím domluvil s Lau-
donem a vyzpovídal fiadu prusk˘ch pfiebûhlí-

kÛ hrubû naverbovan˘ch v b˘valém císafi-

ském Slezsku, obsadil 30. ãervna Bûlou

u Doma‰ova a obe‰el Mûsto Libavou. Zde

zaujal nenápadnû postavení ve skrytu lesa

u Heroltovic a ukolébal Prusy tím, Ïe vûdo-

mû nechal kolem skryt˘ch oddílÛ projít stádo

kolem sta volÛ hnané Prusy a zámûrnû si ne-

v‰ímal ani koãárÛ, v nichÏ se pfiesunovali

nûktefií pru‰tí ‰tábní dÛstojníci. Kfiovinat˘

Mal˘ les dokonale skryl asi sedm stovek

chorvatsk˘ch pandurÛ a dvû dûla. Do

Velkého lesa pfiesunul dal‰í tfii dûla a jízdu

sloÏenou z husarÛ a dragounÛ. âást jízdních

granátníkÛ se saskou lehkou jízdou a hulány

zÛstala v záloze. Pû‰í granátníci vytvofiili so-

uvislou linii se ãtyfimi dûly. Kolem desáté se

dalo na cestu k Olomouci 250 prusk˘ch vo-

zÛ pod ochranou 4850 vojákÛ generála von

Krokow. Prusové podlehli klamu, Ïe si to uÏ

u Guntramovic se smû‰n˘mi habsbursk˘mi

vojáky s koneãnou platností vyfiídili, kdyÏ

kolem dokonale zamaskovan˘ch a ukáznû-

n˘ch Îi‰koviãov˘ch vojákÛ protáhl i Kro-

kow krásnou, svûÏí, voÀavou a uspávající

krajinou, aniÏ by je nûkdo vyru‰oval. Dá se

fiíci, Ïe Prusové nechtû jednali pfiesnû podle

pfiání císafiovnin˘ch velitelÛ, aniÏ o tom co-

koli vûdûli.

Jakmile se v‰ak objevila hlavní ãást konvoje

na konci úvozu od Nové Vésky a za zatáãkou

jiÏ zahlédli Doma‰ov, zaãalo peklo. Zafivala

Îi‰koviãova dûla a okamÏitû smetla spfieÏení

v ãele. Nebylo kam skoãit, nebylo kde se

ukr˘t a zaãala pálit i pûchota. Dûs a ‰ílen˘

zmatek. Ziethen ov‰em zaslechl burácení

vfiavy a nafiídil pûchotû a husarÛm zaútoãit na

pravé kfiídlo císafisk˘ch. Ti se v‰ak museli

doslova prodrat zdivoãel˘m trénem blokují-

cím cestu. Dorazili aÏ k lesu. Témûfi souãas-

nû z boku zaútoãili císafi‰tí Neudorfovi pan-

dufii. Prusové neodolali a ve zmatku utíkali

bez sv˘ch tfií dûl. Císafi‰tí je obrátili proti

nim. Zásahy uprostfied vydû‰en˘ch uprchlí-

kÛ. Jen málokter˘ se dokázal vrátit do leÏení

na Modfiínovém poli. Zde se v‰ak Ziethen

dopustil osudové chyby. Neposílil jednotky

pfiipravené odvrátit pfiípadn˘ útok poãetnûj-

‰ích Laudonov˘ch oddílÛ. Ziethen zatím vy-

vedl men‰í ãást zatím nepo‰kozen˘ch vozÛ

zpût do leÏení, kde je vyuÏili podobnû jako

kdysi husité k vytvofiení vozové hradby.

Îi‰koviãovi granátníci se teì vrhli na rozpa-

dající se ãelo konvoje. Kfiídla zostra napadli

dragouni se sask˘mi ‰vali‰éry, zvlá‰tû ti mû-

li za Sasko PrusÛm co oplácet.

Laudon, kter˘ se nacházel na jihozápad od

Moravského Berouna, zaãal okamÏitû postu-

povat pomûrnû nesnadn˘m lesním terénem

se sv˘mi odpoãat˘mi pluky, aÏ dosáhl návr‰í

u Vésky na dostfiel prusk˘ch dragounsk˘ch

plukÛ a ‰esti husarsk˘ch eskadron, posled-

ních a nejkvalitnûj‰ích oddílÛ Ziethena.

Nov˘ drtiv˘ a opût zcela neoãekávan˘ útok.

Prusk˘ch jezdcÛ bylo sice nejménû o tfietinu

více, ale na stranû Laudonov˘ch husarÛ

a dragounÛ bylo pfiekvapení, vztek, nesmírná

odvaha a konec koncÛ bránili téÏ svoji zemi.

Prudk˘ náraz a Prusové utíkají. Jen ãervené

blÛzy a modré koÏí‰ky prusk˘ch husarÛ mís-

ty problesknou bez jakékoli nadûje. Císafi‰tí

mají spoustu zajatcÛ, jen Ziethen se s tro-

chou ‰tûstí a na poslední chvíli nûjak vysme-

kl prudce pfiijíÏdûjící Nadasdyho jízdû, jeÏ

zlikvidovala poslední pfiekáÏku pfied leÏením

na Modfiínovém poli. Hradbu nyní hájí jen

poslední tfii prapory pruské infanterie a nûco

opû‰al˘ch kavaleristÛ. Záblesk nadûje.

Zformovala se men‰í ãást pruské jízdy a zu-

fiivû napadla císafiskou pûchotu. Kyrysafii

s husary se v‰ak potázali se zlou. Proti nim

vyrazili vítûzní dragouni zweibrückenského

falckrabí. Poslední pokusy dostat se z pekla

zhatil vynikající velitel císafiské baterie

Rouvroi, kterému tehdy zaãali pfiezdívat

Feuerteufel, tj. Ohniv˘ ìábel. Rouvroi nepfií-

tele doslova rozstfiílel.

Gen. Josef Îi‰koviã

Prusk˘ gen. Hans Joachim Ziethen
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K Laudonovi se nyní pfiidaly nûkteré jednot-

ky Îi‰koviãe, jimÏ LaudonÛv útok znaãnû

odtíÏil, a pak uÏ to ‰lo ráz na ráz. Zufiiv˘ 

útok na bodáky a nováãci pluku pruského

prince Ferdinanda leÏí mrtví, jen nûco zma-

ten˘ch potácejících se postav. Stfielba útoãí-

cích zapaluje muniãní vÛz. Stra‰liv˘ v˘buch,

plamen zasahuje dal‰í, vzduchem létají prk-

na, útrÏky postrojÛ, ba i kousky lidsk˘ch tûl,

v‰ude mrtví. Ziethen uÏ nevidí v˘chodisko,

velí k ústupu, kter˘ kryjí poslední, av‰ak rov-

nûÏ postiÏené jednotky u Staré Libavé

i Norberãan. OdváÏn˘ Îi‰koviã se vrhá proti

nim, aby jim zatarasil cestu, to se v‰ak uÏ bo-

huÏel nedafií. Prajzi prchají v‰emi smûry.

Poslední vydû‰ené nepfiátele dostihují aÏ na

bfiehu i v toku Moravice. K Olomouci mífií jen

Ïalostné trosky je‰tû pfied t˘dnem patrnû nej-

vût‰í kolony v dosavadních dûjinách Evropy.

Jen generálmajor von Krokow nic neví a mí-

fií jiÏ v poklidu k Olomouci s pouh˘mi 

250 vozy, jeÏ nemohou zdaleka pokr˘t potfie-

by královské armády. Ani zde v‰ak v‰echno

nevychází. Ze svahÛ Svatého Kopeãka se na-

jednou fiítí pandufii a z posledních vozÛ jim

padá do rukou je‰tû plná padesátka. Stfielba

jasnû doléhala aÏ do vydû‰eného RyÏovi‰tû,

jeÏ oãekávalo nejhor‰í, na druh˘ den v‰ak je

k obecné radosti informovali projíÏdûjící cí-

safi‰tí rejtafii, Ïe PrusÛm vyprá‰ili pofiádnû

koÏich a Ïe jim nezbude neÏ rychle odtáh-

nout ze zemû.

Nad dvaceti tisíci Prusy zvítûzilo díky

schopnostem generálÛ Laudona a Îi‰koviãe

i odhodlanosti a kázni jednotek pouh˘ch

dvanáct a pÛl tisíce na‰ich. Na boji‰ti vy-

dechlo naposled, zÛstalo nezvûstn˘ch nebo

bylo zranûno 2 400 PrusÛ. Celé tfii stovky jich

pfiebûhly k císafiské armádû. Mezi 1 450 za-

jatci nacházíme dokonce i generála Putt-

kammera a dal‰í ãtyfii vysoké ‰tábní dÛstoj-

níky. V‰ude tolik kofiisti, Ïe trvá nûkolik dní,

neÏ ji v‰echnu císafi‰tí soustfiedí a rozeberou

lidé z okolních vesnic. Gideon von Laudon

mohl císafiovnû pfiedat 12 dûl, asi 1000 taÏ-

n˘ch a 1200 kvalitních jezdeck˘ch koní a na-

prostou vût‰inu v‰ech zásob. Z 2 000 000 

ukofiistûn˘ch prusk˘ch tolarÛ v‰ak získal 

erár jen pÛli, neboÈ druhou dostali vojáci za

vynikající stateãnost od svého velitele gene-

rála Îi‰koviãe. Hraniãáfii, vÏdy proslulí ple-

nitelé, ktefií se dostali ke kofiisti nejdfiíve, se

zamûfiili spí‰e na zlato, jeÏ se v seznamech

kofiisti neuvádí vÛbec, ale pruské stfiíbrÀáky

s drobnûj‰ími mincemi kolegiálnû rozsypali

kolem cesty, aby se dostalo i na ostatní pû-

chotu, dragouny a husary. Velkorysí vítûzové

v‰ak pamatovali i na vydrancované usedlosti

v okolí vojensk˘ch operací a pfienechali jim

vût‰inu mouky a obilného zrna. Ve zbytcích

pruského leÏení nyní panovala radost a na 

oslavu vítûzství zapálili císafi‰tí vojáci i do-

sud nepo‰kozené vozy s municí, a tak den 

uplynul v popíjení a slavnostním bouchání.

Zachovalo se téÏ lidové rãení, jeÏ vychází

z údajné pfiíhody. KdyÏ pr˘ prusk˘ generál

Ziethen urychlenû utíkal od Doma‰ova, za-

stavil se a zadíval neobyãejnû nenávistn˘m

pohledem na místo své poráÏky. Od té doby

se v Doma‰ovû a okolí fiíkávalo o místních

kabonilech a mrzoutech: „âumí jak Ziethen

z hou‰tí!“

Netrvalo dlouho a spokojené jednotky vítûzÛ

vytáhly od Doma‰ova do dal‰ích váleãn˘ch

operací. Laudon zvolil smûr na Huzovou

a k Zábfiehu, úspû‰n˘ Lanius zamífiil

k DolanÛm. âást armády vyrazila k Opavû

a vysílené Îi‰koviãovy oddíly zvolily k za-

slouÏenému odpoãinku dobfie chránûná mís-

ta v Odersk˘ch vr‰ích.

Je‰tû dlouho po odchodu PrusÛ zÛstaly

v mnoh˘ch osadách spálené statky a obyva-

telé pohfibívali padlé do hromadn˘ch hrobÛ.

Z boji‰tû odná‰eli, co zbylo po vítûzné armá-

dû a padl˘ch, boty, knoflíky, tornistry, od-

znaky, ãáky ãi trojcípé klobouky, medaile,

ãásti rozedran˘ch uniforem ãi koÀské postro-

je, zlámané ‰avle, pala‰e kyrysníkÛ ãi pû‰ác-

ké bodáky z velmi kvalitní oceli, v‰echno se

v domácnosti hodilo a nûco téÏ na památku

vnouãatÛm. A kdyÏ ‰tûstí hodnû pfiálo,

i stfiíbrné ãi vzácnûji zlaté mince, medailon-

ky, kfiíÏky, posvûcené ‰kapulífie, které kul-

kám nezabránily...

A co je‰tû? Snad si zanotovat proslulou pís-

niãku, jeÏ má spoleãnost dal‰ích kouzeln˘ch

lidov˘ch v˘tvorÛ, tfieba o nezniãitelném dû-

lostfielci JabÛrkovi, kter˘ kdyÏ „pfiiletûla
koule prudce, (a) utrhla mu obû ruce, u ka-
nónu stál, a pofiád ládo, ládo, ládo, pofiád lá-
doval“, takÏe:

Generál Laudon
jede skrz vesnici,
generál Laudon
jede skrz ves.
Jede skrz vesnici.
má bílou ãepici,
generál Laudon
jede skrz ves. Etc.

Literatura: ·tûpán, V.: Historie zámku
Bruntál, Bruntál 1998; Pinkava V.: Okres
Unãovsk˘ a R˘mafiovsk˘, Brno 1922; Berger,
K.: Geschichte der Stadt Römerstadt, Brno
1909; Dûjiny âsl. v datech, Praha 1968;
RomaÀák, Andrej - Bûlina, Pavel - Anderle,
Petr: Olomouc - Doma‰ov 1758, M. Beroun
1998 ad.

Mgr. Jifií Karel

pozvánka
MaheÀáci R˘mafiov zvou do divadla

Herci Amatérského divadelního spolku Ma-

hen mûsta R˘mafiova, kter˘ v leto‰ním roce

dovr‰il 64. v˘roãí vzniku, pfiipravili pro leto‰-

ní sezónu opravdovou lahÛdku, a to americ-

kou komedii pod názvem Paní Savageová
v rozpacích známého hollywoodského sce-

náristy Johna Patricka. Jde o volné pokraão-

vání úspû‰né komedie Podivná paní Savage-

ová, kterou mohli diváci zhlédnout pfied ãtyfi-

mi lety u pfiíleÏitosti 60. v˘roãí zaloÏení spol-

ku Mahen. Komedie pro amatéry velmi ná-

roãná sklidila tenkrát u divákÛ vfielé ovace.

Fota: archiv Mahenu
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Svûtov˘ úspûch této hry pozdûji

inspiroval dramatika k napsání

druhého dílu, v nûmÏ se jeho

hlavní pfiedstavitelka tentokrát 

ocitne „v rozpacích“. A proto

jsme se rozhodli nabídnout vám

její pokraãování.

Hrdinkou americké veselohry je

‰armantní vdova v nejlep‰ích le-

tech, která po svém zesnulém mu-

Ïi zdûdila nejen miliony, ale i tfii

dospûlé dûti, které ji umístily do

ústavu pro du‰evnû choré. Odsud

odchází na‰e paní Savageová do

svûta, „pokud je‰tû nûjak˘ je“. Po

nûkolika letech se vrací zpût do 

ústavu, kde hledá útoãi‰tû mezi

sv˘mi du‰evnû chor˘mi pfiáteli,

které tolik milovala. Pfiijmou ji

mezi sebe? Nezapomnûli na ni?

Brilantní komedie plná laskavého

i sÏíravého humoru tentokrát ob-

sahuje i prvky napûtí.

John Patrick byl jedním z nejslav-

nûj‰ích americk˘ch dramatikÛ.

Umûlecké tvorbû se vûnoval pfies

padesát let a dokázal najít tisíce

milovníkÛ sv˘ch pfiíbûhÛ nejen na

západní stranû Atlantiku, ale

i v Evropû. Je dvojnásobn˘m drÏi-

telem Pullitzerovy ceny. V Evropû

je známá jeho trilogie o staré vtip-

né a popletené Ïenû Opale, kome-

die RajãatÛm se letos nedafií nebo

Podivná paní Savageová, jejíÏ po-

kraãování vám nabízíme. Vûfiíme,

Ïe se budete dobfie bavit, a neza-

pomeÀte, Ïe smích je nejlep‰í lék

proti hlouposti.

Premiéru pfiedstavení mÛÏete

zhlédnout v pondûlí 23. února

v 19.30 a reprízu 2. bfiezna v 19.30

v Mûstském divadle R˘mafiov.

Vstupenky zakoupíte v pfiedpro-

deji v Informaãním centru pfii

Mûstském muzeu R˘mafiov.

Srdeãnû zvou
herci divadla Mahen

Restaurace Na RÛÏku otevírá galerii
VáÏení spoluobãané, rádi by-

chom vám prostfiednictvím

R˘mafiovského horizontu pfied-

stavili novû rekonstruované pro-

story v restauraci Na RÛÏku.

Na‰ím zámûrem je ve vznikl˘ch

prostorách vytvofiit „Klub volno-

ãas“ se zamûfiením na v˘stavy,

pfiedná‰ky, koncerty, autorská

ãtení apod. Pfiáli bychom si, 

abyste se do tûchto aktivit zapo-

jili i vy. Mezi vámi je spousta

tûch, ktefií malují, kreslí, fotogra-

fují nebo jsou jinak v˘tvarnû na-

daní a rádi by svá díla prezento-

vali na vefiejnosti. Jsou mezi vá-

mi téÏ cestovatelé se spoustou

záÏitkÛ a dokumentÛ z cest, jste

autory básní a povídek, hrajete

divadlo, na kytaru, máte svou

hudební kapelu apod.

V̆ stavy prací jsou uspofiádány

do mûsíãních cyklÛ. Pokud vy-

stavující bude jevit zájem, lze

v˘stavu zahájit vernisáÏí s do-

provodn˘m programem nebo 

ukonãit derniérou. VernisáÏe

jsou plánovány vÏdy na 1. stfiedu

daného mûsíce, instalace probíhá

1-2 dny pfied zahájením. V̆ stavy

jsou pfiístupny vefiejnosti v úter˘

a ãtvrtek od 15.00 do 20.00,

v pátek a sobotu od 18.00.

Klub je urãen v‰em vûkov˘m ka-

tegoriím. Po telefonické domlu-

vû se mÛÏeme sejít, prohlédnete

si prostory a dohodnete termíny

a podmínky, za jak˘ch se akce 

uskuteãní. Místnost je vybavena

barem s alko i nealko nápoji,

cukrovinkami a pochoutkami

k ãaji, kávû, vínu i pivu. K dis-

pozici je 40 - 50 míst k sezení.

Pro zábavu jsou zde nainstalová-

ny el. ‰ipky a moÏnost vyuÏití

poãítaãe a dataprojektoru s men-

‰ím promítacím plátnem. Prostor

je vhodn˘ i k oslavám, rÛzn˘m

se‰lostem, ‰kolením, pfiedná‰-

kám ad. Po domluvû lze zajistit

obãerstvení v podobû studen˘ch

mís, salátÛ apod.

Do budoucna zvaÏujeme otevfie-

ní filmového klubu, kter˘ bude

fungovat v pravideln˘ch interva-

lech, a také zaloÏení „dámské-

ho“ klubu. O v‰ech chystan˘ch

akcích budete vãas informováni

prostfiednictvím R˘mafiovského

horizontu, plakátÛ nebo e-mailo-

v˘mi pozvánkami. Od 17. 2.

2009 bude otevfien klub pro mlá-

deÏ, a to v úter˘ a ãtvrtek od

15.00 do 20.00.

Kontakty: 777 602 424, 608 880

710, 737 515 060

Srdeãnû vás zvou Eduard
Jánsk˘ a spolupracovníci
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Pozor - zahajujeme soutûÏ Historické detaily
UÏ to bude ‰est let, co v R˘ma-

fiovském horizontu probûhla tfií-

dílná soutûÏ, která nesla název

Jste v‰ímaví k památkám a pozo-
ruhodnostem v na‰em mûstû?
a vzbudila mezi ãtenáfii velkou

pozornost. Chceme na tuto sou-

tûÏ navázat, a proto se od tohoto

vydání mohou na‰i ãtenáfii zapo-

jit do soutûÏe pod názvem His-
torické detaily.

V kaÏdém z následujících dvace-

ti vydání R˘mafiovského hori-

zontu uvefiejníme jednu detailní

pozoruhodnost na‰eho mûsta na

fotografii spolu se soutûÏním ku-

ponem. Úkolem soutûÏícího bu-

de urãit místo, lokalitu, objekt,

ulici nebo ãíslo popisné domu,

na kterém se fotografovaná po-

zoruhodnost ãi detail nachází.

âím pfiesnûji bude fotografie po-

psána, tím lépe pro soutûÏícího.

PÛjde tedy o celkem dvacet foto-

grafií s nejrÛznûj‰ími historicky

zajímav˘mi objekty. Podot˘ká-

me, Ïe fotografované objekty

jsou umístûny pouze v na‰em

mûstû nebo v místních ãástech.

âtenáfii s nejvy‰‰ím poãtem

správnû urãen˘ch historick˘ch

detailÛ budou zafiazeni do sloso-

vání o tfii zajímavé a hodnotné

ceny, dal‰ích deset úãastníkÛ

soutûÏe obdrÏí kniÏní ceny a upo-

mínkové pfiedmûty.

SoutûÏní kupony vystfiihnûte

a za‰lete na adresu redakce:

R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní

10, 795 01 R˘mafiov nebo je mÛ-

Ïete vhodit do na‰í redakãní

schránky u hlavního vchodu do

Stfiediska volného ãasu, pfiípadnû

zanechat na podatelnû Mûstské-

ho úfiadu v R˘mafiovû. Pfiijímají

se pouze vystfiiÏené soutûÏní ku-

pony z novin, nikoliv jejich ko-

pie nebo odpovûdi na volném li-

stu papíru. Poslední soutûÏní ku-

pon vyjde v R˘mafiovském hori-

zontu ã. 22/2009 (11. prosince).

Kupony mÛÏete zasílat jednotli-

vû nebo v‰echny najednou nej-

pozdûji do 7. ledna 2010. Sloso-

vání se uskuteãní 8. ledna a jmé-

na v˘hercÛ budou uvefiejnûna

v prvním vydání R˘mafiovského

horizontu 15. ledna 2010. Hodnû

‰tûstí v soutûÏi vám pfieje redak-

ce RH!

Dennû procházíme v na‰em mûstû R˘mafiovû kolem nejrÛznûj‰ích ar-
chitektonick˘ch pozoruhodností a kulturních památek, historick˘ch
detailÛ, fascinujících fasádních ãi dvefiních ornamentÛ, unikátních
a originálních korouhviãek, jeÏ zde zanechali mistfii stavitelé, fiezbá-
fii, tesafii, sochafii nebo umûleãtí kováfii. V dne‰ní uspûchané dobû
protkané sítûmi mobilních operátorÛ, kdy z kanceláfií a pokojÛ bli-
kají monitory poãítaãov˘ch sestav a dûti si hrají ve virtuálním svûtû,
jen stûÏí zastavíme svÛj krok, pozvedneme hlavu vzhÛru a zamyslíme
se napfiíklad nad tím, kter˘ umûlec obdarovan˘ fantazií dílo pro dal-
‰í pokolení zanechal. SoutûÏ pfiipravil JiKo

Jméno a pfiíjmení .........................................................................

Adresa ...........................................................................................

Telefonní kontakt

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

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

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 1
✁

Zima

Objektivem ZdeÀka Habra
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Vítání obãánkÛ letos poprvé Zápis prvÀáãkÛ se Snûhurkou a trpaslíky
První leto‰ní vítání se uskuteãnilo v sobotu 24. ledna v prostorách

MûÚ v Bfiidliãné. Vzhledem k velkému poãtu narozen˘ch dítek 

v uplynulém období bylo toto vítání rozdûleno na dvû ãásti. Celkem

bylo pozváno 17 obãánkÛ na‰eho mûsta, dostavilo se 12. Slavnostní

vítání probûhlo v pûkné atmosféfie, velkou mûrou k ní pfiispûli Ïáci

místní Z· sv˘m pÛsobiv˘m vystoupením pod vedením paní uãitelky

GardoÀové. Po slavnostním projevu pfiedsedy SPOZu Rostislava

Malíka následovaly jako vÏdy podpisy v‰ech zúãastnûn˘ch do

Pamûtní knihy, pfiedání krásné kytiãky a malého dárku a velké foto-

grafování. Vûfiíme, Ïe se tento akt v‰em líbil a s nûkter˘mi rodiãi se

urãitû nevidíme pfii této pfiíleÏitosti naposledy.

V pátek 16. ledna probûhl na základní ‰kole zápis budoucích prvÀáã-

kÛ. Se sv˘mi rodiãi i sourozenci pfii‰lo 28 dûtí. Tentokrát je paní uãi-

telky zavedly do pohádky Snûhurka a sedm trpaslíkÛ. Dûti pfii plnûní

úkolÛ dostávaly obrázky jednotliv˘ch trpaslíkÛ, které si lepily na svÛj

upomínkov˘ list.

A co prozradil jeden z pfied‰koláãkÛ?

„Zavazoval jsem trpaslíkovu botu, pfie‰el jsem most, pak jsem malo-
val, obkresloval a zpíval písniãky. Nejvíc se mi líbilo shazování kuÏe-
lek a hledání písmenek. Do ‰koly se uÏ moc tû‰ím.“
Jako rodiã bych chtûl paním uãitelkám podûkovat za pûknû pfiiprave-

né odpoledne a velmi mil˘ pfiístup ke v‰em mal˘m ‰puntÛm.

Fota a text: Daniel Mach Fota a text: Roman Ujfalu‰i
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Valná hromada oddílu kopané
Mirek Kladníãek pfiivítal pfiítom-

né a pfiedal slovo pfiedsedovi od-

dílu kopané Janu Bubelovi. Ten

pfiednesl obsáhl˘ projev, zmínil

se o souãasné krizové situaci ve

svûtû, dopadající i na na‰i repub-

liku, potaÏmo na Bfiidliãnou,

a tudíÏ i na sport v Bfiidliãné.

Nastínil plány vedení oddílu na

tento rok co se t˘ãe migrace hrá-

ãÛ a hlavnû plánovaného zatrav-

nûní stávajícího ‰kvárového hfii‰-

tû, na které máme dostat 350 tis.

Dal‰í ãást svého projevu vûnoval

hodnocení jednotliv˘ch muÏstev,

které mu doruãili trenéfii. Na zá-

vûr pfiidal své osobní hodnocení

se zamûfiením na hráãe prvního

muÏstva. Poté podûkoval v‰em,

ktefií se nûjak˘m zpÛsobem podí-

leli na ãinnosti oddílu v uplynu-

lém roce. Nezapomnûl snad na

nikoho, od vedení oddílÛ, pfies

trenéry, obûtavého hospodáfie

Mirka Vrábela aÏ po paní

Vrábelovou a její daleko ‰iroko

vyhlá‰ené lango‰e. V následující

diskuzi nebylo mnoho tûch, ktefií

by se vyjádfiili k situaci v oddíle

kopané, za zmínku stojí pfiíspû-

vek Antonína Jurtíka, kter˘ se

vrátil trochu do minulosti a oÏivil

pamûtníkÛm situaci v oddíle pfied

mnoha lety, kdy hrála tfii muÏstva

dospûl˘ch - A hrálo 1. B tfiídu,

B okresní pfiebor a C muÏstvo,

tzv. stará garda, kopalo tfietí tfiídu

a nevedlo si ‰patnû.

Hutnická vloãka
Oddíl lyÏování TJ Kovohutû Bfiidliãná uspofiádal jiÏ 39. roãník lyÏafi-

sk˘ch závodÛ nazvan˘ch Hutnická vloãka. Pro nedostatek snûhu se

závody uskuteãnily v Nové Vsi u R˘mafiova. Na start se postavilo de-

vadesát závodníkÛ v‰ech kategorií. Podmínky závodu byly dosti drs-

né, bylo zataÏeno, mínus ãtyfii stupnû a foukal nepfiíjemn˘ vítr.

Umístûní na‰ich závodníkÛ bylo následující: jediné vítûzství si od-

vezla Vanessa Schneiderová v kategorii nejmlad‰ích Ïaãek, druhá

místa obsadili David Volek v nejmlad‰ích Ïácích a Natálie Jacková

jako mlad‰í Ïaãka, tfietí skonãili ve sv˘ch kategoriích David

HorÀáãek, Miroslav BuráÀ, Andrea Kováãová a Jifií Koãvara.

V˘sledky kuÏelkáfiÛ
Po del‰í odmlce zvefiejníme po-

slední v˘sledky kuÏelkáfiÛ.

V soutûÏi severomoravské divize

sehrálo vítûzn˘ zápas na‰e

A muÏstvo se Sokolem Pfiemy-

slovice v pomûru 16:0. Nejvíce

se dafiilo âesÈovi ¤epkovi s 412

kolky. MuÏstvo je v tabulce na 

6. místû.

MuÏstvo B bojuje v krajském

pfieboru, jak se fiíká, stfiídavû ob-

laãno, tentokráte zabojovali

v Olomouci na Sigmû a odvezli

si body za v˘hru 7:9. Nejvíce se

dafiilo ZdeÀku Fiurymu se 425

kolky. MuÏstvo se drÏí uprostfied

tabulky na 7. místû.

V meziokresní soutûÏi máme

druÏstvo C, které utrpûlo vyso-

kou prohru v Horním Bene‰ovû

0:10, aby v dal‰ím zápase venku

porazilo Hageman Opavu F v po-

mûru 8:2, nejlépe se dafiilo

Aniãce Dosedûlové s 395 kolky.

âtvrté muÏstvo pod hlaviãkou

Kovo D nám dûlá radost, nejen-

Ïe vyhrálo nad Horním

Bene‰ovem F v pomûru 10:0,

porazilo Olympii Bruntál tûsnû

6:4, ale také vede tabulku s na-

dûjí na postup do vy‰‰í soutûÏe.

Pfiipravil a zpracoval
Daniel Mach

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v únoru
KaÏdé pondûlí v lichém t˘dnu bude plavání pro vefiejnost do 18 hod.

Pondûlí 14.00 - 19.00 Úter˘ 14.00 - 17.00

Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 17.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Nedûle 13.00 - 20.00

KaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 17.00 do 18.00 se koná aerobik.

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

Foto: Daniel Mach

Foto: Daniel Mach

Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ:
Informace Místní skupiny ââK - První pomoc pfii neúrazov˘ch stavech

30. Mdloba
Mdloba (kolaps) je krátkodobá ztráta vûdo-
mí, zpÛsobená nedokrvením a nedostateãn˘m

okysliãením mozku. Mdloba vzniká v dÛsledku

náhlého roz‰ífiení krevního fieãi‰tû, které pojme

velké mnoÏství krve, a dochází k prudkému po-

klesu krevního tlaku. Je lehkou a pfiechodnou

formou poruchy vûdomí, dítû se brzy probírá.

Pfiíãinou b˘vá dlouhodobé stání pfii fyzické
neãinnosti a pfii nedostateãné svalové aktivitû,

pfii které dochází k nahromadûní krve v dolní

polovinû tûla (napfi. stání ve frontû). Kolaps mÛ-

Ïe zpÛsobit náhlá a rychlá zmûna polohy
(vztyãení z lehu, sedu), a to pfiedev‰ím u osob,

které mají nízk˘ krevní tlak. Mdlobu mÛÏe zpÛ-

sobit reflexní mimovolní reakce na siln˘ vnûj-

‰í podnût (‰patná zpráva, bolest, strach). Ke

vzniku mdloby mÛÏe pfiispût tûlesné vyãerpá-
ní, hladovûní, pobyt v dusném a nevûtraném
prostfiedí.
Pfiíznaky: kolapsu mohou pfiedcházet nepfiíjem-

né vjemy, zpÛsobené klesáním krevního tlaku -

zatmûní pfied oãima, huãení v u‰ích, závratû.
Dítû zbledne, studenû se zpotí, následuje ztrá-
ta vûdomí a pád. Tep b˘vá rychl˘, slabû hmat-

n˘, d˘chání je povrchní a zrychlené.

První pomoc pfii mdlobû:
- JiÏ pfii poãínajících pfiíznacích mdloby dítû co

nejrychleji uloÏte do polohy vleÏe nebo ales-

poÀ vsedû s pfiedklonûnou hlavou mezi kole-
ny. NapomÛÏete tak zv˘‰enému prÛtoku krve

mozkem a jeho okysliãení, mÛÏete takto pfiede-

jít ztrátû vûdomí.

- V pfiípadû pádu a ztráty vûdomí uloÏte dítû do
polohy na zádech se zdviÏen˘mi dolními
konãetinami. Ve vût‰inû pfiípadÛ se dítû rychle

probírá, zlep‰uje se jeho prokrvení a barva

v obliãeji, tep je lépe hmatn˘ a zpomaluje se.

- Dítû uklidnûte, uvolnûte mu odûv, zajistûte

pfiísun ãerstvého vzduchu, mÛÏete mu podat

studen˘ nápoj. Posazujte postupnû, aÏ se dítû

zaãne cítit zcela dobfie, ãekejte na jeho reakce.

Prohlédnûte dítû, zda se pfii pádu nezranilo.

- Je-li pfiíãina mdloby zjevná a dítû se rychle zo-

tavuje, není potfieba volat ZZS. Pozor v‰ak na

zámûnu mdloby a ‰oku! 

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)
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Sport

Mistfii republiky v bûhu na lyÏích jsou z R˘mafiova
V posledních nûkolika letech se ukazuje, Ïe

v R˘mafiovû roste fiada vynikajících závodní-

kÛ v bûhu na lyÏích. Odchovanci Ski klubu

RD R˘mafiov a sportovních tfiíd Z· v leto‰ní

zimní sezónû získávají jeden mistrovsk˘ titul

za druh˘m. V barvách Ski klubu ·umperk jiÏ

druhou zimu závodí dorostenci Jan Kodl,

Pavel Ondrá‰ek a Zdenûk Macháãek. Pavel,

kter˘ je dvojnásobn˘m mistrem âeské re-

publiky z roku 2008, postoupil spolu se

ZdeÀkem do vy‰‰í kategorie, a oba tedy zá-

vodí s o rok star‰ími dorostenci.

Jan Kodl, druh˘m rokem mlad‰í dorostenec,

se 17. ledna na MâR v BoÏím Daru pfiedve-

dl ve vynikající formû, kdyÏ o tfii vtefiiny zví-

tûzil pfied sv˘m ‰umpersk˘m t˘mov˘m kole-

gou Jaroslavem H˘blem. Honza tak dokázal

to, co slibovaly jeho v˘kony jiÏ v minulosti:

na trati dlouhé 5 kilometrÛ svou oblíbenou

klasickou technikou s pfiehledem vyhrál

a stal se republikov˘m ‰ampiónem. O den

pozdûji potvrdil, Ïe ne‰lo o náhodu a Ïe jeho

forma je dlouhodobû vynikající. V závodû na

10 kilometrÛ volnou technikou s hromadn˘m

startem se umístil na druhém místû, se ztrá-

tou pouhé jedné desetiny sekundy na vítûze.

Chybûl jen jeden rychlej‰í pohyb pfied cílo-

vou ãárou.

Star‰í dorostenci Ondrá‰ek a Macháãek zá-

vodili v BoÏím Daru na tratích 7 kilometrÛ

klasicky a 15 kilometrÛ volnû s hromadn˘m

startem. Ve velké konkurenci vybojoval Pavel

16. a 23. místo, Zdenûk místo 18. a 22.

Druh˘m a nûkolikanásobn˘m mistrem repub-

liky se v tomto roce stal junior Michal Kautz,

kter˘ od ukonãení Z· v R˘mafiovû také repre-

zentuje ‰umpersk˘ Ski klub. Michal uÏ v loÀ-

ské sezónû dosahoval skvûl˘ch v˘sledkÛ a vy-

bojoval si tak pozici v juniorském reprezen-

taãním druÏstvu. Letos se jeho v˘konnost je‰-

tû zlep‰ila a je nejlep‰ím juniorem v republi-

ce. V tûchto dnech reprezentuje âeskou re-

publiku na juniorském mistrovství svûta ve

Francii, kde ve mûstû Praz de Lys Sommand

dojel na slu‰ném 23. místû na volné desítce

a pfii skiatlonu na 20 kilometrÛ byl tfiicát˘.

Pro doplnûní pfiehledu v˘born˘ch r˘mafiov-

sk˘ch lyÏafiÛ: Václav Sedláãek vybojoval na

akademickém mistrovství republiky ãtvrtou

a ‰estou pfiíãku, Katefiina Koláfiová byla

dvakrát osmá. ·tûpán Sedláãek

V sobotu cviãilo celé mûsto
Poãátek února je jiÏ nûkolik let

pro pfiíznivkynû aerobiku ve zna-

mení akce Cviãí celé mûsto. Letos

jsme se na rok pfiesnû opût se‰ly

v tûlocviãnû na Hornomûstské uli-

ci, abychom vyhlédly za hranice

r˘mafiovského aerobiku, daly si

trochu do tûla a uvolnily endorfi-

ny.

Pfii vstupu kaÏd˘ dostal vodu pro

osvûÏení a müsli tyãinku pro do-

plnûní energie. Obojího bylo po-

tfieba. S úderem pÛl desáté pfied

nás pfiedstoupila lektorská dvojice

z Ostravy Pavlína Janãová (drÏi-

telka profi licence) a Ondfiej

Peterka (drÏitel licence II. tfiídy).

Pro loÀské úãastnice nebyli ne-

znám˘mi tváfiemi, jiÏ loni totiÏ

rozcviãili celé mûsto.

Zaãaly jsme hned zostra - stepy

s Ondrou. Jelo se na plné otáãky,

a to doslova, aÏ nûkteré z nás

s pfiib˘vajícími otoãkami nevûfiily,

Ïe se jim v‰e podafií zvládnout.

Ale nakonec se podafiilo. Propra-

covaná choreografie, v níÏ otoãka

stíhala otoãku, odhalila na‰e re-

zervy.

Bûhem krátké pfiestávky jsme

v‰echny utfiely pot z ãela a s elá-

nem se vrhly na dal‰í pfiídûl aero-

biku. âekalo nás MTV-cviãení,

které nás loni tak nadchlo.

Nezklamalo ani tentokrát. Pavlína

sv˘mi dvûma bloky rozpohybo-

vala celou tûlocviãnu. Jen pro pfii-

pomenutí dodávám, Ïe MTV není

klasick˘m aerobikem, rytmus

hudby je o málo pomalej‰í, aby

cviãící stihli v základních krocích

udûlat více pohybÛ, v‰echno je ví-

ce uvolnûné a zapojuje se i stfied-

ní ãást tûla. Není to ov‰em Ïádná

„flákárna“ - ãlovûk se zapotí, jen

ani neví jak. Poãáteãní nervozita

z nezvyklého cviãení se rychle

rozplynula a po pár minutách

jsme si v‰echny cviãení uÏívaly.

Hodina s nádechem funky utekla

jako voda a myslím, Ïe se nena‰el

nikdo, koho by nezaujala.

Následovala dal‰í pfiestávka, vy-

plnûná losováním tomboly. Pro

kaÏdého se na‰la cena, na kterou

snad nebude sedat prach. Závû-

reãná hodina mûla tfii bloky, z ni-

chÏ dva nás nauãila Pavlína a je-

den Ondra. Jednalo se o taneãní

choreografii krásnû rozloÏenou do

prostoru. Touto poslední hodinou

jsme protanãily k úplnému konci.

Odmûnou za aktivnû stráven˘ ãas

bylo propocené triãko, unavené

svaly a dobr˘ pocit na du‰i, Ïe se

nám v po‰mourném dni podafiilo

neleno‰it doma. A na závûr?

Doufám, Ïe se v‰ichni uvidíme

dfiív neÏ pfií‰tí rok!

Petra Dobrevová

Tereza Krywdová vítûzkou finále âR
V sobotu 24. ledna probûhlo v Brnû republikové finále
soutûÏe Dûti fitness aneb Sportem proti drogám.
SoutûÏilo se v závodní disciplínû „one in group“, coÏ je
soutûÏ jednotlivcÛ v závodním aerobiku.
Ze Studia Sport a zdraví R˘mafiov se na toto re-

publikové finále probojovalo pût závodnic, které

postoupily ze semifinálového kola v Kopfiivnici

15. 10. 2008 - Jana ·andová, Tereza Krywdová,

·árka Zapletalová, Mí‰a Br‰Èáková a Klára

Zifãáková. JiÏ samotn˘ postup dûvãat do finále âR

byl velk˘ úspûch, ale nûkter˘m závodnicím ‰tûstí

nepfiálo - Klárka Zifãáková se finále âR nemohla

zúãastnit pro nemoc a ·árka Zapletalová musela

volit mezi dvûmi finálov˘mi soutûÏemi. Zvolila si

úãast ve finále Miss Aerobik v Ostravû, kde vybo-

jovala titul II. viceminimiss Aerobik 2008.

V Brnû nás tedy reprezentovaly jen tfii závodnice.

Mí‰a Br‰Èáková v kategorii nad 9 let do Brna po-

stoupila ze tfietího místa v semifinále, závodila v˘-

bornû, ale na úãast v uÏ‰ím finále to nestaãilo. Jana

·andová v kategorii nad 13 let bojovala jako dra-

ãice. Vybojovala si postup do uÏ‰ího finále mezi

nejlep‰ích 15 závodnic v âR, k medailovému 

umístûní jí v‰ak je‰tû pár stupínkÛ chybûlo. Tereza

Krywdová opût podala svÛj maximální v˘kon

a v kategorii profi do 12 let vybojovala zaslouÏenû

1. místo, zlatou medaili a stala se mistryní âeské

republiky v soutûÏi one in group. Gratulujeme!

V‰em závodnicím dûkujeme za v˘born˘ sportovní

v˘kon a dobrou reprezentaci na‰eho sportovního

klubu a mûsta R˘mafiova. Podûkování patfií i tre-

nérkám L˘dii Mihálové a L˘dii ·védíkové ml.

a také obûtav˘m rodiãÛm.

L˘die ·védíková st., pfiedsedkynû SK
Jana ·andová, Tereza Krywdová
Foto: archiv Studia SaZ

Fota: archiv ASPV
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hokejov˘ servis
Okresní pfiebor muÏÛ

Dne 31. ledna byl odehrán dal‰í zápas okresního pfieboru muÏÛ v led-

ním hokeji na stadionu v R˘mafiovû.

HC R˘mafiov x Ice Dogs Krnov 5:6 (2:1, 2:2, 1:3)
Na‰i hráãi chtûli koneãnû prolomit smÛlu proti tomuto soupefii.

Zápasu pfiedcházelo snûÏení, které mûlo vliv na celé utkání. PrÛbûh

skuteãnû naznaãoval, Ïe by R˘mafiov mohl zápas dovést k vítûzství

a upevnit si tak pozici v ãele tabulky. BohuÏel se tak nestalo.

První gól utkání vstfielil pohotovou stfielou Jaroslav Ka‰par poté, co mu

jej pfienechal Milan Kleibel. Hosté ale bûhem krátké chvíle odpovûdûli

a srovnali stav na 1:1. V druhé pÛli tfietiny se po nahrávce Milo‰e

Spurného puku zmocnil Roman Barbofiík a jásot divákÛ i hráãÛ byl jen

otázkou okamÏiku. Domácí byli zpût ve vedení 2:1. V pÛlce druhé tfie-

tiny Karel Hanzlián chytfie na‰el Jaroslava Ka‰para a ten stfielou od

modré nedal krnovskému brankáfii Ïádnou ‰anci. DruÏstvo HC

R˘mafiov vedlo jiÏ 3:1. BohuÏel hosté dokázali opût rychle odpovûdût

a sníÏit na 3:2. KdyÏ se k odraÏenému puku dostal Milan Kleibel a ne-

úspû‰nû doráÏel, mohl si krnovsk˘ brankáfi myslet, Ïe nebezpeãí zaÏeh-

nal, ale to by na ledû nesmûl b˘t Jan ·uba. Chopil se odraÏeného puku

a hostující gól-

man vûdûl, Ïe

spí‰e vyhraje

sportku, neÏ 

uspûje proti je-

ho stfiele. Stav

4:2. Hosté i pfies

vydatné snûÏní

dokázali je‰tû

pfied koncem

druhé tfietiny

sníÏit na rozdíl

jediného gólu. Do ‰aten se tedy odcházelo s oãekáváním, co pfiinese tfie-

tí tfietina. Ta zaãala pro domácí dobfie, mûla ale neãekanû krut˘ konec.

Tfii inkasované góly v fiadû jako by napovûdûly, Ïe ani dnes se

R˘mafiovsk˘m nepodafií t˘m Krnova porazit. Je‰tû v polovinû 3. tfietiny

vykfiesal nadûji pro domácí Milan Kleibel. DÛsledné napadání krnov-

sk˘ch obráncÛ pfiineslo své ovoce, kdyÏ udûlali chybu a vyhodili puk

pfiímo na hÛl Milana Kleibela. Ten mûl jedinou moÏnost - dát gól. Jeho

ránu plnou jedu zastavila s velk˘mi problémy aÏ branková síÈ. Stav byl

tedy 5:6 a to byl také koneãn˘ v˘sledek. Hosté zaslouÏenû vyhráli.

„Zápas jsme si prohráli sami. Dovolili jsme Krnovu vstfielit tfii góly na
zaãátku 3. tfietiny,“ fiekli nám po zápase hráãi HC R˘mafiov.

Stfielci: 2x Ka‰par, po 1 Barbofiík, ·uba, Kleibel

V sobotu 31. ledna sehrálo druÏstvo pfiípravky HC R˘mafiov v rámci

krajské soutûÏe dal‰í dvojzápas s druÏstvy HK ·umperk A, B na do-

mácí pÛdû. Jednalo se o odloÏen˘ turnaj z 10. ledna.

HC R˘mafiov x HK ·umperk A 1:10
Pfievaha soupefie neodpovídala v˘sledku. Na‰i hráãi dokonce zapoãa-

li zápas gólem a vedli 1:0. Soupefi do konce tfietiny vstfielil dvû bran-

ky. Vlãata se fyzicky zlomila, v polovinû utkání za stavu 1:3 zaãal

soupefi stfiílet jeden gól za druh˘m. Pak se je‰tû na‰i hráãi zvedli, ale

náskok soupefie byl velk˘.

HC R˘mafiov x HK ·umperk B 1:4
Jednalo se o první zápas turnaje, ale neÏ se na‰e Vlãata rozkoukala,

prohrávala bûhem 5 minut o dvû branky. Tfietí branku obdrÏela za

dal‰í tfii minuty. Od této chvíle jako by se hráãi vzpamatovali a zaãa-

li hrát vyrovnan˘ hokej. Soupefi skóroval naposledy v polovinû utká-

ní a na‰i vstfielili gól zaãátkem tfietí tfietiny. Skóre se jiÏ do konce ut-

kání nezmûnilo.

Stfielec gólu: Vosyka

Dne 1. února uspofiádal HC R˘mafiov turnaj ÏákÛ v ledním hokeji.

Turnaje se zúãastnila druÏstva TJ Olympia Bruntál, TJ Horní

Bene‰ov, HC R˘mafiov a TJ ·ternberk.

HC R˘mafiov x TJ H. Bene‰ov 0:7 (0:2, 0:1, 0:4)
Zpoãátku pfiekvapivû vyrovnané utkání, hrál se oboustrannû odpo-

vûdn˘ hokej. Domácí obdrÏeli branky pfiedev‰ím po chybách v obra-

nû. Utkání se zlomilo v poslední tfietinû, kdy mlad‰í hráãi hráli lépe

neÏ star‰í.

TJ ·ternberk x TJ Olympia Bruntál 3:4 (3:0, 0:2, 0:2)
Pfiesnû ten typ utkání, kter˘ diváci milují. ·ternberk vedl po první tfie-

tinû 3:0, ale bojovnost soupefie dokázala zápas vyrovnat a tûsnû pfied

koncem utkání zvrátit vítûzství na svoji stranu.

HC R˘mafiov x TJ ·ternberk 0:8 (0:4, 0:1, 0:3)
Domácí R˘mafiov zlomily tfii ne‰Èastné góly hned z kraje utkání. Poté

se síly na ledû vyrovnaly, ale soupefi do konce druhé tfietiny je‰tû jed-

nou skóroval. Ve tfietí tfietinû jiÏ domácím definitivnû do‰ly síly a vr-

‰ili chyby jednu za druhou. Toho vyuÏil soupefi ke vstfielení dal‰ích

gólÛ aÏ na koneãn˘ stav.

TJ H. Bene‰ov x TJ Olympia Bruntál 10:1
(3:0, 5:1, 2:0)

Zpoãátku bitva o kaÏd˘ kus hfii‰tû. Bene‰ov‰tí v‰ak trpûlivû tlaãili na

soupefie a dokázali zuÏitkovat jeho chyby a úspû‰nû zakonãovat ak-

ce. Koneãn˘ zlom v utkání nastal v polovinû, kdy byl na druÏstvu

z Bruntálu vidût rychl˘ úbytek sil a s tím spojené chyby v rozehráv-

kách. Brejkové úniky bene‰ov‰tí hráãi dokázali promûnit v góly.

Koneãné pofiadí druÏstev:

1. TJ Horní Bene‰ov 3. TJ ·ternberk

2. TJ Olympia Bruntál 4. HC R˘mafiov

Na slavnostním vyhlá‰ení v˘sledkÛ obdrÏela druÏstva poháry a di-

plomy. Diváci, ktefií pfii‰li povzbuzovat, navodili pfiíjemnou atmosfé-

ru. Pofiadatelé by rádi podûkovali sponzorÛm turnaje - firmû Amin

Velká ·táhle a 5. stavební CZ, a. s.

Dal‰í zápas sehrají na‰i dospûlí hráãi v sobotu 14. února v 17.00 na

ledové plo‰e v Bruntále s TS Batex Bruntál, pfiípravka bude hrát v ne-

dûli 15. února od 11.00 na stadionu v Uniãovû turnaj krajského pfie-

boru. Foto a text: Jifií Slováãek

R˘mafiovská liga ledního hokeje

27. 1. Malá Morávka - Kovo‰rot 9:1 (3:1, 2:0, 4:0)

28. 1. Rest. U Hrozna - SK Medvûdi 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

29. 1. Horní Mûsto - Grizzlies 3:7 (0:2, 1:4, 2:1)

30. 1. Rest. U Hrozna - F. Tygfii 0:10 (0:4, 0:3, 0:3)

2. 2. Kovo‰rot - SK Slovan 3:3 (1:0, 2:1, 0:2)

3. 2. F. Tygfii - H. Mûsto 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

4. 2. Grizzlies - Rest. U Hrozna 11:1 (6:0, 3:1, 2:0)

Pfiipravil Martin Ftáãek
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• fiidiãe pro mezinárodní kamionovou dopravu

POÎADUJEME:
- praxi v oboru MKD
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C, E
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav

NABÍZÍME:
- náborov˘ pfiíspûvek dle délky odpracovan˘ch let

u svého pfiede‰lého zamûstnavatele
- tahaãe DAF + plachtové návûsy
- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

• fiidiãe pro vozidlo do 12 tun
POÎADUJEME:
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C
- vûk min. 21 let
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav
NABÍZÍME:
- pfiidûlení vozidla
- po zauãení umoÏníme
roz‰ífiení pro skupinu E

- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme

Nástup moÏn˘ po dohodû ihned, pro bliÏ‰í informace kontaktujte:
Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460 (v dobû od 7 do 16 hodin).

PP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

VV ÁÁ MM NN AA BB ÍÍ ZZ ÍÍ
MIMO JIÎ KLASICKY POSKYTOVAN¯CH SLUÎEB

I NOVù PLNùNÍ A âI·TùNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

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

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

V naléhav˘ch situacích se lze na telefonu 774 950 041
dohodnout i jinak.

- Momentálnû dále nabízí slevu

na skladové zásoby

osobních pneumatik

zn. Barum

ve v˘‰i 35 %

(platí do
vyprodání

zásob)

¤outilová Ivana, DiS. 

739 053 293

RoutilovaIvana@seznam.cz

Mrsko‰ová Karla

604 802 363

Úãetnictví
- podvojné úãetnictví,

daÀová evidence,

mzdy,

DPH,

daÀová pfiiznání,

úãtování v cizích mûnách aj.

Kanceláfi ã. 16 na Palackého ul. ã. 11
(2. patro) - budova Bytermu

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ

INVESTICE
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DOPRODEJ SWAROVSKI KOLEKCE
S 50% SLEVOU!

HORNOMùSTSKÁ ULICE
(B¯VALÁ ZELENINA)

ALKOHOLTÉKA STONOŽKA

Nejvût‰í v˘bûr alkoholu a vín v R˘mafiovû!

Kvalitní sudová vína a velká fiada whisek, vodek, portsk˘ch vín

a dárkov˘ch kazet za ty nejlep‰í ceny!

Neprodávanûj‰í v˘robky pofiád za skvûlou cenu!

Aloe Vera 1,5 l
69.90

Tuzemák 40% 1 l
149.90

Vodka 40% 1 l
149.90

Slivovice 40% 1 l
189

ReÏná 1 l 35%
149.90

Ledové a slámové víno
349.90

Kvalitní pfiívlastková vína
od 179.90

Tato firma nás zásobuje.

Obchodní zástupce

pro R˘mafiov a okolí:

Bfietislav Bednáfi,

tel.: 733 119 847
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JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 27. 2. 2009

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 19. 2. 2009 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

4/2009
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