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Na koncertu pro Kouzelnou bufiinku 
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O haváriích s únikem ãpavku na

zimních stadionech pfiiná‰ela

média v minulosti nejedno zpra-

vodajství. Pokud dojde k úniku

ãpavku do ovzdu‰í, jedná se

o závaÏnou situaci, kterou ne-

prodlenû fie‰í v‰echny sloÏky in-

tegrovaného záchranného systé-

mu. Svûdky takového zásahu by-

li v úter˘ 25. fiíjna náhodní ko-

lemjdoucí, ktefií se pohybovali

v lokalitû u zimního stadionu

v R˘mafiovû. Po deváté hodinû

dopoledne se ozvaly sirény ha-

siãsk˘ch vozÛ a ke stadionu se

zaãaly sjíÏdût jednotky profesio-

nálních a dobrovoln˘ch hasiãÛ

z R˘mafiova a hasiãská chemická

jednotka z Bruntálu. Dispeãink

ohlásil únik ãpavku na zimním

stadionu v R˘mafiovû. Na‰tûstí

ne‰lo o reálnou situaci, ale o ná-

mûtové cviãení, pfii kterém si

profesionální hasiãi v souãinnos-

ti s policií a záchrannou sluÏbou

provûfiují své schopnosti zvládat

havárie podobného rozsahu.

„Jednotka profesionálních hasiãÛ
spoleãnû s dobrovolnou jednotkou
z R˘mafiova a jednotka hasiãÛ
s protichemick˘m vozidlem
z Bruntálu provedly námûtové cvi-
ãení na únik ãpavku z technologie
zimního stadionu. První v˘jezdov˘

vÛz hasiãské stanice R˘mafiov a je-
ho ãlenové provedli prÛzkum, zjis-
tili nebezpeãnou zónu a mnoÏství
uniklého ãpavku, ohraniãili pro-
stor, následnû v pfietlakov˘ch che-
mick˘ch oblecích po pfiíjezdu che-
mického vozidla z Bruntálu zaãali
s likvidaãními pracemi. Hasiãi za-
mezili dal‰ímu úniku zabandáÏo-
váním po‰kozeného místa a dal‰í
jednotka pfiipravila dekontami-
naãní prostor, ve kterém se po
ukonãení prací v místû havárie
ãlenové zasahující jednotky zbavi-
li nebezpeãné látky,“ popsal po-

drobnû postup námûtového cviãe-

ní velitel Záchranného hasiãského

sboru Moravskoslezského kraje ze

stanice R˘mafiov Pavel Skoupil.

V pfiípadû reálného úniku záleÏí

vÏdy na mnoÏství látky, která se

do ovzdu‰í dostane. Pokud by

podle Pavla Skoupila do‰lo k úni-

ku celého mnoÏství ãpavku ze zá-

sobníku, coÏ pfiedstavuje asi 80

kg, nebezpeãná zóna by byla dale-

ko vût‰í a v tom pfiípadû by do ak-

ce byl zapojen cel˘ Integrovan˘

záchrann˘ systém Moravskoslez-

ského kraje vãetnû Policie âR

a záchranné sluÏby. O nebezpeãí

by byli vyrozumûni obyvatelé Ïijí-

cí v okolních domech, byla by za-

hájena pfiípadná evakuace nebo

podány pfiesné informace, jak se

v takovém pfiípadû mají zachovat.

„Toto cviãení bylo zamûfieno na
mal˘ únik této látky, bylo provádû-
no v rámci jedné smûny v poãtu
dvanácti hasiãÛ. Ve skuteãnosti by
bylo nasazeno ‰est nebo sedm vo-
zidel poÏární techniky a zasahují-
cích hasiãÛ by bylo asi tfiicet nebo
ãtyfiicet. Podle poplachového plá-
nu by byli vyrozumûni také dobro-
volné jednotky z Horního Mûsta
a Bfiidliãné,“ doplnil v˘ãet zasa-

hujících hasiãÛ a techniky pfii sku-

teãném zásahu Pavel Skoupil. 
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Organizace a spolky

Elvis zpíval pro Kouzelnou bufiinku
V pofiadí uÏ ãtvrt˘ koncert, jehoÏ v˘-
tûÏek poslouÏí na podporu centra pro
mentálnû postiÏené Kouzelná bufiinka,
vyvrcholil rokenrolem. Kromû klientÛ
Kouzelné bufiinky, bruntálské Polárky
a ‰ternberského Vincentina se publi-
ku pfiedstavil sám Elvis Presley.
Centrum Kouzelná bufiinka jako

místo pro setkávání, vzdûlávání

i zábavu handicapovan˘ch fungu-

je v R˘mafiovû uÏ ãtyfii roky. Za

tu dobu uspofiádali její zakladate-

lé, sdruÏení do Spoleãnosti pro

podporu lidí s mentálním postiÏe-

ním (SPMP âR, místní organiza-

ce R˘mafiov), pro klienty centra

mnoÏství kurzÛ, terapií, sportov-

ních akcí a kulturních pofiadÛ.

UmoÏnili jim tak vûnovat se ãin-

nostem, které jsou pro normální

spoleãnost bûÏné, ale pro handi-

capované jinak jen stûÏí dostup-

né. V lednu 2010 navázala SPMP

R˘mafiov spolupráci s Diakonií

âCE, stfiediskem R˘mafiov. âást

aktivit, zejména pracovních a v˘-

tvarn˘ch terapií, pfievzala Diako-

nie, která vytvofiila sociálnû tera-

peutickou dílnu Bufiinka. Klienti

se v ní pod vedením ‰kolen˘ch

terapeutÛ pfiipravují podle sv˘ch

individuálních moÏností ke vstu-

pu na voln˘ ãi chránûn˘ pracovní

trh.

âást ãinností s mentálnû postiÏe-

n˘mi organizují nadále dobrovol-

níci pod hlaviãkou Kouzelné bu-

fiinky. Patfií k nim zejména spor-

tovní soutûÏe, letní tábory nebo

v˘lety na nejrÛznûj‰í kulturní 

akce. Napfiíklad letos absolvovali

klienti tfiídenní zájezd do Prahy,

v ãervenci se podívali do dino-

parku v Krasiejówû a do Ozimku,

kde navázali kontakt s obdobnou

polskou organizací. V záfií se za-

pojili do karnevalového prÛvodu

Nadace OKD v Karviné a nav‰tí-

vili olomoucké pfiedstavení sku-

piny mentálnû handicapovan˘ch

taneãníkÛ z Rakouska. Do konce

roku mají na programu je‰tû mu-

zikál na ledû Popelka.

Kouzelná bufiinka své klienty za-

pojuje také do sportovních akti-

vit, kter˘mi se snaÏí rozpohybo-

vat sedav˘ zpÛsob Ïivota handi-

capovan˘ch a zlep‰it jejich fyzic-

kou kondici. Díky projektu

„Sportujeme s Kouzelnou bufiin-

kou“, kter˘ spolufinancuje Mo-

ravskoslezsk˘ kraj a mûsto R˘-

mafiov, mohou pravidelnû cviãit

ve fitcentru Stfiediska volného ãa-

su, plavat v Aquacentru Slunce

a trénovat bowling v restauraci

Viktorie. Trénink pak zúroãují na

bowlingov˘ch turnajích handica-

povan˘ch sportovcÛ - v Bruntále

získalo druÏstvo Kouzelné bufiin-

ky 2. místo, v Karviné a âeském

Tû‰ínû skonãilo páté. Skvûlá 

umístûní získali klienti r˘mafiov-

ského centra na atletick˘ch závo-

dech v Opavû, kde vybojovali

zlatou a bronzovou medaili.

Kromû toho upofiádala místní 

organizace SPMP v R˘mafiovû uÏ

druhou soutûÏ v pétanque.

SPMP R˘mafiov financuje ãin-

nost Kouzelné bufiinky pfiedev‰ím

z pfiíspûvkÛ sponzorÛ a nadací.

Jako podûkování sv˘m podporo-

vatelÛm a souãasnû pfiíleÏitost

získat dal‰í pofiádá sdruÏení kaÏ-

doroãnû Koncert pro Kouzelnou

bufiinku. Vedle klientÛ centra

a spfiátelen˘ch zafiízení z okol-

ních mûst na nûm pokaÏdé vy-

stoupí i profesionální kapela.

Leto‰ní koncert, kter˘ se konal ve

ãtvrtek 20. fiíjna v sále r˘mafiov-

ského kina, mûl na programu hu-

dební vystoupení bruntálské

Polárky a orientální tanec, nej-

prve v podání ‰ternberského

Vincentina a poté i Kouzelné bu-

fiinky. Terapeutka Zuzana ·tefe-

lová nacviãila s klientkami sklad-

bu s ‰átkem, kterou na Ïivo do-

provázelo muÏské osazenstvo

centra na africké bubínky. Jako

sólov˘ zpûvák a hráã na klávesy

vystoupil je‰tû Daniel Janou‰ek

a ve finále roztancovala publi-

kum kapela Elvis Presley Revival

Band.

Na provoz centra Kouzelná bu-

fiinka letos pfiispûli finanãnû ãi

vûcn˘mi dary tito sponzofii: RD

R˘mafiov, Aquacentrum Slunce,

Teplo R˘mafiov, Klempífiství

Pipa, Barum Continental, Hotel

Pradûd, mûsto R˘mafiov, Pátá sta-

vební, Odborová organizace RD

R˘mafiov, Eurointermetall, Infi-

ni, KSI Filtertechnik, STAS,

M+M Moninec, R˘mafiovská pe-

kárna, H+H, Kovo‰rot Moravia

Malá ·táhle, ·karupa - voda, tep-

lo, Papírnictví Vepfieková, Elek-

tro Kotrla - Kováãová, Turistické

známky, Lachnit stolafiství a âu‰-

ková krejãovství. SPMP R˘ma-

fiov dále dûkuje Vûfie Navrátilové

za bezplatné u‰ití kost˘mÛ, Ivanu

Sigmundovi (Elektro Zigi) za 

ozvuãení koncertu a Stfiedisku

volného ãasu R˘mafiov za jeho

technické zaji‰tûní. V̆ tûÏek kon-

certu spoleãnû s pfiíspûvky spon-

zorÛ, jeÏ zatím dosáhly ãástky

cca 40 tisíc Kã, budou pouÏity na

ãinnost centra v pfií‰tím roce. ZN
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UÏ ten nadpis je tak trochu faux
pas, ãesky fieãeno fópa, neboli

‰lápnutí vedle. SkloÀovat ne-

sklonn˘ v˘raz cizího pÛvodu, na-

víc v nepoãe‰tûné podobû, je pfií-

mo zvrhlost, na druhou stranu to

ladí k tématu.

Faux pas (z francouz‰tiny, v pfie-

kladu ‰patn˘ krok, klop˘tnutí) je
jedním z mála pfievzat˘ch obratÛ,

které si ãe‰tina nepfiizpÛsobila

a ponechala v originále. Je tak

nositelem pro ná‰ jazyk netypic-

kého v˘razného rozporu mezi

podobou psanou a mluvenou,

jímÏ je francouz‰tina naopak po-

vûstná. VÏdyÈ kter˘ jin˘ evrop-

sk˘ jazyk vypotfiebuje na jedinou

hlásku tolik písmenek? Aãkoliv

jindy je ãe‰tina nemilosrdná

a frekventovaná cizí slova doslo-

va vsákne do své struktury, pfii-

stfiihne a pfiiãísne dle tuzemského

stfiihu a na pÛvodní podobu se

v‰emi zdvojen˘mi a ztrojen˘mi

hláskami, pfiehláskami, wéãky,

ixky, géãky a qéãky s ãist˘m svû-

domím zapomene, tentokrát dala

uctivû ruce pryã a faux pas ne-

chala faux pasem. Pfiitom to není

obrat nikterak nov˘ nebo jen

sporadicky uÏívan˘, neboÈ ani to,

co oznaãuje, není v na‰em Ïivotû

v˘jimeãn˘m jevem. Proã se tedy

ãe‰tina v jeho pfiípadû drÏí zpát-

ky?

Nejspí‰ proto, Ïe faux pas prostû

není jen tak nûjak˘ v˘raz, ne-

oznaãuje ledajakou prkotinu, ale

závaÏnou vûc, jejíÏ závaÏnost

stoupá úmûrnû se spoleãenskou

úrovní situace, v níÏ se odehraje.

Je to nóbl v˘raz pro nóbl chvíle.

Dopustí-li se pfie‰lapu pfiítel vÛãi

pfiíteli, je to trapné, ale stane-li se

totéÏ prezidentovi bûhem pra-

covní veãefie státníkÛ, je z toho

mezinárodní ostuda. Mezi pfiáteli

snad mÛÏe jít o pouhé fópa, mezi

hlavami velmocí v‰ak dozajista

dochází k faux pas!

Jsou lidé, ktefií budí dojem, Ïe je-

jich Ïivotní pouÈ je vedena ze-

jména ‰patn˘mi kroky. Jsou mezi

nimi smolafii, neotesanci i rece-

sisté. Tûm prvním se faux pas

plete do cesty navzdory snaze se

jim vyhnout, ti druzí je páchají,

aniÏ by si to uvûdomovali, a ti

tfietí je pfiímo vyhledávají.

SmolafiÛ je nám líto a nad jejich

pfiehmaty velkoryse mávneme

rukou. Neotesanci to mají tûÏ‰í,

tûmi okolí pohrdá. Recesisté si

mohou naopak vyslouÏit obdiv -

za odvahu pfiekraãovat hranice

tzv. dobr˘ch mravÛ.

Faux pas se ov‰em nevyh˘bá ni-

komu. MÛÏe jej zpÛsobit dûravá

ponoÏka na náv‰tûvû u tch˘nû,

klobouk na hlavû pfii vstupu

do kostela nebo smrkání do ka-

pesníku uprostfied Tokia. Kapi-

tolou samou pro sebe jsou ver-

bální faux pas, která vznikají

hlavnû tam, kde se ohleduplnost

stfietne s upfiímností. KaÏdé malé

dítû jednou dojde nepfiíjemného

poznání, Ïe poÏadavek pravdo-

mluvnosti se na urãité situace ne-

vztahuje. TakÏe je sice zakázáno

lhát, zároveÀ je v‰ak nepfiípustné

fiíkat paní uãitelce, Ïe má v tom

kost˘mku otfiesnou prdu, byÈ by

to byla pravda.

I já mám v Ïivé pamûti dÛrazné

nabádání, Ïe „tohle se nahlas ne-
fiíká!“ nebo „toto se na vefiejnos-
ti nedûlá!“. Ale pfies v‰echno vû-

domí o dÛleÏitosti spoleãenského

taktu se faux pas (v mém pfiípadû

samozfiejmû obyãejn˘ch fópa)

dopou‰tím neustále. „Takhle k˘-
ãovitou v˘zdobu jsem je‰tû nevi-
dûla,“ hodnotím zahrádku jedno-

ho domku pfii procházce a tu se

zpoza jednoho obzvlá‰È vyvede-

ného trpaslíka vynofií majitelka.

Au! „Nechápu, Ïe mÛÏou lidi na-
bízet k prodeji takhle o‰untûlé
obleãení,“ ukazuji na burze ka-

marádce seprané triãko. Bylo je-

jí. „To je nemehlo!“ pronesu zna-

lecky na adresu jakéhosi dítka na

hfii‰ti. BohuÏel se s tím bezelstnû

svûfiuji jeho matce.

Upfiímné lidi nemá nikdo rád.

Upfiímnost bolí a lidé se radûji

nechávají hladit lichotkami.

A protoÏe víme, Ïe jistá míra

taktní lÏi je dovolena, zatímco

striktní pravdomluvnost je v dob-

ré spoleãnosti tabu, dáváme si

pozor. JenÏe obãas si prostû pus-

tíme pusu na ‰pacír. Zvlá‰tû Ïen-

ské pokolení je tím proslulé, ne-

boÈ Ïeny údajnû mluví rychleji,

neÏ dom˘‰lejí moÏné dÛsledky

vyfiãeného.

Na druhou stranu, kde bychom

bez faux pas byli? VÏdyÈ takov˘

vydafien˘ trapas, po nûmÏ násle-

duje smích, je neskuteãnû osvû-

Ïujícím momentem, kter˘ doká-

Ïe rozvlnit i spolknuté pravítko.

Funguje jako ventil v pfietlaku

spoleãensk˘ch konvencí, odhalu-

je, Ïe jsme jenom lidi se v‰emi

chybami, nedokonalostmi a omyl-

ností. Já mám trapasy a faux pa-

sy ráda. Kdyby nic jiného, jsou

dÛkazem, Ïe ten nahofie (pojme-

nujte si ho dle libosti) má smysl

pro humor. A to je ve svûtû, kter˘

se vût‰inou tváfií smrtelnû váÏnû,

moc pfiíjemné zji‰tûní. ZN

Pár slov... o faux pasech

V tomto ãísle najdete
Organizace a spolky
Elvis zpíval pro Kouzelnou bufiinku ............................. str. 3

Aktuálnû z mûsta
Oznámení o pfieru‰ení elektrické energie ....................... str. 5

Vlakové spoje budou navazovat na autobusové linky str. 5

Zimní stadion zahájil novou sezónu .............................. str. 6

Dálkov˘ v˘slech
Bleskové rozhovory na dálku – s AneÏkou Pfiikrylovou str. 7

·kolství
Workshop na téma spolupráce mladé generace a seniorÛ str. 7

Historie jednoho domu
Továrna bratfií SchielÛ .................................................... str. 8

Jazzclub
Nekoneãn˘ pfiíbûh zaãíná .............................................. str. 12

Z okolních obcí a mûst
ARTIFEX – veletrh fiemesel a zamûstnanosti ............... str. 14

Z historie okolních obcí
Germánská avant˘ra naduãitele R. ................................ str. 14

Na‰e listárna
Îijí mezi námi ............................................................... str. 17

Zajímavost z pfiírody
Podzim ........................................................................... str. 17

Sport
První „mistrák“ za námi ............................................... str. 18

R˘mafiováci vybojovali na Rallye Jeseníky stfiíbro ...... str. 19

Hokejisté zahájili sezónu ............................................. str. 19

-20-2011  2.11.2011 13:15  Stránka 4



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 20/2011

5

Aktuálnû z mûsta

Oznámení o pfieru‰ení elektrické energie
âeská energetická spoleãnost âEZ Distri-

buce, a. s., oznamuje, Ïe v úter˘ 8. listopa-
du v dobû od 7 do 15 hodin bude pfieru‰e-
na dodávka elektrické energie na

Sokolovské ulici ã. 39, 41, 43, 50A, 50B, 42,

44, 38 a v areálu zahrady Hedvy, dále na uli-

ci Julia Sedláka ã. 26, 28 a na Bartákovû uli-

ci v lokalitû garáÏí.

Energetická spoleãnost Ïádá své zákazníky

v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písm.

d) zákona ã. 458/2000 Sb. o pochopení pro

toto nezbytné omezení a doporuãuje provést

pfiedem potfiebná opatfiení k zamezení pfií-

padn˘ch ‰kod a odpojit elektrické spotfiebiãe

ze sítû. Z hlediska bezpeãnosti je nutno zafií-

zení distribuãní soustavy i v této dobû pova-

Ïovat za zafiízení pod napûtím! BliÏ‰í infor-

mace mÛÏete získat na poruchové lince

840 850 860. Energetická spoleãnost dûkuje

za pochopení. 

âEZ Distribuce, a. s.

Vlakové spoje budou navazovat na autobusové linky
Ve stfiedu 19. fiíjna 2011 se na

Mûstském úfiadu R˘mafiov usku-

teãnilo jednání, kterého se zúãast-

nili zástupci R˘mafiova, Staré

Vsi, Horního Mûsta, Tvrdkova,

spoleãnosti Veolia Transport

Morava, a. s., poboãka Bruntál,

ODIS, s. r. o., krajského úfiadu

Moravskoslezského kraje a r˘ma-

fiovského odboru dopravy a sil-

niãního hospodáfiství.

Hlavním tématem schÛzky bylo

vytvofiení nové sluÏby pro obãa-

ny uveden˘ch mûst - zavedení in-

tegrované dopravy. V jízdních fiá-

dech autobusov˘ch linek 850880

(R˘mafiov - Stará Ves) a 850881

(R˘mafiov - Tvrdkov - Uniãov)

byly navrÏeny zmûny tak, aby se

nûkteré spoje pfiizpÛsobily pfiíjez-

dÛm a odjezdÛm vlakÛ na vlako-

vé nádraÏí v R˘mafiovû. Do jízd-

ních fiádÛ nûkter˘ch spojÛ na uve-

den˘ch linkách budou v pracov-

ních dnech pfiidány nové zastáv-

ky, takÏe spoje by v R˘mafiovû

mûly zastavovat také u Komerãní

banky, u nemocnice, na autobu-

sovém nádraÏí a na novû zfiízené

zastávce u Ïelezniãní stanice

v bezprostfiední blízkosti v˘prav-

ní budovy âD.

Nové fie‰ení dopravní obsluÏnosti

vejde v platnost v souvislosti

s celostátní zmûnou jízdních fiádÛ

od nedûle 11. prosince 2011, kdy

budou také zavedeny pfiímé vla-

kové linky S 10 na trase R˘mafiov

- Bruntál - Krnov - Opava v˘-

chod. S dopravcem âeské dráhy,

a. s., se snaÏíme rovnûÏ vyjednat

akci „Promo“, v rámci níÏ by mû-

lo b˘t na lince zavedeno zv˘hod-

nûné jízdné. Je nutno vyfie‰it

i otázku tarifu, aby pfiestupování

mezi vlakem a navazujícím auto-

busem cestující neodradilo.

V̆ ‰e uvedené aktivity jsou jed-

ním z krokÛ, které ãiníme ve sna-

ze udrÏet v provozu traÈ Val‰ov -

R˘mafiov. O ve‰kerém dûní bude-

me vefiejnost vãas informovat.

Náklady spojené s uveden˘mi

zmûnami bude ze sv˘ch prostfied-

kÛ financovat Moravskoslezsk˘

kraj.

Ing. Jaroslav Kala,
krajsk˘ zastupitel, místostarosta

Agresivní muÏ putoval
na záchytku

Vût‰í mnoÏství poÏitého alkoholu mÛÏe pro-

bouzet agresivitu. Svûdkem toho byla 21. fiíj-

na obsluha restaurace na Sokolovské ulici

v R˘mafiovû. Opil˘ 56let˘ muÏ ji fyzicky

i slovnû napadl a musela jej zajistit pfiivolaná

hlídka policie. Útoãník byl pfievezen na ob-

vodní oddûlení a podroben dechové zkou‰ce.

Policisté mu namûfiili hodnotu 2,40 promile.

Stfiízlivût putoval na záchytnou stanici do

Opavy. Je podezfiel˘ z pfiestupku proti majet-

ku a obãanskému souÏití.

Opil˘ se projíÏdûl
na cizí motorce

R˘mafiov‰tí policisté sdûlili podezfiení z pfieãi-

nu ohroÏení pod vlivem návykové látky a ne-

oprávnûného uÏívání cizí vûci 31letému míst-

nímu muÏi. Ten byl letos v srpnu policisty za-

staven pfii fiízení motocyklu Jawa, kter˘ byl

pfiedchozího dne odcizen z garáÏe v Horním

Mûstû. ¤idiã policistÛm tvrdil, Ïe motorku na-

lezl u edrovického rybníka. Z jeho dechu byl

cítit alkohol, ale dechovou zkou‰ku odmítl.

Pfii vy‰etfiení krve mu byla prokázána hladina

alkoholu ve v˘‰i 0,95 g/kg. Motocykl poli-

cisté zajistili a vrátili majiteli.

Schoval si pod bundu láhev
a ãokoládu

Policisté sdûlili 19. fiíjna podezfiení z pfieãinu

krádeÏe muÏi, kter˘ jiÏ má za sebou trestní

minulost a v polovinû leto‰ního roku byl pro-

pu‰tûn z v˘konu trestu. Nyní mûl z obchodu

odcizit zboÏí a schovat si ho do obleãení.

58let˘ muÏ se mûl dopustit krádeÏe letos

v záfií v prodejnû na Opavské ulici. âást ná-

kupu si dal do ko‰íku a zaplatil, ale tfii ãoko-

lády a láhev alkoholu si schoval pod bundu.

KrádeÏe si pov‰imla prodavaãka.

Zmizelo 275 metrÛ
sdûlovacího kabelu

V noci z 23. na 24. fiíjna odcizil neznám˘ 

pachatel na Ïelezniãní trati v Bfiidliãné 

275 metrÛ sdûlovacího kabelu. Kabel uloÏe-

n˘ u paty kolejí slouÏí ke kontrole ãinnosti

pfiejezdového zafiízení. ZpÛsobená ‰koda ãiní

8 tisíc Kã.

NáruÏiv˘ kufiák
Bûhem noci z 24. na 25. fiíjna se neznám˘ pa-

chatel vloupal do prodejny na ulici Julia

Fuãíka v Edrovicích. Rozbil sklenûnou v˘plÀ

vstupních dvefií, uvnitfi rozbil dal‰í dvefie

a vnikl do obchodu. Cílenû se zamûfiil na ci-

garety, odnesl si pfies 800 krabiãek cigaret

rÛzn˘ch znaãek v hodnotû pfies 55 tisíc Kã.

Po‰kozením zafiízení zpÛsobil navíc ‰kodu

kolem 3 tisíc Kã. Z podkladÛ
komisafiky por. Bc. Pavly Tu‰kové
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Od kterého roku funguje umûlá
ledová plocha v R˘mafiovû a kdy
zaãíná sezóna?
Zimní stadion funguje v R˘ma-

fiovû od listopadu 2006 a sezóna

zaãíná pravidelnû 1. listopadu.

Co pfiedchází spu‰tûní provozu
zimního stadionu?
První ãást ménû nároãné pfiípra-

vy zvládneme jako provozovate-

lé sami. Jedná se napfiíklad o od-

stranûní provozních závad, drob-

nûj‰í stavební úpravy, malování,

kontrolu a odstranûní závad

v ‰atnách, kontrolu technologie

chlazení, úklid samotné plochy

zimního stadionu od napadaného

listí, neãistot a podobnû. Tûsnû

pfied zahájením sezóny následuje

druhá ãást pfiípravy, kterou pro-

vádí pracovníci odborné firmy,

a do té spadá napu‰tûní soustavy

chlazení ãpavkem, kter˘ se musí

po kaÏdé sezónû z chlazení od-

ãerpat do zásobníku, aby vlivem

vy‰‰ích letních teplot nedo‰lo

k nárÛstu tlaku v potrubí a k pfií-

padnému úniku ãpavku. Dále se

provádí kontrola média - glyko-

lu, kter˘ chlad pfievádí na ledo-

vou plochu.

Jaké faktory jsou dÛleÏité pro
sezónní provoz (teplota, dé‰È,
slunce apod.)?
V˘kon chladicího zafiízení na

zimním stadionu je dimenzován

pro teploty do +15 stupÀÛ Cel-

sia. Velk˘ vliv na chlazení mají

povûtrnostní vlivy - vítr, pfiímé

slunce nebo dé‰È. Tûmto povûtr-

nostním vlivÛm by mûlo v blízké

budoucnosti zamezit zastfie‰ení

a oplá‰tûní celého stadionu.

Pokud vidíme, Ïe pfii oteplení za-

ãíná led u mantinelÛ roztávat,

dochází automaticky v závislosti

na ãidle umístûném pod ledem

ke zv˘‰ení v˘konu chlazení.

Tlou‰Èka ledu v uzavfien˘ch zim-

ních stadionech je 3 centimetry

a v otevfien˘ch stadionech, to

znamená i u nás, je 5 centimetrÛ.

Velk˘m pomocníkem je dále rol-

ba na úpravu ledu. Ta nám sbírá

od‰tûpky ledu zpÛsobené brusle-

mi, v pfiípadû snûhov˘ch sráÏek

také sníh z plochy a nakonec se

teplou vodou „zaÏehlí“ r˘hy

v ledu.

Je pro zimní stadion vypraco-
ván krizov˘ scénáfi v pfiípadû
havárie ãpavku apod.? Jsou
souãástí jeho technologií i ãidla
na mûfiení úniku ãpavku?
Bezpeãnost zimního stadionu se

fiídí Provozním fiádem a Hava-

rijním plánem na v˘robu ãpav-

ku. V záfií leto‰ního roku se 

uskuteãnila kontrola Hasiãského

záchranného sboru na provoz

hospodáfiství a ãpavkové techno-

logie s dobr˘mi v˘sledky. Sou-

ãasné zafiízení a ãpavková tech-

nologie je nejen velmi moderní,

ale v zásobníku, kter˘ je dimen-

zován na maximální mnoÏství

150 kg ãpavku, je v souãasnosti

jen 80 kg této vysoce jedovaté

látky. Z hlediska bezpeãnosti se

jedná o velmi moderní technolo-

gii, která splÀuje i ta nejpfiísnûj‰í

kritéria.

Proã je konec provozní doby
stanoven na konec mûsíce úno-
ra, kdyÏ napfiíklad je‰tû v bfiez-
nu b˘vají teploty kolem nuly?
Z technologického hlediska je

moÏné provozovat zimní stadion

i v dal‰ích mûsících. Ov‰em nû-

kdy uÏ i v bfieznu teplota nezfiíd-

ka stoupá k hranici 15 stupÀÛ

i více, technologie chlazení musí

zv˘‰it v˘kon a provoz se znaãnû

prodraÏuje. Na konci února b˘-

vají dohrány v‰echny hokejové

soutûÏe a dá se konstatovat, Ïe

vefiejnost je bruslením za ãtyfii

mûsíce uspokojena. V˘jimku

tvofiil rok 2009, kdy jsme sezónu

zimního stadionu prodlouÏili

o ãtrnáct dnÛ z dÛvodu probíha-

jících jarních prázdnin v na‰em

regionu tak, aby si dûti mohly

je‰tû zabruslit. Náv‰tûvnost uÏ

ale zdaleka nenaplnila na‰e oãe-

kávání. Pokud bude stadion za-

stfie‰en a uzavfien, troufám si fiíct,

Ïe sezóna mÛÏe pokraãovat aÏ

do dubna.

Jakou roãní ãástkou je zimní
stadion dotován a k˘m?
Za rok 2010 musely Mûstské

sluÏby R˘mafiov dotovat provoz

zimního stadionu ãástkou více

jak 433 tisíc korun. V porovnání

se stadiony v podobnû velk˘ch

mûstech jsme na tom pomûrnû

dobfie. Napfiíklad mûsto Bruntál

musí otevfien˘ zimní stadion do-

tovat ãástkou 900 tisíc korun.

SnaÏíme se na‰e kluzi‰tû vyuÏí-

vat maximálnû. Je zde velké

mnoÏství hokejov˘ch klubÛ, po-

ãínaje nejmlad‰ími nadûjemi aÏ

po muÏské kluby hrající místní

nebo okresní ligu. Jen pro leto‰-

ní sezónu je do hokejov˘ch sou-

tûÏí pfiihlá‰eno ãtrnáct klubÛ, coÏ

obná‰í asi devadesát osm utkání,

k tomu pfiidejme bruslení vefiej-

nosti a dostáváme se statisticky

na více jak 90 % vyuÏitelnosti

zimního stadionu.

Co tvofií nejvût‰í poloÏky pro-
vozních nákladÛ?
Je to samozfiejmû elektfiina a mz-

dy pracovníkÛ. Máme dva stroj-

níky na pln˘ úvazek, ktefií se

stfiídají, a pak je tady pracovník

na pÛl úvazku, kter˘ se stará 

o úklidové práce a prodej vstu-

penek.

Jak se projevuje roãní statistika
dotací? Má spí‰e vzestupnou
tendenci nebo jsou dotace
s men‰ími odchylkami stejné?
¤ekl bych, Ïe se jedná o mírnû

klesající stav. Pokud dojde k za-

stfie‰ení stadionu, pfiedpokládá

se, Ïe si stadion na sebe vydûlá,

nebude tedy tfieba Ïádná dotace

na provoz.

Pfiipravuje se zastfie‰ení zimní-
ho stadionu. Jak dlouho potrvá
a kdo je bude hradit? Jakou bu-
de mít zastfie‰ení podobu?
V souãasné dobû je pfiipravována

projektová dokumentace a v led-

nu nebo v únoru bude mûsto Ïá-

dat o dotaci. Pokud bude dotace

úspû‰ná, po ukonãení leto‰ní se-

zóny na konci února by nemûlo

nic bránit tomu, aby byla v˘stav-

ba zastfie‰ení v jarních mûsících

zahájena. NepÛjde jen o v˘stav-

bu stfiechy nad stadionem, jak se

mnozí domnívají, ale o celé jeho

oplá‰tûní.

Jsou rozmûry na‰eho zimního
stadionu sv˘mi parametry srov-
natelné s ostatními stadiony ve
vût‰ích mûstech?
Ano, ná‰ stadion je srovnateln˘

se stadiony v praÏské âEZ arénû

nebo v kterémkoliv jiném vel-

kém mûstû a sv˘mi rozmûry 
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Zimní stadion zahájil novou sezónu
O zimním stadionu v R˘mafiovû, jeho pfiípravû na novou sezónu, dotacích, zastfie‰ení a jeho budoucnosti hovofiíme s Bohumilem

Mofikovsk˘m, technikem Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, jakoÏto správcem zimního stadionu v R˘mafiovû.

rozhovor

Kdy a za kolik budeme v R˘mafiovû bruslit
Zahájení provozu: 1. listopadu 2011

Ukonãení provozu: 28. února 2012

Rozpis bruslení pro vefiejnost

Veãerní bruslení:

Podle rozpisu provozu
zimního stadionu

Po: 20.00 - 21.30

ât: 20.00 - 21.30

So: 19.30 - 21.00

Ne: 20.30 - 21.30

Denní bruslení:

Po: 14.00 - 16.30

Út: 14.00 - 16.30

St: 14.00 - 16.30

ât: 14.00 - 16.30

Pá: 14.00 - 16.30

So: 13.00 - 16.30

Ne: 13.00 - 16.30

Vstupné po dobu bruslení:
dûti do 15 let...20 Kã

dospûlí......30 Kã

Hodinová sazba za pronájem
Zimního stadionu R˘mafiov:

·koly bruslení (v dopoledních hodinách) ........ 200 Kã/hod.

Hokejisté do 15 let (dopoledne) ....................... 250 Kã/hod.

Hokejisté nad 15 let (dopoledne) ..................... 400 Kã/hod.

Individuální pronájem .................................... 400 Kã/hod.

Hokejisté (ml. Ïáci) .......................................... 250 Kã/hod.

Hokejisté (st. Ïáci) ........................................... 400 Kã/hod.

Hokejisté muÏi se stálou ‰atnou ....................... 930 Kã/hod.

Hokejisté muÏi bez stálé ‰atny ......................... 1 010 Kã/hod.

Poãítá se kaÏdá zapoãatá ãtvrthodina. Za pouÏití ‰atny (topení

a teplá voda) je pfiíplatek 200 Kã. Individuální pronájem kluzi‰tû

je moÏn˘ po dohodû s Bohumilem Mofikovsk˘m na Mûstsk˘ch

sluÏbách R˘mafiov. Tel: 554 212 517 nebo 737 241 052. (V‰echny
v˘‰e uvedené ceny jsou vã. DPH.)

Antonín Urbánek, jednatel spoleãnosti Mûstské sluÏby R˘mafiov
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26,5 x 52 metry splÀuje podmín-

ky pro pofiádání i tûch nejvy‰‰ích

hokejov˘ch soutûÏí, tfieba i zápa-

sÛ národních muÏstev.

Co pfiinese budoucnost v rozvo-
ji stadionu? Poãítá se s dal‰í

modernizací? Co by si napfií-
klad pfiáli hokejisté a vefiejnost?
Co na stadionu postrádají?
Pokud dojde postupnû k dal‰ímu

roz‰ífiení stadionu, musíme uva-

Ïovat také o roz‰ífiení zázemí ne-

jen pro hokejisty, ale také pro

vefiejnost. Teì mám na mysli ze-

jména ‰atny a sociální zafiízení.

A o tom, Ïe zájem o tento sport

má v R˘mafiovû vzrÛstající ten-

denci, není pochyb. Rodí se tady

mnoho mlad˘ch hokejov˘ch na-

dûjí, kter˘m je potfieba vytvofiit

pfiíjemné prostfiedí, aby se rády

vracely, a to nejen na tréninky,

ale tfieba jen tak si zabruslit.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

Dálkov˘ v˘slech

AneÏka Pfiikrylová
Vûk: pokroãil˘

Povolání: nejsem povolaná, tak

dobrodiním v Kouzelné bufiince

Záliby: víno, muÏi, zpûv

Zvlá‰tní znamení: pfiehnan˘

optimismus

V ãem jste nejsilnûj‰í?
KdyÏ se fiekne, Ïe to nejde, tak to

zkusím znovu a jinak.

Kdy jste netrpûlivá?
Stále.

Co na vás lidi ‰tve?
RH mÛÏe vyhlásit anketu na toto

téma.

Co je pro vás nejvût‰í odmûna?
Spokojenost m˘ch blízk˘ch do-

ma a v Kouzelné bufiince.

Jaká je první vûc, kterou spatfií-
te po probuzení?
Bíl˘ secesní lustr, kterému

s vnuãkou fiíkáme „Nevûsta“.

Zavfiete oãi... Kde se objevíte?
Ve Lví zátoce na bfiehu

Stfiedozemního mofie.

Jste „r˘mafiovská du‰e“?
Jsem naplavenina s r˘mafiov-

skou du‰í, i zimu mám ráda.

Máte v R˘mafiovû svoje oblíbené
místo?
Jistû, je to novû vzniklá uliãka ze

tfiídy HrdinÛ k námûstíãku pod

farou pfies ·kolní námûstí aÏ do

ulice smûrem na Pfiíkopy. Tato

místa vyzafiují pozitivní energii.

Co vás dovede rozÏhavit dobû-
la?
Pomluvy! Zase bude o ãem dr-

bat.

Co obdivujete na muÏích?
Na muÏích obdivuji jejich pfiiro-

zenou vûrnost a pravdomluv-

nost.

Na co se vás nikdy nikdo neze-
ptal?
Proã nejsi svatá, AneÏko?

Ve kterém literárním díle byste
chtûla chvíli Ïít?
Kámasútra. Mám ráda knihy

o historii.

Jakou kníÏku máte rozeãtenou
na noãním stolku?
Anton Hykisch: Milujte královnu.

Kterou známou knihu jste ne-
doãetla?
Babiãku.

Ve kterém oddûlení nákupního
centra strávíte nejvíce ãasu?
Mám úchylku na dámské spodní

prádlo.

Koho byste pozvala na veãefii?
Od koho byste pfiijala pozvání
na veãefii?
Paní Milu‰ku Teislerovou, je to

andûl. Pozvání ráda pfiijmu od

manÏela. Nebo máte na mysli ji-

ného velikána?

Které jídlo byste nikdy nepozfie-
la?
âervy v jakékoliv úpravû.

Co byste si pofiídila, kdybyste
byla opravdu bohatá?
V̆ let do vesmíru.

Kvûtiny, nebo bonboniéra?
Rozhodnû kvûtiny.

·kolství

Workshop na téma spolupráce mladé generace a seniorÛ
„Uskuteãnit akci, pfii níÏ spolu-
pracuje mladá i star‰í generace,
byl v˘born˘ nápad. Myslím si, Ïe
se obû skupiny dobfie bavily a zá-
roveÀ si pfiedávaly nejrÛznûj‰í
zku‰enosti, coÏ vedlo ke sblíÏení
a porozumûní.“ Tolik k hodno-

cení workshopu z pohledu stu-

dentÛ. 17. fiíjna se osm studentÛ

SSO· Prima R˘mafiov a tfii stu-

dentky S· R˘mafiov spoleãnû

s mlad˘mi z gymnázií ve

·ternberku, Litovli a Uniãovû

zúãastnili workshopu, kter˘

v Uniãovû pfiipravila organizace

REST. V̆ stiÏnû ji pfiedstaví její

motto: „Problematika seniorÛ se

net˘ká jen sociální a zdravotní

roviny, ale i celospoleãenského

postoje. Stejnû jako rovina mlá-

deÏe se net˘ká jen vzdûlání, ale

i aktivit podporujících principy

sociálních vztahÛ a empatie.“

V tomto duchu se nesla celá ak-

ce, která byla slavnostnû zaháje-

na fieditelkou organizace Bc.

Marcelou DraÏanovou, starostou

Uniãova Mgr. Daliborem Horá-

kem a hereãkou Moravského di-

vadla Olomouc Ivanou Plíhalo-

vou. Po krátkém pfiivítání byli

studenti rozdûleni do pûti sku-

pin, jejichÏ ãleny byli i dva se-

niofii. Cílem byla spolupráce

dvou nesourod˘ch skupin. Mûli

se navzájem blíÏe poznat, nauãit

se respektovat jeden druhého, 

obohatit se o dovednosti a názo-

ry jiné vûkové skupiny.

V‰ichni mûli na pfiípravu prezen-

tace urãen˘ ãasov˘ limit 45 mi-

nut. Skupina, která se skládala ze

studentÛ Primy, S· R˘mafiov

a Gymnázia ·ternberk, si vylo-

sovala téma chování mládeÏe

a seniorÛ v dopravním prostfied-

ku. Nejdfiíve o tomto problému

diskutovali mladí mezi sebou,

poté se pfiipojili se sv˘mi názory

i seniofii. Skupina si zvolila pre-

zentaci prostfiednictvím etudy.

Úvodu se ujali Marie BrÛÏková

z S· R˘mafiov a Lubo‰ Polansk˘

z SSO· Prima R˘mafiov, role

star‰ích babiãek v dopravním

prostfiedku bravurnû zobrazily

studentky SSO· Prima Anna

Machalová a Jana Falt˘nková.

Nezávislá porota hodnotila tvÛr-

ãí aktivní pfiínos studentÛ a seni-

orÛ z kaÏdé skupiny a vyhodno-

tila i nejlep‰í kolektiv. První

místo získala právû skupina ve

sloÏení SSO· Prima R˘ma-

fiov, S· R˘mafiov a Gymnázium

·ternberk.

Druhá ãást programu byla vûno-

vána besedû se známou socioloÏ-

kou a publicistkou PhDr. Jifiinou

·iklovou, CSc., jeÏ udûlala teãku

za dobfie pfiipraven˘m worksho-

pem. Mgr. Jarmila Labounková,
SSO· Prima R˘mafiov

Fota: archiv SSO· Prima
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Historie jednoho domu

Továrna bratfií SchielÛ
V minulém pokraãování seriálu

Historie jednoho domu jsme upfie-

li pozornost k prÛmyslové lokalitû

mûsta, která dostala svou podobu

díky ãinnosti textilních podnikate-

lÛ FlemmichÛ. Továrna na hed-

vábné zboÏí a s ní související 

obytné domy a hospodáfiské budo-

vy v areálu mezi Sokolovskou

a Nerudovou ulicí vytvofiily jakési

mûsto ve mûstû, jehoÏ zlatá éra uÏ

pominula, ale jeho odlesk je v ar-

chitektufie této ãásti mûsta 

otisknut je‰tû dnes. Protiváhou

Flemmichovy textilky byla o dva-

cet let mlad‰í továrna bratfií

SchielÛ, která spoluutváfiela podo-

bu jiné okrajové ãásti R˘mafiova,

podél dne‰ní Opavské ulice. Slu‰í

se tedy i ji zafiadit do na‰eho seriá-

lu, tfiebaÏe opût nejde o historii je-

diného domu, ale celého komple-

xu staveb.

Podobnû jako v pfiípadû Flemmi-

chovy textilky ‰lo i tentokrát o ro-

dinn˘ podnik. NezaloÏili jej „sy-

nové“, ale „bratfii“, i oni ov‰em

pocházeli z rodiny s textilnick˘mi

kofieny - jejich otec mûl v Morav-

ské Tfiebové men‰í firmu na v˘ro-

bu stuh. Nejstar‰í bratr Adolf

Schiel získal v rodi‰ti odborné

vzdûlání v tkalcovnû hedvábí a sa-

metu F. Reichert a synové a poté

u firmy bratfií BaderÛ v Bfiezové

nad Svitavou. V roce 1881 zaloÏil

tfiiadvacetilet˘ Adolf Schiel

v Bfiezové vlastní mal˘ podnik.

Jeho mlad‰í bratr Emil dostal eko-

nomické vzdûlání a získával zku-

‰enosti rovnûÏ v hedvábnickém

prÛmyslu, nejprve u BaderÛ jako

jeho bratr a poté ve Vídni u firmy

Deri a Liebermann. Údajnû se na-

tolik osvûdãil, Ïe mohl uÏ jako

dvaadvacetilet˘ pfievzít filiálku

v Pot‰tátû. Není bez zajímavosti,

Ïe Pot‰tátem pro‰el i Ferdinand

Flemmich pfiedtím, neÏ zakotvil

v R˘mafiovû.

Bratfii Schielové mífiili v˘‰ neÏ

k pozicím zamûstnancÛ. Chtûli za-

loÏit vlastní velk˘ podnik, a proto

se rozhodli pátrat po vhodné loka-

litû. A na‰li ji stejnû jako Flem-

mich v R˘mafiovû. Mûsto s dlou-

hodobou tkalcovskou tradicí nabí-

zelo nejen kvalifikovanou pracov-

ní sílu, ale i pozemky ve svém 

okolí, které bylo moÏné získat s fi-

nanãními úlevami ãi jin˘mi v˘ho-

dami. Franz Tutßch popisuje, jak

oba bratfii poãátkem roku 1890 

osobnû pfiednesli svÛj návrh vybu-

dovat v R˘mafiovû novou továrnu

mûstské správû a ta okamÏitû svo-

lala obecní zastupitelstvo, které

vydalo prozíravé usnesení: „Mladí

obchodníci získají pro v˘stavbu

továrny pozemek a kromû toho

nezbytn˘ úvûr.“ Mûsto bylo jistû

naklonûno v‰em podnikatelsk˘m

zámûrÛm, které mohly pfiinést je-

ho obyvatelÛm práci.

Schielové zaãali ihned stavût prv-

ní budovu budoucí továrny u dÛle-

Ïité dopravní tepny, zvané dfiíve

Císafiská silnice (Kaiserstrasse),

pozdûji také Reichstrasse ãi

Staatsstrasse, pfiiãemÏ v‰echny ty-

to názvy evokují spojení malého

mûsta s monarchií, potaÏmo s ce-

l˘m svûtem. V tomto duchu se ne-

se i úvod r˘mafiovské kapitoly

v broÏufie vydané k 50. v˘roãí za-

loÏení firmy: „Z malého mûsteãka

R˘mafiova, které mûlo na pfielomu

století pouze pût tisíc obyvatel, do-

byla firma bratrÛ SchielÛ svût.“

Bratfii Schielové skuteãnû postup-

nû roz‰ífiili své pÛsobi‰tû do dal-

‰ích mûst monarchie (·umperk,

Uniãov, Alt Dietmanns, Oberwal-

tersdorf) s centrálami v Praze

a Vídni a své v˘robky distribuova-

li po celé Evropû i jin˘ch konti-

nentech, v roce 1890 v‰ak zaãína-

li v R˘mafiovû takfiíkajíc od píky,

v jediné budovû vybavené v pfiíze-

mí asi ‰edesáti mechanick˘mi sta-

vy a pfiípravnami v obou poscho-

dích. Není bez zajímavosti, Ïe

Franz Tutßch uvádí moment zalo-

Ïení továrny hned na dvou mís-

tech a pokaÏdé trochu odli‰nû. Ve

struãném pfiehledu historie textil-

ky bratfií SchielÛ pí‰e, Ïe r˘mafiov-

sk˘ podnik byl otevfien v roce

1890 v sále hostince a disponoval

pouze 30 aÏ 40 stavy, teprve o dva

roky pozdûji mûla b˘t v˘roba pfie-

sunuta do novostavby na Císafiské

ulici. Z roku 1892 rovnûÏ pochází

první vyobrazení budovy, takÏe

lze tuto verzi pfiijmout jako moÏ-

nou, prvenství stavby v rámci to-

várního komplexu to nepopírá.

Základní budova se po dal‰ím roz-

‰ífiení továrny stala sídlem správy,

urãitou dobu zde mûl ordinaci lé-

kafi, po válce fungovala jako jídel-

na a pfied nûkolika lety, v dobû,

kdy jiÏ zela prázdnotou, vzbudila

pozornost kvÛli plánované, ale na-

konec neuskuteãnûné v˘stavbû su-

permarketu na jejím místû.

Budova vystavûná v historizují-

cím slohu si pfies nûkolikeré pfie-

stavby a chátrání v posledních le-

tech uchovala stylové prÛãelí se

‰títem, jeÏ je posledním dokladem

poãátkÛ existence kdysi slavné

textilky, zaloÏené pfied více neÏ

120 lety.

Bratfii Adolf a Emil Schielové svû-

fiili starost o r˘mafiovsk˘ podnik

nejmlad‰ímu bratru Franzovi. Ten

byl vzdûláním sice technik, nic-

ménû jak uvádí nûmecké a po nich

i ãeské prameny, továrna pod jeho

vedením kvetla a oba star‰í souro-

zenci se mohli s klidem usídlit ve

Vídni a vûnovat se obchodu s v˘-

robky r˘mafiovské textilky. Tûmi

byla pfiedev‰ím kravatovina, dám-

ské ‰atovky, pod‰ívkovina, taft,

brokát, ale i látky pro kroje.

Podnik mûl se sv˘mi produkty ús-

pûch a brzy se zaãal rozrÛstat.

Je‰tû pfied koncem 19. století vy-

rostly v sousedství základní budo-

vy dal‰í - pfiedev‰ím tfiípatrová

dlouhá stavba podél silnice, která

poslouÏila roz‰ifiujícím se tkalcov-

nám a pfiípravn˘m oddûlením, kte-

ré podobnû jako pfiedtím ve star‰í

budovû zaujaly horní poschodí.

Do pfiízemí nové budovy se poslé-

ze pfiestûhovaly i kanceláfie vedení

firmy a úfiedníkÛ. Dobové pohled-

nice zachycující továrnu kolem

pfielomu století dokládají, Ïe dlou-

há budova nebyla od poãátku ce-

listvou stavbou, ale vznikla spoje-

ním dvou ãástí, z nichÏ levá byla

vy‰‰í a pravá dostala nástavbu na

její úroveÀ teprve pozdûji. Za tou-

to budovou vybíhají dozadu sály

tkalcoven, k nim vlevo pfiiléhá ko-

telna a od roku 1912 funguje v je-

jich blízkosti také barevna, posta-

vená pfiímo za základní budovou.

Pro továrnu znamenalo zprovoz-

nûní barevny získání naprosté so-

bûstaãnosti. Nejstar‰í budovû v‰ak

pfiímé sousedství s mokr˘m pro-

vozem pfiineslo bûhem let problé-

my zpÛsobené vlhnutím zdiva.

Leteck˘ snímek zobrazuje dále za

barevnou je‰tû dílny a sklad uhlí

a za ním hospodáfiskou ãást továr-

ny. K té totiÏ podobnû jako

u Flemmicha patfiil zemûdûlsk˘

pozemek, nûmecká broÏurka 

k 50. v˘roãí textilky se chlubí 

20 tisíci m2 plochy, které patfiily

k továrnû. Velká ãást z nich byla

samozfiejmû zastavûná sály tkalco-

ven, k majetku továrny bratfií

SchielÛ v‰ak náleÏela i fiada budov

a pozemkÛ ve mûstû. Majitelé ne-

chali pro své zamûstnance vysta-

Továrna bratfií SchielÛ v r. 1892

Kolem r. 1908
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vût bytové domy, prameny uvádû-

jí, Ïe jich bylo ‰estnáct. Podle do-

bové mapy patfiily k továrnû domy

podél Opavské ulice v sousedství

Penny marketu (po obou stranách

silnice), fiada domkÛ na dne‰ní uli-

ci U Lomu, parãík proti továrnû

pfies silnici a sousední stylov˘

dÛm na Revoluãní ulici (po válce

sídlo matefiské ‰koly), kter˘ patfiil

zfiejmû rodinû úfiedníka, ale napfi.

i hotel Thiel (pozdûji Mír) na ná-

mûstí. Spoleãnû s továrním kom-

plexem tak vznikla, opût podobnû

jako u FlemmichÛ, celá jedna

mûstská periferie. Je známo, Ïe

i Schielové se snaÏili o jistou ne-

závislost na mûstû co do zásobo-

vání energií a vodou. Mûli tudíÏ

vlastní v˘robnu elektfiiny a vy-

hloubili studny, z nichÏ ãerpali vo-

du. Voda v‰ak byla potfiebná,

zvlá‰tû pro barvírnu, ve vût‰í mífie.

Na plánku z roku 1924 je zakres-

lena trasa plánovaného vodovodu,

kter˘ mûl továrnû pfiivádût vodu

z RÛÏové. Nebyl v‰ak nikdy reali-

zován.

Jifií Karel pouÏil pro charakteristi-

ku bratrÛ SchielÛ pfiíhodnû atribu-

tu „draví“. O této jejich vlastnosti

svûdãí nejen pfiehled majetku, kte-

r˘ k továrnû patfiil na území

R˘mafiova, expanze podniku do

dal‰ích mûst a zemí, ale i celá pod-

nikatelská strategie, která se nevy-

hnula srovnání s metodami

FlemmichÛ. Zatímco Flemmi-

chové se zamûfiovali na kvalitu,

Schielové stavûli spí‰e na kvanti-

tû, zatímco Flemmichové investo-

vali do moderních strojÛ, Schie-

lové podle slov Alfreda Heinische

st. uÏívali star‰ích typÛ. Flemmi-

chové jsou v pramenech i ve

vzpomínkách pamûtníkÛ oceÀo-

váni za svÛj vztah k zamûstnan-

cÛm, za sociální cítûní, naopak

v historii továrny bratfií SchielÛ se

ãasto zmiÀuje jejich striktní postoj

v dobû hospodáfiské krize, kdy

textilkou otfiásaly stávky za dodr-

Ïování pracovní smlouvy a v˘‰e

mezd. Flemmichové udrÏovali

v chodu svou textilku jakoÏto ro-

dinn˘ podnik, Schielové neváhali

s vidinou dal‰ího roz‰ífiení fúzo-

vat. UÏ v roce 1908 se spojili se

svitavskou textilkou Maxe

Friedmanna. Dal‰í roz‰ifiování r˘-

mafiovské továrny ve 20. letech

jim pfiineslo finanãní problémy,

které majitelé vyfie‰ili spojením

s PraÏskou zemskou bankou a vy-

tvofiením akciové spoleãnosti.

Zajímavou epizodou, o níÏ se do-

zvídáme díky vzpomínkám Alfre-

da Heinische st., nûkdej‰ího za-

mûstnance obou továren, byla 

údajná snaha SchielÛ spojit svou

továrnu s Flemmichov˘m podni-

kem prostfiednictvím sÀatku. K to-

mu v‰ak jiÏ nedo‰lo a o skuteãné

spojení obou r˘mafiovsk˘ch pro-

vozÛ se nakonec postarala aÏ ães-

ká správa po druhé svûtové válce.

Pováleãnému v˘voji obou textilek

i dal‰ích továren pod hlaviãkou

Henapu, Brokátu a Hedvy se ob-

‰írnû vûnuje Jifií Karel v celoba-

revném vydání RH 23/2007, proto

mu zde jiÏ nebudeme vûnovat pro-

stor. MÛÏeme pouze struãnû shr-

nout, Ïe „jedniãka“, jak se pozdûji

zaãalo textilce bratrÛ SchielÛ fiíkat,

pfieÏila narozdíl od Flemmichovy

„dvojky“ a jin˘ch provozÛ Hedvy

dodnes, byÈ ve velmi omezené mí-

fie, která ve srovnání s rozmûrem

budov u Opavské ulice, v nichÏ

kdysi pracovalo pfies tisíc zamûst-

nancÛ, pÛsobí jako kapka v mofii.

Tovární komplex si uchoval nûco

ze své stylovosti, zvlá‰tû prÛãelí

b˘valé jídelny, kotelny nebo reno-

vovaná vrátnice pfiedstavují stopy

za‰lé slávy textilky. Naopak v zad-

ní ãásti ji hyzdí nedostavûn˘ sklad

z betonov˘ch panelÛ, kter˘ sice

vyrostl aÏ za normalizace, nicmé-

nû pfiispívá k atmosféfie vylidnûné

továrny je‰tû v˘mluvnûji neÏ chát-

rající základní budova v popfiedí. 

ZN
(Prameny: 50 Jahre Gebrüder
Schiel A. G. Seidenwarenfabri-
ken. Wien, 1940; Franz Tutßch:
Römerstadt und das Römerßtäd-
ter Ländchen, Wolfratshausen,
1964; 100 Jahre Schielseide
Wienna 1890-1990, Wien 1990;
Jindfiich Jefiábek: Historie a sou-
ãasnost hedvábnického prÛmyslu
v âechách a na Moravû, Morav-
ská Tfiebová, 1993; Jifií Karel:
Expanze drav˘ch SchielÛ. In:
Zlatá éra textilnictví na R˘mafiov-
sku, RH ã. 23, 2007, s. 10-11 ad.
Dûkuji Jifiímu Karlovi a Alfredu
Heinischovi st. za informace
a soukrom˘m sbûratelÛm za po-
skytnutí obrazov˘ch materiálÛ.)
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: ByÈ by byla lichotka sebeabsurdnûj‰í, pfiece se nejménû

z poloviny bere váÏnû. Fjodor Michailoviã Dostojevskij
Známá i neznámá v˘roãí

6. 11. 1836 zemfi. Karel Hynek Mácha, spisovatel (nar. 16. 11.

1810) - 175. v˘roãí úmrtí

6. 11. 1976 zemfi. Václav âtvrtek, prozaik, autor knih pro dûti (nar.

4. 4. 1911) - 35. v˘roãí úmrtí

7. 11. 1811 nar. Karel Jaromír Erben, básník a sbûratel lidové

slovesnosti (zemfi. 21. 11. 1870) - 200. v˘roãí narození

8. 11. 1841 nar. Jan Otto, nakladatel (zemfi. 29. 5. 1916) - 170. v˘-

roãí narození

10. 11. 1891 zemfi. Jean Arthur Rimbaud, francouzsk˘ básník (nar.

20. 10. 1854) - 120. v˘roãí úmrtí

11. 11. 1821 nar. Fjodor Michailoviã Dostojevskij, rusk˘ prozaik

(zemfi. 9. 2. 1881) - 190. v˘roãí narození

11. 11. 1891 nar. Jan Mukafiovsk˘, estetik, jazykovûdec, literární

teoretik (zemfi. 8. 2. 1975) - 120. v˘roãí narození

12. 11. 1951 zemfi. Konstantin Biebl, básník (nar. 26. 2. 1898) 

- 60. v˘roãí úmrtí

13. 11. Mezinárodní den nevidom˘ch, v˘roãí narození

Valentina Haüyeho, francouzského zakladatele sys-

tematické v˘chovy nevidom˘ch, v roce 1745, slaví se

od roku 1946

14. 11. Svûtov˘ den proti cukrovce, slaví se od roku 1991

v den narození objevitele inzulínu, Fredericka

Bantinga

14. 11. 1901 nar. Cyril Bouda, malífi, grafik a ilustrátor (zemfi. 29. 8.

1984) - 110. v˘roãí narození

15. 11. Den vûznûn˘ch spisovatelÛ, vyhlá‰en Mezinárodním

centrem PEN klubu roku 1993

15. 11. 1916 zemfi. Henryk Sienkiewicz, polsk˘ spisovatel a publi-

cista, nositel Nobelovy ceny (nar. 5. 5. 1846) - 95. v˘-

roãí úmrtí

16. 11. 1971 zemfi. Josef Kainar, spisovatel, pfiekladatel, autor básní

pro dûti (nar. 29. 6. 1917) - 40. v˘roãí úmrtí

17. 11. Státní svátek âR - Den boje za svobodu a demokra-

cii, v˘roãí perzekuce ãeského studentstva v roce

1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989

Spoleãenská kronika

Narodili se noví obãánci
Katefiina Janová ............................................................. R˘mafiov

Natálie Liebarsová ......................................................... R˘mafiov

Oto Novák ..................................................................... R˘mafiov

Eli‰ka Paveleková .......................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Bohu‰ Maceãek - R˘mafiov ................................................. 82 let

Drahoslava âermáková - R˘mafiov ..................................... 82 let

Eli‰ka Kozielová - R˘mafiov .............................................. 84 let

Milada Zapletalová - R˘mafiov ........................................... 85 let

Jaroslav MrÀka - R˘mafiov ................................................. 86 let

Veronica Chibici - R˘mafiov ............................................... 91 let

Rozlouãili jsme se
Ondfiej Domovec - R˘mafiov ............................................. 1929

Stanislav ·Èastn˘ - Horní Mûsto ....................................... 1942

Josef Skalník - Tvrdkov .................................................... 1940

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Paní

Berta Batlová
ze Staré Vsi, narozená 8. 11. 1931, letos oslaví své osmdesátiny.

Na‰e maminko, babiãko i prababiãko,

pfiejeme ti hodnû ‰tûstí, zdraví a je‰tû pûkn˘ch pár let s námi.

Dûkujeme ti za v‰e a máme tû moc rádi.

V‰ichni tvoji milí
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Otevírací doba:
Pondûlí 9.00 - 17.00 Úter˘ 9.00 - 17.00

Stfieda zavfieno âtvrtek 9.00 - 17.00

Pátek 9.00 - 17.00 Sobota 8.00 - 11.00

Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Upravené webové stránky Mûstského muzea R˘mafiov
Od roku 2008 je Mûstské muze-

um R˘mafiov prezentováno mi-

mo jiné také na internetu v podo-

bû webov˘ch stránek www.mu-

zeumrymarov.cz. Na tûchto

stránkách se mÛÏete dozvûdût

o novinkách, které muzeum pfii-

pravuje, o aktuálních v˘stavách

probíhajících v muzeu nebo

i o tûch teprve plánovan˘ch.

Stránky byly mírnû upraveny

a mimo jiné doplnûny o fotky

z poslední doby, kter˘ch bude

spolu s nov˘mi akcemi pofiáda-

n˘mi muzeem postupnû pfiib˘-

vat. Na webov˘ch stránkách je

i kniha náv‰tûv, takÏe pokud má-

te nûjaké postfiehy k muzeu, pfii-

pomínky ãi námûty, prosíme, po-

dûlte se o nû s námi. Dûkujeme

a k náv‰tûvû na‰ich webov˘ch

stránek www.muzeumrymarov.cz

vás srdeãnû zveme. 

Mûstské muzeum R˘mafiov
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Jazzclub

Nekoneãn˘ pfiíbûh zaãíná
V zorném poli rychlodraka - tak

znûl podtitul koncertu, kter˘ pfii-

pravil Jazzclub SVâ R˘mafiov

na ãtvrtek 27. fiíjna. Mnohoslib-

n˘ název mûl odkazovat jak

k draãímu tématu leto‰ních pod-

zimních prázdnin v SVâ, tak

k novému cyklu hudebních pofia-

dÛ Jazzclubu, kter˘ nahradí do-

savadní Pigniky a ponese jméno

Die unendliche Geschichte.

V‰ichni, kdo vyrostli na kultov-

ním Nekoneãném pfiíbûhu, ne-

mají s identifikací rychlodraka

v podtitulu koncertu potíÏe.

Volba této emblematické posta-

vy jedné z prvních filmov˘ch

fantasy byla vcelku pfiíznaãná.

Podobnû jako umûl Falko s dob-

rosrdeãn˘m psím v˘zorem pfie-

kvapit schopností letu takfika

svûtelnou rychlostí, vyvinul se

i první z nové fiady koncertÛ od

volnûj‰ího úvodu aÏ k rytmické

zbûsilosti ve finále.

Koncert zahájila domácí kapela

We Play Aparat, nedávn˘ objev

r˘mafiovské alternativy, jehoÏ

zvuk tvofií klávesy, baskytara, bi-

cí a mírnû nakfiápl˘ hlas front-

mana, zpívan˘ do retro mikrofo-

nu, kter˘ se tentokrát ukázal jako

artefakt efektní, ale nepfiíli‰

funkãní. Kapela pfiedstavuje úpl-

nû novou polohu zdej‰í hudební

scény s originálním, nûkdy vtip-

n˘m, nûkdy apokalypticky po-

chmurn˘m repertoárem a pfií-

jemnû poslouchateln˘m soun-

dem.

Hlavní vysílací ãas byl rezervo-

ván pro hosta z Ostravska, reg-

gae/ska kapelu Sultan Soliman.

Ta si v R˘mafiovû zahrála pfied

pár lety na festivalu R˘mafiovská

Skatastrofa, od té doby v‰ak v˘-

raznû promûnila svÛj hudební

projev a tentokrát pfiijela s reper-

toárem, kter˘ shrnuje album

Dva. To se dostalo místním po-

sluchaãÛm uÏ dostateãnû do kr-

ve, takÏe hitovky, jako Teddy ne-

bo Chlopak, okamÏitû strhly

publikum k nespoutanému kfiep-

ãení na place.

Vrcholem veãera se v‰ak nako-

nec stalo vystoupení posled-

ní kapely, pfiespolního Svaté-

ho Jidá‰e. Bratru‰ovsko-horno-

mûstská sestava, která se pod

hlaviãkou aggropunku speciali-

zuje na energick˘ hospodsk˘

bigbít, na místní scénû uÏ zdo-

mácnûla a fanou‰ky láká na par-

ket zcela spolehlivû. TakÏe i pfii

její produkci se mohutnû, ba

zbûsile tancovalo a mnohohlasnû

pfiizvukovalo, zvlá‰tû u hitovek

Emílek, PPDP nebo u zlidovûlé

punkové hymny Anarchy in the

UK od Sex Pistols, kterou Jidá‰i

zahráli jako pfiídavek.

FalkÛv prÛlet R˘mafiovem pro-

bûhl bez kolizí a pfiíznivci bigbí-

tov˘ch koncertÛ se uÏ mÛÏou

pfiipravit na dal‰í epizodu neko-

neãného pfiíbûhu. Die unendliche

Geschichte no. 2 v ãele se závod-

ním ‰nekem odstartuje 2. pro-

since v r˘mafiovském kinû a na-

bídne napfi. brnûnskou kapelu

Insania. ZN

MÛj ‰álek ãaje

Mark Twain: DobrodruÏství Huckleberryho Finna
VÏdycky jsem chtûl Ïít u veliké

fieky. Vnímat svûtlo mûlãiny,

v nûmÏ se lámou stíny ryb, a cí-

tit proud, kdyÏ se ãlovûk po‰eti-

le drÏí bfiehÛ namísto toho, aby

se stal souãástí samotného nebe,

zrcadlícího se na hladinû, a ply-

nul. Pustina Sudet, kraj hor,

v nûmÏ byl odjakÏiva tvrd˘ Ïi-

vot, je ale pouze jejich kolébkou,

a tak zÛstalo jen u touhy. CoÏ

snad není úplnû málo.

Ale i jejich poãátky, v‰echny fiíã-

ky, prameny a potoky, jimÏ jsem

byl pfiítomen a jeÏ nakonec vÏdy

odnesou to zlé pryã, aby to dob-

ré, co je v ãlovûku obsaÏeno,

mohlo opût záfiit v du‰ích, jsou

nakonec mocn˘mi fiekami. Staãí

se jen dobfie dívat.

Je tûÏké napsat esej o knize, bás-

ni, textu jakoÏto o nûãem, co mû-

lo nejvût‰í vliv na mÛj Ïivot. Je

tomu tak proto, Ïe jak ãlovûk jde

svojí cestou od úsvitu narození

k soumraku smrti, nachází bû-

hem svého dne mnoho knih

a básní, s nimiÏ se stane jedním,

aby tak snad zmoudfiel nebo je‰-

tû lépe zmlkl.

Tak jako je ticho nejvy‰‰ím slo-

vem, je nejvût‰ím lidsk˘m stat-

kem svoboda. Mûfieno vesmí-

rem, jeho ãasem a nekoneãností,

lze témûfi v‰echno na‰e konání

nazvat po‰etil˘m. Lidé se po-

kou‰ejí vyplnit svoji samotu

a prázdnotu vûcmi, aniÏ by si

v‰imli, Ïe se tak stávají jejich

vûzni. Hledají ‰tûstí v umûle vy-

volávan˘ch pocitech za pomoci

drog, aniÏ by si pov‰imli, Ïe dÛ-

sledkem je jejich ne‰tûstí. Nebo

své Ïivoty pfiedávají jin˘m za ji-

stotu karikatury lidského bytí.

Ani dfiíve tomu nebylo jinak.

Îili jsme v zemi, jejíÏ v‰udypfií-

tomnou realitou byla ‰eì, bez-

práví, rozklad, leÏ a beznadûj ko-

munismu. V dobû, která lámala

lidi zevnitfi na popravãím kole

strachu a vyrábûla miliony lho-

stejn˘ch, cynick˘ch a ztrace-

n˘ch. Zdálo se, Ïe ona tma na

vûky neproniknutelnû pokryla

zemi jako asfalt okresní silnice,

vedoucí odnikud nikam.

A pfiesto, stejnû jako jsou na ne-

bi hvûzdy, svítila i v temnotû 

onoho ãasu slova, která odemy-

We Play Aparat Sultan Soliman

Svat˘ Jidá‰
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Úsmûvnû

To svût nevidûl (a pes neÏral)
Dáme si do bytu, dáme si Ïidli,

kdo Ïidli má, bydlí. Ale co si dá-

me do zahrady? Pan Halouzka

z Jifiíkova v tom má jasno. Má za-

hradu plnou dfievûn˘ch soch, kte-

ré sám vyfiezal. Zaãalo to obrov-

skou medvûdicí a rekordním de-

setimetrov˘m Pradûdem. KdyÏ

uÏ pro radost tvÛrce vznikaly

dal‰í a dal‰í, otevfiel galerii, vy-

fiezal nejvût‰í betlém u nás, obro-

vitou ‰achovnici; celkem pfies

pût set zvífiátek a bytostí. I draky.

Na severní Moravû v Hynãicích

je známá zahrada pana Thurze

s názvem „Eldorádo“. Pfies okol-

ní kefie a zeleÀ vykukují desítky

betonov˘ch je‰tûrÛ, pralidí a po-

hádkov˘ch bytostí. Je‰tûfii si do-

konce zahráli ve filmech a svou

v˘‰kou aÏ ãtyfii metry budí re-

spekt. Do tohoto Jurského parku

mÛÏete kdykoli vstoupit. „My
jsme kvÛli tomu vlastnû pofiád
doma,“ fiíká majitel.

Co mÛÏeme najít ve vlastech

ãesk˘ch? Zajíce, ãápy, psy, koã-

ky, oslíky, kance, krokod˘ly.

A kulaté úly jako ve stfiedovûku,

kanón, maxisud, pyramidu, wes-

ternov˘ domek s lebkami bizo-

nÛ, mamuta, golema, vodníky

u jezírka, sopku, provozuschop-

nou Ïeleznici. - Franti‰ek Pe‰ek

od Lipnice si tak pr˘ splnil klu-

kovsk˘ sen. Kamarádi pomohli,

mûl zahradu po dûdovi, a vláãek

v pohodû uveze dospûlého.

Kolejnice, mosty, tunely, toãna

i depo, v‰e zpfiístupnûné vefiej-

nosti. AlespoÀ ob-

ãas.

Václav Houfek, no-

vináfi z MF Dnes,

povaÏuje âechy

za zemi zaslíbe-

nou pro trpaslíky.

Na na‰e zahrádky

tak nûjak patfií,

jsme vychováni

Kfiemílky a Rá-

kosníãky. „Jde
o tradiãní vazby
na nejstar‰í kultu-
ry. Zab˘val jsem
se dûjinami zanik-
lé továrny na ke-
ramiku Maresch,
která vyrábûla za-
hradní figury. Tr-
paslíci byli velice
v˘razní. Tak se ze
mû stal trpaslíko-

log. K˘ã? K˘ãem jsou vûci, které
se tváfií jako nûco, co nejsou.
Jakoby antická torza, to je nûco,
co bych si na zahrádku nedal.“
Urãitû jsme nav‰tívili Kuks, kde

si hrabû ·pork nechal od

Matyá‰e Brauna zhotovit galerii

trpaslíkÛ. Mûl na to. Mû‰Èané ne-

chtûli zÛstat pozadu. Já budu mít

taky, Ïe. Men‰í a taky tfieba

Karkulku s vlkem, Jeníãka a Ma-

fienku. A k tomu hrad. Fantaskní

hrad!

V mnoha rodinách patfií k rituá-

lÛm, Ïe se na jafie vyndá trpaslík

po dûdeãkovi, oãistí se a natfie se

mu kabátek. Nevûdom˘ princip

zÛstává - je to ochránce domova.

KdyÏ pfii‰li âechové na ¤íp, tak

první, co udûlali, bylo, Ïe zasadi-

li do zemû dûdky. To byly vyfie-

závané so‰ky, které symbolizo-

valy jejich pfiedky. Tím zasaze-

ním si pfiivlastnili zemi a pfiedko-

vé ji chránili. Ne‰lo o první tr-

paslíky?

Dnes jsem se, pfiátelé, nûjak ro-

zepsala. Je‰tû chvilku ãtûte.

Chci se s vámi podûlit o svou

malou radost ze zahrádky. Má

pfiítelkynû Míla je v˘tvarnice,

takov˘ boÏí, ‰Èastn˘ ãlovûk. Co

v‰echno uÏ vy‰lo z její keramic-

ké pece! Naposledy jsem si Ïid-

li z verandy dala k jejímu za-

hradnímu záti‰í, pod kefiem mû-

la z hlíny vypálené hlávky zelí

(celkem dvû) i s bûlásky (cel-

kem dvûma). A pod stromkem

pochodovala z hlíny vyvedená

jeÏãí rodina. Stará paní jeÏãice

mûla i apartní ‰átek kolem mís-

ta, kde má asi krk. Tfii její jeÏãa-

ta byla tak rozjívená a pfiidrzlá,

podle v‰eho dvû holky a kluk,

ona na nû hledûla, kazatelsky

zvedala ãumáãek. Zbyteãnû. Tak

jsem si kávu vypila v jejich spo-

leãnosti. Víte, jak mi bylo pfií-

jemnû?

Dûlejme si malé radosti. Ony ty

velké tfieba nepfiijdou... Si

kají prostor a zbavují lháfie jejich

zdánlivé moci. ProtoÏe dodávají

lidem nadûji a osvobozují je.

Jedna z takov˘ch hvûzd, o níÏ je

zároveÀ i tato esej, je pro mû

kniha DobrodruÏství Huckle-

berryho Finna. Zdánlivû pfiíbûh

o chlapectví a jeho dobrodruÏ-

stvích, ve skuteãnosti v sobû

skr˘vá hluboké poselství neje-

nom k tehdej‰í americké spoleã-

nosti, ale naléhavû promlouvá

i k dne‰nímu ãtenáfii, stejnû jako

kdysi ke mnû.

Hovofií o tom, Ïe lidská svoboda

je nedûlitelná a stojí na poãátku

v‰eho. Bez ní se z lidské bytosti

stává pfiedmût a pouhá vûc slouÏí-

cí tady k zisku, tady jako potrava

pro dûla. Samuel Langhorne

Clemens, kter˘ pozdûji pfiijal jmé-

no Mark Twain, v této své fresce

malované barvami Ïivota obnaÏil

aÏ na dfieÀ tuto nejvy‰‰í lidskou

hodnotu tûmi nejprost‰ími obrazy.

A nejen to. Pohledem prostého

Huckleberryho, kter˘ umûl sotva

ãíst a psát, ukázal tehdej‰í spo-

leãnosti její ostudnou míru raso-

v˘ch pfiedsudkÛ, aniÏ by to co-

koliv ztratilo z obsahu i pro nás.

„Ono to nebylo ani tak uváznutí
na mûlãinû, to nás zdrÏelo jenom
na chvileãku. Ale praskla nám
hlavice válce.“ „I propána! Stalo
se nûkomu nûco?“ „Ne, milost-
paní, nikomu. Jenom to zabilo
ãernocha.“ „To to je‰tû dobfie do-
padlo; protoÏe nûkdy pfiicházejí
k úrazu i lidé. Minulé Vánoce to-
mu byly dva roky, kdyÏ se tvÛj
str˘c Silas vracel z New Orleansu

na té staré rachotinû ‘Lally
Rook’, praskla jim také válcová
hlavice a zmrzaãilo to ãlovûka.“
Jestli jste se nûktefií z vás v tûch-

to slovech právû se sebou potka-

li, nechÈ vám toto setkání slouÏí

k uzdravení.

RovnûÏ i pro tyto fiádky o noci,

proudu, fiece a plynutí stojí za to

se k Huckleberry Finnovi vracet.

Veplul jsem mezi tfií‰È, ulehl na
dno loìky a dal se uná‰et prou-
dem. LeÏel jsem naznak, koufiil
d˘mku a koukal do nebe; na ob-
loze nebylo ani mráãku. Nefiekli
byste, jak je nebe vysoké a hlu-
boké, kdyÏ pfii mûsíãku leÏíte na-
znak; nikdy pfiedtím jsem si toho
nev‰iml. A jak daleko ãlovûk sly-
‰í na vodû za takové noci! Sly‰el
jsem mluvit lidi na pfiístavi‰ti

pfiívozu - rozumûl jsem opravdu
kaÏdému slovu. Nûjak˘ muÏ fií-
kal, Ïe uÏ nastává doba dlouh˘ch
dnÛ a krátk˘ch nocí. Druh˘ na to
odpovûdûl, Ïe tahle noc není
zrovna krátká, a potom se smáli
a ten druh˘ to pak zase znova
opakoval a zase se oba smáli.
âlovûk se tak nalezne na dnû

malé loìky, svobodn˘ a ãist˘,

aby vidûl a sly‰el a uÏ nikdy si to

nenechal vzít a nikdy za sebe ne-

nechal vidût, sly‰et a mluvit jiné.

A já? Já jen stále jdu fiekou tam

nahoru, do svobodn˘ch státÛ.

ProtoÏe taková cesta je svoboda

sama. Miroslav Václavek
(Mark Twain, DobrodruÏství

Huckleberryho Finna, 5. vydání.

Praha: Nakladatelství Mladá

Fronta, 1965. 304 s.)

Ilustraãní fota
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Z okolních obcí a mûst

ARTIFEX- veletrh fiemesel a zamûstnanosti
V prostorách Spoleãenského do-

mu v Bruntále se 8. listopadu

2011 uskuteãní veletrh fiemesel

a zamûstnanosti. Hlavní organi-

zátor, Úfiad práce âR - krajská

poboãka v Ostravû - kontaktní

pracovi‰tû Bruntál, pofiádá tento

veletrh ve spolupráci s mûstem

Krnovem a Úfiadem práce

v Prudniku díky finanãním pro-

stfiedkÛm pfieshraniãního part-

nerství EURES-T Beskydy.

Veletrh je urãen pfiedev‰ím Ïá-

kÛm osm˘ch a devát˘ch tfiíd zá-

kladních ‰kol, ktefií se rozhodují

o svém budoucím povolání.

Veletrh, kter˘ nese název

Artifex, je specifick˘ v tom, Ïe

se zde neprezentují ‰koly, ale fie-

mesla. Artifex nabídne zajímavé

a atraktivní ukázky studijních 

oborÛ a fiemesel, které odpovídají

poÏadavkÛm trhu práce, a jejich

v˘bûr tak navazuje na dlouhodobé

anal˘zy odborníkÛ z úfiadu práce.

Organizátofii veletrhu vûfií, Ïe na-

bídka vzdûlávacích pfiíleÏitostí

v atraktivních fiemesln˘ch oborech

mÛÏe ÏákÛm v˘raznû pomoci v je-

jich rozhodování. Díky stfiedním

‰kolám nabízejícím fiemeslné obo-

ry vzniká ‰ance, Ïe rãení o zlat˘ch

ruãiãkách nezanikne.

Pfiedstaví se témûfi 30 ukázek

profesí, jako napfiíklad truhláfi,

kominík, obrábûã kovÛ, ale i ma-

sér, chemik, zahradník, tiskafi,

kadefiník ãi cukráfi. Vybrané obo-

ry a fiemesla pfiedstaví studenti

stfiedních ‰kol okresu Bruntál,

dále z Jeseníku a Olomouce, své

zastoupení budou mít i obory

prezentované stfiedními ‰kolami

z Polska. Perspektivu fiemesl-

n˘ch oborÛ zdÛrazní i pfiítomnost

zamûstnavatelÛ a rekvalifikaã-

ních zafiízení. Aby veletrh mohli

zhlédnout Ïáci vycházející Z·

a jejich rodiãe ze v‰ech koutÛ

bruntálského okresu, bude zdar-

ma zaji‰tûna kyvadlová doprava.

„Cílem veletrhu je poskytnout
mlad˘m lidem dostatek kvalitních
informací o budoucím trhu práce,
o povoláních, pro nûÏ se rozhodu-
jí, o poÏadavcích na studijní
a uãební obory a o zamûstnavate-
lích. Vûfiíme, Ïe tato akce bude
opût pfiínosná a získané informa-
ce usnadní vycházejícím ÏákÛm
jejich rozhodování a volbu vhod-
ného studijního ãi uãebního obo-
ru,“ uvedl fieditel kontaktního

pracovi‰tû ÚP Bruntál Mgr. Milan

Horna. Mgr. Tereza Kovacsová,
Úfiad práce âR

- krajská poboãka v Ostravû

Z historie okolních obcí

Germánská avant˘ra naduãitele R.
„Ku‰, babo! Ihned pfiestanete

rozná‰et klepy o panu naduãiteli

a dal‰ích, Ïe bûhají nahatí po le-

se. Jinak vás obû zavfiu do ‰atla-

vy i za to, Ïe va‰e kozy oÏírají

kru‰pánek u kfiíÏe. A to platí pro

obû!“

„Pane pfiedstaven˘, my jsme uÏ

staré osoby popletené, ‰patnû vi-

díme,“ nadechla se ke slovu

Anna i za svou sestru Julii, téÏ

pfiíleÏitostnou nádenici. Rychle

dodala, Ïe prosí za odpu‰tûní

a v‰e obû napraví. „No proto,“

dodal starosta Porsch, „jinak pÛ-

jdete pfiísahat ke Gobbarovu kfií-

Ïi!“ To obû vysl˘chané vystra‰i-

lo, fiíkalo se, Ïe kdo zde fale‰nû

pfiísahá, do roka umírá. Celé po-

pletené líbaly starostovi ruce

vdûãností...

(GobbarÛv kfiíÏ, dnes stojící na-

proti okálÛm, byl postaven na

památku knûze, pozdûji biskupa,

kterého roku 1624 hodili místní

do „husí louÏe“, rozhofiãeni jeho

kázáním.)

Zb˘vala tfietí vysl˘chaná, zá-

moÏná chalupnice Johanna, na-

víc ãlenka Katolického obãan-

ského spolku. V obci proslulá

dovedn˘mi cukráfisk˘mi v˘tvory

s povûstí v okolí. Navíc (asi) vrs-

tevnice starostova. Na tu se ne-

dalo houknout jako na obû pfied-

chozí staré nádenice, mûla pro

strach udûláno. Tak se starosta

dovûdûl následující fakta:

Johanna si najala dvû pomocnice

a vydaly se do lesa sbírat suché

‰i‰ky vhodné pro vytápûní malé

speciální peãící trouby na sladké

dobroty. KdyÏ vy‰ly nad obec

k b˘valé lesní ‰kolce, uvidûly

s pfiekvapením podivn˘ prÛvod 

ubírající se za zvukÛ pí‰Èal na ko-

pec zvan˘ Soln˘. Trojice „‰i‰ko-

sbûraãek“ málem zcepenûla: V ãe-

le skupiny ‰el naduãitel R. oble-

ãen-neobleãen, s jakousi rohatou

pfiilbicí na hlavû a ve vztyãené ru-

ce drÏel krátk˘ meã. Za ním se

mokr˘m listím brouzdala uãitelka

S. odûná „jak sv. Máfií Magdaléna

je‰tû pfii necudnosti b˘valé“, dále

tvofiili druÏinu dal‰í uãitel, lesník,

po‰tmistr a pár dal‰ích.

Tfii bezdûãné svûdkynû nevûdûly

strachem a rozpaky co dûlat, 

ustoupily tedy za nûjaké kfioví

a spûchaly dolÛ do obce „v˘stfied-

níky“ nezpozorovány. Jak jinak,

vzápûtí se o svÛj Ïivotní záÏitek

dûlily s kdek˘m - ostatnû se tomu

nelze divit, Ïe? Na‰li se v‰ak tací,

ktefií tomu vÛbec nevûfiili (a bylo

jich hodnû) a obviÀovali Johannu,

Ïe své pomocnice i sebe pfied vy-

raÏením za specifick˘m a levn˘m

palivem dÛkladnû napojila kofial-

kou... Ono to sice byla ãásteãná

pravda, fiíjnové ráno bylo chlad-

né, a tak jí to nikdo nezazlíval, ale

stejnû - pfiece si to úplnû nemohly

vymyslet!

Jak to u ‰Èavnat˘ch drbÛ b˘vá,

senzaãní „zpráva“ cestou od u‰í

k u‰ím nabalovala detaily velmi

pikantní, aÏ to zaãalo b˘t pro ak-

téry spoleãensky neúnosné, a na-

duãitel R. (byl mimo jiné obec-

ním pokladníkem) poÏádal staro-

stu o „pfiiãinûní povûsti fiádné“.

A to jsme zpátky na Rychtû

u starosty. „Pfiedstaven˘“, jak se

starostÛm fiíkalo, vyslechl zprá-

vu o „incidentu“ od své spolu-

Ïaãky z lomnické dvojtfiídky a se

zájmem sledoval zejména detail-

ní popis, jak byla ne-odûna jedi-

ná Ïena, industriální uãitelka S.,

vlastnící lepou postavu a Ïijící

v celibátu, jak to tehdej‰í zákony

vyÏadovaly. No a „sladké Jo-

hannû“ zase problesklo hlavou

pomy‰lení na hodnû vysoko, ba

pfievysoko odhalená stehna

a h˘Ïdû pana naduãitele a je‰tû

jednoho dal‰ího. AÏ se tûch my‰-

lenek zalekla, to ani nemÛÏe fiíct

u zpovûdi... Co v‰echno Ïenu

v letech je‰tû nepotká!

Dichtung versus Wahrheit = po-

vûst tro‰ku pfiibásnûná: reálná

pravda! Reálná pravda se kupo-

divu od na‰eho pfiíbûhu li‰í jen

málo. Cel˘ pfiíbûh se vskutku

stal okolo roku 1900 a lze jej vy-

stopovat v soudobém tisku, kro-

nice a v neposlední fiadû v lom-

nické matrice na internetu.

Ke konci 19. století zaãala totiÏ

S podporou Evropské unie

Obchod a „germánské muzeum“ naduãitele Z. v Lomnici
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Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Moravskoslezsk˘ kraj se zapojil do rekordu v sázení stromÛ
V pátek 28. fiíjna probûhl celorepub-
likov˘ happening v sázení stromÛ,
kter˘ pofiádala Nadace Partnerství.
Do rekordu v sázení stromÛ se za-
pojil také Moravskoslezsk˘ kraj.
Historicky prvního pokusu o ãesk˘
rekord v sázení stromÛ se zúãastni-
lo celkem 3 037 lidí ze v‰ech krajÛ
republiky, díky nimÏ v na‰í zemi pfii-
bude 5 562 stromÛ. Rekord spoãíval
v celkovém mnoÏství vysazen˘ch
stromÛ a lidí zapojen˘ch do sázení
v tomto konkrétním dni.
„Hlavním cílem akce bylo pfiipo-
menout dÛleÏitost a v˘znam stro-
mÛ. Jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe

se jedná o jedineãnou akci svého
druhu, která pfiispûje ke zlep‰ení
Ïivotního prostfiedí, její úãastníci
stráví netradiãní pfiíjemn˘ den
volna a odnesou si dobr˘ vnitfiní
pocit. V̆ sadby probûhnou na ví-
ce místech v rámci Moravsko-
slezského kraje a jsem velmi po-
tû‰en, Ïe nejvût‰í mnoÏství stro-
mÛ, pfies 1500, se vysadí právû
v na‰em kraji, napfiíklad
v Jeseníku nad Odrou vysadili
trnkovou alej o celkovém poãtu
625 stromkÛ, v obci Bfiidliãná
novû obnovovanou mez v poãtu
300 javorÛ,“ uvedl 1. námûstek

hejtmana Moravskoslezského

kraje pro oblast Ïivotního pro-

stfiedí Miroslav Novák.

Do akce, jak bylo jiÏ fieãeno, se

zapojilo také obãanské sdruÏení

PotÛãek z Bfiidliãné, které vysa-

dilo do obnovené meze 300 no-

v˘ch stromkÛ. Jedná se o javor

klen, javor mléã, jasan ztepil˘,

tfie‰eÀ ptaãí, jefiáb ptaãí, ol‰i lep-

kavou, bfiízu bradaviãnatou, to-

pol osiku, lípu srdãitou a jilm

horsk˘.

Rekord bude v âeské republice

zaregistrován Agenturou Dobr˘

den, s. r. o., Pelhfiimov, která jej

zanese do âeské databanky re-

kordÛ a zapí‰e do dal‰ího vydání

âeské knihy rekordÛ. Rekord

v sázení stromÛ spolufinancuje

Státní fond Ïivotního prostfiedí

âR a ministerstvo Ïivotního pro-

stfiedí. Do sázení se mohl zapojit

kaÏd˘ (jednotlivci, skupiny pfiá-

tel, rodiny, obãanská sdruÏení

a spolky, ‰koly, ‰kolky, nezávis-

lé organizace, mûsta, vesnice,

farnosti. Staãilo se jen zaregist-

rovat, stromy vysadit a dodrÏet

jednoduchá pravidla registrace

rekordu.

Z podkladÛ MSK JiKo

Na linky v kraji vyjelo patnáct nov˘ch autobusÛ
Ve ãtvrtek 20. fiíjna bylo slavnostnû uvedeno do
provozu prvních patnáct autobusÛ dopravce
Veolia Transport Morava, a. s., pofiízen˘ch s do-
taãním pfiispûním z rozpoãtu Regionální rady regi-
onu soudrÏnosti Moravskoslezsko. Vozidla budou
nasazena na pátefiní linky dopravce Veolia
Transport Morava na Ostravsku, Novojiãínsku,
Tfiinecku a Bruntálsku.
Námûstek hejtmana Moravskoslezského kra-

je Miroslav Novák uvedl, Ïe dopravci napl-

Àují projekt „Moravskoslezsk˘m krajem ve-

fiejnou dopravou bez bariér“ a zafiazují ga-

rantované bezbariérové spoje do jízdních fiá-

dÛ linek financovan˘ch z rozpoãtu kraje.

K tomuto projektu se pfiipojili v‰ichni rozho-

dující dopravci.

V leto‰ním roce bylo dodáno devût autobusÛ

typu CROSSWAY LE 12 m a ‰est autobusÛ

typu SOR CN 10,5. V letech 2012 a 2013

pak bude dodáno dal‰ích pût autobusÛ

CROSSWAY LE 12 m a 24 autobusÛ SOR

CN 10,5. Celkem tedy bude u dopravce

Veolia Transport Morava v rámci tohoto pro-

gramu pofiízeno 44 ãásteãnû nízkopodlaÏních

autobusÛ s motory splÀujícími nejpfiísnûj‰í 

emisní limity EURO 5, coÏ pfiispûje ke sní-

Ïení emisí produkovan˘ch autobusy provo-

zovan˘mi v Moravskoslezském kraji.

Nová vozidla jsou vybavena v˘klopnou plo-

‰inou pro nástup cestujících na invalidním

vozíku a informaãním systémem pro slucho-

vû a zrakovû postiÏené obãany s vazbou na

povelov˘ vysílaã nevidomého. 

Bc. ·árka Vlãková,
tisková mluvãí,

odbor kanceláfi hejtmana kraje

ãást politické scény vãetnû inte-

lektuálÛ v na‰em, tehdy nûmec-

ky mluvícím a cítícím pohraniãí

pfiecházet, chcete-li inklinovat

k hnutím, která opou‰tûla staré

zvyklosti a stalet˘ zaÏit˘ model

rakouského vlastenectví, a vzhlí-

Ïet k ideám velkonûmectví.

Mûla na to vliv Prusko-rakouská

válka v r. 1866 a dal‰í faktory

zasluhující ‰ir‰ího rozboru - spo-

kojme se s tím, Ïe lze tento fakt

vysledovat v bûÏnû dostupn˘ch

místních kronikách. A kde o tom

nebyla ani zmínka, tam si po-

mohli pfiepsáním a „vylep‰ením“

kroniky smûrem k nûmectví.

DÛkazem budiÏ publikace trpící

mnoha, pfiemnoha omyly aÏ

zmateninami na úkor pfiekladu

a vydavatele: Kronika obce

Lomnice.

Více nebo ménû ‰okovan˘ ãtenáfi

se dovídá, Ïe hora Sluneãná byla

starogermánské kultovní místo,

Vysok˘ kámen zas starogermán-

ské soudní místo a pohfiebi‰tû.

Má zde b˘t blíÏe neurãená

„Soudní hora“ star˘ch GermánÛ

a na místû Saal se rozsudky vy-

konávaly... V‰e je bez poznámek

a bylo v dobû svého vzniku my‰-

leno smrtelnû váÏnû, dokonce

s puncem vûdeckosti!

Nyní zb˘vá jen urãit pÛvodce

(pozor, neodsuzovat) zápisÛ

v kronikách a máme aktéry prv-

ní ãásti jako na dlani. Ambici-

ózní naduãitel R., pÛvabná

a k hrám na germánskou historii

svolná industriální uãitelka S.,

mlad˘ uãitelsk˘ praktikant, mla-

d˘ lesník a po‰tmistr a Ïelezniã-

ní adjunkt. Tfieba je‰tû nûkdo

dal‰í. Ideov˘m vÛdcem spolku

(snad) ALTGERMANIA byl ale

naduãitel ve v˘sluÏbû, majitel

domu a obchodu Karl Z.

Co vidûno tehdej‰íma a nakonec

i dne‰níma oãima vykonal?

Mimo nepfietrÏit˘ch 43 let za ka-

tedrou dvojtfiídky s témûfi 200

Ïáky (!) se dokázal rodák

z Karlova prosadit v kdejaké ãin-

nosti. Tak napfiíklad nechal vy-

stavût první jednopatrov˘ dÛm

v Lomnici s perspektivou osvû-

tovû-kulturního vyuÏití coby

místního muzea, a to v 1. patfie,

kdeÏto v pfiízemí a v pfiístavcích

provozoval v˘nosn˘ a modernû

veden˘ obchodní dÛm. To v‰e

stihl bez dluhÛ a pfii zapojení do

ãinnosti spolkÛ, o ‰kole nemlu-

vû. Sv˘m zapálením pro dûjiny

star˘ch GermánÛ strhl celou

skupinu spí‰e mlad˘ch lidí, ktefií

se pak stylizovali, aÏ témûfi zto-

toÏÀovali. SnaÏili se po „staro-

germánsku“ oblékat a (snad

s tro‰kou smyslu pro recesi) ko-

nat mystéria na místech v okolí

obce, která si zvolili a urãili snad

na základû „vy‰‰í vÛle“.

Germánská mytologie a m˘ty

o bozích a hrdinech u nich na-

hrazovaly pocit rakouského stá-

totvorného povûdomí, ãímÏ sa-

mozfiejmû naráÏeli na patrioty,

kter˘m byla vídeÀská monarchie

v‰ím. Nûktefií lomniãtí obãané

dosáhli vysok˘ch politick˘ch

a úfiedních postavení v samotné

Vídni, z nichÏ E. Haubfleisch

byl dokonce domácím uãitelem

fyziky korunního prince Ru-

dolfa, dal‰ím fieditelem Univer-

zitní knihovny atd. Solí v oãích

byli „Germáni“ i aktivnímu

Spolku váleãn˘ch vyslouÏilcÛ,

kter˘ mûl navíc „klubov˘“ hos-

tinec U Zelené boty, pfiímo ved-

le obchodního domu naduãitele

Karla Z.

ALTGERMANIA si svou akci

stylizovanou jako germánsk˘

hold pfiírodním silám v „dobo-

vém“ odûní vybrala na den, kdy

se slavilo tzv. císafiské posvícení

a v polích a lesích nemûlo snad

b˘t ani Ïiváãka. Jak uÏ víme, po-

tvrdilo se pfiísloví o ãertu, kter˘

místo sebe nastrãí babu.

Tentokrát byly tfii a ‰ly sbírat ‰i‰-

ky, ale to uÏ víte.

Jak v‰e skonãilo? Nevíme, jak

dopadlo pfiísné „embargo“ na

dal‰í ‰ífiení zpráv o „nahatém“

vystoupení - nejspí‰ jako v‰ech-

ny do ztracena. Úãastníci na tom

byli o nûco málo hÛfie, první se

z Lomnice musela porouãet in-

dustriální uãitelka, pak mlad˘ 

uãitel. Do‰lo i na lesníka a po

nûjaké dobû na Ïelezniãního ad-

junkta.

Naopak fieditel, pardon, naduãi-

tel R. funkci ustál, patrnû v‰ak

zanechal producírování se s ob-

naÏen˘mi, byÈ muÏnû pÛvabn˘-

mi h˘Ïdûmi. Pfiilbici s rohy vy-

stavovalo minimuzeum, stejnû

jako „prav˘ germánsk˘“ meã. To

se nakonec dochovalo dodnes.

AÏ na to, Ïe jde o novodobé na-

podobeniny vyrobené v Lipsku

kolem roku 1890. Karl Z. to tfie-

ba ani nevûdûl, snad na‰tûstí.

Nakonec i ta „pravá germánská

místa“ zÛstala. Jsou to ty kopeã-

ky nad Lomnicí a mají svÛj pÛ-

vab. Jaroslav Chytil, Lomnice
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Nad stránkami mûstské kroniky

Rok 1962
V roce 1962 do‰lo k likvidaci

JZD (Jednotného zemûdûlského

druÏstva). Situace v druÏstvu se

stále hor‰ila, mnozí druÏstevníci

jiÏ od listopadu nedostávali zálo-

hu na pracovní jednotky, pracov-

ní morálka prudce klesala.

Situace vyvrcholila poãátkem ro-

ku 1962, kdy nebyl dostatek lidí

ani na zaji‰tûní Ïivoãi‰né v˘roby.

Po dlouhém jednání na okresním

a krajském národním v˘boru

i v Praze na ministerstvu zemû-

dûlství vznikla v R˘mafiovû farma

Státního statku, která pfievzala 53

pracovníkÛ z JZD i jeho inventáfi.

Mzdová situace se tím v˘raznû

zlep‰ila, zamûstnanci dostávali

pravidelnou mzdu, závislou na

mnoÏství a kvalitû odvedené prá-

ce. Vedoucím farmy se stal Eman

Havelka.

Myslivecká chata byla slavnostnû

otevfiena 25. srpna 1962. Byla po-

stavena pfiiãinûním skupiny obûta-

v˘ch myslivcÛ v údolí Harra-

chovského potoka. Finanãní pro-

stfiedky získali z dodávek sena na

státní nákup (10,4 t) a z dobrovol-

n˘ch brigád pfii su‰ení obilí na

státním statku.

Mûstská rada pracovala ve stej-

ném sloÏení jako v pfiedchozím ro-

ce, pfiedsedou národního v˘boru

byl Karel Sklenáfi (aÏ do roku

1970). Dne 17. fiíjna schválilo za-

sedání národního v˘boru zmûny

v názvech ulic. Usnesení ÚV KSâ

ukládalo, aby se v celé republice

zmûnily názvy ulic nesoucí jména

Ïijících osob. V R˘mafiovû byly

pfiejmenovány ulice Generála

Boãka na Vítûzného února, ·tefá-

nikova na 1. máje, Fierlingerova

na Revoluãní, Generála Svobody

na U Lomu a Stalinova na Opav-

skou.

Zmûna názvu Stalinovy ulice byla

zcela opodstatnûná a souvisela

s odhalením kultu osobnosti, a to

v té dobû je‰tû nebyla vût‰ina jeho

zvûrstev známa. Ale proã nemohl

zÛstat název ·tefánikovy ulice,

kdyÏ uÏ byl dávno mrtev? DÛvod

je jasn˘ - ·tefánik byl „burÏoazní“

politik, a to, Ïe pracoval ve pro-

spûch vznikajícího samostatného

ãeskoslovenského státu, bylo v té

dobû vedlej‰í.

V oblasti v˘stavby obce byl rok

1962 velmi úspû‰n˘. Po tfiech le-

tech byla dokonãena generální 

oprava kina, byla zahájena v˘stav-

ba 213 bytov˘ch jednotek a zaãala

adaptace nûkolika budov na ná-

mûstí. Po‰ta se v rámci oprav roz-

‰ífiila a zabrala i vedlej‰í budovu

cukrárny. Její zamûstnanci byli bû-

hem oprav umístûni v improvizo-

vaném prostfiedí v pfiízemí Domu

poÏárníkÛ. Hostinec „U Koneã-

n˘ch“ se jiÏ od zaãátku roku pfie-

stavoval na DÛm sluÏeb, ale práce

‰ly velmi pomalu. Mûstsk˘ národ-

ní v˘bor usiloval o v˘stavbu pfií-

rodního koupali‰tû v prostoru

u závodu Brokát 01. Nechal proto

vypracovat plány, ale stavba neby-

la okresním národním v˘borem

povolena pro velkou rozestavû-

nost a uÏ zfiejmû nikdy realizována

nebude.

Pokraãovalo rovnûÏ budování ka-

nalizace, provádûly se práce na

ÎiÏkovû ulici, podél Podolského

potoka k ãistící stanici a na Bartá-

kovû ulici.

V̆ stavba více neÏ dvou set byto-

v˘ch jednotek byla pro celé mûsto

velmi v˘znamná. Stavûlo se na

Divadelní, Sokolovské a Bartá-

kovû ulici, na námûstí Svobody se

zaplnila proluka po zbouraném

klá‰tefie a kapli sv. Josefa. Stavûlo

se ale i jinde.

Po dvou letech byla dokonãena 

oprava kaple V Lipkách. Restauro-

vané nástûnné malby Ferdinanda

Nabotha a J. Ch. Handkeho se opût

zaskvûly v plné kráse. Práce skvû-

le provedl akademick˘ malífi

Franti‰ek Sysel z Lo‰tic. Pozdûji

byly upraveny i nosné sloupy, kte-

ré byly opatfieny povrchem z umû-

lého mramoru. Celá oprava se 

uskuteãnila zásluhou tehdej‰ího fa-

ráfie ThDr. Franti‰ka VaÀáka.

Obãané se 1. fiíjna doãkali otevfie-

ní novû opravené nemocnice.

Pfiestavûno bylo chirurgické a gy-

nekologicko-porodnické oddûlení.

AÏ dosud se operace a porody mu-

sely konat v ·umperku nebo

v Bruntále. Adaptaãní práce si vy-

Ïádaly asi milion korun.

Dokonãena byla i stavba kuÏelny

s tehdy moderní dvoudráhou, zb˘-

valo dokonãit nûkteré maliãkosti.

Fronty pfied obchody - dnes nûco

nevídaného - byly v té dobû zcela

bûÏné. Vrcholu dosáhly na pod-

zim. Staãila fáma, Ïe nebudou 

uzeniny, máslo, r˘Ïe apod., a lidé

si okamÏitû snaÏili udûlat zásoby,

a to i v pfiípadû, Ïe obchody byly

zásobeny stejnû, nebo dokonce víc

neÏ pfiedtím.

Mahen v prosinci pfiedchozího ro-

ku nacviãil hru Ostrov Afrodity,

velmi krásnou a divácky úspû‰nou

hru, s níÏ soubor vyhrál okresní

pfiehlídku a postoupil na Krnovsk˘

máj, odkud si pfiivezl nûkolik ãest-

n˘ch uznání. Za nejlep‰í Ïenskou

roli byla ocenûna Eli‰ka Slabá, za

nejlep‰í muÏsk˘ v˘kon Franti‰ek

Vychodil a za nejlep‰í reÏii Zdenûk

Dr‰Èák. Dne 8. ãervence se na pfií-

rodním jevi‰ti hrála hra Franti‰ka

KoÏíka Hejtman ·arovec. Celkem

v ní úãinkovalo 80 lidí a dûj oÏivi-

li i jezdci na koních.

Slavnostního otevfiení kina a di-

vadla se R˘mafiov doãkal 28. pro-

since 1962, tedy po tfiech letech.

Mimo jiné byl upraven sál, hle-

di‰tû bylo ze‰ikmeno, pro projek-

ce bylo pofiízeno ‰irokoúhlé plát-

no. R˘mafiov tím získal pûkn˘

prostor pro nejrÛznûj‰í kulturní

pfiedstavení.

PoÏár Alfredovy chaty se velmi

tûÏce dotkl i R˘mafiova, aãkoliv

nebyla postavena na jeho katastru.

Lehla popelem do základÛ 4. dub-

na veãer. K poÏáru do‰lo tak, Ïe je-

den z ãlenÛ brnûnské v˘pravy si

dal su‰it kabát na kachlová kamna,

ten se vznítil a ne‰tûstí bylo hoto-

vé. Hasiãi se k chatû nedostali pro

vysokou vrstvu snûhu, a tak oheÀ

zniãil v‰e.

Poãasí: nejvy‰‰í teplota roku byla

namûfiena 15. ãervence (29,7 °C),

nejniÏ‰í 7. února (- 21,3 °C), prÛ-

mûrná roãní teplota dosáhla 

5,1 °C, mnoÏství sráÏek za rok

680,5 mm. Závûrem jedna kurio-

zita - 31. kvûtna napadly 2 cm snû-

hu. Vratislav Koneãn˘

Stavba televizního pfievadûãe nad Janovicemi, 9. 6. 1962

Chumelenice, 1. 7. 1962

Náv‰tûva kubánsk˘ch studentÛ na stfiední ‰kole, 5. 4. 1962
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Îijí mezi námi
MÛÏeme je vidût témûfi dennû. Je to skupina

lidiãek, která nav‰tûvuje denní centrum pro

mentálnû postiÏené, nazvané Kouzelná bu-

fiinka. Pro mû je opravdu kouzelná, protoÏe

do té doby, neÏ byla zfiízena Spoleãnost pro

podporu lidí s mentálním postiÏením

(SPMP), museli postiÏení aÏ na malé v˘jim-

ky Ïít v ústraní doma nebo v ústavech. Tam

jim v dfiívûj‰ích letech bylo vykázáno místo.

Pfievládal názor, proã se na nû dívat, radûji aÈ

o nich spoleãnost neví, kdyÏ jsou k niãemu.

Trpûly tím dûti i rodiny. To se zmûnilo po zfií-

zení centra. O tom bylo psáno dfiíve.

PostiÏen˘m se roz‰ífiil obzor. UpevÀují si

vzájemné pfiátelské vazby. Jsou du‰í dûtmi

a potfieba lásky je v jejich Ïivotû to nejdÛle-

Ïitûj‰í. Dovedou ji dávat, stejnû tak ji touÏí

pfiijímat. Pod vedením pracovníkÛ rozvíjí

pracovní dovednosti v terapeutick˘ch díl-

nách - stolafiství, ko‰íkáfiství, tkaní. Nav‰tû-

vují keramickou dílnu, upevÀují si samoob-

sluÏné dovednosti, procviãují drobnou moto-

riku, v˘slovnost, jednoduché ovládání poãí-

taãÛ. Pfii tûlesném cviãení a sportovních ãin-

nostech se otuÏují po stránce zdravotní.

Odmûnou jsou jim rÛzné soutûÏe a spoleãen-

ské akce se stejnû postiÏen˘mi z jin˘ch mûst.

BohuÏel i v dne‰ní dobû pfievládá u nûkter˘ch

lidí názor, Ïe je to zbyteãné, Ïe zatûÏují stát,

Ïe je to starost rodiãÛ. Tyto aktivity by ale ro-

diãe, ãasto dÛchodci, po finanãní stránce tûÏ-

ko zvládli. Pomoc pfiichází od sponzorÛ, kte-

ré oslovují aktivní ãlenky ze sdruÏení rodiãÛ.

Dal‰í finanãní pomoc plyne z prodeje v˘rob-

kÛ, které vznikají v terapeutické a keramické

dílnû, a od vefiejnosti pfii podpofie nûkteré

z aktivit, napfiíklad zakoupením vstupenky na

koncert pro podporu postiÏen˘ch.

Díky v‰em, kdo mají srdce otevfiené pro po-

tfieby druh˘ch, se to dafií. PostiÏení se tak

mohou pfiiblíÏit tûm, ktefií mûli ‰tûstí a naro-

dili se zdraví. M. Teislerová

Zajímavosti z pfiírody

Podzim
Motto:
A stane se, Ïe rána jsou chladná
a údolí mlhou zalitá,
Ïe cesta podzimu uÏ je snadná
a du‰e pfiesto stále více rozvitá.

Je krásné a milé toulat se v ten-

to ãas volnû v lesích a po ho-

rách a ve vÛni a barvách podzi-

mu poznávat sebe a uvûdomo-

vat si, Ïe pfiíroda není jen vnû

na‰eho vûdomí, ale i v nás sa-

m˘ch. Na docela mal˘ impuls

najednou pocítí‰ hloubku prav-

dy, dotkne‰ se holé skuteãnosti,

pocítí‰ souvislost s voln˘m,

svobodn˘m a divok˘m Ïivo-

tem, s podstatou, dokonalostí.

Stojí‰ u vytrÏení nad krásou,

která je souãasnû syrovou reali-

tou. Na zem dopadne list

a klapne. Jinak neuvûfiitelné ti-

cho vÛkol. A tobû se do mysli

zaãne vkrádat pojem vûãnosti -

jen s tím rozdílem, Ïe ho zaãne‰

chápat a rozumût mu. PamûÈ ce-

l˘ch vûkÛ je v tobû na chvíli

probuzena...

Lesem probûhl mírn˘ vánek,

chvíli ‰evelí listí bukÛ nebo za-

‰umí vûtve jehliãnanÛ. Mezi

kmeny a vûtvemi prosvítá slun-

ce a teple se ukládá na zem v pá-

sech ãi v pestrém skvrnûní.

Opírá se o kmeny stromÛ a dává

vyniknout kaÏdé prohlubince

a nerovnosti kÛry. Zatímco svût-

liny jsou oázy jasu, protikladem

je stín, kladoucí se nahu‰tûn˘mi

korunami jedlí a smrkÛ. V slu-

neãních pruzích vífií hmyz

a v pohledu proti jasu v‰e záfií,

aÏ jehliãí vypadá jako mokré ne-

bo postfiíbfiené. Nekoneãná roz-

manitost, podmanivá krása...

Má‰ nad ãím Ïasnout i o ãem

pfiem˘‰let: Ïivot je zasazen

správnû, av‰ak roste v nás také

tak? Îivot je cesta, na níÏ by

mûlo dojít k pochopení, k souz-

nûní... Za KâT R˘mafiov
Milo‰ Zatloukal

Ptej se nebo mlã
âas pro nás maluje Indiánské léto,

mísí barvy a ãervánky víc se ãervenají.

Jen toulej se a vychutnej náladu krajiny této,

aÈ tichá du‰e tulákova se opût do sytosti nají.

V slunci tfipytí se jehliãí a zrcátka vody,

v kresbách pavuãin dotváfií‰ my‰lenky porozvité.

A jedle ãní z údolí jako symboly svobody

a tulákovo zadrÏení dechu znamená:

Jsem ‰Èastn˘, víte?

Je to jako pohádka ãi spí‰e jako sen,

básník zv˘‰il spotfiebu papíru.

Své srdce rád vydává kráse v plen

a ‰tûstí jako by bylo ‰ité na míru.

Doteky po vláknech prolnou ti du‰i,

tak pojì a proÏívej se do ztracena.

A ptej se nebo mlã, naslouchej, o ãem srdce bu‰í,

posvátná je chvíle mírem posvûcená.

Servis sluÏeb

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
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

Plavání pro vefiejnost v listopadu

Pondûlí 14.00 - 20.00 Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 20.00 âtvrtek 14.00 - 19.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Nedûle 13.00 - 20.00

Vodní aerobik kaÏdé pondûlí a ãtvrtek od 18.45!

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû,

zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK kaÏdé liché úter˘ 

v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48 v R˘mafiovû.

Zaãátek vÏdy ve 13.30. Ukonãení posezení 15.30-16.00.

Kdo není schopen dojít do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz

v den setkání v 13.30 od hotelu Pradûd.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste

sami nepodnikli. BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termíny kavárniãek v roce 2011 (kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE

Prodejní místa:

Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, Divadelní 10, R˘mafiov

Informaãní centrum R˘mafiov, námûstí Míru 6, R˘mafiov

Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, R˘mafiov

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka
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Sport

První „mistrák“ za námi
Volejbalov˘ oddíl TJ Jiskra

R˘mafiov zahájil svou první se-

zónu v soutûÏi Moravskoslez-

ského krajského pfieboru II. tfií-

dy, zkrácenû KP II. Volejbal na

této úrovni se tak do na‰eho

mûsta vrátil po 33 letech.

Prvním soupefiem na domácím

hfii‰ti bylo v sobotu 24. záfií

druÏstvo TJ Fren‰tát pod

Radho‰tûm, které dorazilo s mír-

n˘m zpoÏdûním. Cestou do haly

navíc ztratilo soupisku s hráãi

a registracemi. Nedopatfiením

skonãila za laviãkou v jedné ze

‰aten, ale na‰tûstí po urputném

hledání byla nalezena, a tak

mohlo b˘t první utkání zahájeno.

DruÏstvo Fren‰tátu bylo v prv-

ním setu zcela zaskoãeno, R˘-

mafiov hladce vyhrál 25:16. Ve

druhém setu zaãalo pfiituhovat,

ale i pfies dotahování soupefie se

podafiilo domácím opût vyhrát,

a to v pomûru 25:23. Od této

chvíle bylo hráãÛm R˘mafiova

zcela jasné, Ïe to nebude jen tak

lehk˘ souboj, coÏ se potvrdilo

v dal‰ích tfiech setech, ve kter˘ch

zvítûzil Fren‰tát. Utkání skonãi-

lo vítûzstvím hostÛ 3:2.

Druh˘ zápas nastoupili R˘ma-

fiov‰tí v pozmûnûné sestavû na

tfiech postech - libero, smeã a na-

hrávaã. Nesehranost byla po-

trestána v˘hrou soupefie v prv-

ním setu. V dal‰ích dvou setech

se ale karta obrátila. R˘mafiov 

opût zabojoval zejména v kon-

covkách setÛ. Tfietí set, kdy do-

mácí prohrávali 19:24, nabral ne-

uvûfiitelnou dramatiãnost a díky

povzbuzování divákÛ se domá-

cím podafiil mal˘ zázrak a zvítû-

zili 26:24. Opût tedy rozhodoval

tie-break stejnû jako v prvním zá-

pase. Hosté i v tomto tie-breaku

zvítûzili a koneãn˘ v˘sledek zá-

pasu byl 2:3. Hráãi R˘mafiova 

uhráli 2 body a celkovû hodnotí

zápasy jako dobr˘ start soutûÏe.

V sobotu 15. fiíjna bojovali R˘-

mafiov‰tí proti hráãÛm Ostravy

Poruby. I pfies zlep‰en˘ v˘kon

v‰ak nedokázali dotáhnout své

snaÏení do vítûzného konce.

Soupefi byl velmi kvalitní, hraje

jiÏ nûkolik let a má zku‰enosti ze

soutûÏe extraligy juniorÛ DHL.

DruÏstvo R˘mafiova, které hraje

v této sestavû teprve rok, prohrá-

lo se ctí dvakrát 3:1 a pevnû vû-

fií, Ïe vyuÏije nabyté zku‰enosti

z tohoto zápasu na maximum

v budoucích utkáních.

Zatím poslední domácí utkání

probûhlo v nedûli 16. fiíjna, kdy

R˘mafiov hostil druÏstvo ·SK

Beskydy z Fr˘dku-Místku. První

zápas skonãil v pomûru 1:3. Ve

druhém zápase se podafiilo Bes-

kydy pfiehrát a R˘mafiov zvítûzil

v tie-breaku 3:2. Domácí si tak

zapsali první vítûzství sezóny.

Domácí zápasy jsou hrány v tû-

locviãnû Gymnázia R˘mafiov

vÏdy od 10:00. Volejbalov˘ od-

díl ãekají v domácím prostfiedí

letos je‰tû tyto zápasy:

Sobota 5. 11. 2011:
R˘mafiov - ·tramberk
Nedûle 27. 11. 2011:
R˘mafiov - Nov˘ Jiãín B
Sobota 10. 12. 2011:
R˘mafiov - Kozlovice
Za druÏstvo R˘mafiov v sezónû

2011/2012 hrají: Ondfiej Brindza

- smeã/blok, Jifií Fadrn˘ - smeã,

Robert Gryga - libero, Jifií Handl

- blok, Richard Hynãica -

smeã/blok, Ondfiej Kobolka -

smeã, Petr Nûmeãek - nahrávaã,

Jakub Nûmeãek - nahrá-

vaã/smeã, Roman Schenk - libe-

ro, Václav Svoboda - smeã,

Vilém ·afáfi - blok, Karel Toman

- smeã a Pavel Ujfalu‰i - univer-

zál, kapitán druÏstva. Oddíl tré-

nují Josef Czedron a Ivo Volek,

rozhodãím oddílu je Hana

Hájková a rozhodãím III. tfiídy

Martina Ujfalu‰i.

Pfiijìte i vy podpofiit na‰e volej-

balisty na nûkterém z dal‰ích do-

mácích utkání. 

Foto a text: Martina Ujfalu‰i

Oddíl aerobiku úspû‰nû zahájil podzimní sezónu
Prostûjovsk˘ aerobik - 3x zlato,
1x stfiíbro
V nedûli 9. fiíjna bojovaly závodnice SK

Studio Sport a zdraví R˘mafiov v Prostûjo-

vû o medaile v SoutûÏním Aerobic Master

Class, ale také o body do Moravskoslezské

ligy aerobiku. V‰echna r˘mafiovská dûvãa-

ta se probojovala do finále a zabodovala

v MLA 2011. âtyfii závodnice vystoupily

na stupnû vítûzÛ a pfiivezly do R˘mafiova 

3 zlaté a 1 stfiíbrnou medaili.

Kategorie 0 - Aerobik hrou - do 7 let
(nebodovaná)
Ivanka Hofiínková

Verunka Tihelková

Barunka Tihelková

Kategorie 1 N (8-10 let)
Tereza âloveãková 1. místo
·árka Pallová 4. místo

Aneta âerníková 6. místo

Adéla StrÏínková finále

Tereza ·ulíková finále

Kategorie 1 P (8-10 let)
Jana Hamplová 1. místo
Kategorie 2 N (11-13 let)
Michaela Br‰Èáková 2. místo
Lenka Hamplová finále

Kategorie 2 P (11-13 let)
·árka Zapletalová 1. místo
Klára Zifãáková 6. místo

Barbora Kuzmíková finále

Kladno B - sportovní aerobik -

1x bronz
V sobotu 15. fiíjna probíhala v Kladnû ce-

lostátní soutûÏ ve sportovním aerobiku.

SK Studio Sport a zdraví R˘mafiov repre-

zentovaly v soutûÏi jednotlivkyÀ tfii ka-

detky, které si vedly velice úspû‰nû.

·árka Zapletalová 3. místo
Klára Zifãáková 7. místo

Michaela Br‰Èáková 8. místo

Za v˘bornou reprezentaci SK Studio Sport

a zdraví a mûsta R˘mafiova dûkujeme v‰em

závodnicím, rodiãÛm a trenérkám - Lydii

Mihálové, Olze âloveãkové a Lydii

·védíkové. Obrovské podûkování patfií panu

Br‰Èákovi a spoleãnosti KATR, a. s., Stará

Ves za pomoc pfii dopravû na závody.

DrÏte r˘mafiovsk˘m závodnicím pûsti - do

konce roku je ãeká je‰tû pût závodÛ. PrÛbûh

MLA a v‰ech ostatních závodÛ najdete na

www.studiosportazdravi.cz - závodní aero-

bik. Lydie ·védíková, pfiedsedkynû SK
Foto: Studio Sport a zdraví
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V závodû Rallye Jeseníky vybojovali r˘mafiov‰tí jezdci stfiíbro
V sobotu 8. fiíjna se v blízkém 

okolí na‰eho mûsta konala soutûÏ

Mistrovství republiky v rallye 

sprintu. Tato soutûÏ byla pfiedpo-

sledním podnikem leto‰ního

mistrovství a zúãastnila se ho ce-

lá republiková ‰piãka, protoÏe

o vítûzi roãníku 2011 zdaleka ne-

bylo rozhodnuto. Za ‰patného po-

ãasí, kdy dé‰È vystfiídal kroupy, se

bojovalo o kaÏdou vtefiinu.

Díky velké podpofie sponzorÛ

jsme se mohli této události zúãast-

nit i my, r˘mafiov‰tí jezdci. Závod

jsme absolvovali s vozem Opel

Ascona v kategorii historick˘ch

vozidel (H3). V této tfiídû jsme ob-

sadili 2. místo, v poháru âR 

23. místo a z celkov˘ch 133 vozÛ

na startu jsme dojeli na 82. místû.

Celkov˘m vítûzem se stal Roman

OdloÏilík (Citroen Xara WRC),

druh˘ skonãil Pavel Valou‰ek

(·koda Fabia WRC) a tfietí Václav

Pech (Mini Cooper S2000).

Dûkujeme za podporu firmám

Lamont, Demos, Stansped,

STAS, RD R˘mafiov, BP design,

RDmont, Autoprodejna.cz, Ves-

per Homes. RovnûÏ dûkujeme

v‰em na‰im kamarádÛm a pfiíz-

nivcÛm rallye za velké fandovství

u rychlostních zkou‰ek.

Také v pfií‰tí sezónû plánujeme 

úãastnit se vybran˘ch podnikÛ

Mistrovství republiky v rallye sp-

rintu a získat co nejvíce bodÛ do

celkového hodnocení. 

Za posádku
Jifií Obruãník a Bronislav Kalus

Okresní pfiebor ledního hokeje zahajuje sezónu 2011-2012
V nadcházejících dnech bude

zahájen nov˘ roãník okresní ho-

kejové ligy. Do soutûÏe se pfii-

hlásilo celkem osm druÏstev

(viz tabulku), dal‰í dvû - HC

Opole a HC Jastrebie - se na po-

slední chvíli musela odhlásit,

protoÏe nedo‰lo k dohodû mezi

Okresním pfieborem Bruntálska

a polskou stranou.

Okresní pfiebor se bude hrát zpÛ-

sobem kaÏd˘ s kaÏd˘m jednoko-

lovû a po skonãení prvního kola

dojde k rozdûlení. DruÏstva, která

se umístí na 1. - 4. místû, budou

hrát play-off a druÏstva na 5. - 8.

místû baráÏ, ta se bude hrát ve

dvou kolech. Po skonãení soutûÏe

bude vítûz okresního pfieboru re-

prezentovat v turnaji krajské sou-

tûÏe II. tfiídy region Bruntálska.

V̆ konn˘ v˘bor okresního svazu

ledního hokeje pfieje v‰em zúãast-

nûn˘m druÏstvÛm okresního pfie-

boru hodnû sportovních záÏitkÛ

a dûkuje za reprezentaci bruntál-

ského regionu. Martin Ftáãek

Foto: www.sedivec.cz
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Vrata od 9.999,- Kã
vã. 20% DPH.
V˘klopná, dvoukfiídlá,
sekãní.
Provádíme i montáÏe.
Doprava materiálu
PO CELÉ âR.
Pfii nákupu nad 7000,-
Kã doprava ZDARMA.

Více na: www.KANCLIR.cz
Ostrava - Nová Bûlá, Hrabovská 5/39,

Tel.: 722 550 000, 732 650 203.

GARÁÎOVÁ VRATA, ploty-pletivo

Nabízím volné nebytové prostory
(20 – 50 m2) 

v R˘mafiovû na Husovû ulici ã. 3.
Vhodné pro obchodní ãinnost.

Kontakt: 777 121 919
Pfiípadnû formou osobního jednání 

v prodejnû BOB sport na námûstí Míru ã. 28.
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I-nova CZ, s. r. o.,

Harrachov 10,

R˘mafiov

tel. 605 778 177

www.i-nova.cz

* Plastová okna a dvefie

* Zasklívání balkónÛ

* Zimní zahrady

Otevfieno:

Po - Pá  8 - 12, 13 - 17

So  8 - 11

Míchání barev,

poradenská ãinnost.

BBBB AAAA RRRR VVVV YYYY LLLL AAAA KKKK YYYY
Sokolovská 35, R˘mafiov, tel.: 554 211 228

Akce: listopad
Primalex - sleva 5%

Ing. Marta Lustigová 
Poradenská a konzultaãní

ãinnost v oblasti 
stavebního fiádu, vãetnû
zastoupení stavebníka

www.lustigova.cz
e-mail: info@lustigova.cz

tel.: 554 212 158
mob.: 728 049 950

V rámci své ãinnosti pro ‰irokou vefiejnost zaji‰Èuji:
Pfiedprojekãní pfiípravu - tj. podklady pfied vypracováním pro-

jektové dokumentace (napfi. územnûplánovací informaci od sta-

vebního úfiadu, stanoviska jednotliv˘ch správcÛ inÏen˘rsk˘ch sí-

tí, vyjádfiení dotãen˘ch orgánÛ k plánovanému zámûru)

Konzultaci k jiÏ vypracované projektové dokumentaci - po-

soudím, zda projektantem vypracovaná projektová dokumentace

odpovídá pfiíslu‰né vyhlá‰ce stanovující skladbu a rozsah doku-

mentace pro urãit˘ typ fiízení

Pfiípravu podkladÛ k Ïádostem pro stavební úfiad (napfi. 

k ohlá‰ení, k územnímu rozhodnutí nebo k územnímu souhlasu,

ke stavebnímu fiízení atd.)

Zastupování stavebníka pfii jednání se stavebními úfiady tak,

Ïe v˘sledkem bude pfiedání rozhodnutí nebo tzv. vefiejnoprávní

smlouvy k rukám stavebníka, aniÏ by nav‰tívil stavební úfiad
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Soukromá fiádková inzerce
Prodám samostatnou polovinu rodinného domu k moÏnému nastûho-

vání. Velikost 2+1 + podkroví, garáÏ, zahrada. Cena dohodou. Stará

Ves, Ml˘nská 22, tel.: 776 199 714.

Prodám dvû garáÏe na ulici OkruÏní (u kotelny), v osobním vlast-

nictví i s pozemkem, nové stfiechy, nová el. instalace v mûdi. GaráÏe

jsou vedle sebe, moÏná úprava na dvojgaráÏ, nyní prÛchozí (futra 70

cm). GaráÏe je moÏné prodat samostatnû. V jedné z nich je montáÏní

jáma a kolejnice s pojezdem na manipulaci napfi. s motory. 

Cena k jednání. Tel.: 604 639 963.
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STIHL
prodej-servis-revize

provozovna: Malá Morávka 213
Tel.: 723 912 274; 554 273 209

e-mail: slamenikova.stihl@tiscali.cz

Nespoléhejte na souseda. Pilu STIHL mÛÏe mít kaÏd˘.
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