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Vûtrné elektrárny na R˘mafiovsku - ANO ãi NE?
V souãasné dobû se rozvíjí disku-

se v souvislosti s plánovanou ma-

sivní v˘stavbou vûtrn˘ch elek-

tráren na území na‰eho kraje, ze-

jména v oblastech JeseníkÛ a Be-

skyd.

Jedna názorová skupina povaÏuje

vûtrné elektrárny za dÛleÏit˘

zdroj pfiíjmÛ pro obecní kasy

a pomoc rozvoji obcí, druhá nao-

pak za nûco, co ohroÏuje pracnû

budovan˘ turistick˘ ruch, ptac-

tvo, pÛsobí hluk atd. Nûkterá za-

stupitelstva se k projektÛm v˘-

stavby vûtrn˘ch elektráren staví

zamítavû, jiná je naopak vítají.

DosaÏení osmi procent v˘roby 

elektrické energie z obnoviteln˘ch

zdrojÛ do roku 2010 je závazkem

âeské republiky v rámci vstupu

do EU. „Je ov‰em otázkou, zda
jsou k dosaÏení této kvóty v na-
‰em kraji potfiebné lesy stoÏárÛ
s vrtulemi na hfiebenech hor, nebo
zda se jí nedá dosáhnout spalová-
ním biomasy, komunálního odpa-
du nebo dÛlního plynu, kterého
má kraj nadbytek,“ fiekl v rozho-

voru pro Mladou frontu DNES

19. záfií hejtman Moravskoslez-

ského kraje EvÏen To‰enovsk˘.

PotíÏe s vûtrníky mají ale také

v zemích Evropské unie. Vûtrné 

elektrárny podle verdiktu britské-

ho soudu niãí klid sousedÛ a sni-

Ïují ceny pozemkÛ. Británie se

rozhodla zaãít mohutnû vyuÏívat

energie z obnoviteln˘ch zdrojÛ,

pfiedev‰ím tedy z vûtru a mofie.

Pokud budou naplnûny vládní zá-

mûry, mûla by se brzy stát jednou

z vedoucích zemí v této oblasti,

i kdyÏ nyní patfií prvenství

Nûmecku, které drÏí svûtov˘ pri-

mát s poãtem zhruba 14 000 vûtr-

n˘ch elektráren. Elektrická ener-

gie z vûtrn˘ch elektráren tam po-

kr˘vá ale necel˘ch pût procent

celkové spotfieby. „Odpor proti
vûtrn˘m elektrárnám stoupá

i v Nizozemí, Rakousku a v Nûme-
cku, odkud se firmy pokou‰ejí pfie-
místit svá zafiízení do âeské re-
publiky a do dal‰ích zemí stfiední
a v˘chodní Evropy. Ano, mnohá
z tûchto u nás nabízen˘ch zafiízení
jsou beznadûjnû zastaral˘ second
hand,“ doplnil dále hejtman To-

‰enovsk˘.

Vûtrné elektrárny se u nás zaãaly

stavût po roce 1990, první byla

zprovoznûna v oblasti Bíl˘ch

Karpat v KuÏelovû na Hodonín-

sku. V provozu jich je nyní nûko-

lik desítek, jejich podíl na v˘robû

elektrické energie je v‰ak zane-

dbateln˘. Z obnoviteln˘ch zdrojÛ,

tedy ve vûtrn˘ch elektrárnách,

mal˘ch vodních elektrárnách, pfii

spalování biomasy, bioplynu a pfii

vyuÏití sluneãního záfiení, se v re-

publice vyrobí roãnû více jak tfii

procenta elektfiiny. Do roku 2010

by mûl tento podíl vzrÛst o pût

procent.

Energetick˘ regulaãní úfiad sníÏil

od zaãátku loÀského roku ceny,

za nûÏ musí distribuãní firmy vy-

kupovat elektfiinu z vûtrn˘ch 

elektráren. Zatímco pfiedloni to by-

ly tfii koruny za kilowatthodinu,

vloni to bylo jen 2,70 Kã. Právû

zv˘hodnûná v˘kupní cena byla

zatím hlavním dÛvodem, proã fir-

my a obce stavbu vûtrn˘ch elekt-

ráren plánují. Majitel hnûdouhel-

né elektrárny dostane napfiíklad

za kilowatthodinu asi korunu.

„Firmy zab˘vající se v˘stavbou
vûtrn˘ch elektráren nabízejí ob-
cím finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i
zhruba 75 000 korun roãnû za
kaÏd˘ stoÏár, kter˘ obce na svém
území povolí. Z krátkodobého
hlediska je to pro malé obce jistû
zajímav˘ pfiíspûvek do obecního
rozpoãtu, jak jej ale hodnotit ve
srovnání se zmafien˘mi desítkami
milionÛ korun, které stát, kraj,
obce a soukromí podnikatelé in-

vestovali v Jeseníkách a v Besky-
dech do rozvoje cestovního ru-
chu?“ dodal na závûr v rozhovo-

ru EvÏen To‰enovsk˘, hejtman

Moravskoslezského kraje.

A jak˘ názor na v˘stavbu vûtr-

n˘ch elektráren na R˘mafiovsku

má odbor Ïivotního prostfiedí

a regionálního rozvoje MûÚ? „Mûl
jsem moÏnost vidût vûtrné elekt-
rárny v Dánsku a Holandsku.
Nav‰tívil jsem i dánskou továrnu,
která vûtrné elektrárny vyrábí.
Byl jsem na farmû, kde stálo asi
sto elektráren na jednom místû.
A domnívám se, Ïe vûtrné elekt-
rárny z hlediska v˘roby ekologic-
ké energie mají urãitû v nûkte-

r˘ch lokalitách smysl. Zejména
v pfiímofisk˘ch státech, kde vane
stabilní vítr vût‰inou jedním
smûrem a vytváfií tak dokonalé
podmínky pro v˘robu energie,“
sdûlil k problematice vûtrn˘ch 

elektráren vedoucí ÎPaRR Fran-

ti‰ek âermák. Dodal, Ïe u nás

podle jeho názoru nejsou pro tu-

to alternativní moÏnost v˘roby

energie nejvhodnûj‰í podmínky,

a musely by tudíÏ b˘t v záloze ji-

né zdroje.

NejzávaÏnûj‰ím argumentem pro

ÎPaRR je otázka ochrany pfiírody

a krajiny. „MÛj osobní názor je
takov˘, Ïe vûtrné elektrárny do je-
senické krajiny, vãetnû podhÛfií,
v takovém rozsahu, o kterém ho-
vofií pfiípadní investofii, nepatfií.
Vût‰inou se jedná o kolosy vysoké
aÏ 140 metrÛ se strojovnou na vr-
cholu velkou jako autobus, s ob-
jemn˘m stoÏárem, kter˘m vede
schodi‰tû. Monstra viditelná
z hfiebenÛ hor na vzdálenost nû-
kolika desítek kilometrÛ. Jednou
z devíz na‰eho regionu je neporu-
‰ená pfiíroda a tento potenciál by-
chom mûli chránit, rozvíjet a vyu-
Ïívat jej. ZmiÀované vûtrníky by

tento dojem naprosto rozbily
a náhrada, kterou investofii elekt-
ráren nabízí, není zdaleka ade-
kvátní,“ fiekl na obhajobu neporu-

‰ené jesenické pfiírody Franti‰ek

âermák, kter˘ zastává stejn˘ ná-

zor jako EvÏen To‰enovsk˘.

Jinak mÛÏe posoudit tuto proble-

matiku státní správa na úseku Ïi-

votního prostfiedí, jejíÏ úkoly spo-

ãívají v oblastech ochrany lesa,

odpadového hospodáfiství, ochra-

ny pfiírody, krajiny, zemûdûlského

pÛdního fondu, myslivosti a vod.

„Stanoviska v tûchto oblastech
musí b˘t zcela korektní a musí re-
spektovat pfiíslu‰né zákony. Ve
stanoviscích jsme upozornili na

v‰echna rizika, která mohou na-
stat s v˘stavbou vûtrn˘ch elektrá-
ren,“ fiekl Franti‰ek âermák.

Na tento zámûr se zpracovává

EIA (zkratka pocházející z ang-

lického Environmental Impact

Assessment, ãesky volnû pfielo-

Ïeno Posuzování vlivÛ na Ïivotní

prostfiedí). Jedná se o zákonem

dan˘ proces, ve kterém by se mû-

lo objektivnû vyhodnotit, zda 

elektrárna vyhovuje z hlediska

Ïivotního prostfiedí. Je to záleÏi-

tost, kterou fiídí odbor Ïivotního

prostfiedí a zemûdûlství na kraj-

ském úfiadû, ale i pfiesto, Ïe dojde

k nûjakému závûru, neznamená

to, Ïe se zaãne elektrárna stavût.

Dochází k územnímu a dále pak

stavebnímu fiízení.

„Konkrétnû v R˘mafiovû, a mám
tím na mysli v‰echny katastry
vãetnû obcí, které k R˘mafiovu
patfií, se k problematice zastupi-
telstvo jasnû vyjádfiilo ve smyslu
územního plánu, kter˘ s Ïádnou
takovou v˘stavbou nepoãítá, a te-
dy Ïádnou takovou aktivitu ne-
podporujeme,“ doplnil na závûr

vedoucí odboru ÎPaRR Franti-

‰ek âermák. JiKo
Fota: zr
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Aktuálnû z mûsta

Skládka ve ·táhli konãí: Mûstské sluÏby vypsaly vefiejnou zakázku
V pondûlí 17. fiíjna se uskuteãni-

lo fiádné zasedání Rady mûsta

R˘mafiova. Radní na nûm pfiijali

celkem dvaaãtyfiicet usnesení,

z nichÏ dvû mûla charakter dopo-

ruãení pro jednání zastupitelstva

mûsta.

Rada mûsta vzala na vûdomí

zprávu o technickém stavu hasiã-

ské zbrojnice, protipoÏární pre-

venci a o ãinnosti jednotky Sboru

dobrovoln˘ch hasiãÛ mûsta R˘-

mafiova za období od 1. 10. 2004

do 1. 10. 2005 a dále zprávu

o stavu vymáhání pokut, poplat-

kÛ a ostatních pohledávek ke dni

30. 9. 2005. Rada schválila uza-

vfiení Smlouvy o v˘pÛjãce a úhra-

dû nákladÛ s âeskou republikou -

Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem

Moravskoslezského kraje na ãás-

ti areálu stávající hasiãské zbroj-

nice na dobu 50 let.

Ve vûci vefiejné zakázky na sklád-

kování, kterou na základû roz-

hodnutí rady mûsta vypsaly

Mûstské sluÏby, jmenovali radní

v˘bûrovou komisi za mûsto

R˘mafiov ve sloÏení: RNDr. Fran-

ti‰ek âermák, MUDr. Bohumil

Servus a Miroslav Vojáãek. V̆ -

bûrová komise bude obálkovou

metodou vybírat nabídky firem

zab˘vajících se skládkováním

domovního odpadu. Vyhodno-

cení nabídek by se mûlo uskuteã-

nit 29. listopadu. Kapacita sou-

ãasné skládky odpadu v Malé

·táhli bude na konci roku plnû

vyuÏita, proto je potfieba hledat

v rámci dostupnosti a v˘hodn˘ch

finanãních nabídek skládku, kte-

rá by splÀovala potfieby a pod-

mínky mûsta.

Rada mûsta schválila uzavfiení

Smlouvy o pfievodu peãovatelské

sluÏby, a to s Diakonií âesko-

bratrské církve evangelické, stfie-

diskem v R˘mafiovû, s úãinností

od 1. 11. 2005, schválila zámûr

vypÛjãit Diakonii âCE R˘mafiov

nebytové prostory v objektu tfi.

HrdinÛ 20, 22 a Revoluãní 30 A,

30 B v R˘mafiovû a schválila zpÛ-

sob pfievodu hmotného movitého

majetku evidovaného na stfiedisku

5221 - Peãovatelky na Diakonii.

Radní schválili pfiijetí neinvestiã-

ní úãelové dotace z rozpoãtu

Moravskoslezského kraje pro

jednotku Sboru dobrovoln˘ch

hasiãÛ mûsta R˘mafiova v celko-

vé v˘‰i 27 200 Kã k zabezpeãení

ãinnosti jednotky.

Rada mûsta schválila poskytnutí

pfiíspûvku SVâ R˘mafiov na 

úãast taneãníkÛ na taneãním

mistrovství svûta v Nûmecku ve

v˘‰i 10 000 Kã a 2 000 Kã spo-

leãnosti Infogold, s. r. o., Brno na

uspofiádání spoleãenské akce

Miss Pradûd 2005.

vybíráme ze zprávy
Stav vymáhání pokut, pohledávek a poplatkÛ ke konci záfií 2005

Do konce mûsíce záfií roku 2005 bylo v oblasti

vymáhání pokut, v˘Ïivného vyplaceného mûs-

tem i okresním úfiadem a sociálních dávek vy-

dáno finanãním odborem ‰esta‰edesát exekuã-

ních pfiíkazÛ, a to na mzdu, dÛchody, státní so-

ciální podporu a úãty vedené u bank dluÏníkÛm,

ktefií po v˘zvû v náhradní lhÛtû nezaplatili po-

kutu a nebyla moÏná ani dohoda o zaplacení.

Vût‰ina tûchto exekucí byla uspokojena, a to

jednorázovou sráÏkou nebo mûsíãními splátka-

mi podle v˘‰e pohledávky a v˘‰e zabavitelného

pfiíjmu dle ustanovení obãanského soudního fiá-

du. Na v˘Ïivné bylo prostfiednictvím okresních

soudÛ podáno sedm exekucí na pracovní pfiíjmy

dluÏníkÛ, ktefií se v souãasné dobû nacházejí ve

v˘konu trestu, nebo na pfiíjem ze zamûstnaní.

Vymáhání exekucí je v kompetenci soudního 

exekutora. Mûsto jiÏ nemÛÏe do v˘konu exeku-

ce zasahovat, tzn. nemÛÏe exekuci zastavit

v pfiípadû, Ïe dluÏník svou pohledávku zaplatí.

Nejvy‰‰í finanãní poloÏky tvofií pokuty, které

fie‰il odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

(656 372 Kã), a pokuty udûlené stavebním úfia-

dem (103 750 Kã). JiKo

Stromy musely ustoupit rekonstrukci komunikace
Rekonstrukce komunikace spoju-

jící R˘mafiovsko s vnitrozemím je

z pohledu mûsta prioritou, o kte-

rou dlouhodobû usiluje. Do tfií let

by mûl b˘t zrekonstruován asi tfii-

náctikilometrov˘ úsek z R˘mafio-

va do Val‰ovského Dolu s tím, Ïe

souãástí rekonstrukce bude i opra-

va mostkÛ leÏících na této trase.

Cel˘ projekt je financován

Krajsk˘m úfiadem Moravsko-slez-

ského kraje. Jednotlivé úseky ko-

munikace budou opravovány v zá-

vislosti na po‰kození. To znamená

v místech, kde není u komunikace

extrémnû naru‰eno podloÏí, bude

obnoven povrch a tam, kde silnice

prochází náspem nebo u svahu,

bude zbudována opûrná zídka. Na

nûkolika místech dojde dokonce

k roz‰ífiení vozovky. Provádûná

technologie by mûla vyfie‰it opra-

vu na del‰í ãasové období.

V souvislosti s opravou úseku

R˘mafiov - Ondfiejov do‰lo k vy-

kácení vzrostl˘ch stromÛ podél

silnice. „Stromy, které byly poká-
ceny na tfiídû HrdinÛ, rostly na tû-
lese opravované komunikace a ta-
ké na pozemku této komunikace.
Jejich kácení podléhá zvlá‰tnímu
reÏimu. Znamená to, Ïe kdo chce
takov˘ strom pokácet, musí podat
oznámení orgánu ochrany pfiírody
- k nám na odbor Ïivotního pro-
stfiedí a regionálního rozvoje
(ÎPaRR) - a my máme moÏnost,
pokud je zájem ochrany pfiírody

vy‰‰í neÏ bezpeãnost silniãního
provozu, kácení pozastavit nebo je
zakázat,“ uvedl k problematice

pokácen˘ch stromÛ vedoucí odbo-

ru ÎPaRR Franti‰ek âermák.

V tomto pfiípadû bylo kácení poza-

staveno, byla provedena kontrola

v‰ech zmiÀovan˘ch stromÛ a bylo

zji‰tûno, Ïe stromy skuteãnû brání

rekonstrukci komunikace a nezb˘-

vá neÏ kácení povolit. „Musím fií-
ci, Ïe nûkteré stromy byly velmi
kvalitní. S tûÏk˘m srdcem jsme vy-
dali rozhodnutí o povoleném vyká-
cení,“ doplnil Franti‰ek âermák.

Útûchou mÛÏe b˘t, Ïe souãástí to-

hoto projektu bude i náhradní v˘-

sadba nov˘ch stromÛ a konkrétnû

v úseku mezi R˘mafiovem

a Ondfiejovem se bude podle

âermáka jednat o velmi kvalitní

v˘sadbu. Je potfieba zdÛraznit, Ïe

kaÏdé kácení stromÛ se posuzuje

individuálnû a rozhoduje o nûm

orgán ochrany pfiírody. V tomto

pfiípadû se v‰ak jednalo o závaÏ-

n˘ dÛvod - rekonstrukci pátefiní

komunikace smûrem na Olomouc

a ta je pro rozvoj mûsta klíãová.

Z hlediska bezpeãnosti jsou pro

obãany dÛleÏité také chodníky,

které by v silniãních úsecích zv˘-

‰eného pohybu chodcÛ mûly b˘t

vybudovány. Nejpotfiebnûj‰í chod-

ník by podle vedoucího ÎPaRR

Franti‰ka âermáka mûl b˘t vybu-

dován co nejdfiíve v Janovicích

na silnici I. tfiídy ã. 11. „Domní-
vám se, Ïe je to nejnebezpeãnûj‰í
úsek, kde se pohybují maminky
s dûtmi, a kdyÏ tudy jde nûkdo
v zimû, tak to skuteãnû není Ïádná
legrace. Druh˘ chodník z bezpeã-
nostního hlediska chybí podle
mého názoru na ulici 8. kvûtna,
kde je mnoho firem, ve kter˘ch je
zamûstnána pfieváÏná vût‰ina ob-
ãanÛ R˘mafiova. Ti chodí do za-
mûstnání za tmy nebo za sníÏené
viditelnosti. A pochopitelnû jsem
také zastáncem chodníku v On-
dfiejovû, k jehoÏ vybudování by
mûlo jednou dojít, ov‰em pfiedpo-
kládané náklady se pohybují fiá-
dovû v milionech a o tom, kdy tam
chodník bude vybudován, rozhod-
ne na základû rozpoãtu nebo zís-
kan˘ch dotací zastupitelstvo mûs-
ta,“ upfiesnil Franti‰ek âermák.

Mûsto vynakládá kaÏd˘ rok ne-

malé finanãní prostfiedky na opra-

vy komunikací, chodníkÛ a také

mostÛ. Jen v leto‰ním roce bylo

vyãlenûno z mûstského rozpoãtu

8 milionÛ korun na opravy komu-

nikací a je potû‰itelné, Ïe je to uÏ

na nûkolika místech na‰eho mûsta

patrné. JiKo
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Europoslanec Libor Rouãek besedoval se studenty
Ve stfiedu 19. fiíjna zavítal do R˘mafiova posla-

nec Evropského parlamentu Dr. Libor Rouãek

(âSSD) v rámci dvoudenní náv‰tûvy (19. - 20.

10.) Moravskoslezského kraje. Na r˘mafiovské

radnici se krátce setkal se starostou Petrem

Kloudou, místostarostou Jaroslavem Kalou

a zástupci Okresního v˘konného v˘boru

a Místní organizace âSSD. „Chtûl bych se in-
formovat o tom, jaké mají R˘mafiov‰tí nebo i li-
dé z okolí zku‰enosti z Evropsk˘mi fondy tak,
abych tyto poznatky mohl vyuÏít pfii práci
v Bruselu,“ vysvûtlil dÛvody své náv‰tûvy na

setkání s r˘mafiovsk˘mi radními europoslanec

Libor Rouãek.

Na pÛl dvanáctou byla naplánována hodinová

beseda se studenty stfiedních ‰kol v sále základ-

ní umûlecké ‰koly na téma Aktuální otázky v˘-

voje Evropské unie. „Musím pochvalnû konsta-
tovat, Ïe ãím dál tím více studentÛ má nejen

dobré znalosti t˘kající se Evropské unie, ale ta-
ké se jich postupem ãasu stále více umí dorozu-
mût, buì angliãtinou nebo nûmãinou, a fiada
z nich jiÏ nûkolikrát nav‰tívila nûkterou ze zemí
Evropské unie,“ fiekl po setkání se studenty

Libor Rouãek, kter˘ jim také nezávaznû pfiislí-

bil zajistit náv‰tûvu Evropského parlamentu.

Europoslanec Rouãek informoval na besedû

o v˘mûnn˘ch programech Evropské unie, které

mohou vyuÏívat zejména studenti vysok˘ch

‰kol. V nejbliÏ‰í budoucnosti se uvaÏuje o v˘-

mûnn˘ch programech pro studenty stfiedních

‰kol a Ïáky uãili‰È.

Krátce pfied 13. hodinou odjel Libor Rouãek na

plánovanou besedu se studenty Obchodní aka-

demie v Bruntále, kde hovofiil na téma

Evropská unie - aktuální otázky a v˘voj inte-

graãního procesu, a pak odcestoval do Krnova

a Opavy. JiKo

Biskup Franti‰ek Lobkowicz nav‰tívil farníky na R˘mafiovsku
V pátek 21. fiíjna pfiijel na vizitaci

r˘mafiovské farnosti ostravsko-

opavsk˘ biskup Franti‰ek Lobko-

wicz. Vizitaci provádí jedenkrát

roãnû dûkan, nûkdy ji mÛÏe

ov‰em provést i sám biskup.

Franti‰ek Lobkowicz pfiijel, aby

se pfiedev‰ím setkal s farníky, ob-

ãany mûsta a nûkter˘mi starosty.

„Úãelem mého pfiíjezdu je past˘fi-
ská náv‰tûva, chci vidût, jak knûz
Ïije, jaké má trable a starosti,

a také se seznámit s farností a ob-
cí, ve které Ïije. Otec Jindfiich mi
jiÏ staãil ukázat kostelík ve
Stránském a v Jamarticích,“ in-

formoval o svém pobytu biskup

Lobkowicz, kter˘ mûl v plánu set-

kat se také se starostou Staré Vsi

a dal‰ími farníky. Biskup dále fie-

kl, Ïe velmi rád nav‰tûvuje pfii

sv˘ch cestách ‰koly, patfií to k ná-

plni jeho práce. „Velmi rád si s fie-
diteli popovídám o jejich boles-

tech a starostech, protoÏe je také
sdílím. Máme podobné trable
v na‰ich církevních ‰kolách a za-
fiízeních, kter˘ch je na území na‰í
diecéze deset.
Petr Klouda, starosta mûsta R˘-

mafiova, spolu s místostarostou

Jaroslavem Kalou pfiivítali dopo-

ledne biskupa Franti‰ka Lobko-

witze na radnici a v hodinovém

rozhovoru jej informovali o pro-

blémech ve mûstû, o v˘voji ve

‰kolství, o problematice r˘mafiov-

ské prÛmyslové zóny. Biskup

Franti‰ek Lobkowicz pozname-

nal, Ïe na R˘mafiovsko jezdí ze-

jména v souvislosti s letní poutí

v Rudû, ale teprve dnes mohl po-

znat R˘mafiov detailnûji. Pochval-

nû se vyjádfiil o r˘mafiovském ná-

mûstí. Zajímal se i o dûjiny mûsta

a zaujalo jej zejména 15. a 17. sto-

letí.

Prosl˘chalo se, Ïe náv‰tûva bisku-

pa bude mít souvislost s nûkter˘mi

dlouhodobû nevyuÏívan˘mi fara-

mi, které by mohly údajnû dobfie

poslouÏit k rekreaãním ãi charita-

tivním úãelÛm, jako napfiíklad sta-

rá nevyuÏívaná fara v Dolní

Moravici, která byla zrekonstruo-

vána na nedávno otevfien˘ Domov

odpoãinku ve stáfií. „Zatím nemá-
me tendenci nûco prodávat, i kdyÏ
nevyluãuji, Ïe se tu a tam nûco
prodá. Není to na‰í prioritou. VÏdy
se budu zajímat, zda je objekt nû-
jak˘m zpÛsobem udrÏiteln˘ a pfie-
dev‰ím vyuÏiteln˘. Nûkteré fary se
vyuÏijí k pastoraãním prázdnino-
v˘m pobytÛm mládeÏe. Jako pfií-
klad slouÏí fara v RyÏovi‰ti, která
není obsazena z dÛvodu nepfiíli‰
velkého mnoÏství obyvatel a jiÏ
mnoho let slouÏí k podobn˘m re-
kreaãním úãelÛm,“ sdûlil k odpro-

deji biskup Lobko-wicz a dodal,

Ïe nûkteré fary pfiesto církev pro-

dává po zváÏení v‰ech okolností

a propoãtech nákladÛ, které by

musely b˘t vynaloÏeny na jejich

opravu, jako tomu bylo napfiíklad

se zmiÀovanou farou v Dolní

Moravici. JiKo

Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., oznamují:

podle obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta R˘mafiov ã. 07/2003 bude v sobotu 12. listopadu 2005 proveden pro mûsto R˘mafiov

MMMM OOOO BBBB IIII LLLL NNNN ÍÍÍÍ SSSS VVVV OOOO ZZZZ
nebezpeãného odpadu, druhotn˘ch surovin a objemného odpadu

UpozorÀujeme obãany, Ïe objemn˘ odpadu je moÏno odloÏit - kromû ploch vedle nádob na zbytkov˘ komunální odpad - i do velkoob-

jemov˘ch kontejnerÛ, které budou v t˘dnu 7. 11. - 11. 11. postupnû rozmístûny na exponovaná místa ve mûstû (pfiedev‰ím sídli‰tû).

ZároveÀ Ïádáme obãany, aby dodrÏovali ustanovení vyhlá‰ky, zejména:

- nebezpeãné odpady mohou pfiedat pouze osobnû pracovníkÛm

Mûstsk˘ch sluÏeb, ktefií mobilní svoz provádûjí, tekuté nebezpeãné od-
pady nebudou odebírány, tyto lze uloÏit pouze v recyklaãním dvofie

- mobilní svoz neslouÏí k odvozu smûsného komunálního odpadu

ani biologicky rozloÏitelného odpadu a je zakázáno tyto druhy od-

padu odkládat

- moÏnost odkládání odpadu v rámci tohoto svozu konãí v sobotu
12. 11. v 6.00 hod.

V˘znamná náv‰tûva
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Zdravotnictví

Je r˘mafiovská nemocnice odsouzena k postupnému zániku?
V poslední dobû se na stránkách na‰ich no-

vin dost ãasto hovofií o „zmrtv˘chvstání“

bruntálské nemocnice, kterou je‰tû ke v‰emu

bude fiídit po schválení radou a zastupitel-

stvem mûsta Bruntálu po dobu minimálnû

dvaceti let management Nemocnice, s. r. o.,

R˘mafiov.

Postupné sniÏování nemocniãního standardu

a zru‰ení oddûlení základní nemocniãní péãe -

chirurgie, gynekologicko-porodního a dûtské-

ho oddûlení - ve ‰pitále v R˘mafiovû uvedlo

místního pacienta v nejistotu a pozvolnou

ztrátu dÛvûry v tuto instituci. VÏdyÈ kdo jin˘

neÏ r˘mafiovská nemocnice a její ochotn˘ per-

sonál se vÏdy dokázaly postarat o pacienta

s peãlivostí, vstfiícností a bez anonymního pfií-

stupu. A to, prosím, od roku 1912. Tedy pfies-

nû tfiiadevadesát let. O tom svûdãí i fakt, Ïe

v anketû provedené v roce 2000 V‰eobecnou

zdravotní poji‰Èovnou, která hodnotila spoko-

jenost pacientÛ, se r˘mafiovská nemocnice 

umístila mezi deseti náhodnû vybran˘mi ne-

mocnicemi na prvním místû a v rozsáhlém

prÛzkumu provádûném obãansk˘m sdruÏe-

ním Aperio - Spoleãnost pro zdravé rodiãov-

ství v roce 2001 se r˘mafiovská porodnice na

základû hodnocení poskytované péãe a sluÏeb

- jako jediná v okrese Bruntál - umístila ve

skupinû porodnic hodnocen˘ch na tfietím mís-

tû v devítistupÀové ‰kále hodnocení, pfied dal-

‰ími osmi desítkami porodnic v zemi.

Nemocnice v R˘mafiovû se také stala na zá-

kladû kladného v˘sledku dÛkladného auditu

v roce 2003 drÏitelem prestiÏního titulu „Baby

Friendly Hospital“ (nemocnice pfiátelská dû-

tem). V té dobû mûlo tento titul asi 30 nemoc-

nic v republice, tedy necelá tfietina, a asi 15 ti-

síc nemocnic na celém svûtû.

BohuÏel, ekonomické tlaky a nedofie‰en˘

systém ãeského zdravotnictví, zejména pak

nedostatek finanãních prostfiedkÛ a s ním

související financování ústavní péãe, nevy-

váÏenost lÛÏek akutních, následné péãe ãi

sociálních, zejména pak neobjektivní bodové

hodnocení práce lékafiÛ a ostatních zdravot-

níkÛ a zpoÏdûné platby poji‰Èoven, vedly ve-

dení nemocnice ke kroku, kter˘m sice ne-

mocnici zachránilo od úplného zániku, ale

její nov˘ vlastník, tfiinecká spoleãnost

Euromednet byla nucena ji okle‰tit natolik,

Ïe dne‰ní souãasná podoba má s dfiívûj‰ím

zdravotnick˘m zafiízením jen málo spoleãné-

ho. Stávající oddûlení léãby bolesti a interny

není rozvíjeno tak, jak bylo nov˘m vlastní-

kem pfiislíbeno. Proã? Na to jsme se zeptali

tiskové mluvãí Euromednetu Simony

Souãkové.

• Nemocnice R˘mafiov se stala
pro pfií‰tích dvacet let nov˘m
provozovatelem zdravotní péãe
v Bruntále. Co to ale konkrétnû
pfiinese pacientÛm mûsta R˘ma-
fiova a nejbliÏ‰ích obcí?
Pro pochopení celé situace je nut-

no doplnit nûkolik historick˘ch

souvislostí, které byly rozhodující

pro zdravotnickou péãi bruntál-

ského a r˘mafiovského regionu.

Nemocnice Bruntál nemûla v mi-

nulosti po privatizaci ‰tûstí stát se

stabilním zdravotnick˘m zafiíze-

ním a v˘sledkem celé peripetie

byl konkurz. Spoleãnost Euro-

mednet pfii akvizici vítkovické ne-

mocnice získala také nemocnici

v Bruntále. Euromednet velmi

peãlivû zvaÏoval rÛzné varianty

v˘voje. Jako jediné v˘chodisko

pro zachování kvalitní zdravotní

péãe v regionu bylo vytvofiení je-

dnoho centra. Obãané R˘mafiov-

ska a okolí mají sice v nûkter˘ch

pfiípadech zhor‰enou dostupnost,

ale v kontrastu s vy‰‰í kvalitou.

DÛleÏité je také upozornit, Ïe pro

tento region poskytuje komplexní

sluÏby kromû zmínûného pracovi‰-

tû v Bruntále i nemocnice v ·um-

perku, která je zaãlenûna do sítû

spoleãnosti Euromednet. Obãané

z R˘mafiova a okolí si mohou b˘t

jisti, Ïe v pfiípadû potfieby o nû bu-

de náleÏitû odbornû postaráno.

Cílem spoleãnosti Euromednet je

pfiedev‰ím léãba nemocnic, která

není lehká a ani bezbolestná. Ale

zatím se vÏdy ukázalo, Ïe recept

pfiedepsan˘ spoleãností Euromed-

net zabírá.

• Vstupem Euromednetu do r˘-

mafiovské nemocnice do‰lo ke
znaãnému okle‰tûní hlavních
oborÛ zdravotnické péãe v R˘ma-
fiovû a v koneãném dÛsledku,
podle nûkter˘ch obãanÛ, ke sní-
Ïení kvality nemocniãní péãe.
Velmi je pociÈována absence chi-
rurgického a gynekologicko-po-
rodního oddûlení. Slibovan˘ roz-
voj stávajících oddûlení léãby bo-
lesti a interny se jaksi nedostavu-
je. Jak˘ je dÛvod? Je tento stav
v r˘mafiovské nemocnici koneã-
n˘ nebo se podoba nemocnice
bude dotváfiet do konkrétní podo-
by zafiízení se specializovanou
odbornou ãinností - jak bylo jiÏ
dfiív avizováno - oddûlení léãby
bolestí, které bude vybavováno
obdobnû jako jiná specializovaná
pracovi‰tû v rámci Euromedne-
tu? A kdy se tak stane?
R˘mafiovská nemocnice se spádo-

vou oblasti 17 tisíc obyvatel ne-

mohla dlouhodobû zabezpeãovat

kvalitní zdravotní péãi se stávají-

cím systémem financování a pro-

stfiedky, které získávala pfieváÏnû

od poji‰Èoven za svou zdravotnic-

kou ãinnost. Proto do‰lo ke spoje-

ní nemocnic R˘mafiov a Bruntál,

kde byla situace obdobná. Akutní

péãe se logicky soustfieìuje tam,

kde je vût‰í koncentrace obyvatel-

stva, a to je v Bruntále. R˘mafiov-

ská nemocnice má pfied sebou v˘-

bûrové fiízení na poskytování lÛÏ-

kové zdravotní péãe a do ukonãe-

ní tohoto v˘bûrového fiízení, které

má probûhnout do konce leto‰ní-

ho roku na Ministerstvu zdravot-

nictví âR, je dal‰í rozvoj jednotli-

v˘ch oddûlení pozastaven. LÛ-

Ïkové rehabilitaãní oddûlení v ne-

mocnici jiÏ funkãní je, tak jak by-

lo pfiislíbeno. Na definitivní sta-

vební úpravy, modernizaci a pfií-

strojové vybavení si ale budeme

muset poãkat aÏ do v˘sledkÛ uve-

den˘ch v˘bûrov˘ch fiízení. Pfii ab-

senci jakéhokoliv systému zdra-

votní péãe a avizovaném reÏimu

v‰eobecného ‰etfiení ze stran po-

ji‰Èoven a státu je to jistû postup

pochopiteln˘.

Oddûlení chronické bolesti je

v R˘mafiovû jiÏ od roku l994, jeho

ãinnost je garantována Spoleãností

pro studium a léãbu bolesti a od-

borná úroveÀ hodnocena velmi

dobfie. PrÛbûÏnû bude modernizo-

váno i pfiístrojové vybavení, které

je ale i v souãasné dobû na velmi

dobré úrovni. Oddûlení roz‰ifiuje

spektrum v˘konÛ, a to i nad rámec

standardnû poskytované péãe.

• Obãané R˘mafiovska nesou
„ztrátu“ nemocnice v rozsahu
péãe, kterou jim poskytovala, vel-
mi citlivû. VÏdy se mohli spoleh-
nout na její blízkost, na základní
nemocniãní obory, na velkou
vstfiícnost, kvalitní péãi, odbor-
nost, erudici a ochotu zdravotní-
ho personálu. Prosl˘chá se, Ïe
Euromednet ekonomicky ztráto-
vá nebo mírnûji fieãeno nev˘hod-
ná nemocniãní zafiízení hodlá
udrÏovat na hranici provozu-
schopnosti. Mezi nû se údajnû fia-
dí i Nemocnice R˘mafiov. Navíc
nûktefií lékafii, ktefií se neosvûdãi-
li v prosperujících zdravotnic-
k˘ch zafiízeních, jsou pfiekládáni
do r˘mafiovské nemocnice. Je to
pravda?

V rámci úsporn˘ch opatfiení chy-

stá ministerstvo zdravotnictví 

uzavfiení 20-30 nemocnic v âR,

které poskytují zdravotní péãi na

niÏ‰í úrovni. V souãasné dobû

nelze provozovat moderní zdra-

votnické zafiízení s kvalitním per-

sonálem a dobr˘m pfiístrojov˘m

vybavením bez odpovídajícího

vícezdrojového toku finanãních

prostfiedkÛ, a to nemal˘ch. Doba,

kdy nemocnice byla za kaÏd˘m

rohem a v‰ichni léãili v‰echno, je

nenávratnû pryã. Souãasn˘ trend

klade dÛraz na kvalitní ambulant-

ní sluÏby a koncentraci odborní-

kÛ a kvalitního vybavení do pátefi-

ní sítû nemocniãních zafiízení. Je

to na první pohled ménû pohodl-

né, ale na druhé stranû je urãitá

míra nepohodlnosti vyváÏena

pfiedpokládanou vy‰‰í kvalitou

nemocniãního o‰etfiení v uvede-

n˘ch centrech s moderní diagnos-

tickou a léãebnou technikou 

a erudovan˘mi odborníky. R˘ma-

fiov‰tí lékafii vÏdy patfiili k dobr˘m

odborníkÛm ve sv˘ch oborech,

a to nejen v rámci regionu. Takto

tomu je i nyní a není známo, Ïe by

sem byl pfieloÏen nûkter˘ lékafi,

kter˘ se nûkde neosvûdãil. Kvalita

r˘mafiovsk˘ch lékafiÛ není o nic

hor‰í neÏ v jin˘ch zafiízeních,

v fiadû pfiípadÛ je tomu právû na-

opak. JiKo

(zdroj: MUDr. Marián Olejník,
fieditel, MUDr. Stanislav Horák,
primáfi Centra léãby bolesti a re-
habilitaãního oddûlení, a Mgr.
Simona Souãková, tisková mluvãí
Euromednet)

zeptali jsme se za vás
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Oddûlení léãby bolesti má kosmetick˘ laser
Oddûlení roz‰ifiuje své sluÏby o moÏ-

nost laserového o‰etfiení pleti, jizev 

a oparÛ. Oddûlení získalo certifikát

k provádûní neinvazivní laserové léãby

v oblasti rehabilitace a dermatologie.

Vedoucí lékafi MUDr. Horák absolvo-

val ‰kolení v centru pro laserovou tera-

pii Asklepion Praha pod vedením fiedi-

tele zafiízení MUDr. Romana ·muclera

a získal certifikát radiobiologické spo-

leãnosti JEP pro léãbu v uveden˘ch ob-

lastech. Oddûlení je vybaveno poãíta-

ãovû fiízen˘mi programy a pfiístrojem

pro o‰etfiení jak léãebné, tak i kosme-

tické. Informace na ambulanci oddûlení

nebo na tel. ãísle: 554 253 335-7. -zr-

Reakce hejtmana kraje na odvolání ministrynû zdravotnictví Milady Emmerové
„Odvolání paní ministrynû není rozhodnû
jen její osobní problém, to je problém celého
ministerstva zdravotnictví a jeho dne‰ního
personálního obsazení. Problém v‰ech, kdo
nechali na‰e zdravotnictví dojít aÏ tam, kde
je - k naprostému chaosu, nekoncepãnosti ve-
dení resortu. Sama paní ministrynû to asi
opravdu myslela upfiímnû, ale to nestaãí.
Ministerstvo potfiebuje nejen nového minist-
ra, ale jiné lidi, schopné koneãnû koncepã-
ních fie‰ení nakupen˘ch problémÛ ve zdra-
votnictví,“ fiekl hejtman EvÏen To‰enovsk˘.

Námûstek hejtmana pro oblast zdravotnictví

Jifií Veverka doplnil, Ïe odvolání ministrynû

ãekal, protoÏe dlouhodobû nezvládala vedení

resortu, ale podle jeho názoru „pÛjde opût
jen o zmûnu jména ve vedení ministerstva, te-
dy zase jen o kosmetickou úpravu. Aby se nû-
co pohnulo, musí jít o zmûnu celého systé-
mu“.

Hejtmani v‰ech krajÛ vyzvali uÏ v pátek 

7. fiíjna ke zmûnám na ministerstvu zdravot-

nictví. „Vedení ministerstva dlouhodobû ab-
solutnû nezvládá danou problematiku.
Îádáme vládu o personální fie‰ení v této ob-
lasti. T˘ká se to celého vedení ministerstva,
samozfiejmû vãetnû jeho hlavy,“ prohlásil

v pátek v Karlov˘ch Varech pfiedseda Rady

Asociace krajÛ âR EvÏen To‰enovsk˘.

HejtmanÛm vadí, Ïe se problémy zdravotnic-

tví fie‰í jen doléváním penûz. „Dûsí mû, Ïe
nûkdo zvaÏuje, Ïe se potíÏe budou fie‰it úvû-
rem. To se vydáváme na cestu smrtelného ko-
lapsu zdravotnictví,“ uvedl To‰enovsk˘ v re-

akci na zprávy o moÏném úvûrování zdravot-

ních poji‰Èoven tak, aby byly schopny platit

vãas lékafiÛm.

KrajÛm mimo jiné vadí i dlouhodobé a sou-

stavné snahy ministerstva omezovat naklá-

dání s nemocnicemi, které jim stát svûfiil.

Hejtmani se kromû v˘zvy vládû také v pátek

7. fiíjna rozhodli, Ïe podají ústavní stíÏnost

kvÛli novele zákona, která krajÛm zakazuje

pfievádût nemocnice na obchodní spoleãnos-

ti. Pfiípravu ústavní Ïaloby uÏ zadal hejtman

Ústeckého kraje Jifií ·ulc, kde pfievést ne-

mocnice na akciové spoleãnosti nestaãili.

Ostatní kraje se buì pfiipojí, nebo zváÏí sa-

mostatné Ïaloby.

Transformace zdravotnick˘ch zafiízení

Moravskoslezského kraje pokraãuje podle

plánu - kraj vytvofiil devût nov˘ch akciov˘ch

spoleãností - nemocnic, které jsou zapsány

v obchodním rejstfiíku a zaãnou jako akciov-

ky fungovat po Novém roce. Obavy z reduk-

ce péãe nejsou na místû - kraj je povinen spo-

lu s poji‰Èovnami minimálnû zachovat stáva-

jící úroveÀ a dostupnost lékafiské péãe a tak

to také bude. ·árka Swiderová,
tisková mluvãí, kanceláfi hejtmana MSK

Studenti se setkají na spoleãném projektu
V R˘mafiovû se v t˘dnu od 17. do

22. fiíjna setkali pfiedstavitelé tfií

evropsk˘ch mûst - R˘mafiova, li-

tevského Alytusu a polského

Andrychova. Hosté ze zahraniãí

pfiijeli na pozvání MûÚ R˘mafiov

a Gymnázia R˘mafiov, které s ni-

mi navázalo kontakty v rámci

projektu Svût pfiátel.

Litev‰tí hosté se bûhem své ná-

v‰tûvy seznámili s v˘znamn˘mi

r˘mafiovsk˘mi firmami, prohlédli

si vzorov˘ dÛm v závodû RD

R˘mafiov a zvlá‰È silné záÏitky

mûli z exkurze na Medvûdích

skalách ve v˘‰ce 850 m n. m.,

kde sledovali, jak ‰piãková tech-

nika firmy Katr kácí stromy. Ing.

Pfiíkask˘ i pan Hama odpovídali

na detailní otázky hostÛ a proved-

li je po v‰ech provozech firmy.

Pfii náv‰tûvû na krajském úfiadû

v Ostravû si litev‰tí hosté pro-

hlédli budovu úfiadu i pracovnu

hejtmana kraje a besedovali

o systému ‰kolství na Litvû

a v âR s námûstkyní hejtmana

kraje PhDr. Jaroslavou Wenige-

rovou. Stfiedeãní odpoledne strá-

vili na r˘mafiovském gymnáziu,

kde právû probíhala vernisáÏ v˘-

stavy fotografií Jindfiicha ·treita.

Seznámení s na‰ím krajem bylo

zavr‰eno v˘letem na Pradûd.

Delegace z Gymnázia Marie-

Curie Sklodowské v polském

Andrychovû pfiijela aÏ na nejdÛ-

leÏitûj‰í jednání v závûru t˘dne,

bûhem kterého byly domluveny

základní podmínky spoleãného

projektu tfií ‰kol - Gymnázia

R˘mafiov, lycea v Andrychovû

a stfiední ‰koly v Alytusu. Îádost

o finanãní pfiíspûvek z fondÛ

Evropské unie podá nejdfiíve ly-

ceum v Andrychovû, takÏe popr-

vé by se studenti mûli setkat na

spoleãném projektu o umûní prá-

vû v tomto dvacetitisícovém

mûstû nedaleko Krakova. V dal-

‰ích letech pak pfiijde fiada na

R˘mafiov a Alytus. V blízké bu-

doucnosti se také mÛÏeme tû‰it

na náv‰tûvu litevského pûvecké-

ho sboru, kter˘ získal grant na

pobyt v R˘mafiovû, ov‰em termín

není dosud urãen.

Organizátofii náv‰tûvy zahraniã-

ních hostÛ by rádi podûkovali za

spolupráci Mûstskému úfiadu

R˘mafiov, Stfiedisku volného ãa-

su R˘mafiov, firmám Katr a RD

R˘mafiov a rovnûÏ SOU a OU

R˘mafiov, které tradiãnû zajistilo

bohaté poho‰tûní. 

Mgr. J. Slaviãínská
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·kolství

Koncentraãní tábor v Osvûtimi - nejsmutnûj‰í období lidské historie
JiÏ potfietí zorganizovala profesorka r˘ma-

fiovského gymnázia ZdeÀka Sedláãková pro

své studenty exkurzi ve Státním muzeu

v Osvûtimi. PoblíÏ tohoto polského mûsteãka

se rozkládají dva koncentraãní tábory:

„Auschwitz I“ s osmadvaceti zdûn˘mi vûzeÀ-

sk˘mi bloky a „Auschwitz II Birkenau“ s ví-

ce neÏ tfiemi sty zdûn˘mi i dfievûn˘mi baráky,

pûti krematorii a plynov˘mi komorami, kde

bûhem dvaceti minut umíralo aÏ 2000 vûzÀÛ.

„Arbeit macht Frei“ neboli „Práce osvobozu-

je“ - nápis na vstupní bránû do tábora

Auschwitz I symbolizuje ironii, pro kterou

byly za ploty z ostnat˘ch drátÛ nabit˘ch elek-

tfiinou vraÏdûny miliony lidí. Îidé, Poláci,

âe‰i, Sovûti, cikáni, obyvatelé celé Evropy

poloÏili Ïivoty pro nesmyslnou ideologii pro-

pagovanou fanatick˘m psychopatem a jeho

nohsledy. V tábofie se nachází i nechvalnû

proslul˘ blok 11 - „blok smrti“ - s popravãí

zdí. Právû u ní leÏí nespoãet kytic, vûncÛ, Ïi-

dovsk˘ch kamínkÛ i japonsk˘ch origami, kte-

ré svûdãí o celosvûtovém zájmu pfiipomínat si

události, které se pfied ‰edesáti roky dûly.

Bûhem tfiíhodinové prohlídky vidíte to nej-

stra‰nûj‰í, co jste kdy vidûli. A i kdyÏ prÛvod-

ce mluví polsky, není tfieba pfiekládat jeho slo-

va, neboÈ v‰e kolem vás mluví samo za sebe.

âlovûk si nedovede pfiedstavit takovou hrÛzu,

dokud se sám nestane jejím svûdkem, byÈ jen

nepfiím˘m. VÏdyÈ fotografie na zdech v‰ude

kolem svûdãí o tom, co se tu dûlo. Pod portré-

ty vûzÀÛ ãtete hrÛznou bilanci - prÛmûrná Ïi-

votnost vûznû, kter˘ pro‰el selekcí, byla ménû

neÏ pÛl roku. Mluvím jen o tûch, ktefií byli 

„u‰etfieni“ proto, aby do posledních zbytkÛ sil

pracovali. Îeny, dûti, stafií a nemocní, tedy ví-

ce neÏ 60 % tûch, ktefií byli vlaky pro dobytek

do táborÛ pfiivezeni, ‰li rovnou do plynov˘ch

komor, kde je „Cyklon B“ usmrtil.

Tento nejvût‰í hfibitov svûta symbolizuje

nejsmutnûj‰í období lidské historie a je pro

v‰echny následující generace v˘strahou.

Nesmíme jiÏ dopustit podobné události

a musíme legitimní

cestou zakázat jakou-

koliv propagaci na-

cismu. Není moÏné,

aby mezi námi Ïili

„lidé“, ktefií podporu-

jí tuto obludnou ideo-

logii, a nebyli nijak

trestáni za to, co prohla‰ují. Rád bych, aby si

to uvûdomili v‰ichni, kdo si holí hlavy

a vztyãují pravice. Jeìte do Osvûtimi, snad

se vám tam ve va‰ich hol˘ch lebkách rozsví-

tí! Demokracie je sice svoboda projevu

a my‰lení, ale nacismus není nic z toho.

Pro v‰echny zájemce o historii a nejen pro nû pfiipojuji nûkolik infor-

mací, uÏiteãn˘ch pro náv‰tûvu Státního muzea v Osvûtimi:

Muzeum je otevfieno dennû

8:00 - 15:00 v období 16. 12. aÏ 28./29. 2.

8:00 - 16:00 v období 1. 3. aÏ 31. 3. a 1. 11. aÏ 15. 12.

8:00 - 17:00 v období 1. 4. aÏ 30. 4. a 1. 10. aÏ 31. 10.

8:00 - 18:00 v období 1. 5. aÏ 31. 5. a 1. 9. aÏ 30. 9.

8:00 - 19:00 v období 1. 6. aÏ 31. 8.

zavírací dny jsou 1. 1., 25. 12. a první svátek velikonoãní.

Telefon: +48 33 843 2022

Fax: +48 33 843 1934 a 843 2227

Doporuãená trasa: Ostrava - âesk˘ Tû‰ín - Polski Tczeszyn - Bielsko-

Biala - Oswiecim. ·tûpán Sedláãek

Fota: zdroj internet
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Galerie gymnázia vystavuje nov˘ cyklus Jindfiicha ·treita
UÏ ãtvrtou kolekci sv˘ch foto-

grafií vystavuje od stfiedy 19. fiíj-

na Jindfiich ·treit v minigalerii

Gymnázia R˘mafiov. Po soubo-

rech Vesnice je svût (2002), Tak
blízko, tak daleko (2003 - ve svû-

tové premiéfie) a Dokoufieno!?
(2004) zvolil tentokrát téma

MládeÏ, dûti. Zatímco pfiedchozí

cykly byly jak˘msi reprezenta-

tivním vzorkem a pfiedzvûstí vût-

‰ích v˘stav, které se krátce poté

otvíraly v Praze ãi jiné metropo-

li, leto‰ní expozici ·treit sestavil

speciálnû pro gymnázium.

Mnohaletá tvÛrãí práce a nepfie-

berné mnoÏství snímkÛ dovoluje

autorovi volit témata a vybírat

z jiÏ existujících cyklÛ zcela nové

soubory, které odhalují netu‰ené

spojnice. Dle ·treitov˘ch slov

pfiedstavuje aktuální v˘stava prá-

vû takov˘ v˘bûr, ãerpající z ko-

lekcí vytvofien˘ch bûhem nûkoli-

ka let na rÛzn˘ch místech Evropy.

Najdeme zábûry z Francie,

Anglie, Polska a samozfiejmû

z âeské republiky. V‰echny nûco

spojuje, a není to pouze téma dûtí

a mlad˘ch lidí. Jak sám fotograf

uvedl, pfiál si, aby kolekce byla

mezinárodní, aby potvrdila sou-

ãasn˘ trend sbliÏování národÛ,

kter˘ proÏíváme i coby ãlenové

Evropské unie (v této souvislosti

se slu‰í podotknout, Ïe slavnostní

vernisáÏ na Gymnáziu R˘mafiov

nav‰tívili i hosté z Litvy).

V tomto duchu ukazují i vystave-

né fotografie pfiedev‰ím to, co je

pro dûtsk˘ svût bez ohledu na ná-

rodní pfiíslu‰nost charakteristic-

ké. Snímky dávají nahlédnout do

rodinné intimity, v níÏ dûti tvofií

stfied v‰eho dûní, sedíce v Ïidliã-

ce pfii krmení, leÏíce v posteli ne-

mocné, ale najdeme i jiná typická

prostfiedí - ‰kolní tfiídu, zastávku

autobusu, vesnickou ulici, kÛlnu,

pokojíãek se zrcadlem, zkrátka

rÛzná místa dûtsk˘ch her, ‰arvá-

tek i kaÏdodenních krÛãkÛ k do-

spûlosti. Objeví se tu v‰ak i kos-

tel, v jehoÏ monumentálním pro-

storu je mal˘ ministrant osamo-

cen˘ a jakoby bezmocn˘, mal˘

tvor vystaven˘ na milost velké-

mu a pfiísnému svûtu. Jednotlivé

zábûry navozují rozliãné nálady,

ãi spí‰e odstíny nálad, nûkteré

mají pfiíchuÈ nostalgie, jiné aÏ

bezútû‰nosti, ale v‰echny spojuje

láskyplná shovívavost, s níÏ je

fotograf zachycuje.

V pfií‰tím roce oslaví Jindfiich

·treit v˘znamné Ïivotní jubileum,

které bude pfiíleÏitostí k uspo-

fiádání mnoha v˘stav po celé

Evropû. Do jejich fietûzce se jistû

zapojí i skromnûj‰í, ale nám o to

bliÏ‰í v˘stava na r˘mafiovském

gymnáziu. Její téma dosud není

urãeno, ale vzhledem k tomu, Ïe

znám˘ fotograf chystá pro pfií‰tí

rok velkou retrospektivu, bude

se patrnû na co tû‰it.  ZN

¤íjen na Primû ve znamení spolupráce s Polskem
JiÏ ãtvrt˘m rokem zahájila

SSO· Prima 6. fiíjna 2005 celo-

roãní plán vzájemn˘ch vûdo-

mostních a sportovních soutûÏí

se sv˘m protûj‰kem v polském

druÏebním mûstû Ozimku. Stfie-

dní ‰kola Zespól Âkol tentokrát

hostila r˘mafiovské chlapecké

t˘my florbalistÛ a fotbalistÛ.

A protoÏe chlapci studují na

Primû tradiãnû v men‰inû, vypo-

mohli také sportovnû nadaní stu-

denti SOU a OU R˘mafiov. Spo-

leãn˘mi silami pak pod vedením

zku‰ené trenérky a tûlocvikáfiky

Ludmily StaÀkové dosáhli na

druhou pfiíãku ve fotbale a tfietí

ve florbalu. „Byli jsme dobfií, ale
tentokrát to bylo dost namáha-
vé,“ komentoval turnaj nad‰en˘

florbalista z druhého roãníku

Tomá‰ Zámeãník, kter˘ se po-

dobn˘ch akcí za ‰kolu úãastní

pravidelnû, „i tak to ale byl pûk-
n˘ sportovní den.“
Ve druhém fiíjnovém t˘dnu pak

nechybûly reprezentantky Primy

na mezinárodní znalostní soutûÏi

ãesk˘ch a polsk˘ch stfiedních ‰kol

na Gymnáziu v Îabkowicích

Slezsk˘ch. Téma znûlo „Turistic-

ké hodnoty a vzájemná spoluprá-

ce v Euroregionu Glacensis“. Pût-

apadesát studentÛ se utkalo ve

dvou kategoriích - polské a ãeské

- o Pohár generálního konzula âR

v Polsku a Pohár generálního

konzula Polské republiky v âR.

Znalosti, které musely studentky

3. roãníku Michaela Dama‰ková,

Lucie Knejpová a Pavla Gamber-

ská osvûdãit, byly rozsáhlé - t˘ka-

ly se pfiíhraniãních oblastí Sudety

a Kladsko, ãesk˘ch krajÛ Hradec

Králové, Pardubice, Olomouc,

pfieshraniãní spolupráce, vybave-

nosti hranice, pfiírodních podmí-

nek a turistick˘ch zajímavostí

v tûchto oblastech.

„Paní uãitelka Ing. Eva Sovi‰o-
vá nás peãlivû pfiipravovala, ale
to téma bylo hodnû ‰iroké, obec-
né, nebylo pfiedem jasné, na co
se nejvíc zamûfiit,“ hodnotí orga-

nizaci s kapkou zklamání dívky,

kter˘m vítûzství uniklo jen o nû-

kolik bodÛ, kdyÏ dosáhly zaslou-

Ïeného ãtvrtého a pátého místa.

„Problém byl také v jazyce - otá-
zky z polské strany jsme sice do-
staly v ãe‰tinû, ale v˘bûr odpovû-
dí v pol‰tinû,“ podot˘ká Lucie.

Na otázku, jestli se pfií‰tû zase

zúãastní, ov‰em dívky, které uÏ

bodovaly i v historické soutûÏi,

svornû k˘vají: „Urãitû, je to vel-
ká zku‰enost.“
Do tfietice se s polsk˘mi kolegy

z Ozimku setkali zástupci vedení

a ãlenové pedagogického sboru

SSO· Prima. JiÏ tradiãnû spoleãnû

oslavili polsk˘ Den uãitelÛ - tento-

krát víkendov˘m v˘letem za ães-

kou historií do Prahy. Na progra-

mu dvoudenní exkurze byly

Hradãany, Malá Strana, Národní

muzeum, Národní divadlo

a vzhledem k vydafienému poãasí

posledních dní babího léta nemohl

chybût ani v˘stup na Petfiín. V pfiá-

telské atmosféfie, která uÏ mezi 

uãiteli po létech spolupráce a set-

kávání panuje, se plánovaly dal‰í

moÏnosti v˘mûnn˘ch a soutûÏních

akcí.  Mgr. Jana Petlachová,
SSO· Prima R˘mafiov

Nová sluÏba studentského informaãního centra
Studentské informaãní centrum SSO· Prima

R˘mafiov se sídlem na Národní ulici 5 (ob-

chodní dÛm Koruna) oznamuje obãanÛm

R˘mafiova, Bfiidliãné a pfiipojen˘ch obcí, Ïe

od fiíjna zahajuje novou sluÏbu - prodej vstu-

penek do divadel v Olomouci, Opavû,

Ostravû i na muzikály v Praze. Vybrat si zá-

jemci mohou z mûsíãních nabídek pfiedstave-

ní, které jsou k dispozici. Objednat si vstu-

penky mohou kolektivy (vãetnû dopravy) ne-

bo jednotlivci.

CEKA - cestovní agentura pofiádá zájezd na

vánoãní nákupy do Nysy (10. 12.) a pozná-

vací pfiedvánoãní zájezd do Vídnû (17. 12).  

Hana âoupková, vedoucí SIC

Ing. Jaroslav Kala pfiedává studentÛm ocenûní Foto: SSO· Prima
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KaÏdá ‰kola by v souãasné dobû

mûla b˘t schopna plnohodnotnû

zajistit celou fiadu programÛ pro

voln˘ ãas. Mimo jiné mezi nû pat-

fií ‰kolní druÏiny. Jejich hlavním

cílem je mal˘ ‰koláãek, kter˘ si co

nejdfiíve zvykne svÛj ãas vyplÀo-

vat smyslupln˘m programem.

Tím, Ïe si hraje s kamarády, spor-

tuje, zpívá, kreslí, tanãí nebo hraje

divadlo, se zároveÀ chrání pfied

vlivem rizikov˘ch skupin ÏákÛ

a negativních jevÛ spoleãnosti.

Mezi ‰kolní druÏiny, které tuto

funkci plní beze zbytku, patfií i ta

na na‰í ‰kole. UÏ na první pohled

je to jin˘ svût: stûny vyzdobené

v˘tvarn˘mi pracemi dûtí, spousta

hraãek, kníÏek, pfiíjemné prostfie-

dí heren, tûlocviãna. Na‰í snahou

je, aby se dûti spoleãnou zábavou

s ostatními vrstevníky uãily tole-

ranci a spolupráci. I zde má v‰ak

v‰e svÛj fiád. Ve‰keré ãinnosti dû-

tí jsou peãlivû naplánované tak,

aby program nebyl jednotvárn˘.

Stfiídají se pohybové aktivity

s v˘tvarn˘mi a dal‰ími ãinnostmi

apod. Programová náplÀ je zpest-

fiena besedami s pfiíslu‰níky poli-

cie, ochranáfii pfiírody, hasiãi nebo

pracovníky mûstské knihovny.

Mezi pravidelné a oblíbené akce

patfií drakiáda, náv‰tûva aqua-

centra, mikulá‰ská a vánoãní be-

sídka, vánoãní koncerty Jifiího

Taufera, rÛzné sportovní hry, hle-

dání pokladu.

·kolní druÏina neslouÏí pouze

„k odloÏení dûtí“, neÏ se rodiãe

vrátí z práce. A dûlat vychovatelku

není jen vykonávat dozor. Není

lehké dûti nenásilnû zapojit do

spoleãn˘ch ãinností poté, co strá-

vily nûkolik hodin uãením ve

‰kolních lavicích. Pfiesto je pro nás

práce s dûtmi velk˘m potû‰ením.

A co spoleãnû nacviãíme, pfiedve-

deme i rodiãÛm. Pohádka ãi dût-

ská taneãní vystoupení skupiny

TK Jes jsou ozdobou v‰ech vefiej-

n˘ch akcí ‰koly.

V dne‰ní dobû, kdy malé dûti tráví

velkou ãást dne pfied televizní ob-

razovkou nebo monitorem poãíta-

ãe, pokládáme na‰i práci za zvlá‰È

dÛleÏitou. V dobré ‰kolní druÏinû,

a takovou na‰e opravdu je, se dûti

nauãí nenudit se a to se jim do bu-

doucna bude urãitû hodit.

Kdo si hraje, nezlobí
Zaãátek ‰kolního roku se nám 

opravdu vydafiil. Sotva se dûti ve

‰kole staãily rozkoukat, bylo tu

babí léto a s ním i na‰e oblíbená

drakiáda. Právû proto ‰kolní druÏi-

na pfii Z· na Jelínkovû ulici uspo-

fiádala pro dûti 7. fiíjna drakiádu.

Se‰li jsme se za nádherného po-

ãasí v zahradû Hedvy. Dûti si

pfiinesly draky rÛzn˘ch velikostí,

tvarÛ a barev, a to jak zakoupe-

né, tak i vyrobené. JelikoÏ nám

poãasí pfiálo, mohli jsme sledo-

vat úÏasnou pfiehlídku drakÛ,

ktefií se krásnû vzná‰eli.

Dûti soutûÏily podle roãníkÛ

v nûkolika kategoriích. V‰echny

byly moc ‰ikovné, pomáhaly si

a za to jim velmi dûkujeme. Na

závûr akce jsme mûli pro ty nej-

‰ikovnûj‰í pfiipravené krásné di-

plomy a sladké dobroty, které

dûti urãitû potû‰ily. Na‰i drakiá-

du pfii‰el podpofiit i zástupce fie-

ditele Jifií Gajdo‰, kter˘ se do

hrátek také pfiipojil.

A t˘den nato jsme uspofiádali pro

dûti vodní hrátky v Aquacentru

Slunce, kde jsme pro nû pfiipra-

vili soutûÏe druÏstev, míãové do-

vádûní a volné plavání. Na závûr

celé velmi vydafiené akce jsme

mûli pfiipraveno velké pfiekvape-

ní. Pro dûti byly spu‰tûny gejzíry

a mofiské vlny. Tato akce pfiedãi-

la na‰e oãekávání, protoÏe vût‰i-

na dûtí byla v aquacentru popr-

vé. Je‰tû jednou touto cestou dû-

kujeme majiteli panu Karlu Va-

lovi, Ïe nám umoÏnil akci usku-

teãnit.

A co nás ãeká dále? Dal‰í úÏasné

akce, o kter˘ch vám dáme urãitû

vûdût.

Za ‰kolní druÏinu vychovatelky
N. Bednáfiová, · Buchtová

DruÏina, kde se dûti nenudí

Úsmûvnû

Zlaté ãeské ruãiãky
Zlaté ãeské ruãiãky, toÈ rãení, provázející na‰e pfiedky po mnoho genera-

cí pfied námi, skr˘vající úctu k rukodûlné ‰ikovnosti na‰ich krajanÛ.

I dnes toto rãení stále platí, ale mnohem ãastûji ve spojení „Zlaté ãeské

ruãiãky - co mÛÏou, to ukradnou“. Po dovyprá-

vûní pfiíbûhu mé kolegynû jsem si vzpomnûl na

jednu vtipnou rozhlasovou reklamu zamûfienou

na sjednávání leasingu. Dabérka v závûru rekla-

my poznamenává: „VÏdyÈ âe‰i pfiece nekra-
dou!“ Krade se v‰echno a v‰ude. Kolegynû se

o tom pfiesvûdãila mnohokrát na vlastní kÛÏi.

... a to naposledy vãera. JelikoÏ se právû podrobu-

ji lázeÀské péãi, jsem mimo domov a spoleãnost

mi místo manÏela dûlá má spolubydlící. Ta se po ránu vypravila na ona

místa, s roliãkou toaletního papíru a dÛstojností sobû vlastní. Mezitím v‰ak

její plány zhatil zvonící telefon, tak ta dobrá du‰e svou proprietu odloÏila

a ‰la hovor vyfiídit. Nûjaká jiná du‰e (uÏ ne tak dobrá) si v‰ak mezitím je-

jí toaletní papír nemilosrdnû pfiivlastnila. Má spolubydlící byla zoufalá. Já

se touto situací vesele bavila. Má nebohá kolegynû zoufale bûhala po po-

kojích, hledajíc svÛj ztracen˘ toaletní papír, jako by vûfiila, Ïe se ne‰Èastná

roliãka sama ozve. PfiestoÏe se mi událost zdála nanejv˘‰ zábavná, nako-

nec jsem se ustrnula a vtiskla jí do ruky svou, peãlivû opatrovanou roli, aby

mohla v klidu vykonat svou potfiebu.

Smích mne v‰ak pfie‰el je‰tû t˘Ï den! Odpoledne

jsem ‰la na masáÏ. ProtoÏe pr‰elo, dostavila jsem

se s nezbytnou maliãkostí - de‰tníkem. RozloÏila

jsem ho v koutû, aby proschnul, a tû‰ila se na zu-

‰lechtûní sv˘ch zad.

„Ten de‰tník bych tam nenechávala,“ fiekla mi

sestfiiãka, kdyÏ jsem vcházela do ordinace.„Kdo

by ho kradl, kaÏd˘ má svÛj,“ odpovûdûla jsem

bezelstnû a de‰tník jsem opustila. Ale ouha! KdyÏ jsem po patnácti mi-

nutách vy‰la z ordinace, de‰tník byl pryã. Vzhledem k ranním událostem

s toaletním papírem mne kupodivu tato ztráta nemrzela, ale rozesmála.

Sice jsem trochu zmokla, ale zato uÏ vím, Ïe se krade v‰echno a v‰ude

a Ïe rãení „zlaté ãeské ruãiãky“ stále platí. BohuÏel jen trochu pozmûni-

lo svÛj v˘znam. JiKo

Foto: archiv druÏina Z· R˘mafiov

Foto: archiv Aquacentrum R˘mafiov
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Srna zapfiíãinila
nehodu za 100 tisíc

Na silnici mezi Starou Vsí

a Skfiítkem se 7. fiíjna ráno stala

nehoda, jejíÏ hlavní aktérkou by-

la srna. ¤idiã vozidla Peugeot

Partner chtûl na rovném úseku

pfiedjet nákladní vozidlo, kdyÏ

mu do cesty náhle vbûhla srna.

¤idiã pfiibrzdil, ale dostal smyk,

vjel do protismûru a skonãil

v pfiíkopu, kde se auto pfievrátilo

na stfiechu. Vznikla na nûm ‰ko-

da za 100 tisíc Kã. Auto bylo to-

tálnû zdemolováno, ale nikdo

na‰tûstí nebyl zranûn.

Divoké prase stfiet
s motocyklem pfieÏilo

Za Malou Morávkou do‰lo téhoÏ

dne veãer k jiné nehodû, pfii níÏ

sehrálo roli lesní zvífie. Tentokrát

‰lo o divoké prase, které vbûhlo

z pfiíkopu pfiímo do jízdní dráhy

17letému fiidiãi motocyklu.

Mladík po stfietu upadl na vozov-

ku, ale pád se obe‰el bez zranûní.

Na stroji vznikla ‰koda za 30 tisíc

Kã. Prase z místa nehody uteklo.

Dal‰í havárii
zpÛsobil jelen

Za R˘mafiovem ve smûru na

Dolní Moravici do‰lo v pondûlí

17. fiíjna ke tfietí nehodû s lesní

zvûfií bûhem nûkolika posledních

dní. 52let˘ cizinec za volantem

Octavie se zde boãnû srazil

s pfiebíhajícím jelenem. Na autû

vznikla ‰koda za 50 tisíc Kã. Ke

zranûní fiidiãe nedo‰lo. Jelen po

nehodû odbûhl.

Z chaty zmizelo
le‰ení i míchaãka

Dobu mezi 26. záfiím a 8. fiíjnem

si vybral neznám˘ pachatel k vy-

loupení chaty v Dolní Moravici.

Majitelce odcizil pfiedev‰ím sta-

vební náfiadí vãetnû míchaãky

a le‰ení a zpÛsobil tak ‰kodu za

témûfi 10 tisíc Kã. Pfiípad ‰etfií

r˘mafiov‰tí policisté.

PoÏár zpÛsobila
‰patnû nasazená

roura kamen
Veãer 9. fiíjna do‰lo v Horním

Mûstû k poÏáru zahradní chatky.

Bûhem nûj shofiela ãást stropu

a stfiechy chaty. Vznikla ‰koda za

30 tisíc Kã, nikdo na‰tûstí nebyl

zranûn. Jako pfiíãina vzniku ohnû

bylo stanoveno zahofiení od ka-

men na tuhá paliva Petra. Roura

kamen byla u kolena ‰patnû na-

sazena a kamna navíc stála

u dfievûné stûny a stropu. PoÏár

lokalizovala jednotka profesio-

nálních hasiãÛ z R˘mafiova

a dobrovolní hasiãi z Horního

Mûsta. Pfiípad na místû pfievzal

vy‰etfiovatel HZS Bruntál.

Hladov˘ zlodûj
snûdl ãást lupu
na místû ãinu

V noci z 10. na 11. fiíjna vnikl

neznám˘ pachatel do manipulaã-

ní skládky dfievní hmoty ve fi-

remním areálu na tfiídû HrdinÛ

v R˘mafiovû. Zde pak odcizil

nÛÏky na plech a vypáãil zámek

dvefií ‰atny. Z té ov‰em nic neod-

cizil. Poté po‰kodil mobilní buÀ-

ku a zámek na skladu pneuma-

tik. Z ledniãky v objektu rozvod-

ny elektfiiny si odnesl uskladnû-

né jídlo, které zãásti snûdl pfiímo

na místû ãinu. Vzniklá ‰koda ãi-

ní necelé 3 tisíce Kã.

Zlodûji si odnesli
hlavnû cigarety

V noci z 12. na 13. fiíjna vypáãil

neznám˘ pachatel mfiíÏ prodejny

na Hornomûstské ulici v R˘ma-

fiovû a odnesl si odtud pistáciové

ofií‰ky a více neÏ 80 krabiãek ci-

garet. Celková ‰koda vzniklá pfii

vloupání ãiní témûfi 5 tisíc Kã.

Podobn˘ incident, ale s vût‰í ‰ko-

dou, se odehrál i následující noci

v Bfiidliãné. Neznám˘ pachatel

rozbil zadní okno prodejny, vlezl

dovnitfi a odcizil cigarety v hod-

notû více neÏ 16 tisíc Kã. Kromû

toho odnesl i nûkolik lahví alko-

holu za dal‰ích bezmála 13 tisíc

Kã. Na pfiípadu pracují policisté

z Bfiidliãné, ktefií nasadili do pát-

rání i sluÏebního psa.

Uprchl˘ chovanec
byl vypátrán

Brzy ráno 13. fiíjna dopadla hlíd-

ka r˘mafiovsk˘ch policistÛ 14le-

tého svûfience diagnostického 

ústavu v Bohumínû, kter˘ odtud

o prázdninách utekl. Pátrání po

chlapci bylo vyhlá‰eno poãátkem

srpna. Hoch byl nalezen v místû

bydli‰tû v Horním Mûstû a pfie-

dán soudní vykonavatelce, která

jej znovu dopravila do ústavu.

UãeÀ na praxi
pfii‰el o motocykl

Odpoledne 17. fiíjna ukradl nezná-

m˘ zlodûj z b˘valého areálu STS

stfiíbrn˘ motocykl Simson Enduro,

kter˘ pfied halou dílen SOU a OU

R˘mafiov zaparkoval 17let˘ uãeÀ.

Chlapci, kter˘ se zde právû vûno-

val v˘cviku odborné praxe, zpÛso-

bil ‰kodu za 7 tisíc Kã. Pfiípad ‰et-

fií r˘mafiov‰tí policisté.

Náklaìák najel
na víko kanálu

Neopatrná jízda po rekonstruo-

vané komunikaci na tfiídû HrdinÛ

v R˘mafiovû se vymstila fiidiãi

nákladního vozidla Iveco, kter˘

tudy projíÏdûl 20. fiíjna brzy rá-

no. Najel na vyv˘‰ené víko ka-

nálu ve stfiedu silnice a pfiitom se

o nûj zachytil spodní ãástí vozid-

la. Pfii stfietu bylo víko kanálu

vysunuto z uchycení a na autû

vznikla ‰koda za 50 tisíc Kã.

Zpracovala redakce 
na základû podkladÛ 

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Policie pátrá po Petru Kováãovi
Devûtadvacetilet˘ Petr

Kováã, bytem Bruntál,

OkruÏní 26, je stfiední posta-

vy, má tmavé oãi a krátké

ãerné vlasy. Okresní soud

v Bruntále na nûj vydal pfií-

kaz k dodání do v˘konu tres-

tu pro krádeÏe a dal‰í majet-

kovou trestnou ãinnost. Z do-

sud provedeného ‰etfiení bylo

zji‰tûno, Ïe hledan˘ by se

mûl zdrÏovat v Bruntále

a v odpoledních hodinách by

se mohl pohybovat po rÛz-

n˘ch bruntálsk˘ch restaura-

cích. RovnûÏ není vylouãeno,

Ïe je neoficiálnû zamûstnán

u nûkteré z firem zab˘vají-

cích se v˘kopov˘mi pracemi.

Pátrání po Petru Kováãovi

bylo vyhlá‰eno jiÏ 3. února,

av‰ak do souãasné doby se

jej nepodafiilo zadrÏet.

Poznatky k souãasnému po-

bytu ãi v˘skytu hledaného

Petra Kováãe pfiijme kteráko-

liv policejní sluÏebna, pfií-

padnû je moÏno telefonovat

na linku 158. Dûkujeme za

spolupráci pfii pátrání po

tomto muÏi.

V úter˘ 11. fiíjna se uskuteãnila na území okresu Bruntál doprav-
nû-bezpeãnostní akce, pfii které bylo zkontrolováno dvû stû tfiicet
jedna vozidel. Bylo zji‰tûno sto tfiicet pût pfiestupkÛ.
Foto: váÏení nákladních vozidel na ulici 8. kvûtna v R˘mafiovû.
âtyfii nákladní vozidla pfiekroãila povolenou tonáÏ.
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Prostor pro firmy a podnikatele
Největší producent kravat v České republice - Hedva, a. s., závod 06 Rýmařov

Pokraãování v tradici textilní v˘roby na R˘mafiovsku
Poãátky v˘roby textilu na R˘mafiovsku sahají

do dávné historie. Její vznik byl ovlivnûn pfie-

dev‰ím pûstováním a dal‰ím zpracováním lnu,

kterému se v podhorské oblasti dafiilo. V roce

1548 potvrzují cechmistfii plátenického cechu

v Olomouci plátenickému cechu v R˘mafiovû

(tehdy Römerstadt) cechovní artikule.

Cechmistr v R˘mafiovû obdrÏel mistrovskou

knihu v roce 1685. Nejlep‰í podmínky pro roz-

voj plátenického fiemesla byly na Janovicku,

kde zaloÏil hrabû Harrach manufakturu, do

které povolal své poddané ze ·luknovska 

a usadil je v novû zaloÏen˘ch vesnicích

RÛÏová (Rosendorf) a Harrachov. Rozmach

této manufaktury nastává po roce 1792, kdy

janovické zboÏí proslulo svou kvalitou i na 

italském trhu. V roce 1835 vyrábûl v Horním

Mûstû Alexander Schmidt jako jeden z prvních

tapetovou látku z pfiírodního hedvábí. K vlast-

nímu rozvoji hedvábnictví na R˘mafiovsku do-

chází aÏ ve druhé polovinû 19. století, kdy by-

ly v samotném R˘mafiovû zaloÏeny dva podni-

ky. V roce 1871 fa Flemmich a v roce 1890 fa

Schiel (dodnes pÛsobící v Rakousku). Dále

pak v Horním Mûstû vzniká v roce 1897 fa

Babrach a v RyÏovi‰ti v roce 1899 fa Lori.

Tyto podniky sehrávaly v hedvábnickém prÛ-

myslu Rakouska-Uherska a následovnû i první

republiky dÛleÏitou úlohu sortimentem i kvali-

tou zboÏí. PfievaÏovala v˘roba kravatovin,

kostelních brokátÛ, dámsk˘ch ‰atovek, ‰átkÛ,

krojov˘ch brokátÛ.

Po skonãení 2. svûtové války byla ze strany or-

gánÛ mûsta snaha spojit závody na

R˘mafiovsku a vytvofiit samostatn˘ podnik.

K 1. 1. 1947 byly závody zaãlenûny do národ-

ního podniku Tkalcovny hedvábí Praha, po-

zdûji Henap. V souladu s rozdûlováním národ-

ního podniku Henap na men‰í celky byl pak 

1. 10. 1949 vytvofien z r˘mafiovsk˘ch závodÛ sa-

mostatn˘ národní podnik, kter˘ obdrÏel jméno

odpovídající pfieváÏnému charakteru v˘roby -

Brokát. Tento podnik vyrábûl kostelní, krojové

a speciální brokáty, kravatoviny, africké ‰átky,

pod‰ívkoviny, ‰atovky z pfiírodního i umûlého

hedvábí, ‰nûrovaãkoviny a tkaniny na pro‰íva-

né pfiikr˘vky. Velká ãást produkce byla vyvá-

Ïena. Hlavnû pak kravatoviny, u kter˘ch se

hlavním odbûratelem stala Austrálie a sever-

ské státy. Z rozhodnutí ministerstva spotfiební-

ho prÛmyslu byl v roce 1958 národní podnik

Brokát zru‰en a zaãlenûn do národního podni-

ku Hedva se sídlem v Moravské Tfiebové.

Konfekãní v˘roba kravat a dal‰ích módních

doplÀkÛ v R˘mafiovû se datuje od roku 1964-

1965, kdy sem byla pfievedena v˘roba národ-

ního podniku Leko Praha. Provoz konfekce

kravat byl postupnû vybaven moderními stro-

ji, coÏ umoÏÀovalo v té dobû dosahovat velice

dobr˘ch v˘sledkÛ. ProtoÏe se dafiilo vyváÏet

vût‰í mnoÏství kravatovin napfi. do Anglie ne-

bo JiÏní Afriky, bylo prostfiednictvím odbûra-

telÛ dosaÏeno lep‰ích kontaktÛ se svûtovou

módou, coÏ se projevilo i na kolekci pro vnitfi-

ní trh. V sedmdesát˘ch letech minulého století

byla znaãná ãást produkce kravat i kravatovin

vyváÏena do tehdej‰ího Sovûtského svazu. Od

roku 1990 zaãala firma, v souvislosti se zmû-

nûnou situací na tuzemském i zahraniãním tr-

hu, pfiehodnocovat obchodní a v˘robní strate-

gii. Pozornost byla nejdfiíve zamûfiena pfieváÏ-

nû na tuzemsk˘ trh, ale brzy do‰lo i k navázá-

ní nov˘ch kontaktÛ v zahraniãí (Rakousko,

Nûmecko, ·védsko, Polsko).

23. 9. 1993 byla firma privatizována a závod

Hedva R˘mafiov se stal souãástí akciové spo-

leãnosti Hedva Moravská Tfiebová.

V rámci pfiizpÛsobení se podmínkám trÏního

hospodáfiství byly nûkteré v˘robní programy

v letech 1993 - 2000 utlumeny, coÏ se neobe‰-

lo bez razantního sníÏení poãtu zamûstnancÛ

závodu, na druhé stranû v‰ak do‰lo po roce

2000 i k zásadním opatfiením vedoucím ke sta-

bilizaci v˘roby a lep‰ímu odbytu produktÛ zá-

vodu R˘mafiov.

Napfi. v roce 2000 z iniciativy zamûstnancÛ

a za podpory nového vedení vznikla konfekã-

ní dílna kusové v˘roby, která se v souãasnosti

v˘znamnû podílí na hospodáfisk˘ch v˘sledcích

celé Hedvy. Bytov˘ textil a dal‰í v˘robky po-

cházející z této dílny si na‰ly cestu na pulty

mnoha tuzemsk˘ch prodejcÛ i zahraniãních fie-

tûzcÛ - Tesco, Globus, Kaufland, Penny

Market, Plus Diskont, Ahold aj.

V souãasnosti pokraãuje v Hedvû R˘mafiov

dnes jiÏ tradiãní v˘roba mnoha druhÛ kravat

a dal‰ích doplÀkÛ pánské módy - samozfiej-

mostí je nejvy‰‰í kvalita a inspirace nejnovûj‰í-

mi svûtov˘mi módními trendy. Konfekãní díl-

na produkuje ‰irok˘ sortiment loÏních souprav,

ubrusÛ, prostírání, pfiehozÛ, pro‰ívan˘ch dek,

závûsÛ, dekoraãních pol‰táfiÛ a dal‰ích textil-

ních souãástí moderního bytového interiéru.

Neodmysliteln˘m pilífiem textilní v˘roby

v R˘mafiovû zÛstává tkalcovna závodu, ve kte-

ré vzniká nejen vût‰ina tkanin pro následné

zpracování, ale i stylové, historické a církevní

brokáty, pfiiãemÏ je moÏno díky vlastní dezi-

natufie (kreslírnû) vytváfiet originální vzory dle

pfiání a pfiedstav zákazníkÛ.

Na podporu prodeje a propagace v˘robkÛ

Hedvy R˘mafiov byla v areálu závodu novû

zfiízena i podniková prodejna, kde je zákazní-

kÛm ve‰keré zboÏí nabízeno v prvotfiídní kva-

litû a za ceny v˘robce. 

Zdenûk Hudeãek, obchodní oddûlení

Vznik tkaniny ve tkalcovnû Hedvy R˘mafiov 
Fota: archiv Hedva R˘mafiov

Pracovnice dezinatury vytváfiejí nové vzory

·ití kusov˘ch v˘robkÛ v konfekãní dílnû

Detail nabídky v podnikové prodejnû - pán-
ské módní doplÀky a bytov˘ textil
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Organizace a spolky
v˘zva

Pojìme vzít Za lano
VáÏení a milí rodiãové, v Ostravû, ãerven 2005

dovolte nám krátké pfiedstavení.

Jsme manÏelé Milan a Lenka

Svojanov‰tí, bydlíme v rodinném

domku blízko Fr˘dku-Místku,

táhne nám na ãtyfiicet, máme spo-

lu sedm dûtí, mezi nimi jako pát˘

v pofiadí je ná‰ devítilet˘ Jurá‰ek,

kterého trápí dûtská mozková obr-

na, díky níÏ jako správn˘ kvadru-

spastik jezdí na vozíãku, na‰tûstí

obstojnû mluví a v˘bornû myslí.

Jako prémii pak máme asistenãní-

ho psa Áju s v˘razn˘mi turistic-

k˘mi sklony, poníka v pubertû

a kobylu v dÛchodu.

Narození a rÛst Jurá‰ka byl pro

nás v˘zvou k nûjaké zmûnû,

zvlá‰tû poté, kdy jsme ãekali dal-

‰í miminko. Museli jsme pfiijmout

pomoc zvenãí od na‰í kamarádky,

která nám zaãala dûlat nûco jako

osobní asistentku. Dostali jsme se

do víru událostí, sbírali zku‰enos-

ti a informace. Od ledna 2002 pod

Centrem pro rodinu a sociální pé-

ãi i vedeme projekt V¯ZVA na

podporu rodin s dítûtem s tûÏk˘m

postiÏením a s hlavním dÛrazem

na kvalitní osobní asistenci.

KaÏd˘ rok znovu bojujeme o pfie-

Ïití V¯ZVY, snaÏíme se dûlat ví-

ce a lépe, nûkdy dûláme i chyby,

uãíme se, získáváme nové impul-

sy a zku‰enosti.

Spousta vûcí v péãi o handicapo-

vané dûti se u nás od roku 1989

zmûnila k lep‰ímu, ale je také

spousta vûcí, pfiekáÏek, bariér, ne-

pochopení, legislativy, které na-

‰im rodinám velmi znepfiíjemÀují

Ïivot. KaÏd˘ z nás rodiãÛ s nûãím

takov˘m bojoval a bojuje. Jednou

jsme nahofie a jednou dole. âas od

ãasu se nûkomu z nás podafií po-

vstat a nûco prosadit, na nûco po-

ukázat, nûkoho pfiesvûdãit. Ale ja-

k˘ vliv máme na nûkteré zásadní

vûci?

V fiíjnu loÀského roku na âesko-

francouzsk˘ch dnech v Ostravû

mûla má Ïena Lenka asi dvouho-

dinovou diskusi s panem

Gerardem Haonem, pfiedstavite-

lem asociace Zlat˘ dé‰È z Francie.

Ten ji pfiesvûdãoval z vlastních

zku‰eností, Ïe pokud se jako rodi-

ãe nûjak nespojíme a nebudeme

táhnout za jedno lano, nikdy ne-

mÛÏeme dÛleÏité vûci zmûnit. Od

té doby má Ïena, jako správná

„vizionáfika“, myslí na propojení

rodiãÛ dûtí s tûÏk˘m zdravotním

handicapem. Zaãala se rodit my‰-

lenka aktivity nazvané pfiíznaãnû

ZA LANO.

Rádi bychom Vás teì pfiizvali

k prvnímu kroku. Chceme se

s Vámi sejít na jednom místû, na

pár hodin a povídat si o tom, co

nás nejvíc ‰tve, co nás nejvíce 

omezuje a co chceme spoleãnû

zmûnit. MoÏná se Vám to zdá tro-

chu bláznivé a naivní, ale my má-

me odzkou‰eno, Ïe ty nejlep‰í vû-

ci se dafií vymyslet a prosadit ze-

spodu.

Nemáme ambice pozvat v‰echny

rodiãe z celé republiky, neboÈ tak

velká hala v Ostravû není. Staãily

by pro zaãátek tfieba dvojice lidí

z rÛzn˘ch rodiãovsk˘ch sdruÏení

a spoleãenství z rÛzn˘ch míst re-

publiky. Obracíme se pfiedev‰ím

na rÛzná sdruÏení rodiãÛ, neboÈ

tam jsou vût‰inou ti, ktefií se umû-

jí ozvat. Mohou se ale také pfiihlá-

sit rodiãe samotáfii.

Máme pfiedstavu tak zhruba ‰ede-

sáti „zapálen˘ch rodiãÛ“. Vezmûte

taky nûjaké muÏe, aÈ v tom nejsem

sám. Máme zaji‰tûnou úãast nûko-

lika velmi pozitivnû ladûn˘ch od-

borníkÛ, ktefií v‰ak budou tento-

krát více naslouchat neÏ mluvit

(a jsou to ti, co naslouchat umí).

Pokud jste doãetli aÏ jsem, proká-

zali jste dostateãnou míru pocho-

pení a bláznovství (prosíme, neu-

razte se). Proto Vás teì zahrneme

konkrétními informacemi:

Termín setkání âTVRTEK 10. LISTOPADU 2005
v ãase od 10 do 17 hodin

ve mûstû OSTRAVA, Kostelní námûstí ã. 1 (blízko hlavního Masarykova nám.)

VáÏení a milí rodiãové, v Ostravû, 7. 10. 2005

spoleãné celostátní setkání nazvané ZA LANO.

PROGRAM SETKÁNÍ:

9.00 - 9.30 Prezence

9.30 - 10.00 Zahájení

10.00 - 10.45 Organizaãní informace, rozdûlení do diskusních skupin

10.45 - 11.00 Pfiestávka

11.00 - 13.00 Workshop - diskusní skupiny rodiãÛ

13.00 - 14.00 Obûd

14.00 - 16.15 Prezentace závûru diskusních skupin, diskuse, zpûtná 

vazba ãestn˘ch hostÛ

16.15 - 16.30 Pfiestávka

16.30 - 17.30 Shrnutí, závûr

V dobû pfiestávek bude k dispozici malé obãerstvení.

Na základû objednání zajistíme obûd v restauraci - v˘bûr z menu

v hodnotû 55 Kã.

DOSTUPNOST:

Z hlavního vlak. nádraÏí:

tramvají ã. 1, 2, 8 na zastávku Elektra, coÏ je 8 minut za jízdenku

v hodnotû 8 Kã.

Z vlak. nádraÏí Ostrava-Svinov:

tramvají ã. 4, 8 na zastávku Elektra, coÏ je 15 minut za 8 Kã nebo

tramvají ã. 9 na zastávku V̆ stavi‰tû, taktéÏ 15 minut za 8 Kã.

Z obou zastávek je to stejnû daleko, max. 10 minut chÛze smûr

Masarykovo námûstí a hned vedle je Kostelní námûstí s budovou bis-

kupství. Parkovat je moÏno pfiímo na Kostelním námûstí - celodenní

poplatek je 30 Kã.

Rozhodnû bude co fie‰it, a i kdyÏ to hned na místû nevyfie‰íme, mÛ-

Ïeme si poradit, co se nám ve kterém regionu dafií, a sdûlit si své zku-

‰enosti. Budeme si povídat o tom, co nás v‰echny trápí, o problé-

mech, které nás spojují. I o tom, jak s tûmito problémy pohnout.

uplynuly zhruba tfii mûsíce od na‰eho prvního dopisu Vám a my se, jak

jsme slíbili, oz˘váme podruhé. Pokud se nûkomu z Vás ná‰ první do-

pis nedostal do rukou nebo zapadal prachem zapomnûní (coÏ tfieba

u mû funguje dost spolehlivû), dovolujeme si první dopis pfiiloÏit také.

Mezitím nám rychle ubûhly prázdniny, nastartoval ‰kolní rok a posu-

nul se zákon o sociálních sluÏbách, kter˘ rozhodnû nevyfie‰í v‰echny

na‰e problémy. I proto si Vás, rodiãe dûtí se zdravotním postiÏením,

znovu dovolujeme pozvat na na‰e

Milí rodiãové, moÏná to máte nûktefií k nám

kus svûta, moÏná váháte a fiíkáte si: „Proã?“

a „Stojí to za to?“ Nechceme nic slibovat, ale

vûfiíme, Ïe v˘stupy z na‰eho setkání nám

v‰em pomohou v prosazování spoleãn˘ch

zájmÛ rodin peãujících o dítû s postiÏením.

MoÏná je to zaãátek nové cesty ...

Pro telefonick˘ kontakt je Vám v pracovní

dny k dispozici paní Hana Klicperová na ãís-

le 775 244 297.

Tû‰íme se na Vás v‰echny, tû‰te se s námi. 

Milan a Lenka Svojanov‰tí



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: ¤íkej pravdu, ale musí‰ vûdût, kudy uteãe‰.  

ãeské pfiísloví
Známá i neznámá v˘roãí
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INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - listopad 2005

1. 11. 9.45 SVâ Keramická dílna pro Zv·

4. 11. 11.00 SVâ Keramická dílna pro Zv·

5. 11. 8.30 SVâ velk˘ sál Okresní pfiebor druÏstev ve stol-

ním tenisu

5. 11. 14.00 SVâ mal˘ sál Cviãení s míãem - mal˘m i velk˘m

8. 11. 11.30 kino Delenta - divadelní pfiedstavení 

pro 2. st. Z· + S·, SOU

10. 11. 9.00 SVâ Keramická dílna pro Zv·

10. 11. SVâ Burza sportovních a turistick˘ch 

potfieb

16.00 - 17.30 P¤ÍJEM

11. 11. 10.00 - 12.00 P¤ÍJEM

13.30 - 18.00 P¤ÍJEM, PRODEJ

12. 11. 8.00 - 12.00 P¤ÍJEM, PRODEJ

18. 11. 13.30 - 18.00 PRODEJ, P¤ÍJEM

19. 11. 8.00 - 12.00 PRODEJ, V¯DEJ

11. 11. 8.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

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

s pfiedstaviteli mûsta

14. 11. SVâ Vafiení v klubu SVâ

15. 11. 9.45 SVâ Keramická dílna pro Zv·

19. 11. 14.00 SVâ mal˘ sál Cviãení s míãem - mal˘m i velk˘m

24. 11. 9.00 SVâ Keramická dílna pro Zv·

25. 11. 8.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

28. 11. 18.00 SVâ pfiedsálí Koncert DO Talianka - pro vefiejnost

4., 11., 18.,

25.11. 20.30 SVâ velk˘ sál Taneãní kurz pro dospûlé

2. 11. 1935 nar. Iva Hercíková, prozaiãka, scenáristka a pfiekladatelka 

- 70. v˘roãí narození

2. 11. 1950 zemfi. George Bernard Shaw, irsk˘ dramatik, nositel Nobe-

lovy ceny (nar. 26. 7. 1856) - 55. v˘roãí úmrtí

3. 11. 1910 nar. Karel Zeman, filmov˘ reÏisér, scenárista, v˘tvarník (zemfi. 

5. 4. 1989) - 95. v˘roãí narození

5. 11. 1885 nar. Karel Hugo Hilar, vl. jm. K. H. Bakule, divadelní reÏisér, 

publicista, básník a dramatik (zemfi. 6. 3. 1935) - 120. v˘r. nar.

5. 11. 1890 nar. Jan Zrzav˘, malífi, grafik, ilustrátor a scénograf (zemfi. 

12. 10. 1977) - 115. v˘roãí narození

6. 11. 1795 zemfi. Jifií Antonín Benda, skladatel (nar. 30. 6. 1722) 

- 210. v˘roãí úmrtí

6. 11. 1880 nar. Robert Musil, rakousk˘ prozaik a esejista (zemfi. 

15. 4. 1942) - 125. v˘roãí narození

6. 11. 1945 nar. Jifií Îáãek, básník, prozaik, dramatik a pfiekladatel 

- 60. v˘roãí narození

7. 11. 1925 nar. Václav Cibula, prozaik, pfiekladatel, dramatik, autor knih 

pro mládeÏ - 80. v˘roãí narození

7. 11. 1945 nar. Vladimír Macura, literární vûdec, pfiekladatel, publicista 

a prozaik (zemfi. 17. 4. 1999) - 60. v˘roãí narození

7. 11. 1970 zemfi. Vincenc Kramáfi, historik a teoretik umûní, sbûratel

(nar. 8. 5. 1877) - 35. v˘roãí úmrtí

8. 11. 1620 bitva na Bílé hofie, ãe‰tí stavové byli poraÏeni císafiem Ferdi-

nandem II. - 385. v˘roãí

9. 11. 1980 zemfi. Toyen, vl. jm. Marie âermínová, malífika, grafiãka, ilu-

strátorka (nar. 21. 9. 1902) - 25. v˘roãí úmrtí

9. 11. 1885 nar. Velemir Chlebnikov, vl. jm. Viktor Ch., rusk˘ básník

(zemfi. 28. 6. 1922) - 120. v˘roãí narození

druh˘ ãtvrtek

v listopadu Svûtov˘ den jakosti (kvality), vyhlásila Evropská organizace

pro jakost (EOQ), slaví se od roku 1989, v âR svátek za-

ji‰Èuje âeská spoleãnost pro jakost

10. 11. 1995 zemfi. René Wellek, americk˘ literární historik a teoretik ães-

kého pÛvodu (nar. 22. 8. 1903) - 10. v˘roãí úmrtí

11. 11. Mezinárodní den váleãn˘ch veteránÛ, pfiipomíná v˘roãí pod-

pisu pfiímûfií, kter˘m v roce 1918 skonãila 1. svûtová válka,

oslavy jsou vûnovány Ïijícím i mrtv˘m veteránÛm válek

vÛbec, v âR se slaví poprvé od roku 1999, tento den také

souvisí s tzv. poppy day - z angl. den máku, symbolem

vzpomínkov˘ch slavností je kvût vlãího máku. Pfiipomíná,

Ïe ve váleãn˘ch dobách se na neobdûlan˘ch polích dafiilo

jen tomuto planému kvítku

11. 11. Den proti drogám

11. 11. 1855 zemfi. Soren Aabye Kierkegaard, dánsk˘ prozaik, teolog a filo-

sof (nar. 5. 5. 1813) - 150. v˘roãí úmrtí

11. 11. 1930 nar. Antonín Moskalyk, filmov˘ reÏisér a scenárista - 75. v˘r. nar.

Pranostiky na mûsíc listopad
• Na zaãátku listopada teplo se zimou se hádá.
• Den V‰ech svat˘ch je poslední, kter˘ léto zahání.
• KdyÏ na Du‰iãky jasné poãasí panuje, pfiíchod zimy to oznamuje.
• KdyÏ krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáfii.
• KdyÏ zaãátkem listopadu snûÏí, pak mívá sníh v˘‰ku vûÏí.
• Studen˘ listopad - zelen˘ leden.
• Hfiímá-li v listopadu, bude dobr˘ rok.
• Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima aÏ k létu.
• KdyÏ dlouho listí nepadá, tuhá zima se pfiikrádá.
• KdyÏ se v listopadu hvûzdy tfipytí, mrazy se brzo uchytí.
• Listopadové hfimûní p‰enici ve zlato mûní.
• Listopadové snûÏení ne‰kodí vÛbec osení.
• Má-li listopad dé‰È a potom mrazy, osení se ãasto zkazí.
• KdyÏ napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
• V listopadu pfiíli‰ mnoho snûhu a vody, to známka pfií‰tí neúrody.
• KdyÏ na Du‰iãky jasné poãasí panuje, pfiíchod zimy to oznamuje.
• Na svatého Martina b˘vá dobrá pefiina.
• Na svatého Ondfieje je‰tû se nám ohfieje, ale na svatého Mikulá‰e uÏ

je zima celá na‰e.
• Má-li Ondfiej na stromech kapky, bude pfií‰tí rok hodnû ovoce.

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost - listopad
Pondûlí zavfieno

Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod.

âtvrtek 14.00 - 19.00 hod.

Pátek 14.00 - 20.00 hod.

Sobota 14.00 - 19.00 hod.

Nedûle 13.00 - 19.00 hod.

Sleva vstupného - prodej do 15.30 !!!

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

AQUACENTRUM SLUNCE
na Jesenické ulici

Otevfieno kaÏd˘ den
od pondûlí do pátku 14.00 - 21.00;

soboty a nedûle vãetnû svátkÛ 10.00 - 21.00
Podrobné informace 

na www.hotelslunce.jeseniky.com
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Spoleãenská kronika

Narodili se noví obãánci
Adam âerníãek ...................................................... Stará Ves
Daniel Horáãek ..................................................... R˘mafiov
Miroslav Dzurman ................................................. R˘mafiov
Sebastian Schwarz ................................................. R˘mafiov
Markéta Hanslíková ............................................... Dolní Moravice
Lucie Janãová ........................................................ R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Anna Bryndzová - R˘mafiov .................................................. 81 let
Anna ¤eháková - R˘mafiov .................................................... 83 let
RÛÏena ·puláková - R˘mafiov ................................................ 85 let
Veronika Chibici - R˘mafiov ................................................... 85 let
Juliána Vlãková - R˘mafiov .................................................... 88 let
Jan KoÀafiík - R˘mafiov .......................................................... 89 let
Marie Vincourová - R˘mafiov ................................................. 91 let
AneÏka Poláková - Ondfiejov .................................................. 92 let

Rozlouãili jsme se
Kurt Brixel - R˘mafiov ............................................................. 1928
Jaroslav âech - Horní Mûsto ................................................... 1963
Stanislav Kovacs - Horní Mûsto ............................................. 1969
Vûra Kozelková - R˘mafiov ...................................................... 1958
Jifiina Poláková - R˘mafiov ...................................................... 1940

ManÏelé
Jan a Franti‰ka

Slovákovi oslavili
v nedûli 30. fiíjna
60. v˘roãí svatby.

Hodnû zdraví
a pohody do dal‰ích

spoleãn˘ch let
pfiejí dûti, vnuci

a pravnuci.

Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Pozvánka na besedu s historikem Jifiím Karlem

na téma:

Harrachové na R˘mafiovsku 1726-1945 - II. ãást

v úter˘ 1. listopadu v 17.00 v knihovnû

Zveme vás na v˘stavu
V prÛbûhu celého listopadu mÛÏete v hale Mûstské knihovny v R˘mafiovû

vidût v˘stavu kreseb v˘tvarnice Markéty Kuxové. Narodila se v roce

1950 ve ·ternberku, absolvovala studia na ·kole umûleck˘ch fiemesel

v Brnû a od roku 1970 Ïije v Horní Lodûnici. Práce Markéty Kuxové za-

hrnuje grafiku, kresbu, ilustraci, malbu i keramiku. V knihovnû pfiedstaví

své subtilní, poetické kresby, které v sobû mají zároveÀ kfiehkost i sílu.

Obyãejné a prosté vûci v jejích kresbách jsou zobrazeny tak, Ïe získávají

duchovní rozmûr, vyjadfiují vnitfiní svût citlivé a plaché du‰e.

PÛjãovní doba knihovny
Po 9-17, Út 9-17, St - zavfieno, ât 9-17, Pá 9-17, So 8-11

V˘stava portrétní poãítaãové grafiky
Petra Václavka a pastelÛ ZdeÀka Pfiindi‰e 

se prodluÏuje do 6. listopadu

Dne 11. listopadu bude vernisáÏí zahájena nová v˘stava:
Petr DoleÏal - plastiky (11. - 27. 11.)
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sobota 5. listopadu 17.00

Pfiíbûh modré planety
Dokument (Francie/Itálie 2004)

Kombinace humoru s váÏností, nevinnosti s moudrostí. Dal‰í opus

autorÛ filmu Microcosmos, tentokrát o zrození vesmíru, hvûzd a Ïi-

vota na Zemi. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 5. listopadu 19.30
UtrÏen˘ ze fietûzu

Akãní drama (Francie/USA/VB 2005)
Pfiíbûh Dannyho, z nûjÏ bezcitn˘ Bart udûlal bojového otroka. Îije

v kleci, Ïiví se konzervami a na krku nosí obojek. KdyÏ mu obojek

odepne, zabíjí. To se ale má zmûnit. Hrají: Jet Li, B. Hoskins, M.

Freeman. Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 6. listopadu 17.00

Madagaskar
Animovaná komedie (USA 2005)

DobrodruÏství ãtyfi zvífiátek z newyorské zoo, jeÏ omrzel pohodln˘

Ïivot. Vydají se na cestu, která je pfiivede aÏ na exotick˘ Madagaskar.

Tam se ov‰em musí postarat sami o sebe. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 12. listopadu 17.00

Zabij Nixona
Drama (USA/Mexiko 2004)

Neobyãejnû poutav˘ a tragick˘ pfiíbûh Sama Bickea, muÏe, kter˘ byl

v roce 1974 dohnán k naplánování atentátu na 37. prezidenta

Spojen˘ch státÛ americk˘ch. Film je natoãen podle skuteãn˘ch udá-

lostí. V hlavní roli Sean Penn. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 12. listopadu 19.30

Panenství na obtíÏ
Komedie (Norsko/·védsko 2004)

·estnáctiletá Bea je poslední panna ve tfiídû. Jestli se nechce dál

ztrapÀovat, musí jí kamarádky pomoci najít vhodnou „obûÈ“, která by

ji o panenství pfiipravila. Pfiístupn˘ od 15 let

a Filmového klubu

Kam na v˘let

Do Staré a Nové Vsi
PfiestoÏe jsme si letos uÏili houbafi-

sk˘ch úlovkÛ dost, mohou se ti,

kdo nemûli tu moÏnost, vydat je‰-

tû nyní na v˘let do oblíben˘ch

houbafisk˘ch terénÛ mezi Starou

a Novou Vsí, do míst, kudy vedou

ãetné znaãené i neznaãené cesty,

lákající v kaÏdé roãní dobû k opa-

kovan˘m v˘letÛm.

Od hory Soukenná (1022 m n. m.)

se ke Staré Vsi svaÏuje terén

Hrubého Jeseníku posledními v˘-

bûÏky zalesnûn˘ch hor. K nim pat-

fií v této lokalitû se sv˘mi pfiíznaã-

n˘mi názvy Ostroh (802 m n. m.),

jehoÏ táhl˘ hfibet je lemován fiadou

skalních v˘bûÏkÛ, a severov˘-

chodnû od nûj Hfiibovec (850 m n.

m.) nad b˘valou osadou RÛÏová.

Západní svah hory Ostroh spadá

do údolí Stfiíbrného potoka, jenÏ

se u pily ve Staré Vsi vlévá do po-

toka Podolského a spolu s ním

obtéká jiÏní svah Ostrohu. V tûch

místech, nedaleko v lese, mÛÏe-

me také ve svahu najít b˘valou

skalní vyhlídku se zábradlím, kte-

rá zde byla upravena je‰tû v do-

bách, kdy zdej‰í lesy nebránily

v˘hledÛm do okolí.

Na svém dal‰ím toku asi o 1,5 km

níÏe pfiijímá Podolsk˘ potok do

sv˘ch vod levobfieÏní pfiítok

Staroveského potoka. PÛjdeme-li

od tûchto míst Ml˘nskou ulicí pro-

ti proudu Staroveského potoka,

povede nás ‰iroká cesta s táhl˘m

stoupáním severním smûrem mezi

Ostrohem vlevo a Hfiibovcem

vpravo opût k Soukenné, kde jsme

popis lokality zapoãali.

PfiibliÏnû po 2 km chÛze po na‰í

trase dojdeme lesem ke kfiiÏovatce

s lesní cestou se Ïlutou turistickou

znaãkou, která spojuje Starou Ves

s nejvy‰‰ími partiemi Nové Vsi,

kde jsou bûÏecké tratû. Po dal‰ích

asi 500 metrech se na‰e cesta na-

pojí na lesní asfaltovou silniãku

s cyklotrasou ã. 6077, která do

tûchto míst cyklisty pfiivádí z údo-

lí Stfiíbrného potoka kolem dnes

zasypané b˘valé ‰toly Josefinka.

Asfaltka pokraãuje vpravo pfies 

areál lyÏafisk˘ch bûÏeck˘ch tras

k úboãí Soukenné nad Novou Vsí.

Tam, v lese nad silniãkou, jsou sta-

ré zasypané ‰toly na olovûné rudy,

na jejichÏ haldách se je‰tû dnes da-

jí obãas najít nerosty galenit, sfale-

rit, siderit a nûkteré dal‰í.

Ze silniãky pod haldami se mÛÏe-

me lesní asfaltkou vpravo s cyk-

lotrasou ã. 6142 vrátit na okraj

Nové Vsi, odkud je za pfiíznivého

poãasí pûkn˘ v˘hled na

R˘mafiovsko i Bruntálsko. Zpût do

R˘mafiova se mÛÏeme vrátit pû‰ky

cestami pfies RÛÏovou, to ale teh-

dy, pokud na pastvinách nejsou

stáda dobytka. Po silnici mÛÏeme

dojít aÏ do Dolní Moravice k auto-

busu anebo máme moÏnost vrátit

se zpût do Staré Vsi, nejlépe po

Ïluté turistické znaãce. 

Za KâT R˘mafiov Hana Ka‰parová
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Naposledy jsme opustili velkého Handka po

sÀatku s první Ïenou, jeÏ nespornû ovlivnila

jeho dal‰í Ïivot a nesmírnû pfiispûla hmotn˘m

zaji‰tûním, moÏná i trochou invence, k jeho 

umûleckému v˘voji. Ten jej pfiivedl do meziná-

rodní elity olomouck˘ch a severomoravsk˘ch

umûlcÛ, malífiÛ, sochafiÛ i ‰tukatérÛ ãi architek-

tÛ z Rakouska, nûmeck˘ch státÛ, Itálie, Francie

ãi Holandska a dal‰ích evropsk˘ch zemí, ktefií

pfiicházeli lákáni ‰tûdr˘mi moravsk˘mi preláty,

‰lechtou ãi bohat˘mi mû‰Èany. Dnes se dozví-

me, jak proslulost malífie rostla a objednávky se

neustále mnoÏily a roz‰ifiovaly na dal‰í místa

a kdo se stávali jeho mecená‰i a zákazníky pfie-

dev‰ím. Ov‰em jistû téÏ postfiehneme, Ïe se

malífiství tehdy povaÏovalo za bûÏné fiemeslo

jako tfieba klobouãnictví ãi svíãkafiství, aãkoli

bylo moÏná o nûco lépe placeno, ale postavení

umûlce v dne‰ní spoleãnosti je mu neuvûfiitelnû

vzdálené.

„V roce 1717 mnû dÛstojn˘ pan P. (P. - páter,

otec, titul knûze) Jan Kugler, kancléfi olo-
moucké univerzity, pfiikázal vymalovat audi-
torium (posluchárnu), ale jen vodov˘mi bar-
vami. K slíbenému honoráfii 400 zlat˘ch jsem
pfiedtím dostal 50 zl. Potom jsem obdrÏel za-
kázku na 5 velk˘ch olejomaleb, znázorÀují-
cích v‰echny císafie a biskupy, ktefií byli do-
brodinci univerzity. Za to jsem obdrÏel
300 zl. Aãkoliv tyto malby nebyly zcela doko-
nalé, mé postavení se zlep‰ilo a po této prá-
ci jsem dostával více zakázek. V roce 1719
jsem ve ·ternberku pro pana Friedricha (ka-

novníka Johna) zhotovil 12 velk˘ch a 14 ovál-
n˘ch obrazÛ a podobiznu dÛstojného pana
preláta Patricia Lehmanna. V roce 1720
jsem byl za 100 zl. propu‰tûn z poddanství
Jeho Excelence hrabûte Gallase, neapolské-
ho místokrále (Jana Václava, manÏela Marie

Arno‰tky rozené z Dietrichsteinu, drÏitelky

janovického panství. Jedná se asi o omyl ne-

bo chybu v datování, protoÏe Gallas zemfiel

jiÏ roku 1719, a v˘host mu tedy mohla dát uÏ

jedinû ovdovûlá hrabûnka). Roku 1721 jsem
si od Franti‰ka Schneidera, obchodníka se
Ïelezem, koupil za 1900 zl. dÛm ve Ztracené
ulici (ã. 10, ve skuteãnosti 1722 a za 1850

zl.) a stal jsem se mû‰Èanem (olomouck˘m).
Do Pavlovic jsem maloval oltáfiní obraz sv.
Jiljí. V roce 1722 jsem ve zdej‰ím vûzení, kde
byl umuãen blaÏen˘ Jan Sarkander, vymalo-
val freskou kapli. TéhoÏ roku jsem na zdej‰í
radnici vymaloval otevfien˘ sál. Potom jsem
maloval u veledÛstojn˘ch P. P. (P. P. - otcÛ)

franti‰kánÛ Svaté schody (...). V té dobû jsem
byl pfiijat do cechovního bratrstva k pánÛm
malífiÛm. V roce 1723 jsem od dÛstojného
pana preláta a pfievora zdej‰ího kartuzián-
ského klá‰tera Údolí Josafat získal zakázku
na fresku v kostele v Jívové i se dvûma ka-
plemi na v‰echny oltáfiní obrazy.
7. února 1724 jsem se oÏenil s paní vdovou
po zemfielém Ferdinandu Nabothovi.
Svûdky nám byli ‰vec Urban Pichler
a ·ebestián Neüser. NB (?). Radili mnû,

abych se zakousl do koláãe, dokud je tepl˘.
V roce 1724 jsem dostal od Jeho DÛstojnosti
pana P. Crysanta, kvardiána (pfiedstaven˘

klá‰tera) minoritského klá‰tera v Opavû, za-
kázku na fresku v tamním kostele. Bylo to
smluveno za 1100 zl. Byl jsem s tím za jedno
léto hotov. Roku 1725 jsem pro tent˘Ï kostel
namaloval oltáfiní obraz Franti‰ka
Serafínského. Obraz dal namalovat pan
Novák, lékárník v Opavû. Tehdy byl u mne

tovary‰em Petr Hochäcker z Bavorska.
TéhoÏ roku jsem vymaloval v jezuitské koleji
(tzv. Îerotínum pfii chrámu Panny Marie

SnûÏné) auditorium comicum (aulu) a kapli
vedle o‰etfiovny. V roce 1725 jsem na pfiíkaz
Jeho Magnificence dÛstojného pána P. Sei-
dla, rektora akademické a biskupské koleje,
vymaloval refektáfi (jídelnu). Smluveno 800 zl.
Okolo toho roku jsem spoleãnû s tovary‰em
Libholtem z Bruntálu vymaloval na Svatém
Kopeãku na jiÏní stranû chodbu. V roce 1726
jsem opût na pfiíkaz Jeho DÛstojnosti pana
Jana Seidla vymaloval v koleji knihovnu.
Smluveno za to 1000 zl., okna (okenní ostû-

ní) jsem maloval neobvykle. Tehdy ke mnû
vstoupil do zamûstnání pan Drechsler z nû-
mecké ãásti âech. V roce 1727 jsem s tova-
ry‰em Janem Drechslerem vymaloval v kos-
tele na Svatém Kopeãku 2 oratofie (oddûlené

modlitebny) a v refektáfii (jídelnû) olejov˘mi
barvami strop. P. Augustin Gruber byl tehdy
pfievorem (pfiedstaven˘m klá‰tera). V téÏe do-
bû jsem také vymaloval pro Jeho
Magnificenci zdej‰ího rektora, dÛstojného
pána Jan Rollera S. J. (Societas Jesu,

Tovary‰stvo JeÏí‰ovo = jezuitsk˘ fiád) za 60
zl. kapli sv. Pavlíny. V roce 1728 jsem dostal
od Jeho DÛstojnosti pana P. Weidingera
S. J., rektora zdej‰ího císafiského Ferdinan-

dova konviktu (studentské koleje), zakázku
na fresku v nové oválné kapli BoÏího tûla.
Smluveno za 400 zl. Pomáhal mnû pfii tom
Jan Drechsler. Sochafi Filip Sattler zde ‰tu-
kami vyzdobil tfii oltáfie. TéhoÏ léta jsem P. P.
jezuitÛm v Opavû namaloval za 110 zl. velk˘
obraz do refektáfie znázorÀující svatbu
v Káni Galilejské. Pomáhal mi pfii tom Jan
Drechsler.
3. ãervna se narodila moje dcera a byla po-

kfitûna Marie Pavlína Antonie. Kmotry byli
‰vec Urban Pichler a obchodnice vínem
Marie AlÏbûta Gustinová.
TéhoÏ ãasu jsem získal zakázku na malbu nû-
kolika místností v nové budovû klá‰tera na
Hradisku. Slovutn˘ pán Robert Sancius byl
tehdy opatem a P. Ignác stavebním inspekto-
rem. Za práci smluveno 500 zl. V roce 1728
jsem na pfiíkaz Jeho DÛstojnosti milostivého
pána, pana Patricia Meixnera, probo‰ta ve
·ternberku, namaloval fresku v refektáfii
a kromû toho více dal‰ích maleb. Smluveno
za to 300 zl. V téÏe dobû nechal pan Hordes
S. J., rektor zdej‰ího semináfie (knûÏského 

uãili‰tû) vymalovat kapli. Vymaloval jsem ji
zdarma. V roce 1729 mnû pan faráfi z Kfie-
nové nedaleko Moravské Tfiebové zadal fres-
kovou malbu ve svém novû postaveném kos-
tele. Smluveno 800 zl. a stravování s jedním
tovary‰em. Z Kfienova jsem s panem Janem
Drechslerem, sv˘m tehdej‰ím tovary‰em, od-
jel do Hradce Králové a potom do Sedlce,
kde jsem se seznámil s proslul˘m malífiem
(Petrem) Brandlem. Odtud jsme jeli do
Prahy a vykonali tam poboÏnost u sv. Jana
Nepomuckého. Potom jsme opût jeli domÛ
a malby v Kfienové dokonãili.“

Mgr. Jifií Karel
(Citováno z autobiografie J. K. Handkeho)

Jan Kry‰tof Handke, olomucensis pictor, cechovní mistr a mû‰Èan
Z historie

Stigmatizace sv. Franti‰ka (1726) - olej, na objednávku opavského lékárníka Nováka
Repro: Jan Kry‰tof Handke, malífiské dílo
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Psáno do ‰uplíku
próza

Lubo‰ Hlavienka: Zpovûì (10. ãást)
Rosalitin stín se rychle mihl po z‰efielé stûnû,

zatímco jsem s hlavou sklopenou do dlaní

pfiebíral svou situaci, a dfiív, neÏ jsem coko-

liv udûlal, stála uÏ za mnou.

„Neboj se, brzy si na v‰echno zvykne‰, jako si

zvykli i ti pfied tebou,“ po‰eptala mi do ucha,

„a pak budeme jen ty a já.“ Pfii tûch slovech se

pfiehnula pfies opûradlo a dlouze mû políbila.

„Pojì, mám pro tebe pfiichystané pfiekvapení,“

pronesla, kdyÏ koneãnû skonãila se studiem

m˘ch rtÛ. Pak se hbitû zvedla a zamífiila k pfii-

vfien˘m dvefiím, u nich se opût zastavila a pohy-

bem ruky mi naznaãila, Ïe ji mám následovat.

Do‰el jsem aÏ k ní, zeptal se jí, co chce dûlat,

ale mou otázku jen mlãky pfie‰la a místo toho

jemnû zatlaãila do dvefií, zpoza nichÏ se dovnitfi

vylilo jasné svûtlo. Rosalita vstoupila jako prv-

ní. Já jsem se s odstupem pár krokÛ drÏel za ní.

Byli jsme v nûjakém malém sále, po jehoÏ

obvodu byly rozmístûny desítky svícnÛ, ji-

nak v nûm aÏ na malé kfieslo vedle krbu ne-

bylo nic. A vprostfied té nesmírné prázdnoty

tam stálo naprosto osamocené a opu‰tûné

mladé, ne víc neÏ patnáct let staré dûvãe.

Byla na první pohled nervózní, nevím, co jí

Rosalita fiekla, ale ve chvíli, kdy jsme vstou-

pili dovnitfi, jen stydlivû sklopila zrak a jed-

na její ruka ustaviãnû Ïmoulala ‰pinavé ‰aty.

„Je tvá,“ ‰eptla mi Rosalita do ucha.

„CoÏe?“ otázal jsem se jí podivenû.

„Neboj se, vezmi si ji,“ nabádala mû jemn˘m

hlasem, „ukoj hlad, kter˘ tû spaluje, a popr-

vé prozfii do svého nového bytí. Zasaì jí nad-

pozemsk˘ polibek, kter˘m se její Ïivot pfieli-

je do tv˘ch Ïil, zakus ten slastn˘ pocit blaÏe-

nosti, aÏ se ti její teplá krev bude rozpou‰tût

na jazyku. Nesmí‰ se tomu bránit, Migu, je

to souãást tvé pfiirozenosti, je to zákon pfiíro-

dy, ty jsi lovec a ona je kofiist,“ klesla hla-

sem, zatímco se její pohled zabodával do ml-

ãící postavy vprostfied sálu.

S bezradn˘m v˘razem v obliãeji jsem se na 

okamÏik podíval Rosalitû do tváfie, a pak jí tûs-

nû následován se vydal vstfiíc dûvãeti, jejíÏ zrak

se v jednu chvíli neznatelnû zvedl a zasvítil

smûrem k nám, kdyÏ ale zjistila, Ïe jsme kousí-

ãek pfied ní, opût spadl nûkam do prázdnot.

Do‰el jsem aÏ k ní, lehk˘m pohybem jí zvedl

hlavu a podíval se do jejích vystra‰en˘ch oãí,

které tûkaly ze strany na stranu, jen mû si sna-

Ïily nev‰ímat. Rosalita ji zatím obe‰la a let-

m˘mi dotyky cuchala její zplihlé ãerné vlasy.

Sklonil jsem se k ní a pfiitiskl své rty na její

‰íji, nebránila se, koutkem oka se mi podafiilo

v‰imnout si Rosalitina skrovného úsmûvu.

Ústa se mi k jejímu krku znovu, skoro samo-

volnû, pfiitáhla a já opatrnû prokousl její kÛÏi

a zachytil první nápor rudé tekutiny, kter˘ se

z otevfiené rány vyvalil ven. Slabounce vzdy-

chla, spí‰e v‰ak chvilkovou opojnou slastí

neÏ bolestí, kterou jí na‰tûstí nebylo souzeno

zakusit. Hltavû jsem polykal tekutinu vyvû-

rající ven a koneãnû se mohl oprostit od toho

svazujícího bfiemene nesnesitelného hladu,

jeÏ mne do té chvíle tíÏilo.

„Ne!!!“ zaburácel mÛj v˘kfiik náhle sálem,

kdyÏ jsem si uvûdomil, Ïe tûlo, které mi spo-

ãívalo v objetí, se pozvolna mûní v hadrovou

pannu. Rosalita se na mû udivenû podívala.

„Já jí nevezmu Ïivot, znovu uÏ ne!“ vyrvalo

se mi z hrdla.

„Nemusí‰, kdyÏ nechce‰, ráda dokonãím to,

co ty nedokáÏe‰,“ odvûtila mi chladnû a se-

hnula se nad bezvládn˘m tûlem, které v‰ak

pofiád je‰tû Ïilo.

„To ti nedovolím!“ zakfiiãel jsem, kdyÏ se

Rosalitiny rty dotkly je‰tû zlehka pulsujícího

krku. Namísto odpovûdi mû v‰ak seÏehl po-

hled, kter˘ ze mû vyrazil v‰echnu sebedÛvûru,

jiÏ jsem do sebe vkládal. A tak jsem dál uÏ jen

jako bezmocn˘ divák sledoval, jak se opût tisk-

ne k její ‰íji, jak hrubû se do ní zakousla a jak

bezcitnû z ní vysává poslední zbytky Ïivota.

A tohle, snad i tohle byl ten okamÏik, kdy se

mi Rosalita zaãala hnusit, kdy jsem ji zaãal

bytostnû nenávidût. Odpuzovala mû její ne-

milosrdnost, chladnokrevná krutost, kterou

jsem u ní spatfiil, dûsil jsem se její do tem-

n˘ch vláken ‰ílenství zahalené mysli, toho

nelidského zla, které z ní doslova sálalo. V tu

chvíli jsem si to v‰ak bohuÏel je‰tû neuvûdo-

mil, to aÏ mnohem pozdûji mi totiÏ bylo do-

voleno koneãnû prohlédnout, teì jsem jen

ztuhl˘ strachem stál a díval se na ponuré di-

vadlo, odehrávající se právû pfiede mnou.

Zfiejmû jsem to tenkrát ani tak necítil, ale kdy-

bych udûlal cokoliv jiného, kdybych se vzmohl

byÈ jen na symbolick˘ odpor, bylo by to mno-

hem lep‰í neÏ to bezedné ticho, do nûhoÏ jsem

se ponofiil. Ale tím, Ïe jsem nefiekl nic, tím, Ïe

jsem se zkoprnûl˘ strachem díval, jak její mlad˘

Ïivot uniká do prázdnot, tím jsem se stal stejnû

vinen její smrtí, jako kdybych ji b˘val zabil sám.

Ani nevíte, otãe, jak zvrácen˘ smysl pro hu-

mor musí mít osud. TotiÏ ve chvíli, kdy se

Rosalita od ní zvedla, kdyÏ se koneãnû zvedla

od toho nehybného tûla a s krví záfiícím ú‰kleb-

kem na rtech zamífiila ke mnû, v‰iml jsem si

toho, co je‰tû pfied chvílí bylo Ïivou, d˘chající

bytostí. LeÏela tam, jako by jen spala, ruce mû-

la roztaÏené do stran a s hlavou zvrácenou

k v˘‰inám se podobala andûlu vzlétajícímu

k nebesÛm. V záfii tûch desítek a desítek svící

vypadala jako zpodobení ve‰keré ãistoty a ne-

vinnosti, které uÏ dávno pozbyl tento svût, ja-

ko odlesk samotné boÏí nesmírnosti, kter˘

jsme my dva, nestvÛry vyvrÏené z nejspodnûj-

‰ích útrob zemû, zadusili v rozpuku jeho Ïití.

Po chvíli bezedného ticha ze mne nakonec

vypadlo jen ubohé nic nefiíkající: „Proã?“

„Proã jsi ji nemohla nechat Ïít?“ ptal jsem se,

zatímco se Rosalitina tváfi pomaliãku rozta-

hovala do ‰kodolibého úsmû‰ku. Já toho ale

nedbal a pokraãoval dál: „Co ti udûlala, Ïe

musela zemfiít, vÏdyÈ byla tak mladá, tak

zoufale nevinná? Proã to tak muselo b˘t?“

„Ach, Migu,“ promluvila ke mnû trochu roz-

tfiesen˘m, nicménû hofik˘m smíchem podbarve-

n˘m hlasem, „nikdo není nevinn˘, v‰ichni jsme

nûãím vinni, v‰ichni máme hluboko do kÛÏe

vpáleny cejchy sv˘ch vin, které úzkostlivû skr˘-

váme pfied svûtem i sebou sam˘mi, protoÏe 

otevfienû si pfiiznat svou vinu je to, co mnozí ni-

kdy nesvedou. A tak se radûji pfietvafiujeme, na-

sazujeme si masky poãestn˘ch mû‰ÈanÛ, prstem

si ukazujeme na ty, kter˘m jejich masky odvál

vítr a oni teì stojí v‰em na oãích, zcela nazí, jen

se sv˘mi vinami, a sami se pfiitom pofiád dûsíme

okamÏiku, kdy pfiijde ten, kdo strhne masku

nám. Ne, Migu, nikdo není nevinn˘,“ zavrãela

poslední vûtu, na chvíli se otoãila, zadívala se

na mrtvé tûlo a pak opustila místnost.

Také jsem je‰tû znovu pohlédl na to torzo Ïi-

vota, jeÏ se ve chvíli své smrti povzneslo na

roveÀ andûlÛ, a poté se rychlou chÛzí vydal

za Rosalitou.

„Snad si nemyslí‰, Ïe má‰ právo stát nad jejich

Ïivoty,“ vyletûla mi z krku slova dfiív, neÏ jsem

staãil pomyslet, co vÛbec znamenají, pfiíval 

emocí, které zastupovaly to lidské, co ve mnû

je‰tû bylo, se uÏ ale zastavit nedal. „Nejsi jejich

soudcem a nikdo ti nedal tu moc rozhodovat

o jejich bytí a nebytí, ty nejsi bohem, abys mo-

hla rozhodovat, kdo Ïít smí a kdo ne! Proã ...“

Dal‰í mé my‰lenky v‰ak pfieru‰il Rosalitin po-

dráÏdûn˘ hlas: „Ale ano, Migu, mám!“ vykfiik-

la, dále uÏ ale pokraãovala mírnûji. „Já mám to

právo stát nad jejich Ïivoty, ano, Migu, já smím

rozhodovat, kdo bude Ïít a kdo ne, protoÏe je-

li ãlovûk vrcholem ve‰kerého stvofiení, pak my

jsme korunou, která dlí na jeho hlavû. A aÏ si

koneãnû pfiizná‰, co jsi zaã, aÏ koneãnû uvidí‰,

Ïe i ty musí‰ zabíjet, abys sám mohl Ïít, teprve

pak pochopí‰, Ïe také ty má‰ tu moc.“

„Ale co kdyÏ nechci tu moc mít, co kdyÏ ten

ãlovûk, kter˘ ve mnû kdysi byl, je‰tû není tak

úplnû mrtv˘ a teì ze v‰ech sil kfiiãí, Ïe dost

uÏ bylo v‰eho toho vraÏedného bûsnûní! Co

mi fiekne‰ na to, Ïe radûji budu Ïivofiit z krve

krys, potkanÛ a podobné havûti, neÏ bych

znovu mûl zahrát tu píseÀ smrti?“

„¤eknu jen to, Ïe jsi hlupák, pokou‰í‰-li se

schovat sám pfied sebou,“ odvûtila mi Rosalita

a okamÏitû pokraãovala dál: „Ale pokud

chce‰ odejít, tak bûÏ,“ ukázala rukou na nûja-

ké zavfiené dvefie, „nedrÏím tû tu, nejsi m˘m

vûznûm. NeÏ v‰ak odejde‰, dobfie si to roz-

mysli. Beze mû tam venku bude‰ ztracen, ne-

bude‰ mít kam jít, bude‰ bez toho, kdo by tû

chránil, zuboÏen˘ se bude‰ brouzdat stokami.

To je to, co chce‰? A navíc, kdo tû uchrání

pfied stra‰n˘m sluncem, aÏ se znovu probudí,

aby na pár hodin vyrvalo vládu nad zemí z ru-

kou nesmírné noci, kdo tû zachrání pfied jeho

vraÏedn˘mi paprsky?“ klesla v˘raznû hlasem.

Co jsem jí na to mûl fiíct? Jakkoliv to mohlo

znít krutû, mûla pravdu, bez ní jsem nebyl ni-

ãím, ani sám sebou, prostû niãím. A tak to je-

diné, co jsem mohl dûlat, bylo ji jen rezigno-

vanû následovat do tmav˘ch sklepÛ, které se

pro mû mûly stát nov˘m domovem. 

(Pokraãování pfií‰tû)
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Pfiipomínáme si

poezie
Miroslav Václavek

âtvero oãí

MÛj stín opfiel se o zeì

a zamlãel

v pokoji samoten

ode‰li v‰ichni z nûj

jako sen

a star˘ nábytek

kosti své

srovnal si zpût

aÏ zapraskala pohovka

a ãtvero Ïhav˘ch oãí

rozpálen˘ch táním

v krbu syãí

kdyÏ okolo mého ohnû

v bílém jde‰

dvounohá

právû

ze mû jsi vstala

a tvé vlasy je‰tû po mém

cítit jsou

Narodil jsem se za okrajem ...

Narodil jsem se

za okrajem vûtru

... Ïiji

svému ãasu poblíÏ

... umírám

den po dni

mal˘ pták v mém srdci

o mnû neví

... jsem moÏná pouze nûãí sen

a i vy se mi jenom zdáte

... v m˘ch kostech

bije Ïivá zem

ranami v oãích

mi vytéká noc

Roztanãen˘ sonet

Po stfiechách tanãí ptáci

Hru stínÛ, z per pantomimu

O letu, o vûtru, o zrajícím vínu

V podzimní vinici

Na nebi hvûzda, podobna slunci

Îlutá a pfii‰itá, v modrém plynu

Rej smutnûní, lesk bolesti, pod kÛÏí vinu

V mém vlastním cizinci

Kdosi do pokoje vchází

Snad mÛj Ïalostn˘ klid

Hvûzdy, ptáci, díry v mracích

V‰ak odejdu z nûj, jako ten, co schází

Shofiím jako kámen, jako asteroid

Jako ten, co miloval, nûco v lidech, cosi

v ptácích

Slavná neslavná bitva
Nedûle 8. listopadu mohla uply-

nout sváteãnû a odpoãinkovû ...,

kdyby se ov‰em nepsal rok 1620

a na nízkém kopci za Prahou se

zrovna nechystala bitva, která

mûla vstoupit do dûjin. Od bitvy

na Bílé hofie ubûhlo uÏ 385 let,

a pfiestoÏe trvala sotva dvû hodi-

ny, dodnes se o ní uãí dûti ve

‰kole. Pfiitom ‰lo o bitvu spí‰e

neslavnou, ba dokonce o fiasko,

alespoÀ pro ty, na jejichÏ stranû

byly sympatie tehdej‰ího vesmûs

protestantského R˘mafiovska.

KdyÏ se krátce po poledni toho

dne na Bílé hofie stfietla vojska cí-

safie Ferdinanda II. a Katolické

ligy s Protestantskou unií, zdálo

se, Ïe v˘hody jsou spí‰e na stra-

nû tûch druh˘ch. Armáda Zimní-

ho krále Fridricha Falckého se 

usadila na kopci, obû kfiídla kryta

(zdí obory a pfiíkr˘m srázem),

v zádech posily a hradby Prahy.

Vojáci katolického protivníka,

byÈ poãetnûj‰í, byli navíc vyãer-

páni dlouh˘m pochodem. Pfiesto

dokázali nad odpoãinut˘mi, ãi

spí‰e zahálejícími protestanty

(nûktefií unijní velitelé pr˘ strávi-

li bitvu v praÏsk˘ch krãmách) za

pomûrnû krátkou dobu zvítûzit

a jejich nedisciplinované vojsko

doslova rozprá‰it. Králi Fridrichu

Falckému nezbylo neÏ s ostudou

uprchnout.

Bitva na Bílé hofie byla pouh˘m

vyvrcholením celé fiady bitev,

které jiÏ del‰í dobu suÏovaly ze-

mi rozvrácenou náboÏenskou in-

tolerancí a mocensk˘mi zájmy

okolních velmocí. ·tûstí se

v nich pfiiklánûlo tu na katolic-

kou, resp. císafiskou, tu na pro-

testantskou, resp. stavovskou

stranu, a ani zdánlivû rozhodují-

cí bûlohorská bitva nemusela

je‰tû znamenat ztrátu samostat-

nosti ãeského království. Na úze-

mí âech, Moravy, Kladska (kte-

ré tehdy patfiilo k na‰emu území)

a Slezska se o autonomii zemû

bojovalo je‰tû v následujících

dvou letech. Pfiesto vnímáme bit-

vu na Bílé hofie jako zásadní mez-

ník a pfiedstupeÀ tzv. pobûlohor-

ské tragédie. Jak˘ vliv mûla na

budoucnost ãeského trÛnu, je

dobfie známo. Jak se ov‰em do-

tkla následná rekatolizace a tfiice-

tiletá válka (v té dobû jiÏ dva ro-

ky probíhající) na‰eho zapadlého,

od centra dûní vzdáleného kraje?

R˘mafiov byl v období náboÏen-

sk˘ch tfienic i následné války co-

by pfieváÏnû luteránské mûsto na

stranû ãesk˘ch stavÛ. Díky moud-

ré správû a podpofie hoffmannské

vrchnosti, sídlící v Janovicích, se

hospodáfisky i kulturnû rozvíjelo.

Po velkém poÏáru z roku 1609 byl

opraven farní kostel (dne‰ní kato-

lick˘ kostel sv. Michaela byl teh-

dy protestantsk˘) a obohacen

o nûkteré nové prvky (boãní tribu-

ny pro literátské bratrstvo). Hut-

nictví jiÏ upadalo kvÛli nedostatku

kvalitní rudy, zato se silnû rozvi-

nula v˘roba zbraní, které se v tûÏ-

k˘ch letech tfiicetileté války nejed-

nou staly úplatkem pro plundrující

armády, táhnoucí krajem.

Zatímco první fáze tfiicetileté

války vãetnû bûlohorské bitvy se

R˘mafiovska prakticky nedotkla,

pfiibliÏnû od roku 1622 zaãala je-

jí chapadla zasahovat i sem. Jak

známo, válka nikdy nepfiichází

sama, vÏdy má s sebou i své po-

mocníky - hlad a mor. Sucho

a neúroda zpÛsobily velké zadlu-

Ïení mûsta, mor roku 1623 skosil

na 900 farníkÛ. A nebyl poslední.

Moravu ohroÏovaly v˘pady Tur-

kÛ a spolãen˘ch UhrÛ, taÏení

proti nim zvy‰ovala danû. Svou

daÀ si vybírá i poãínající rekato-

lizace. V roce 1625 je mûsto zba-

veno evangelického pastora

Tomá‰e Scholze a na fafie se 

usidluje katolick˘ faráfi. Nafiízení

moravského správce, kardinála

Karla z Dietrichsteinu, o povin-

né konverzi ke katolictví v‰ak

zatím nikdo nerespektuje.

V druhé fázi tfiicetileté války,

tzv. válce dánské, se dosud nepo-

katoliãtûní R˘mafiované pfiidali

k dánskému vojsku, jeÏ roku

1626 obléhalo a dobylo Sovinec.

Sv˘m souvûrcÛm poskytovali

r˘mafiov‰tí mû‰Èané potraviny

i vlastní bojovníky. Za „zloãinné

spolãení“ bylo mûsto po válce

potrestáno vysokou pokutou.

Pak ov‰em pfiichází skuteãná re-

Foto: internet



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 18/2005

19

katolizace. V roce 1628 je i na

Moravû vyhlá‰eno Obnovené

zfiízení zemské. V‰ichni, kdoÏ

odmítnou pfiestoupit na katolic-

kou víru, musí opustit zemi. Za

svou neochotu konvertovat je

pfiinucen odejít do exilu i lute-

ránsk˘ pán Wolfgang Hoffmann

z Grünbüchlu a Stfiechova. Za-

nechal v Janovicích Ïenu i dûti

a ode‰el do Polska, kde roku

1641 zemfiel.

Krátce po ústupu DánÛ do zemû

pfiitáhli ·védové. Dlouhé ‰védské

války R˘mafiovsko úplnû oÏebra-

ãily. Ve mûstû se stfiídaly regi-

menty, ohroÏovaly je i tlupy zbû-

hÛ. Roku 1642 sem poprvé vtrhli

·védové a vyplenili, co se dalo.

O rok pozdûji po ãetn˘ch poku-

sech dobyli Sovinec a krátce nato

získali i Rab‰tejn a tím pod svÛj

vliv celé panství. ·védové, tfieba-

Ïe rovnûÏ protestanti, ale kalvi-

nisté, nikoliv luteráni, nebyli jiÏ

tolik pfiátel‰tí jako jejich dán‰tí

pfiedchÛdci. Mûsto jim muselo

odvádût vysoké v˘palné, a pfiesto

si nikdo nemohl b˘t jist sv˘m Ïi-

votem ani majetkem. Lidé museli

dodávat potraviny, zbranû a stfie-

livo, pracovat na stavbû nov˘ch

opevnûní, mladíci byli verbováni

do armády, Ïeny ãasto znásilÀo-

vány. Mnoho místních fiemeslní-

kÛ a sedlákÛ pfii‰lo o v‰echno.

Dal‰í morové epidemie si pfiipsa-

ly na vrub stovky mrtv˘ch.

Tato nejdûsivûj‰í kapitola tfiiceti-

leté války skonãila podpisem

vestfálského míru v fiíjnu 1648.

·védské vojsko ov‰em odtáhlo

ze Sovince a Rab‰tejna teprve

o dva roky pozdûji, v ãervenci

1650. Na totálnû zchudlém

a zpusto‰eném R˘mafiovsku teh-

dy Ïilo asi 600 obyvatel, pfiibliÏ-

nû polovina stavu pfied válkou.

Potomek nûkdej‰ího pána Wolf-

gang Bedfiich Hoffmann, kter˘

zatím pfiestoupil na katolickou

víru, se smûl znovu ujmout své-

ho panství. Mûsto i témûfi vylid-

nûné okolní vesnice se mohly

znovu nadechnout. Tím se uza-

vfiela jedna z nejstra‰nûj‰ích epi-

zod v historii na‰eho regionu

i celé zemû, na jejímÏ poãátku

stála jedna zbabraná bitva. 

Mgr. Jifií Karel, ZN

Akce hradu Sovinec

Hofmistrova závûÈ aneb Zavíráme hrad
Na Sovinec je‰tû mífií rytífii, divadelníci i kej-

klífii. S hradní sezónou se rozlouãí pestr˘m

programem, kter˘ se bude odehrávat v sobo-

tu 29. fiíjna od 9 aÏ do 18 hodin. Akce dosta-

la symbolick˘ název, kter˘ souzní s koncem

sezóny - Hofmistrova závûÈ. „V programu
vystoupí nejúspû‰nûj‰í úãinkující leto‰ní se-
zóny, které si vybrali náv‰tûvníci hradu for-
mou anket pofiádan˘ch na jednotliv˘ch ak-

cích. Na kaÏdé víkendové akci hlasovalo asi
80 aÏ 150 náv‰tûvníkÛ,“ informuje za organi-

zátory Zdenek Zedek. 

Program vypukne v sobotu krátce po deváté

hodinû ráno vypálením dûlové salvy ku pfií-

leÏitosti zahájení poslední akce sezóny. Na

hradû Sovinci budou náv‰tûvníky bavit mi-

mo jiné gotické ‰ermífiské skupiny Tartas

a Allegros. Pfiijedou divadelní soubory Bodi,

Dûdictví a Babka âarodûjka. Na své si pfii-

jdou i dûti, které budou moci zhlédnout po-

hádky Tfii prasátka a vlk a Ka‰párek na skal-

ním hradû nebo Povûst sovineckou a Co se

stalo v Jesení-kách. Nebude chybût kejklífi

Tomá‰ Kfiupala. VÛbec poslední „rabování“

leto‰ní sezóny provedou ‰védská vojska

v podání skupiny Salva Quardia, která také

slavnostnû opustí hrad Sovinec. JiKo

První dva listopadové dny vzpo-

mínáme na své zesnulé blízké.

Prvního listopadu se slaví

„Svátek v‰ech svat˘ch“, 2. listo-

pad se v kalendáfii uvádí jako

„Památka zesnul˘ch“. Lidé tento

den znají jako „Du‰iãky“. Dle

historick˘ch pramenÛ se tento

svátek slaví od roku 998, kdy jej

zavedl benedikt˘nsk˘ opat Odillo

ve francouzském klá‰tefie Cluny.

Aãkoli je toto datum nejstar‰í za-

znamenanou zmínkou svátku,

slavil se jiÏ o mnoho let dfiíve.

Du‰iãky údajnû pocházejí z kelt-

ské tradice - svátku „Samhain“,

kter˘m Keltové zaãínali nov˘

rok. Slavil se v podveãer 1. listo-

padu a Keltové vûfiili, Ïe se tuto

noc prolíná ná‰ svût se svûtem

mrtv˘ch. Zapalovali ohnû, aby

se du‰e mrtv˘ch mohly pfiijít

ohfiát a strávit noc se sv˘mi po-

zÛstal˘mi. Z toho vypl˘vá i sou-

ãasná tradice zapalování svíãek,

kterou dodrÏujeme dodnes. Dnes

zapálená svíãka symbolizuje Ïi-

vot a její zapálení na hfibitovech

tedy symbolicky prolínání svûta

Ïiv˘ch se svûtem mrtv˘ch.

O keltské samhainské noci se na-

víc spalovaly figuríny, které zná-

zorÀovaly loÀsk˘ rok, smutek,

trápení a starosti, které mûly b˘t

rituálnû spáleny s touto figurí-

nou. Keltové tedy mohli nov˘

rok zaãít s ãist˘m ‰títem. Tato

tradice se narozdíl od zapalování

ohÀÛ (dnes svíãek) neuchovala.

Dfiíve se také na Památku zesnu-

l˘ch peklo zvlá‰tní peãivo, kte-

r˘m lidé obdarovávali pocestné

a Ïebráky. Peãivu se fiíkalo „du-

‰iãky“.

Památka zesnul˘ch se roz‰ífiila

do celého kfiesÈanského svûta

a dnes tento den uznává velká

ãást Evropy a pfienesenû i USA,

kde se slaví svátek mrtv˘ch jako

Helloween. Mnozí z nás v tyto

dny nav‰tûvují hfibitovy, vzpo-

mínají na své blízké, ktefií jiÏ ne-

jsou mezi námi, a zapalují svíã-

ky. Bez ohledu na to, zda vûfiíme

v „kouzelnou noc“, jak se také

noci Du‰iãek fiíká, zapalme svíã-

ku jako vzpomínku na ty, ktefií

tady jiÏ nemohou b˘t s námi. 

JiKo,
zdroj: www.svet-literatury.wz.cz

Du‰iãky

Fota: David Komínek



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT18/2005

20

Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Zprávy z MûÚ
Rada mûsta vzala na vûdomí do-

pis hejtmana Moravskoslezského

kraje Ing. EvÏena To‰enovského

s informacemi o stavu projektu

„Internetizace obcí Moravsko-

slezského kraje“, kter˘ byl roz-

dûlen na dvû ãásti z dÛvodu tech-

nické nároãnosti projektu a v˘‰e

alokace, to je rozloÏení finanã-

ních zdrojÛ v jednotliv˘ch v˘-

zvách „Spoleãného regionálního

programu“.

Rada mûsta schvaluje pfiijetí ne-

investiãní úãelové dotace z roz-

poãtu Moravskoslezského kraje

pro jednotku Sboru dobrovol-

n˘ch hasiãÛ mûsta Bfiidliãná

v celkové v˘‰i 7 400 Kã.

Dále byl schválen návrh odboru

v˘stavby na fie‰ení údrÏby pro-

storu za garáÏemi na Tovární uli-

ci v Bfiidliãné. V podzimních

mûsících bude vyãi‰tûn prostor

za garáÏemi a bude zasláno píse-

mné upozornûní majitelÛm gará-

Ïí a uÏivatelÛm pozemkÛ zahrá-

dek, a to v tomto smyslu: Pokud

dojde znovu ke zneãi‰tûní lokali-

ty mezi garáÏemi, bude jim li-

kvidace odpadu dána k úhradû.

Rada mûsta schvaluje zadání vy-

hotovení studie „Návrh na pro-

vedení opravy vnûj‰í fasády sta-

rokatolického kostela“. Je to

smuteãní síÀ na námûstí

Svobody v Bfiidliãné a studie by-

la zadána firmû UNIST Karla

Krajzy. Je to potû‰itelná zpráva,

protoÏe vnûj‰í ãást tohoto koste-

líka fasádu potfiebovala uÏ del‰í

dobu.

Nyní dobrá zpráva pro v‰echny

pfiíznivce místního smí‰eného

chrámového sboru a jejich vy-

stoupení ve zdej‰ím kostele a ne-

jen pro nû. Byla vzata na vûdomí

Ïádost místního pana faráfie Mgr.

Jana Czudka o finanãní pfiíspû-

vek na nové ozvuãení kostela

a starostovi bylo uloÏeno pro-

jednat návrh poskytnutí ãástky

50 000 Kã v kulturní komisi

a následnû odsouhlasenou ãástku

zapracovat do rozpoãtu mûsta na

rok 2006.

Rada mûsta vzala na vûdomí roz-

hodnutí o neposkytnutí finanã-

ních prostfiedkÛ v rámci progra-

mu péãe o krajinu v roce 2005 na

záchranu pamûtní lípy ve

Vajglovû z dÛvodÛ nedostatku

finanãních prostfiedkÛ. Mûstu

bylo doporuãeno poÏádat o dota-

ci znovu, a proto bylo uloÏeno

místostarostovi, aby byla vãas

podána nová Ïádost v rámci pro-

gramu péãe o krajinu v roce

2006.

DÛleÏité upozornûní pro v‰echny obãany !
V Bfiidliãné se z mnoha stran oz˘vají hlasy ob-

ãanÛ, ktefií poukazují na skuteãnost, Ïe je vlast-

nû zbyteãné separovat, tzn. tfiídit odpad.

Obãané vidí, Ïe pfiijede auto z firmy, která se

zab˘vá separací, a postupnû v‰echny tfii vytfií-

dûné kontejnery vysypou na jediné vozidlo.

JenomÏe to je velk˘ omyl v‰ech, ktefií sdílí po-

dobn˘ názor. Zeptal jsem se místostarosty mûs-

ta Jana Bubely, jak to vlastnû s tfiídûn˘m odpa-

dem a jeho odvozem je ve skuteãnosti.

„KdyÏ pfiijede auto z firmy, která má odvoz tfií-
dûného odpadu na starost, tak se jednotlivé
kontejnery vysypávají do tohoto auta, které
v‰ak má pro kaÏd˘ kontejner samostatnou
buÀku, na kaÏd˘ druh odpadu jinou. TakÏe
Ïádné sypání nebo vyklápûní va‰ich peãlivû tfií-

dûn˘ch odpadÛ na jednu hromadu do auta se
nekoná, to je velk˘ omyl. BohuÏel, jak se zdá,
velmi roz‰ífien˘. Obecnû platí, Ïe hlavnû rodiãe
by mûli jít pfiíkladem sv˘m dûtem,“ vysvûtluje

místostarosta Jan Bubela.

Na závûr prosíme, tfiiìte odpad i nadále, jsme

moc rádi, Ïe se to mezi obãany ujalo, a vûfite, Ïe

va‰e snaha o tfiídûní odpadu nepfiichází nazmar.

Pozvánka
Kdo podlehl kouzlu mariá‰ové hry, je srdeã-

nû zván na turnaj v mariá‰i o hodnotné ceny

s názvem - 2. velká cena Grand Prix, kter˘

se koná v pátek 28. fiíjna 2005 a zaãíná

v 8.45. Turnaj se pofiádá v útulné hospÛdce

„U âarodûjnic“ ve Vajglovû. Startovné je

pouh˘ch 100 Kã a obsahuje svaãinku i obûd.

Zá‰titu pfievzalo, tak jako v loÀském roce,

MûÚ Bfiidliãná. A proã byste se mûli zúãast-

nit? Hlavnû pro dobr˘ pocit ze hry, pochopi-

telnû z vítûzství, taky pro zábavu i odpoãinek

a hlavnû dobrou pohodu.

Pfiihlá‰ky pfiijímá paní Novotná na telefonu

737 969 408. Srdeãnû zvou pofiadatelé

a hlavní sponzor turnaje Starobrno.

âinnost SPOZu
Sbor pro obãanské záleÏitosti (SPOZ) má jiÏ dlouholetou tradici a fiadu let

pracuje v témûfi nezmûnûném sloÏení. Pod pfiedsednictvím Rostislava

Malíka získal jiÏ mnoho zku‰eností co se t˘ãe náplnû své ãinnosti. Ta spo-

ãívá hlavnû v osobních náv‰tûvách s kytiãkou a blahopfiáním u obãanÛ

z Bfiidliãné a Vajglova,

ktefií se doÏívají v˘znam-

ného jubilea: 70, 75 a 80

let a pak kaÏd˘m dal‰ím

rokem. Jsou to mnohdy

pûkná, aÏ dojemná setkání

s lidmi, ktefií sem ve vût‰i-

nû pfiípadÛ pfii‰li po válce

v rámci osídlování pohra-

niãí a uÏ tu zÛstali a zapus-

tili kofieny.

SPOZ nezapomíná ani na

obãany, ktefií se doÏívají

dal‰ích kulat˘ch jubileí:

50, 60 a 65 let. Oslaven-

cÛm jsou zasílány blaho-

pfiejné dopisy po‰tou. Mû-

síãnû nav‰tíví ãlenové 12

aÏ 15 jubilantÛ, pfiibliÏnû

stejn˘ poãet dostane pfiání

po‰tou. Do konce tohoto

roku nav‰tíví ãlenové je‰tû

31 jubilantÛ a bude roze-

sláno 33 blahopfiání. SPOZ zaji‰Èuje také slavnostní vítání obãánkÛ



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 18/2005

21

Lesní bûh lyÏafiÛ
TJ Kovohutû Bfiidliãná - oddíl lyÏování uspofiádal 8. 10. 2005 závody s tradiãním názvem „Lesní bûh lyÏafiÛ“. Tento závod má dlouholetou

tradici a velmi dobrou úroveÀ. Leto‰ního bûhu se zúãastnilo ze 175 pfiihlá‰en˘ch celkem 151 závodníkÛ z 9 oddílÛ.

Dûkujeme v‰em pofiadatelÛm, ktefií se obûtavû podíleli na pfiípravû a vlastním závodû, zároveÀ dûkujeme sponzorÛm - MûÚ Bfiidliãná, poji‰-

Èovnû Kooperativa, Klubu biatlonu Bfiidliãná a Z· Bfiidliãná.

Bûhem záfií a fiíjna jsme se zúãastnili dal‰ích bûhÛ, napfi. ve Vrbnû, R˘mafiovû, Mor. Berounû, a také krajského pfieboru v Dolní Lomné

u Tfiince, kde na‰i bojovali o pfiední umístûní a v kategorii star‰ích ÏákyÀ získala Lenka âecháková titul „Pfieborník Moravskoslezského kra-

je“. Blahopfiejeme.

KuÏelky
Na‰i hráãi odehráli dal‰í dvû kola, opût pouze se

stfiídav˘mi v˘sledky. V severomoravské divizi

první muÏstvo: doma v˘hra nad R˘mafiovem

„B“ s v˘born˘m Jardou Dosedûlem - 442 kol-

kÛ, ale dal‰í kolo v Lipníku nad Beãvou se ne-

povedlo a nepfiíjemnou prohrou muÏstvo kleslo

aÏ na deváté místo.

V pfieboru kraje si na‰e druhé muÏstvo vedlo lé-

pe a obû utkání vyhrálo. Napfied venku,

v Krnovû, vysoko 2:14, za t˘den nato doma

s Olomoucí 12:4.

Zápasy meziokresního pfieboru dopadly lépe

pro na‰e ãtvrté muÏstvo, oba zápasy zvládlo na

jedniãku s v˘sledky 8:2 v Opavû a 10:0 se

Svûtlou Horou doma. Figurují na druhém místû

se stejn˘m poãtem bodÛ jako Hageman Opava

a pro zajímavost dodávám, Ïe jejich prÛmûrn˘

vûk je 61 let. Klobouk dolÛ! Jmenovitû to jsou:

Martin âípel st., Ota Pidima, Pavel Vládek st.

a Josef Václavík. Tfietí druÏstvo s jedinou Ïenou

v na‰ich oddílech, Aniãkou Dosedûlovou, si

vedlo stfiídavû, napfied doma rozdrtilo Minervu

Opava, aby pfií‰tí zápas v Krnovû prohrálo. 

Zpracoval Daniel Mach

Jednotlivé v˘sledky:
Kategorie:
Nejmlad‰í Ïákynû - 1 km
1. DoleÏalová Dana - Kovohutû Bfiidliãná

2. Nûmcová Alice - Fénix Jeseník

3. Macháãová Martina - Ski klub RD R˘mafiov

Mlad‰í Ïákynû - 2 km
1. Lebdu‰ková Iva - Granitol Mor. Beroun

2. Plá‰ková Lucie - Sokol Sobotín

3. Sajdlová Zita - Granitol Mor. Beroun

Star‰í Ïákynû - 3 km
1. Györgyová Michaela - Kovohutû Bfiidliãná

2. Proke‰ová Andrea - Slavoj Bruntál

3. Maãudová Hana - Ski klub RD R˘mafiov

Mlad‰í dorostenky - 4 km
1. Weisová Gábina - Fénix Jeseník

2. Kolafiíková AlÏbûta - Fénix Jeseník

3. Svobodová Lenka - Granitol Mor. Beroun

Star‰í dorostenky - 5 km
1. Schubertová Markéta - Olympia Bruntál

2. Kuãerová Nikola - Granitol Mor. Beroun

Ïeny a juniorky - 5 km
1. Adamíková Eli‰ka jun. - Fénix Jeseník

2. Koláfiová Katefiina - SK ·umperk

3. Pelikánová Petra - Kovohutû Bfiidliãná

Nejmlad‰í Ïáci - 1 km
1. ·ujan Stanislav - Slavoj Bruntál

2. Hofman Martin - Olympia Bruntál

3. Schneider Martin - Olympia Bruntál

Mlad‰í Ïáci - 2 km
1. Brachtl Adam - Slavoj Bruntál

2. Krajíãek David - Slavoj Bruntál

3. Mihál Roman - Z· Bfiidliãná

Star‰í Ïáci - 3 km
1. Fellner Adam - Fénix Jeseník

2. Zifãák Petr - Granitol Moravsk˘ Beroun

3. Macháãek Zdenûk - Ski klub RD R˘mafiov

Mlad‰í dorostenci - 4 km
1. Zapalaã Du‰an - Fénix Jeseník

2. RÛÏiãka Adam - Slavoj Bruntál

3. Václavík Jifií - Kovohutû Bfiidliãná

Star‰í dorostenci - 7 km
1. Tejchman Jakub - Fénix Jeseník

2. Kautz Michal - SK ·umperk

3. Vykoukal Jifií - Ski klub RD R˘mafiov

MuÏi a juniofii - 9 km
1. Zapalaã Martin jun. - Fénix Jeseník

2. Baìura Jan jun. - Fénix Jeseník

3. Sedláãek Václav jun. - SK ·umperk

Start nejmlad‰ích ÏákyÀ Start mlad‰ích ÏákyÀ Fota: Daniel Mach

Start mlad‰ích ÏákyÀ

Vítûzové mlad‰ích ÏákÛ
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Z okolních mûst a obcí

Bilanãní diagnostikou zanedlouho projdou první nezamûstnaní
Bilanãní diagnostika, projekt, je-

hoÏ cílem je pomoci najít cestu

k uplatnûní nezamûstnan˘m li-

dem z Bruntálska, v˘raznû po-

stoupil kupfiedu. Zanedlouho pro-

jdou diagnostikou první uchazeãi.

Projekt, kter˘ je hrazen z fondÛ

Phare Evropské unie, je zamûfien

na nezamûstnané s nízkou úrov-

ní kvalifikace a dále na neza-

mûstnané do pûtadvaceti let.

Právû zv˘‰ení vzdûlanosti po-

mocí odborn˘ch kurzÛ je jednou

z náplní projektu.

Úãasti nezamûstnan˘ch v bez-

platn˘ch kurzech v‰ak bude pfied-

cházet jejich v˘bûr za uÏití meto-

dy bilanãní diagnostiky. Ta spoãí-

vá v autoidentifikaci - sebepozná-

ní uchazeãe, kter˘ takto zjistí své

vûdomosti, schopnosti, doved-

nosti, profesní pfiedpoklady a ze-

jména moÏnosti uplatnit se na tr-

hu práce. Na tomto základû bude

klient nasmûrován a motivován

k volbû budoucího povolání.

Metoda funguje spolehlivû v mno-

ha vyspûl˘ch zemích svûta.

Realizátofii projektu nav‰tívili

v úter˘ 19. fiíjna Úfiad práce (ÚP)

v Bruntále, kde s projektem se-

známili také samotné pracovnice,

které jsou s nezamûstnan˘mi

v kontaktu u pfiepáÏek. „Potfiebu-

jeme vás, protoÏe jste v prvotním
kontaktu s nezamûstnan˘mi, kte-
r˘m mÛÏete nabídnout úãast
v jednotliv˘ch kurzech,“ fiekl pra-

covnicím ÚP hlavní manaÏer pro-

jektu Mgr. Martin Pobofiil.

Bilanãní diagnostikou projde na

150 uchazeãÛ o práci, a to uÏ od

listopadu leto‰ního roku. Okolo

devadesáti nezamûstnan˘ch pak

bude zafiazeno do konkrétních

kurzÛ, jejichÏ zamûfiení vychází

z poptávky zamûstnavatelÛ: pÛ-

jde o komunikaãní a motivaãní

kurzy, kurzy pro zvy‰ování jazy-

kové gramotnosti, poãítaãové

gramotnosti, programování a ob-

sluhu CNC obrábûcích strojÛ

a kurz SURFCAM - poãítaãové

kreslení a konstruování (CAD).

Lektory i prostory pro kurzy po-

skytnou bruntálská Stfiední prÛ-

myslová ‰kola a Obchodní aka-

demie a stfiední zemûdûlská ‰ko-

la Bruntál. Samotné kurzy by

mûly zaãít v lednu pfií‰tího roku.

Absolventi kurzÛ pak mohou ab-

solvovat praxi u zamûstnavatelÛ,

ktefií jsou sociálními partnery

projektu. „V pfiípadû, Ïe se po-
dafií zajistit praxi u zamûstnava-
tele, pfiichází moÏnost pfiiblíÏit se
samotnému podniku. U tûch, kte-
fií mají skuteãn˘ zájem o práci,
to mÛÏe znamenat uÏ velmi tûsné

pfiiblíÏení k samotné práci, k pra-
covnímu místu,“ vysvûtlil Mgr.

Pobofiil.

O smysluplnosti projektu svûdãí

poptávka podnikÛ z Bruntálska

po kvalifikovan˘ch zamûstnan-

cích, napfiíklad v oblasti CNC ob-

rábûní a dal‰ích. Uplatnûní po ab-

solvování komunikaãních a moti-

vaãních kurzÛ ãi poãítaãov˘ch

kurzÛ mÛÏe b˘t ‰iroké.

Podle odborníkÛ z bruntálského

ÚP je spí‰e iluzorní obecnû roz‰í-

fiené tvrzení, Ïe „kdo chce, práci

si vÏdy najde“. PfiekáÏek je mno-

ho a bilanãní diagnostika mÛÏe

tyto pfiekáÏky najít a odstranit.

Nositelem projektu je Svût vzdû-

lávání - síÈ místních center celo-

Ïivotního vzdûlávání, partnery

jsou Úfiad práce v Bruntále, kter˘

pomáhá metodicky pfii hledání,

v˘bûru a doporuãení vhodn˘ch

uchazeãÛ, Mûú Bruntál pfiispívá

informovaností obãanÛ. Sociál-

ními partnery jsou pak samotné

firmy. Zatím to jsou tfii v˘znamní

bruntál‰tí zamûstnavatelé - Osram

Bruntál, spol. s r. o., Alfa Plastik,

a.s., a NOVO Bruntál.

Dal‰í informace o projektu jsou

k dispozici na internetové adre-

se: http://www.eco.cz/svet_vzde-

lavani/bilancni_diagnostika.htm. 

Jifií Ondrá‰ek

Láznû Jeseník mají novou nauãnou stezku Vincenze Priessnitze
Po nové stezce nesoucí jméno

zakladatele jesenick˘ch lázní

Vincenze Priessnitze (4. 10. 1799

- 28. 11. 1851) se mohou od so-

boty 8. fiíjna procházet náv‰tûvní-

ci lázní a mûsta Jeseníku. Stezka

vede kolem tamních léãebn˘ch

pramenÛ a lidé se u jednotliv˘ch

zastavení dozví informace o je-

jich historii i o lázních. Novou

stezku po ãtyfii roky budovali ãle-

nové hnutí Brontosaufii. Do prací

se zapojila více jak stovka dobro-

volníkÛ.

Sedmikilometrová stezka povede

náv‰tûvníky lázní kolem místních

památek a 15 pramenÛ. „Mohou
se projít po novû vybudovan˘ch
cestách. Na devíti panelech se
dozví informace o tom, jak místa
pÛvodnû vypadala a co zde zaÏil
nûkdej‰í chud˘ sedlák Vincenz
Priessnitz,“ fiekl âTK ‰éf hnutí

Brontosaufii Tomá‰ Hradil.

âlenové hnutí Brontosaufii zaãa-

li pÛsobit na Jesenicku pfied

zhruba pûti lety. Cílem jejich

ãinnosti bylo motivovat obyva-

tele k ochranû pfiírody a k obno-

vû tamních drobn˘ch památek.

V rámci projektu „Cesta ke kofie-

nÛm“ se dobrovolníci pustili do

obnovy lázeÀsk˘ch pramenÛ.

„Vznikla tím my‰lenka vytvofiit
nauãnou stezku Vincenze Pries-
snitze. Jejím cílem je prohloubit
vztah místních lidí k tomuto kra-
ji, nauãit lidi spolupracovat na
urãitém tématu a zviditelnit a ze-
fektivnit tamní turistick˘ ruch,“

uvedl Hradil.

Nauãná stezka zaãíná v lázeÀ-

ském centru, u Priessnitzov˘ch

léãebn˘ch lázní. Náv‰tûvníci pfii

procházce projdou kolem

PraÏského pramene, trojpramene

Adéla, Flóra a Adolf, pfies pra-

men Anna, Polsk˘ pramen a po

nûkolika dal‰ích zastávkách

skonãí u Mariina pramene. Lidé

mohou po cestû spatfiit torzo

Priessnitzovy sprchy ãi pÛvodní

altánky. „Stezka je urãena pro
náv‰tûvníky Jesenicka, klienty
tamních lázní i pro kola,“ dodal

pfiedseda hnutí.

Bûhem sobotního slavnostního

otevfiení nové stezky mohli ná-

v‰tûvníci Jeseníku zavzpomínat

na 20. v˘roãí vybudování jiÏního

svahu v centru Priessnitzov˘ch

léãebn˘ch lázní se sochafiem Ja-

nem ·imkem. Program slavnost-

ního dne poté zakonãil v Kon-

gresovém sále v Priessnitzov˘ch

léãebn˘ch lázních koncert Veãer

pro prameny.

Jesenické láznû nav‰tíví roãnû

zhruba 15 tisíc klientÛ. Láznû se

specializují na léãení horních

a dolních cest d˘chacích, potíÏí

krevního obûhu ãi nervové sou-

stavy. Za svou existenci a po-

zdûj‰í proslulost vdûãí Vincenzi

Priessnitzovi, jenÏ v roce 1822

zaloÏil první vodoléãebn˘ ústav

na svûtû. V blízkém okolí vyvûrá

ze zemû kolem 80 registrova-

n˘ch a pojmenovan˘ch pramenÛ.

V areálu lázní Jeseník je uÏ také

v domû, kde Priessnitz zfiídil

první vodoléãebn˘ ústav na svû-

tû, zpfiístupnûna stálá v˘sta-

va a expozice vûnovaná právû

osobnosti Vincenze Priessnitze

a v˘voji jesenick˘ch lázní po

smrti jejich zakladatele. Tato

expozice se nachází v Muzeu
Vincenze Priessnitze a byla zfií-

zena uÏ roku 1999 pfii pfiíleÏi-

tosti 200. v˘roãí Priessnitzova

narození, které bylo také zafia-

zeno mezi v˘znamná kulturní

v˘roãí UNESCO.

PhDr. Alois Matu‰ka
(pouÏito zdroje âTK)

Foto: autor ãlánku
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Sport

Taneãní skupina Freeze Dance má vicemistra svûta
V nûmeck˘ch Brémách se ve dnech

28. záfií aÏ 2. fiíjna konalo jako vyvr-

cholení celoroãních taneãních soutûÏí

Mistrovství svûta v hip hopu, break

dance a electric boogie. SoutûÏ probí-

hala ve ãtyfiech vûkov˘ch skupinách,

zúãastnilo se jí pfies 3 000 taneãníkÛ

z 33 zemí svûta a nav‰tívilo ji 19 500

divákÛ. Taneãní skupina Freeze

Dance mûla své zastoupení ve dvou

kategoriích, a to Electric boogie sólo

juniofii, v níÏ nás reprezentoval

Michal ZeÈák, a v kategorii Electric

boogie duo hlavní se pfiedstavili

Martin Sedláãek spolu s Michalem

ZeÈákem.

Michal, ãerstv˘ mistr âeské republiky

v hip hopu a bronzov˘ z Mistrovství

Evropy v electric boogie, v˘bornou

improvizací pfiedvedl choreografii,

která mu zajistila 2. místo, a stal se tak

vicemistrem svûta pro rok 2005. Po-

slední den soutûÏe se ve dvojici

s Martinem poprali o umístûní v sou-

tûÏi dvojic s reprezentanty dal‰ích ná-

rodÛ a sv˘m v˘konem vybojovali

krásné 4. místo.

Oba dûkují vedoucí skupiny Petfie

âechové za podporu. Petra k úspûchu

sv˘ch taneãníkÛ fiekla: „Bylo to nûco
skvûlého. Kluci pfiedvádûli neuvûfii-
telné v˘kony. PokaÏdé, kdyÏ stáli na
parketû, mûla jsem slzy v oãích a ne-
uvûfiitelnû mi bu‰ilo srdce. Odvezla
jsem si odtamtud spoustu záÏitkÛ, na
které v Ïivotû nezapomenu. Jsem do-
jatá, ‰Èastná, obûma klukÛm moc dû-
kuji. Mé podûkování patfií nejen jim,
ale také rodiãÛm a tûm, ktefií nás fi-
nanãnû podpofiili a bez kter˘ch by-
chom se mistrovství svûta zúãastnit
nemohli. Jsou to: 5. stavební - Roman
Vepfiek, MûÚ R˘mafiov, SVâ R˘mafiov
a Karde.“ Martin Sedláãek

Cyklisté se rozlouãili se sezónou
Tak jsou tady poslední leto‰ní cyklistické v˘sledky. 

37 cyklistÛ a cyklistek se se‰lo ve v˘cvikovém stfiedis-

ku Ligy 100 ve Staré Vsi a urãitû nelitovalo svého ãi-

nu. Poãasí, které je pro tuto akci rozhodující, jim pfiá-

lo, a tak se nejen obraznû, ale i ve skuteãnosti, posta-

vili silniãní cyklisté a MTB zády k sobû, aby se v cíli

u trosek Alfrédky opût spolu setkali. Je tedy ãas na re-

kapitulaci celé sezóny a po men‰ím odpoãinku se mÛ-

Ïe zaãít s pfiípravou na nadcházející sezónu. Mnozí

z nás se v‰ak budou potkávat i pfii jin˘ch sportech bû-

hem zimního období, a tak se není vlastnû proã louãit. 

Karel StrÏínek

V˘sledky závodu

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

MIMO¤ÁDNù
od 18. 11. 2005

Uzávûrka vydání

je ve ãtvrtek

10. 11. 2005 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

19/2005

Foto: archiv Freeze Dance

Foto: Karel StrÏínek
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Îáci 6. - 7. roãníku Îákynû 8. - 9. roãníku Îáci 8. - 9. roãníku
1. Z· R˘mafiov, Jelínkova1 1. Z· R˘mafiov, Jelínkova1 1. Z· R˘mafiov Jelínkova 1

2. Z· Opava, Kyle‰ovice 2. Z· Fren‰tát pod Radho‰tûm 2. Z· Bruntál, Jesenická

3. Z· Bystfiice 3. Z· Bruntál, Jesenická 3. Gy Fr˘dek-Místek

4. Z· Ostrava, Vítkovice 4. Z· Opava, ·tûpánovice 4. Z· Opava, 

5. Z· Havífiov, 1. máje 5. Gy Fr˘dek-Místek 5. Gy Havífiov, Studentská

V‰em ÏákÛm vzornû reprezentujícím mûsto R˘mafiov gratulujeme! Vlastimil Baran

3 x o sportovních tfiídách
o pfiípravném období ...
V sobotu 22. 10. 2005 byla závodem v Jesení-

ku ukonãena bûÏecká ãást pfiípravy na zimní

sezónu u ÏákÛ sportovních tfiíd Z· Jelínkova 1

trénujících v oddíle Ski klub RD R˘mafiov.

V̆ sledky tûchto závodÛ jsou ãásteãn˘m obra-

zem toho, jak jsou na‰i bûÏkafii pfiipraveni na

následující lyÏafiskou sezónu. A vypadá to na-

dûjnû. Pfiíkladnû z jiÏ zmínûného závodu

v Jeseníku si vítûzství pfiivezli Hanka

Maãudová v kategorii star‰ích ÏákyÀ

a Kristián MíÏa jako mlad‰í Ïák. Na bednû se

rovnûÏ umístili mlad‰í dorostenec Jirka La‰ák

a star‰í Ïák Pavel Ondrá‰ek. Kromû jiÏ zmínû-

n˘ch reprezentantÛ na‰eho oddílu si v pfied-

chozích závodech velmi úspû‰nû poãínali také

Ale‰ Pecha, Radek ·vikruha, Radek Vörö‰,

Michal Furik, Zdenûk Macháãek.

o následujících mûsících ...
Po asi relativnû klidném listopadu budou snad

následovat první tréninky na snûhu. Snad uÏ

koneãnû vyuÏijeme na‰e snûhové dûlo umístû-

né v zahradû Hedvy, nûjaké to soustfiedûní nás

urãitû ãeká ve v˘‰e poloÏen˘ch oblastech

JeseníkÛ. Hned po vánoãních prázdninách to-

tiÏ zaãíná témûfi tfiímûsíãní seriál závodÛ sloÏe-

n˘ z nûkolika mistrovství republiky, krajsk˘ch

pfieborÛ i Ïupních závodÛ. V‰e zaãne 7. 1. 2006

ve Vefiovicích ponûkud netradiãnû, a to závo-

dem organizovan˘m lyÏafisk˘m svazem spo-

leãnû se sponzory  nejúspû‰nûj‰í ãeské repre-

zentantky bûÏeckého lyÏování Katefiiny

Neumannové - „Hledáme novou Katku

Neumannovou“. Tento závod je urãen˘ pouze

pro kategorii star‰ích ÏákÛ a ÏákyÀ a bude po

jednotliv˘ch krajsk˘ch kolech vrcholit celore-

publikov˘m mistrovstvím.

o prvních vla‰tovkách ...
V podzimních mûsících se vÏdy konají pfiebo-

ry základních ‰kol v pfiespolním bûhu. Na‰e

‰kola se zúãastnila nejprve okresního pfieboru

v Bfiidliãné, kde na‰e druÏstva v deseti katego-

riích osmkrát vyhrála a ve dvou pfiípadech

skonãila na druhém místû. Finále Moravsko-

slezského kraje se pak konalo 19. 10. 2005

v Bruntále a bylo organizováno pro ãtyfii kate-

gorie ÏákÛ 2. stupnû základních ‰kol. My jsme

se nominovali ve tfiech pfiípadech s následují-

cími v˘sledky:

Mlad‰í Ïáci

Mlad‰í Ïákynû Fota: archiv Z· R˘mafiov
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otevfiení prodejny dfievo- a kovoobrábûcích nástrojÛ

v areálu GP - 8. kvûtna 1302, R˘mafiov

Otevfieno dennû 8.00 - 16.00
Podnikatelé, kutilové, 

pfiijìte si k nám vybrat kvalitní nástroje znaãek:

• FESTOOL

• Narex

• Protool

• Dewalt

• Black Decker

• Metabo

• Makita atd.

Telefon: 554 211 338    Fax: 554 211 337

Mobil: 608 208 771

Spoleãnost
Woodmetaltechnics, s. r. o.,

oznamuje
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Vy‰lápnûte si na Rab‰tejnského kocoura

Úplnû zbyteãná prohra
Druh˘ domácí zápas odehráli r˘mafiov‰tí basket-
balisté s TJ ·umperk. DruÏstvo soupefiÛ bylo od
pohledu vûkem i fyzicky vyrovnané na‰im borcÛm,
a proto nadcházející zápas sliboval kvalitní utkání.
Do první ãtvrtiny nastoupili soupefii s velkou

chutí a bûhem nûkolika minut nasázeli

R˘mafiovu 17 bodÛ. AÏ po této bodové smr‰-

ti se R˘mafiov probral, soustfiedil se na hru

a do konce ãtvrtiny staãil bodov˘ náskok

·umperku stáhnout na 22:25. Druhá ãtvrtina

se vyznaãovala tím, Ïe r˘mafiov‰tí basketba-

listé vykompenzovali soupefiÛv rychl˘ útok

v˘bornou obranou. Soupefi se jen stûÏí pro-

bojovával ke ko‰i a novou taktikou úãinn˘ch

brejkÛ se R˘mafiovu podafiilo skóre otoãit na

50:43.

Psychicky demotivovan˘ ·umperk ani ve

tfietí ãtvrtinû nebyl schopen vymyslet úãinn˘

postup proti R˘mafiovu a musel se srovnávat

jak s fyzickou krizí, tak s rostoucím bodo-

v˘m rozdílem, jenÏ dosáhl ke konci pfiedpo-

slední ãtvrtiny stavu 64:49.

V poslední ãtvrtinû, kdy se ·umperku jiÏ na

zaãátku zdafiilo nûkolik bodÛ uhrát ve svÛj

prospûch, pfii‰la na R˘mafiov hráãská i bodo-

vá krize. Bûhem tûch nûkolika málo minut se

jejich tolik v˘razná teamová souhra rozpad-

la, pfii‰lo nûkolik osobních chyb, aÏ se novû

nabuzenému soupefii podafiilo nejen bodov˘

stav vyrovnat, ale i v dramatickém konci pfie-

hrát R˘mafiov o ãtyfii body na 78:82.

Snad aÏ po skonãení zápasu si R˘mafiov‰tí 

uvûdomili, jak lze i zdánlivû vyhran˘ zápas

prohrát, a z jejich zklamání bylo znát, Ïe toh-

le se jim uÏ nesmí stát. Proto vûfiíme, Ïe hned

v dal‰ím zápase, napfi. v Postfielmovû ãi opût

doma v pátek 4. listopadu, kdy hrají domácí

s SKP BK Olomouc, ukáÏí, Ïe umí vyhrávat.

Stfielci: Ko‰tial David - 10, Jano‰ek Karel - 26,

Musil Roman - 13, Musil Petr - 9, Sedláãek

Martin - 0, Rychl˘ Vít - 2, Kon‰tack˘ Pavel -

14, ·imko Ondfiej - 4. PK

Kategorie:

MuÏi:
A - do roku 1966 vãetnû - 15 km E - Ïeny spoleãná kategorie - 15 km

B - rok 1956 - 1965 - 15 km F - kondiãní závod - 8 km

C - rok 1946 - 1955 - 15 km G - závod kol muÏi

R - závod kol Ïeny 15 km

D - rok 1945 a v˘‰e - 15 km H - benjamínci do roku 1996 - 600 m

Îáci:
O - nejml. Ïáci 1994 - 95 (2 km) P - nejml. Ïákynû 1994 - 95 (2 km)

I - ml. Ïáci 1992 - 93 (2 km) L - ml. Ïákynû 1992 - 93 (2 km)

J - st. Ïáci 1990 - 91 (4 km) M - st. Ïákynû 1990 - 91 (4 km)

K - dorostenci 1986 - 89 (6 km) N - dorostenky 1986 - 89 (6 km)

Pofiadatel: TJ Loko Krnov

Technické provedení: Klub orientaãních sportÛ pfii TJ Loko 

Krnov ve spolupráci s Domem dûtí 

a mládeÏe „Méìa“ Krnov.

Datum konání: 12. 11. 2005 - sobota

Prezence: v sobotu 12. 11. 2005 od 7.30
do 9.30 v Domû dûtí a mládeÏe
„Méìa“ Krnov

Startovné dle absolvovan˘ch km (1 km = 2 Kã)

Start závodu: 10.00 závod kol, 10.01 bûÏci

Popis tratû: start a cíl u Domu dûtí a mládeÏe „Méìa“ 

v Krnovû, po startu se „jede“, bûÏí jeden velk˘ 

okruh lesním kopcovit˘m terénem; povrch tratû 

je asfalt (50 %), lesní a polní cesty (50 %)

Organizaãní: závodníci soutûÏí se startovním ãíslem, které 

se nevrací

Ceny: poháry a vûcné ceny v hodnotû 10 000 Kã

Tombola: pfii vyhla‰ování v˘sledkÛ probûhne tombola 

startovních ãísel

Hrouza Jan, Hrouza Tomá‰, Bohunsk˘ Vladimír

Pozvánka na
19. roãník závodu

„HROUZOVKA 2005“

Z R˘mafiova a okolí pfiijmeme

pro práci v rekonstruované

rekreaãní chatû Orientce ve Staré Vsi,

vyuãeného:

•  kuchafie – kuchafiku
se zku‰enostmi pfiípravy jídel 

v modernû vybavené kuchyni

• ãí‰níka – servírku
s praxí v oboru nejménû 3 roky

BliÏ‰í informace na tel.: 724 775 729

Tradiãní bûÏecké závody, pofiá-

dané horolezci Klubu aktivních

sportovcÛ Olomouc, se uskuteã-

ní na posledním slanûní první li-

stopadovou sobotu 5. 11. 2005.

PobûÏí se na trati dlouhé 13 km

po silnici, louce, po poli, lesem,

lesními cestami i baÏinami.

Zvládneme pfiev˘‰ení 419

m a pobûÏí se z Libiny na Velk˘

Rab‰tejn. Odstartováno bude

v 11.30.

Prezence se uskuteãní od 10.00,

moÏná i dfiív, do 11.15 a startov-

né bude ãinit 50 Kã.

Od startu do cíle pfieváÏí batohy

a ta‰ky dodávka. A proã to

v‰echno dûláme? Proã se bûÏí?

ProtoÏe je tfieba nûco udûlat pro

zdraví, zvlá‰tû v okurkové sezó-

nû, a taky hlavnû aby byla potom

vût‰í chuÈ na pivo.

Kdo chce pfiijet dfiív, musí s se-

bou vzít stan a pfiespat na louce

pod zfiíceninou hradu Rab‰tejna.

Stravovat se mÛÏete z vlastních

zásob a zásob kamarádÛ. V cíli

bude pfiipraveno obãerstvení.

Pro vítûze a prvních 60 borcÛ

v absolutním pofiadí budou pfii-

praveny vûcné ceny a dobrÛtky.

Zájemci obdrÏí i pamûtní di-

plom. Co pak? Zúãastníme se

posledního slanûní na skalách

Velkého Rab‰tejna, trochu si

„zalezem“ nebo se projdeme na

vyhlídku, k veãeru zapálíme

svíãku u pamûtních desek kama-

rádÛ a pak se bude slavit aÏ do

rána. -zr-
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AUTO DùDOCH
Hornomûstská 23, R˘mafiov, tel.: 554 230 254, 777 16 15 15, 777 65 99 95; e-mail: autodedoch@seznam.cz; www.autodedoch.cz

MIMO¤ÁDNÁ AKCE:

KE KAÎDÉMU VOZU DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT KODAK
SLEVOVÁ KARTA NA BENZÍN

A MECHANICKÉ ZABEZPEâENÍ ¤ADICÍ PÁKY

Peugeot 406
Break, 1.8 D, 
r. v. 1998, 
105 tis. km, 
klima, 2x air-
bag, ABS, 
el. okna, cent-
rál, serv. kniha. 
Cena: 
175 000 Kã.

Ford Fiesta
1.25 Zetec, 
r. v. 1998, 
74 tis. km, 
klima, 2x air-
bag, rádio, 
servo, super
stav. 
Cena: 
125 000 Kã.

· - Fabia 1.4
Mpi LPG, r. v.
2000, 115 tis.
km, pohon 
na plyn, airbag,
servo, rádio +
mg, imobilizér,
koupeno v âR.
Cena:
149 900 Kã.

·-Felicia
Combi 1.3 LXI,
50 kW, CZ, 
r. v. 1998, 
106 tis km,
centrál, 
taÏné, 
rádio mg. 
Cena: 
86 000 Kã.

VW Polo Combi
SDI, r. v. 1998,
spotfi. 5 l, 
113 tis. km, 
2x airbag, 
el. okna, 
centrál, rádio,
serv. kniha.
Cena: 
135 000 Kã.

Opel Vectra
Combi DTI, 
r. v. 1999, 
87 tis. km, 
klima, 4x air-
bag, centrál,
rádio, el. okna
a zrcátka.
Cena:
179 000 Kã. 

Peugeot 206
1.4 HDI, 1. ma-
jitel, r. v. 2003,
97 tis. km,
ABS, 4x airbag,
centrál, CD,
rádio, el. okna
a zrcátka, super
stav. Cena:
198 000 Kã.

Alfa Romeo
156 1.8 TS, 
r. v. 1999, 
102 tis. km, 
2x airbag, kli-
ma, rádio mg,
centrál, el. ok-
na, servo, su-
per stav. Cena:
175 000 Kã.

Ford Mondeo
Ghia 1.8 16V, 
r. v. 1997, 
115 tis. km,
taÏné, digitální
klima, 2x air-
bag, mlhovky,
el. okna a zrc.,
rádio. Cena:
135 000 Kã.

Citroen Berlingo
1.8i, r. v. 1998,
super stav, 
135 tis. km,
servisní kniha,
klima, 2x air-
bag, el. okna,
rádio + CD,
centrál. Cena:
149 000 Kã.

Ford Mondeo
1.8i 16V, r. v.
1999, 89 tis.
km, 2x airbag,
klima, ABS,
centrál, el. ok-
na, servo, 
super stav. 
Cena: 139 900
Kã.

AUTOBAZAR
❏ V˘kup za hotové ❏ Komisní prodej

❏ Protiúãet ❏ Prodej na splátky
❏ Zpûtn˘ leasing

AUTOSERVIS
❏ ve‰keré servisní sluÏby
❏ karosáfiské práce (rovnací stolice Autoline)
❏ pneu servis, laserová geometrie John Bean

PROVOZNÍ DOBA

Po - Pá  8.00 - 17.30
So 9.00 - 13.00

!!! ZDARMA !!!

VW Passat 1.8i 20V
Turbo, r. v. 1998,
197 tis. km, digit.
klima, ABS, 4x 
airbag, rádio + mg,
el. okna a zrcátka,
tempomat, vyhfi.
sedaãky, taÏné,
construct, centrál.
Cena: 169 000 Kã.

TELEPOINT PARTNER RÝMAŘOV
náměstí Míru 2 (vedle pošty 1. patro), 554 230485

pevná linka za 99 Kč

Veřejný internet od 20 Kč/hod. (na níže uvedené adrese)

Díky pevné lince se můžete pohodlně připojit k internetu
a navíc získáte mnoho dalších výhod.

pevná linka za 99 Kč

cena,
která
letí na podzim

AKCE!

TELEPOINT partner Rýmařov • TELEPOINT partner Rýmařov • TELEPOINT partner Rýmařov • TELEPOINT partner Rýmařov
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Nevhodné osvûtlení sídli‰tního charakteru

Koncept je moÏné prohlédnout na nástûnce odboru ÎPaRR (naproti KB)

1. KONCEPT ¤E·ENÍ - Ing. arch. Petr âehovsk˘, Ing. arch. Viktor âehovsk˘
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Souãasná podoba Radniãní ulice



Souãasná parkovací místa po obvodu radnice TrÏnice na Radniãní ulici
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✃



AKCE
DO 30. 11. 2005

■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet
■ Komisní prodej
■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% akontace, staãí OP
+ ¤P, úvûr bez ruãitele a na poãkání

■ Nemûnná v˘‰e splátek
■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e auto vám zÛstane
■ Specializace na splátkov˘ prodej: GE Money Auto, 

CCB finance, ESSOX, Leasing, ·kofin

Nízké splátky na všechny vozy

Ke každé smlouvě jako bonus digit. fotoaparát
+ zabezpečení vozu proti krádeži v hodnotě 10.000 Kč

JEN U NÁS!

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

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

Peugeot Boxer 2.2 HDi MAXI, 
1. maj., r. v. 2002, 47 900 km, klima,
imobilizér, el. okna, posil. fiíz., cent-
rál, el. zrcátka. Cena: 359 000 Kã. 

Fiat Bravo 1.6 SX, 1. maj., r. v.
1999, 95 tis. km, klima, airbag, rá-
dio, centrál, imob., el. okna a zrcát-
ka, posil. fiízení. Cena: 127 000 Kã.

Mazda 323 F 1.5 DOHC 16V, r. v.
1994, 2x airbag, rádio, centrál,
el. okna, posil. fiíz., ostfiik. svûtel,
el. zrcátka. Cena: 89 900 Kã.

Yamaha XJ 600 Diversion, 
r. v. 1993, 23 tis. km. 
Cena: 49 900 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 Tdi, r. v. 2000,
107 200 km, klima, 4x airbag, ABS,
rádio, imob., posil. fiíz., el. pfiední ok-
na, centrál. Cena: 199 900 Kã. 

Volkswagen Passat Variant 1.8 5V
92 kW, r. v. 1998, 38 700 km, klima,
4x airbag, ABS, CD, centrál, el. okna
a zrcátka. Cena: 215 000 Kã.
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Honda Civic 1.6 CRX 16V, 
r. v. 1990, 114 tis. km, CD,
posil. fiíz., el.stfie‰ní ‰íbr.
Cena: 69 900 Kã.

Opel Vectra 2.0 16V CDX, CZ, r. v.
1997, 175 tis. km, 2x airbag, ASR,
ABS, tempomat, palub. poã., kli-
ma, el. v˘bava. Cena: 105 000 Kã.

Ford Fiesta 1.4 Ghia KLIMA, 1. maj.,
r. v. 1997, 110 600 km, klima, 2x air-
bag, ASR, ABS, rádio, el. okna, cent-
rál, CD mûniã. Cena: 128 500 Kã.

Volkswagen Corrado G 60 1.8, r. v.
1991, rádio, centrál, imob., el. ok-
na a zrcátka, stfie‰ní el. ‰íbr, posil.
fiízení. Cena: 89 000 Kã.

·koda Octavia Combi 1.9 Tdi, 81
kW, r. v. 2001, aut. klima, 4x airbag,
ASR, ABS, palub. poã., vyhfi. el. zr-
cátka, centrál. Cena: 279 000 Kã.

Alfa Romeo 146 1.4 T.S. LPG, 
1. maj., r. v. 1999, 156 500 km, airbag,
ABS, klima., rádio, imob., el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 138 500 Kã.

Peugeot 306 Combi 2.0 Hdi, 
1. maj., r. v. 2001, 157 300 km, kli-
ma, 2x airbag, ABS, centrál, el. ok-
na, a zrcátka. Cena: 219 000 Kã.

·koda Fabia Combi 1.4 16V Comfort,
r. v. 2002, 78 900 km, klima, 2x air-
bag, ABS, centrál, el. okna, vyhfi. el.
zrcátka. Cena: 219 900 Kã.

Seat Ibiza 1.4, 1. maj., r. v. 1998,
102 100 km, klima, airbag, cent-
rál, imob., el. okna, posil. fiízení.
Cena: 119 900 Kã.

Ford Maverick 2.7 TD GLS 4x4, 7míst.,
r. v. 1996, 170 tis. km, rádio, centrál, 
imob., el. okna, el. ‰íbr, posil. fiíz., taÏ-
né, el. zrcátka. Cena: 259 000 Kã.

Seat Ibiza 1.0i, r. v. 1998, 
146 200 km, rádio, centrál, 
imob., posil. fiízení. 
Cena. 88 900 Kã. 

Volkswagen Vento 1.8, Top stav!!!,
1. maj., r. v. 1997, 92 900 km,
rádio, centrál, imob., posil. fiíze-
ní. Cena: 139 000 Kã.

Citroen Xantia 2.0i, r. v. 1993,
ABS, centrál, el. okna, rádio,
servo, stfie‰ní okno. 
Cena: 69 000 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 Tdi, r. v. 1999,
91 900 km, klima, 2x airbag, ABS,
rádio, el. okna, posil. fiíz., taÏné, 
imob., centrál. Cena: 198 000 Kã.

Ford Transit 2.0 TDDi, servis,
1. maj., r. v. 2001, 116 200 km, kli-
ma, airbag, rádio, posil. fiíz., el. vyhfi.
zrcátka. Cena: 289 000 Kã bez DPH.

·koda Octavia 1.6 GLXi 74 kW, CZ,
r. v. 1997, 173 100 km, 2x airbag,
centrál, el. okna, posil. fiíz., palub.
poã., el. zrcátka. Cena: 173 900 Kã. 

Volkswagen Golf IV 1.6 74 kW, r. v.
1999, 82 tis. km, aut. klima, 4x air-
bag, ABS, el. okna, palub. poã., cent-
rál, el. zrcátka. Cena: 187 500 Kã.

!!! A TO V·E JAKO BONUS !!!

Zákonné a havarijní pojištění - ČPP, a. s., Generali pojišťovna, Allianz

BMW 530 D Combi, Automat, r. v.
1999, 165 tis. km, aut. klima, 6x 
airbag, ASR, ABS, posil. fiíz., palub.
poã., a dal‰í. Cena: 299 900 Kã.


