
Slavnostním poklepem byla
zahájena stavba Domova od-
počinku ve stáří v D. Moravici.

Pod vánočním stromem na ná-
městí byly předány dárky dě-
tem z Domova v Janovicích.

Do Hrozna se sjely rockové kapely na prv-
ní prosincový koncert.
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Atmosféru Vánoc navodila výstava v měst-
ském muzeu.

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska

Souãástí tohoto
ãísla je pfiíloha,
v níÏ najdete tfii
nové obecnû
závazné vyhlá‰-
ky o místních
poplatcích a ko-
munálních od-
padech, které
by vás mohly
zajímat.
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Vánoãní strom odhalil tajemství lidsk˘ch srdcí
Kouzlo nejmagiãtûj‰ích svátkÛ v ro-

ce, Vánoc, otevírá dokofián srdce snad

v‰ech lidí kfiesÈanského svûta. V této

dobû jsou si daleko blíÏ, spojuje je

láska, pfiátelství, porozumûní a tole-

rance. Hledají navzájem jeden druhé-

ho a jakákoliv forma pomoci se stává

jakousi samozfiejmostí, narozdíl od

v‰edních dnÛ. Rodiny a pfiátelé se

nav‰tûvují, oslavují u ‰tûdroveãerní-

ho stolu narození Krista a hledají po-

spolitost. Ne kaÏd˘ má v‰ak to ‰tûstí

strávit nejkouzelnûj‰í svátky v kruhu

rodinném nebo s pfiáteli. DÛvodÛ b˘-

vá mnoho. Nejãastûj‰í pfiíãinou sa-

moty u dospûl˘ch b˘vá zapomnûní,

dlouhodobá rodinná zloba a nenávist,

ovdovûní nebo rozvod. VÛbec nejhÛ-

fie v‰ak nesou osamûní dûti, kter˘m

schází tatínek ãi maminka, nebo do-

konce oba rodiãe, a o Vánocích to

platí dvojnásob. KaÏd˘m u‰lechtil˘m

a rytífisk˘m ãinem, kter˘m tûmto dû-

tem projevíme lásku, cit, oddanost

a náklonnost, rozsvítíme plamínek

v nevinné du‰iãce. NedopusÈme, aby

zhasl, ale podnûcujme jeho záfii do-

br˘mi skutky, které pfiinesou bohatou

úrodu v podobû ‰Èastného úsmûvu, ji-

skfiiãky v oãích a dûtského smíchu.

Aby dûtem z Dûtského domova

v Janovicích u R˘mafiova nevyhasl

plamínek nadûje, zrodil se v hlavách

vychovatelÛ a vedení Stfiední soukro-

mé odborné ‰koly Prima nápad, jak

pfiispût tro‰kou do ml˘na a pfiidat dal-

‰í kamínek do mozaiky ‰Èastného dût-

ství. Jejich plánu poslouÏily nepo-

tfiebné desetníky a dvacetníky, které

obãané na‰eho mûsta odevzdávali do

pfiedem pfiipraven˘ch zavafiovacích

sklenic v prodejnách CA&VA,

H+H a R˘mafiovské pekárny.

Vybráno bylo celkem 9.805 Kã, za

nûÏ byly zakoupeny tfiíkolky a dûtská

odráÏedla právû pro dûti z domova

v Janovicích. K tûmto dárkÛm pfiida-

la firma Hraãky a papírnictví manÏe-

lÛ Podlasov˘ch navíc krásnou pannu.

V pondûlí 8. prosince v odpoledních

hodinách nastal onen slavnostní oka-

mÏik, kdy studenti Primy pfiedali dár-

ky pod rozsvícen˘m vánoãním stro-

mem na r˘mafiovském námûstí.

Dûtem pfii‰li zazpívat koledy jejich

kamarádi ze v‰ech r˘mafiovsk˘ch

matefisk˘ch ‰kol. Se slovy „sladké

mlsání, dûti“ pfiedali studenti Primy

dûtem z matefiinek za jejich pûvecké

umûní dobroty. Celá akce se uskuteã-

nila ve spolupráci se Stfiediskem vol-

ného ãasu a pod patronací mûsta

R˘mafiova.

Studenti vyjádfiili podûkování v‰em

obãanÛm mûsta za vstfiícnost a ocho-

tu, s jakou pfiispûli na dobrou vûc,

a také vyslovili dík v‰em sv˘m ka-

marádÛm studentÛm za organizaci

a pomoc. Starosta mûsta Petr Klouda

v krátkém proslovu vyslovil podûko-

vání v‰em, ktefií desetník po desetní-

ku pfiispûli na tuto akci, a také zá-

stupcÛm ‰koly Prima, ktefií se roz-

hodli cel˘ v˘tûÏek vûnovat dûtem

z domova v Janovicích.

V závûru slavnostního odpoledne

vystoupila fieditelka dûtského domo-

va Marie Horká, aby se k tomuto po-

dûkování pfiipojila. „Ráda bych vyu-
Ïila této pfiíleÏitosti a podûkovala ta-
ké ostatním organizacím a jednotliv-
cÛm z R˘mafiova a okolí, ktefií na dû-
ti v dûtském domovû pamatují. A je
jich celá fiada: Policie R˘mafiov, po-

litická strana âSSD R˘mafiov, Sbor
dobrovoln˘ch hasiãÛ, âesk˘ zahrád-
káfisk˘ svaz, obãanské sdruÏení
BFAA Oldies, Elektro Kotrla,
Klempífiství Pipa, firmy Rako, Silva
servis, restaurace Hrozen - paní
Dfievová, Roman Vychodil, Eva
Birasová, Mariana Schreiberová,
paní Grulichová, Ale‰ Hnát, pan
Prá‰il, manÏelé Vladimíra a Karel
Ra‰kovi, manÏelé Hudáãkovi,“ fiekla

fieditelka a vyjádfiila také podûková-

ní za v˘bornou spolupráci

Mûstskému úfiadu v R˘mafiovû,

Nemocnici R˘mafiov, s. r. o., v‰em

matefisk˘m ‰kolám, Obecnímu úfia-

du a Základní ‰kole ve Staré Vsi.

„Budeme vdûãní, kdyÏ pomÛÏete na-
‰im dûtem i v dal‰ích letech.
Dûkujeme...,“ rozlouãila se tûmito

slovy Marie Horká.

Tento ãlánek si dovolím zakonãit slo-

vy klasika: JiKo
·tûstí není potû‰ení. Nespoãívá v pfie-
chodné zmûnû du‰e, ale ve stálém
a naprosto niterném pocitu, kter˘ ne-
mÛÏe posoudit nikdo kromû toho, kdo
jej cítí. (Jean Jacques Rousseau)

Podûkování
Chceme podûkovat vám, dárcÛm, vedení prodejen, zvlá‰tní podûkování za úãinnou pomoc patfií vychovatelkám domova mládeÏe a velmi si váÏíme pomoci

fotoateliéru pana Drexlera v R˘mafiovû. V‰ude tam jsme nacházeli pomoc.

A je‰tû jak dopadla tipovací soutûÏ „Kolik bude vybráno celkem desetníkÛ a dvacetníkÛ“? Vyhrála Veronika Macková, studentka Primy, která „nadsadi-

la“ pouh˘ch 38,80 Kã, druh˘ dobr˘ tip patfiil studentkám Blatnerové a SmoleÀové. V‰echna tfii dûvãata dostanou na ‰kolním shromáÏdûní vitamínová ob-

ãerstvení, suven˘ry od dobr˘ch podnikatelÛ a drobnosti od fieditele ‰koly. Hezké pfiedvánoãní dny a otevfiená srdce pfiejí studenti domova mládeÏe Primy
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rozhovor
Jaké bezprostfiední dojmy ze slav-
nostního odpoledne pfievládaly,
jsme se zeptali fieditelky Dûtského
domova v Janovicích Marie
Horké a fieditele SSO· Prima
Pavla Nehery.

Marie Horká, fieditelka dûtského
domova
Jsem dojatá, hroznû dojatá, tfiepou se

mi kolena. Je to moc pûkné, opravdu.

Samozfiejmû jsme o sbírce vûdûli,

byli jsme informováni, ale myslím

si, Ïe celá akce byla velmi pûknû zor-

ganizována, vãetnû pfiedání dárkÛ

pro dûti u vánoãního stromu. Vlastnû

spousta obãanÛ vidûla, Ïe to, co dû-

tem vûnovali, opravdu dostanou ve

formû hraãek. V dûtském domovû je

v souãasné dobû fyzicky pfiítomno

patnáct dûtí. Nûkteré z nich jsou jiÏ

na náv‰tûvách.

Pavel Nehera, fieditel SSO· Prima
Mám z této akce jen ty nejlep‰í do-

jmy. Dokonce nám na to v‰echno za-

svítilo sluníãko. ZvaÏovali jsme pfie-

dání finanãní hotovosti, ale po doho-

dû s paní fieditelkou se zakoupily tfií-

kolky a odráÏedla. Celá akce se dá vy-

jádfiit jedin˘m slovem - „super“. Dûti

byly bezprostfiední, hraãky si okamÏi-

tû rozebraly, to se mi moc líbilo.

Navíc na této akci dostaly pfiíleÏitost

i dûti z matefisk˘ch ‰kol, které zazpí-

valy vefiejnû, nûkteré z nich asi vÛbec

poprvé na námûstí. Ze strany paní fie-

ditelky bylo velmi milé, Ïe prezento-

vala také ostatní firmy a jednotlivce,

ktefií se kdy podíleli na pomoci dût-

skému domovu, a sly‰eli to i kolem-

jdoucí. Podle mého názoru slavnostní

odpoledne svÛj efekt splnilo. Jsem

velmi rád. Opravdu se mi to líbilo.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

Stavba Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici dostala slavnostní poÏehnání
Projekt touÏebnû oãekávaného

Domova odpoãinku ve stáfií zazna-

menal dal‰í pokrok. Prvního prosin-

cového dne se v Dolní Moravici se‰li

zástupci v‰ech zúãastnûn˘ch organi-

zací a firem spoleãnû s politickou re-

prezentací okolních obcí, vlády a se-

nátu, aby slavnostním poklepem na

základní kámen zahájili stavbu této

bezesporu potfiebné instituce, která

by v budoucnosti (doufejme, Ïe blíz-

ké, hovofií se o ãasovém horizontu

jednoho roku) mûla nabídnout úto-

ãi‰tû seniorÛm a postiÏen˘m obãa-

nÛm z R˘mafiovska.

Slavnostní poklep se ov‰em nekonal

na „zelené louce“, jak by se mohlo

nezasvûcenému z pfiede‰l˘ch slov

zdát. JiÏ pfiede dvûma lety získala r˘-

mafiovská Diakonie za symbolickou

cenu objekt b˘valé fary v Dolní

Moravici, kterou za v˘razné pomoci

zahraniãních i ãesk˘ch dobrovolníkÛ

zaãala rekonstruovat. Podle slov

pfiedsedy pfiedstavenstva r˘mafiov-

ského stfiediska Diakonie

âeskobratrské církve evangelické

Mgr. Vladimíra Stanzela je nyní hru-

bá stavba jednoho kfiídla prakticky

dokonãená. K budovû fary se ov‰em

bude pfiistavovat dal‰í kfiídlo, ãímÏ se

poãet míst  je‰tû zv˘‰í. „NejbliÏ‰í
Domov je vzdálen 25 kilometrÛ, jeho
kapacita je 120 lÛÏek, nevyfiízen˘ch
Ïádostí je 250, pro r˘mafiovsk˘ regi-
on se poãítá s 32 místy,“ uvádí se ve

stavebním zámûru, kter˘ vypracova-

la fieditelka r˘mafiovského stfiediska

Diakonie Marcela StaÀková. A právû

tûchto dvaatfiicet míst v jednolÛÏko-

v˘ch a dvojlÛÏkov˘ch pokojích by

mûl brzy poskytnout Domov v Dolní

Moravici, kter˘ bude slouÏit nejen

star‰ím lidem odkázan˘m na pomoc

druh˘ch, ale také jedenácti pacien-

tÛm postiÏen˘m demencí

a Alzheimerovou chorobou.

Jako kaÏd˘ projekt neziskové orga-

nizace se i stavba Domova odpoãin-

ku ve stáfií od poãátku pot˘ká s pro-

blémem, jak získat dostatek finanã-

ních prostfiedkÛ pro svou realizaci. Je

samozfiejmé, Ïe Diakonie sama by

ve‰keré finance zajistila jen tûÏko,

a proto byly do projektu zaintereso-

vány i dal‰í organizace, instituce

a firmy. Jejich pfiedstavitelé se na

pondûlním slavnostním poloÏení zá-

kladního kamene v Dolní Moravici

setkali, aby úspû‰nému dokonãení

stavby dali své „poÏehnání“.

Diakonii âeskobratrské církve evan-

gelické zde zastupovala fieditelka r˘-

mafiovského stfiediska Marcela

StaÀková, dále ãlenové pfiedstaven-

stva a dobrovolníci, farní sbor

âeskobratrské církve evangelické re-

prezentoval jáhen Marek Ry‰ánek

a farní sbor ¤ímskokatolické církve

faráfi Stanislav Kotláfi, kter˘ základní

kámen posvûtil. Za Mûstsk˘ úfiad

R˘mafiov pfiijel projekt podpofiit sta-

rosta Ing. Petr Klouda a ãlenové ra-

dy, za obec Dolní Moravice, která

akci poskytla zázemí, starosta

Ladislav Velebn˘ a místostarosta

Milan Vala, za ostatní obce jejich

starostové a zastupitelé. Ministerstvo

práce a sociálních vûcí reprezentoval

námûstek ministra Jifií Hofman, kte-

r˘ se ujal role hlavního fieãníka a po-

klepem na základní kámen stavbu

slavnostnû zahájil. V̆ ãet oficiálních

hostí by nebyl úpln˘, kdybychom 

opomenuli senátora Rostislava

Harazina, fieditelku Diakonie

v Sobotínû Ing. Hanu ¤ezáãovou

a Ing. Borise Pavláska z firmy STAS

R˘mafiov, která stavbu realizuje.

Aãkoliv takto vyjádfiená podpora

projektu je jistû potû‰ující, na stavbû

samotné je je‰tû mnoho práce a ani

její finanãní zaji‰tûní není zcela vy-

fie‰eno. Práce dobrovolníkÛ, nûkolik

sponzorsk˘ch darÛ, napfiíklad deva-

desát dvefií z masivu a laÈkov˘ mate-

riál na stfiechu, ãi ãástka pfiislíbená

holandskou nadací Civilia sice ná-

klady o nûco sníÏily, stále v‰ak chy-

bí ãtyfii a pÛl milionu korun.

Znaãnou pfiekáÏku ve financování

projektu pfiedstavuje nelogick˘ zpÛ-

sob pfiidûlování dotací ze státních

fondÛ, v tomto pfiípadû devíti milio-

nÛ korun, jeÏ Ministerstvo práce

a sociálních vûcí poskytlo teprve

v listopadu s nereáln˘m poÏadav-

kem, aby byly proinvestovány do

konce roku, pfiesnûji do 12. prosince.

Autofii projektu doufají, Ïe bude

moÏné penûÏní prostfiedky pfievést

do pfií‰tího roku a plnû jich vyuÏít

k dokonãení stavby. V pfiípadû hlad-

kého prÛbûhu v‰ech prací by se mûl

Domov odpoãinku ve stáfií v Dolní

Moravici otevfiít sv˘m klientÛm za-

ãátkem roku 2005. ZN
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Aktuálnû z mûsta
Rada schválila cenu stoãného

na rok 2004

V pondûlí 1. prosince se uskuteãnilo

na r˘mafiovské radnici dvacáté zase-

dání rady mûsta, na nûmÏ bylo pfiijato

celkem tfiiadevadesát usnesení, z toho

‰estaãtyfiicet mûlo charakter doporu-

ãení pro jednání zastupitelstva mûsta.

Radní schválili cenu stoãného pro rok

2004 ve v˘‰i 14,23 Kã/m3, coÏ pfied-

stavuje nav˘‰ení proti stávající cenû

o 0,8 %. Koneãná cena vychází z kal-

kulace a závûreãného rozboru, kter˘

pfiedloÏil na jednání rady mûsta fiedi-

tel organizace Mûstské sluÏby, s. r. o.,

R˘mafiov Ing. Martin Vala.

V bloku majetkov˘ch záleÏitostí rad-

ní schválili zámûry pronájmÛ pozem-

kÛ nebo jejich ãástí v katastrálním 

území R˘mafiov, Ondfiejov, Jamartice

a Janu‰ov, v˘povûdi z pronájmu

a provedení v˘bûru mezi Ïadateli

o prodej pozemku v k. ú. Janovice.

Vyslovila dále souhlas, aby byla v pro-

najat˘ch nebytov˘ch prostorách v ob-

jektu na tfiídû HrdinÛ v R˘mafiovû in-

stalována poãítaãová síÈ na náklady

nájemce, tj. Úfiadu práce v Bruntále.

Radní dále vyslovili souhlas s tím,

aby âesk˘ Telecom, a. s., zfiídil a pro-

vozoval na pozemcích v k. ú. R˘ma-

fiov vedení vefiejné telekomunikaãní

sítû.

Rada mûsta schválila vyhlá‰ení vefiej-

né zakázky na zastfie‰ení pavilonu ‰a-

ten a rekonstrukci obvodového plá‰tû

na budovû Základní ‰koly na ulici 

1. máje 32 v R˘mafiovû.

Radní nominovali zástupce mûsta
do pracovní skupiny

v projektu Úprava sítû ‰kol

Rada kraje zfiídila 24. ãervence 2003

pracovní skupinu, která má pfiipravit

a dohlíÏet na projekt Úprava sítû ‰kol,
jejímÏ cílem je rozvoj vzdûlávání

a v˘chovnû vzdûlávací soustavy

Moravskoslezského kraje. Odbor

‰kolství, mládeÏe a sportu krajského

úfiadu zpracoval písemn˘ plán opti-

malizace sítû stfiedních ‰kol zfiizova-

n˘ch Moravskoslezsk˘m krajem -

v pfiípadû mûsta R˘mafiova se jedná

o ãtyfi- a osmileté gymnázium a stfied-

ní odborné a odborné uãili‰tû.

Pfii pfiedchozích jednáních zástupcÛ

mûsta se zastupiteli kraje a pracovní-

ky pfiíslu‰ného odboru krajského úfia-

du byl ze strany mûsta tlumoãen zá-

mûr slouãit základní ‰koly a pfiede-

v‰ím zájem zachovat stfiedního ‰kol-

ství.

Vedoucí oddûlení správy stfiedního

a vy‰‰ího ‰kolství RNDr. Ivo Herman

informoval o variantách stabilizace

stfiedního ‰kolství v R˘mafiovû.

Odbor ‰kolství kraje navrhnul zacho-

vání r˘mafiovského gymnázia s alter-

nativní v˘ukou nového oboru a poÏá-

dal o nominaci zástupce mûsta do

pracovní skupiny. Na doporuãení ko-

mise pro v˘chovu a vzdûlávání nomi-

novala rada mûsta do pracovní skupi-

ny pro pfiípravu a dohled nad realiza-

cí Úpravy sítû ‰kol zfiizovan˘ch
Moravskoslezsk˘m krajem starostu

Ing. Petra Kloudu.

Rada schválila uzavfiení
vefiejnoprávních smluv

na úseku pfiestupkÛ

V̆ kon státní správy na úseku projed-

návání pfiestupkÛ byl pfienesen do

povinností obcí. T˘ká se v‰ech obcí,

aÈ jiÏ jde o obec povûfienou obecním

úfiadem, obec s roz‰ífienou pÛsobnos-

tí nebo o obec se základní pÛsobnos-

tí. Pro v˘kon této povinnosti je ne-

zbytné, aby mûl pfiedseda komise pro

projednávání pfiestupkÛ základní od-

bornou zpÛsobilost ãi právnické

vzdûlání.

Obce mohou k zaji‰tûní v˘konu této

povinnosti uzavírat vefiejnoprávní

smlouvy. Rozhodování o jejím uza-

vfiení je záleÏitostí samotné obce

a spadá podle § 102 odst. 3 zák.

o obcích do pravomoci rady obce,

zastupitelstvo si mÛÏe dle § 84 odst.

4 zák. o obcích rozhodování v této

vûci vyhradit. Zastupitelstvo mûsta

R˘mafiova této moÏnosti nevyuÏilo,

proto bude o této vûci rozhodovat

rada.

Rada mûsta R˘mafiova schválila uza-

vfiít vefiejnoprávní smlouvy o zaji‰tûní

v˘konu pÛsobnosti na úseku pfiestup-

kÛ s obcemi Horní Mûsto, Jifiíkov,

Malá ·táhle, Stará Ves, Huzová, Dolní

Moravice a Tvrdkov, které ji o zaji‰tû-

ní agendy pfiestupkÛ poÏádaly.

Radní schválili povodÀov˘ plán
obce a povodÀovou komisi

V souladu s ustanovením § 71 odst. 3

zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách,

(dále jen zákon) zpracoval odbor Ïi-

votního prostfiedí a v˘stavby povod-

Àov˘ plán obce s roz‰ífienou pÛsob-

ností R˘mafiov.

Plán je zpracován pro územní obvod

obce s roz‰ífienou pÛsobností, tedy

pro R˘mafiov, Bfiidliãnou, Malou

Morávku, Dolní Moravici, Velkou

a Malou ·táhli, Jifiíkov, Tvrdkov,

Horní Mûsto, Huzovou, RyÏovi‰tû,

Starou Ves, a to s ohledem na moÏná

rizika povodní.

Vzhledem k tomu, Ïe v˘‰e uveden˘

územní obvod zasahuje do dvou po-

vodí (povodí Odry a povodí Moravy),

pfiedloÏil odbor v souladu s § 71 odst.

6 zákona tento povodÀov˘ plán k po-

tvrzení souladu s povodÀov˘mi plány

pfiíslu‰n˘ch povodí.

Krajské úfiady Moravskoslezského

kraje (povodí Odry) i Olomouckého

kraje (povodí Moravy) potvrdily na

základû odborn˘ch stanovisek

Povodí Odry, s. p., a Povodí Horní

Moravy, s. p., soulad písemné i gra-

fické ãásti povodÀového plánu mûsta

R˘mafiova s povodÀov˘mi plány

vy‰‰ího fiádu. Na základû tûchto sku-

teãností pfiedloÏil odbor ÎPaV po-

vodÀov˘ plán obce s roz‰ífienou pÛ-

sobností R˘mafiov orgánÛm mûsta ke

schválení vãetnû návrhu povodÀové

komise. Jejím pfiedsedou je ze záko-

na starosta mûsta R˘mafiov.

Rada mûsta schválila povodÀov˘

plán obce a povodÀovou komisi ve

sloÏení: Ing. Petr Klouda, RNDr.

Franti‰ek âermák, Zdenûk Riffler

(Povodí Odry, s. p.), Jaroslav âíÏek

(Povodí Horní Moravy, s. p.), Ing.

Jarmila Bordovská (Zemûdûlská vo-

dohospodáfiská správa povodí Odry),

Tomá‰ Vyhnánek (Zemûdûlská vo-

dohospodáfiská správa povodí

Moravy), Milan Ondra‰ík (Policie

âR) a Ing. Alena Ondrová (Krajská

hygienická stanice Ostrava).

Radní jmenovali ãleny komise
dopravy a silniãního hospodáfiství

V souvislosti se schválením komise

dopravy a silniãního hospodáfiství v u-

snesení rady mûsta z 10. listopadu a se

jmenováním Josefa Pupíka pfiedsedou

této komise byl pfiedloÏen návrh na

jmenování ãlenÛ komise v tomto slo-

Ïení: Franti‰ek Ziegler, Miroslav

Vojáãek, Milan Ondra‰ík a Lumír

Sedláãek. Zpracovatelem byl jmeno-

ván Zdenûk Trojan. Radní podle záko-

na ã. 128/2000 o obcích § 102 odst. 2

písm. h) jmenuje ãleny této komise dle

pfiedloÏeného návrhu. JiKo

Zastupitelé zvolili nového ãlena rady
Desáté jednání zastupitelstva mûsta R˘mafiova

v tomto volebním období se uskuteãnilo ve ãtvrtek

11. prosince ve Stfiedisku volného ãasu za úãasti

v‰ech jedenadvaceti zastupitelÛ. V úvodu jednání vy-

stoupil zastupitel Ing. Kropáã a navrhl zmûnu v pro-

gramu jednání. Zmûna se mûla t˘kat bodu volby no-

vého ãlena rady mûsta za MUDr. Mariána Olejníka,

kter˘ byl zastupitelstvem odvolán na minulém mi-

mofiádném jednání. Zastupitel Milan Kropáã navrh-

nul zru‰it usnesení t˘kající se odvolání exradního

Olejníka. Padl dal‰í protinávrh o odloÏení volby no-

vého radního do doby provûfiení právních okolností

a správnosti zpÛsobu odvolání primáfie Olejníka. Pfii

hlasování byl v‰ak vût‰inou hlasÛ potvrzen pÛvodní

program jednání.

âlenové zastupitelstva pfiijali celkem ãtyfiia‰edesát 

usnesení, z nichÏ pfieváÏná vût‰ina mûla charakter

majetkov˘ch záleÏitostí. Byla projednána fiada zámû-

rÛ prodeje a vlastních prodejÛ nemovitostí, prodeje

parcel nebo jejich ãástí, smûn, ale i koupû pozemkÛ,

kompenzace nákladÛ a prominutí platby. Obãané ma-

jí moÏnost se seznámit s usneseními v majetkov˘ch

záleÏitostech, ale také s ostatními usneseními pro-

stfiednictvím Úfiední desky MûÚ R˘mafiov.

• Zastupitelé v tajném hlasování zvolili nadpoloviãním poãtem jedenácti hla-

sÛ nov˘m ãlenem rady mûsta MUDr. Bohumila Servuse.

• Komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy projednala v listo-

padu v˘roãní zprávy Stfiediska volného ãasu, Mûstské knihovny

a Mûstského muzea v R˘mafiovû a doporuãila je radû mûsta vzít na vûdomí.

Ta je postoupila zastupitelstvu mûsta. Zastupitelé v˘roãní zprávy kulturních

organizací v R˘mafiovû vzali na vûdomí. (Pozn. redakce: detailnûj‰í infor-
mace z v˘roãních zpráv pfiineseme v první lednovém vydání.)

• Z dÛvodu nepfiíznivé finanãní situace poÏádala spoleãnost Nemocnice, s. r. o.,

R˘mafiov spoleãníka mûsto R˘mafiov o prominutí závazku z obchodních

vztahÛ vypl˘vajícího z nájemného za pronájem souboru movitého a nemovi-

tého majetku mûsta - zb˘vajícího nájemného za rok 2002. Odpu‰tûní závaz-

ku kladnû ovlivní finanãní ukazatele spoleãnosti a rovnûÏ hospodáfisk˘ v˘-

sledek nemocnice. Zastupitelstvo mûsta zmûnu v˘‰e nájemného schválilo.

• âlenové zastupitelstva schválili uzavfiení smlouvy s âSOB, a. s., o poskyt-

nutí finanãního úvûru ve v˘‰i 4 mil. Kã mûstu R˘mafiov za úãelem odkou-

pení pohledávek od KB, a. s., za dluÏníkem Tomaszem Cimerem se splat-

ností 4 roky od uzavfiení smlouvy.

• Pfiedpokládané financování investiãní akce Spla‰ková kanalizace

v R˘mafiovû v levobfieÏní ãásti mûsta, vãetnû místních ãástí Edrovic

a Janovic (cca 15 km kanalizaãního fiadu), si vyÏádá je‰tû v tomto roce dal-

‰í finance ve v˘‰i pfiibliÏnû 4 mil. Kã. Pfii jednání se spoleãností Pozemstav

Prostûjov, a. s., byla pfiedbûÏnû dohodnuta pÛjãka ve v˘‰i 3,5 mil Kã splat-

ná do 30. ãervna 2004. Zb˘vající ãást chybûjících prostfiedkÛ bude pokryta

zlep‰en˘mi rozpoãtov˘mi pfiíjmy. Zastupitelé pfiijetí pÛjãky od spoleãnosti

Pozemstav Prostûjov, a. s., schválili.

• Byl projednán stav zpracování návrhu rozpoãtu mûsta na rok 2004, v soula-

du s harmonogramem zpracování bude návrh projednán v zastupitelstvu 29.

ledna 2004.

• Zastupitelé se také zab˘vali Územním plánem sídelního útvaru R˘mafiov

a na základû pfiedloÏen˘ch dÛvodÛ schválili jeho zmûnu ã. 7.

• Zastupitelé vydali Obecnû závaznou vyhlá‰ku (OZV) ã. 06/2003, o míst-

ních poplatcích, kterou se zároveÀ ru‰í OZV ã. 18/1994 o pravidlech a pod-

mínkách stánkového prodeje a OZV ã. 01/2003 o místních poplatcích, a dá-

le vydali Obecnû závaznou vyhlá‰ku mûsta R˘mafiova ã. 07/2003, o sta-

novení systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a od-
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straÀování komunálních odpadÛ vznikajících na území mûsta R˘mafiova

vãetnû systému nakládání se stavebním odpadem a o zru‰ení obecnû závaz-

né vyhlá‰ky ã. 68/2001; zastupitelstvo dále vydalo Obecnû závaznou vy-

hlá‰ku mûsta R˘mafiova ã. 08/2003, o místním poplatku za provoz systé-

mu shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování ko-

munálních odpadÛ a o zru‰ení obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 02/2003.

Zmûny obecnû závazné vyhlá‰ky o místních po-

platcích zejména reagují na leto‰ní zmûny zákona

o místních poplatcích, t˘kající se pûti místních

poplatkÛ a nûkter˘ch obecn˘ch ustanovení. Ke

zmûnû napfi. do‰lo u poplatku ze psÛ, kde jiÏ po-

platníkem nebude vlastník psa, ale jeho drÏitel

bez ohledu na to, zda je také drÏitelem psa, je dá-

na moÏnost zv˘‰it vãas nezaplacen˘ poplatek ne-

bo jeho vãas nezaplacenou ãást aÏ na trojnásobek,

zmûny se t˘kají i záleÏitosti prominutí poplatku

vzhledem k jeho nepfiimûfiené pfiísnosti apod.

Vyhlá‰ka upfiesÀuje nûkteré dosud sporné pojmy

a ustanovení u poplatku za uÏívání vefiejného pro-

stranství aj. Úpravy obecnû závazné vyhlá‰ky t˘-

kající se komunálního odpadu vycházejí z dosa-

vadních zku‰eností a ekonomické reality. Mimo

jiné také zavádí prodlouÏení provozní doby re-

cyklaãního dvora.

(Pozn. redakce: Obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta
R˘mafiova ã. 06/2003, 07/2003 a 08/2003 uvádí-
me v plném znûní uvnitfi tohoto vydání.) JiKo

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

mûsta pohotovostní sluÏbu pro pfiípad havárií bûhem vánoãních svátkÛ.

Pohotovost je drÏena dennû od 8oo do 16oo hod., 31. 12. do 12oo hod., a to na

ãíslech:

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

TZB, Jifií Vavrou‰ek 603 531 811 

nebo 603 531 796

• Elektfiina Roman Szukalski 602 127 196

• Plyn Severomoravská plynárenská, a. s. 12 39 (nepfietrÏitû)

Pouze pro pfiípad závaÏn˘ch havárií !

Pfiejeme v‰em nájemníkÛm
i ostatním obãanÛm mûsta

klidné proÏití vánoãních svátkÛ
a úspû‰né vykroãení do nového roku.

Kolektiv zamûstnancÛ organizace Byterm

Byterm informuje

Adresa: ul. 8. kvûtna 48, R˘mafiov,
v pfiízemí budovy MûÚ
(sídlo odboru dopravy

a silniãního hospodáfiství,
odboru sociálních vûcí

a zdravotnictví
a Ïivnostenského úfiadu)

Telefon: 554 254 270
Mobil: 607 947 415

E-mail: policie@rymarov.cz

Mûstská policie oznamuje zmûnu
adresy a telefonního ãísla

Probûhla valná hromada spoleãnosti Nemocnice s. r. o. R˘mafiov
Za úãasti v‰ech spoleãníkÛ se

dne 17. prosince 2003 uskuteã-

nila valná hromada spoleãnosti

provozující nemocnici v R˘-

mafiovû. Na pofiadu bylo nûko-

lik závaÏn˘ch bodÛ.

• Valná hromada konstatovala,

Ïe soukromá lékafiská praxe

prim. MUDr. Olejníka je legál-

ní, není stfietem zájmÛ, n˘brÏ

soubûhem lékafiské praxe, a to

na základû usnesení valné hro-

mady z 25. 4. 1996. Novû sou-

hlasila se soubûhem lékafiské

praxe pro prim. MUDr.

Opletala. KaÏd˘ nov˘ pfiípad

bude posuzován jednotlivû

kontrolní a investiãní komisí 

a schvalován valnou hroma-

dou. Rozhodnutí valné hroma-

dy je v souladu se stanoviskem

âeské lékafiské komory, která

povaÏuje soubûhy lékafisk˘ch

praxí za úãelné a potfiebné.

• Valná hromada schválila vy-

tvofiení tfiíãlenné dozorãí rady

spoleãnosti Nemocnice s. r. o

R˘mafiov s tím, Ïe jedním ãle-

nem bude zastupitel mûsta, dal-

‰ím zamûstnanec nemocnice a

tfietím nezávisl˘ obãan mûsta.

Na základû doporuãení zastu-

pitelstva mûsta schválí ve

smyslu pfiíslu‰n˘ch ustanovení

obchodního zákoníku ãleny

dozorãí rady valná hromada 

a soubûÏnû budou upraveny

spoleãenská smlouva a stanovy

spoleãnosti.

• Byly projednány záleÏitosti

restrukturalizace nemocnice.

Po pfiedchozím zru‰ení porod-

nice z dÛvodÛ odborn˘ch

(dlouhodob˘ nízk˘ poãet poro-

dÛ a s tím spojená nemoÏnost

získávání potfiebné erudice per-

sonálu), bylo na základû ne-

moÏnosti splnit souãasné poÏa-

davky na zv˘‰en˘ poãet kvali-

fikovan˘ch lékafiÛ (dva druho-

atestovaní pediatfii na oddûlení)

a z dÛvodu velmi nízkého po-

ãtu dûtsk˘ch pacientÛ rozhod-

nuto o zru‰ení dûtského oddû-

lení nemocnice k 31. 12. 2003.

• ZároveÀ bylo rozhodnuto, Ïe

s ohledem na v˘raznou finanã-

ní nev˘hodnost provozování

gynekologick˘ch ambulancí

v Huzové, RyÏovi‰ti

a v Horním Mûstû 

a ambulance praktic-

kého lékafie pro do-

spûlé v Horním

Mûstû poÏádá spo-

leãnost o vyhlá‰ení

v˘bûrového fiízení na

provozování tûchto

ambulancí. O jejich

provozování budou

mít moÏnost se uchá-

zet odborní lékafii da-

n˘ch profesí.

• Po dohodû spoleã-

níkÛ pokraãuje vede-

ní spoleãnosti i ne-

mocnice ve stejném

sloÏení jako dosud aÏ

do termínu fiádn˘ch

voleb (ãerven 2004).

Ing. M. Marek
Fota: Ing. Miloslav Marek
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Tûlesnû postiÏení se rozlouãili s konãícím rokem
Ve ãtvrtek 4. prosince se v pfiedsálí

Stfiediska volného ãasu se‰la k slav-

nostnímu ukonãení roku místní orga-

nizace Svazu tûlesnû postiÏen˘ch

v âeské republice, která na

R˘mafiovsku sjednocuje pfies sedm-

desát invalidních obãanÛ. Dle slov

pfiedsedy místní organizace a okres-

ního v˘boru Franti‰ka Urbaníka se

setkání mûlo odvíjet spí‰e v mikulá‰-

sko-pfiedvánoãním duchu (tomu 

ostatnû odpovídala i malá tombola)

a nemûlo b˘t schÛzí v pravém slova

smyslu, neboÈ ta je plánována teprve

na únor pfií‰tího roku. Pfiesto se 

v úvodu rozhodl vedle tradiãní bilan-

ce v‰ech leto‰ních úspûchÛ a neúspû-

chÛ organizace seznámit její ãleny

také s v˘sledkem hospodafiení za

tento rok, stejnû jako s dal‰ími zále-

Ïitostmi ryze finanãního charakteru.

V rámci hodnocení akcí, které Svaz

bûhem roku pofiádal, si nejvût‰í 

aplaus vyslouÏilo skvûlé umístûní r˘-

mafiovsk˘ch tûlesnû postiÏen˘ch na

sportovnû-vûdomostní soutûÏi

v Hor-ním Mûstû, kde obsadili prv-

ní a tfietí místo. Naopak patrnû nej-

v˘raznûj‰ím nedostatkem je dopo-

sud neúspû‰ná snaha roz‰ífiit místní

organizaci i do Bfiidliãné, kam nyní

její vliv prakticky nesahá. V souvis-

losti s tím zÛstává tûlesnû postiÏe-

n˘m zatím tûÏko pfiístupn˘ kryt˘ ba-

zén, jenÏ by právû jim mohl sk˘tat

potfiebn˘ prostor pro rehabilitaãní

cviãení ve vodû.

A protoÏe konec roku není spojen jen

s ohlédnutím za vykonanou prací, ale

také s v˘hledy do budoucna, zmínil

se Franti‰ek Urbaník rovnûÏ o pláno-

van˘ch akcích na rok pfií‰tí, mezi ni-

mi napfiíklad o motoristick˘ch pfied-

ná‰kách, zaloÏení Dia-klubu ãi re-

kondiãních a rehabilitaãních poby-

tech. K jeho závûreãnému pfiání do

nového roku se posléze pfiipojil i sta-

rosta R˘mafiova Petr Klouda, kter˘

setkání r˘mafiovsk˘ch tûlesnû posti-

Ïen˘ch také nav‰tívil, a nezb˘valo

neÏ se pfii hudbû skupiny Akord od-

dat sváteãní náladû. ZN

Mikulá‰ská nadílka potû‰ila obyvatele
Domu s peãovatelskou sluÏbou

5. prosince, v pfiedveãer sv. Mikulá‰e,

do ulic vyráÏejí maskované postavy

ãertÛ, andûlÛ a moudr˘ch starcÛ s bis-

kupsk˘mi berlami a vatov˘mi vousis-

ky, aby nav‰tívily pfiedev‰ím dûti

a pfiinesly jim nûco dobrého na zub

i trochu toho ponauãení. V tento den

by v‰ak nemûli zÛstávat bez malého

dárku ani ti nejstar‰í z nás, pro nûÏ je

kaÏd˘ takov˘ svátek pfiedev‰ím pfiíle-

Ïitostí k setkání a milému posezení

v kruhu vrstevníkÛ. V pátek 5. prosin-

ce se proto nadûlovalo a slavilo také

v Domû s peãovatelskou sluÏbou na

tfiídû HrdinÛ. Za jeho obyvateli pfii‰ly

dûti z matefiské ‰koly na Revoluãní 

ulici pod vedením paní uãitelky

Milady Suché s mikulá‰skou nadíl-

kou písniãek a básniãek. Na jejich vy-

stoupení se pfii‰li podívat nejen v‰ich-

ni obyvatelé Domu, ale také rodiãe

mal˘ch recitátorÛ a zpûvákÛ. Na tvá-

fiích v‰ech tûch babiãek a dûdeãkÛ

v publiku bylo znát, Ïe jim besídka

zpÛsobila velkou radost. Kromû dûtí

je pfii‰ly pozdravit také Marie

Cimbotová, vedoucí odboru sociál-

ních vûcí a zdravotnictví MûÚ,

a Ingrid Sná‰elová, vedoucí peãova-

telské sluÏby, která besídku organizo-

vala ve spolupráci s peãovatelkami

Martou La‰ákovou a Svatavou

Macháãkovou.

Domy s peãovatelskou sluÏbou pfied-

stavují pro fiadu star‰ích lidí, ktefií jiÏ

v bûÏném Ïivotû potfiebují cizí pomoc,

fie‰ení, jak vybfiednout ze samoty stáfií

a proÏít je dÛstojnû, ve spoleãnosti lidí

svého vûku a v péãi pozorn˘ch peão-

vatelek a zdravotnic. Peãovatelky se

pfiitom nestarají jen o klienty Domu,

ale vyjíÏdûjí také do terénu a poskytu-

jí praktické sluÏby mnoha dal‰ím li-

dem s podobn˘mi obtíÏemi. Zdravotní

péãi o klienty Domu zaji‰Èují o‰etfiova-

telky z r˘mafiovského stfiediska

Diakonie. Star‰í obãané získávají místo

v Domû s peãovatelskou sluÏbou na

vlastní Ïádost a na základû posudku

odboru sociálních vûcí a zdravotnictví.

Míst v‰ak není v na‰em regionu dosta-

tek a jejich potfieba bude patrnû vzrÛs-

tat spoleãnû s nezadrÏiteln˘m stárnu-

tím celé ãeské populace. V únoru toho-

to roku byl proto na Revoluãní ulici o-

tevfien dal‰í DÛm s peãovatelskou

sluÏbou. Ani na jeho obyvatele pofiada-

telky mikulá‰ské nadílky nezapomnû-

ly. 19. prosince se zde bude konat dal-

‰í, tentokrát uÏ vánoãní besídka.  ZN

Dûti se vydaly s medvídkem do svûta

V sobotu na svatého Mikulá‰e dopoledne se v koncertním sále Základní umû-

lecké ‰koly R˘mafiov se‰li zamûstnanci RD R˘mafiov se sv˘mi nejmen‰ími ra-

tolestmi na besídce, kterou pro nû uspofiádal Jaroslav Kala spolu s hercem

ZdeÀkem ·evãíkem z brnûnského divadla Radost. Zdenûk ·evãík si pro malé

diváky pfiipravil maÀáskové pfiedstavení s písniãkami Medvídek na cestách

a krátké pásmo vánoãních koled. Po veselé pohádce plné dobrodruÏství i po-

uãení o malém medvídkovi, kter˘ se vydal do svûta, aby poznal, Ïe nejkrás-

nûj‰í místo je domov, si dûti mohly je‰tû zasoutûÏit o sladké ceny ve zpûvu

a recitaci básniãek. Dûti nezapfiely, Ïe jsou tím nejvdûãnûj‰ím publikem, a aã-

koliv pfii koledách se trochu ost˘chaly, v soutûÏi o balíãek dobrot projevily

svou energii a soutûÏivost. A ani ty, které na jevi‰ti nevystoupily, neode‰ly do-

mÛ s prázdnou. ProtoÏe Mikulá‰ pfiece nadûluje v‰em dûtem bez v˘jimky. ZN
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Na kolibu zavítal Mikulá‰
Dfievûná koliba v Ondfiejovû poskytla v sobotním odpoledni 6. prosince útoãi‰tû ondfie-

jovsk˘m dûtem, které se rozhodly poãkat na Mikulá‰e a „rozdat si to s ãertem“. Za okny

pûknû vyhfiáté dfievûnice padal první leto‰ní sníh, dûti si krátily ãekání na bûlovlasého

kmeta s plnovousem recitováním básní a zpûvem písniãek. Netrvalo dlouho a ozvalo se

mohutné zabouchání na malá ok˘nka. Kdosi ven-

ku silnû hudroval. Vtom se otevfiely dvefie a vchá-

zel Mikulá‰ s biskupskou berlou a pytlem pln˘m

dobrot, za ním se pfiihnal ãert s podrobn˘m sezna-

mem v‰ech ondfiejovsk˘ch hfií‰níkÛ. Ov‰em za

pfiipravenou písniãku o Mikulá‰i se nechal i ãert

obmûkãit a s sebou do pekla neodnesl ani jednoho

nezbedu.

Mikulá‰ obdaroval v‰echny dûti balíãkem sladkos-

tí a ovoce a nakonec se v‰ichni na památku

s Mikulá‰em vyfotografovali.

Dal‰í pûkná akce, kterou zorganizoval pro dûti 

osadní v˘bor v Ondfiejovû, se vydafiila. Spokojenost

se zraãila i ve tváfii AneÏky Továrkové, referentky 

osadního v˘boru. V závûru sobotního odpoledne si

dûti zatancovaly na mikulá‰ské diskotéce.       JiKo

Pfiedvánoãní setkání uspofiádala také Diakonie
Cel˘ R˘mafiov v posledních dnech slavil, mikulá‰-

ské besídky plynule pfie‰ly v pofiady pfiedvánoãní

a ty postupnû ve vánoãní. Nebylo snad jediné zá-

jmové ãi jiné skupiny, jejíÏ ãlenové by si ãas vel-

kého oãekávání nezpestfiili vzájemn˘m setkáním,

aby zabilancovali nad prÛbûhem konãícího roku

nebo se prostû jen pobavili se sv˘mi vrstevníky

a pfiáteli. Pfii takov˘ch pfiíleÏitostech se nejãastûji

scházejí a obdarovávají ti nejmlad‰í a také nejstar-

‰í z nás, ti, které pfiedvánoãní mumraj tolik nepo-

hlcuje, a dokáÏí si proto celého adventního období

uÏívat mnohem klidnûji. Nûkdy se skoro

zdá, Ïe Vánoce byly stvofieny speciálnû pro

jejich potû‰ení.

Ani r˘mafiovská Diakonie nezÛstala letos

pozadu a zorganizovala pro své klienty na

ãtvrtek 11. prosince kulturní program v kon-

certním sále Základní umûlecké ‰koly

R˘mafiov. V‰echny hosty sváteãního odpo-

ledne pfiivítala s pfiáním v‰eho dobrého fiedi-

telka r˘mafiovského stfiediska Diakonie

Marcela StaÀková. Základní umûlecká ‰kola

v ãele s Jifiím Tauferem neposkyt-

la jen prostor pro konání této akce,

ale zajistila rovnûÏ velkou ãást

programu. Následující minuty pat-

fiily vystoupení mlad˘ch adeptÛ

hudebního umûní a jejich kolegÛ z bfiid-

liãenské poboãky. Klavírní skladbou se

pfiedstavila Aneta Kubeãková, ve hfie

ãtyfiruãnû Jaroslav Slaviãínsk˘

s Krist˘nou PacvoÀovou a Anna

Stachová s Davidem ¤ehofiem. Pásmo

pianistÛ pfieru‰ilo trio flétnistek Monika

a Jitka JeÏkovy a Adéla Volková.

Klasick˘ zvuk kfiídla posléze vystfiídalo

elektrické piano, na nûÏ zahrála Hana

Klime‰ová spoleãnû se svou uãitelkou

Andreou Kajovou nûkolik moderních

skladeb. Patrnû nejsilnûj‰í záÏitek ov‰em zpro-

stfiedkovaly hlasy pûveckého sboru, kter˘ tvofií

Ïáci ZU· a Základní ‰koly Jelínkova 1 pod vede-

ním Jany Kroutilové a v doprovodu violoncellist-

ky Jany Sedláãkové. Druhá pÛle sváteãního pro-

gramu patfiila nejmlad‰ím zpûváãkÛm a recitáto-

rÛm z 6. matefiské ‰koly pod vedením paní uãitel-

ky Milady Suché, ktefií se sv˘m vystoupením

nav‰tívili uÏ nejednu besídku. Na samotn˘ závûr

odpoledne pfii‰el mezi seniorky a seniory i Petr

Wolf se svou harmonikou, aby je potû‰il písniã-

kami na pfiání. ZN

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

EvÏen To‰enovsk˘ je osobností roku 2003 v Moravskoslezském kraji
Hejtman EvÏen To‰enovsk˘ se jiÏ

podruhé stal Osobností roku

v Moravskoslezském kraji. SvÛj hlas

mu ve 3. roãníku této ãtenáfiské an-

kety dalo 149 lidí, a oznaãilo jej tak

za ãlovûka, kter˘ se nejvíce zaslouÏil

o rozvoj a zviditelnûní Moravsko-

slezského kraje.

„Tohoto ocenûní si velice váÏím. Je
pro mne velmi mil˘m pfiekvapením.
Dûkuji a cením si kaÏdého hlasu,“
vyslovil své pocity EvÏen To‰enov-

sk˘. Certifikát pfievzal na ãtvrtém

roãníku vánoãního koncertu

„Region pro sebe“ v úter˘ 9. prosin-

ce 2003. Vedle toho získal fotografii

z v˘stavy „Strom mnohostromu“, na

níÏ byly k vidûní sochy Martina

Kuchafie a fotografie Daniela

Waclawka. Na koncertû, kde vystou-

pili Hana a Petr Ulrychovi se skupi-

nou Javory a Alice Koneãná, byla

vûnována ãástka 30 000 korun

Sjednocené organizaci nevidom˘ch

a slabozrak˘ch na v˘cvik slepec-

k˘ch psÛ a dobudování zvukové kni-

hovny v Ostravû.

Anketu vyhlásilo poãátkem listo-

padu SdruÏení pro rozvoj Morav-

skoslezského kraje, Moravsko-

slezsk˘ deník, rádio Orion ve spo-

lupráci s Petarda production, a. s.,

Celkem hlasovalo 591 osob. Za

EvÏena To‰enovského se se 117

hlasy zafiadil znám˘ zpûvák, textafi

a skladatel Jaromír Nohavica, tfietí

pfiíãka patfií Franti‰ku KomÀac-

kému, trenérovi FC Baník Ostrava,

kter˘ získal 102 hlasy. Dal‰í dvû

místa obsadili zastupitelé Morav-

skoslezského kraje - Jifií Carbol,

námûstek hejtmana kraje (72 hla-

sÛ), a Igor Petrov, ãlen rady kraje

a starosta mûsta Tfiince (69 hlasÛ). 

Katherini Koláãková,
tisková mluvãí MSK

Foto: archiv MSK
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POZVÁNKA
Stfiední odborné uãili‰tû a Odborné uãili‰tû R˘mafiov zve v‰echny zájemce z fiad rodiãÛ i mládeÏe na besedu MládeÏ a drogy, která se koná ve stfiedu 21. led-

na 2004 od 13.00 do 16.00 v budovû uãili‰tû. Besedu doprovázenou fotografiemi povede Jifií X. DoleÏal, redaktor ãasopisu Reflex. SOU a OU R˘mafiov

Prima stromeãek 2003
Na SSO· Prima v R˘mafiovû

pracuje jiÏ nûkolik let student-

sk˘ klub, kter˘ je ãlenem

Asociace studentsk˘ch klubÛ

âR. V souãasné dobû má pod

vedením uãitelky Ludmily

Weinerové kolem sta ãlenÛ.

Bûhem ‰kolního roku klub or-

ganizuje nûkolik sportovních

akcí, pfiispívá studentÛm na

zájezdy apod. Tradiãní soutûÏ

se koná na Vánoce. V‰echny

tfiídy ‰koly soutûÏí o nejlep‰í

v˘zdobu. V leto‰ním roce to

byla soutûÏ o nejlépe nazdo-

ben˘ vánoãní stromeãek.

Hodnocení provedlo nûkolik

uãitelÛ ‰koly a redaktor

R˘mafiovského horizontu Jifií

Koneãn˘. SoutûÏe se zúãastni-

lo v‰ech deset tfiíd ‰koly a v˘-

bûr vítûzné tfiídy byl velmi

tûÏk˘, protoÏe v‰echny vánoã-

ní stromeãky byly velmi hez-

ké a nechybûly ani dal‰í nápa-

dy pfii jejich v˘zdobû a doplÀ-

cích.

Vítûzné tfiídy 3. A a 3. B vy-

hrály zájezd na vánoãní trhy

do Olomouce a dal‰í tfiídy do-

staly sladké odmûny. 

Ludmila Weinerová

·kolství

Je libo kanãí ragú Vagessem Blick s opékan˘mi ‰peclemi,
dip z krabÛ nebo broskve plnûné zajeãí pa‰tikou?

Pojmy, které se spí‰ hodí do slovníku

naãechran˘ch hrabat, kníÏat nebo

mocn˘ch králÛ. Ale nikoho by snad ani

ve snu nenapadlo, Ïe se jedná, ãí‰nic-

k˘m Ïargonem fieãeno, o fiktivní „me-

nuãko“ jednotliv˘ch soutûÏních druÏ-

stev ÏákÛ 1. a 2. roãníku Stfiedního od-

borného uãili‰tû a Odborného uãili‰tû

v R˘mafiovû oboru kuchafi-ãí‰ník, kte-

rá dokazovala svou odbornost pfii pfií-

pravû sváteãních tabulí. SoutûÏe se ve

stfiedu 10. prosince ve Stfiedisku volné-

ho ãasu v R˘mafiovû zúãastnilo celkem

devatenáct ÏákÛ, ktefií své dosavadní

zku‰enosti zúroãili pfiípravou osmi vá-

noãních, loveck˘ch nebo rodinn˘ch ta-

bulí. Úkolem soutûÏících v‰ak nebyla

jen samotná pfiíprava stolování, ale ta-

ké vytvofiení nejrozmanitûj‰ích menu

a ústní obhajoba podávání pokrmÛ

a nápojÛ. Proti pfiedchozím roãníkÛm

soutûÏe nebyli Ïáci pfii pfiípravû tema-

ticky omezeni. Museli v‰ak dodrÏet

gastronomické pfiedpisy pro sestavo-

vání banketních stolÛ. SoutûÏ hodnoti-

la pfiísná odborná porota ve sloÏení:

pfiedsedkynû Alena Svobodová,

Michal a Robert Zelení a manÏelé

Chlachulovi. Sebemen‰í nedostatek

mûl za následek trestné body. Îáci mu-

seli podat v˘klad napfiíklad o tom, co

je to flambování, gratinování, pfii jaké

teplotû se podává bílé víno nebo pfii ja-

ké pfiíleÏitosti a k jakému pokrmu ãi

nápoji je urãen patfiiãn˘ pfiíbor nebo

skleniãka. Pomyslní gurmáni si mohli

z pfiedloÏen˘ch menu vybrat napfiíklad

plnûné rajãe se ‰unkovou pûnou, kapra

na pomeranãích s bramborov˘m salá-

tem, gratinovan˘ telecí fiízek se s˘ro-

vou náplní, galantinu z baÏanta, pyt-

lácké palaãinky, jelení k˘tu se ‰ípko-

vou omáãkou a k tomu si dát mouãník

v podobû mandlového závinu pfielité-

ho brusinkov˘m sirupem nebo ochut-

nat archivní modr˘ Portugal.

Tréma pfii soutûÏi se projevila nejen na

Ïácích uãili‰tû, ale také na hlavních 

iniciátorech, uãitelkách Annû Kra-

tochvílové, vyuãující pfiedmût stolni-

ãení, a Jitce Vaculové, která pfiedná‰í

spoleãenské vûdy. Rozhodování poro-

ty bylo nesmírnû obtíÏné, vÏdyÈ jak

fiekla pfiedsedkynû Alena Svobodová

z penzionu Liga 100 ve Staré Vsi,

v‰ichni soutûÏící prokázali peãlivou

pfiípravu a dobré znalosti. Rozdíly by-

ly opravdu jen minimální. Tfietí místa

proto porota udûlila dvû - druÏstvu,

které tvofiili Ïáci Petr Borsk˘, Marie

Janová a Lucie Langová, a druÏstvu ve

sloÏení Pavla Fréharová a Jaroslava

StaÀková. Stfiíbrnou pfiíãku obhájily

Veronika Imreová a Katefiina Polá-

ková. Tato druÏstva získala vûcné od-

mûny od sponzorÛ Aleny Svobodové

z Penzionu Liga 100 a manÏelÛ

Chlachulov˘ch z Vinného sklepa

u ChlachulÛ. Velkou motivací pro Ïáky

uãili‰tû v‰ak byla první cena, kterou do

soutûÏe vûnovala cestovní 

Baladea R˘mafiov Mgr. Ludmily

Pelkové, a sice desetidenní zájezd

k mofii do Chorvatska. Z v˘hry se

mohlo radovat vítûzné druÏstvo ve slo-

Ïení Eva âagánková a Adéla Sovová,

které pfiipravily decentní loveckou ta-

buli a získaly od odborné poroty nej-

vy‰‰í poãet 133 bodÛ. R˘mafiovská ve-

fiejnost mohla v˘stavu soutûÏních

druÏstev shlédnout ve stfiedu 10. pro-

since do 17.00 hodin. JiKo

Vítûzky soutûÏe Eva âagánková a Adéla Sovová
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Mûstsk˘ úfiad v Bruntále informuje
Ve stfiedu 31. prosince 2003 nebude na Mûstském úfiadû v Bruntále úfiední den.

Jifií Ondrá‰ek, tiskov˘ mluvãí Mûstského úfiadu v Bruntále. Tel.: 554 706 338

Studentsk˘ klub

Ro(c)k ve víru vánice
Dal‰í hudební dostaveníãko si dali

rockefii v sobotu 6. prosince v restau-

raci Hrozen. A v‰ichni ti, ktefií se ne-

nechali odradit leto‰ní první vánicí,

urãitû nelitovali. NejenÏe piva bylo

dosti (dík patfií personálu restaura-

ce), ale i pfiedkládané hudební menu

pfiekypovalo lahÛdkami. Pravda, po-

fiadatelé se s obavami dívali z oken

na to nadûlení a trnuli pfii pfiedstavû,

Ïe ‰patné poãasí zmafií pfiíjezd ohlá-

‰en˘ch kapel. PÛl hodiny pfied zaãát-

kem koncertu v‰ak dorazila bruntál-

ská formace Mimostojící a bylo roz-

hodnuto. Koncert bude!

Nepopulární úlohy první kapely se

Mimostojící zhostili na v˘bornou

a pfiedvedli pomalu se plnícímu sálu

jedineãn˘ a originální rock, za coÏ

byli po kaÏdé skladbû odmûnûni v‰e-

mi formami uznání (pochvaln˘ pís-

kot, fiev a potlesk). Na závûr svého

vystoupení pfiedstavili své CD, a jeli-

koÏ bylo novinkou opravdu ãer-

stvou, rozdali pár kusÛ i mezi fa-

nou‰ky. TakÏe pozor! Mimostojící

mají CD!!

Ke konci jejich produkce dorazila do

snûhem zapadaného R˘mafiova dal‰í

kapela, krnovsk˘ Poslední v˘stfiel.

Hrozen jiÏ byl docela slu‰nû zaplnûn

lidmi, z nichÏ nûktefií, které chválíme,

i zaplatili vstupné. Aãkoliv Poslední

v˘stfiel jiÏ del‰í dobu brázdí pódia nejrÛznûj‰ích kulturákÛ a klubÛ,

v R˘mafiovû hráli poprvé. Ale uÏ bû-

hem první písniãky bylo jasné, Ïe po-

fiadatelé trefili do ãerného, ãehoÏ nej-

lep‰ím dÛkazem byl dav tanãících po-

staviãek pod jevi‰tûm. Ostatnû sku-

teãnost, Ïe obecenstvo ani po hodinû

jejich vystoupení nebylo ochotno ka-

pelu propustit, její kvalitu jen potvr-

zuje. A tak Poslední v˘stfiel pfiidával

jednu píseÀ za druhou, aÏ do‰lo i na

hip-hopovou úpravu písnû od Honzy

Nedvûda, jemuÏ ostatnû i Mimostojící

vûnovali pûknou písniãku ... :-)

S nástupem tfietí skupiny Mass

Genocide Process se styl hudby v˘-

raznû promûnil. Uherskohradi‰Èská

ãtvefiice rozpoutala nad Hroznem ne-

prostupnou decibelovou smr‰È, takÏe

i nejzarputilej‰í drsÀáci, pfiíznivci

crustov˘ch mazaãek, si pfii‰li na své.

V prÛbûhu veãera se ve dvefiích

Hrozna objevil WojtkÛv rozjafien˘

obliãej jako znamení toho, Ïe i pol-

ská v˘prava kapely Dwa Slowa se

vypofiádala s nepfiízní poãasí, aby

s sebou do promrzlého R˘mafiova

pfiivezla pofiádnou porci jamajského

slunce. A pak uÏ sálem znûlo jenom

reggae, reggae, reggae ...

První ze tfií prosincov˘ch rockov˘ch

koncertÛ byl chutn˘m pfiedkrmem

sobotní alternativní veselice (Hrozen

20. 12.) a tradiãních Bigbeatov˘ch

Vánoc (SVâ 25. 12.). Na závûr ne-

zb˘vá neÏ podûkovat v‰em tûm, kte-

fií se podíleli na organizaci a zdárném

prÛbûhu koncertu. Johan

Vstupte prosím a ptejte se na cokoliv
V pátek 12. prosince dopoledne pro-

bûhl ve Stfiedisku volného ãasu

v R˘mafiovû jiÏ podruhé preventiv-

nû-vzdûlávací program pro ‰koly

Vstupte prosím. Jeho cílem je pouta-

v˘m zpÛsobem pfiedstavit mládeÏi 

osobnosti a zafiízení, jeÏ jí mohou

poskytnout zajímavé informace nebo

pomoci fie‰it rÛzné Ïivotní problémy.

Celá akce vze‰la ze spolupráce SVâ

R˘mafiov, Pedagogicko-psychologic-

ké poradny Bruntál a VZP Bruntál,

jejíÏ zástupce MUDr. Vladimír

Krasula pofiad také zahájil. Od osmé

hodiny ranní do jedné po poledni byl

prostor SVâ otevfien pro v‰echny zá-

jemce o problematiku, která dfiíve

byla ve ‰kolách víceménû opomíjena

a která právû dospívající mládeÏ nej-

více zajímá. Autofii pofiadu se snaÏili

pfiedev‰ím vyhnout nudn˘m a stro-

h˘m v˘kladÛm a naopak zvolili o-

svûdãenou formu Ïivého kontaktu,

diskusí, besed a interaktivních her na

jednotliv˘ch stanovi‰tích, mezi ni-

miÏ mûli studenti gymnázia

a Soukromé stfiední odborné ‰koly

Prima moÏnost volnû se pohybovat.

Podle vlastního uváÏení si mohli vy-

bírat z deseti tematick˘ch okruhÛ. MUDr. Marián Olejník dis-

kutoval se studenty o lidské sexuali-

tû, pohlavních chorobách a antikon-

cepci, o mystice, rituálech a osobním

rÛstu rozprávûl „psycholog z vÛle

druh˘ch“ Mgr. Miroslav ·krabal, té-

ma trestní odpovûdnosti bylo pfiipra-

veno na dvou stanovi‰tích a vykládá-

no z pohledu policie i sociálních pra-

covníkÛ mûstského úfiadu. Hitem byl

jiÏ tradiãnû drogov˘ stánek Milana

Kroãila z krnovského K-centra a pro-

mítání diapozitivÛ Jindfiicha ·treita

Cesta ke svobodû se slovním dopro-

vodem Stanislava Tomana. Kdo se

nechtûl zab˘vat jen váÏn˘mi tématy,

mohl se uch˘lit do improvizované

ãajovny bruntálského Open Housu,

posedût pfied videem anebo nav‰tívit

v˘tvarné psychohrátky Mgr. Micha-

ely Pavelkové. Pofiad Vstupte pro-

sím, kter˘ je jiÏ nûkolik let pravidel-

nû realizován v Bruntále a Krnovû,

snad koneãnû zakofienil i v R˘ma-

fiovû a stane se zde stál˘m doplÀují-

cím programem moderního vzdûlá-

vání. Jeho pofiadatelé chtûjí touto

cestou podûkovat v‰em, ktefií se po-

díleli na jeho organizaci a obûtovali

mu svÛj ãas. ZN a Johan
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LUBO· HLAVIENKA: Zpovûì (2. ãást)
Jak jsem tedy jiÏ fiekl, jmenuji se Miguel Ignacio de

Alkorta a narodil jsem se v Madridu roku 1545,

v dobû panování jeho nejkatoliãtûj‰ího veliãenstva,

toho hodinami a vírou posedlého Raku‰ana, toho 

arogantního barbara, kter˘ vyplenil pÛl Itálie a vzal

do zajetí samotného papeÏe, císafie Karla V.

Mé mládí není v‰ak spojeno s Madridem, ale, jak

jsem jiÏ také pfiedtím fiíkal, s proslunûn˘mi plánûmi

Andalusie. Hluboko do mé mysli se zaryly vzpo-

mínky na ten pfiekrásn˘ ãas dûtské nevinnosti, na

lehk˘ vánek, jenÏ mi cuchal vlasy, zatímco jsem se

se sv˘m bratrem pokojnû oddával bláhov˘m snÛm

o hrdinsk˘ch ãinech, jimiÏ bychom pfiedãili i samot-

ného Cida, ãi na rudé sluneãní paprsky, jeÏ se odrá-

Ïely od blankytnû modré hladiny, zatímco se ten zá-

fiící kotouã kdesi v dáli nofiil do nekoneãn˘ch vod,

aby z nich zítra opût povstal a jako první v‰em mo-

hl zvûstovat pfiíchod nového dne.

Ach ano, pfiekrásná byla Andalusie tûch dní a poté,

co jsem svÛj Ïivot spojil se Ïivotem mé milované

Isabely, byl její jas je‰tû jasnûj‰í neÏ kdy dfiív a nic

na tom nemohla zmûnit ani inkvizice, jejíÏ smrto-

nosné pafiáty se uÏ rozlezly celou zemí jako hadi,

pfiipravení u‰tknout kaÏdého, kdo by jen náznakem

projevil pfiíchylnost k tomu, co v Itálii nazvali hu-

manismem.

Inkvizice, nebo jak sama sebe s p˘chou naz˘vala,

Svatá inkvizice, nebyla ale nikdy svatá, byl to spo-

lek tûch nejvût‰ích ‰ílencÛ a krveÏízniv˘ch fiezníkÛ,

jimÏ nebylo v Evropû po dlouhá staletí obdoby. Byli

jako mor, kam pfii‰li, tam s sebou donesli jen bolest,

utrpení a nikdy nehasnoucí plameny, jeÏ se jako pra-

pory zvûstující jejich pfiítomnost tyãily nad vyprah-

lou krajinou.

Nûkdy se proto stávávalo, Ïe za temn˘ch nocí na-

jednou vzplála celá obloha a vítr rozná‰el do celého

kraje spolu s odporn˘m zápachem ‰kvafiícího se ma-

sa i skfieky, o nichÏ nebylo pfiíli‰ tûÏké se domnívat,

Ïe patfií spí‰e do nejhlub‰ích zákoutí pekla neÏ do

na‰eho, jak ti vrahové krãící se za kfiíÏem rádi fiíkali,

království klidu a míru. Byly to v˘kfiiky bolesti

a zoufalství, pfied nimiÏ nebylo moÏné se schovat

a které pokládaly vÏdy jednu tr˘znivou otázku: Kdo

to bude pfií‰tû?

Ale nic netrvá vûãnû a jako musí skonãit i ten nej-

jasnûj‰í den, skonãilo jednou i toto podivnû euforic-

ké, av‰ak i plameny a smrtí prostoupené období.

Skonãilo náhle a ani mi neponechalo ãas na to, 

abych se rozlouãil s tím, co jiÏ zanedlouho navÏdy

pohfibí neúprosn˘ ãas.

Dobfie si pamatuji ten den, kdy jsem projíÏdûl pod

vûkovit˘mi stromy, jeÏ se sh˘baly nad cestou k mé-

mu domu, tenkrát jsem se ohlédl a spatfiil ji, to nej-

draÏ‰í, co jsem kdy v Ïivotû mûl, jediné svûtlo mého

bytí, naposled.

Ach, má Isabela, nikdy v Ïivotû jsem nedokázal ví-

ce milovat. Její kráse se nemohlo rovnat nic lidské-

ho, to ona byla ztracen˘m pokladem Atlantidy, to ji

andûlé svrhli z nebes na zem, protoÏe je v‰echny

svou krásou zastínila. KdyÏ se smála, museli se smát

v‰ichni kolem ní. Já Ïil jen pro ni a ona Ïila pro mne

a BÛh je mi svûdkem, Ïe bych radûji poloÏil Ïivot,

neÏ aby se stalo nûco jí.

Ano, ten studen˘ podzimní den se mÛj krut˘ osud

mûl zaãít naplÀovat a do hlubin zapomnûní jsem mûl

s sebou stáhnout v‰echno, co jsem kdy miloval.

Tenkrát jsem to v‰ak je‰tû nevûdûl, a tak jsem pln 

oãekávání popohnal ostruhami konû, ten se vzepjal

a s energií dravého mládí jsme se oba vydali vstfiíc 

osudu.

Psal se rok 1570 a má povinnost ‰lechtice mne vola-

la, stejnû jako desítky dal‰ích, k pozvednutí zbraní

proti hrozbû, jeÏ se jako pfiízrak z dob dávno minu-

l˘ch opût vynofiila z hlubin a jejíÏ ohnivé pafiáty uÏ

seÏehly nejednu zem. Tenkrát se totiÏ opût probudi-

la k Ïivotu nenasytná turecká fií‰e, která jiÏ dávno

zapomnûla na tisíce mrtv˘ch, jeÏ zanechala pfied té-

mûfi pÛl stoletím pfied Vídní, a znovu popustila uzdu

sv˘m idejím o osmanské svûtovládû.

Je‰tû po tûch témûfi 450 letech si dokáÏu vybavit, jak

se na pozadí temnû rudé oblohy r˘sovala na‰e floti-

la, která byla vypravena tyto sny zniãit dfiíve, neÏ bu-

de pozdû. UÏ nikdy od tûch dob jsem nevidûl více

galér, neÏ kolik jich vyplulo v onûch dnech. Byly

jich desítky, stovky, chladnû modré vody mofie byly

doslova pfiekryty oceánem palub, nástaveb, vesel

a stoÏárÛ, na jejichÏ vrcholcích se jako ptáci chyce-

ní do pastí tfiepotaly nejroztodivnûj‰í zástavy a pra-

porce.

Ale ani tato strojená nádhera nemohla zastfiít fakt,

kter˘ se zjevoval ãím dál jasnûji; fakt, Ïe ono osudo-

vé stfietnutí se pfiibliÏuje kaÏd˘m metrem, kter˘ ura-

zíme v cestû na v˘chod, a Ïe nejeden z nás v tûchto

bohapust˘ch krajinách spatfií západ slunce naposled.

KaÏd˘ se s tím vyrovnával po svém, jedni se ãím dál

ãastûji zpíjeli do nûmoty z nekvalitního rumu, jehoÏ

dávky byly zdvojnásobeny, dal‰í se snaÏili co nejdfií-

ve prohrát v‰e, co mají, aby je jejich majetky netíÏi-

ly pfii cestû na vûãnost, vût‰ina se ale uzavfiela do se-

be a ve‰keré my‰lenky na vûci budoucí zatlaãila hlu-

boko do svého nitra.

Mû v‰ak tíÏilo nûco naprosto jiného, se smrtí mne jiÏ

seznámila inkvizice, ale aÏ na palubû jedné z tûch na

pohled sice hezk˘ch, jinak v‰ak páchnoucích galér

jsem si koneãnû uvûdomil, Ïe teì to budu muset b˘t

i já, kdo zabije. Nedokázal jsem si pfiedstavit, Ïe se

postavím na roveÀ tûm, jeÏ tolik nenávidím. MÛj

mozek sice fiíkal, Ïe musím zabít, abych já sám Ïil,

ale mé svûdomí nemohlo pochopit, proã musím ve-

tnout meã do tûla nûkoho, koho neznám a kdo nezná

mne. Pofiád a pofiád jsem si kladl otázku, kdo mi pro-

pÛjãil tu moc, jíÏ smí disponovat jen BÛh, právo vzít

Ïivot. Celé noci jsem probdûl s my‰lenkami, jeÏ by-

ly stejnû závaÏné jako absurdní. Ov‰em jako jiÏ toli-

krát za mne opût rozhodl krut˘ osud. Jednou z rána

jsme totiÏ na obzoru spatfiili obrovskou tureckou flo-

tilu, jak manévruje v Lepantské úÏinû.

Vrhli jsme se mezi nû jako smeãka hladov˘ch vlkÛ

do stáda ovcí, jeÏ opustil jejich past˘fi. Na‰e men‰í

a rychlej‰í lodû obkliãovaly neohrabané turecké ga-

laesy, jeÏ jsme následnû zahákovali a naskákali na

jejich paluby. Velmi ãasto se v‰ak lodû místo boje

snaÏily nabourat do boku té druhé a tím ji potopit.

UÏ nikdy bych si nepfiál znovu sly‰et kfiik veslafiÛ,

ktefií se pfiipoutáni ke sv˘m veslÛm potápûli spolu

s lodí, a nebylo nikoho, kdo by jim pomohl.

Já sám jsem byl na lodi, jeÏ se dostala do ohnû bojÛ

mezi prvními. Jako ‰íp jsme se vklínili do nepfiátel-

ské formace. BohuÏel jsme se dostali aÏ pfiespfiíli‰

hluboko, bûhem okamÏiku k nám mífiily dvû obrov-

ské lodi, jeÏ nás zasypávaly zaplavou stfiel. Je‰tû

dfiív, neÏ se k nám dostaly, byla polovina na‰í po-

sádky mrtvá nebo ranûná. Já sám jsem zÛstal nezra-

nûn, ale to se bohuÏel nedalo fiíci o vût‰inû m˘ch pfiá-

tel, jeÏ jsem si za tu dobu plavby na lodi na‰el. Právû

jsem se snaÏil jednoho z nich pfienést do relativního

bezpeãí podpalubí, kdyÏ jsem si v‰iml, Ïe jsme za-

hákováni.

Nevím, kde se ve mnû vzala ta odvaha, ale jakmile

jsem vidûl, Ïe první moufieníni pfieskakují na palubu

a pobíjejí na‰e veslafie, popadl jsem meã a bezmy‰-

lenkovitû se vrhl mezi nû. Ty tam byly mé morální

pfiedsudky, vûdûl jsem, co dûlám, ale nebyl jsem

schopen to nûjak ovlivnit, prostû jsem to nebyl já,

jako kdyby to zvífie, jeÏ dfiímá ve v‰ech z nás, mû

v tu chvíli ovládlo a já mohl b˘t jen neãinn˘m divá-

kem toho, co bude následovat.

S ‰ílen˘m fievem jsem se vrhl mezi útoãníky. Jako

první se pfiede mnou objevila snad dvoumetrová ho-

ra svalÛ, jejíÏ u‰i byly zdobeny nûkolika náu‰nicemi.

Je‰tû dfiív, neÏ v‰ak mohl pozvednout zbraÀ na svou

obranu, se ostfií mého meãe zarylo hluboko do jeho

hrudi. Tváfi se mu zkroutila bolestí a strachem, jeho

oãi ale zcela jasn˘m hlasem kfiiãely tu nezodpovûze-

nou a nezodpovûditelnou otázku - Proã? Chvíli jsem

se mu do nich díval a snad se snaÏil v nich nalézt nû-

co, co by alespoÀ vzdálenû pfiipomínalo odpu‰tûní,

ony ale nadále zÛstaly jen do‰iroka otevfiené z pfie-

kvapení, Ïe Ïivot, kter˘ v nich doteì záfiil, byl tak

náhle pfierván.

Nemohl jsem tam v‰ak stát dlouho, protoÏe se ke mû

hrnulo aÏ pfiespfiíli‰ TurkÛ, posedl˘ch my‰lenkou po-

mstít smrt svého velitele, a tak jsem rychle musel

skoãit k dal‰ímu a poté opût k dal‰ímu. âepel mého

meãe se bl˘skala v záfii slunce ze strany na stranu

a pfii kaÏdém dal‰ím bl˘sknutí po ní stékalo více kr-

ve neÏli pfiedtím. Nevybavuji si, jak dlouho to celé

trvalo, ale kdyÏ jsem se opût vzpamatoval z toho bo-

jového ‰ílenství, byla celá paluba poseta desítkami

tûl, která leÏela v nejroztodivnûj‰ích polohách a no-

fiila se do záplavy krve, jeÏ vytékala z jejich ran.

Pojednou jsem pocítil ostrou, bodavou bolest, pro-

cházející snad cel˘m m˘m tûlem. Chtûl jsem nûco

fiíct, ale místo toho jsem jen uvidûl malou, rudou lou-

Ïiãku, jeÏ se pode mnou tvofiila. Pak uÏ jsem se jen

s tich˘m zaúpûním sesul k zemi a upadl do mrákot.  

(Pokraãování pfií‰tû)
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Jak se z informatikÛ stávají básníci aneb Od Taufera k Tauferovi
Na stránkách minulého ãísla

R˘mafiovského horizontu si mohl

pozorn˘ ãtenáfi v‰imnout pozvánky

Mgr. Jifiího Taufera na literárnû-hu-

dební podveãer, kter˘ se konal 

v úter˘ 9. prosince v koncertním sále

Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov.

Jeden z podtitulÛ autorského ãtení

ponûkud netradiãní dvojice básníkÛ

Ivo LysoÀka a Ivana Petlana znûl ...

od Taufera k Tauferovi. Koho tento

název zaujal, av‰ak nepfiimûl bádat

po jeho smyslu na vlastní pûst, toho

moÏná bude zajímat, od koho ke ko-

mu to vlastnû oba básníci smûfiují.

Hned na úvod je nutno vyjádfiit

upfiímn˘ údiv, Ïe Jifií Taufer mÛÏe

dnes je‰tû nûkoho inspirovat ke

skládání básní. Aby nebyl ãtenáfi

pfiíli‰ zmaten, uvedeme v‰e na pra-

vou míru. Máme na mysli nikoliv

Jifiího Taufera, onoho r˘mafiovské-

mu hudebnímu publiku a Ïactvu

známého hráãe na strunné nástroje,

fieditele a uãitele základní umûlecké

‰koly, n˘brÏ jeho star‰ího jmenov-

ce, socialistického básníka, pfiekla-

datele ruské poezie a autora knih

o levicov˘ch spisovatelích, kter˘ se

narodil v roce 1911 v Boskovicích

a zemfiel roku 1986 v Praze. Tûm,

kdoÏ mûli moÏnost proniknout do

literární historie o nûco hloubûji,

mÛÏe Jifií Taufer básník (budeme

napfií‰tû radûji pouÏívat tohoto roz-

li‰ení) vzhledem ke své spjatosti

s totalitním reÏimem pfiipadat spí‰e

jako autor hodn˘ zapomenutí neÏli

jako inspirativní osobnost. Ov‰em

tak jako nic na svûtû není ãernobílé,

ani Jifií Taufer básník nebyl básní-

kem jen z vÛle reÏimní kulturní po-

litiky a nelze mu odepfiít jistou dáv-

ku talentu. Své nadání pro básnic-

kou techniku a slovní hfiíãku proká-

zal napfiíklad ve sbírce Znûlec

(1961), v níÏ se pokusil zdolat je-

den z nejnároãnûj‰ích útvarÛ - sonet

neboli znûlku, formu to velmi pfiís-

nou, kterou pûstovaly takové auto-

rity jako Francesco Petrarca,

William Shakespeare ãi Rainer

Maria Rilke.

A právû odtud vede pomyslná cesta

Petlana a LysoÀka do svûta poezie

(tento bod si mÛÏeme oznaãit jako

Taufer A). S osobností Jifiího

Taufera básníka se dle vlastních

slov seznámili jiÏ na gymnáziu

v Uherském Hradi‰ti, odkud oba

pocházejí, ov‰em jejich „následo-

vnictví“ má svÛj poãátek teprve na

vysoko‰kolsk˘ch studiích v Brnû.

Není bez zajímavosti, Ïe zde oba

studovali informatiku. Teprve na

studiích se jim totiÏ dostala do ru-

kou jmenovaná sbírka Znûlec, ob-

sahující padesát sonetÛ

Tauferov˘ch. Jak sami fiíkají, roz-

hodli se b˘t „tfiikrát lep‰í neÏ
Taufer“ a vsadili se, Ïe pfies letní

prázdniny sloÏí sto padesát sonetÛ

(zfieteln˘ projev tíhnutí k matemati-

ce), které navíc budou v‰echny

konãit na -ec coby odkaz

k Tauferovu titulu. PÛvodnû pláno-

van˘ poãet sto padesáti znûlek sku-

teãnû naplnili, ov‰em v ãasové lhÛ-

ZHRZENEC

Nevolám na smrt: Kde vûzí‰?! Pojì
pro mû!

A vûzte Ïe to není zbabûlost

Mám dÛvod zemfiít pfiedsudkÛ jsem 

prost

a ozdobou bych byl na kaÏdém 

stromû.

Pfiedchozí ver‰ - vím - nezní zrovna 

skromnû

Chtûl jsem jen vyznat smrti 

náklonnost

Tûlesnou schránkou jistû nejsem 

skvost

vûtve v‰ak vábí skonãit krkolomnû

Ne! Nejsem hejsek co svÛj Ïivot 

zmafií

své nedostiÏné lásce na zápraÏí!

Mám svoji cestu jak opustit svût!

Pfied zraky té co minula mne pfiízní

já budu v kruté nev˘slovné tr˘zni

umírat láskou mnoho mnoho let

P¤IDU·ENEC

Za rukáv chytám druh˘ dech

Spí‰ po nûm lapám ud˘chanû

Pobrat ho víc mám malé dlanû

A malou ‰anci na úspûch

Za v‰echno mÛÏe ten mÛj spûch -

uÏ nejsem chrt co honí lanû

svefiepou touhu odhodlanû

v ãelistech

Vibrace defibrilátoru

- dûsí mû o tom není sporu -

Jak splatit kyslíkov˘ dluh?!

Snad na mne poãká jedna z laní

scedíme chfiípím lesní vzduch

z úst do úst umûle ud˘chaní

SKOPEC 1

Skopal jsem skopce s kopce 

do údolí

to ãtenáfii jen pro tvou potûchu

Pfieãti tu báseÀ aspoÀ bez dechu

A zaslz trochu beránka to bolí

Ne‰lo to hladce tloukl jsem ho holí

jak doloval bych kokos z ofiechu

Pak zemdlen kdyÏ jsem padl 

do mechu

mast hojnou jsem si mazal 

na mozoly

Rád podûlím se s vámi o nádheru

slov jeÏ mne viní Ïe jsem zufiivec:

Sonet teì skládám za vesnicí v ‰eru

k oslavû skopce - ‰lo to snáze pfiec

neÏ kdyÏ jsem tuhle v opaãném 

zas smûru

veselou kopu kopal na kopec

SKOPEC 2

Ber kde ber! bral jsem berlou 

po kebuli

berana by tû bavil ãtenáfii

I ty teì snaÏ se tváfi svou rozzáfii

Ti citlivûj‰í klidnû v‰ak aÈ bulí

Bil jsem ho jak se bijí líné muly

Jako bych stloukal pfiíãku v ‰teláfii

Pak znaven leÏíc v mechu pol‰táfii

jsem mozoly si mazal levandulí

Zbrocen˘ potem na pokraji obce

námahou je‰tû cel˘ rozechvûl˘

pí‰i teì sonet k poctû toho skopce

Nemohu jinak, srdce barda velí

nést radûji údûl tyrana neÏ sobce

jenÏ o nádheru slov se nerad dûlí

Ivan Petlan - Ivo Lysonûk

P¤ELOÎENEC
PRO NECHÁPAVCE

Parciální derivace

Jedenáct ef ypsilon

Mínus mí plus epsilon

Podle x to celé na cé

Mínus jedna dvanáctina

Krát deset na mínus tfietí

Plus devátá odmocnina

Ze sedmi dûlená pûti

Kosinus x na devátou

Plus alfa krát mínus beta

Odmocnina z mínus i

âtyfii x na mínus pátou

Logaritmus ze dvou theta

To v‰echno na velké psí

MATEC
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tû mnohem del‰í (takÏe sázku pro-

hráli), av‰ak sonety pí‰í dosud.

Petlan s LysoÀkem pfiistupují k bás-

nickému tvofiení z pozice v podsta-

tû nebásnické, jejich tvÛrãí metoda

je zaloÏena na ãistû matematick˘ch

principech. Starobyl˘ útvar sonetu

jim k tomu pfies ve‰kerou svou ná-

roãnost poskytuje skvûlé podmín-

ky. Tam, kde jiné autory jeho pevná

strofická forma svazuje, básníkÛm-

informatikÛm nabízí v˘hodu strikt-

ního v˘poãtu. Pro ty, ktefií s náma-

hou opra‰ují své ‰kolní znalosti,

pfiipomeÀme, Ïe znûlka se skládá ze

ãtyfi strof, z nichÏ první dvû mají

ãtyfii ver‰e a druhé dvû po tfiech ver-

‰ích, dohromady tedy ãtrnáct ver‰Û.

Pro Petlana s LysoÀkem v‰ak ver‰

pfiedstavuje jednu ãtrnáctinu, jedna

sloka ãtyfii, resp. tfii ãtrnáctiny celé

básnû atd. V˘chozí závazek, kter˘

jim káÏe naz˘vat jednotlivé básnû

slovy konãícími na -ec, jim navíc

sk˘tá inspiraci námûtovou, takÏe

báseÀ je po nalezení pfiíhodného

slova v hrub˘ch obrysech hotová.

Pak uÏ staãí jen vyrovnat se s ryt-

mem ver‰Û, s pravidly r˘mov˘mi

a s nutnou pfiítomností závûreãné

pointy. Dal‰í v˘hodou, kterou tan-

dem básníkÛ vyuÏívá, je fakt, Ïe víc

hlav víc ví a Ïe dialog dvou tvÛrcÛ

b˘vá velmi plodn˘m zdrojem nápa-

dÛ, proto pí‰í sonety spoleãnû. Tam,

kde by jedin˘ básník tápal, druh˘

jej doplní, povzbudí fantazii, dotáh-

ne my‰lenku, nebo ji zcela pfietvofií.

Petlan a Lysonûk své spoluautorství

uÏ fiadu let neporu‰ili, a aãkoliv

dnes jeden Ïije v Uherském

Hradi‰ti a druh˘ v Brnû, sonety pí‰í

i nadále spoleãnû - jak jinak neÏ

prostfiednictvím internetu.

Matematikou podloÏená tvÛrãí

technika dodává poezii obou autorÛ

osobit˘ svéráz, na druhou stranu

v‰ak skr˘vá jisté nebezpeãí a ve

vût‰í mífie by se mohl stát slabinou.

Pokud pfieváÏí mechanick˘ pfiístup

k jazyku coby k systému zvuko-

v˘ch a v˘znamov˘ch jednotek, kte-

ré lze kombinovat a dosazovat do

pfiedem dan˘ch ver‰ov˘ch vzorcÛ,

vytrácí se to, co poezii dodává Ïi-

vot, tedy bezprostfiednost inspirace

a básnické posvûcení. Petlan

s LysoÀkem se toho celkem úspû‰-

nû varují a své exaktní zaloÏení vy-

vaÏují notnou dávkou humoru, se-

beironie a smyslu pro slovní komiã-

no, které se projevuje i v básních

ryze milostn˘ch. O tom ostatnû

svûdãí název jejich pofiadu: Sonety

aneb Jak to dûlají dva chlapi.

Dal‰í ozvlá‰tnûní a „zpoetiãtûní“

jejich v˘tvorÛm pfiiná‰í hudební do-

provod. A v tomto okamÏiku se jiÏ

dostáváme do bodu Taufer B.

Experimentální sonety obou básní-

kÛ zhudebnila houslistka a zpûvaã-

ka Renata Ulmannová, která spo-

leãnû s klávesistkou Evou

Palasovou, saxofonistou a klarine-

tistou Markem âevelou a kytaristou

Jifiím Tauferem jejich vystoupení

také doprovází. Právû autorka hud-

by seznámila Ivo LysoÀka a Ivana

Petlana s Jifiím Tauferem muzikan-

tem (pro odli‰ení od Taufera básní-

ka) a shoda jmen v tomto pfiípadû

jen nahrála nadlehãenému tónu je-

jich spolupráce. Nyní je tedy jasné,

od kterého Taufera ke kterému

Tauferovi sonety putovaly. A pfii au-

torském ãtení (poprvé v Uherském

Hradi‰ti, poté v Krnovû, Opavû

a koneãnû v R˘mafiovû) putovaly

i tam, kam poezie vÏdycky mífií -

k posluchaãÛm a ãtenáfiÛm. Kdo si

tuto pfiíleÏitost nechal ujít, mÛÏe jen

litovat. ZN

Úsmûvnû Kam na v˘let
Ach ta roztrÏitost!

Námûstí. Nákupy, nezbytné pochÛz-

ky po provozovnách, uÏ vánoãnû la-

dûná blahopfiání znám˘ch, pozdrav,

odpovûì. Rychle. Je‰tû rychleji.

Spûch je na‰ím kaÏdodenním spoleã-

níkem. Dopisy do útrob schránky na

po‰tû. Zb˘vá uÏ jen vyzvednout léky

z lékárny. Îádná fiada lidí pfiede

mnou. Sláva!

Ale pan lékárník zakroutí hlavou 

a otázka zní: Co vám na tohle mám

vydat? Teì to vidím - já mu podá-

vám dopisy!? Ano, takÏe recepty

jsou ve schránce a po‰ta mi asi léky

nevydá... Prostû není papír jako pa-

pír, i kdyÏ formát a poãet kusÛ sou-

hlasí. Jak to dopadlo? Dobfie, k mé

spokojenosti. Tak jsme si to ujasnili.

V R˘mafiovû jsou ochotní lidé. Já do-

stala za svou roztrÏitost za vyuãenou

uÏ jenom tím, Ïe ve shonu mne to

stálo drahocenn˘ ãas. A víte, jak si

teì dávám pozor?

Vám v‰em pfieji pohodové Vánoce

a nov˘ rok pfiijmûte za svÛj shovíva-

vû.

AÈ kaÏdého z nás provází ‰Èastná

hvûzda. Si

Silvestrovsk˘ v˘‰lap na Stránsk˘ vrch
Letos uÏ posedmé pofiádají kluby ãesk˘ch turistÛ Bfiidliãná a R˘mafiov 

31. prosince zimní v˘stup na Stránsk˘ vrch - 725 m. n. m.

Máte-li zájem jít pû‰ky ãi jet na lyÏích spoleãnû se ãleny KâT Bfiidliãná, jeì-

te z R˘mafiova vlakem v 9.38 hod. - sraz úãastníkÛ je na zastávce âD

v Bfiidliãné v 10.00 hodin. âeká se na pfiíjezd vlaku. Trasa z Bfiidliãné je v zá-

vûru nároãnûj‰í - délka 7 km.

Z R˘mafiova mÛÏete jít individuálnû pû‰ky po ãervené znaãce smûr Strálek -

Stránské; znaãka je v údolí Oslavy pfiemístûna, a tak si mÛÏete cestu o 1 km

zkrátit, pÛjdete-li od kfiiÏovatky polních cest vlevo dolÛ údolím

Ondfiejovského potoka, kde je jiÏ vyznaãena Vychodilova stezka - zkrácená

trasa 10 km. Je moÏné také jít po silnici pfiímo do Stránského, tj. 6 km, nebo

po silnici pfies Albrechtice, tj. 8 km. Je-li dostatek snûhu, lze jet i na lyÏích

pfies Ondfiejov od vodárny, dále pak kolem vûtrolamÛ do Stránského, ale pro-

zatím není vytvofiena lyÏafiská stopa.

Sraz turistÛ na Stránském vrchu je cca mezi 11.30 - 12.00 hodin. V‰e závisí

na poãasí a mnoÏství snûhu. BohuÏel ve Stránském není ani bufet ãi hospoda,

kde by bylo moÏné dát si ãaj a po cestû si odpoãinout.

KâT R˘mafiov pfieje v‰em pfiíznivcÛm turistiky krásné Vánoce a pro pfií‰tí rok

hodnû zdraví. AÈ se nám v‰em dobfie chodí! H. Ka‰parová, L. HorÀáãková

Foto: Vladimír Lehk˘
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20. 12. 1968 zemfi. MAX BROD, praÏsk˘ nûmeck˘, pozdûji izraelsk˘ spisova-

tel, hudební a literární publicista (nar. 27. 5. 1884) - 35. v˘r. úmrtí

20. 12. 1968 zemfi. JOHN STEINBECK, americk˘ prozaik, nositel

Nobelovy ceny (nar. 27. 2. 1902) - 35. v˘r. úmrtí

21. 12. 1933 zemfi. KNUD RASMUSSEN, dánsk˘ polární badatel, ochránce

práv EskymákÛ, cestopisec a sbûratel inuitské lidové slove-

snosti (nar. 7. 7. 1879) - 70. v˘r. úmrtí

24. 12. 1863 zemfi. WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY, anglick˘ 

prozaik (nar. 18. 7. 1811) - 140. v˘r. úmrtí

25. 12. 1938 zemfi. KAREL âAPEK, prozaik, dramatik, publicista a pfiekla-

datel (nar. 9. 1. 1890) - 65. v˘r. úmrtí

25. 12. 1963 zemfi. TRISTAN TZARA, vl. jm. Samuel Rotenstock, fran-

couzsk˘ básník, esejista a dramatik rumunského pÛvodu (nar. 

4. 4. 1896) - 40. v˘r. úmrtí

27. 12. 1903 nar. EUGEN LEMBERG, ãeskonûmeck˘ historik a sociolog

(zemfi. 25. 12. 1976) - 100. v˘r. nar.

27. 12. 1938 zemfi. OSIP MANDEL·TAM, rusk˘ básník, prozaik, literární 

kritik, pfiekladatel (nar. 15. 1. 1891) - 65. v˘r. úmrtí

27. 12. 1953 zemfi. JULIAN TUWIM, polsk˘ básník, dramatik, pfiekladatel

(nar. 13. 9. 1894) - 50. v˘r. úmrtí

27. 12. 1978 zemfi. LUDVÍK SOUâEK, prozaik, autor literatury faktu

a publicista (nar. 17. 5. 1926) - 25. v˘r. úmrtí

27. 12. 1983 zemfi. TARAS KU·âYNSKYJ, fotograf (nar. 25. 5. 1932) 

- 20. v˘r. úmrtí 

28. 12. 1923 zemfi. ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL, francouzsk˘ archi-

tekt a stavitel (nar. 15. 12. 1832) - 80. v˘r. úmrtí

28. 12. 1963 zemfi. PAUL HINDEMITH, nûmeck˘ hudební skladatel, diri-

gent, violista a muzikolog (nar. 16. 11. 1895) - 40. v˘r. úmrtí

29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti, za zachování
biologick˘ch druhÛ, od roku 1994 (OSN)

29. 12. 1813 nar. KAREL SABINA, básník a prozaik, literární kritik, libre-

tista, publicista (zemfi. 7. 11. 1877) - 190. v˘r. nar.

29. 12. 1918 nar. SERGEJ MACHONIN, divadelní a literární kritik, pfieklada-

tel a prozaik (zemfi. 24. 11. 1995) - 85. v˘r. nar.

29. 12. 1968 zemfi. JAN RYPKA, orientalista, literární vûdec a pfiekladatel

(nar. 20. 5. 1886 v KromûfiíÏi) - 35. v˘r. úmrtí

30. 12. 1883 nar. JAROSLAV KOLMAN-CASSIUS, vl. jm. J. Kohlmann, 

básník a publicista (zemfi. 4. 6. 1951) - 120. v˘r. nar.

31. 12. 1878 nar. HORACIO QUIROGA, uruguaysk˘ básník, romanopisec

a dramatik (zemfi. 19. 2. 1937) - 125. v˘r. nar.

Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: S dobrou Ïenou nebolí Ïivot, z dobrého jídla nebolí Ïaludek

a z dobrého pití nebolí hlava. (polské pfiísloví)
Známá i neznámá v˘roãí

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Eva Lacková .................................................................................. R˘mafiov

Leona Adametzová ........................................................................ R˘mafiov

Lucie Brenkusová .......................................................................... R˘mafiov

Jifií Jaro‰ ......................................................................................... R˘mafiov

Pavel Kosta .................................................................................... Skály

Jakub Koupil .................................................................................. R˘mafiov

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

Vincenc Sigmund - R˘mafiov ............................................................. 80 let

Janina ·afáfiová - R˘mafiov ................................................................. 80 let

Franti‰ek Vesel˘ - R˘mafiov ............................................................... 80 let

·tefan Furi‰ - R˘mafiov ...................................................................... 81 let

Klára Peková - R˘mafiov .................................................................... 81 let

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

BoÏena Zelendová - R˘mafiov ............................................................ 84 let

Rozlouãili jsme se
AlÏbûta Pfiecechtûlová - R˘mafiov ........................................................ 1949

Josef Valouch - R˘mafiov ...................................................................... 1928

Franti‰ek Calábek - R˘mafiov .............................................................. 1921

Matrika MûÚ R˘mafiov

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - PROSINEC 2003

20. 12. SVâ 9.00 Vánoãní v˘prava do lesa
22. 12. SVâ 9.00 - 12.00 Vánoãní dílna pro dûti
23. 12. SVâ 10.00 - 12.00 Vánoãní poãítaãe pro dûti - hry, malo-

vání, internet

26. 12. SVâ 14.00 Stfiílí celá rodina - soutûÏ tfiíãlenn˘ch 

rodinn˘ch druÏstev ve stfielbû ze vzduchov-

10. 1. Ples Gymnázia R˘mafiov

23. 1. Ples Diakonie âCE

30. 1. Ples SSO· Prima

13. 2. Muzikantsk˘ ples

12. 3. Ples Z· Jelínkova 1

20. 3. Ples BFAA Oldies

Poãínaje pondûlím 22. prosince 2003 a konãe nedûlí 4. ledna 2004
bude Studentsk˘ klub SVâ uzavfien!

Pfiijìte si zaplesat - plesová sezóna 2004 se blíÏí

V pondûlky je do konce roku
plavání pro vefiejnost !

Pondûlí 15.00 - 18.00 hodin

Úter˘ 14.00 - 17.00 hodin

Stfieda 14.00 - 19.00 hodin

âtvrtek 14.00 - 18.00 hodin

Pátek 14.00 - 20.00 hodin

Sobota 13.00 - 19.00 hodin

Nedûle 13.00 - 19.00 hodin

V pondûlí 29. 12. 2003 bude mimofiádnû otevfieno
pro vefiejnost od 13.00 do 19.00 hod.

Ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2003
bude kryt˘ bazén v Bfiidliãné uzavfien!

Vstup pouze s koupacími ãepicemi!

Zmûna provozní doby vyhrazena

(Vstupné dospûlí - 30 Kã/1 hod., dûti - 15 Kã/1 hod.)
Teplota bazénu - 30°C (mal˘), 26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C

Vedení bazénu v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v prosinci

Bazén v Bfiidliãné



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT22/2003

14

20. 12 - 21. 12. 19.30
Okno naproti

Drama

(Itálie/UK/Turecko/Portugalsko 2003)

Vítûzn˘ film MFF Karlovy Vary. Citlivé drama

o v˘voji vztahu dvou zcela odli‰n˘ch lidí:

Giovanny a tajuplného souseda odnaproti, kter˘ 

utrpûl ztrátu pamûti. MládeÏi pfiístupn˘

27. 12. - 28. 12. 19.30
Kuku‰ka

Komedie
(Finsko/Rusko/Laponsko 2002)

Nov˘ film reÏiséra „svérázn˘ch lovÛ“ se tentokrát

odehrává v období 2. svûtové války, tûsnû pfied 

ukonãením váleãného stavu mezi Finskem

a Sovûtsk˘m svazem. Potkají se Rus, Fin

a Laponka ... a nerozumûjí si ani slovo. 

Pfiístupn˘ od 15 let

MIMO¤ÁDNÉ
VÁNOâNÍ PROMÍTÁNÍ

pro filmové labuÏníky
(pozor! promítáme jiÏ v 18.00!)

Pondûlí 22. 12. 18.00
Lesní chodci

Pfiíbûh
(âR/Slovensko/Francie 2003)

Pfiíbûh odehrávající se pfiedev‰ím v 80. letech mi-

nulého století o dvou tulácích, ktefií vedou s osu-

dem (ãi vytyãen˘m fiádem) permanentní boj. Film

o neutuchající touze po osobní svobodû. V hlavní

roli Jifií Schmitzer. MládeÏi pfiístupn˘

Pondûlí 29. 12. 18.00
Frida
Drama

(USA 2002)

Strhující Ïivotní pfiíbûh slavné extravagantní mexic-

ké malífiky Fridy Kahlo, pln˘ lásky, bolesti a skan-

dálÛ. Vá‰nivá hudba, krásné Ïeny, charismatiãtí mu-

Ïi a boufilivé události první poloviny 20. století.

V hlavní roli Selma Hayek. Pfiístupn˘ od 12 let

Program kina na leden 2004
3. 1. - 4. 1. 19.30

Ka‰lu na lásku
Komedie

(USA 2003)

New York 1962. Spisovatelka B. Nowaková právû

vydala knihu Ka‰lu na lásku, která se okamÏitû

stává bestsellerem, protoÏe radí Ïenám, jak si vy-

dob˘t rovnoprávné postavení ve spoleãnosti. To se

v‰ak nelíbí muÏÛm. Pfiístupn˘ od 12 let

10. 1. - 11. 1. 19.30
Matrix Revolutions

Sci-fi
(USA 2003)

K Zionu se blíÏí jednotky SentinelÛ, armády strojÛ,

a je jen otázkou ãasu, kdy se prokou‰ou pfies ochran-

n˘ ‰tít a Zion, poslední ba‰tu lidí, smetou ze Zemû.

Podafií se i tentokrát Architektovi vyãistit Zion od

v‰eho odpadu Matrixu? Pfiístupn˘ od 12 let

17. 1. - 18. 1. 19.30
Chouchou - Miláãek PafiíÏe

Komedie
(Francie 2003)

Pfiíbûh ilegálního marockého imigranta

Choukriho, kter˘ v PafiíÏi hledá ‰tûstí, aÏ zakotví

v transvestitském kabaretu L’Apokalypse, kde se

pod pfiezdívkou Chouchou stává pomalu hvûzdou. 

MládeÏi pfiístupn˘

24. 1. - 25. 1. 19.30
Underworld

Akãní horor
(USA 2003)

Po staletí ob˘vají Zemi dvû rasy, které nepatfií do

lidského rodu. Aristokratiãtí Vamp˘fii (upífii) a je-

jich zavilí nepfiátelé, brutální Lyfiané (vlkodlaci).

Lidé na jejich existenci nevûfií, ale oni jsou zde

a vedou odvûk˘ boj o nadvládu nad tûmi druh˘mi. 

Pfiístupn˘ od 15 let

V˘sledky Mikulá‰ského turnaje
ve stolním tenisu

Celkem sedmadvacet dûvãat a chlapcÛ z R˘mafiova,

Horního Mûsta a Bfiidliãné se 1. prosince zúãastnilo

Mikulá‰ského turnaje ve stolním tenisu, kter˘ pro Ïáky

a dorostence tradiãnû pofiádá Stfiedisko volného ãasu

R˘mafiov.

SoutûÏilo se ve tfiech vûkov˘ch kategoriích. Po velmi pûk-

n˘ch finálov˘ch zápasech skonãil turnaj s tûmito v˘sledky:

Ïáci mlad‰í:
1. Luká‰ Rektofiík R˘mafiov

2. Ondfiej Lisick˘ R˘mafiov

3. Markéta Îatecká R˘mafiov

4. Jakub Sovi‰ R˘mafiov

Ïáci star‰í:
1. Jaroslav Slaviãínsk˘ R˘mafiov

2. Martin Jahoda R˘mafiov

3. Franti‰ek MlãÛch Horní Mûsto

4. Martin Pofiízka Horní Mûsto

dorostenci:
1. Martin ¤ezníãek R˘mafiov

2. Marek Vala R˘mafiov

3. Darina Janurová R˘mafiov

4. ZdeÀka PetrÏelková R˘mafiov

První tfii v kaÏdé kategorii dostali diplomy a sladké od-

mûny. Ostatní hráãi si odnesli alespoÀ mikulá‰sk˘ zlaÈák. 

Helena Tesafiová

Taneãní skupina Freeze Dance
si z Olomouce pfiivezla dvû 1. místa

Dne 7. prosince se v Olomouci konala soutûÏ o Hanáck˘ koláãek. Taneãní skupina Freeze

Dance sem pfiijela reprezentovat R˘mafiov v kategorii HIP HOP - sóla a dua. V kategorii HIP

HOP sóla juniofii soutûÏily Petra Sedláãková a Markéta Cicková. Mezi tfiiceti taneãníky

Markéta vybojovala deváté a Petra krásné ãtvrté místo. V obrovské konkurenci kategorie HIP

HOP duo juniofii vybojovaly první místo Lucie La‰tÛvková s Monikou Diváckou.

Nechybûla samozfiejmû ani kategorie HIP HOP sóla hlavní, v níÏ svÛj taneãní v˘kon pfiedved-

la Petra âechová. Soupefiila v jedné kategorii s muÏsk˘mi taneãníky, dostala se aÏ do finále

a získala nádherné první místo! Petry jsme se zeptali, jak je spokojená s v˘sledky soutûÏe:

„V‰echna dûvãata pfiedvádûla maximální v˘kony, bojovala do vyãerpání, trénovala po veãe-
rech, o víkendech, takÏe si svá umístûní zaslouÏí. Bylo to nûkdy hodnû nároãné. Já jsem ne-
staãila pfies noc nabírat novou energii, ale holky byly skvûlé. Nikdy jim nechybûl úsmûv na
tváfii, na tréninky chodily stále s ohromnou chutí a to mi dodávalo sílu, abychom to spoleãnû
zvládly. Byla to dfiina, a proto patfií obrovská gratulace a velk˘ dík v‰em taneãnicím. A nejen

jim, ale i jejich rodi-
ãÛm, ktefií se sv˘mi
dûtmi jeli na soutûÏ,
aby je podpofiili,
a vytvofiili bezvad-
nou atmosféru. Moc
dûkuji za spoluprá-
ci a v‰em pfieji nád-
herné Vánoce
a ‰Èastn˘ Nov˘ rok.“
A my pfiejeme Petfie,

aby se jí a její taneã-

ní skupinû vydafiil

pfií‰tí rok alespoÀ

stejnû skvûle jako

ten leto‰ní.  

Redakce

!!! !!!

Fota: archiv Freeze Dance
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Informace z r˘mafiovské farnosti
BohosluÏby v ¤ímskokatolické farnosti

R˘mafiov a v okolí o Vánocích 2002

Farnost R˘mafiov

·tûdroveãerní poboÏnost v rodinû
Cel˘ ·tûdr˘ den je dnem uvedení do

sváteãní atmosféry. Nepracuje se

a nenakupuje. Je to den dobrovolné-

ho pÛstu. PÛst je v˘raz pfiípravy na

velké vûci. Je to den rodiny. V‰ichni

touÏí b˘t doma a spolu.

Co je moÏno pfiipravit
Pfiipravujeme vánoãní stromek.

Pfiipomíná strom poznání dobrého

a zlého v ráji, skrze kter˘ lidé poprvé

zhfie‰ili a ztratili BoÏí pfiízeÀ.

Pfiipomíná ale také dfievo jeslí, do

kter˘ch byl poloÏen narozen˘

Spasitel, i dfievo kfiíÏe, na nûmÏ nám

svou smrtí znovu získal BoÏí pfiízeÀ.

Proto ho zdobíme svûtly, hvûzdami,

ovocem, dobrotami.

Pfiipravujeme vánoãní rybu.

PÛvodnû postní jídlo, protoÏe v jiÏ-

ních krajích to bylo jídlo nejchud‰ích

lidí. Ryba je pro kfiesÈany také star˘m

symbolem víry. ¤ecky se fiekne icht-

hys. Toto slovo je sloÏeno ze zaãá-

teãních písmen vûty: JeÏí‰ Kristus

BoÏí Syn Spasitel (Iesus CHristos

THeu Yos Sótér).

Pfiipravujeme jesliãky - betlém.

Pfiipomínají události Kristova naro-

zení názorn˘m zpÛsobem, ãasto za-

sazen˘m do na‰eho prostfiedí, aby

bylo zfiejmé, Ïe i pro nás v tomto kra-

ji a v této dobû se Kristus narodil.

MÛÏeme si opatfiit Betlémské svûtlo.

Je to Ïiv˘ plamen, kter˘ se kaÏdé

Vánoce rozváÏí po celém svûtû z bet-

lémské jeskynû v Izraeli. Toto svûtlo

mÛÏeme zanést také na hroby zemfie-

l˘ch na hfibitovû a star˘m lidem, kte-

fií si pro nû nemohou dojít sami.

Obvykle je k dispozici v kostelích

nebo u skautÛ. MÛÏeme nav‰tívit

s dûtmi sociální ústav nebo azylov˘

dÛm s pfiipraven˘m dárkem pro sku-

teãnû potfiebné. MÛÏeme zanést kr-

mení zvífiatÛm do lesa nebo parku.

Podle tradice se Pán JeÏí‰ narodil

mezi zvífiaty, jeho narození se má do-

tknout v‰eho stvofiení. Rodiãe s dût-

mi mohou pfiipravit nûco „na zub“

pro zajíce, srnky, zpûvné nebo vodní

ptáky. Donesou to na vhodná místa,

která jsou chránûná pfied snûhem.

Dûti mohou v lese také ozdobit stro-

meãek tím, na ãem si mohou zvífiata

i ptáci skuteãnû pochutnat. U vyhléd-

nutého lesního krmelce se mohou

nakonec v urãenou dobu sejít a vzpo-

menout, Ïe do takového místa byl

poloÏen narozen˘ JeÏí‰ek.

MÛÏeme jít na vycházku do kostela

a prohlédnout si tam betlém, kter˘

je‰tû není osvûtlen a není v nûm

JeÏí‰ek. Bude to pfiíleÏitost k rozjí-

mání nad tím, Ïe takto vypadal a mÛ-

Ïe vypadat svût bez Krista, ve kterém

v‰ichni spûchají bez cíle.

Jak proÏít ·tûdr˘ veãer
Pfii stmívání se mÛÏe doma svítit jen

skromn˘m svûtlem, abychom mohli

proÏít dobu tmy, dobu ãekání na

Vykupitele ve Starém zákonû, a o to

víc pak docenit pfiíchod svûtla.

Od setmûní zaãíná Svatá noc, konãí

doba adventní pfiípravy, konãí postní

den, zaãíná slavnost.

Rodinná slavnost Narození Pánû za-

ãíná spoleãnou úãastí na m‰i svaté.

Tím zaãínají i domácí Vánoce.

Pfii pfiíchodu z kostela uÏ ãeká doma

ozáfien˘ stromek s dárky a pfiiprave-

n˘ stÛl, ‰tûdroveãerní veãefie, na sto-

le svítí betlémské svûtlo a u nûj so‰-

ka JeÏí‰ka z domácího betléma.

Po skonãení veãefie se zazpívá u stro-

meãku, jenÏ stojí v místnosti, a zaãnou

se teprve rozbalovat dárky, které dûti

rozdávají ãlenÛm rodiny. Pfiedpokládá

se, Ïe nûkdo z ãlenÛ rodiny doma pfii-

pravoval veãefii bûhem odpolední m‰e

svaté a pÛjde aÏ na pÛlnoãní, kde se

pro nûj dovr‰í to, co zaãalo doma. Po

veãefii se jde ke stromeãku a k betlé-

mu. Je vhodné, aby tuto chvíli ozná-

mil zvonek, protoÏe zvony jsou zna-

mením Ïivého Krista mezi námi. 

Pak se teprve vûnuje pozornost dár-

kÛm. Dûti nejprve rozdají dárky 

ostatním ãlenÛm rodiny a potom

teprve rozbalí svoje. Veãer mÛÏeme

je‰tû vyplnit koledami a spoleãn˘m

pfieãtením vánoãního pfiíbûhu. 

JiKo (zdroj internet)

Plamínek z Betléma
- znamení usmífiení a pokoje

„To svûtlo ve tmû svítí a tma je nepo-
hltila“ (Jan 1,5)

UÏ od roku 1989 se skauti spolu s Ïe-

lezniãními spoleãnostmi podílejí na

rozváÏení tajemného svûtla, které

bylo zapáleno nûkolik t˘dnÛ pfied

Vánoci v rodi‰ti JeÏí‰e Krista,

v Betlémû. Nûkolik posledních let se

na této tradiãní akci

podílejí i ãe‰tí skauti,

a proto si mÛÏete

Betlémské svûtlo pfii-

nést domÛ i vy.

Záfie Betlémského

svûtla putuje do r˘-

mafiovsk˘ch domo-

vÛ, kostela, nemocni-

ce, zkrátka v‰ude

tam, kde o nûj lidé projeví zájem, dí-

ky skautÛm z junácké chaty Na

Stráni. Do âeské republiky svûtlo

pfiivezou rakou‰tí skauti a poté je

pfievezmou skauti ãe‰tí, aby je roz-

vezli jako tiché poselství po celé na-

‰í zemi. Mal˘ plamínek z Betléma

dokáÏe lidem prozáfiit vánoãní svát-

ky víc neÏ nejpompéznûj‰í strome-

ãek nebo ohÀostroj, mÛÏe b˘t pfiipo-

mínkou toho, proã vlastnû Vánoce

slavíme a odkud onen dávn˘ pfiíbûh

o narození Jezulátka pochází.

Letos Betlémské svûtlo pfiivezou na-

‰i skauti jiÏ v sobotu

20. prosince, pfiedají

je duchovním v kos-

tele sv. Michaela a na

·tûdr˘ den 24. prosin-

ce je budou pfiedávat

dále lidem na r˘ma-

fiovské trÏnici od 7.00

do 11.00 hodin.

V kostele sv. Micha-

ela pak bude Betlémské svûtlo k dis-

pozici v nedûli 21. prosince po m‰i

svaté od 10.30 do 11.00 a v pondûlí

22. prosince od 16.00 do 17.00 u vá-

noãního Betlému. JiKo

Mûstská knihovna

Otevírací doba
Po, Út, ât, Pá - 9.00 - 17.00 hodin

So - 8.00 - 11.00 hodin
Ve stfiedu je knihovna zavfiená.

UpozorÀujeme ãtenáfie, Ïe knihovna bude
od 22. 12. 2003 do 4. 1. 2004

U Z AV ¤ E N A

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov pofiádá
v pátek 26. prosince 2003

ve 14 hodin v sále SVâ na OkruÏní ulici

vánoãní soutûÏ tfiíãlenn˘ch
rodinn˘ch druÏstev ve stfielbû

ze vzduchovky

Stfiílí celá rodina
Podmínky úãasti:
• kapitánem musí

b˘t dítû do 15 let

• druÏstva alespoÀ

dvougeneraãní

• startovné 40 Kã

• pfiezÛvky s sebou
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Také se tvrdû trestalo, a právem. Tak

1571 stáli pfied soudci Jan Walter

a Pavel Torch z nov˘ch Edrovic, pro-

toÏe se posmívali manÏelce Pavlíka

Schmidta Evû, Ïe ji vidûli v lese pfii

nevûfie. Îenû nikdo neublíÏil, ba ani

manÏel se nenechal svést k nespra-

vedlivé pomstû. Soud totiÏ, aãkoli se

cizoloÏství trestalo nadobyãej pfiísnû,

nechal pfiedvést místo pomluvené Ïe-

ny nejprve pÛvodce fale‰né smy‰len-

ky. Klevetníky dostal chytr˘ sudí do

kle‰tí, jejich sebevûdomí náleÏitû

splasklo a nakonec se kajícnû pfiizna-

li, Ïe si v‰e vymyslili a prosili o mi-

lost. Rozsudek byl pûknû potupn˘, po

dvû nedûle museli pak stát pfied paz-

dernou a stále dokola pfiedãítat svou

omluvu jistû k neobyãejnému gaudiu

místních dospûl˘ch i dûtí. Zde by se

mohli inspirovat na‰i páni poslanci,

ktefií si myslí, Ïe pomluva je jen ne-

závaÏn˘ morální poklesek. Za kráde-

Ïe se z panství rovnou vypovídalo,

doplatil na to tfieba Petr Bergl

z Dobfieãova. Stíhány tvrdû také

rvaãky, hrubiánství a vulgarita, bohu-

Ïel v‰e zamûstnávalo soudce v mífie

vrchovaté. Hulváti, grázlové a spros-

Èáci byli k neutahání jako dnes.

Za Víta Edera do‰lo po roce 1560

k dal‰ímu úpadku hank‰tejn-

sk˘ch stfiíbrn˘ch dolÛ

a Ferdinad I., kter˘ vûnoval

zdej‰ím dolÛm vÏdy mi-

mofiádnou pozornost, rád

pomohl. Dne 30. dubna

1562 stanovil zvlá‰tním

privilegiem velmi slu‰-

nou cenu za v˘kup

stfiíbra, aby vyváÏil

ztráty. Pfies ve‰kerou

snahu se v‰ak dostáva-

ly zdej‰í doly za svÛj

zenit, ba neuspûli ani

prospektofii hledající no-

vé zásoby stfiíbronosného

galenitu na dal‰ích mís-

tech vãetnû Kühgraben

(Kravích jam) nad horno-

mûstsk˘m lomem. Vít Eder se

rovnûÏ nesoustfiedil jen na získávání

rudy, ale podporoval rovnûÏ práci

ãetn˘ch hutí a hamrÛ, a tak velmi

hospodárnû vyuÏíval místní surovinu

na v˘robu polotovarÛ i hotov˘ch v˘-

robkÛ. Na rozdíl od pronajat˘ch dolÛ

byly hamry jeho soukrom˘m majet-

kem, a proto se nevyskytují roku

1569 v tzv. ¤ádném popisu pan-

ství.

Dobu Vítovu téÏ postihl

stra‰liv˘ mor v roce 1556.

Dennû jen v R˘mafiovû

umíralo kolem dvaceti

‰esti lidí a dal‰í epide-

mie pak zasáhla

R˘mafiov znovu roku

1571. âerná smrt si

nevybírala, a tak strach

padl stejnû na bohaté

i chudé. Brány mûsta

zÛstávaly uzavfieny.

Riskující nosiãi opatfieni

maskami s dlouh˘mi no-

sy „proti zlému povûtfií“

odná‰eli dennû mrtvé, ktefií

umírali doma nebo padli bez

posledního pomazání se zãerna-

l˘mi obliãeji, záhadn˘m ‰klebem

a morov˘mi hlízami na rÛzn˘ch ãás-

tech tûla neãekanû v ulicích mûsta.

Mrtvé odváÏeli na káfie do pfiedem

vyhlouben˘ch jam pfied dne‰ní kaplí

V Lipkách, kde je ukládali s jedinou

krátkou modlitbou vystra‰eného pas-

tora. Léky nepomáhaly a muselo 

se ãekat, aÏ nemoc odezní - jedin˘m

úãinn˘m prostfiedkem byla tehdy úpl-

ná izolace nemocn˘ch.

R˘mafiov zÛstal i za EderÛ v˘raznû

svéprávn˘m celkem, kter˘ se opíral

o ãetná privilegia ãesk˘ch panovní-

kÛ. Jeho jurisdikce b˘vala jistû po-

fiádnû krutá a soudci obãas nemívali

ãisté svûdomí, tfieba kdyÏ se roku

1554 je‰tû za ·imona Edera dotázali

do Olomouce, zda „mÛÏe b˘t nûkdo

trestán ranami, aÏ by pod nimi 

umfiel“. Av‰ak pfiípad svûdãí, Ïe smû-

rodatnûj‰í neÏ názor ãi vÛle zástavní-

ho pána bylo vy‰‰í právo ãi nauãení

olomouck˘ch star‰ích. R˘mafiov‰tí si

téÏ volnû tvofiili cechy. Nejstar‰í tkal-

covsk˘ vznikl roku 1568, do té doby

byli mûst‰tí fiemeslníci ãleny cechÛ

vzdálen˘ch mûst, ale jiÏ 1579 udûlil

Vavfiinec Eder práva i jedenácti pfií-

slu‰níkÛm pekafiskému cechu.

Jan Vít Eder zemfiel 21. kvûtna 1572

a pro jeho syna nastaly od poãátku

velké svízele. Mgr. Jifií Karel

Pomûry za Jana Víta Edera ze ·tiavnice

Z historie

Mûstské muzeum a galerie Octopus

Vánoãní skvosty v r˘mafiovském muzeu
Kouzlo nadcházejících vánoãních svátkÛ umocÀuje v˘stava r˘mafiov-

ského mûstského muzea, která byla zahájena 5. prosince v 15.00 hodin.

Pfiíchozím náv‰tûvníkÛm vernisáÏe nabízeli zamûstnanci muzea voÀavé per-

níãky. Milovníci vánoãních tradic mají od tohoto dne do konce kalendáfiního

roku jedineãnou moÏnost shlédnout lidovou tvofiivost r˘mafiovsk˘ch obãanÛ -

vánoãní ozdoby, svícny, v˘‰ivky, adventní vûnce, betlémy i vánoãní strome-

ãek, pod kter˘m se ukr˘vají ukázky starodávn˘ch hraãek, dûtsk˘ch koãárkÛ,

panenek, medvídkÛ. Za zvlá‰tní pozornost urãitû stojí skvostné exponáty sta-

rodávn˘ch betlémÛ z depozitáfie muzea, zejména váleãn˘ betlém z let 1940-

1944, betlémské figurky z 19. a poãátku 20. století. Jak fiekl na úvod pfii za-

hájení vernisáÏe Mgr. Jifií Karel, je velká ‰koda, Ïe zapÛjãení velk˘ch betlémÛ

odfiekli jejich majitelé na poslední chvíli. Nicménû i pfiesto je na vánoãní v˘-

stavû co obdivovat. Pfiekrásn˘mi v˘tvarn˘mi pracemi se zde prezentuje

Zvlá‰tní ‰kola v R˘mafiovû, která zde mimo jiné vystavila svÛj ilustrovan˘ ka-

lendáfi ‰koly na rok 2004.

Jifií Karel vyslovil upfiímné podûkování v‰em, díky kter˘m se mohla v˘stava

v muzeu uskuteãnit, vãetnû osadního v˘boru v Janovicích a dûtí ze zvlá‰tní

‰koly, které jsou pravideln˘mi náv‰tûvníky muzea a o jednotlivé expozice ma-

jí enormní zájem. Páteãní pfiedmikulá‰ské odpoledne provonûné jehliãím

Otevírací doba Mûstského muzea R˘mafiov
v dobû vánoãních svátkÛ

pondûlí 22. prosince 2003 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

úter˘ 23. prosince 2003 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

stfieda 24. prosince 2003 zavfieno

ãtvrtek 25. prosince 2003 zavfieno

pátek 26. prosince 2003 zavfieno

sobota 27. prosince 2003 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

nedûle 28. prosince 2003 13:00 - 16:00

pondûlí 29. prosince 2003 zavfieno

úter˘ 30. prosince 2003 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

stfieda 31. prosince 2003 zavfieno

ãtvrtek 1. ledna 2004 zavfieno

!!V mûsíci lednu bude muzeum uzavfieno - opravy, údrÏba!!

a perníãky zpestfiil hudebním doprovodem na elektrické piáno Jifií Vystrãil,

kter˘ koledami dokreslil pfiedvánoãní atmosféru právû zahájené v˘stavy.

Pfiátelé, zajdûte se na v˘stavu podívat, rozhodnû stojí za to. K vidûní bude do

31. prosince 2003. JiKo
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Policie zahajuje
preventivní opatfiení

proti krádeÏím autokol

V dobû od 12. listopadu do 5. prosin-

ce zaznamenali policisté v Bruntále

a Krnovû devût pfiípadÛ krádeÏí kom-

pletních kol z motorov˘ch vozidel,

které jejich majitelÛm zpÛsobily ‰ko-

dy za témûfi sto tisíc Kã. Jde o enorm-

ní nárÛst této trestné ãinnosti, od pátku

12. prosince proto zaãnou pneuservisy

v Bruntále a Krnovû ve spolupráci

s policií provádût skryté znaãení kol.

Toto znaãení bude provádûno bezplat-

nû a na poãkání. V pfiípadû odcizení

pak bude policie moci kola snadno 

identifikovat (napfi. pfii domovních

prohlídkách, na autoburzách apod.).

Motoristy proto informujeme, Ïe

v Bruntále je moÏné této sluÏby vyuÏít

v pneuservisech na ulicích

Staromûstská a U Stadionu, v Krnovû

v autoopravnû na ulici Cháfiovská

a v pneuservise na ulici Albrechtická.

Jde o mimofiádné preventivní opatfie-

ní, které mÛÏe pomoci pfii objasÀování

této sériové trestné ãinnosti.

Spletla si silnici
se skluzavkou

V nedûli 7. prosince v Horním Mûstû

vjela desetiletá dívka pfii jízdû na sa-

ních do cesty vozidlu Peugeot.

SjíÏdûla s kopce po vedlej‰í silnici,

v kfiiÏovatce projela kolem dopravní

znaãky Dej pfiednost v jízdû a vyjela

na hlavní silnici, kde se stfietla s auto-

mobilem. Pfii nehodû utrpûlo dûvãe

zranûní s dosud neurãenou dobou lé-

ãení. Hmotná ‰koda na Peugeotu je 

5 000 Kã.

V azylovém domû hofielo

K netradiãnímu poÏáru do‰lo 5. pro-

since kolem pÛlnoci v azylovém domû

v R˘mafiovû. V kuchyÀce zaãaly hofiet

svr‰ky jednoho z ubytovan˘ch, kter˘

nebyl zrovna pfiítomen. Hasiãi oheÀ

lokalizovali asi tfiiãtvrtû hodiny po je-

ho vypuknutí. Bûhem poÏáru nedo‰lo

ke zranûní Ïádn˘ch osob, pouze ke

hmotné ‰kodû 4 000 Kã. Vy‰etfiovatel

stanovil jako moÏnou pfiíãinu vzniku

ohnû nedbalost nebo odhození nedo-

palku. Vûc nadále ‰etfií r˘mafiovské

oddûlení policie.

Na Strálecké ulici
vzplálo auto

6. prosince o pÛl sedmé veãer vyjela

hlídka r˘mafiovsk˘ch policistÛ na pro-

‰etfiení poÏáru osobního vozidla

Citroen Xantia na Strálecké ulici

v R˘mafiovû. PoÏár hasiãi zlikvidovali

kolem sedmé hodiny. Vy‰etfiovatel

pfiedbûÏnû stanovil jako pfiíãinu poÏá-

ru technickou závadu, neboÈ ohnisko

bylo v prostoru motoru a nic nena-

svûdãovalo cizímu zavinûní.

ZpÛsobená ‰koda ãiní 80 000 Kã.

Mladík vykradl chalupu
vlastní babiãky

Policejní rada v Bruntále zahájil trest-

ní stíhání sedmnáctiletého mladíka

z Bruntálu pro trestn˘ ãin poru‰ování

domovní svobody. Stíhan˘ je obvinûn

z toho, Ïe letos v kvûtnu vnikl do re-

kreaãní chalupy v RyÏovi‰ti spoleãnû

se stejnû star˘m kamarádem, po kte-

rém policie pátrá, a s tfietí, zatím ne-

známou osobou. Ho‰i vypáãili dvefie

a vnikli do podkroví chalupy babiãky

obvinûného a odcizili odtud televizor

a vysavaã. Z hospodáfisk˘ch budov

poté odnesli pracovní náfiadí a pfiístro-

je, pfiímotop, zahradní gril a perliãko-

vou lázeÀ. Vûci naloÏili do pfiipravené

Felicie a prodali po rÛzn˘ch zastavár-

nách. Babiãce obvinûného mladíka

vznikla ‰koda za více neÏ 50 000 Kã.

Po‰kozená pfiesto odmítla podat na

svého vnuka trestní oznámení.

Podcenil délku
brzdné dráhy na snûhu

8. prosince do‰lo ke sráÏce osobního

vozu ·koda 105 a autobusu

v R˘mafiovû. ¤idiã autobusu zastavil

na zasnûÏené vozovce, neboÈ pfied se-

bou mûl pfiekáÏku. ·kodovka jedoucí

za ním nebyla schopna na snûhu za-

brzdit a narazila do nûj. Na autobuse

vznikla ‰koda ve v˘‰i 20 000 Kã a na

vozidle ·koda za 2 000 Kã. Pfii nárazu

nebyl nikdo zranûn. ¤idiãi ‰kodovky

byla uloÏena bloková pokuta.

Dostal smyk
v zasnûÏené zatáãce

ZasnûÏená neupravená vozovka pfie-

kvapila i tfiiapadesátiletého fiidiãe

z Olomoucka, kter˘ projíÏdûl 8. pro-

since mezi R˘mafiovem a Skalami.

Jeho VW Sharan nezvládl prÛjezd

pravotoãivé zatáãky, dostal smyk a na-

razil do zábradlí na okraji vozovky.

ZpÛsobená ‰koda ãiní 110 000 Kã, fii-

diã a jeho spolujezdkynû byli navíc

lehce zranûni.

¤idiã nezvládl úhybn˘
manévr pfii pfiedjíÏdûní

Ani následující den, úter˘ 9. prosince,

se neobe‰el bez dopravních nehod.

K jedné do‰lo u Îìárského Potoka,

kdyÏ se sedmadvacetilet˘ fiidiã

Peugeotu 605 rozhodl pfiedjet Renault

Espace. Pfii pfiedjíÏdûní ale uvidûl

v protismûru vozidlo, a proto se snaÏil

zafiadit zpût. Manévr v‰ak nezvládl

a narazil do zadní ãásti Renaultu. Na

Peugeotu vznikla ‰koda za 70 000 Kã,

na Renaultu za 100 000 Kã.

I dal‰í smyk zapfiíãinil sníh

9. prosince doplatil dal‰í fiidiã na nále-

dí a stejnû jako mnozí ve dnech pfied-

tím na zledovatûlé vozovce havaroval.

Do‰lo k tomu na tfiídû HrdinÛ, kdyÏ je-

ho Felicie pfiibrzdila pfied levotoãivou

zatáãkou a na zledovatûlé vozovce do-

stala smyk. âelnû narazila do stromu

v protismûru jízdy a náraz ji odmr‰til

do pfiíkopu. ZpÛsobená ‰koda ãiní 

30 000 Kã.

¤idiã z místa nehody neujel

K dal‰í nehodû do‰lo 10. prosince od-

poledne. Mezi obcemi Bfiidliãná

a Velká ·táhle zachytil neznám˘ fiidiã

zpûtn˘m zrcátkem jedenáctiletého

chlapce z Velké ·táhle. Ten ‰el u levé-

ho okraje vozovky ve stejném smûru,

jako jel neznám˘ fiidiã. Po stfietu fiidiã

na místû zastavil, hovofiil s chlapcem

a hoch fiidiãi fiekl, Ïe se mu nic nestalo

a Ïe bydlí nedaleko místa nehody.

Hoch ov‰em utrpûl na‰típnutí pravého

lokte. PÛvodnû se policisté domnívali,

Ïe fiidiã z místa nehody okamÏitû od-

jel, ale nové vy‰etfiování prokázalo, Ïe

nikoliv. Z dÛvodu objasnûní okol-
ností této nehody Ïádáme
uvedeného fiidiãe tmavého osobního
vozidla, pravdûpodobnû znaãky
Opel, aby kontaktoval dopravní in-
spektorát na ãísle 554 617 792.

Sníh fiidiãe stále pfiekvapuje

Zdá se, Ïe sníh, kter˘ na zaãátku pro-

since koneãnû napadl, fiadu fiidiãÛ pfie-

kvapil. Jedna z váÏnûj‰ích nehod, kte-

rou sníh zapfiíãinil, se stala v pátek 12.

prosince na silnici z Ondfiejova do

Dlouhé Louãky. Pûtapadesátilet˘ fiidiã

Nissanu se pfii vyh˘bání protijedoucí-

mu vozidlu více pfiiblíÏil k pravému 

okraji vozovky, najel do vrstvy nahr-

nutého snûhu a dostal smyk. Sjel do

levého pfiíkopu, kde narazil do stromu.

¤idiã pfii nehodû utrpûl lehké zranûní,

na jeho autû vznikla ‰koda ve v˘‰i asi

200 000 Kã.

PoÏár boudy
zaloÏili malí kluci

·kodu za více neÏ 10 000 Kã spáchali

ãtyfii ho‰i ve vûku 8 a 11 let

z R˘mafiova. Dle dosavadních v˘sled-

kÛ ‰etfiení ve stfiedu 10. prosince vnik-

li do objektu b˘valé firmy na

Revoluãní ulici v R˘mafiovû a tady si

v prázdné dfievûné boudû dûlali ohní-

ãek. Do ohnû pfiihazovali rÛzné papí-

rové letáky, polystyren a star˘ sprej.

Jakmile oheÀ zaãal více hofiet, snaÏili

se jej uhasit snûhem. To se jim ale ne-

podafiilo, a proto z místa utekli.

Následnû vzplála celá bouda. Vlivem

tepla, které pfii poÏáru vzniklo, bylo

po‰kozeno také vefiejné osvûtlení

a zadní ãást vozidla ·koda Forman.

Tyto ‰kody dosud nebyly vyãísleny.

Hasiãi poÏár záhy lokalizovali. Pfiípad

‰etfií r˘mafiov‰tí policisté, pro nízk˘

vûk podezfiel˘ch v‰ak bude jejich pfie-

stupek odloÏen.

Podezfiel˘ muÏ chtûl odnést
plechy ze zahrádky

Ve ãtvrtek 11. prosince okolo ãtvrté

hodiny odpolední byl r˘mafiovsk˘mi

policisty zji‰tûn podezfiel˘ muÏ uvnitfi

oplocené zahrádkáfiské kolonie, kter˘

pfies plot pfiehazoval hliníkov˘ plech.

MuÏ byl hlídkou na místû zadrÏen

a pfievezen na oddûlení policie.

Jednalo se o místního sedmaãtyfiiceti-

letého muÏe. Bylo mu sdûleno pode-

zfiení z trestného ãinu poru‰ování do-

movní svobody a z majetkového pfie-

stupku. TéhoÏ dne byl propu‰tûn.

Vy‰etfiování pokraãuje.

¤idiã pod vlivem alkoholu
naboural vÛz pln˘ lidí

Bruntálsk˘ policejní rada zahájil ve

ãtvrtek 11. prosince trestní stíhání 

proti ãtyfiiadvacetiletému muÏi z R˘-

mafiova pro trestn˘ ãin ohroÏení pod

vlivem návykové látky. Skutku se do-

pustil dne 13. záfií v brzk˘ch ranních

hodinách mezi obcemi Stará Ves

a hranicí okresu ·umperk, kdyÏ tudy

projíÏdûl ve Fabii. Pfii prÛjezdu zatáã-

kou dostal na mokrém povrchu vo-

zovky smyk, pfiejel do levé poloviny

vozovky a poté narazil do stromu. Pfii

dechové zkou‰ce na alkohol bylo zji‰-

tûno, Ïe mûl v krvi 1,59 g/kg alkoholu.

Pfii nehodû do‰lo k lehãímu zranûní

ãtyfi jeho spolujezdcÛ z Fabie a hmot-

né ‰kodû na autû ve v˘‰i 45 000 Kã.

TûÏk˘ tahaã s návûsem
skonãil v pfiíkopu

Sobota 13. prosince se stala smoln˘m

dnem pro devûtadvacetiletého fiidiãe,

kter˘ se sv˘m vozem Scania s návû-

sem dostal na zledovatûlé vozovce

u Malé ·táhle smyk a sjel do pfiíkopu,

kde se pfievrátil na bok. ZpÛsobená

‰koda ãiní 200 000 Kã, nikdo v‰ak na-

‰tûstí nebyl zranûn. Na místû havárie

zasahovali pfiíslu‰níci Hasiãského zá-

chranného sboru R˘mafiov, ktefií zli-

kvidovali olej unikající z havarované-

ho vozidla. Na místû byl pfiítomen

i pracovník odboru Ïivotního prostfie-

dí MûÚ R˘mafiov. Z podkladÛ
tiskové mluvãí Policie âR

npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové
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ECCE HOMO
Tak se naz˘vá jedna z nejslavnûj-

‰ích soutûÏí automobilov˘ch závo-

dÛ, která se tradiãnû jezdí na zá-

vodním okruhu ve ·ternberku, po-

zdûji pouze jako závod do vrchu.

Dominovala v ní Eli‰ka Junková na

voze Bugatti. V této soutûÏi se také

zabil Emil Sojka na voze téÏe znaã-

ky. Název podniku pfiedznamenává

suverenitu ãlovûka coby tvora na

na‰í planetû nejdokonalej‰ího, sto-

jícího nad v‰ím ostatním tvor-

stvem, a to nejen na poli technic-

kém. âlovûk jako takov˘ se pova-

Ïuje za bytost pfievy‰ující v‰e, co 

existuje, v‰e, co je‰tû mÛÏe v bu-

doucnu vzniknout. Jestli je tomu

skuteãnû tak, to posuìme my sami

- lidé.

Dejme si pfiíklad jeden za v‰echny.

âlovûk vybudoval na na‰í planetû

mnoho technick˘ch zázrakÛ. Jsou

to vesnice, mûsta, je‰tû vût‰í mûsta,

velkomûsta, pfiehrady. Dob˘vá ves-

mír, byl i na Mûsíci. V‰echna ta ná-

maha, práce, píle trvá mnoho let,

století, tisíciletí. Ne v‰echno se ale

povedlo k obrazu svému. âlovûk

totiÏ vynalezl i zbraÀ. KaÏdá vyro-

bená zbraÀ, aÈ chladná ãi palná, má

jedin˘ úãel - zabít.

Zabít zvífie k obÏivû, zabít ãlovûka

z toho ãi onoho dÛvodu. A tak se

stává, Ïe to, co ãlovûk tak dlouho,

tûÏce a poctivû buduje, dokáÏe bû-

hem nûkolika okamÏikÛ zniãit.

A nebyl by to tvor nejdokonalej‰í -

ten ãlovûk, aby i tuto ãinnost nûjak

nepojmenoval. Nazval ji válka.

A pokud existuje na na‰í planetû

vÏdy ten nejvût‰í strach, pak je to

strach z válek, aÈ jsou lokální, ob-

ãanské ãi svûtové. Ano, i ostatní

tvorové na‰í planety mezi sebou

válãí. Mravenci, divoké vãely, vo-

sy ãi sr‰ni bojují o svá území, ptáci

z jara o svá hnízdi‰tû, jako napfi.

kosi s vrabci o ptaãí budky, zvûfi

a zvífiata také soupefií o svá terito-

ria a jedince opaãného pohlaví, ale

Ïádn˘ z nich nezná pojmy tytéÏ co

ãlovûk, jako je politika, nenávist 

apod. Chovají se na rozdíl od ãlo-

vûka pouze pudovû.

Na‰e zemû proÏila dva svûtové

konflikty. Ten tfietí by jiÏ asi nepfie-

Ïila. Pfiesto v‰echno existují na rÛz-

n˘ch kontinentech stále nûjaké vál-

ky. Lidé mezi sebou ãasto válãí

a uÏ ani nevûdí proã. Prostû jenom

proto, Ïe chtûjí bojovat, Ïe ãlovûk

chce zabít ãlovûka. Ve válce platí

totiÏ jedno kruté nepsané pravidlo:

Nezabije‰, tak bude‰ zabit!

Jak jsem jiÏ uvedl, na‰e zemû se

pfies v‰echny tyto útrapy stále drÏí.

PfieÏila jiÏ tolik miliónÛ let, tolik

vûcí, ale jak dlouho to je‰tû bude

mít sílu nést? BlíÏí se opût doba vá-

noãní a konec roku. To je doba, kdy

si toho lidé hodnû pfiejí. Pfiejme si

i my, my v‰ichni lidé na téhle na‰í

planetû, lidé bez ohledu na barvu

pleti, bez ohledu na tzv. rasu, bez o-

hledu na náboÏenství ãi politickou

pfiíslu‰nost, bez ohledu na národ-

nost, prostû v‰ichni normální lidé,

pfiejme si svût bez válek; a kdyby se

tu ãasem objevili ti nám známí

„MarÈané“, aÈ se v úÏasu zmohou

pouze na jedno - ECCE HOMO!

Pfieji v‰em ‰Èastné a veselé Vánoce

a ‰Èastn˘ cel˘ nov˘ rok i ty násle-

dující. Bfietislav Chromec

Nastávající zimní sezóna 2004 v Jeseníkách
Jsou tady dlouhé, chladné zimní mû-

síce. Není to ale jen období, které

s sebou pfiiná‰í starosti a útrapy, sou-

visející se zimním provozem na

cestách ãi s nekoneãn˘m a namáha-

v˘m odklízením napadaného snûhu

pfied va‰imi obydlími. Jsou to i krás-

né chvíle strávené na snûhem pokry-

t˘ch sjezdovkách v krásné pfiírodû

kolem nejvy‰‰í severomoravské,

1492 metrÛ vysoké hory Pradûd.

I v leto‰ním roce je pro náv‰tûvníky

lyÏafisk˘ch stfiedisek v okolí Pradûdu

pfiipraveno v‰ech sedm lyÏafisk˘ch

vlekÛ, tedy jedenáct sjezdovek, a ja-

ko obvykle bude i pro vyznavaãe bû-

Ïecké stopy pfiipravená trasa vedou-

cí od stanovi‰tû Hvûzda k Ovãárnû

a dál aÏ na Pradûd.

Bíl˘ sport, ale pfiedev‰ím ten sjez-

dov˘ s sebou samozfiejmû pfiiná‰í

fiadu bezpeãnostních i etick˘ch pra-

videl, zamûfien˘ch na ochranu krás-

ného a ekologicky velmi bohatého

prostfiedí JeseníkÛ, které je k rekre-

aci vyuÏíváno celoroãnû. Pojìme se

tedy dfiíve, neÏ na na‰e a nejen na

na‰e hory, které leÏí na území tfií

b˘val˘ch okresÛ, vyrazíme, zamys-

let nad tím, jak zde co nej‰etrnûji,

ale zároveÀ nejefektivnûji strávit

voln˘ ãas.

CHKO Jeseníky byla zfiízena jiÏ

v roce 1969, a to pfiedev‰ím za úãe-

lem ochránit vzácnou a pro na‰i re-

publiku ojedinûlou floru a faunu.

Na Pradûdu se nachází nemalé

mnoÏství velmi ohroÏen˘ch druhÛ

rostlin a ÏivoãichÛ, které by nemûly

‰anci na pfieÏití v pfiírodû bez ohle-

duplného a kladného vztahu ke kra-

jinû ze strany náv‰tûvníkÛ na‰ich

hor, coÏ je pro nás dÛleÏité jednak

z hlediska zachování tûchto druhÛ

ve volné pfiírodû pro dal‰í generace,

jednak z hlediska estetického.

Na závûr to známé lyÏafiské „skol“.

Krásné a radostné volné chvíle na

na‰ich nádhern˘ch horách vám pfieje

Miroslav Dulaj ml.

Budou fiidiãi platit parkovné?
VáÏení motoristé - fiidiãi !

Uplynul rok a s ním jsme získali no-

vé zku‰enosti s provozem parkování

na námûstí Míru v R˘mafiovû. V prÛ-

bûhu roku 2002 a v první polovinû

roku 2003 jsme zaznamenali mnoho

nesouhlasu s tím, Ïe pokud fiidiãi 

oprávnûnû zaparkovali v prostoru

u spofiitelny, neradi pak absolvovali

vzdálenost k parkovacímu automatu,

aby si zakoupili parkovací lístek.

Z uvedeného dÛvodu správa parko-

vi‰tû zavedla v˘bûrãí systém s po-

mocí pracovníka, jenÏ za fiidiãi, ktefií

se rozhodli parkovat v uvedeném

prostoru, pfii‰el osobnû, pfiípadnû u-

moÏnil parkovné zaplatit „z okna au-

ta“ pfii vjezdu do parkovi‰tû. Jak se

ukázalo, i tento zpÛsob mnozí fiidiãi

neuznávají a zásadnû se stali odpÛrci

parkovného. Setkali jsme se s názo-

ry, Ïe parkovné jednodu‰e platit ne-

budou.

Jak jste se jiÏ mohli doãíst

v R˘mafiovském horizontu ã. 20, str.

8 ze dne 21. 11. 2003, rada mûsta

schválila zpÛsob parkování a vybírá-

ní poplatkÛ za nûj vãetnû dohledu na

dodrÏování dopravního znaãení, kte-

ré spadá do povinností mûstské poli-

cie. A v souvislosti s v˘razn˘m roz-

‰ífiením kompetencí stráÏníkÛ mûst-

ské policie je v jejich pravomoci kro-

mû jiného jiÏ dfiíve platné represivní

opatfiení pouÏít technické prostfiedky

- botiãky pfii spáchání dopravního

pfiestupku, tedy pfii nezaplacení par-

kovného, které ukládá svislá doprav-

ní znaãka. Navíc odbor dopravy na-

vrhuje osadit dopravními znaãkami

„zákaz stání“ ulice ·kolní a Husovu,

a proto fiidiãi, ktefií doposud bezplat-

nû parkovali v tûchto místech, budou

v nejbliÏ‰í dobû volit náhradní místo

k parkování u Domu kultury.

Po zku‰enostech z jin˘ch mûst, které

se dají porovnat s R˘mafiovem, je

parkování v centru mûsta jist˘m pfie-

pychem a pracnû bychom hledali

mûsto, kde se parkovné nevybírá.

V̆ ‰e parkovného v tûchto mûstech se

s parkovn˘m v R˘mafiovû nedá vÛbec

porovnávat, protoÏe je nejménû 

o 100 % vy‰‰í. V souãasné dobû byl

zahájen prodej roãních parkovacích

karet v prodejnû tabáku na námûstí.

¤idiãe, kter˘ si takovou kartu koupí,

opravÀuje parkovat na námûstí Míru

v R˘mafiovû bez omezení za 1,10 Kã

bez toho, Ïe by musel jít k automatu

nebo hledat mince po kapsách v pfií-

padû, Ïe za ním pfiijde pracovník

parkovi‰tû s parkovacím lístkem.

Jako poslední v˘zvu fiidiãÛm chceme

pfiipomenout, Ïe pfiímo u parkovací-

ho automatu jsou vyhrazeny ãtyfii

parkovací boxy pro tûlesnû postiÏe-

né. I v zimním období, kdy jsou mís-

ta ke stání pokryta snûhem a není vi-

dût bílé ãáry vymezující tento pro-

stor, musí fiidiãi tento stav respekto-

vat a vozidlÛm, která jsou opatfiena

oznaãením tûlesnû postiÏen˘ch, po-

nechat tyto ãtyfii boxy volné.

Správa parkovi‰tû vûfií, Ïe fiidiãi

v R˘mafiovû dokáÏí b˘t ukáznûní

a Ïe pfii parkování se sv˘m vozidlem

v centru mûsta budou dodrÏovat do-

pravní znaãení, které informuje, Ïe

jsou v místû, kde je uplatnûn parko-

vací reÏim.

Za pochopení dûkuje Správa parko-
vi‰tû, jakoÏ i obsluha.

Foto: Miroslav Dulaj ml.
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Osadní v˘bor v Janovicích u R˘mafiova pofiádá

Adventní vánoãní koncert
pûveckého souboru

Variace
v obfiadní místnosti Janovického zámku

v nedûli 21. 12. 2003 od 18 hodin
Zvou pofiadatelé

„Svatou dobu jiÏ tu máme“
V pátek dne 26. prosince v 16.00 se uskuteãní tradiãní vánoãní

koncert pûveckého sdruÏení Variace
v kostele sv. Michaela v R˘mafiovû.

Srdeãnû zvou ãlenové

„Vánoãní nadûlení“ v restauraci U Hrozna!
Zde se uskuteãní v sobotu 

20. 12. 2003 od 19.00 hodin spo-

leãn˘ koncert nûkolika hudeb-

ních skupin.

Originální duo Brix Bar Band

z Libiny, hrající jiÏ fiadu let, upou-

tá pfiedev‰ím nároãnûj‰í poslucha-

ãe svou nûkdy aÏ minimalistickou

a temnou hudební terapií.

Muzikanti vyuÏívající moderní

technologie jsou velmi tûÏko Ïán-

rovû zafiaditelní a zajisté patfií me-

zi ‰piãku na‰eho undergroundu.

Dal‰ím hostem bude ·árek Band

z Brna (informace o kvalitách se

donesly aÏ k nám do hor), hraje

v netradiãní sestavû: 3 saxofony

a violoncello. Dá se tedy oãeká-

vat, Ïe se bude opravdu „nûco

dít“. Hosty dále doplní Sibérija

z R˘mafiova se svou nûkdy intro-

vertní, zadumanou i hfiejivou mu-

zikou.

Vrcholem veãera bude zajisté

koncert a kfiest nového CD

Vladimíra Václavka „Písnû - ne-

písnû“. (Kfiest se koná pouze na

tfiech místech: R˘mafiov, Brno

a Praha.) Po skvûlém kvûtnovém

koncertû VRRM zde vystoupí se

sólov˘m projektem, a jak sami 

usly‰íte a uvidíte, pÛjde o v˘ji-

meãnou událost. Nové CD bude

k zakoupení pfiímo na místû a ce-

na by se mûla pohybovat kolem

400 Kã. Víte o vhodnûj‰ím dárku

pod vánoãní stromek?

Pfiípadn˘ v˘tûÏek ze vstupného 

80 Kã (pfiedprodej zaji‰tûn v Info-

centru na námûstí) bude pfiedán

Dûtskému domovu v Janovicích. 

Pofiadatelé koncertu

CRASHPOINT (Studénka)

SHEEVA YOGA (Ostrava)

HECHITERA (R˘mafiov)

THE KORF (Ostrava)

THE HERO (R˘mafiov)
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Od 00.00 hodin hraje dj lefty & dj wolph (Ostrava)

(vstupné 69,- Kã; zmûna programu vyhrazena)

ZU· uvádí

BIGBEATOVÉ VÁNOCE
25. prosince
v 19.00 hodin

ve velkém sále
SVâ R˘mafiov

Hudební skupina

KeltgrassBand
Stránské

pofiádá dne 20. 12. 2003 od 18.00 hodin
v místní hospÛdce

HHHHUUUUDDDDEEEEBBBBNNNNÍÍÍÍ VVVVÁÁÁÁNNNNOOOOCCCCEEEE
Srdeãnû zveme místní obyvatele

a chalupáfie, zejména dûti

Program:

✥ hudba, zpûv, tanec

✥ soutûÏ o nejchutnûj‰í kolekci domácího
vánoãního cukroví
(podmínky soutûÏe: do 17 hodin dodat obsahem shodné 

ãtyfii balíãky po sedmi kusech cukroví, z toho budou 

3 pro degustaãní komisi a 1 na v˘stavku a následnou 

spoleãnou ba‰tu)

✥ soutûÏ ve zpûvu vánoãních koled
(podmínky soutûÏe: zpûv jednotlivcÛ bez ohledu na pohlaví

a vûk - jedna vánoãní koleda)

(Vánoãní úpravu hospÛdky zaji‰Èují Karla Beránková,
Vlaìka Kfienková a Lucie Paceltová.)
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Vánoãní pfiíloha R˘mafiovského horizontu
Jsou tady Vánoce (to dozajista není tfieba vÛbec pfiipomínat), a proto se i na‰e redakce rozhodla pfiidat pod vá‰ stromeãek mal˘ dárek. Pro v‰echny, ktefií se
nebojí hrát, lu‰tit, hádat, zkrátka soutûÏit, máme pfiíjemné pfiekvapení. Na‰i specialisté na kvízy, kfiíÏovky a hádanky spojili své síly, rozpálili mozkové závi-
ty, naostfiili tuÏky i dÛvtip, aby v‰em, ktefií jsou tûlem i du‰í hraví, pfiipravili trochu toho rozpt˘lení a pobavení. A nebude to jen tak ledajaká soutûÏ pro nic
za nic. Na úspû‰né fie‰itele jsou pfiichystány lákavé ceny. NuÏe, postavte se na start a soustfieìte v‰echnu svou energii na ãtyfii tûÏké úkoly, jeÏ jsou na vás
pfiichystány. Na prvním stanovi‰ti na vás ãeká KVÍZ:

Vánoãní kvízek
1. Co znamená latinské slovo advent?
a) svûtlo

b) vûnec

c) pfiíchod

2. Kdy advent zaãíná a jak dlouho trvá?
a) ãtvrtou nedûli pfied ·tûdr˘m dnem, ãtyfii t˘dny

b) 1. prosince, ãtyfii t˘dny

c) tfietí nedûli pfied ·tûdr˘m dnem, tfii t˘dny

3. Podívejme se na staré pohanské zvyky. Proã
se na svátek sv. Barbory nosívala do stavení vût-
viãka z ovocného stromu?
a) aby se chránilo stavení pfied pÛsobením zl˘ch 

duchÛ

b) aby bylo ve stavení kousek Ïivé pfiírody jako 

pfiíslib jara

c) aby dûvãata vyvû‰tila, zda se pfií‰tí rok vdají

4. Proã se traduje, Ïe hospodynû nesmí vstát od
‰tûdroveãerního stolu?
a) aby nevynesla spaní

b) protoÏe by slepice nesedûly na vejcích

c) aby nikdo z rodiny neumfiel

5. Proã se dfiíve dávaly ve stavení do oken svíã-
ky?
a) aby JeÏí‰ek vûdûl, kam má donést dárky

b) aby na‰el cestu do stavení zbloudil˘ pocestn˘

c) aby trefily zpátky ke stolu du‰e zemfiel˘ch pfiedkÛ

6. Jak˘m skutkem získal sv. Mikulá‰, kter˘ se
narodil kolem roku 250 n. l., povûst o své dob-
rotivosti?
a) rád hlídal dûti a hrál si s nimi

b) sv˘mi penûzi vykoupil tfii dcery jednoho kupce 

z nevûstince

c) bohat˘m bral a chud˘m dával

7. Ze které zemû pochází zvyk zavû‰ování vût-
viãky jmelí v místnosti?
a) z Anglie

b) z Itálie

c) z Francie

8. Kde vlastnû jmelí roste?
a) v korunách jehliãnat˘ch a listnat˘ch stromÛ

b) v nízk˘ch kefiíãcích na zemi

c) na pískovcov˘ch skalách

9. Z jak˘ch dob se do dne‰ních dnÛ dochovala
víra (pÛvodnû pohanské rituály) ve zlaté pra-
sátko, magie jmelí, pálení purpury a pfiíprava
obfiadního peãiva?
a) z doby husitÛ

b) z doby KeltÛ

c) proboha, takové zvyky existují?

10. V jaké pfiírodní události vlastnû tkví prasta-
rá podstata oslav vánoãních svátkÛ?
a) v objevení komety na nebi

b) v zimním slunovratu

c) v návratu souhvûzdí Orion na oblohu

11. Ve kterém praÏském kostele byste hledali

znám˘ voÀav˘ perníkov˘ betlém, ke kterému
kaÏdoroãnû pfiib˘vají dal‰í figurky?
a) v kostele sv. Matûje v Dejvicích

b) v kostele sv. Gotharda v Bubenãi

c) v kostele sv. Markéty v Bfievnovû

12. Z ãeho se skládal tradiãní ãesk˘ pokrm
„muzika“?
a) z krup a hub zapeãen˘ch v troubû

b) z uzeného masa, krup, ãoãky, cibule a ãesneku

c) z kouskÛ su‰en˘ch ‰vestek, jablk, hru‰ek a me-

runûk, které se rozvafiily a okofienily

13. Co bylo hlavní sloÏkou „puãálky“ - oblíbe-
ného pokrmu z pohansk˘ch dob?
a) hrách

b) kroupy

c) ãoãka

14. Proã se fiíká starému ãeskému vánoãnímu
jídlu ãern˘ kuba?
a) podle tro‰ky popela, která se do jídla pfiisypala, 

aby se zajistilo zdraví strávníkÛ

b) podle hfiibÛ modrákÛ, které se do kuby pfiidávají

c) podle ãerného chleba, kter˘ se k pokrmu pfiiku-

soval

15. Anglick˘ Christmas pudding - vánoãní pu-
ding - je svûtoznám˘. Kterou pfiísadu byste
v nûm hledali marnû?
a) koÀak

b) hovûzí lÛj

c) ãokoládové bonbony

16. Se kterou domácí prací byly spojeny bíle
odûné obchÛzkové bytosti „lucie (loucky, lucy,
luciny)“?
a) dojení dobytka - dohlíÏely, aby se v den jejich 

obchÛzky nedojilo

b) peãení a vafiení - v den jejich obchÛzky se ne-

smûlo nic pfiipálit

c) pfiedení lnu - dohlíÏely, aby se v den jejich ob-

chÛzky nepfiedlo vlákno

17. Jak se naz˘val mal˘ pfienosn˘ betlém,
s nímÏ dûti obcházely stavení?
a) JeÏí‰kovo doupátko

b) skfiíÀkov˘

c) ‰katulkov˘

18. Jakou událost pfiipomíná nebo co symboli-
zuje jeden ze dnÛ vánoãního období naz˘van˘
„Mláìátka“ (28. 12.)?
a) svátek dûtí, které se doÏily sv˘ch prvních Vánoc

b) nadûji do dal‰ího roku - aby se narodilo hodnû 

mláìátek (housátek, kÛzlátek, telátek atd.)

c) malé chlapce pobité na HerodÛv pfiíkaz 

v Jeruzalémû

19. Jak se jmenovali tfii králové?
a) Bonifác, Pankrác, Ka‰par

b) Baltazar, Melichar, Ka‰par

c) Ka‰par, Servác, Mikulá‰

20. Kdy a kde se v Praze údajnû poprvé objevil
nazdoben˘ vánoãní stromeãek?
a) 1870, u lakomé Barky v Dejvicích

b) 1812, u reÏiséra Leibicha v Libni

c) 1850, u Chotka na Vinohradech

21. Co je to myrha, kterou pfiinesli tfii králové
JeÏí‰kovi?
a) su‰ené mleté listy eukalyptu smíchané s olivo-

v˘m olejem

b) med smíchan˘ se skofiicí a dal‰ím kofiením

c) su‰ená vonná pryskyfiice z myrhovníku

22. Se kter˘m mûstem je spjat osud Jakuba
Jana Ryby, známého autora âeské m‰e vánoã-
ní, zaãínající slovy: „Hej mistfie, vstaÀ bystfie,
pohleì na jasnost, nebes na ‰varnost“?
a) RoÏmitál pod Tfiem‰ínem

b) RoÏnov pod Radho‰tûm

c) Rab‰tejn nad Stfielou

23. Je‰tû se porozhlédnûme po vánoãní Evropû.
V jedné zemi rozná‰í vánoãní dárky pfiihrbl˘
trpasliãí dûdeãek Jultombe s nosem jako bam-
bulka. Doprovázejí ho malí trpaslíãci Julnissar.
Dárky vhazují otevfien˘m oknem. Ve které zemi
byste tyto tajemné bytosti hledali?
a) ve Finsku

b) ve ·védsku

c) v Norsku

24. A máme tu poslední otázku, bylo jich dvacet
ãtyfii stejnû jako prosincov˘ch dnÛ do oãekáva-
ného pfiíchodu JeÏí‰ka. âemu se dfiíve fiíkávalo
calta, ‰tûdrovka nebo húska?
a) vánoãce

b) ‰trúdlu

c) perníãkÛm ChOli
(Tolerance 3 chybné odpovûdi)
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Doufáme, Ïe jste se moc neud˘chali a máte dost sil na dal‰í úkol. Na stano-
vi‰ti ãíslo 2 je uchystán TEST:

Mal˘ vánoãní test Vánoãní pfiesmyãky
Víte, kdo rozná‰í dárky? Îe je to snadné? Tak tedy zkuste pfiifiadit ke
kaÏdé zemi toho správného vánoãního muÏe:

1. Finsko a. Santa Claus

2. Norsko b. Vánoãní posel

3. Rusko c. Monsignor Chaland

4. ·védsko d. Ukko

5. ·v˘carsko e. Sinter Klaas

6. USA f. JeÏí‰ek

7. âeská republika g. dûda Mráz

8. Dánsko h. Papa Nöel

9. Francie i. Nisse

10. Nizozemí j. Jultombe

(Tolerance 2 chybné odpovûdi)

Pokraãujete dál, nebo si dáte malou pfiestávku? AÈ tak nebo tak, na stano-
vi‰ti ãíslo 3 se pfiichystejte na P¤ESMYâKY:

V následujících pfiesmyãkách najdete ukryté symboly Vánoc:

1. ãert komes

2. sánû hluk

3. krã oliny

4. co ví kur

5. ãáry kde

6. kalí den

7. u rapu pr

8. ãok nezve

9. zvûd hakiã

10. u koz látej

Dostali jste se bez problémÛ aÏ sem? Myslíte si, Ïe teì uÏ máte v‰echno v kapse? Je‰tû na vás ãeká stanovi‰tû ãíslo 4 a na nûm K¤ÍÎOVKA:

Velká vánoãní kfiíÏovka
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(Tolerance 2 chybné odpovûdi)

• Jde takhle blázen

po ulici a táhne za

sebou na vodítku

cihlu... Vidí ho policajt a fiíká si: „No, udûlám si z blázna

srandu!“ Pfiijde k nûmu a fiíká: „Jééé..., vy máte krásného

pejska.“ Blázen mu na to odpoví: „Jste normální?

Nevidíte, Ïe je to cihla?“ Policajt na‰tvan˘ odchází.

Blázen se otoãí a fiíká: „To jsme ho vypekli, viì Alíku!?“

• „Pane, vidûl jste tu znaãku omezující rychlost?“

táÏe se policista, jenÏ zastavil fiidiãe jedoucího ob-

rovskou rychlostí. „âlovûãe, a vy by jste ji v té

stra‰né rychlosti vidûl??!“

• Policajt zastaví fiidiãe a povídá mu: „Posly‰te,

jak to, Ïe za bílého dne svítíte tûmi heligony,

co?“ „Myslíte snad halogeny ...?“ odpoví fiidiã.

„Víte co,“ fiíká policajt, „vystupte si, kdyÏ jste ta-

kovej suven˘r!“

• Víte, proã politici nesmí pít víno? ProtoÏe ve ví-

nû je pravda!

• Proã lije blond˘na vodu do monitoru? ProtoÏe

chce surfovat na internetu!!!
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¤e‰ení vánoãního kvízu, testu, pfiesmyãek a kfiíÏovky najdete v pfií‰tím ãísle R˘mafiovského horizontu (vyjde 23. ledna 2004). Pokud se vám podafiilo vyfie-
‰it v‰echny záludné úkoly v dané toleranci, mÛÏete své odpovûdi zasílat do redakce R˘mafiovského horizontu na adresu OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, na e-
mailovou adresu rymhor@seznam.cz nebo vhodit do na‰í schránky u vchodu Stfiediska volného ãasu, a to nejpozdûji do 15. ledna 2004 do 12 hodin. Ze
v‰ech správn˘ch odpovûdí budou vylosováni tfii v˘herci, ktefií obdrÏí skvûlé ceny (opoÏdûné vánoãní dárky?):

1. cena: bezdrátov˘ telefon Philips Xalio 300
2. cena: dobíjecí kupon na mobilní telefon, komponent k PC, dárková sada

3. cena: kniha, hudební CD, dárková sada

Ceny do soutûÏe vûnovala firma PCservis R˘mafiov, Knihkupectví La‰tuvka a Hraãky - papírnictví Podlas.

Máte-li dÛvtip a chuÈ si s námi zasoutûÏit, neváhejte a lu‰tûte. Na va‰e odpovûdi se tû‰í Redakce RH

A nakonec je‰tû nûkolik vánoãních zvykÛ

Zdravé menu pro ·tûdr˘ den
Nepfiestáváte myslet na zdravou stravu ani o vánoãních svátcích? Pokud ano,

pak jsme pro vás pfiipravili zdravé menu pro ·tûdr˘ den:

Snídanû: 2 plátky celozrnného chleba potfiené tence Florou light, obloÏené

plátky rajãete, koleãky papriky a ozdobené petrÏelkou

Pfiesnídávka: 1 jogurt s vlákninou, 1 plátek

vánoãky, mandarinka

Obûd: rybí polévka, salát (z pekingského ze-

lí nebo ledov˘ ãi jin˘ zelen˘) s konzervova-

n˘m tuÀákem, zdoben˘ koleãky rajãete, ci-

tronu a petrÏelkou, 3 toasty tmavého chleba

(na sucho opeãené v toastovaãi)

Svaãina: 2-3 kousky cukroví

Veãefie: ryba v aspiku (mÛÏe b˘t závitek

v rosolu), smaÏen˘ kapr s citrónem nebo pe-

ãen˘ pstruh s citrónem a petrÏelkou, posypa-

n˘ opeãen˘mi mandlemi, bramborov˘ salát 

I. (brambory, sladkokyselá sterilovaná zele-

nina, nakládaná okurka, cibule) nebo bram-

borov˘ salát II. (brambory, cibule, jablko,

sterilovaná okurka, hofiãice, nízkotuãn˘ jo-

gurt, olej) nebo opeãené a ‰Èouchané brambory nebo bramborová ka‰e, ofie-

chy, ovoce, kfiíÏaly

Lehk˘ bramborov˘ salát (pro 4 osoby)
500 g brambor, 200 g kofienové zeleniny, 120 g jablek, 40 g sterilovan˘ch 

okurek, sÛl, cukr, citrónová ‰Èáva. Brambory uvafiíme ve slupce v osolené vodû.

Vychladlé oloupeme a nakrájíme na malé kos-

tiãky. Stejnû tak nakrájíme i oloupané a vykrá-

jené jablko a sterilované okurky. V‰echny suro-

viny smícháme, pfiisolíme a podle chuti osladí-

me, pfiípadnû okyselíme (citrónovou ‰Èávou).

Ponecháme asi 2 hodiny uleÏet v chladu.

Ovocn˘ salát
1 pomeranã, 2 banány, 1 kiwi, 80 g ananaso-

v˘ch kostek, 2 velká jádra vla‰sk˘ch ofiechÛ.

Ovoce oloupeme a nakrájíme banán a kiwi

na plátky, pomeranã rozdûlíme na dílky, ty

pfiekrojíme pfiíãnû na poloviny. Vla‰ská jádra

nasekáme nahrubo. Do misky srovnáme pfii-

pravené ovoce s ananasov˘mi kostiãkami,

posypeme ofiechy a necháme v chladu uleÏet.

(Redakce, zdroj internet)

·tûdr˘ den b˘val kdysi postním

dnem, doprovázen˘m fiadou lido-

v˘ch zvykÛ, od rozmanit˘ch povûr

aÏ po poetické obyãeje. Napfi. bûhem

dne se mûl dodrÏovat pfiísn˘ pÛst.

Rodiãe slibovali dûtem, Ïe uvidí ve-

ãer zlaté prasátko, pokud pÛst dodr-

Ïí. Lidé také vûfiili, Ïe poãet sedících

u ‰tûdroveãerního stolu nesmí b˘t li-

ch˘, proto pfiedem zvali hosty, aby se

tomuto nebezpeãí vyhnuli. Veãefie

byla vÏdy bohatá a mûla obvykle nû-

kolik chodÛ. Typick˘m pokrmem byl

kuba (kroupy s houbami), hrachová

nebo ãoãková polévka, hubník (ná-

kyp s houbami); nûkdy se jedla také

ryba, ale nebyla pfiíli‰ oblíbena, pro-

toÏe platila za postní jídlo. Kapr se

stal pokrmem vánoãních tabulí tepr-

ve v 19. století. ·tûdr˘ den b˘val

podle lidové víry nejvhodnûj‰ím

dnem roku pro pfiedvídání budouc-

nosti. Ráno se lidé chodili um˘t

k potoku ãi ke studni, aby byli cel˘

rok zdraví. Dodnes lidé po veãefii

rozkrajují jablka a podle tvaru jader-

níku odhadují osud. Pokud má jader-

ník podobu kfiíÏe, má pfiijít nemoc, ãi

dokonce smrt, hvûzda pfiiná‰í ‰tûstí,

majetek. Do vody se lije rozÏhavené

olovo a vznikl˘ tvar napovídá, co se

stane, a nebo se po vodû pou‰tûjí lo-

diãky z ofiechov˘ch skofiápek, aby

naznaãily, kter˘ ãlen rodiny se dosta-

ne nejdále do svûta.

Lití olova
Nad plamenem se na kovové lopatce

rozÏhaví kousek olova aÏ k bodu tá-

ní. Pfiipraví se nádoba s vodou, ko-

vov˘ lavor nebo podobnû a tekoucí

olovo se do ní opatrnû, ale naráz vli-

je. Vznikne tak odlitek velmi ab-

straktních tvarÛ. Pfiítomní se pak sna-

Ïí rozpoznat, ãemu (komu) je odlitek

podobn˘. Podle tvaru se pak usuzuje,

co koho ãeká. Olovo má nízk˘ bod

tání a jde to snadno.

Krájení jablka
Po ‰tûdroveãerní veãefii se noÏem

pfiepÛlí jablko kolmo na osu, napfiíã.

Obû poloviny se v‰em ukáÏí a záleÏí

na tom, jak˘ tvar má vnitfiní ãást

s jádry. Pokud vypadá jako pûti- ne-

bo vícecípá hvûzda, sejdou se v‰ich-

ni za rok ve zdraví. Pokud má tvar

kfiíÏe, je ãtyficípá, pak nûkdo z pfií-

tomn˘ch tûÏce onemocní nebo zem-

fie. Tohoto zvyku se není tfieba bát.

Vybírejte zdravé, velké jablko. A ne-

zapomeÀte - od ‰tûdroveãerní veãefie

se nevstává!

Pou‰tûní lodiãek
Pfiipraví se lavor s vodou a staré vá-

noãní svíãky. RozpÛlí se nûkolik

vla‰sk˘ch ofiechÛ a do prázdn˘ch po-

lovin jeho skofiápek se nakapan˘m

voskem upevní vÏdy po jednom ú-

lomku vánoãní svíãky. Lodiãky se

zapálen˘mi svíãkami se nechají

plout po vodû. Majitele lodiãky, kte-

rá vydrÏí nejdéle svítit a nepotopí se,

ãeká dlouh˘ a ‰Èastn˘ Ïivot. Nabízí

se i jiné vysvûtlení. KaÏd˘ si udûlá

svou lodiãku, a pokud se lodiãka dr-

Ïí pfii kraji nádoby, její majitel se bu-

de cel˘ rok drÏet doma. JestliÏe lo-

diãka pluje ke stfiedu nádoby, vydá se

do svûta.

PÛst
Na ·tûdr˘ den se zachovává aÏ do

veãera pfiísn˘ pÛst. Dûtem, které se

nemohou doãkat, se slibuje, Ïe vydr-

Ïí-li nejíst, uvidí zlaté prasátko. Ke

spoleãné veãefii se zasedá, kdyÏ vy-

jde první hvûzda.

Stíny
KdyÏ se rozsvítí, dívají se v‰ichni po

stûnách. âí stín nemá hlavu, ten do

roka zemfie.

Stfievíc
Svobodné dívky házejí stfievícem

pfies hlavu. Obrátí-li se patou ke dve-

fiím, zÛstanou doma. Obrátí-li se

‰piãkou ke dvefiím, provdají se 

a odejdou.

·upiny
Pod talífie se ‰tûdroveãerní veãefií se

dává nûkolik kapfiích ‰upin, které

mají pfiinést v‰em po cel˘ rok dosta-

tek penûz.

S pomocí internetu pfiipravil ChOli

• Jede blond˘na autem a zastaví ji policista:

„¤idiãsk˘ prÛkaz, sleãno.“ Blond˘na nejdfiíve ne-

chápe, co to po ní policista chce, a ten se jí snaÏí

vysvûtlit, Ïe na fiidiãáku má svoji fotku. Blond˘na

se klepne do hlavy a vyndá z kabelky zrcátko. To

podává policistovi. Policajt zrcátko pfiijme a zaãne

se omlouvat: „PromiÀte... nevûdûl jsem, Ïe jste ta-

ky pfiíslu‰ník.“

• Jde blond˘nka k zubafii a poslouchá walkmana.

KdyÏ se uÏ usadila v zubafiském kfiesle, fiíká jí zubafi:

„Ta sluchátka si za kaÏdou cenu musíte dát dolÛ.“ -

„Ale já je nemÛÏu dát dolÛ.“ - „Mû to nezajímá, ale

dáte si je dolÛ.“ - „Nedám si je dolÛ!“ - „Ale já po-

tom nemÛÏu pracovat!“ fiekl zubafi a dal jí sluchátka

dolÛ. Blond˘nka byla za 5 minut mrtvá. Zubafi si na-

sadí walkmana a poslouchá: „Nadechnout, vydech-

nout, nadechnout, vydechnout ....“

• Pan faráfi povídá jepti‰kám, aÈ pfiinesou na kopec

tolik kamínkÛ, kolik udûlaly hfiíchÛ. První jepti‰ka

pfiinese jeden kamínek. Druhá pfiinese dva kamín-

ky. Tfietí pfiinese pût kamínkÛ. Za pût minut pfiije-

de na kopec náklaìák pln˘ kamení a fiídí ho jepti‰-

ka. Faráfi si pfied nûj stoupne a zhrozí se: „No sest-

ro!!“ Jepti‰ka zatroubí a fiíká: „Uhni vole, jedu pro

dal‰í!!“

A tuhle znáte ...?
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Sport
Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii z r˘mafiovské Jiskry opût úspû‰ní, tentokrát na Mistrovství ãeské republiky
V sobotu 13. prosince ãekala na tû-

lesnû postiÏené kuÏelkáfie poslední

zkou‰ka pfiipravenosti v leto‰ním ro-

ce. Sportovci, kter˘ch se do

R˘mafiova sjelo celkem jedenadva-

cet, zápolili na Mistrovství âeské re-

publiky, které se uskuteãnilo v r˘ma-

fiovské kuÏelkáfiské hale TJ Jiskra,

mimochodem jedné z nejlep‰ích ku-

Ïelkáfisk˘ch hal v republice. Skvûlé

v˘kony, podávané na‰imi kuÏelkáfii

v prÛbûhu celého roku, dávaly tu‰it

tak trochu oãekávané úspûchy a nû-

jaké to místo „na bednû“.

A kuÏelkáfii TJ Jiskra opravdu ne-

zklamali. Nejlépe se vedlo opût

ZdeÀku Doãkálkovi v kategorii TP -

1. S pfiehledem vyhrál a dosáhl skvû-

lého v˘konu 538 shozen˘ch kolkÛ.

I kdyÏ po závodu se Zdenûk vyjádfiil,

Ïe v druhé pÛli se mu dafiilo jiÏ ménû.

Na druhém místû za ním skonãil rov-

nûÏ v˘born˘ r˘mafiovsk˘ sportovec

Petr ·védík se ziskem 472 shozen˘ch

kolkÛ, na tfietím místû pak bruntálsk˘

Jaroslav Horáãek z Olympie Bruntál

se 454 shozen˘mi kolky. Dal‰í Ïelíz-

ko v ohni mûla Jiskra v kategorii LP

- 0. Byl jím Vladimír ·trbík, kter˘ ve

své kategorii suverénnû vyhrál se 421

shozen˘mi kolky pfied Radkou

Pastvovou z Baníku Ostrava (409

kolkÛ) a Ludvíkem Paìourem ze

Sokola Rybník (387 kolkÛ). V kate-

gorii LP - 1 se podle vlastních pfied-

stav nejspí‰ nedafiilo Karlu Force-

kovi, kter˘ se s 390 shozen˘mi kolky

umístil na 7. pfiíãce.

V podveãerních hodinách se v penzi-

onu Slunce uskuteãnilo vyhodnocení

a pfiedání cen

a pohárÛ. Je

potfieba fiíci,

Ïe bez spon-

zorského za-

ji‰tûní by se

MâR v R˘-

mafiovû neo-

be‰lo. Podû-

kování patfií

sponzorÛm:

Amin, Autocolor design, s. r. o.,
Elektro Bernátek, Autobazar La‰ák,
Hedva, a. s., R˘mafiov, Mûstsk˘ úfiad
R˘mafiov, Klempífiství Pipa, Katr
Stará Ves, Michal Zelen˘ - pohostin-
ství, Rodinné domky R˘mafiov, Karel
Vala, Zigi, F. Ziegler, Consulting,
Uniservis - Mereìa, Unisko
Sadovsk˘, Pohostinství pod Ka‰tany,

Roman ·védík - Al prodej a ·védík -

Steel - Graft, s. r. o.
V závûru oficiální ãásti spoleãenské-

ho veãera byl vyhodnocen také celo-

roãní závod tûlesnû postiÏen˘ch

GRAND PRIX 2003. Jak se umístili

sportovci TJ Jiskra R˘mafiov?

Nahlédnûte do tabulky jednotliv˘ch

kategorií. JiKo

Kategorie LP - 2
Pofiadí Jméno Body GP celkem

1. KáÀová Anna 34

2. Víchová Jaroslava 20

3. Majarová Marie 14

Kategorie TP - 2
Pofiadí Jméno Body GP celkem

1. Lacinová ZdeÀka 73

2. Bambu‰ková Hana 37

3. Jura‰tíková Markéta 21

Kategorie LP - 0
Pofiadí Jméno Body GP celkem

1. Paìour Ludvík 87

2. Pastvová Radka 82

3. ·trbík Vladimír 73

Kategorie LP
Pofiadí Jméno Body GP celkem

1. Vícha Theodor 77

2. Kumstát Petr 54

3. Forcek Karel 50

Kategorie TP - 1
Pofiadí Jméno Body GP celkem

1. Doãkálek Zdenûk 73

2. ·védík Petr 17

3. Mikurda Pavel 12



Otevfieno PO - PÁ 14,00 - 17,30

Prodej zájezdÛ z letních katalogÛ zahájen
(âedok, Firo tour, Vítkovice tours,

Exim, VTT, Mondi a dal‰í)
VyuÏi jte slev za vãasnou rezervaci

pfieje

v‰em klientÛm

pfiíjemné proÏití

vánoãních svátkÛ

a ‰Èastn˘ a úspû‰n˘

rok 2004

Cestovní agentura

BALADEA
Ludmila Pelková

R˘mafiovská
florbalová liga

Obãanské sdruÏení BFAA Oldies po-

fiádá letos uÏ tfietí roãník dlouhodobé

mûstské florbalové soutûÏe -

R˘mafiovské florbalové ligy.

Tentokrát se pfiihlásilo osm t˘mÛ,

které spolu svedly zajímavé a vyrov-

nané boje v sedmi kolech základní

ãásti. První ãtyfii druÏstva postoupila

do play-off, ve kterém se rozhodne

o vítûzi ligy. Zkrátka nepfiijdou ani

zb˘vající t˘my, jeÏ si stejn˘m systé-

mem zahrají o páté místo.

Tabulka ligy po základní ãásti:

1. SAN TEAM 7 0 0 53:18 14

2. M.I.B 5 1 1 50:21 11

3. Rebels 5 0 2 49:38 10

4. Oldies II 3 1 3 52:24 7

5. Panters 2 1 4 30:34 5

6. Oldies I 2 1 4 37:44 5

7. Future 1 1 5 35:76 3

8. Kaãefii 0 1 6 13:86 1

Nejlep‰ími stfielci základní ãásti se

stali spoleãnû Dan JalÛvka ze San

Teamu a Petr KÛta z Future, ktefií na-

stfiíleli 22 branek. Dan JalÛvka je zá-

roveÀ s 39 body nejproduktivnûj‰ím

hráãem soutûÏe. Semifinálové zápa-

sy se uskuteãní 13. 12. a finále spolu

se souboji o dal‰í umístûní potom 

27. 12 v tûlocviãnû gymnázia.

V‰ichni pfiíznivci sportu jsou srdeãnû

zváni. Pavel Vraspír

11. dubna 2004 Velikonoãní vajíãko - vefiejn˘ 

trénink

15. kvûtna 2004 O pohár Dolní Moravice

12. ãervna 2004 O pohár SJS Hamfiíkova stáj

11. záfií - 12. záfií 2004 Mistrovství âR veterinárních 

lékafiÛ a O pohár I T A L P E

2. fiíjna 2004 Vefiejn˘ trénink

16. fiíjna 2004 Hubertova jízda

(BliÏ‰í informace podá p. KfiíÏek Josef 554 273 274)

Termíny závodÛ ve SJS Hamfiíkova stáj
pro rok 2004

Hodně úspěchů do nové sezóny 

přejí všem koňákům 

jezdci z Hamříkovy stáje.
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Stfiedisko jezdeckého sportu
Hamfiíkova stáj 

Dolní Moravice, 795 01 R˘mafiov

e-mail:hamrikovastaj@tiscali.cz

Oddíly TJ Jiskry R˘mafiov si vedly se stfiídav˘mi úspû-

chy. Nejvût‰ího úspûchu dosáhlo druÏstvo Ïen, které ob-

sadilo ve II. lize první místo. V podzimní ãásti v‰echna

svá utkání vyhrálo a vede s náskokem ãtyfi bodÛ pfied KK

Zábfieh B, o pût bodÛ ménû mají na tfietím místû hráãky

KK Vy‰kov. O tento vynikající úspûch se zaslouÏily

v‰echny hráãky na‰eho druÏstva

a ãtyfibodov˘ náskok je pûkn˘m pfiísli-

bem do jarní ãásti soutûÏe, kdy druÏ-

stvo ãekají tûÏká utkání na kuÏelnách

soupefiÛ - v Zábfiehu, Pfierovû

a Olomouci. V hodnocení jednotliv-

kyÀ obsadila M. Paulerová s prÛmû-

rem 422,2 shozen˘ch kuÏelek prvé

místo, V. Tomanová s v˘konem 421,2

druhé místo.

DruÏstvo muÏÛ hraje téÏ II. ligu a po

podzimní ãásti je na ‰estém místû

s dvanácti body. Tato soutûÏ je velice vyrovnaná a vûfií-

me, Ïe v jarní ãásti si na‰e druÏstvo své postavení zlep‰í.

V hodnocení jednotlivcÛ obsadil M. Dûdáãek s v˘konem

537,1 páté místo, A. Sochor s 533,9 je jedenáct˘, L.

Stárek s 531,1 obsadil tfiinácté místo a K. Sigmund s v˘-

konem 528,6 skonãil na 18. místû.

NejhÛfie si zatím vede Jiskra B ve III. lize muÏÛ. Po skon-

ãení podzimní ãásti se nachází se ‰esti body na posledním,

dvanáctém místû. Vûfiíme, Ïe po zimní pfiestávce se druÏ-

stvo zlep‰í a posune se v tabulce na nesestupové místo.

DruÏstva C a D hrají oblastní pfiebor II. tfiídy. Jiskra C je

zatím na ‰estém místû s ‰estnácti body a Jiskra D je jede-

náctá s osmi body. Tato soutûÏ má ãtrnáct úãastníkÛ.

V bodování jednotlivcÛ obsadil M. Davidík v˘konem

417,7 páté místo a J. Forcek je ‰est˘ s 416,0.

Dorostence a Ïactvo trénuje a vede V. Smisitel a jeho svû-

fienci dosahují velice pûkn˘ch v˘sledkÛ. Dorostenci ve II.

lize po podzimní ãásti vedou tabulku s náskokem dvou

bodÛ pfied druÏstvy TJ Zbrojovka Vsetín a TJ Horní

Bene‰ov. V hodnocení jednotlivcÛ je J. Forcek na prvém

místû s prÛmûrem 414,1, na ãtvrtém místû M. Davidík

408,9 a na jedenáctém místû J. Sochor 397,3. V poháru

„Mlad˘ch nadûjí“ je po druhém turnaji v kategorii ÏákÛ 

J. Sochor z na‰eho oddílu v celostátním Ïebfiíãku na krás-

ném druhém místû.

Dále je tfieba se zmínit o tom, 

Ïe A. Sochor je stál˘m ãlenem repre-

zentaãního druÏstva dorostencÛ âeské

republiky.

V sobotu 13. prosince se uskuteãnilo

v na‰í kuÏelnû republikové finále

âeské republiky tûlesnû postiÏen˘ch

sportovcÛ. I v této soutûÏi má ná‰ od-

díl své zástupce, ktefií si vedou velice

úspû‰nû.

Ve v˘ãtu akcí, které ná‰ oddíl pofiádá

a organizuje, je nutné se zmínit o Mûstské amatérské ku-

Ïelkáfiské lize pro neregistrované pfiíznivce tohoto sportu.

Je to soutûÏ tfiíãlenn˘ch druÏstev a letos konãí jiÏ neuvû-

fiiteln˘ 37. roãník.

Aby v‰echny tyto akce byly po v‰ech stránkách úspû‰né

a vzornû pfiipravené, je tfieba hodnû obûtavosti ãlenÛ od-

dílu a jeho v˘boru. Pfiínosem je i úãinná pomoc

Mûstského úfiadu R˘mafiov a v˘borná spolupráce s hlav-

ním v˘borem TJ Jiskra R˘mafiov, pfiedev‰ím s jejím pfied-

sedou panem F. Pohankou. O finanãní zaji‰tûní uvede-

n˘ch akcí se stará vedení oddílu kuÏelek a nemalou mû-

rou pfiispívají sponzofii.

O to, aby byla kuÏelna vÏdy vzornû pfiipravena, se starají

V. Smisitel a A. Sochor st. V̆ borné obãerstvení na kuÏel-

nû zabezpeãuje paní M. Dûdáãková.

O tom, Ïe se nám toto na‰e spoleãné dílo z vût‰í ãásti da-

fií, svûdãí kladné hodnocení úãastníkÛ námi pofiádan˘ch

akcí, ktefií se rádi do R˘mafiova vracejí. M. Votruba

Skonãila podzimní ãást kuÏelkáfisk˘ch soutûÏí sezóny 2003/2004
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Pfii nákupu ojetého vozu na leasing 
u ·koFINu Vám 

navíc poskytneme slevu 3%!

Vyzkou‰ené ojeté vozy ·koda 
se zárukou 12 mûsícÛ

·koda Forman 135 LX
r. v. 1993, ‰edá metalíza
Cena: 69.900,-

·koda Felicia Combi 1.3/50
r. v. 1995, modrá
Cena: 84.700,-

·koda Felicia 1,3/50Lxi
r. v. 1995, modrá
Cena: 87.000,-

·koda Felicia 1,3/50 GLXi
r. v. 1995, modrá, LPG
Cena: 87.700,-

·koda Felicia 1.3/50 LXi
r. v. 1995, zelená tmavá
Cena 93.700,-

·koda Felicia 1,3/50Lxi
r. v. 1995, ãervená
Cena: 99.700,-

·koda Felicia 1.3/50kW LXi
r. v.1995, ãervená
Cena: 99.700,-

·koda Felicia Combi 1.9/47
r. v. 1996, ãervená metalíza
Cena: 107.900,-

·koda Felicia Combi 1.3/50
r. v. 1995, ãervená, LPG
Cena: 119.700,-

·koda Felicia 1,9/47 GLXi
r. v. 1996, bílá
Cena: 137.700,-

·koda Felicia1,6/55 LXi
r. v. 1998, stfiíbrná metalíza
Cena: 143.700,-

·koda Felicia Combi 1.9/47
r. v. 1996, zelená metalíza
Pfievod leasing. smlouvy

·koda Octavia 1.6 GLX
r. v. 1997, bílá
Cena: 187.700,-

·koda Octavia 1.8/92kW
r. v. 1997, modrá metalíza
Cena: 214.700,-

·koda Fabia 1.4/50 Comfort
r. v. 2001, oranÏová metalíza
Cena: 227.000,-

·koda Fabia 1.4/74kW
r. v. 2001, Ïlutá lemon
Cena: 349.900,-

·koda Fabia 1.4/44kW
r. v. 2001, ãervená
Pfievod leasing. smlouvy

·koda Fabia 1.4/44kW
r. v. 2001, ãerná perleÈ
Pfievod leasing. smlouvy

·koda Superb 1.9/96kW
r. v. 2002, stfiíbrná metalíza
Pfievod leasing. smlouvy

Hyundai Lantra 1.5GLSi
r. v. 1994, stfiíbrná metalíza
Cena: 61.700,-

Ford Tranzit 2.5D
r. v. 2000, MAXI 12m3

Cena: 299.000,-

Jistota dobrého nákupu = ojet˘ vÛz ·KODA od obchodníka ·KODA!

Auto color Design
DrÏitel certifikátu kvality ISO 9001/2000

R˘mafiov, Opavská 69, tel. 554-230712, 554-230717
Bruntál, Staromûstská 3, tel. 554-715101, 554-715103

Na v‰echny vozy ·koda 
do r. v. 1995 poskytujeme záruku 

12 mûsícÛ, formou „Záruãního listu“!

·koda Octavia 1.9/66kW
r. v. 2000, zelená metalíza
Pfievod leasing. smlouvy
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âeská poji‰Èovna dûkuje za projevenou dÛvûru 
v‰em souãasn˘m i budoucím klientÛm 
âeské poji‰Èovny a pfieje krásné Vánoce, 
hodnû zdraví a úspûchÛ v roce 2004.

PC servis R˘mafiov
Michal Ihnát & Jan El‰ík

• DIGITÁLNÍ FOËÁKY ZA SKVùLÉ CENY

• Prodej v˘poãetní techniky

• Poãítaãe BARBONE

• Mobilní telefony a pfiíslu‰enství

• Neblokované mobilní telefony

• Pau‰ály EUROTEL a PAEGAS

• Prodej telekomunikaãní techniky

• Prodej odborné literatury

• Dobíjecí kupony se slevou

• Levné fotopapíry

• Prodej SONY Playstation
vãetnû pfiíslu‰enství a her

• Prodej baterií a akumulátorÛ
Panasonic a Energizer

• Prodej na splátky

námûstí Míru 16, 795 01 R˘mafiov
Tel./fax: 554 212 361

e-mail: pcservis.rymarov@iol.cz

Otevírací doba
Po - Pá  8.30 - 12.00  13.00 - 17.00

So  8.30 - 11.00 V‰em na‰im zákazníkÛm dûkujeme 

za projevenou pfiízeÀ a do nového roku 2004

se s pfiáním pevného zdraví, ‰tûstí, úspûchÛ 

a splnûn˘ch pfiání tû‰íme na shledanou.

Colon 9 kg 234,90 199,90
Real 500 ml 25,90 19,90
Savo WC 750 ml 39,90 33,90
Tekuté m˘dlo 1 l 34,50 26,90
·ampon Timotei 42,80 33,90
Nivea Body Lotion 143,50 119,00
Pond’s krém 84,60 59,90
Air Wick Elektric 139,90 99,90
Primalex 15 kg 195,50 164,00
Pepo 360 g 25,90 16,90

tfiída HrdinÛ 6a, R˘mafiov

Redakce R˘mafiovského horizontu se rozhodla zkvalitnit inzertní
sluÏby pro obãany regionu R˘mafiovska.
Pro zájemce o soukromou fiádkovou inzerci je pfiipravena nabídka 

k oti‰tûní inzerátu za symbolick˘ poplatek 10 Kã. Inzerce mÛÏe obsa-

hovat maximálnû 240 znakÛ a bude uvefiejnûna jedenkrát
v R˘mafiovském horizontu. Obsah inzerce se mÛÏe t˘kat prodeje
a koupû vûcí, v˘mûny bytÛ, v˘mûny osobních vûcí obyvatelstva, da-
rování, seznámení, hledání zamûstnání bez pouÏití vlastních v˘rob-

ních prostfiedkÛ, hledání ubytování, podnájmÛ a pronájmÛ, poptáv-
ky po sluÏbách a rubriky rÛzné.

Soukromá fiádková inzerce nemÛÏe obsahovat opakovanou v˘dûleãnou

ãinnost, a to bez ohledu na skuteãnost, zda inzerent na tuto ãinnost má,

nebo nemá oprávnûní. Poãítáme mezi ni i nabídky pronájmÛ, podnájmÛ,

nabídky zamûstnání, propagaci k jak˘mkoli obchodním úãelÛm a v‰ech-

ny, i skryté reklamy firem, organizací, akcí. Odkaz na www stránky, po-

vaÏujeme za komerãní. Koneãné rozhodnutí o tom, zda inzerát má, ne-

bo nemá komerãní charakter, si vyhrazuje redakce.

Inzerent si mÛÏe zadat inzerát osobnû v redakci R˘mafiovského hori-

zontu nebo písemnû na adrese: OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, pfiípadnû 

na emailové adrese: rymhor@seznam.cz. Inzerát bude oti‰tûn aÏ po 

uhrazení poplatku 10 Kã.

Zadavatel inzerce musí v textu inzerátu uvést kontakt na svou osobu pro

pfiípadné zájemce.

Pro potfieby redakce je nutné uvést jméno, pfiíjmení, pfiesnou adresu, pfií-

padnû telefonní kontakt. Tyto údaje budou slouÏit v˘hradnû pro úãely

redakce a nebudou zvefiejnûny!!! Redakce RH

Inzerce pro obãany za symbolickou cenu 10 Kã

Reklama
v R˘mafiovském

Horizontu
SKVùLÁ

INVESTICE
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Chcete

auto?
AUTOPRODEJNA BRUNTÁL

Pavel Ry‰av˘
Krnovská 16, Bruntál

Volejte zdarma zelenou telefonní linku i z mobilu 800 130 800

Jediné kryté a vyhfiívané prodejní místo ojet˘ch vozÛ v regionuBenzín za 2.000,- ke kaÏdé smlouvû

Nabídnûte své auto na protiúãetDal‰í vozy v nabídce... a zbytek doplatíte ve splátkách

stačí v
ám pouze 

2.800,-stačí v
ám pouze 

2.800,-

stačí v
ám pouze 

2.000,-stačí v
ám pouze 

2.000,-

stačí v
ám pouze 

4.600,-stačí v
ám pouze 

4.600,-

stačí v
ám pouze 

2.200,-stačí v
ám pouze 

2.200,-

stačí v
ám pouze 

2.100,-stačí v
ám pouze 

2.100,-

stačí v
ám pouze 

2.800,-stačí v
ám pouze 

2.800,-

VÁNOâNÍ LEASING - NÍZKÉ SPLÁTKY

AUTA NA SPLÁTKY

www.autoprodejna.cz

r.v. 1998 r.v. 2002 r.v. 1996

r.v. 1998r.v. 1997r.v. 1996

Novû otevfiené jednatelství
námûstí Míru 2, R˘mafiov
(budova Telecomu)

• Îivotní poji‰tûní 

DYNAMIK

• Úrazové poji‰tûní

• Cestovní poji‰tûní

• Poji‰tûní majetku

• Havarijní poji‰tûní 

vozidel

• Povinné ruãení

• Poji‰tûní 

odpovûdnosti 

za ‰kodu

Ú ¤ E D N Í  H O D I N Y

PO 9.00 -11.00 13.00 - 16.00
ÚT 14.00 - 16.00
ST 9.00 - 11.00 13.00 - 16.00
âT 14.00 - 16.00
PÁ 14.00 - 16.00

Areál es logistik, s. r. o.
ÎiÏkova 21, R˘mafiov (b˘val˘ areál âSAD)

Oznamujeme v‰em chovatelÛm

drobného zvífiectva,

Ïe v prosinci

byla otevfiena

NONOVVÁÁ PPRODEJRODEJNANA KRKRMMIVIV
aa doplÀkÛdoplÀkÛ propro drobnédrobné zvífiectvozvífiectvo



Výše splátky po dobu leasingu je neměnná včetně pojištění. • K uzavření leasingu není potřeba potvrzení o přijmu.

KAÎD¯ T¯DEN NOVÁ NABÍDKA, V·ECHNA VOZIDLA PROVù¤ENA A VYZKOU·ENA

U NABÍDKY OZNAâENÉ SYMBOLEM „PRODÁNO“ MÒÎEME ZAJISTIT STEJN¯ TYP VOZIDLA

• Výkup za hotové: Váš automobil vám 
vykoupíme okamžitě po osobní domluvě.
• Komisní prodej: neúčtujeme parkovné,
rychlý prodej, vyřízení všech formalit 
samozřejmostí.

• Protiúčet: při koupi nového vozu můžete
platit vaším stávajícím vozidlem.
• GE Capital Leasing: akontace již 
od 10 % z ceny vozidla, výhodné havarijní
pojištění a povinné ručení. Na sjednání 

LEASINGU potřebujete dva platné doklady
totožnosti, bankovní spojení a cca 45 minut
času. U všech vozidel prověřen původ.
• AUTOCREDIT: půjčky do 300 000 Kč 
na vybraná vozidla (6 - 60 měsíců).

Autobazar Petr La‰ák, Revoluãní 26, 795 01 R˘mafiov
tel.: 554 211 577, 608 830 940

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

Ford Focus kombi 1.8 TDI
GHIA, r. v. 2002, ABS, 4x airbag,
digi klima, rádio + CD, AL kola,
69 tis. km. Cena: 369 000 Kã.

· - Octavia 1,9 TDI, 
r. v. 2001, airbag, centrál,
ABS, servo.
Cena: 346 000 Kã

· - Felicia 1.3 Lxi, r. v. 1997,
106 tis. km, konstrukt, ml-
hovky, taÏné, rmg., stfi. okno.
Cena: 99 000 Kã

Citroen Saxo 1.5 D, 
r. v. 1999, 57 tis. km, tón. 
okna, rmg. Cena 145 000 Kã.

Seat Inka, r. v. 1996, 
alarm, rádio, posilovaã fiízení. 
Cena: 107 000 Kã + DPH.

VW Bora 1.9 TDI, r. v. 1999,
ABS, digi klima, AL kola, 4x
airbag, rádio + CD, 83 tis.
km. Cena: 349 000 Kã.

· - Octavia 1.9 TDi SLX, r. v.
1999, 150 tis. km, klima, AL
kola, ABS, 2x airbag, rmg., el.
okna a ‰íbr. Cena: 283 000 Kã.

Daewoo Matiz 0.8, r. v. 2000,
49 tis. km, jako nov˘, 5dvéfi.,
1. majitel, servisní kniha, kou-
peno v âR. Cena: 137 000 Kã

· - Felicia combi, r. v. 1995,
taÏné, Al kola, konstrukt,
rmg., stfi. okno.
Cena: 89 900 Kã.

Mercedes Benz 190 2,5 D, r.
v. 1987, centrál, alarm, taÏné,
AL kola, el. v˘bava, rmg.
Cena: 79 000 Kã.

Fiat Brava 1.4, 12 V, r. v.
1998, centrál na D.O., med-
vûd blok, el. okna, rádio, 149
tis. km. Cena: 129 000 Kã.

Citroen Berlingo 1.8i, r. v. 2000,
48 tis. km, 4dvéfi, 2x airbag,
centrál na D. O., klima, el. okna
+ zrcátka. Cena: 269 000 Kã

· - Felicia 1.3 LX, r. v. 1998,
1. majitel, super stav, centrál,
konstrukt, mlhovky, 74 tis
km. Cena: 139 000 Kã.

Fiat Punto 1.1, r. v. 1995, 110
tis. km, 5dvefi., klima, centrál,
Al kola, rmg.
Cena 125 000 Kã.

· – Felicia LX 1.6, r. v. 1996,
150 tis., airbag, centrál, 
alarm, rádio, servisní kniha. 
Cena: 116 000 Kã.

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

VW Transporter 1.9 TD, r. v.
1995, 128 tis. km, 6 míst,
taÏné, centrál, rmg., stfi. okno.
Cena: 249 000 Kã.

Krásné proÏití svátkÛ vánoãních
a ‰Èastn˘ nov˘ rok

pfieje Auto La‰ák R˘mafiov

PPFF  22000044

BMW 318 1.6 TDS kombi, r. v.
1997, 99 tis. km, digi klima,
ABS, 2x airbag, Al kola, centrál
na D. O., plasty. Cena: 245 00 Kã

VW Passat Variant 1.9 TDI, r.
v. 1998, 126 tis. km, ABS, 4x
airbag, digi klima, taÏné, el.
v˘bava. Cena: 315 000 Kã.

Renault 19, r. v. 1990, rmg.,
centrál, el. okna, mlhovky,
metalíza.
Cena 45 000 Kã.

Opel Vectra CDX 16 V, r. v.
1996, digi klima, 2x airbag,
ABS, centrál na D.O., Al kola.
Cena: 159 000 Kã.

Ke každé
smlouvě

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

· Felicia kombi 1.6 Laurin
a Klement, r. v. 1995, 90 tis. km,
kÛÏe, taÏné, 2x airbag, ABS, cent-
rál, vyhfi. sedáky. Cena: 129 000 Kã


