
Zástupci mûsta tradiãnû popfiáli
seniorÛm k jejich v˘znamnému Ïi-
votnímu jubileu

Do 27. 11. vystavuje v Galerii
Octopus své plastiky Petr Mar-
calík z Opavy

Pavel Pode‰va se stal vicemistrem svûta v triatlonu. Jako jedi-
n˘ âech stanul na bednû

RÝMAŘOVSKÝ
HORIZONT

19/2005

Ročník VII. Vyšlo 18. 11. 2005                                        Cena 10 Kč

Euroregion Pradûd pfiedstavil nov˘ projekt - co pfiinese
R˘mafiovsku?

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT19/2005

2

Aktuálnû z mûsta

Mûsto podûkovalo seniorÛm za celoÏivotní práci
Podzim je roãní období, které

mnozí z nás povaÏují za nejkrás-

nûj‰í, moÏná pro jeho nejpestfiej-

‰í paletu barev. Ne nadarmo se

o podzimu fiíká, Ïe je nejlep‰ím

malífiem.

O podzimu Ïivota se zase hovofií

v souvislosti s pokroãilej‰ím vû-

kem. Nûktefií seniofii v‰ak o tom-

to údobí Ïivota hovofií neradi.

Snad proto, Ïe nejlep‰í léta tvÛr-

ãí práce jiÏ vystfiídala zaslouÏená

léta odpoãinku. Nicménû podzim

jako roãní období a podzim Ïivo-

ta mají mnoho spoleãného.

Pfiedev‰ím na podzim s pravidel-

nou pfiesností pfiicházejí pfiát zá-

stupci mûsta R˘mafiova senio-

rÛm, ktefií v daném kalendáfiním

roce oslavují sedmdesáté nebo

pûtasedmdesáté v˘roãí svého na-

rození. Leto‰ní setkání jubilantÛ

se uskuteãnilo v pátek 11. listo-

padu v malém sále Stfiediska vol-

ného ãasu. Pofiadatelem akce by-

lo tradiãnû mûsto R˘mafiov ve

spolupráci s komisí pro obãanské

záleÏitosti a Stfiediskem volného

ãasu R˘mafiov.

Pfiedsedkynû komise pro obãan-

ské záleÏitosti Kvûtoslava Sicová

pfiivítala oslavence a vyjádfiila

jim podûkování za prospû‰nou

práci, kterou pro na‰e mûsto vy-

konali. Jedno sto tfiicet ãtyfii jubi-

lantÛ pfiijalo pozvání na slavnost-

ní setkání se zástupci mûsta, sta-

rostou Petrem Kloudou, místos-

tarostou Jaroslavem Kalou, ve-

doucí odboru ‰kolství a kultury

Leonou Pleskou ãi zastupitelkou

a pfiedsedkyní kulturní komise

BoÏenou Filipovou, která zdÛ-

raznila, Ïe ani v dobû, kdy témûfi

v‰ichni jiÏ vyuÏívají zaslouÏené-

ho odpoãinku, mûsto na na‰e dfií-

ve narozené spoluobãany neza-

pomíná. Pfiítomna byla také fiedi-

telka Stfiediska volného ãasu

R˘mafiov Marcela Pavlová. Sta-

rosta s místostarostou popfiáli ju-

bilantÛm pevné zdraví a hodnû

optimismu a elánu do dal‰ích let

Ïivota.

O poho‰tûní pro oslavence se jiÏ

tradiãnû postarali uãÀové oboru

Kuchafi-ãí‰ník ze Stfiedního odbor-

ného uãili‰tû a Odborného uãili‰tû

R˘mafiov pod vedením mistrové

Jany Egidové a dal‰ích. Oslaven-

cÛm pfii‰ly pfiedat pomyslnou ky-

tiãku s blahopfiáním dûti z Matefi-

ské ‰koly na Revoluãní ulici 30

pod vedením sv˘ch uãitelek Jany

KlvaÀové a Ivy ·imkové a fieditel-

ky Vlasty Vicenové. Pro tuto slav-

nostní chvíli si dûti pfiipravily pás-

mo podzimních fiíkanek a písniãek.

Snad nejvût‰ím pfiekvapením ve-

ãera byl návrat dlouholetého zpû-

váka hudby Pedagog Franti‰ka

Karáska, kter˘ na pódiu stanul po

dvou letech a jako host pfii‰el

zazpívat jubilantÛm spoleãnû

s hudbou Akord Vladimíra Bulka

a Ludmily Sigmundové. I letos si

mohli oslavenci zatancovat pfii

nestárnoucích melodiích, které se

hrávaly v dobû jejich mládí.

O tom, Ïe nemusel seniory nikdo

do tance dlouho pobízet, svûdãí

fakt, Ïe uÏ pfii prvních tónech byl

parket pln˘.

Co dodat na závûr? Snad jen se

pfiipojit k fiadû gratulantÛ - zá-

stupcÛ mûsta a dal‰ích organiza-

cí, a popfiát, aby elán, Ïivotní po-

hoda a pevné zdraví na‰im dfiíve

narozen˘m vydrÏely je‰tû po dal-

‰í dlouhá léta, a v‰em, ktefií tato

tradiãní setkání pfiipravují, vyslo-

vit velk˘ a upfiímn˘ dík. JiKo

Pfiinese projekt Euroregionu Pradûd oÏivení R˘mafiovska?
V úter˘ 25. fiíjna se v SVâ R˘mafiov
konalo mimofiádné zasedání Valné hro-
mady ãeské ãásti Euroregionu Pra-
dûd, na kterou byli pfiizváni také sta-
rostové a zástupci mûst a obcí euro-
regionu. Hlavní náplní jednání byla pre-
zentace v˘stupÛ projektu Ekonomická
revitalizace Euroregionu Pradûd.

Euroregion Pradûd - Pradziad

(vznikl v roce 1997) sdruÏuje ob-

ce na ãeské i polské stranû pohofií

JeseníkÛ, v ãeské ãásti jej tvofií 69

obcí a mûst nûkdej‰ího bruntál-

ského a jesenického okresu, na

polské stranû 34 obcí vojvodství

Opole. Je to dobrovolné sdruÏení,

které zastfie‰uje rozsáhlé území

rozdûlené politicky i jazykovû na

ãeskou a polskou ãást a v rámci

ãeské ãásti navíc na dva b˘valé 

okresy, které byly bûhem územ-

nûsprávní reorganizace republiky

zahrnuty do dvou krajÛ - Morav-

skoslezského a Olomouckého.

Euroregion, kter˘ se zab˘vá pod-

porou pfiíhraniãní spolupráce

a rozvojem z pfiírodního hlediska

jednolitého území, se proto musí

v rámci prosazování sv˘ch spo-

leãn˘ch zájmÛ a projektÛ vyrov-

návat i s touto územnûsprávní

roztfií‰tûností.
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Nejv˘znamnûj‰í projekt euroregi-

onu posledních dvou let nese ná-

zev Ekonomická revitalizace

Euroregionu Pradûd a jeho my‰-

lenka vznikla v roce 2003 jako re-

akce na ekonomické i jiné problé-

my oblasti JeseníkÛ. V záfií 2005

byl uãinûn první velk˘ krok k její

realizaci. Valná hromada eurore-

gionu mûla za úkol tento krok

v podobû jakéhosi „startovacího

materiálu“ pfiedstavit zástupcÛm

sdruÏen˘ch obcí ãeské ãásti.

V úvodu jednání pfiedstavili pro-

jekt v obecné rovinû zástu-

pci Agentury pro regionální roz-

voj Ostrava, která plnila úlohu

metodického poradce. Projekt byl

rozdûlen do pûti ãástí, pfiedstavu-

jících pût prioritních oblastí pro-

blémÛ: podnikání, rozvoj venko-

va a cestovního ruchu, rozvoj lid-

sk˘ch zdrojÛ (vzdûlanost), do-

pravní obsluÏnost a vyuÏívání

fondÛ Evropské unie. Na základû

tohoto rozãlenûní byly vytvofieny

pracovní skupiny, které mûly za 

úkol vytvofiit tzv. SWOT anal˘zu

jednotliv˘ch problematick˘ch ob-

lastí. Hlavní náplní zasedání valné

hromady tudíÏ bylo vystoupení zá-

stupcÛ v‰ech pûti pracovních sku-

pin a prezentace jejich v˘sledkÛ.

KaÏd˘ z mluvãích pfiedstavil svou

anal˘zu, která obsahovala v˘ãet

slab˘ch a siln˘ch stránek dané ob-

lasti a z nich vypl˘vajících pfiíle-

Ïitostí a hrozeb. Touto metodou

byl vytvofien soubor témat, která

lze ku prospûchu Ïivota v eurore-

gionu podporovat a rozvíjet (pfií-

leÏitosti) a která naopak bude nut-

né fie‰it (hrozby). Mezi klady se

objevila napfi. levná pracovní síla,

nízké ceny pozemkÛ, dobré pod-

mínky pro rozvoj turismu, lázeÀ-

ství, sportu, ekozemûdûlství, zpra-

cování dfieva a v˘hodná pfiíhraniã-

ní poloha, mezi zápory naopak

nevyhovující infrastruktura, ne-

dostatek pracovních pfiíleÏitostí,

ekonomická pasivita obyvatelstva

a jeho nízká kvalifikace ãi vylid-

Àování regionu.

Projekt Ekonomická revitalizace

Euroregionu Pradûd, kter˘ je ve-

fiejnû pfiístupn˘ na webov˘ch

stránkách euroregionu www.eu-

ropraded.cz, obsahuje fiadu obec-

nû zformulovan˘ch návrhÛ fie‰ení

pro jednotlivé problematické ob-

lasti a pfiedstavuje tak podle slov

jednoho z vedoucích pracovních

skupin Stanislava Navrátila (sta-

rosty Bruntálu) jak˘si „jízdní

fiád“, podle nûjÏ je moÏné dál po-

stupovat. „Je potfieba dostat tuto
verneovku na zem,“ fiekl mimo ji-

né Navrátil. Aby projekt nezÛstal

jen „mrtv˘m dokumentem“, navr-

hl navázat kontakt s lidmi, kte-

r˘ch se vytãená témata pfiímo t˘-

kají, tj. s majiteli penzionÛ, ekofa-

rem, sportovních zafiízení apod.

Dokladem toho, Ïe projekt nemá

zÛstat pouze v papírové podobû,

ale Ïe za ním jiÏ stojí konkrétní ak-

ce, je Akãní plán Euroregionu

Pradûd pro období 2006 - 2008,

kter˘ obsahuje soubor 29 rozpra-

covan˘ch projektÛ, jeÏ mají b˘t

naplnûním k˘Ïené revitalizace.

âtenáfie R˘mafiovského horizontu

nejspí‰e zajímá, jaké projekty se

t˘kají pfiímo R˘mafiovska, ov‰em

pfii proãítání jejich seznamu bude

patrnû zklamán. Mûsto R˘mafiov

figuruje pouze u projektu s ná-

zvem Katalog podnikatelsk˘ch lo-

kalit, kter˘ zahrnuje v podstatû ce-

lou oblast ãeské ãásti euroregionu,

a jeho úãast se pfiedpokládá zfiejmû

i u dal‰ích celoregionálních akcí.

Av‰ak mezi ostatními, ãasto velmi

konkrétními projekty (rekonstruk-

ce mûstsk˘ch center, kulturních

a sportovních zafiízení, vytváfiení

turistick˘ch tras ãi v˘stavba ob-

chvatÛ) chybí. Zde dominují mûsta

Bruntál, Jeseník ãi Horní Bene‰ov.

PoloÏili jsme proto otázku

Jaroslavu Kalovi, místostarostovi

R˘mafiova a jednomu z vedoucích

pracovních skupin projektu EREP,

zda R˘mafiov v rámci Akãního

plánu podal ãi pfiipravuje nûjak˘

konkrétní projekt. Dle jeho slov

zatím nikoliv, ov‰em R˘mafiov se

podílí na jiném velkém projektu,

s názvem „Spoleãnou cestou

k rozvoji Euroregionu Pradûd“

z programu Interreg IIIA âeská

republika. Hlavním projevem 

úãasti R˘mafiova na jmenovaném

projektu je prezentace R˘mafiov-

ska na trzích a mezinárodních v˘-

stavách zamûfien˘ch na cestovní

ruch, jenÏ patfií mezi prioritní ob-

lasti rozvojové strategie na‰eho

regionu.

Zviditelnûní obcí R˘mafiovska

touto formou je dÛleÏitou sou-

ãástí práce na‰ich zástupcÛ

v Euroregionu Pradûd, nabízí se

v‰ak otázka, zda je to dostateãné

vyuÏití v‰ech moÏností, které

ãlenství v euroregionu nabízí.

R˘mafiovsko má fiadu dal‰ích

problémÛ, která by bylo moÏno

fie‰it prostfiednictvím projektÛ

Euroregionu Pradûd, aÈ uÏ

v rámci programu Interreg IIIA

ãi aktuálního projektu EREP.

Námûtem k zamy‰lení je i nev˘-

razná prezentace R˘mafiova pfií-

mo na webov˘ch stránkách

Euroregionu Pradûd. Nezb˘vá

neÏ se znovu ptát: Bude R˘mafiov

pouze formálním, nebo aktivním

ãlenem euroregionu? ZN

Zdravotnictví

Lékafii Nemocnice R˘mafiov zavedli novou diagnostickou metodu
Nemocnice R˘mafiov roz‰ífiila spektrum sv˘ch

vy‰etfiení. Lékafii zaãali pouÏívat novou moder-

ní diagnostickou metodu. K vy‰etfiení ‰títné Ïlá-

zy, prsní tkánû ãi mízní uzliny zavedli tzv. ten-

kojehlovou aspiraãní biopsii. Doktor odebere

vzorek tkánû speciální tenkou jehlou pod kon-

trolou ultrazvuku. Jedná se o miniinvazivní zá-

krok, kter˘ se provádí ambulantnû, nebolí a je

‰etrn˘ k pacientovi.

„V̆ kon provádíme v ambulanci, není tedy po-
tfiebná Ïádná zvlá‰tní pfiíprava pacienta.
Speciální nástroj zavedeme pod kontrolou ult-

razvuku do vybraného okrsku tkánû. Nasátím
získáme maliãk˘ vzorek tkánû, kter˘ pak dále
zpracováváme. V̆ kon je minimálnû bolestiv˘.
Nástroj, kter˘ pouÏíváme, má pracovní ãást
stejnû silnou jako bûÏné injekãní jehly, jeÏ máme
pro injekce do svalu,“ vysvûtlil Mgr. MUDr.

Ivo Labónek, zástupce primáfie radiodiagnostic-

kého oddûlení Nemocnice R˘mafiov, s tím, Ïe

zákrok jiÏ v nûkolika pfiípadech provedli. Po

provedené punkci si pacient místo vpichu krát-

ce stlaãí, stejnû jako po bûÏné injekci, a po krát-

kém setrvání v ãekárnû odchází domÛ.

Získan˘ vzorek pak lékafii odesílají na vy‰etfie-

ní, kde je po úpravách vyhodnocován pod

mikroskopem. Cílem vy‰etfiení je posoudit 

odebranou tkáÀ a urãit podle charakteristic-

k˘ch struktur povahu onemocnûní. Lékafi pfii

velkém zvût‰ení vzorku mÛÏe posoudit zmûny

tkánû. U nádorov˘ch zmûn pak mÛÏe stanovit

závaÏnost onemocnûní i prognózu léãení.

„Zavedení nové metody jistû pfiispûje ke zkva-
litnûní diagnosticko-terapeutické péãe v na‰í
nemocnici,“ uvedl Ivo Labónek. 

Simona Souãková, tisková mluvãí
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Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov
vydává

o z n á m e n í o v y h l á ‰ e n í v ˘ b û r o v é h o  fi í z e n í
v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb.,

o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

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

na místo:

referenta odboru stavební úfiad

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov.

Pfiedpokládan˘ nástup: 15. 12. 2005.

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou.

Pracovní úvazek: 1,0.

Platová tfiída: v souladu se zákonem ã. 143/1992 Sb. a nafiízením vlády ã. 637/2004 Sb. v platném znûní (8. - 10. platová tfiída).

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních 

samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní.

Jiné poÏadavky:
• poÏadované vzdûlání úplné S· nebo V· v oboru pozemního stavitelství, popfi. stavební obnovy;

• znalost práce na poãítaãi (Word, Excel, Outlook);

• základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 500/2004 Sb., o správním fiízení (správní fiád), v platném znûní, 50/1976 Sb., 

o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ;

• praxe ve státní správû v˘hodou;

• zku‰enosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování;

• schopnost samostatného jednání a vystupování;

• odpovûdnost a preciznost;

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• referent zaji‰Èuje v˘kon státní správy na úseku stavebního fiádu, vede správní fiízení a zpracovává rozhodnutí a jiná opatfiení stavebního

úfiadu podle stavebního zákona, správního fiádu a souvisejících pfiedpisÛ;

• zpracovává dílãí statistické údaje související s v˘konem státní správy;

• vymûfiuje správní poplatky za provedené úkony na úseku stavebního fiádu podle zákona ã. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

a zaji‰Èuje jejich v˘bûr.

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

• datum a místo narození uchazeãe;

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

• místo trvalého pobytu uchazeãe;

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka;

• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se uvedené 

ãinnosti;

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce;

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

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov, nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 6. prosince 2005.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 6. prosince 2005

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

de uchazeãÛm oznámeno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení naklá-

dat s jeho osobními údaji.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. Ing. Svatava Wetterová, vedoucí

odboru stavební úfiad MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 301. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov

MùSTO R¯MA¤OV

námûstí Míru 1,

795 01 R˘mafiov
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Odbory MûÚ informují

Finanãní odbor

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
UPOZORNùNÍ PRO OBâANY

Splatnost místního poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ dle

OZV mûsta R˘mafiova ã. 08/2003 byla:

- pro poplatníky, ktefií mají 1 splátku roãnû 31. 3. 2005;
- pro poplatníky, ktefií mají 2 splátky roãnû 31. 3. 2005 a 30. 9. 2005.

Îádáme v‰echny poplatníky, ktefií dosud svoji poplatkovou povinnost nesplnili, aby tak neprodlenû uãinili.
V pfiípadû, Ïe do‰lo ke ztrátû sloÏenky, obraÈte se telefonicky na ã. 554 254 156 nebo osobnû na finanãní odbor MûÚ R˘mafiov (2. patro, ã.

dvefií 301, p. Kopeãková), kde vám bude vydán náhradní doklad o zaplacení. Ing. Martin Ondra, vedoucí finanãního odboru

Mûstské sluÏby v závûru prací letní sezóny
Pfii pohledu na barevnou podzimní pfiírodu, tu a tam s povalující se

mlhou nad ránem, Ïije ãlovûk v kaÏdodenním oãekávání první snû-

hové nadílky, obzvlá‰È zde, pod svahy jesenick˘ch hor. Mûstské sluÏ-

by R˘mafiov mají v‰ak v tûchto dnech napilno pfii závûreãn˘ch pra-

cích „letní sezóny“ - zejména pfii úklidu v‰udypfiítomného spadaného

listí. Pfiitom je jim nápomocna ne zrovna nejmlad‰í technika.

Na uplynulou letní sezónu a nadcházející sezónu zimní a zvlá‰È na to,

jak je organizace pfiipravena, jsme se zeptali fieditele Martina Valy.

Letní sezóna se z hlediska úklidu
a údrÏby pomalu ch˘lí ke svému
závûru. ÚdrÏba zelenû, osvûtlení,
opravy mûstsk˘ch komunikací
a dal‰í práce vrcholí. Byla leto‰ní
letní sezóna nároãnûj‰í proti ji-
n˘m? Co povaÏujete za nejzdafii-
lej‰í dílo Mûstsk˘ch sluÏeb?
Leto‰ní práce letní sezóny nebyly

niãím v˘jimeãn˘m, snad kromû

vybudování nového vefiejného 

osvûtlení v souvislosti s v˘stav-

bou Na Stráni. Nejrozsáhlej‰í sta-

vební prací, kterou Mûstské sluÏ-

by letos provádûly a která vze‰la

z v˘bûrového fiízení, byla kom-

pletní rekonstrukce chodníku od

tfiídy HrdinÛ smûrem na OkruÏní

ulici. V rámci rekonstrukce silnice

ve smûru na Ondfiejov, kterou pro-

vádí kraj, provedla na‰e organiza-

ce v˘mûnu obrubníkÛ od kfiiÏo-

vatky tfiídy HrdinÛ a Revoluãní 

ulice aÏ na konec mûsta ve smûru

na Ondfiejov. U kaple V Lipkách

jsme instalovali odvodÀovací Ïla-

by pro povrchovou vodu z pfiileh-

l˘ch luk, která zamrzá hlavnû

v jarních mûsících. Provedli jsme

také v˘stavbu tfií nov˘ch parko-

vi‰È - na Pivovarské ulici, na ulici

1. máje a tfietí na ulici Julia

Sedláka. Kromû toho fungujeme,

dalo by se fiíci, jako servisní orga-

nizace mûsta. Provádíme „na za-

volání“ ty ménû vdûãné úkoly, na-

pfiíklad opravu po‰kozeného

chodníku, údrÏbáfiskou ãinnost

a dal‰í. A co povaÏuji za nejzdafii-

lej‰í dílo? Nebudu vyzdvihovat

konkrétní akce, ale musím fiíct, Ïe

se nám podafiilo dosáhnout vy‰-

‰ích trÏeb proti pfiedchozím letÛm,

pfiestoÏe jsme akce provádûli

z vlastních prostfiedkÛ, bez dal-

‰ích subdodávek, které by trÏby

navy‰ovaly. Teì na podzim po-

chopitelnû práce vrcholí.

Letos, stejnû jako vloni, jste za-
mûstnávali pracovníky na vefiej-
nû prospû‰né práce. Kolik jich
bylo celkem a jak se osvûdãili?
Bylo jich patnáct, ale na konci li-

stopadu, kdy vefiejnû prospû‰né

práce konãí, jich bude o jednoho

ménû. S tím jsme pro ‰patnou

pracovní morálku a poÏívání al-

koholick˘ch nápojÛ rozvázali

pracovní pomûr jiÏ dfiíve. Ostatní

své pracovní povinnosti plní

dobfie. Kromû tûchto zamûstnan-

cÛ jsme zde mûli pracovníky,

ktefií si odpracovávali alternativ-

ní trest. S nimi je to problematic-

ké. Tito lidé se po krátké dobû

vytratí, nûkdy i s náfiadím, a vût-

‰inou nastoupí k v˘konu skuteã-

ného trestu.

Existuje napfiíklad harmono-
gram seãení trávy na vefiejn˘ch
plochách?
Seãení vefiejn˘ch prostranství má

podobnou prioritu jako zimní 

údrÏba. Z toho vypl˘vá ãetnost,

s jakou by se mûly tyto plochy se-

ãením udrÏovat. ZáleÏí také na

vláze, jak rychle tráva roste.

Nejhor‰í je to na jafie, kdy vyjíÏdí-

me do netknutého rajónu a trávy

je hodnû. Také jsou zde plochy,

které nejsou zahrnuty do bûÏné 

údrÏby, ale na pokyn mûsta musí-

me i na nich pfii mimofiádn˘ch pfií-

leÏitostech provést údrÏbu. Jedná

se napfiíklad o fotbalové hfii‰tû,

kynologické cviãi‰tû a podobnû.

Proã napfiíklad dochází k tomu,
Ïe vûtev ulomená vlivem silného
vûtru zÛstane leÏet na trávû a va-
‰i zamûstnanci ji pfii seãení radû-
ji strojem objedou, neÏ by ji od-
klidili nebo dali vûdût nûkomu
kompetentnímu. Provádíte kon-
trolu práce sv˘ch zamûstnancÛ?
Konkrétnû o pfiípadu spadlé vût-

ve nebo stromu nevím, nemohu

jej tedy posuzovat. Kontrolu

nad podobn˘mi nedostatky pro-

vádí mistr. Já kontroluji, jak

práce postupují, zda se nûco ne-

vynechalo a podobnû.

Recyklaãní dvÛr, vûãnû diskuto-
vané téma. Mûstská policie se
snaÏí dÛslednû dbát na dodrÏová-
ní pofiádku a káznû, pfiesto neu-
hlídá neukáznûné obãany, ktefií
opakovanû zanechávají na míst-
ní komunikaci pfied tímto dvo-
rem v‰elijaké harampádí, do-
movní odpad a nezfiídka i nebez-
peãn˘ odpad. Jak pohlíÏíte vy na
nekázeÀ lidí, provozní dobu re-
cyklaãního dvora a Ïivot lidí u re-
cykláku? I kdyÏ Mûstské sluÏby
zaplatily za recyklaãní dvÛr pa-
desátitisícovou pokutu a dvÛr byl
opakovanû podroben kontrolám
âeské inspekce Ïivotního pro-
stfiedí, nebyla na nûm shledána
závaÏnûj‰í poru‰ení.
Jednou jsem prohlásil, Ïe se k re-

cyklaãnímu dvoru jiÏ nebudu vy-

jadfiovat, protoÏe se to omílá neu-

stále dokola. Nová skuteãnost

v‰ak je ta, Ïe po ukonãení skládky

v Malé ·táhli se nezákonnû odlo-

Ïen˘ smûsn˘ komunální odpad

nebude vozit jen pût kilometrÛ,

ale bude to mnohem vût‰í vzdále-

nost, podle toho, která firma zab˘-

vající se skládkováním odpadu 

uspûje ve v˘bûrovém fiízení.

Podle v˘poãtÛ pfiijde odvoz z re-

cyklaãního dvora Avií na nûkte-

rou z nebliÏ‰ích skládek zhruba

na 500 tisíc korun za rok a ty bu-

de muset nûkdo zaplatit. JelikoÏ

stát urãil v této záleÏitosti pro ob-

ãana finanãní strop, z nejvût‰í

pravdûpodobností se bude na od-

vozu podílet mûsto a prostfiedky

pochybí v jiné kolonce. StíÏnosti

obãanÛ na recyklaãní dvÛr, na‰e

problémy s inspekcí a její kontro-

rozhovor

Mûstské sluÏby jsou jednou z firem, které se v souãasné dobû podílí
na revitalizaci sídli‰tû Pfiíkopy v R˘mafiovû
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ly jsou doprovodné jevy tohoto

ne‰varu. Nepomohlo tomu ani 

umístûní cedule Zákaz odkládání

odpadu. Zanedlouho ji nûkdo od-

cizil. V souãasné chvíli tam visí

nová cedule a pod ní mÛÏete najít

hromady odpadu.

Nebylo by vhodnûj‰í pfiijmout po-
danou ruku firmy Eco Metal
Recycling a pfiemístit dvÛr do je-
jího areálu?
Pokud se jedná o nabídku firmy

Eco Metal Recycling, podrobnos-

ti neznám, protoÏe majitel firmy

pan Erben jednal patrnû s mûstem

jako vlastníkem, nikoli s námi.

Vím jen, Ïe tento návrh nebyl ak-

ceptován ze dvou dÛvodÛ. Tím

prvním byla nev˘hodná finanãní

nabídka a druh˘m dÛvodem byla

nevyhovující poloha objektu

a ‰patná dopravní dostupnost.

Je pravda, Ïe ztrátou „recyklá-
ku“ by mûsto pfii‰lo o státní dota-
ce na jeho provoz? Na co se do-
tace obvykle pouÏívají?
Mûsto, pokud je mi známo, nedo-

stává dotace na provoz recyklaã-

ního dvora, ale na separovan˘

sbûr, coÏ není jen recyklaãní dvÛr,

ale jsou to pfiedev‰ím kontejnery

na separovan˘ odpad, a dotace

jsou úmûrné vyseparovanému

mnoÏství, nikoliv tomu, jakou

formou se posbírá. Setkal jsem se

s názorem, Ïe ubyly kontejnery na

separovan˘ odpad, tzv. „separaãní

hnízda“. Není tomu tak, jen byly

pfiemístûny, aby nehyzdily okolí.

Pfied obchodem CAVA zmizely

a byly pfiemístûny na druhou stra-

nu, na Jungmannovu ulici, stejnû

byly pfiemístûny od prodejny

H+H na parkovi‰tû pfied autoba-

zarem na Pivovarské ulici.

Chtûl byste bydlet naproti recyk-
laãnímu dvoru?
Jestli bych chtûl bydlet u recyk-

laãního dvora? Bydlím nedaleko

od nûj. Co k tomu fiíct? Nelíbilo

by se mi to stejnû jako obãanÛm,

ktefií jej mají naproti svému obyd-

lí. Nelíbí se mi jako obãanu, kter˘

platí danû, hromadûní mal˘ch ãer-

n˘ch skládek pfied branou recyk-

laãního dvora v dobû, kdy tam ne-

ní obsluha, stejnû jako dal‰ím ob-

ãanÛm, ale nelíbí se mi to ani jako

fiediteli firmy, která odvádí danû,

za nûÏ by se lidem ve mûstû mûly

dostávat sluÏby, které jsou z roz-

poãtu financovány, coÏ je tfieba

i kontrolní a represivní ãinnost

proti poru‰ování zákonÛ a vyhlá-

‰ek. To se nedûje. A z tohoto po-

hledu jsem nespokojen.

Ve funkci jednatele Mûstsk˘ch
sluÏeb, s. r. o., R˘mafiov jste od
1. dubna 2003. Dva a pÛl roku je
doba, po které ãlovûk mÛÏe fiíci,
zda funkce, kterou pfiijal, je
opravdu tím, co od ní oãekával.
¤eknûte upfiímnû, mûnil byste
dnes za jinou práci, nebo vám ta-
to funkce pfiinesla uspokojení?
Jedná se o práci, která zahrnuje

velice nevdûãné ãinnosti. Nevdû-

ãné v tom, Ïe kaÏd˘ ví, jak˘ by

mûl b˘t v˘sledek práce, ale nikdo

neví, jak velké prostfiedky - fi-

nanãní, technické apod. - jsou nut-

né, aby bylo v˘sledku dosaÏeno.

Napfiíklad v zimû kaÏd˘ ví, jak by

mûly b˘t odhrnuty silnice, ale ni-

kdo neví, kolik snûhu napadne

a jak˘ bude objem práce. Systém

je nastaven na urãitou hranici da-

nou objemem pro ni uvolnûn˘ch

financí, do této hranice to funguje,

ale jakmile se pfiekroãí moÏnosti

systému, tak s tím Ïádn˘ jednatel

nic neudûlá.

âinnost se navíc dot˘ká v‰ech ob-

ãanÛ, ale smluvním partnerem ne-

jsou lidé ve mûstû, ale mûsto sa-

motné. Obãané mnohdy nevûdí,

jaké sluÏby a v jakém rozsahu by-

ly sjednány, a berou na sebe roli

kritika a hodnotitele, aniÏ by vû-

dûli, podle ãeho mají hodnotit.

A kaÏdému zvlá‰È to vysvûtlovat

nelze. V fiadû pfiípadÛ je kritika

obãanÛ namístû. VÏdyÈ kdo by si

nepfiál, aby se ve mûstû sekla trá-

va desetkrát, a ne jen pûtkrát, kdo

by si nepfiál, aby normy na zimní

údrÏbu a úklid snûhu nebyly 4, 8

a 12 hodin, ale jen dvû, tfii nebo

ãtyfii hodiny. A samozfiejmû pfii

rozsahu na‰ich ãinností se nelze

vyhnout ani oprávnûné kritice nû-

kter˘ch na‰ich pochybení.

Dal‰ím úskalím mé práce je zaji‰-

tûní ekonomického fungování

spoleãnosti a vÛbec její provozu-

schopnosti a akceschopnosti

z vlastních prostfiedkÛ. Spole-

ãnost, do které jsem nastupoval,

nebyla v dobré ekonomické situa-

ci - to koneckoncÛ nebyla ani dfiív.

M˘m pfiedchÛdcem a za pochope-

ní a podpory vlastníka byla spo-

leãnost zbavena vût‰í ãásti finanã-

ních dluhÛ, nicménû i pfiesto jsem

ji pfiebíral se záporn˘m vlastním

jmûním - 3,2 mil. korun, nûkter˘-

mi nevyfie‰en˘mi kauzami (napfi.

jen kauza Excelent spoleãnost stá-

la minimálnû 3,5 mil. za prohran˘

soudní spor) a mûla a stále má ob-

rovsk˘ dluh ve vztahu k technice.

Od roku 1997 aÏ do roku 2003

byly zastaveny ve‰keré investice

do nákupu techniky, která je vel-

mi zastaralá, v˘jimku netvofií

stroje staré dvacet a více let. Napfi.

nejnovûj‰í vozidla zimní údrÏby

jsou univerzální Mercedes z roku

1997 a rypadlonakladaã Kramer,

kter˘ byl zakoupen v roce 2004

jako pouÏit˘. Pfied námi je zimní

období, technika opût o rok ze-

stárla, pochybuji, Ïe se zmûní

systém zimní údrÏby. Jaké jsou te-

dy objektivní podmínky, aby byla

zimní údrÏba lep‰í?

Ale aby mé vyjádfiení nepÛsobilo

jen pesimisticky, tak jako kaÏdá

práce má i tato své svûtlé stránky,

za nûÏ povaÏuji hlavnû relativní

svobodu v rozhodování o záleÏi-

tostech spoleãnosti, byÈ tato je na

druhou stranu vykoupena znaã-

nou zodpovûdností. Za dal‰í

pfiednost své práce povaÏuji její

pestrost danou rozsahem námi

zaji‰Èovan˘ch ãinností - vÏdyÈ

vlastníme oprávnûní pro 20 ãin-

ností, nûkterá z nich jsou speciál-

ní, podléhající zvlá‰tním pfiedpi-

sÛm a nafiízením, k jejichÏ pozná-

ní bych se jinde nedostal. Struãnû

shrnuto povaÏuji v˘hody a nev˘-

hody plynoucí z v˘konu své

funkce za vyváÏené.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

Pfiipomínáme provozní dobu recyklaãního dvora

Harmonogram mobilních svozÛ
Svoz objemného odpadu a nebezpeãn˘ch odpadÛ s v˘jimkou kapaln˘ch nebezpeãn˘ch odpadÛ:

Jarní svoz pro místní ãásti První sobota v mûsíci dubnu

Jarní svoz pro R˘mafiov Druhá sobota v mûsíci dubnu

Podzimní svoz pro místní ãásti První sobota v mûsíci listopadu

Podzimní svoz pro R˘mafiov Druhá sobota v mûsíci listopadu

Provozní doba recyklaãního dvora je stanovena takto:
Pondûlí , stfieda, pátek od 12.00 do 18.00,

úter˘, ãtvrtek, sobota od 8.00 do 13.00
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Obãanské sdruÏení pro partnerskou spolupráci má nového pfiedsedu
V úter˘ 18. fiíjna se konala ãlenská

schÛze Obãanského sdruÏení pro

mezinárodní partnerskou spolu-

práci mûsta R˘mafiova, na níÏ by-

la projednána pfiedev‰ím v˘mûna

pfiedsedy sdruÏení. Stávající pfied-

sedkynû Mgr. Ludmila Pelková

na svou funkci rezignovala

a pfiedsedou byl po roãní pfiestáv-

ce opût zvolen Ing. Pavel Koláfi.

Staronov˘ pfiedseda se zavázal

zpracovat a pfiedloÏit v˘boru

sdruÏení návrh Pravidel na fi-

nanãní podporu aktivit jednotliv-

cÛ a organizací pfii pofiádání akcí

s mezinárodní úãastí z partner-

sk˘ch a pfiátelsk˘ch mûst nebo pfii

úãasti na tûchto akcích pofiáda-

n˘ch v zahraniãí. Se schválenou

podobou Pravidel bude vefiejnost

seznámena v nejbliÏ‰ím vydání.

Ve dnech 3. - 6. listopadu 2005

zorganizovalo sdruÏení pracovní

setkání zástupcÛ partnersk˘ch

mûst v Kyjovû, kterého se zúãast-

nili zástupci ze Schottenu

a Bogenu (SRN), Crosne

(Francie), Arka (Itálie) a Maybole

(Skotsko), reprezentace belgické-

ho mûsta Beloeil se z úãasti omlu-

vila. PfiestoÏe se jednalo o pracov-

ní setkání, na‰li si jeho úãastníci

ãas na v˘let do KromûfiíÏe a pro-

hlídku zámku a pfiekrásn˘ch za-

hrad. Nenechali si ujít ani náv‰tû-

vu novû vybudovaného archeos-

kanzenu v Modré a velehradské

baziliky Nanebevzetí Panny

Marie a sv. Cyrila a Metodûje,

která v tûchto dnech slaví 800 let

od pfiíchodu cisterciákÛ na

Velehrad.

Pracovní ãást jednání byla vûno-

vána pfiedev‰ím pfiípravû spoleã-

n˘ch aktivit na rok 2006. Kromû

tradiãních akcí, jakou je napfií-

klad Tour du Jumelage ãi umûlec-

ká v˘stava, plánují jednotlivá

mûsta ãinnosti podle vlastních

pfiedstav. Pro R˘mafiov bude

v pfií‰tím roce nejv˘znamnûj‰í

akcí oslava 10. v˘roãí uzavfiení

partnerské smlouvy se Schot-

tenem, která by se mûla uskuteã-

nit o víkendu 26. - 28. kvûtna

2006.

„Nemûlo by se jednat o prosté
setkání oficiálních zástupcÛ tûch-
to mûst, Obãanské sdruÏení pro
mezinárodní partnerskou spolu-
práci navrhuje uspofiádat ve spo-
lupráci s mûstem ‰ir‰í prezentaci

mûsta Schotten, jakési Dny
Schottenu v R˘mafiovû. Obsahem
prezentace by pak bylo konkrétní
pfiiblíÏení tohoto partnerského
mûsta v‰em obãanÛm mûsta z úh-
lu geografického, turistického,
hospodáfiského, kulturního, histo-
rického, a také ze sportovního,“
upfiesnil Ing. Koláfi.

Prezentaãní akce by podle pfied-

stav sdruÏení mûla probíhat v pro-

storách Stfiediska volného ãasu asi

jeden t˘den a byla by ukonãena

slavnostním víkendem naplnû-

n˘m sportovními a kulturními

programy. „Termín i vlastní pro-
gram byl konzultován se zástupci
mûsta a ti pofiádání akce podpofii-
li,“ doplnil dále Ing. Koláfi.

Podrobnûj‰í informace o Obãan-

ském sdruÏení pro mezinárodní

partnerskou spolupráci i o pfiipra-

vovan˘ch aktivitách se mohou

ãtenáfii dozvûdût na internetov˘ch

stránkách mûsta R˘mafiova

v sekci Spolky a sdruÏení. -ona-

Hlavní argumenty pro zateplování panelov˘ch domÛ
Jak v‰ichni dobfie víme, R˘mafiovsko je jed-

nou z nejstudenûj‰ích oblastí âeské republi-

ky. V souãasné dobû probíhá vládou podpo-

rovan˘ program na revitalizaci panelov˘ch

domÛ, kdy stát pfii dodrÏení urãit˘ch podmí-

nek hradí 4 % úrokÛ z úvûru. Je to velká po-

moc, kterou je nutné maximálnû vyuÏít.

Základní podmínkou pro získání v˘hodného

úvûru je zpracování tzv. energetického auditu,

v nûmÏ odborníci stanoví nutné kroky pro zv˘-

‰ení úspor energií. Vût‰inou se jedná o v˘mû-

nu oken suterénu, zateplení suterénu, v˘mûnu

oken za plastová, zateplení lodÏií, zateplení

obvodového plá‰tû, pfiípadnû i zateplení stfie-

chy. Souãasnû je nezbytnû nutná instalace ter-

mostatick˘ch ventilÛ a osazení digitálních mû-

fiiãÛ spotfieby tepla na jednotlivé radiátory.

Po provedení v˘‰e uveden˘ch opatfiení je

moÏné dosáhnou úspory více jak 50 % tepla,

které nám z vût‰í ãásti hradí náklady spojené

s danou investicí. Souãasnû se prodluÏuje Ïi-

votnost budov minimálnû o 50 let. Dochází

k velkému zhodnocení a lep‰í prodejnosti

takto zateplen˘ch bytÛ.

Krásnû barevnû fie‰ená termofasáda je dal‰í

argument proã zateplovat. Pfii realizaci pro-

gramu „Panel“ spolupracuje bytové druÏstvo

s místními stavebními firmami, které vlastní

patfiiãné ISO, a tím napomáhá fie‰it neza-

mûstnanost v na‰em regionu.

V roce 2007 konãí s nejvût‰í pravdûpodob-

ností v˘jimka EU na 5% DPH u stavebních

prací spojen˘ch s bydlením a to je hlavní dÛ-

vod, proã v˘‰e uveden˘ program uspí‰it.

RovnûÏ ceny plynu, uhlí a tím pádem i tepla

pÛjdou neustále nahoru a jediná aktivní obra-

na je zateplit v maximální moÏné mífie a co

nejdfiíve.  Ing. Josef ·véda,
pfiedseda obvodové komise OSBD

Fota: archiv Obãanské  sdruÏení pro partnerskou spolupráci
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·kolství

Dvefie gymnázia se otevfiely vefiejnosti
Ve stfiedu 9. listopadu otevfielo

Gymnázium R˘mafiov své dvefie

vefiejnosti, pfiedev‰ím ÏákÛm 

5. a 9. tfiíd základních ‰kol a je-

jich rodiãÛm, ktefií zvaÏují moÏ-

nosti dal‰ího studia sv˘ch potom-

kÛ na stfiední ‰kole. KaÏdoroãní

Den otevfien˘ch dvefií jim umoÏ-

nil nahlédnout do v‰ech uãeben

a laboratofií gymnázia, poznat bu-

doucí profesory a spoluÏáky, ale

i uãebnice a speciální kurzy, které

budou pfii studiu vyuÏívat.

Pfii vstupu do hlavní budovy do-

stali náv‰tûvníci orientaãní plán

‰koly, prospekt s dÛleÏit˘mi úda-

ji o studijních oborech a anketní

lístek, jehoÏ prostfiednictvím zís-

kala ‰kola informace o tom, kolik

skuteãn˘ch zájemcÛ ji nav‰tívilo

a jak na nû prohlídka ‰koly zapÛ-

sobila. KaÏd˘ náv‰tûvník navíc

dostal k ruce zku‰eného prÛvod-

ce, studenta, jenÏ samozfiejmû

dokáÏe pfiedstavit ‰kolu mnohem

barvitûji neÏ v‰echny prospekty.

Gymnázium, které klade velk˘

dÛraz na v˘uku informatiky, se

mÛÏe pochlubit modernû vyba-

venou poãítaãovou a multimedi-

ální uãebnou, ale také odborn˘-

mi uãebnami cizích jazykÛ (stu-

denti si vybírají kombinaci ang-

liãtiny a jednoho ze tfií dal‰ích -

nûmãiny, francouz‰tiny nebo

‰panûl‰tiny), v˘tvarné v˘chovy

a laboratofiemi chemie, biologie

a fyziky, které slouÏí praktické

v˘uce. Na gymnáziu funguje ta-

ké nûkolik zájmov˘ch krouÏkÛ,

zamûfien˘ch nejen na roz‰ifiování

vûdomostí (biologie, anglická

a nûmecká konverzace, pol‰tina,

ru‰tina, latina, deskriptivní geo-

metrie), ale i na sport (florbal,

volejbal, vodní turistika), které-

mu bude od pfií‰tího roku vûno-

ván vût‰í prostor, coÏ jistû ocení

Ïáci sportovních tfiíd r˘mafiovské

základní ‰koly.

V‰ichni, kdoÏ se odhodlali udû-

lat vlastní sondu do Ïivota gym-

naziálního studenta a zvolit si

pro pfií‰tí ãtyfii, resp. osm let drá-

hu stfiedního v‰eobecného vzdû-

lání, si mohli bûhem Dne otevfie-

n˘ch dvefií vyzkou‰et i pfiijímací

testy naneãisto SCIO z ãeského

jazyka, matematiky a obecn˘ch

studijních pfiedpokladÛ. Jejich

v˘sledky prozradily, co je potfie-

ba je‰tû dopilovat, které znalosti

prohloubit a v ãem pfiidat.

Gymnázium R˘mafiov se podru-

hé otevfie zájemcÛm o studium

poãátkem pfií‰tího kalendáfiního

roku, 18. ledna 2006 v 10 hodin.

To uÏ bude rozhodování urãitû

váÏnûj‰í a náv‰tûva ‰koly mno-

hému pomÛÏe vyfie‰it problém,

kam v novém ‰kolním roce smû-

fiovat svoje kroky.  ZN

Ve ãtvrtek 24. 11. 2005 od 16.30 v sále kina na Divadelní ulici

STUDENTSKÁ AKADEMIE
GYMNÁZIA R¯MA¤OV

V‰ichni jsou srdeãnû zváni
Vstupné dobrovolné

Jak dopadla anketa Studentského informaãního centra?
Jednou z ãinností studentÛ oboru Cestovní

ruch SSO· Prima v R˘mafiovû je provádûní

rÛzn˘ch anket a prÛzkumÛ vefiejnosti na té-

mata, která si vyÏádají úfiady nebo instituce,

aby se dozvûdûly názory na rÛzné problé-

my. V R˘mafiovû je tato ãinnost zatím málo

vyuÏívána.

Tfiída 3. D proto vyuÏila nabídky Student-

ského informaãního centra (SIC), které na-

bízí studentÛm, ale i v‰em obãanÛm mûsta

moÏnost zaji‰tûní vstupenek do divadel

v nejbliÏ‰ích mûstech, a uspofiádala vlastní

anketu s tématem zájem obãanÛ mûsta

R˘mafiova o náv‰tûvu divadel. V minul˘ch

letech to byli hlavnû uãitelé, kdo se nespo-

kojili jen s pasivním sledováním inscenací

v televizi a organizovali zájezdy do kamen-

n˘ch divadel.

V˘sledky ankety jsou více neÏ zajímavé.

Studenti nav‰tívili celkem dvacet pracovi‰È,

a to na ‰kolách, úfiadech, ale i ve vût‰ích zá-

vodech, a poloÏili otázky celkem 242 obãa-

nÛm star‰ím 18 let. Z toho na otázku, zda by

chtûli pfies zimní období roku zhlédnout nû-

kter˘ divadelní Ïánr, 169 obãanÛ odpovûdû-

lo kladnû. Velk˘ zájem byl o náv‰tûvu ãino-

hry (85), men‰í o operetu (27) a operu (19),

nejvût‰í zájem byl o muzikály, jeÏ by chtûlo

vidût 88 z dotázan˘ch obãanÛ. V prÛzkumu

zájmu o konkrétní divadla nejlépe dopadlo

Moravské divadlo Olomouc (95), dále pak

Slezské divadlo v Opavû (43) a nejmen‰í

zájem byl o divadla v Ostravû, kam by se

vypravilo jen 16 respondentÛ. O muzikály

v Praze mûlo zájem 73 obãanÛ. Na ãtvrtou

otázku, která zji‰Èovala, jak ãasto by byli li-

dé ochotni za kulturou cestovat, odpovídali

dotázaní takto: KaÏd˘ mûsíc by do divadla

jelo 38 lidí, 1x za ãtvrt roku 66, 1x za pÛl

roku 42 a 1x za rok 26 lidí. Na poslední 

otázku, zda by chtûli zajistit jen vstupenky,

odpovûdûlo kladnû 147 obãanÛ, o zájezdy

do divadel vãetnû zaji‰tûní dopravy mûlo

zájem 128 obãanÛ.

Studentské informaãní centrum bude pfii or-

ganizování zájezdÛ k v˘sledkÛm ankety pfii-

hlíÏet a nabídne moÏnost zájezdu na vybra-

ná pfiedstavení hlavnû do Moravského diva-

dla Olomouc, ale pro zájemce bude zaji‰Èo-

vat vstupenky také do dal‰ích divadel.  

Hana âoupková, vedoucí SIC
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Bûhem chvíle
napadl pût muÏÛ

43let˘ muÏ z R˘mafiovska je stí-

hán pro trestné ãiny loupeÏe, v˘-

trÏnictví a pokusu o ublíÏení na

zdraví, kter˘ch se mûl dopustit

22. fiíjna ve dvû ráno pfied klu-

bem na Sadové ulici v R˘mafio-

vû. Nejprve udefiil pûstí do obli-

ãeje 20letého mladíka, kter˘

pfied dal‰ím útokem utekl, poté

chtûl napadnout i 18letého mla-

díka, ale ten rovnûÏ utekl. Pfiímo

pfied sluÏebnou policie zbil tfietí-

ho muÏe. Ten po úderu pûstí 

upadl na zem a utrpûl otfies moz-

ku. MuÏi, kter˘ se chtûl kamará-

da zastat, zpÛsobil rváã trÏnou

ránu na rtu. Poslední obûÈ, 23le-

tého muÏe, si na‰el pfied

Komerãní bankou. S otázkou,

zda zná prvního napadeného

mladíka, jej nûkolikrát udefiil

pûstí do obliãeje a zpÛsobil mu

zlomeninu ãelisti a pohmoÏdûní

obliãeje. Pak mu je‰tû vytrhl

z ruky mobilní telefon a ode‰el.

Opilého fiidiãe
po nehodû

zadrÏeli policisté
Podnapil˘ fiidiã Lancie nezvládl

21. fiíjna v noci fiízení a na úãelo-

vé komunikaci u restaurace

v Edrovicích narazil do stromu.

Pak z místa nehody ujel. Ná-

slednû ho ov‰em zadrÏeli r˘ma-

fiov‰tí policisté. Provedenou de-

chovou zkou‰kou bylo fiidiãi na-

mûfieno 2,39 promile alkoholu.

Podezfiel˘ se odmítl podrobit lé-

kafiskému vy‰etfiení a odbûru kr-

ve. Na autû vznikla ‰koda ve v˘-

‰i 25 tisíc Kã.

Akce „Sníh“ a „Led“
- pervitin vafiili i v lesích
Bruntál‰tí kriminalisté po dlou-

hém vy‰etfiování (duben aÏ fiíjen

2005) rozkryli pfiípad nedovole-

né v˘roby a drÏení omamn˘ch

a psychotropních látek a jedÛ, do

nûhoÏ bylo zapleteno pfies dvacet

osob z R˘mafiova, z toho pût mla-

distv˘ch. Vût‰ina ostatních stíha-

n˘ch je ve vûku mezi 18-20 lety

a jedná se pfiedev‰ím o studenty.

Bûhem poslední akce ve dnech

31. fiíjna aÏ 1. listopadu bylo

v R˘mafiovû zadrÏeno celkem se-

dm osob, u kter˘ch jiÏ policejní

komisafi zahájil trestní stíhání.

Trestné ãinnosti se mûli dopustit

v˘robou a pomáháním pfii v˘ro-

bû pervitinu na rÛzn˘ch místech

v R˘mafiovû a v Bruntále. Je-

dnalo se jak o byty, tak o volná

prostranství v pfiírodû, v lese,

o opu‰tûné zemûdûlské objekty

a sklepy. Obvinûní látku vyrábû-

li tzv. ãeskou cestou, sami ji ve

vût‰inû pfiípadÛ uÏívali a dále di-

stribuovali závisl˘m osobám

vãetnû mlad‰ích 18 let. Pfii do-

movních prohlídkách se krimi-

nalistÛm podafiilo zajistit ãtyfii

kompletní varny a dal‰í látky

slouÏící k v˘robû drogy. Trestné

ãinnosti se nûktefií z obvinûn˘ch

dopou‰tûli jiÏ od poloviny roku

2004. Vût‰ina neuÏívala jen per-

vitin, ale i marihuanu nebo extá-

zi.

Vazebnû je dosud stíháno sedm

obvinûn˘ch muÏÛ a 2. listopadu

bylo rozhodnuto o vzetí do vazby

17letého mladistvého. Vzhledem

k závaÏnosti této trestné ãinnosti

a k faktu, Ïe pervitin byl distribu-

ován i mladistv˘m, hrozí vût‰i-

nû obvinûn˘ch odnûtí svobody

v rozmezí 2 - 10 let.

Zlodûj vykradl
telefonní automaty

Ani sváteãní den se neobe‰el bez

trestného ãinu. 28. fiíjna ve ve-

ãerních hodinách se v Janovicích

a Staré Vsi neznám˘ pachatel

vloupal do pokladniãky telefon-

ních automatÛ a odcizil kasiãky

s dosud nezji‰tûnou hotovostí.

Po‰kozením zafiízení zpÛsobil

‰kodu ve v˘‰i 6 tisíc Kã.

Srnec sráÏku
s autem nepfieÏil

Po krátké dobû se znovu objevil

pfiípad sráÏky automobilu s lesní

zvûfií. Do‰lo k nûmu 27. fiíjna po-

zdû veãer mezi obcemi Bfiidliãná

a Vajglov. ¤idiã Fordu srazil srn-

ce, kter˘ pfiebíhal v lesním úseku

pfies vozovku. Po nárazu zÛstal

srnec leÏet usmrcen˘ na místû

stfietu. Na autû vznikla ‰koda za

15 tisíc Kã.

Zlodûj motorové pily
byl odhalen

V tûchto dnech byl na základû

úspû‰ného zákroku ‰ternber-

sk˘ch policistÛ odhalen podezfie-

l˘ muÏ, kter˘ letos z pfiíruãního

skladu budovy na R˘mafiovské

ulici v Bfiidliãné odcizil motoro-

vou pilu za 10 tisíc Kã. Po‰ko-

zen˘ podnik tehdy krádeÏ ne-

oznámil a vûc byla odhalena na

základû lístku z olomoucké za-

stavárny.

Motocykl odcizili
mladí ho‰i

R˘mafiov‰tí policisté objasnili

pfiípad krádeÏe, ke které do‰lo

17. fiíjna v areálu STS v R˘ma-

fiovû. Dne 3. listopadu bylo zahá-

jeno stíhání dvou mladíkÛ ve vû-

ku 16 a 19 let, ktefií mûli z areá-

lu ukrást mal˘ motocykl zn.

Simson Enduro. Chlapci jej od-

cizili kvÛli souãástkám. 17leté-

mu majiteli zpÛsobili ‰kodu za 

7 tisíc Kã.

Plechy ze stfiechy
konãily ve sbûru

Bruntálsk˘ policejní komisafi za-

hájil minul˘ t˘den stíhání 19le-

tého mladíka z R˘mafiova pro

trestn˘ ãin krádeÏe. Je obvinûn,

Ïe letos v létû opakovanû vnikl

dírou v oplocení do objektu fir-

my na Opavské ulici a odcizil

krytinu ze stfiechy garáÏí.

Jednalo se o 29 kusÛ hliníko-

v˘ch plechÛ. Plechy pak prodal

ve sbûrnách. Firmû zpÛsobil ‰ko-

du za více neÏ 22 tisíc Kã.

Vandal osekal
okrasn˘ strom

Ve stfiedu 9. listopadu bylo zahá-

jeno stíhání 40letého muÏe

z R˘mafiova pro trestné ãiny v˘-

trÏnictví a po‰kozování cizí vûci.

MuÏ mûl 4. srpna na Radniãní 

ulici v R˘mafiovû ofiezat noÏem

a poté sekerou osekat kÛru 

okrasného javoru, ãímÏ zpÛsobil

mûstskému úfiadu ‰kodu asi 

35 tisíc Kã.

Policie hledá svûdky
zákefiného útoku

K násilnému incidentu do‰lo

nad ránem 10. listopadu na uli-

ci U Potoka v R˘mafiovû.

R˘mafiov‰tí policisté ‰etfií po-

dezfiení, Ïe muÏ z Bfiidliãné fy-

zicky napadl 18letou dívku.

K té údajnû pfiistoupil zezadu,

pfiiloÏil jí na krk nÛÏ a vyhro-

Ïoval jí slovy: „Já tû zabiju

kvÛli tvé segfie.“ Pfii útoku byl

vyru‰en náhodn˘m svûdkem.

Vûc je nyní v ‰etfiení a policie
Ïádá svûdka ãi svûdky události,
aby kontaktovali linku 158 ne-
bo pfiímo r˘mafiovské policisty
na tel.: 974 731 751. Za spolu-
práci dûkujeme.

Odjel vozem
za ãtvrt milionu

Neznám˘ pachatel vypáãil v do-

bû mezi 31. fiíjnem a 7. listopa-

dem vrata fiadové garáÏe na

Sluneãné ulici v Bfiidliãné, vlou-

pal se do zaparkovaného vozidla

BMW v cenû 260 tisíc Kã a od-

jel. Po vozidle bylo vyhlá‰eno

celostátní pátrání.

¤ídil pod vlivem
alkoholu, navíc

bez fiidiãáku
V nedûli 13. listopadu krátce

pfied dvaadvacátou hodinou do-

‰lo na komunikaci v úseku Malá

·táhle - R˘mafiov k dopravní

nehodû 31letého fiidiãe Seatu

Toledo. Ten nezvládl v zatáãce

fiízení, vyjel do protismûru a do-

stal smyk. Auto pfieletûlo pfií-

kop, odrazilo se a skonãilo na

stfie‰e. Na vozidle vznikla ‰koda

za 40 tisíc Kã. ¤idiãi bylo na-

mûfieno 1,88 promile alkoholu.

Pfii nehodû byl lehce zranûn fii-

diã i jeho 32let˘ bratr. Policisté

zjistili, Ïe fiidiã není drÏitelem

fiidiãského prÛkazu k fiízení mo-

torov˘ch vozidel.

Opil˘ zranil Ïenu
Policejní komisafi Skupiny krimi-

nální policie a vy‰etfiování

v Bruntále zahájil v nedûli 13. li-

stopadu trestní stíhání 21letého

mladíka pro trestné ãiny v˘trÏ-

nictví a ublíÏení na zdraví. Pod

vlivem alkoholu napadl 21. záfií

odpoledne pfied domem na Vûtr-

né ulici v R˘mafiovû devûtaãtyfii-

cetiletou Ïenu, kterou hrubû urá-

Ïel a potom ji fyzicky napadl.

Opakovanû ji udefiil pûstí do bfii-

cha a obliãeje. Následkem útoku

utrpûla Ïena zhmoÏdûní hlavy, 

odûrky v obliãeji, podvrtnutí kr-

ãních obratlÛ a zhmoÏdûní kraji-

ny bfii‰ní. Z následkÛ svého zra-

nûní se léãila témûfi jeden mûsíc.  

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Zprávy z MûÚ
Na svém zasedání vzala Rada

mûsta Bfiidliãné na vûdomí infor-

maci radního Ing. ·tûpána

Kováfie o neoprávnûném uÏívání

majetku mûsta spoleãností BR-

VOS, s. r. o. - vodovodního fiadu

ve Vajglovû. Bylo uloÏeno tajem-

nici mûsta, aby byla zaslána spo-

leãnosti BRVOS, s. r. o., Bruntál

Ïádost o úhradu nájmu vodovod-

ního fiadu ve Vajglovû, a to zpût-

nû za dva roky.

Dále byla vzata na vûdomí Ïádost

nájemníkÛ bytového domu Bfii-

dliãná-Lesy o odstranûní závad

a schválen postup uveden˘ ve vy-

jádfiení Správy domÛ, s. r. o., Bfii-

dliãná k v˘‰e uvedené Ïádosti.

Nato navazuje vyjádfiení rady

mûsta, Ïe bere na vûdomí protokol

Zdravotního ústavu se sídlem

v Ostravû, odboru hygienick˘ch

laboratofií, o v˘sledku zkou‰ky na

mnoÏství ropn˘ch látek v pitné

vodû v bytovém domû Bfiidliãná-

Lesy ã. 183. Vyhodnocení zji‰tûné

hodnoty odpovídá normû.

Rada mûsta schválila na základû

vyhlá‰eného zámûru mûsta proná-

jem ãásti pozemku v k. ú. Vajglov

na zfiízení zahrádky panu Josefu

Mihálovi z Vajglova, nájemné je

stanoveno dle platného usnesení

RM. Dále bylo schváleno nûkolik

dal‰ích zámûrÛ mûsta na proná-

jmy pozemkÛ na parcelách v k. ú.

Bfiidliãná a Vajglov. Stejnû tak by-

ly schváleny zámûry mûsta na

prodej nûkolika pozemkÛ, jakoÏto

i odkoupení pozemkÛ od nûkolika

obãanÛ Bfiidliãné.

Byl schválen pronájem nebyto-

v˘ch prostor sestávajících ze

dvou místností v Domû sluÏeb

na Sokolovské ulici paní Renatû

HorÀáãkové a paní Marcele

KaluÏové. Rada souhlasí se sta-

vebními úpravami ve v˘‰e uve-

den˘ch nebytov˘ch prostorách,

které si nájemkynû provedou na

vlastní náklady. VynaloÏené ná-

klady nájemkyÀ na úpravu ne-

bytov˘ch prostor nebudou Ïád-

n˘m zpÛsobem po skonãení ná-

jmu pronajímatelem kompenzo-

vány.

Rada mûsta doporuãuje zastupi-

telstvu ke schválení zmûnu katast-

rálních hranic mezi Bfiidliãnou

a obcemi Lomnice u R˘mafiova,

RyÏovi‰tû, Václavov, Val‰ov

a Velká ·táhle dle pfiíloh, které

byly vypracovány katastrálním 

úfiadem pro Moravskoslezsk˘ kraj

se sídlem v Opavû. Dále bylo

schváleno, aby technick˘ dozor

investora pfii realizaci stavby

„Rekonstrukce M· na 16 byt. jed-

notek v Bfiidliãné“ provádûl Ing.

Karel Kováfi.

Rada vzala na vûdomí nabídku

penûÏních ústavÛ eBanka, ob-

lastní centrum Ostrava, a Hypo-

teãní banka Olomouc na dofinan-

cování chystan˘ch vût‰ích akcí -

„Rekonstrukce M· na 16 bj.“

a „Rekonstrukce âOV s roz‰ífie-

ním kanalizace v Bfiidliãné“ -

a uloÏila tajemnici oslovit je‰tû

dal‰í dva penûÏní ústavy, aby po-

skytli svoje nabídky na v˘‰e uve-

dené akce.

Byla schválena realizace opravy

havarijního stavu 7 kusÛ silniã-

ních poklopÛ na ·ternberské ulici

v Bfiidliãné. Správa silnic totiÏ

oznámila, Ïe v pfiípadû neprove-

dení opravy nebude komunikace

II. tfiídy v zimních mûsících udr-

Ïována. Byla urychlenû zaslána

objednávka na opravu silniãních

poklopÛ spoleãnosti JAST Strádal

a uloÏeno starostovi v tomto

smyslu upravit rozpoãet mûsta

4/05 a zb˘vající ãást nákladÛ na

opravu pfiesahující 60 tisíc Kã za-

ãlenit do rozpoãtu na rok 2006.

Byl schválen v návaznosti na po-

skytnutí finanãních prostfiedkÛ

z grantu mûsta na kulturní a spor-

tovní akce pfiíspûvek ve v˘‰i 

2 000 Kã pofiadatelÛm country bá-

lu (Zlomená podkova) ve

Spoleãenském domû v Bfiidliãné

na úhradu nájmu sálu.

Rada mûsta schválila v návaznos-

ti na usnesení z 12. fiíjna provede-

ní nutné údrÏby pamûtní lípy ve

Vajglovû pfied zimou, protoÏe hro-

zí její roz‰típnutí. Náklady na bez-

peãnostní vazbu budou dle doho-

dy s âesk˘m svazem ochráncÛ

pfiírody, zastoupen˘m panem

Petrem Pokorn˘m - SEKOS

Jeseník, uhrazeny v roce 2006.

Rada mûsta vzala na vûdomí sdû-

lení jednatele spoleãnosti MOS, 

s. r. o., Bfiidliãná pana Jifiího

Linharta o cenû tepelné energie

kalkulované na poãátku roku

2005 ve v˘‰i 332 Kã + 5 % DPH

za GJ, která bude o 9 Kã vy‰‰í.

Spoleãnost NEVIS Opava, s. r. o.,

ohlásila zahájení prací na místním

rybníku, závady budou odstranû-

ny do 11/2005, tedy mimo vege-

taãní dobu.

Místostarostovi Bfiidliãné bylo ra-

dou uloÏeno, aby na katastrálním

území Bfiidliãné zajistil zmapová-

ní a následné odstranûní v‰ech

vrakÛ vozidel.

Opatfiení v souvislosti s ptaãí chfiipkou
Státní veterinární správa âeské republiky
v Praze vydala s úãinností od 22. 10. 2005

mimofiádná veterinární opatfiení, a to z dÛ-

vodu roz‰ífiení vysoce patogenní aviární influ-

enzy (ptaãí chfiipka) z asijsk˘ch zemí na úze-

mí Evropy, k ochranû státního území âeské

republiky.

V tomto opatfiení zakazuje soustfiedûní drÛbeÏe

a ostatních ptákÛ rÛzn˘ch chovatelÛ na urãitém

místû, zejména trhy s drÛbeÏí a ostatními ptáky,

v˘stavy, pfiehlídky, v˘konnostní zkou‰ky a cho-

vatelské soutûÏe.

Dále pozastavuje platnost vydan˘ch vete-
rinárních podmínek pro konání svodÛ drÛ-

beÏe a ostatních ptákÛ vydan˘ch Státní vete-

rinární správou âR pro svody s mezinárodní

úãastí. To platí i pro rozhodnutí vydaná míst-

nû pfiíslu‰n˘mi krajsk˘mi veterinárními sprá-

vami a Mûstskou veterinární správou

v Praze. Platí po celé âR.

RovnûÏ se v tomto opatfiení zakazuje pofiádá-
ní soutûÏí po‰tovních holubÛ s mezinárodní 

úãastí na území âeské republiky a úãast po‰-
tovních holubÛ chovatelÛ z âeské republiky
na soutûÏích v zahraniãí.
Na základû tohoto opatfiení si dovolujeme sv˘m

spoluobãanÛm pfiipomenout podmínky chovu

zvífiat, které nás zavazují dodrÏovat urãitá pra-

vidla vypl˘vající z Obecnû závazné vyhlá‰ky

mûsta Bfiidliãné ã. 9 z roku 1995, která je stále

v platnosti. Pro nastalou situaci je pro nás ve vy-

hlá‰ce nejpodstatnûj‰í oddíl III. Základní povin-

nosti chovatelÛ zvífiat, ãl. 6, odst. (1) a (3):

(1) Chovatel zvífiat je povinen:

a) dÛslednû dbát na dodrÏování hygienick˘ch

poÏadavkÛ, na ãistotu území mûsta a integrova-

n˘ch obcí a na ochranu zdraví a bezpeãnosti

spoluobãanÛ, o chovaná zvífiata musí peãovat

tak, aby tato negativnû neovlivÀovala Ïivotní

prostfiedí ãi obãanské souÏití;

b) soustavnû provádût deratizaci (likvidaci hlo-

davcÛ) a dezinsekci (likvidaci hmyzu) v chova-

telsk˘ch zafiízeních, skladech krmiv a dal‰ích

pomocn˘ch objektech pro chov;

c) neprodlenû hlásit podezfiení vzniku nakaÏli-

v˘ch nemocí zvífiat a kaÏdé hromadné uhynutí

zvífiat veterinárnímu lékafii, popfiípadû Okresní

veterinární správû, a zajistit provedení jim sta-

noven˘ch opatfiení;

d) zajistit likvidaci a hradit náklady spojené s li-

kvidací uhynulého zvífiete v asanaãním ústavu

(kafilerii).

(3) Volné vypu‰tûní zvífiat (tím je mínûna i drÛ-

beÏ) na vefiejná prostranství a komunikace není
pfiípustné, s v˘jimkou míst k tomu urãen˘ch

a pfiesnû vymezen˘ch.

Jan Bubela, místostarosta mûsta Bfiidliãné

Mariá‰ov˘ turnaj
Koncem fiíjna se v hospÛdce „U ãarodûjnice“ ve Vajglovû uskuteãnil

druh˘ roãník mariá‰ového turnaje. JiÏ od brzkého rána se sjíÏdûli 

úãastníci tohoto turnaje a jejich kibicové z blízk˘ch i vzdálenûj‰ích

míst, napfiíklad z R˘mafiova, RyÏovi‰tû, Bfiidliãné, ale i z Litovle ne-

bo Uniãova. Zaãínalo se v 9.30 a dohrávalo po 16. hodinû. Vítûz do-

stal pûknou cenu v podobû selete a nûjakou cenu obdrÏelo vlastnû

v‰ech 34 úãastníkÛ.

Musíme s podûkováním zmínit tyto sponzory, ktefií vûnovali ceny pro

v‰echny, a sice: Pivovar Starobrno - Brno, Gambrinus PlzeÀ, OÚ

RyÏovi‰tû, MAJA RyÏovi‰tû, AVON Velká ·táhle, Veãerka Bfiidliãná

a MûÚ Bfiidliãná.

Je‰tû pfiipojujeme malé pozvání na chystan˘ vánoãní turnaj v mariá-

‰i, kter˘ plánují pofiadatelé v dobû vánoãních svátkÛ, bliÏ‰í podrob-

nosti vãas oznámíme.
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Pozvánka na v˘stavu fotografií a country bál v Bfiidliãné

Chrámov˘ sbor Bfiidliãná na festivalech
Chrámov˘ sbor Bfiidliãná koncer-

toval v tomto roce nejen

v Bfiidliãné, ale i v Lomnici,

Václavovû, Bruntále, Horním

Bene‰ovû, Havífiovû a Miloticích.

Ze svého repertoáru uvedl nejen

duchovní skladby star˘ch a sou-

ãasn˘ch mistrÛ, ale i spirituály,

které byly vyslovenû poÏadav-

kem na koncertû v Havífiovû.

Velk˘m povzbuzením a motivací

byly pozvánky na ãtyfii festivaly.

Sbor se mohl zúãastnit pouze tfií,

protoÏe festival ve Vrbnû pod

Pradûdem byl ve stejném termínu

jako v Ústí nad Orlicí, kde byl

sbor jiÏ pfiihlá‰en. Prvním v pofia-

dí byl Festival chrámové hudby

na Uhlífiském vrchu v Bruntále,

jehoÏ 1. roãník se konal 28. záfií

2005. Druh˘m byl jiÏ zmínûn˘

Festival duchovní hudby v Ústí

nad Orlicí a jeho 10. roãník se ko-

nal 8. fiíjna 2005. Z pfiihlá‰en˘ch

bylo na základû zaslané zvukové

nahrávky vybráno ‰est sborÛ

a kaÏd˘ z nich mûl vedle volného

v˘bûru skladeb jednu povinnou,

a to gregoriánsk˘ chorál. 23. fiíjna

2005 se v rámci VII. roãníku

Mezinárodního festivalu duchov-

ní hudby v Opavû pfiedstavil sbor

v Opavû-Kyle‰ovicích. Sbor zaz-

píval nejprve na bohosluÏbû a po

ní následoval krátk˘ koncert v za-

plnûném krásném moderním kos-

tele, kde se sboru dostalo stejnû

jako na festivalech v Bruntále

a v Ústí nad Orlicí vfielého pfiijetí,

ãehoÏ si ãlenové nesmírnû váÏí.

Ze v‰ech zúãastnûn˘ch sborÛ na

festivalech byla cítit radost ze

zpívání a z toho, Ïe ji mohou pfie-

dat posluchaãÛm. Do konce toho-

to roku ãeká ná‰ sbor jiÏ jen jeden

koncert, a to tradiãní vánoãní

v Bfiidliãné. 

Text a foto: Bernardina Mereìová

Ve dnech 22. - 26. listopadu probûhne v˘sta-

va fotografií nûkolika znám˘ch i ménû zná-

m˘ch fotografÛ z Bfiidliãné. V úter˘ 22. li-

stopadu se v 16.00 uskuteãní slavnostní za-

hájení. Dopolední hodiny budou urãeny pro

Z· a odpoledne od 14.00 pro zájemce z fiad

vefiejnosti. Pfiijìte se podívat, nebudete zkla-

máni. Chtûli bychom podobné v˘stavy pofiá-

dat ãastûji a zapojit je‰tû dal‰í adepty a pfiíz-

nivce této u‰lechtilé zábavy a koníãka.

V sobotu 19. listopadu zveme v‰echny pfiíz-

nivce country muziky na bál, kter˘ pofiádá

místní T. O. Zlomená podkova v sále

Spoleãenského domu v Bfiidliãné. Zaãíná se

uÏ v 19.00, k tanci a poslechu hrají skupiny

ZlomeÀáci a Wolné sdruÏení. Bude pfiiprave-

na bohatá tombola a na závûr ohÀostroj - ne-

chte se pfiekvapit.

Uspávání brouãkÛ
Poslední fiíjnov˘ den jste se

mohli stát úãastníky jiÏ druhého

roãníku zábavného odpoledne

pro dûti a rodiãe, nazvaného

„Uspávání brouãkÛ“. Organizá-

torem akce byla Základní ‰kola

Bfiidliãná pod zá‰titou Mûstské-

ho úfiadu Bfiidliãná.

Hlavním cílem zábavného odpo-

ledne bylo nejen pobavit dûti a je-

jich rodiãe, ale navíc je nenásilnou

formou seznámit se zákonitostmi

pfiírody a jejím fiádem a tak pfiispût

k rozvoji zdravého Ïivotního sty-

lu. Na úãastníky, kter˘m se poda-

fiilo úspû‰nû absolvovat v‰echny

soutûÏní disciplíny, zamûfiené na

sport, ale i na vûdomosti a doved-

nosti, ãekaly hodnotné ceny od

hlavních sponzorÛ - âS Olomouc,

VZP Bruntál, Modrá pyramida

Bruntál, Kooperativa Bruntál

a Oskar Olomouc. Ve druhém roã-

níku se objevila i zcela nová sou-

tûÏ o nejkrásnûj‰í masku brouãka.

Aãkoliv nebylo pfiíli‰ mnoho no-

minací, kvalita masek byla v˘bor-

ná a porota mûla tûÏkou práci.

Vyvrcholením celé akce byl velk˘

lampiónov˘ prÛvod. V chladném

veãeru jsme napoãítali více neÏ

100 lampiónÛ, se kter˘mi dûti vy-

provodily brouãky k mûstskému

úfiadu, kde v krabiãce pfiezimují.

K zimnímu spánku jim Ïáci popfiá-

li v malém kulturní pásmu, které si

pfiipravili pod vedením sv˘ch pe-

dagogÛ. Vzhledem k velmi klad-

nému ohlasu úãastníkÛ i pfiihlíÏejí-

cích spoluobãanÛ vûfiíme, Ïe se

nám tu zrodila nová pûkná tradice.

A pokud je vám líto, Ïe jste se ak-

ce nezúãastnili, nezoufejte. UÏ za

‰est mûsícÛ se uskuteãní jarní

„Probouzení brouãkÛ“, na které

vás srdeãnû zveme.

Zvlá‰tní podûkování patfií orga-

nizátorÛm, vedení základní ‰ko-

ly, MûÚ a sponzorÛm.

Text a foto: Kvûta Dûrdová
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Bfiidliãen‰tí florbalisté druzí
na krajské olympiádû

KuÏelky
Zprávy z oddílu kuÏelek zaãíná-

me v˘sledky prvního muÏstva

v severomoravské divizi.

Sehrálo dva zápasy na domácí

kuÏelnû, oba vítûznû a se stej-

n˘m v˘sledkem 5 : 3. V obou

záfiil Honza Dosedûl jako nej-

lep‰í a muÏstvo se koneãnû do-

stalo do první poloviny tabulky,

kam urãitû patfií. BohuÏel v dal-

‰ím zápase si zajelo do

Prostûjova pro tûsnou poráÏku

o pouh˘ch dvacet kolkÛ.

V pfieboru Olomouckého kraje

naopak Ïádná radost z v˘sledkÛ

druhého muÏstva nebyla. Oba

zápasy venku, jak v Jeseníku,

tak ve Svûtlé Hofie, stejn˘m v˘-

sledkem prohráli a klesli z pfied-

ní pozice na pátou pfiíãku tabul-

ky. Ani doma se jim nedafiilo

a po slibném zaãátku tfií v˘her

za sebou pfii‰el jeden velk˘ v˘-

padek a soupefii se podafiilo zá-

pas zcela otoãit ve svÛj pro-

spûch.

V sedmém kole meziokresního

pfieboru svedl los obû domácí

muÏstva proti sobû a podle oãe-

kávání zvítûzilo muÏstvo „D“

vysoko 10 : 0. Dal‰í tfii kola ve

v˘sledcích:

·est zápasÛ, ‰est vítûzství, to je urãitû úspûch, jen tak dál. „D“ muÏ-

stvo si tûmito v˘sledky upevnilo vedoucí pozici a jeho nejlep‰í hráã

Pavel Vládek st. drÏí pûknou pátou pfiíãku v pofiadí jednotlivcÛ.

Sokol Chvalíkovice „C“ - Bfiidliãná „C“ 4 : 6

Bfiidliãná „C“ - Svûtlá Hora „D“ 10 : 0

TJ Olympia Bruntál - Bfiidliãná „C“ 2 : 8

Bfiidliãná „D“ - Minerva Opava „E“ 10 : 0

Bfiidliãná „D“ - Horní Bene‰ov „E“ 8 : 2

Bfiidliãná „D“ - Svûtlá Hora „C“ 10 : 0

V úter˘ 1. listopadu 2005 probûhla v Kopfiivnici krajská olympiáda

ve florbalu. Okres Bruntál reprezentovaly Gymnázium Krnov, Z·

Horní Bene‰ov a Z· Bfiidliãná s jedním druÏstvem. ·kolu v Bfiidliãné

reprezentovali pánové Gregovsk˘, Kuãera, Kr‰ek a Novysedlák.

A dosáhli historického úspûchu a celkovû se umístili na 2. místû, a to

jen proto, Ïe ve finále prohráli s Karvinou 2:3 (!). V základní skupi-

nû a v semifinále dokázali porazit muÏstva Opavy, Ostravy a Nového

Jiãína. Vítûzn˘ pohár je vystaven na chodbû ‰koly.

V pondûlí 14. listopadu se florbalisté Bfiidliãné zúãastní 1. kola 

okresní florbalové ligy v Horním Bene‰ovû. -zr-

Turisté z Bfiidliãné
Témûfi kaÏd˘ víkend se místní turisté vydá-

vají do pfiírody, na túry nebo krat‰í ãi del‰í

vycházky a vyuÏívají leto‰ního krásného

podzimního poãasí jak se fiíká pln˘mi dou‰-

ky. Zmíníme se o poslední vycházce v poãtu

pouze sedmi turistÛ.

Za barevn˘m podzimem jsme se vydali do 

okolí Huzové. Tato osada je uvádûna jiÏ roku

1141 jako nejstar‰í na R˘mafiovsku a v ro-

ce1317 byla pov˘‰ena na mûsto. Farní kostel

sv. Jiljí byl po poÏáru v roce 1787 upraven do

barokního stylu, pod zdí je socha sv. Josefa

z poloviny 19. stol. a u kostela kamenn˘ kfiíÏ

z roku 1827. Na návsi je na vysokém sloupu

pozdnû barokní plastika Immaculaty, datova-

ná roku 1700, u cesty smûr na Paseku je

sloup P. Marie z roku 1710.

Pokraãovali jsme po modré znaãce smûr

KfiíÏov, dále aÏ k vyschlému korytu Tepliãky

a lesní cestou podél fiíãky Údolí aÏ k rekreaãní

osadû Paseck˘ Îleb, zaloÏené v roce 1800.

Úzkou silniãkou jsme v prudk˘ch zatáãkách za

minimálního provozu dorazili zpût do Huzové.

Zpravodajství pfiipravil Daniel Mach

Dne 1. listopadu získali mlad‰í

i star‰í Ïáci dva tituly

„Pfieborníka okresu“ ve stolním

tenise. Celkem devût druÏstev

z celého b˘valého okresu se se-

‰lo v hernû stolního tenisu ve

Vrbnû pod Pradûdem. Hráãi

z Bfiidliãné vyhráli v‰e, co se

dalo. Po ukonãení turnaje byli

v‰ichni pfiijati fieditelkou ‰koly

Mgr. Ivanou Václavíkovou, kte-

rá ne‰etfiila slovy chvály a po-

dûkovala hráãÛm za vzornou

reprezentaci ‰koly s pfiáním

dal‰ích úspûchÛ v krajském ko-

le. Vyhodnotila souãasnû v˘-

bornou práci b˘val˘ch hráãÛ

stolního tenisu okolo dr.

Miroslava Glacnera, ktefií se Ïá-

kÛm ‰koly v tomto sportu vûnu-

jí. Souãasnû podûkovala b˘va-

lému vynikajícímu stolnímu te-

nistovi a pedagogu ‰koly Mgr.

Zaìovi Zavadilovi, kter˘ jiÏ

tfietím rokem Ïáky trénuje.

Dne 2. listopadu odjíÏdûli na‰i

Ïáci na krajské kolo ve florba-

lu. I zde dosáhli vynikajícího

úspûchu, kdyÏ jen tûsnû prohrá-

li s celkov˘m vítûzem turnaje

a obsadili druhé místo. I tyto

hráãe fieditelka ‰koly pfiivítala

a podûkovala jim i jejich trené-

ru Ing. Mirku Glacnerovi za

dobrou reprezentaci ‰koly.  

Radoslav Mûfiínsk˘

Základní ‰kola v Bfiidliãné - tfiikrát v˘bornû

Zleva Petr Kr‰ek a Pavel Kuãera, ktefií vstfielili nejdÛleÏitûj‰í góly
turnaje.

Fota: archiv Z· Bfiidliãná



V Karlovû Studánce se vÛbec poprvé volila Miss Pradûd 2005
Poslední víkendové dny v mûsí-

ci fiíjnu se v Karlovû Studánce

nesly ve znamení krásy. Právû

zde, v lázeÀském domû Libu‰e,

se 29. fiíjna konalo historicky

první finále volby Miss Pradûd

pro rok 2005. SoutûÏe se zúãast-

nilo dvanáct finalistek, které po-

stoupily ze soutûÏních pfiedkol.

Nutno podotknout, Ïe i ná‰ okres

mûl svá dvû Ïelízka v ohni a tû-

mi byly sedmnáctiletá Julie

S˘korová a jednadvacetiletá

Lenka Olbertová.

Moderování slavnostního veãera

se ujala dvojice Jana Festová 

a imitátor Petr Martinák. K sou-

tûÏi miss patfií neodmyslitelnû

také porota, ve které zasedli mi-

mo jiné Ladislav ·ustr (místo-

pfiedseda rozpoãtového v˘boru

poslanecké snûmovny), Václav

Fis-cher, Monika Îídková - Miss

âR 1995 a Miss Europe 1995,

producent Jifií Pomeje ãi zpûvaã-

ka Gabriela Party‰ová.

Do prvního kola soutûÏe nazvané

Léto pevnosti Sovince 2005 se

pfiihlásilo více jak 100 dívek z ce-

lé âeské i Slovenské republiky.

Pro dal‰í roãník soutûÏe Pevnost

Sovinec pofiadatelé zajistili i spo-

lupráci s polsk˘m regionem.

Dívky pro‰ly uÏ‰ím v˘bûrem

a ty nejlep‰í se následnû utkaly

ve ãtyfiech soutûÏních disciplí-

nách. V první disciplínû Sliãná

prÛvodkynû prezentovaly histo-

rii hradu Sovince, od nûhoÏ také

pochází název celé soutûÏe.

V druhé disciplínû Magick˘ pfií-

bûh aneb Krásná ãarodûjka si

kaÏdá z dívek pfiipravila krátk˘

smy‰len˘ pfiíbûh o magické his-

torii Petrov˘ch kamenÛ a pre-

zentovala jej ve stylovém kost˘-

mu ãarodûjky pfiímo na Petro-

v˘ch kamenech. Tfietí soutûÏní

disciplína byla ryze sportovní

s názvem Veslo na Slezské

Hartû, kdy ve vodním slalomu

soutûÏily dívky o nejlep‰í styl

a ãas. Pfii poslední, ãtvrté soutûÏ-

ní disciplínû Sestfiiãka byly dív-

ky krátkodobû „zamûstnány“

Státními léãebn˘mi láznûmi

Karlova Studánka, s. p., jako re-

habilitaãní pracovnice.

Ve finále, kdy uÏ ‰lo opravdu do

tuhého, dívky na pódiu rozmlou-

valy s moderátory, následovala

volná disciplína a módní pfie-

hlídka v˘tvarníkÛ Vandenberga

a Hapela. Adeptky miss pfiedsta-

vily kolekce svatebních ‰atÛ

a nechybûla ani nezbytná prome-

náda v plavkách. Po v‰ech ne-

lehk˘ch úkolech, soutûÏních 

otázkách a velkém soustfiedûní

pfii‰el na fiadu ortel nejpovola-

nûj‰ích - odborné poroty.

Ta rozhodla, Ïe druhou vicemiss

se stala Monika Bílková

z Nûmãiãek u Brna. ·erpu jí pfie-

dal starosta mûsta R˘mafiova

Petr Klouda. Titul první vice-

miss získala Eva MachÛ z Brna

a titul historicky první Miss

Pradûd a korunku nejcennûj‰í

vybojovala Lenka Olbertová

z Bruntálu. Odbornou porotu bû-

hem soutûÏe tvofiili i diváci hla-

sující po internetu, ktefií zvolili

Miss sympatie celkovou vítûzku

Lenku Olbertovou. Volila se také

Miss Mostecko, kterou zvolili

ãtenáfii t˘deníku Homér, jenÏ byl

jedním z mediálních partnerÛ,

a tou se stala Petra Schmeidle-

rová z Brna.

V programu vystoupil Jifií Korn

se skupinou 4TET, italsk˘ inter-

pret Davide Mattioli, Rebeka, ta-

neãní klub Orel-Telnice a taneã-

níci breakdance.

Po vyhlá‰ení a dekorování vítû-

zek soutûÏe probûhl raut a koru-

novaãní ples v hotelu Avalanche

v Dolní Moravici s úãastí celé

fiady umûlcÛ, s barmanskou oh-

nivou show a dal‰ími vystoupe-

ními. V prÛbûhu veãera probûhla

také draÏba korunky Miss

Pradûd 2005, jejíÏ v˘tûÏek byl

vûnován Nadaãnímu fondu

Niké, kter˘ zprostfiedkuje nákup

speciálních lÛÏek pro dûti na dût-

ském oddûlení Fakultní nemoc-

nice v Brnû.

Na závûr je nutné pozvednou ty,

ktefií cel˘ tento program uspofiá-

dali. Akce se uskuteãnila pod zá-

‰titou hejtmana Olomouckého

kraje Ivana Kosatíka a za podpory

hlavních pofiadatelÛ, zejména ho-

telového komplexu Avalanche

v Dolní Moravici, Hamfiíkovy stá-

je, Lázní Karlova Studánka a spo-

leãnosti První Sovinecká, a. s. 

Fota a text Miroslav Dulaj

Zámecké námûstí v Bruntále ukr˘vá poselství budoucím
Souãástí slavnostního otevfiení Zámeckého ná-

mûstí v Bruntále, které se uskuteãnilo ve stfie-

du 16. listopadu v 15.00, byl jeden zvlá‰tní akt

- do zemû byla uloÏena schránka s poselstvím

budoucím generacím.

Obsah schránky bude na‰im následovníkÛm

ve vzdálenûj‰í budoucnosti sdûlovat, jak kdysi

vypadalo mûsto Bruntál, jak a jací v nûm Ïili

lidé, jak uvaÏovali, plánovali, komunikovali,

co pouÏívali. Tomu také odpovídá obsah

schránky, která má podobu mûdûného tubusu:

dovnitfi bylo uloÏeno starostou napsané posel-

ství budoucím zalité do folie, dále usnesení

z posledních jednání rady a zastupitelstva mûs-

ta, aktuální vydání mûstsk˘ch novin Ná‰ do-

mov s kulturním mûsíãníkem, lístek z mûstské

hromadné dopravy, drobné peníze a dal‰í vûci

denní potfieby.

Poselství budoucím v‰ak má také elektronic-

kou podobu, do tubusu bylo uloÏeno CD s fo-

tografiemi Bruntálu i samotné rekonstrukce

Zámeckého námûstí, souãasnou podobou we-

bov˘ch stránek mûsta se v‰emi v˘znamn˘mi

odkazy. DVD pak obsahuje filmov˘ dokument

Voda-strom-kámen, kter˘ zachycuje souãasn˘

stav pfiírody v Bruntále a v nejbliÏ‰ím okolí.

Tubus byl uloÏen do zemû, zalit betonem a za-

sypán hlínou, aby se jeho obsah nestal kofiistí

nenechavcÛ. Místo bude následnû zatravnûno. 

Jifií Ondrá‰ek

MUZEUM V BRUNTÁLE
vyhla‰uje soutûÏ

„O nejhezãí vánoãní ozdobu“
SoutûÏ je urãena v‰em zájemcÛm bez rozdílu vûku. Je moÏno pouÏít libovoln˘ materiál i techniku - malování, pe-

ãení, keramika, paliãkování, háãkování, sláma apod. Zúãastnit se mohou jednotlivci i kolektivy.

Uzávûrka soutûÏe je 4. prosince 2005. Své v˘robky odevzdají soutûÏící na vrátnici bruntálského zámku.

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ a pfiedání cen probûhne v sobotu 10. prosince 2005 v 13.30 v zámeckém sklepû v rámci Vánoc na zámku.

V‰echny soutûÏní ozdoby budou od 10. 12. 2005 do 5. 1. 2006 vystaveny v zámecké kapli.
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Do tfiicát˘ch let se Handke zvolna zapisoval do

povûdomí objednatelÛ a znatelnû roz‰ifioval svÛj

rádius, nespornû jej ovlivnilo i seznámení s úÏas-

n˘m barokním malífiem Petrem Brandlem z âech

a zaÏíval téÏ fiadu osobních radostí. Nyní jiÏ byl

ãlovûkem nikoli neznám˘m a jiÏ se nemusel obá-

vat o Ïivobytí své rodiny. Pokud umíme dobfie

ãíst, pak mezi „zakázkami“ a vcelku chladnou

kalkulací probleskne nejednou Handke-ãlovûk

pln˘ pochopení, kter˘ je ochoten vzít na sebe

i tûÏk˘ údûl a postarat se o sirotky pfiátel. Nyní

nastává doba, kdy vytvofiil svá nejlep‰í díla, jeÏ

kupodivu nûkdy provázely nepfiíjemné mrzutosti,

ale téÏ chlad kamenn˘ch zdí chrámÛ.

„V roce 1730 jsem od pana P. Izaiá‰e získal
v Uniãovû zakázku na fresku v mariánské kapli.
Dostal jsem stravu se 2 tovary‰i, s Janem
Drechslerem a Janem Franti‰kem Hoffmannem
z Kladska, vesel˘m pomocníkem. (Hoffmann byl

jedním z mála ãesk˘ch malífiÛ severomoravského

baroka, cyklus tfií jeho obrazÛ Svat˘ch uãitelÛ by-

chom rádi nechali restaurovat, dá-li BÛh a nevy-

zpytateln˘ Moravskoslezsk˘ kraj grant.) V roce
1730 jsem odcestoval do Hradce Králové a na
doporuãení pana P. Jana Seidla, tehdej‰ího pro-
vinciála, jsem tu vymaloval jezuitsk˘ kostel.
Rektorem byl tehdy âech Jan Vorel. Za tyto mal-
by bylo smluveno 1100 zl. a strava se 2 tovary‰i
a 2 uãni. Z Hradce Králové jsem odcestoval do
Hrochova T˘nce, kde jsem maloval kfiíÏovou ces-
tu a dvû kaple. Smluveno za to bylo 400 zl. Dal‰í
léto jsem maloval velkou kapli, smluveno 200 zl.
Inspektory byli pan Zikmund Bartodûjsk˘ a P.
Martin z klá‰tera Hradisko. V královéhradeckém
kostele mnû pfii malbû pomáhali Jan Drechsler
a Franti‰ek Hoffmann. Franti‰ek Hoffmann po-
tom v klá‰tefie na Hradisku (Olomouc) maloval
na fronton (nadokenní ‰tít) archandûla Michaela
a proti klá‰teru 3 dûti s korunou.
V roce 1731 jsem na svatofieãení sv. Jana
Nepomuckého pro zdej‰í dóm namaloval slavo-
bránu (stavûly se ze dfieva pfied chrámy mnohdy

se sloÏit˘m komplexem dal‰ích staveb pfii v˘-

znamn˘ch oslavách, po jejich ukonãení pak byly

opût rozebrány). S Jeho Milostí veleváÏen˘m pa-
nem baronem Glandorfem bylo za to smluveno
300 zl. V roce 1731 jsem na Svatém Kopeãku
opravil fresky pod kopulí a ve 4 rozích novû na-
maloval 4 svûtadíly (Evropa, Asie, Amerika,

Afrika, ostatní zatím obecnû neznámé, nejspí‰e

byly vyjádfieny symbolick˘mi Ïenami). Potom
jsem namaloval nov˘ obraz na oltáfi sv.
Augustina. V‰echno to bylo malováno za dÛstoj-
ného pána P. Augustina Grubera.
V roce 1732 jsem se dvûma uãni odcestoval do
Vratislavi a u otcÛ jezuitÛ v nové univerzitní bu-
dovû freskou vymaloval auditorium. Smluveno za
to bylo 1200 zl. DÛstojn˘ pan P. Jan Wenzl byl
tehdy rektorem (nejvy‰‰í hodnostáfi vysoké ‰ko-

ly) a P. Hertzig kancléfiem (nejvy‰‰í úfiedník vy-

soké ‰koly). V roce 1733 jsem znovu odcestoval
do Vratislavi a vymaloval tam mariánskou ora-
tofi. Jeho DÛstojnost P. Grim byl tehdy pfiedsta-
ven˘m. Smluveno za to bylo 600 zl. TéhoÏ léta

jsem odjel do Hlohova a vymaloval tam ctihod-
n˘m otcÛm jezuitÛm refektáfi, nahofie freskou, do-
le podobiznami císafiÛ Ferdinanda a Leopolda.
S Jeho DÛstojností P. Franti‰kem Kölschem za to
bylo smluveno 400 zl.
V roce 1734 dal dÛstojn˘ pan Jan Glätzl, probo‰t
(pfiedstaven˘ kapituly, sboru kanovníkÛ, knûÏí

vykonávajících slavnostní obfiadní funkce v urãi-

tém kostele, nebo ãlen sboru k pomoci biskupovi

ve správû diecéze) ve ·ternberku, malovat BoÏí
hrob. Pfii této pfiíleÏitosti jsem oznámil, Ïe jsem

v roce 1716 slíbil do kostela Nejsvûtûj‰í Trojice
oltáfiní obraz jako votivní dar. Pan probo‰t ne-
chal ihned tento oltáfi zhotovit a mramorovat
(barokní umûl˘ mramor) sochafiem Filipem
Sattlerem. V roce 1735 jsem na Ïádost dÛstojné-
ho pána, pana Jana Seidla S. J., tehdy probo‰ta
v profesním domû v Praze, v novû v koleji vyma-
loval freskou tamní auditorium. Jeho DÛstojnost
pan P. Jan Ringelhan byl v této dobû kancléfiem.
Za strop s ním bylo smluveno 1000 zl., zlato se
mûlo neobyãejnû bl˘skat. Toto dílo bylo v‰ak do-
konãeno aÏ za pana P. Liebiga, a to s velk˘mi mr-
zutostmi. Za pana P. Liebiga se malovala i zdo-
bená okna a vedle katedry (biskupsk˘ ãi opatsk˘

trÛn) 2 perspektivy (iluzivní roz‰ífiení prostoru

perspektivní malbou). Katedru dûlal zdej‰í so-
chafi Jan Filip Sattler, já jsem na ni namaloval
velk˘ mariánsk˘ obraz. Za tyto malby, vãetnû
oken a stûn, jsem dostal 1000 zl. Zlato jsem mu-
sel udûlat tak, aby se bl˘skalo. Pokud tato práce
trvala, nemûl jsem s panem P. Liebigem nic neÏ
mrzutosti a nepfiíjemnosti. Mûl nepfiíjemné cho-
vání, které jinak u jezuitÛ neb˘vá zvykem.
V roce 1736 jsem na pfiíkaz Jeho Milosti dÛstoj-
ného pána, pana z Mayerswaldu, toho ãasu dóm-

ského dûkana, namaloval fresku v dómské kapli
sv. Stanislava (dóm - hlavní ãi biskupsk˘ chrám

sv. Václava v Olomouci). Bylo za to smluveno
200 zl. TéhoÏ roku jsem na Ïádost Jeho Milosti,
dÛstojného pána, pana Norberta Umlaufa, opa-
ta hradi‰Èského klá‰tera, namaloval do nové ka-
ple sv. ·tûpána velk˘ oltáfiní obraz. Dostal jsem
za to 300 zl. V roce 1736 jsem ve ·ternberku na-
maloval fresku v letohrádku, kter˘ dal v zahradû
postavit pan probo‰t Patricius Meixner. Návrh
podle ·alamounovy velepísnû vypracoval pan P.
Antonín Hanel. Maloval jsem jej v zimû se dvû-
ma tovary‰i. Mûli jsme se tehdy dobfie, pan Ignác
byl vrchním kuchafiem. Pan Filip Sattler provedl
‰tukatérské práce. Do Námû‰tû na Hané jsem
namaloval oltáfiní obraz znázorÀující sv. Josefa,
umírajícího v pfiítomnosti JeÏí‰e a Panny Marie.
V roce 1733 jsem do velkého refektáfie na Svatém
Kopeãku namaloval 12 velk˘ch obrazÛ rÛzn˘ch
svûtcÛ premonstrátského fiádu a 3 jiné nade dve-
fie. Smluveno za to bylo 300 zl. Tyto malby ob-
jednal pan opat Norbert Umlauf a zaplatil pfie-
vor pan Augustin Gruber. Návrhy zaplatil pan
P. Ignác, kaÏd˘ kus za 9 zl. Pfii‰ly do ·ebetova.
V roce 1734 jsem za 400 zl. namaloval na
Svatém Kopeãku fresky na schodi‰ti s obrazy po
stranách a sakristii s horní chodbou. Za odmûnu
mnû pan opat vûnoval karlovarskou pu‰ku.
16. února 1735 zemfiel mÛj otec Kry‰tof
Handke, ‰vec ve Staré Vsi, a byl pohfiben na
hfibitov v R˘mafiovû. Za tfii ãtvrtû roku byl opût
vykopán a uloÏen do hrobky v rondelu (v kapli
V Lipkách). BÛh mu dopfiej vûãn˘ klid.
V roce 1737 jsem na Ïádost Jeho Milosti, dÛstoj-
ného pána, pana Norberta Umlaufa vymaloval
s jedním tovary‰em velkou jídelnu vedle sálu ole-
jov˘mi barvami, dále pokoj komorníka a pokoj
pana opata, potom archiv a poslední z pokojÛ.
Nato jsem freskou vymaloval kapli pana opata.
V jídelnû jsem namaloval v Ïivotní velikosti nej-
v˘znamnûj‰í opaty. Hotov jsem s tím byl v roce
1739. Za tyto malby jsem dostal 2400 zl. TéhoÏ
léta vymaloval pan Gran (Daniel 1694-1757)

rondel (stavba oválného ãi kruhového pÛdorysu).

20. kvûtna 1738 zemfiel pan Filip Sattler. BÛh
mu dopfiej vûãn˘ klid a svûtlo aÈ mu vûãnû svítí.
V roce 1739 ke mnû vstoupil do uãení Josef, syn
zemfielého pana Filipa Sattlera. V tomto roce
jsem maloval v auditoriu comicu (divadlo), dozor
mûl pan P. Mineti. Smluveno za to bylo 400 zl.
V roce 1740 jsem na Ïádost Jeho DÛstojnosti pa-
na kancléfie P. Gilla vymaloval freskou v audito-
riu chór (tribuna, „balkón“) se tfiemi kupolemi.
Návrh jsem zhotovil sám, ‰tafífiské práce (pfied-

bûÏné úpravy, vyzdobení) provedli tovary‰i.
Tehdy byl u mne zamûstnán Josef Pilz. Smluveno
za to bylo 500 zl. V roce 1740 jsem na Ïádost
Jeho Milosti, dÛstojného pána, pana preláta
Anselma Furniera vymaloval v kartuziánském
klá‰tefie freskou novou kapli vedle kfiíÏové chod-
by i s oltáfiním obrazem a dvûma obrazy po-
stranními. Oltáfi zhotovil sochafi Jan Richter, pan
Jan Drechsler ho pozlatil.“ Mgr. Jifií Karel

(Citováno z autobiografie J. K. Handkeho)

Plodná léta zralého mistra Handkeho
Z historie

O‰etfiování sv. ·ebestiána (1766) - olej, ma-
lován pro kostel v Horním Mûstû

Redakce s autory se omlouvá za

tiskovou chybu v závûru ãlánku

Slavná neslavná bitva (R˘mafiov-

sk˘ horizont 18/05, str. 19). Vûta

zaãínající „Na totálnû zchudlém

...“ má znít: „V totálnû zchudlém

a zpusto‰eném R˘mafiovû tehdy

Ïilo asi 600 obyvatel, pfiibliÏnû

polovina stavu pfied válkou.“

Jen k vysvûtlení - na celém pan-

ství Ïilo pfied válkou asi pfies

4000 poddan˘ch a svobodní-

kÛ a jejich poãet po válce se asi

rovnûÏ obdobnû zmen‰il, ale po-

ãty nejsou známé. Pfies v‰echny

hrÛzy patfiilo R˘mafiovsko k ménû

postiÏen˘m, na jin˘ch místech

zvlá‰tû v âechách klesl poãet oby-

vatel aÏ na jednu pûtinu.
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Ze v‰eho, co je vûãné, láska je nejkrat‰í.  Moliére Známá i neznámá v˘roãí
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INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - listopad - prosinec 2005

19. 11. 14.00 SVâ 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 Koncert DO Talianka - pro vefiejnost

18., 25.11. 20.30 SVâ Taneãní kurz pro dospûlé

2. 12. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

6. 12. 19.30 kino Lovu zdar! - divadelní pfiedstavení

9. 12. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé - závûr

10. 12. 10.00 SVâ Velká cena okresu Bruntál ÏákÛ 

v ‰achu

12. 12. 16.30 SVâ Mikulá‰sk˘ turnaj ve stolním tenisu

ÏákÛ a dorostencÛ

15. 12. 13.30 tûl. Národ. ul. Vánoãní laÈka

15. 12. 19.30 ZU· Koncertní veãer vánoãní

16. 12. 9.15 a 10.45 kino âertÛv ‰vagr - pofiad pro M· + 1. st. Z·

16. 12. 10.00 SVâ Vánoãní koncert - 2. st. Z·

16. 12. 13.00 SVâ Vánoce v Klubu SVâ

16. 12. 19.30 SVâ Závûreãná taneãní kolona S·,

hraje Dynamik

17. 12. 9.00 SVâ Vánoãní v˘prava do lesa

19. 12. 18.00 SVâ Talianka - vánoãní koncert pro 

vefiejnost

23. 12. 9.30 - 12.30 SVâ Vánoãní dílna pro dûti

- v˘roba vánoãních dárkÛ a ozdob

26. 12. 14.00 SVâ Stfiílí celá rodina

- soutûÏ tfiíãlenn˘ch rodinn˘ch druÏ-

stev ve stfielbû ze vzduchovky

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

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

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
zve milovníky divadla

na situaãní komedii Dany BartÛÀkové
o ukradeném dûdictví

Lovu zdar!
Levoboãek Felix je sv˘m nezdárn˘m bratrem o‰izen o panství

po otci. Se sv˘m synem se proto snaÏí zmocnit otcovy závûti

a bratra pfielstít. Pfiipravená lest se jim v‰ak na lovu v horské

chatû vymkne z rukou a vyvrcholí prekérní situací ....

V hlavních rolích:
Jaroslava Obermaierová a Vladimír Kratina

Pfiedstavení praÏsk˘ch hercÛ se bude konat
6. prosince v 19.30

v sále kina
vstupné: 125 Kã, 155 Kã, 185 Kã

pfiedprodej:
Infoservis pfii Mûstském muzeu, nám. Míru 6

19. 11. Svûtov˘ den prevence t˘rání a zneuÏívání dûtí, vyhlá‰en Na-
dací Ïenského svûtového summitu, která se zab˘vá ochranou
Ïensk˘ch a dûtsk˘ch práv, v âR se pfiipomíná od roku 2001

19. 11. 1580 zemfi. Jifií Melantrich z Aventina, nakladatel (nar. 1511) 
- 425. v˘roãí úmrtí

20. 11. Svûtov˘ den dûtí, slaví se jako pfiipomínka pfiijetí Deklarace
práv dítûte Valn˘m shromáÏdûním OSN 20. listopadu 1959
a schválení Charty práv dítûte 21. listopadu 1989

20. 11. 1910 zemfi. Lev Nikolajeviã Tolstoj, rusk˘ spisovatel (nar. 9. 9. 1828)
- 95. v˘roãí úmrtí

20. 11. 1850 nar. Charlotta Garrigue-Masaryková, manÏelka prvního prezi-
denta T. G. Masaryka (zemfi. 13. 5. 1923) - 155. v˘roãí narození

21. 11. 1870 zemfi. Karel Jaromír Erben, spisovatel (nar. 7. 11. 1811) 
- 135. v˘roãí úmrtí

22. 11. 1635 zemfi. Václav Vratislav z Mitrovic, spisovatel a cestovatel (nar. 
1576) - 370. v˘roãí úmrtí

25. 11. Mezinárodní den proti násilí na Ïenách, vyhlásila OSN v roce
1981 jako vzpomínku na zavraÏdûní tfií sester Mirabelov˘ch - 
bojovnic za práva Ïen - reÏimem dominikánského diktátora
Rafaela Trujilla

25. 11. 1895 nar. Ludvík Svoboda, b˘val˘ prezident âeskoslovenska (zemfi. 
20. 9. 1979) - 110. v˘roãí narození

26. 11. 1855 zemfi. Adam Mickiewicz, polsk˘ spisovatel (nar. 24. 12. 1798)
- 150. v˘roãí úmrtí

26. 11. 1775 zaãalo pravidelné mûfiení teplot a zapisování poãasí v praÏském
Klementinu (nûkdy se uvádí, Ïe zapoãalo uÏ v lednu 1775) - 230. v˘r.

27. 11. 1895 zemfi. Alexandre Dumas ml., francouzsk˘ spisovatel (nar. 
27. 7. 1824) - 110. v˘roãí úmrtí

28. 11. 1695 zemfi. Jan Sladk˘ Kozina, jeden z vÛdcÛ povstání ChodÛ proti 
W. M. Lamingerovi (Lomikarovi), byl popraven v Plzni (nar. 
10. 9. 1652) - 310. v˘roãí úmrtí

28. 11. 1970 zemfi. Jan Drda, spisovatel (nar. 4. 4. 1915) - 35. v˘roãí úmrtí
29. 11. 1780 zemfi. Marie Terezie, ãeská a rakouská královna, fiímskonûmecká 

císafiovna (nar. 13. 5. 1717) - 225. v˘roãí úmrtí
30. 11. 1835 nar. Mark Twain, vl. jm. Samuel Langhorne Clemens, americk˘ 

spisovatel (zemfi. 21. 4. 1910) - 170. v˘roãí narození
30. 11. 1900 zemfi. Oscar Wilde, anglick˘ spisovatel irského pÛvodu (nar.

16. 10. 1854) - 105. v˘roãí úmrtí
1. 12. Svûtov˘ den boje proti AIDS - vyhlá‰en Svûtovou zdravotnic-

kou organizací z podnûtu mezinárodní konference o AIDS, kte-
rá se konala v lednu 1988 v Lond˘nû. Slaví se od roku 1988.
Symbol solidarity s lidmi postiÏen˘mi touto chorobou pfiedsta-
vuje âervená stuÏka (Red ribbon). Poprvé se stuÏky objevily
pfii zaloÏení organizace Red Ribbon International na koncertû,
kter˘ pofiádal Freddie Mercury roku 1992 na stadionu ve
Wembley

1. 12. 1935 nar. Woody Allen, vl. jm. Allen Stewart Königsberg, americk˘ fil-
mov˘ reÏisér, scenárista, herec a prozaik - 70. v˘roãí narození

3. 12. Mezinárodní den zdravotnû postiÏen˘ch, vyhlásilo VS OSN,
slaví se od roku 1993

4. 12. 1875 nar. Rainer Maria Rilke, rakousk˘ spisovatel (zemfi. 29. 12. 1926)
- 130. v˘roãí narození

5. 12. 1870 nar. Vítûzslav Novák, skladatel (zemfi. 18. 7. 1949) - 135. v˘r. nar.
5. 12. 1870 zemfi. Alexandre Dumas st., francouzsk˘ spisovatel (nar.

24. 7. 1802) - 135. v˘roãí úmrtí
7. 12. Mezinárodní den civilního letectví, slaví se od roku 1994 pfii pfií-

leÏitosti 50. v˘roãí zaloÏení Mezinárodní organizace pro civilní
letectví (ICAO)

8. 12. 1890 nar. Bohuslav MartinÛ, skladatel (zemfi. 28. 8. 1959) - 115. v˘r. nar.



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT19/2005

16

17. listopad - den boje za svobodu a demokracii
Ve ãtvrtek 17. listopadu jsme si

pfiipomenuli v˘znamn˘ státní

svátek - Den boje studentÛ za

svobodu a demokracii. Sedm-

náct˘ listopad je v ãeské historii

spojen pfiedev‰ím se student-

stvem, konkrétnû s manifestace-

mi, pfii nichÏ na sebe mládeÏ vza-

la roli nositele svûdomí národa.

Podzim 1939 znamenal první

masovûj‰í náznak odporu proti

nacistické okupaci ãesk˘ch zemí.

I pfies varování a v˘hruÏky se 

28. 10. 1939 uskuteãnily v Praze

demonstrace v rámci pfiipomenu-

tí vzniku âeskoslovenské repub-

liky. Bezpeãnostní sloÏky oku-

pantÛ v‰ak demonstrace násilnû

rozehnaly a pfii zásahu smrtelnû

postfielily studenta medicíny Jana

Opletala. Jeho pohfieb se konal

15. 11. 1939 a stovky lidí - ze-

jména studentÛ - vy‰ly znovu do

ulic. Nûmecké vojenské jednotky

opût demonstrace násilnû potla-

ãily a desítky demonstrantÛ za-

tklo gestapo. Napûtí vyvrcholilo

17. listopadu, kdy jednotky ges-

tapa a SS pfiepadly brzy z rána

v‰echny studentské koleje (nedo-

tãeny zÛstaly pouze Alexandrovy

a brnûnské Kounicovy koleje).

Více neÏ 1200 studentÛ bylo za-

tãeno a odvleãeno do koncent-

raãního tábora v Oranienburgu, 

9 studentÛ a pfiedstavitelÛ stu-

dentského hnutí bylo v ruzyÀské

vûznici bez soudu popraveno. Na

rozkaz Adolfa Hitlera byly ãeské

vysoké ‰koly uzavfieny. Pfiipo-

meÀme si v tyto dny památku de-

víti mrtv˘ch studentÛ, ktefií bu-

dou navÏdy pfiipomínat touhu

ãeského národa po svobodû a de-

mokracii.

O padesát let pozdûji se vydal

patnáctitisícov˘ prÛvod student-

stva z Vy‰ehradu do centra Prahy

znovu. DÛvodem bylo jak uctûní

památky Jana Opletala, tak pro-

test proti pokraãující nesvobodû.

Zmûnu bylo ve vzduchu cítit jiÏ

nûjakou dobu. V̆ chodní Nûmci

prchali smûrem na západ, Ber-

línská zeì byla strÏena, a tak ce-

lá ãeská spoleãnost ãekala na

vhodnou záminku. Vûdûli to stu-

denti, vûdûl to také reÏim. Ten si-

ce nemohl nepovolit prÛvod

k uctûní památky Jana Opletala,

také v‰ak nehodlal dopustit nûja-

ké vût‰í protestní akce. V kaÏdém

pfiípadû nemínil shromáÏdûné de-

setitisíce lidí pustit na Václavské

námûstí. Zablokoval je tedy na

Národní tfiídû, kam nasadil nej-

tvrd‰í jádro pofiádkov˘ch sil

(vãetnû ãerven˘ch baretÛ), vyba-

vené mimo jiné i obrnûn˘mi

transportéry. V‰e skonãilo brutál-

ním zmlácením zúãastnûn˘ch de-

monstrantÛ. Zranûno jich bylo na

600 a pfies poãáteãní snahu v‰e 

ututlat a zkreslit se události teh-

dej‰í vládnoucí garnitufie vymkly

z ruky. V následujících dnech se

ke stávkujícím studentÛm pfiidali

herci a posléze také ostatní obãa-

né zemû, coÏ nakonec znamenalo

pád komunistického reÏimu.

O dva dny pozdûji bylo v praÏ-

ském âinoherním klubu zaloÏe-

no Obãanské fórum, pozdûj‰í ví-

tûz prvních svobodn˘ch voleb.

Události listopadov˘ch dnÛ roku

1989 jsou známy ‰iroké vefiej-

nosti a jsou pomûrnû ãasto disku-

továny. Ve stínu sametové revo-

luce proti komunistické diktatufie

nûkdy zÛstává hrdinství ãesk˘ch

studentÛ z roku 1939.

ZároveÀ je v tyto dny více neÏ ak-

tuální zamyslet se nad poãínáním

nûkter˘ch na‰ich spoluobãanÛ -

mám-li je tak nazvat. Je totiÏ 

opravdu s podivem, Ïe neuplynulo

ani 70 let od listopadov˘ch udá-

lostí roku 1939 a najdou se mezi

námi tací, ktefií jsou schopni pro-

volávat slávu nacismu a Adolfu

Hitlerovi. Hrdí ãe‰tí vlastenci

prahnoucí po svobodû a demokra-

cii budou vÏdy stát proti podob-

n˘m intelektuálním zvrhlíkÛm, ja-

k˘mi bezpochyby neonacisté jsou.

Chráníme nejen svou vlast, ale

i památku tûch devíti mrtv˘ch,

ktefií nemûli to ‰tûstí a nedoãkali se

svobody ãesk˘ch zemí. 

JiKo (zdroj www.vlast.cz)

Umûlecká agentura J. K. Tenor
a Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov

zvou na

Koncertní veãer vánoãní
Zpívají:   Sylva Pivovarãíková (soprán)

Vítûzslav Vít (tenor)

Klavírní doprovod: Svûtlana Petrova

V pofiadu zazní:
Ave Maria (P. B. Kahn)

The Lord’s Prayer (A. H. Malotte)
Slavíãek (J. J. Ryba)

Panis Angelicus (C. Frank)
Glos duszy (modlitba - A. Adam)

Ave Maria (J. S. Bach, Ch. Gounod)
Still wie die Nacht (C. Bohm)

Ave Maria (F. Schubert)
Oslavuj Pána (B. A. Wiedesmann)

If With All Your Hearts (americká vánoãní píseÀ)
Agnus Dei (G. Bizet)

Kirchen Arie (A. Stradella)

15. prosince 2005 v 19.30 v sále ZU· R˘mafiov
Vstupné: 80 Kã, mládeÏ a seniofii 50 Kã

Pfiedprodej:
Infoservis pfii Mûstském muzeu (nám. Míru 6)

Foto: zdroj internet
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Spoleãenská kronika

Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Narodili se noví obãánci
Helena Ferková ................................................................ R˘mafiov

Tomá‰ Ognar ..................................................................... Skály

Simona Volková ............................................................... R˘mafiov

Tadeá‰ Procházka ............................................................. R˘mafiov

Kristian Polák ................................................................... R˘mafiov

Miroslav Such˘ ................................................................. R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Eduard Veãefia - R˘mafiov ...................................................... 80 let

Jaroslav MrÀka - Edrovice ..................................................... 80 let

Kvûta Ka‰parová - Janovice .................................................. 80 let

Marie Zajíãková - R˘mafiov ................................................... 80 let

Bohumila Îváãková - R˘mafiov ............................................. 81 let

Marie âu‰ková - Stránské ...................................................... 81 let

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

Matylda Nováková - R˘mafiov .............................................. 82 let

RÛÏena Tlapalová - R˘mafiov ................................................ 83 let

Franti‰ek Svojanovsk˘ - R˘mafiov ........................................ 84 let

Adolfina Mlateãková - R˘mafiov ........................................... 84 let

Valerie Tomanová - R˘mafiov ................................................ 85 let

ZdeÀka Hudeãková - R˘mafiov .............................................. 86 let

Rozlouãili jsme se
Jindfii‰ka Biãíková - R˘mafiov ................................................. 1932

Ján Humenik - R˘mafiov .......................................................... 1939

Alexander La‰ák - Edrovice ................................................... 1929

BlaÏena La‰áková - Janovice .................................................. 1952

Matrika MûÚ R˘mafiov

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 zahrnuje grafiku, kresbu, ilustraci, malbu

i keramiku. V knihovnû pfiedstavuje své subtilní, poetické kresby,

které v sobû mají zároveÀ kfiehkost i sílu. Obyãejné a prosté vûci v je-

jích kresbách jsou zobrazeny tak, Ïe získávají duchovní rozmûr, vy-

jadfiují 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

Od 11. listopadu nová v˘stava:
Petr Marcalík - figurální plastiky (11. - 27. 11.)

Alegorie zákoutí lidské letory v díle sochafie Petra Marcalíka
Ve dnech 11. aÏ 27. listopadu vy-

stavuje v Galerii Octopus své 

osobité plastiky Petr Marcalík

z Opavy. Jeho Ïivotní pfiíbûh, kte-

r˘ by mohl slouÏit jako vzor na-

stupující generaci, je pln˘ velké-

ho nadání, trvalé nespokojenosti,

neobyãejné houÏevnatosti a závi-

dûníhodné cílevûdomosti. Jeseni-

ck˘ rodák (1974) se vyuãil na

Stfiedním odborném 

uãili‰ti Hart obrábû-

ãem kovÛ a pouh˘ rok

pracoval jako sváfieã

v podniku na v˘robu

montovan˘ch staveb.

JiÏ v následujících le-

tech úspû‰nû absolvo-

val krásn˘ obor kame-

nosochafiství na Stfie-

dní umûleckoprÛmy-

slové ‰kole v Uher-

ském Hradi‰ti. Dal‰í

dva roky se vûnoval

restaurování kamen-

n˘ch plastik. Dodnes

vyuãuje na Umûle-

ckoprÛmyslové ‰kole

pfii Stfiední prÛmyslové

‰kole strojnické v Opa-

vû. V Opavû téÏ Ïije

a tvofií ve svém ateliéru.

Nevelk˘ soubor zajímav˘ch

plastik, jeÏ vystavuje v Galerii

Octopus, naplÀuje dostateãnû

prostor obou v˘stavních sálÛ.

Trojrozmûrná díla nabízejí velké

mnoÏství pohledÛ a nespornû za-

jímav˘ záÏitek. TfiebaÏe evokují

s naprostou dokonalostí pfiedsta-

vu kovov˘ch odlitkÛ (bronz, cín,

mûì, olovo apod.), jedná se

o práce z materiálu nadmíru sta-

bilního a dokonalého, jenÏ je ko-

vu na hony vzdálen. Hmotu soch

tvofií pryskyfiice smíchaná s an-

tukou, tzv. umûl˘ kámen, kter˘

tfieba s pfiímûsí mramorové drtû

dokáÏe vyvolat pfiedstavu doko-

nalého mramoru. Na rozdíl od

pfiírodního kamene nebo kovu je

v‰ak materiál lehãí, finanãnû do-

stupnûj‰í, a jak podot˘káme v˘-

‰e, téÏ stálej‰í.

Autor je vá‰niv˘m vyznavaãem

dÛstojného umûní star˘ch

EgypÈanÛ, a tak jeho práce vzni-

kají i v dne‰ní dobû inflace mo-

derních umûleck˘ch smûrÛ na

bázi klasického sochafiství. Zcela

neobvykl˘ efekt dosahuje origi-

nální kombinací realistick˘ch

prvkÛ figury v intencích starovû-

kého kánonu, aby tím naplnil své

pfiedstavy o tématu alegorie lid-

sk˘ch vlastností, jeÏ mnohdy

pramení i z osobního proÏitku.

K tomu vyuÏívá symbolické

spojení Ïivota pozemského

s podmofisk˘m, kter˘ dÛvûrnû

zná ze sportovního potápûní.

A tak mÛÏeme na popiscích ãíst

tfieba název ropu‰nice, jiÏ pfiesta-

vují dokonalé linie torza ãerné

Ïenské postavy s kovov˘mi ost-

ny na temeni hlavy. Jinotaj lid-

ské vlastnosti se skr˘vá ve faktu,

Ïe ryba s tímto názvem patfií

k tûm, jeÏ kontaktem jedovat˘ch

ostnÛ s lidskou pokoÏku nedává

zranûnému Ïádnou ‰anci - neexi-

stuje protijed. Jedná se tedy

o odpornou lidskou povahu, jeÏ

je otevfiena nepfiátelství aÏ za

hrob ãi nenávisti a sobectví, kte-

ré kráãí pfies mrtvoly. Na druhé

Louãení s paní Jindfii‰kou
Ve ãtvrtek 8. listopadu se pfiedstavitelé mûsta, r˘mafiov‰tí sportovci

a ‰iroká vefiejnost rozlouãili s dobr˘m ãlovûkem, schopnou organizá-

torkou sportovních akcí, obãankou, kte-

rá cel˘ Ïivot zasvûtila práci pro své 

okolí, obûtavû, nezi‰tnû, s pln˘m nasa-

zením pro své blízké, pro tûlov˘chovu

ve mûstû - s paní Jindfii‰kou Biãíkovou.

Kniha jejího Ïivota se uzavfiela na 

73. stranû. A my na poslední stránku

klademe podûkování a poslední rÛÏi.

Vûnujme jí tichou vzpomínku a podû-

kujme za v‰e.

Bude a musí Ïít uÏ jen ve vzpomínkách

v‰ech, kdo ji mûli rádi a váÏili si jí.  -Si-
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sobota 19. listopadu 17.00

3-iron
Drama (J. Korea 2004)

Pfiíbûh o jednom z nejv˘stfiednûj‰ích milostn˘ch vztahÛ, které si jen

dokáÏeme pfiedstavit, a zároveÀ hluboká meditace nad identitou ãlo-

vûka. ReÏie: Kim Ki-duk. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 19. listopadu 19.30

DÛm voskov˘ch figurín
Horor (USA 2005)

Skupina pfiátel se náhodou dostane do Trudyho muzea voskov˘ch fi-

gurín. KdyÏ odhalí jeho tajemství, zaãne je pronásledovat ‰ílen˘ zabi-

ják a oni stojí na poãátku krvavé bitvy o pfieÏití. Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 20. listopadu 17.00

Valiant
Animovaná rodinná komedie (V. Británie 2005)

DobrodruÏná komedie o Valiantovi, holubovi z anglického venkova,

kter˘ se v dobû druhé svûtové války rozhodne stát bojov˘m holubem.

Je urãen k nároãné misi ve Francii. Musí navzdory v‰udypfiítomn˘m

krvelaãn˘m sokolÛm odnést do Anglie zprávu od tamního odboje. 

MládeÏi pfiístupn˘

sobota 26. listopadu 17.00

MÛj miláãek ráÏe 6,65
Drama (Dánsko 2005)

Samotáfisk˘ mladík Dick si jednoho dne koupí pistoli a navzdory své-

mu pacifismu zjistí, Ïe ho zbraÀ pfiitahuje. Odtud uÏ není daleko k to-

mu, aby ji pouÏil. ReÏie: L. von Trier. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 26. listopadu 19.30

Klíã
Horor (USA 2005)

Mladá o‰etfiovatelka Caroline dostane od sv˘ch pacientÛ univerzální

klíã k jejich rozlehlému domu. Vydá se na prÛzkum a na pÛdû objeví

dûsivé tajemství. Nûkteré dvefie by mûly zÛstat zamãené. 

Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 27. listopadu 17.00

Bibi Blocksberg: Tajemství modr˘ch sov
Pohádka (Nûmecko 2004)

Malá ãarodûjnice Bibi má problém s matematikou, a tak musí trávit prázd-

niny v internátní ‰kole. Zde se v‰ak seznámí s Eleou, která je po nehodû 

upoutaná na vozík. Bibi se jí rozhodne pomoci. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 3. prosince 17.00

Zemû hojnosti
Drama (USA/Nûmecko 2004)

ReÏisér Wim Wenders se pokou‰í na pfiíbûhu dvou postav, agenta

Paula a mladiãké misionáfiky Lany, poukázat na ‰patnou politiku

Bushova kabinetu. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 3. prosince 19.30

Druhá strana mince
Komedie (USA/Nûmecko/VB 2005)

Po zmizení manÏela naváÏe opu‰tûná Ïena, matka ãtyfi dcer, neobvy-

kl˘ vztah se sv˘m sousedem, zdánliv˘m morousem. Problém je jen

v tom, Ïe kaÏdá z jejích dcer má jinou pfiedstavu o budoucím ‰tûstí

své matky. V hl. roli Kevin Costner. MládeÏi pfiístupn˘

nedûle 4. prosince 17.00

·tûstí
Tragikomedie (ãR/SRN 2005)

Dojemn˘ pfiíbûh o kfiehkém vztahu dvou mlad˘ch lidí, jenÏ postupnû

pfieroste v opravdovou lásku. Hereck˘ koncert hlavních pfiedstavitelÛ

Pavla Li‰ky a Tatiany Vilhelmové. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 10. prosince 17.00

Napola
Drama (Nûmecko 2003)

Obraz z období nacistické fií‰e. Berlín 1942 - sedmnáctilet˘ Friedrich

Weimer se intenzivnû vûnuje amatérskému boxu. Je díky tomu pfiijat

na elitní stfiední ‰kolu Napola. Zde se setkává se synem nacistického

pohlavára, kter˘ i za cenu vlastního sebezniãení odmítá pfiijmout

zrÛdnou ideologii. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 10. prosince 19.30

Moje krásná ãarodûjka
Komedie (USA 2005)

Nudíte se? Zaãnûte randit s ãarodûjkou! Dobrosrdeãná ãarodûjka

Isabel je odhodlána vzdát se nadpfiirozen˘ch schopností a od základu

zmûnit svÛj Ïivot, ale potká ‰armantního herce Jacka, kter˘ se zrov-

na snaÏí vzkfiísit svou kariéru úãinkováním v ãarodûjnickém sitcomu.

V hl. roli Nicole Kidman. MládeÏi pfiístupn˘

a Filmového klubu

stranû jeÏovka (opût dokonalé

torzo Ïenské figury evokující 

olovo) opatfiená akátov˘mi trny

zraÀuje, ale nikdy nezabíjí. A tak

mÛÏeme pokraãovat k jinotajÛm

jemné lodûnky, hlavonoÏce ãi

krásnû mûdûného octopa - cho-

botnice, jeÏ je téÏ shodou okol-

ností názvem na‰í galerie.

Pokud bychom chtûli je‰tû dál

charakterizovat usmûvavého,

milého, pfiíjemného a pfiátelské-

ho Petra Marcalíka, nelze jinak

neÏ jej oznaãit za ãlovûka neoby-

ãejnû skromného a pokorného

pfied Umûním, vûãnû nespokoje-

ného s dokonãen˘m dílem, h˘fií-

cího nápady, plného fantazie

a vitality, ãlovûka vstfiícného,

kter˘ je ochoten se s vámi kdy-

koli zastavit a dát si velkou prá-

ci, aby vysvûtlil nejen svou tech-

niku, kterou jiní obvykle utajují,

ale navíc objasnil svÛj v˘tvarn˘

názor i obsah sv˘ch prací.

Kdybych je‰tû mohl b˘t nûkdy

Ïákem, pak bych byl velmi vdûã-

n˘ osudu mít uãitele, jako je on.

Osobnost, Ïivotní zku‰enost

u ãlovûka stále mladého je nato-

lik zajímavá, Ïe by bylo nero-

zumné nevyuÏít moÏnosti sezná-

mit se s jeho dílem, které na ‰ko-

du vûci a nikoli na‰í vinou vysta-

vujeme jen tak krátce. 

Galerie Octopus



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 19/2005

19

Studentsk˘ klub

Vefiejná zkou‰ka zaplnila Club 13 fanou‰ky

V˘razn˘ úspûch kapely William Czech v polském Ozimku
Pravidelná soutûÏní pfiehlídka rockov˘ch ka-

pel pofiádaná v partnerském mûstû Ozimku

se ani letos neobe‰la bez úãasti r˘mafiov-

sk˘ch rockerÛ. Datum jiÏ X. Meetingu

Rockoweho pfiipadlo na sobotu 29. fiíjna,

a tak se v mlhavém ránu vydal od SVâ na

cestu autobus naloÏen˘ v˘kvûtem r˘mafiov-

ské rockové scény, kapelami Kanava,

Hechitera, William Czech a nûkolika fanou‰-

ky, aby po zastávkách kolem poledne zakot-

vil u Domu kultury v Ozimku.

Jako první z r˘mafiovsk˘ch kapel byla

k pfiedvedení své tvorby pfied porotou vyzvá-

na kapela Hechitera. Hechitera, která je pol-

sk˘m fanou‰kÛm dobfie známá jiÏ z pfiede‰lé-

ho roãníku, kdy obsadila v soutûÏi tfietí mís-

to, pfiedvedla nadstandardní v˘kon.

Tradiãním problémem koncertÛ v Ozimku je

ov‰em práce tamního zvukafie, jehoÏ ne‰Èast-

né poãínání se odrazilo v celkovém dojmu

nejen z produkce Hechitery, ale i následují-

cích William Czech a Kanavy.

William Czech se sv˘m technicky propraco-

van˘m art rockem stali od prvních tónÛ mi-

láãkem publika. Odehráli pfiedepsané tfii

skladby a uÏ podle reakce ostatních muzi-

kantÛ v zákulisí bylo jasné, Ïe udefiili

v Polsku na správnou notu.

Po nich se na pódium postavila tfiíãlenná for-

mace Kanava, v jejichÏ produkci se „bl˘skl“

sólem na bicí bubeník Robert Hangody.

Povinnou soutûÏní ãást produkce jsme mûli

za sebou a pak uÏ nezbylo neÏ ãekat na vy-

hlá‰ení v˘sledkÛ a závûreãn˘ koncert tfií ví-

tûzn˘ch kapel. Volného ãasu vyuÏila vût‰ina

úãastníkÛ k prohlídce mûsta, ale hlavnû k na-

vazování kontaktÛ s polsk˘mi kolegy.

KaÏdou chvíli se nûkdo shánûl po tuÏce a pa-

píru, zapisovaly se e-maily a vymûÀovala cé-

déãka.

Kolem ‰esté hodiny podveãerní do‰lo na vy-

hlá‰ení v˘sledkÛ. Na nádherném druhém

místû se v konkurenci tfiinácti kapel umístila

kapela William Czech, pfiiãemÏ nejvût‰ího 

ocenûní se dostalo jejímu kytaristovi Liboru

Havelkovi, kter˘ byl porotou vyhlá‰en nej-

lep‰ím hudebníkem soutûÏe.

Následoval koncert vítûzÛ. William Czech

v sestavû: Libor Havelka - kytara, Petr

Skryja - basskytara, Pavel I‰tok - bicí, Adam

Kudyn - klávesy a Michal Havelka - zpûv, 

odehrála svÛj koncert za boufiliv˘ch ovací

polského publika.

Cesta zpût probíhala v takfika idylické atmo-

sféfie lásky, svornosti a bratrství ... a kolem

22. hodiny jsme byli v R˘mafiovû.  

Kapele William Czech nezb˘vá neÏ pogratu-

lovat. Doufáme, Ïe tento úspûch byl jen prv-

ním krÛãkem na mnohem del‰í a nároãnûj‰í

cestû k vûhlasu. A snad se mÛÏeme také tû‰it,

Ïe v dohledné dobû usly‰íme koncertovat

v R˘mafiovû nûkterou z polsk˘ch kapel.  

Johan

V sobotu 12. listopadu si v kavárnû DJ

Stanley Club 13 dali dostaveníãko pfiíznivci

rockové muziky, neboÈ na programu byla ve-

fiejná zkou‰ka kapel Kanava, Moskviã

a Náhradní program.

Po úspû‰ném zápase na‰í fotbalové reprezen-

tace proti NorÛm, tj. asi v pÛl desáté, se jako

první v narvaném klubu pfiedstavil r˘mafiov-

sk˘ dementkvartet Moskviã. Moskviã je ka-

pela, jejíÏ produkci nemíním z osobních dÛ-

vodÛ nikterak komentovat. Následovala r˘-

mafiovská bandiãka Kanava, která náv‰tûvní-

kÛm nabídla svou smûs energického rocku

a punkové poetiky. Jako speciální host vy-

stoupil s Kanavou i znám˘ kytarista Jirka

„Slunko“ Polá‰ek, kter˘ sv˘mi bravurními

rify v˘raznû oÏivil zvuk celé kapely.

Závûrem se rozjafien˘m fanou‰kÛm pfiedsta-

vila zaãínající bruntálská formace Náhradní

program, jejíÏ sviÏn˘ skapunk byl dÛstojnou

teãkou za Ïivou produkcí veãera.

Po vyklizení taneãního prostoru vypukla ve-

selice, která trvala aÏ do ãasn˘ch ranních ho-

din. Podûkovat musíme hlavnû majiteli klu-

bu StaÀu Stachovi za pomoc a vstfiícnost,

která byla základem skvûlé atmosféry veãe-

ra. Johan

Literatura váÏnû i neváÏnû
Po roce se opût setkalo nûkolik r˘mafiov-

sk˘ch autorÛ na literárním veãeru, kter˘ pra-

videlnû na podzim pofiádá Studentsk˘ klub

SVâ R˘mafiov. Letos se nekonala SoutûÏ

Marie Kodovské, a proto byl veãer autorské-

ho ãtení o poznání skromnûj‰í a bohuÏel

i ménû nav‰tíven˘. Jedním z hlavních dÛvo-

dÛ byla patrnû ne‰Èastná konstelace tfií spole-

ãensk˘ch akcí probíhajících ve stejném ãase

- kromû literárního veãera v knihovnû urãe-

ného pfiedev‰ím pro studenty a milovníky li-

teratury se souãasnû konala vernisáÏ nové

v˘stavy v muzeu a oslava jubilujících senio-

rÛ v SVâ. V R˘mafiovû, kter˘ vût‰inou trpí

pfiesn˘m opakem, tedy nedostatkem pfiíleÏi-

tostí vyrazit nûkam za kulturou, tak nastala

paradoxní situace. Mlad˘m autorÛm to sice

pfiineslo trochu zklamání z neãetného publi-

ka, nicménû dÛvûrná atmosféra, která díky

tomu na veãeru zavládla, nakonec vedla

k pfiíjemnû neformální diskusi nad ãten˘mi

texty.

Jako první se pfiedstavil Zdenûk âermák

s krátkou prózou UÏ to trvá moc dlouho...
Lehce nahozen˘ dûj autor zasadil do zimních

dnÛ svûtové války, do bezejmenného rozbo-

fieného mûsta. Nejde v nûm v Ïádném pfiípa-

dû o líãení hrdinsk˘ch ãinÛ ani o pfiesné his-

torické události. Váleãná kulisa pouze posky-

tuje prostor k navození bezv˘chodné situace,

do níÏ se dostala trojice vojákÛ, ktefií jediní

zbyli z celé jednotky. Poruãík-knûz a záro-

veÀ vypravûã, desátník-spisovatel a vojín,

kter˘ si na nûkolik dní vyzkou‰el úlohu veli-

tele nad torzem jednotky, vlastnû nedûlají nic

víc, neÏ Ïe se snaÏí co nejdéle skr˘vat pfied

nepfiítelem a pfieÏít. V prosincové zimû, bez

jídla, bez potuchy, kde jsou a kde je nepfiítel.

Trojici bûhem jejich skr˘vání doprovází je‰-

tû ãtvrt˘ tvor - pes, pro nûjÏ neexistuje Ïádná

válka, Ïádná hra na spojence a nepfiátele, na

Ïivot a smrt. Pes si chce jen hrát, b˘t s ãlo-

vûkem, a tak se bez nesnází pfiipojí k protiv-

níkÛm sv˘ch doãasn˘ch pánÛ. A nebo Ïe by

byl právû on pfiíãinou jejich odhalení a za-

stfielení? Tristní závûr nemá urãité vysvûtle-

ní, neboÈ ani ve válce nemají v‰echny zmafie-

né Ïivoty Ïádné opodstatnûní, Ïádn˘ smysl.

Druhá próza, která bûhem veãera zaznûla,

postrádala název. Její autor Lubo‰ Hlavienka

pracoval s je‰tû neurãitûj‰ím ãasem a prosto-

rem neÏ jeho pfiedchÛdce. Hrdinou dekadent-

nû ladûné prózy je bezejmenn˘ MuÏ, kter˘ se

oznaãuje za vûhlasného chirurga. Na konci

pfiíbûhu je v‰ak naznaãeno, Ïe jde o metafo-

ru. MuÏ, kter˘ se v hotelovém pokoji peãlivû

chystá na zítfiej‰í „operaci“, v my‰lenkách 

uvaÏuje o své práci, vzpomíná na svého prv-

ního „pacienta“ a pfiem˘‰lí o únavû, která ho

pfiepadá, o skomírajícím svûtû, kter˘ se li‰í

ode dnÛ jeho mládí i od vysnûného ráje kli-

du, do nûjÏ se utíká ve snech. Mohl by b˘t

klidnû stárnoucím chirurgem, za nûjÏ se 

oznaãuje, ale poslední vûta prózy tento jed-

noduch˘ v˘klad zpochybÀuje a zpûtnû po-

souvá cel˘ text do dvojznaãnosti. MuÏ, kter˘

Libor Havelka
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Kam na v˘let

Ze ·táhle do ·táhle
Krátk˘ v˘let si mÛÏeme udûlat,

pokud se vydáme k fiece Moravici

mezi obce ·táhle - Malou

a Velkou. Obû dvû jsou spojeny

mimo silnici i zajímavou a nepfií-

li‰ dlouhou polní cestou, k níÏ nás

od nádraÏíãka ve Velké ·táhli

spolehlivû dovede stará místní sil-

nice, vedoucí smûrem k silniãní

kfiiÏovatce u plnírny technick˘ch

plynÛ, za soutokem Podolského

potoka a Moravice. Od kfiiÏovat-

ky pak pÛjdeme vpravo po nové

silnici zpût k Velké ·táhli a asi po

100 metrech odboãíme ze silnice

vlevo, kde silniãní svodidla dovo-

lují vstup na polní cestu.

PÛjdeme proti proudu nad meand-

rující fiekou, po jejím levém bfie-

hu, a uvidíme zde pûkn˘ kousek

pfiírody. Obzvlá‰tû na jafie zde

mÛÏeme obdivovat zajímavou

kvûtenu a aÏ do pozdního podzi-

mu upravené okolní louky, kde se

pásává dobytek. Nemusíme v‰ak

mít obavu, Ïe bychom museli po

pastvinách procházet mezi dobyt-

ãaty. Podle sdûlení pana starosty

se obecní úfiad dohodl se zemû-

dûlci, Ïe v pfiípadû pastvy bude

cesta oddûlena ohradníky a zÛsta-

ne tedy stále bezpeãnû prÛchozí.

PfiibliÏnû v pÛli cesty mezi obûma

·táhlemi budeme míjet rozsáhlou,

ãásteãnû zarostlou haldu bfiidlice,

patfiící k starému vytûÏenému lo-

mu nad ní. Na dnû lomu je jezír-

ko, do jehoÏ vody se kaÏdoroãnû

ukládá spousta spadaného listí

z okolních stromÛ. Od lomu jiÏ

zakrátko dojdeme

ke skladÛm lnu, pat-

fiícím zdej‰í tírnû,

v níÏ se dosud pra-

cuje, pouze ale na

jednu smûnu. Dnes

jsme jiÏ zapomnûli

na doby, kdy se len

hojnû pûstoval v‰u-

de v na‰em okolí.

Práce s ním na poli

byla nároãná, ale li-

dé mûli zamûstnání.

V souãasnosti jiÏ ne-

jsou v˘robky ze lnu

tolik Ïádané a pro-

dukci drtí konkuren-

ce z âíny.

Od lnáfisk˘ch skladÛ

je to jiÏ kousek

k nejniÏ‰ímu místu

obce Malá ·táhle,

kam dojdeme kolem

soukrom˘ch garáÏí.

Je‰tû neÏ se vydáme

na zpáteãní cestu, pÛjdeme se po-

dívat po místní asfaltce kolem 

upraven˘ch domÛ ke zdej‰ímu

hfibitÛvku s kaplí, která stojí ve

svahu nad lesem. Kaple je zasvû-

cena sv. Janu Kfititeli, konají se tu

poutní m‰e a lesem nás k ní pfiive-

dou terénní opravené schody. Kdo

po nich nechce nebo nemÛÏe vy-

stoupat nahoru, mÛÏe se posadit

na laviãku u cesty pod nimi a po-

slechnout si pravidelné odbíjení

vûÏního zvonku, oznamujícího 

upl˘vající ãas. Dal‰í laviãky, zvou-

cí k posezení, mÛÏeme najít, po-

kud pÛjdeme mírnû stoupající sil-

niãkou proti proudu místního po-

tÛãku k závûru údolí s lesní cestou.

K autobusové zastávce je lep‰í

vrátit se stejnou cestou, mÛÏete se

zastavit i v místní restauraci na

obãerstvení. Pfii náv‰tûvû obce,

kolem níÏ po silnici ã. 11 dennû

projedou stovky automobilÛ, si 

uvûdomíme, Ïe opûtné osamostat-

nûní jí jen prospûlo. 

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

hodlá „vyoperovat bolav˘ nádor spoleãnos-

ti“, je patrnû prav˘m opakem lékafie.

Autorem tfietího ãteného textu je Ota Sabo,

kter˘ se se svou tvorbou pfiedstavil vefiejnos-

ti poprvé. Jeho pfiíspûvek nese název Zaãátek
a nezapfie v sobû zálibu autora ve sci-fi po-

vídkách Stephena Kinga. Próza, jejíÏ dûj se

odehrává v blízké budoucnosti, je tvofiena

koláÏí rÛznorod˘ch textÛ. Obsahuje jak dení-

kové záznamy, tak útrÏky dialogÛ - mezi lid-

mi i ãlovûkem a poãítaãem. Tato koláÏovitá

kompozice evokuje snahu zrekonstruovat 

události, jeÏ, jak se dozvídáme na závûr, ved-

ly k jaderné válce na Zemi a v nichÏ hlavní

roli sehrála umûlá inteligence. Ota Sabo se

svou prózou pfiihlásil k tvÛrcÛm sci-fi litera-

tury, která si nelibuje v samoúãeln˘ch vûdec-

kotechnick˘ch fantaziích o dokonal˘ch su-

perpfiístrojích a futuristick˘ch vynálezech,

ale která poukazuje na nebezpeãí, jeÏ s sebou

vûdeck˘ v˘voj pfiiná‰í. Nebezpeãí odlid‰tûní

spoleãnosti a sebedestrukce populace. Tento

proud sci-fi literatury, kter˘ reprezentuje na-

pfi. Ray Bradbury ãi ná‰ Karel âapek, neztrá-

cí ani dnes na pfiitaÏlivosti a bohuÏel ani ak-

tuálnosti.

Jako odlehãující teãka za veãerem autorské-

ho ãtení zaznûl na závûr text Jana Pfiikryla,

autora o deset let star‰ího, vypsanûj‰ího a ta-

ké orientovaného na zcela odli‰n˘ typ psaní.

Jeho parodie na pokleslé Ïánry televizní kul-

tury, zatím ãtrnáctidílná telenovela Micha-

ela, pfiedstavovala protipól pfiedchozích próz

s tajemstvím. Text, kter˘ je dle slov autora

teprve rozepsán, karikuje nejen masovû pfiijí-

manou povrchní formu zábavy, ale i samotné

na smrt váÏné literární tvofiení.

V‰em, kter˘m literární veãer z jakéhokoliv

dÛvodu unikl, mÛÏeme slíbit, Ïe budou mít

moÏnost se s pfiedstaven˘mi texty seznámit

na stránkách na‰eho ãtrnáctideníku.

Souãasnû bychom jiÏ nyní rádi upozornili

v‰echny psavce a v˘tvarníky z blízkého i da-

lekého okolí, Ïe na pfií‰tí rok opût plánujeme

vyhlásit Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie

Kodovské. Podmínky soutûÏe vyjdou v nû-

kterém z prvních ãísel R˘mafiovského hori-

zontu 2006.  ZN

Organizace a spolky

Obecnû prospû‰ná spoleãnost Sovinecko zve na ochutnávku ovãích a kozích s˘rÛ
Sovinecko, o. p. s., pofiádá v místní klubov-

nû ve Stránském v pátek 25. listopadu od

18 hodin prezentaci partnera projektu

Pradûdovy zahrádky - Zemûdûlského druÏ-

stva Jeseník, ovãí farmy Bûlá p./Pradûdem,

v akci s názvem Ochutnávka ovãích a ko-
zích s˘rÛ.

Zástupce farmy pan Libor Zavack˘ sezná-

mí náv‰tûvníky s historií farmy a technolo-

gií v˘roby ovãích a kozích s˘rÛ a povede 

ochutnávku souãasné bohaté produkce v˘-

roby s˘rÛ. Náv‰tûvníci budou mít také jedi-

neãnou moÏnost nákupu tûchto v˘robkÛ.

Od 20 hodin prezentaãní akci uzavfie koncert

hudební skupiny Keltgrass Band. JiKo

Fota: archiv obec Velká ·táhle



Psáno do ‰uplíku

próza

Lubo‰ Hlavienka: Zpovûì (11. ãást)
Domov. Jak˘ je to v‰ak eufe-

mismus pro to, co mû dole ãe-

kalo. Hrubû otesané stûny, po

nichÏ se tu a tam prohnalo dít-

ko pochodnû visící u dvefií,

která se ze v‰ech sil snaÏila ro-

zehnat neproniknutelnou tmu,

jeÏ zde panovala, z nízkého

stropu obãas o zem plesknoucí

kapka vody, naru‰ující zdej‰í

muãivé ticho, ztrouchnivûl˘

stÛl vedle dvefií a tam vzadu,

tam v jednom ztmavlém rohu

se jako pfiízrak vypínala ...

Ne nebojte se, otãe, nebylo to

nic tak hloupého jako rakev,

spát by se v ní sice dalo, ale já

dávám pfiednost posteli.

Abyste chápal, tak vût‰ina to-

ho, co o nás víte, jsou jen

hloupé povûry a legendy. Za

celou tu dobu, co bloudím po

svûtû, jsem nepotkal zatím

Ïádného pfiíslu‰níka na‰eho

druhu, kter˘ by mûnil podobu,

nikdy jsem nepoznal nikoho,

komu by ublíÏila svûcená vo-

da, pokud se v ní zrovna neu-

topil, nevím o nikom, kdo by

létal, ãetl nûkomu v mysli ne-

bo dûlal podobné nesmysly.

Naproti tomu je ale na v‰ech

tûch povûstech pfiece jenom

trocha nepfiibásnûné, nelítost-

né pravdy. Pfiedev‰ím je to 

onen spalující hlad, kter˘ byl

nûkde hluboko v nás zaÏehnut

nespoutan˘m zlem, jeÏ v nás

sídlí, ta proklatá touha, která

vás pozvolna pfiemûÀuje

v kruté, bûsnící zvífie a neuti‰í

se, dokud se rty opût nesmoãí

v oné odpornû rudé tekutinû.

Vy bohuÏel nikdy, otãe, nepo-

chopíte, jaké je to b˘t polo‰í-

len˘ hlady a pfiitom dobfie vû-

dût, Ïe mám-li se já nasytit,

pak nûkdo jin˘ za to bude mu-

set zaplatit cenu nejvy‰‰í.

Nepoznáte ten odpornû slast-

n˘ pocit, ten nesmírn˘ klid,

kter˘ se vám rozlije do Ïil,

kdyÏ se poslední kapka pfieva-

lí do va‰eho krku a vy jako

znovuzrozen˘ se mÛÏete plnû

oddat bytí, zatímco do toho

bezvládného tûla pod vámi se

Ïivot uÏ nikdy nevrátí.

Nepoznáte to a já vám to hlu-

boce závidím.

A byl to právû tento pocit, kte-

r˘ se mû v onûch zatuchl˘ch

katakombách zmocnil, kdyÏ

smrt, svírající mé hrdlo, mu-

sela opût uvolnit svÛj stisk

a vrhla mne zpût do potemnû-

lého bytí, z nûhoÏ jsem se rá-

no pfiedtím uch˘lil do neko-

neãné fií‰e snÛ.

Cel˘m m˘m tûlem procházela

zvrhlá touha opût uti‰it svÛj

hlad. Cítil jsem stovky ohÀÛ

Ïhnout na svém jazyku a nûco

ve mnû mi pokradmu na‰eptá-

valo, jak tuto plamennou bou-

fii uhasit. Odnûkud ze skryt˘ch

zákoutí vzpomínek se mi opût

vybavila ta nasládlá chuÈ, kte-

rou jsem nepfiíjemnû dÛvûrnû

poznával.

Já jsem v‰ak nedokázal unést

tu my‰lenku, Ïe nûkdo bude

muset kvÛli mnû zemfiít, 

abych se tím pro pár dal‰ích

nocí vykoupil ze spárÛ nicoty.

Dûsila mû pfiedstava, Ïe to 

opût budu já, komu dnes na

rukou ulpí nevinná krev.

VÏdyÈ co je to vÛbec za bytí,

pulzovala mi v hlavû neodbyt-

ná my‰lenka, kdyÏ jeho jedi-

n˘m cílem, jedin˘m smyslem

je vyrvat Ïivot z nûkoho jiné-

ho, abych já sám mohl ales-

poÀ na pár dal‰ích nocí oddá-

lit chladné pafiáty osudu, které

se po mû sápají, abych mohl

poznat onen vytouÏen˘ klid,

jehoÏ si mohu uÏívat do doby,

neÏ se hladové zvífie uvnitfi

mne znovu probudí.

Jako pfiíslib nadûje se náhle vfií-

til do kobky úzk˘ svazek svûtla

a pfiesekl nit m˘ch my‰lenek,

které se uÏ stávaly nesnesitel-

n˘mi. Pozvedl jsem lehce hlavu

a zadíval se ke dvefiím.

Tfiímající pochodeÀ v roce se

tam nejasnû r˘sovala

Rosalitina silueta, jakoby vy-

stupující z antické báje.

V hrubû stfiiÏeném plá‰ti ne-

jasné barvy se ale takfika vÛ-

bec nepodobala onomu andûlu

temnot, jehoÏ krutou tváfi mi

minulého veãera odhalila.

„Tohle si obleã,“ zavibroval

její hlas jemnû mezi kamenn˘-

mi stûnami, zatímco hozen˘

plá‰È mi pfiistál u nohou.

V‰evûdoucnû se na mû je‰tû

stihla usmát, av‰ak je‰tû dfií-

ve, neÏ jsem jí na to mohl co-

koliv fiíct, uÏ cíp jejího plá‰tû

opût mizel v hluboké temnotû,

rozprostfiené kolem nás. Po

chvilce nerozhodného váhání

ve mnû nakonec pfiece jen zví-

tûzila zvûdavost a rychle jsem

ji následoval do schodÛ.

âekala u bukov˘ch dvefií, ote-

vírajících cestu do mého pod-

svûtí.

„Rychle,“ vy‰tûkla, jen co mû

spatfiila, „musíme toho dnes

mnoho stihnout a noc je krát-

ká.“ S tûmi nic nefiíkajícími

slovy pro‰la halou, otevfiela

malé ãerné dvefie a vkroãila

do mladé noci. Já se do ztichlé

aleje vfiítil krok po ní.

·li jsme dlouho zahaleni do

hábitu ticha, kter˘ nikdo z nás

nechtûl protrhnout dfiíve neÏ

ten druh˘, vonící alej vystfií-

daly úzké kamenné uliãky pl-

né v‰emoÏn˘ch zvukÛ a zá-

bleskÛ, i ty se v‰ak brzy ocit-

ly za námi a my vkroãili do

nepfiehledn˘ch zákoutí chu-

dinské ãtvrti.

Obklopily nás pfiízraky roze-

klan˘ch hlinûn˘ch domkÛ,

sklánûjících se nad na‰imi

hlavami. Skoro odev‰ad vyvû-

raly nejrÛznûj‰í pachy, které

se podobny mlze v tûÏk˘ch

chuchvalcích línû pfievalovaly

pfii zemi, nepfiirozen˘ klid byl

tu a tam poskvrnûn ‰tûkáním

toulav˘ch psÛ, náfikem hlado-

v˘ch dûtí, vrzáním dvefií a nû-

ãím, o ãem jsem radûji nechtûl

ani zjistit, co to je.

„Proã jsme sem ‰li?“ zeptal

jsem se koneãnû Rosality, za-

tímco mé oãi nedÛvûfiivû tûka-

ly po okolí.

Namísto odpovûdi jen v˘-

znamnû zabodla svÛj prst do

prostoru, Ïádné slovo v‰ak ani

teì neopustilo její ústa.

Trvalo mi notnou chvíli, neÏ

jsem koneãnû zahlédl to, k ãe-

mu její ukazovák tak nemilo-

srdnû smûfioval.

V prachu cesty, chladivou no-

cí sraÏena dolÛ, u popraskané

zdi se rozvalovala postava

zfiejmû ve vinném opojení spí-

cího muÏe. Oddychoval tûÏce,

pfier˘vavû, pod ‰ediv˘mi cáry

potem, pivem a vínem pách-

noucí ko‰ile se jeho hruì ne-

pravidelnû zvedala a opût kle-

sala. Tváfi mûl odvrácenou ke

zdi, nejprve jsem ji sice chtûl

obrátit k sobû, pak mi ale do-

‰lo, proã mne sem Rosalita

v tuto hodinu vedla, do‰la mi

celá odpornost toho, co chtûla

udûlat, a proto jsem radûji ne-

chal jeho obliãej pfiitisknut˘

ke stûnû.

„Snad si nemyslí‰, Ïe ...,“ dfií-

ve neÏ jsem v‰ak mohl fiíct co-

koliv více, tak mne Rosalita

hrubû pfieru‰ila.

„Ale ano, vÏdyÈ to chce‰ ty

sám,“ mluvila ke mnû sice ti-

ch˘m, pfiesto mrazivû bezcit-

n˘m hlasem. „Vidím ti jasnû

vepsáno do tváfie, jak touÏebnû

chce‰ opût okusit ten slastn˘

pocit. Cítím, jak se bezmocnû

tfiese‰, kdyÏ sly‰í‰ tep jeho

srdce, tak proã se tomu pofiád

brání‰, proã nedá‰ voln˘ prÛ-

chod tomu, co je ti vlastní?“

„Copak je mi vlastní zabíjet?

Copak vÛbec mÛÏe b˘t ãlovû-

ku vlastní zabíjet? Ano, ta od-

porná Ïádostivost mû sice str-

hává, ale to lidské ve mnû, to

mi je‰tû dodává sílu se tomu

zlu vzepfiít a nepoddat se mu.“

„Ale, Migu, pochop to koneã-

nû, Ïe ty uÏ nejsi ãlovûk,“

zavrãela na mû, „od té chvíle,

co tvé ano prolétlo tou hospo-

dou, jím nejsi. Tak koneãnû

jako ãlovûk pfiestaÀ uvaÏovat

a nech uÏ vyplynout na povrch

svou novou nesmrtelnou pod-

statu. Nestrhávej se pofiád

zpût tûmi sv˘mi nesmysln˘mi

úvahami a uvaÏuj jako lovec,

protoÏe nic jiného neÏ lovec

ani nejsi.“

Tiché proã jen jemnû zazvoni-

lo ztmavlou uliãkou. „Proã

tak nenávidí‰ v‰echno to lid-

ské, co v sobû je‰tû mám?

Proã se pofiád snaÏí‰, aby se

i mé ruce zbarvily jejich krví,

kde se v tobû bere v‰echno to

zlo?“

Místo odpovûdi mû ale jen po-

tfiísnila sv˘ch dáviv˘m smí-

chem. Av‰ak stejnû rychle, ja-

ko tento pfiíval zaãal, i náhle

ustal. Rosalita v jediné chvíli

zmlkla a jako by se snad po-

kou‰ela vûtfiit, se zavfien˘ma

oãima k sobû nechávala do-

plout v‰echny zvuky a zá-

chvûvy noci.

A pak, v jediném zlomku oka-

mÏiku, se zohnula k bezvlád-

né postavû, do jejíhoÏ obnaÏe-

ného hrdla se hladovû zakous-

la.  (Pokraãování pfií‰tû)
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Pfiipomínáme si

poezie
Miroslav Václavek

Daleko je ...

Na zemi tma

na nebi noc 

chudé lampy na koncích

v tûch kdo ve‰li

po pás ve stínech

nûco zhasínají

kdyÏ na odloÏené housle

cikán vítr hraje

a daleko je k bolestím

jako k tvému bfiehu

... a ve vefiejích kfiídel

pera ohnû pera snûhu

letûla by ...

Daleko je mi ...

Daleko je k nebi

a ty jsi ztracená

za kter˘misi okny

jako snítka mrazu

a mé hledání

je hluboké

kdyÏ daleko je mi

a vraky stínÛ

plují stfiechami 

jen vejít

Daleko mám ...

·el jsem vodou

aÏ k pramenÛm de‰tû

kfiiv˘ jako vÛnû podzimu

a na obzor usedali stûhovaví

srÛstajíc s oblohou

v jednu pravdu

kterou mûl bych je‰tû snést

a na strni‰ti vûtví

holé haluze voní potem

jako mladé

kdyÏ daleko mám k bfiehu

a na stvolu ãasu

mot˘l sepjal

svoje kfiídla k modlitbû

BÁSNÍK, MALÍ¤, CESTOVATEL, TAKÉ FILOSOF A PRÁVNÍK
Ke 195. v˘roãí narození nejvût‰ího ãeského básníka Karla Hynka Máchy

Karel Hynek Mácha se narodil 16. listopadu

1810 v Praze na Újezdû na Malé Stranû. Pfii

kfitu v kostele Panny Marie Vítûzné dostal jmé-

no Ignaz po svém kmotrovi. AÏ ve ‰kole se

chlapec dozvûdûl, Ïe jeho jméno je ãesky

Hynek. Îil v nevlídné dobû tuhého absolutis-

mu, kdy útlak Metternichova policejního reÏi-

mu ve 30. letech tûÏce doléhal na cel˘ národní

Ïivot. Po státním bankrotu Rakouska zchudla

i rodina MáchÛ.

Matãina kulturní citlivost, hudebnost a otcova

zdravá energie se spojí u syna Hynka v podi-

vuhodnou umûleckou osobnost. Po základní

‰kole u sv. Petra pfie‰el na novomûstské piaris-

tické gymnázium na Pfiíkopech. Mlad˘ Mácha

zaãal básnit nejdfiíve v nûmãinû, protoÏe právû

nûmecká literatura se mu nejdfiíve otevfiela.

Jeho první nûmecké básnû jsou datovány ro-

kem 1829, kdy mu bylo 19 let. Máchovi se do-

stalo slu‰ného filosofického a právnického

vzdûlání. Na jeho názorové tfiíbení mûl velk˘

vliv kontakt se spoleãností ãesk˘ch vlastencÛ

v Praze, ale také dûjinné souvislosti francouz-

ské ãervencové revoluce a listopadového krva-

vû potlaãeného povstání v Polsku v roce 1830.

Mácha tehdy také v Praze organizoval pomoc

prchajícím polsk˘m uteãencÛm. V krouÏku

Máchov˘ch pfiátel se zpívají revoluãní písnû

a ãtou se básnû polsk˘ch romantikÛ.

Mácha v dospûlosti velmi rád cestoval, ponej-

více pû‰ky. S vûrn˘m pfiítelem Eduardem

Hindlem organizoval a podnikal v˘lety nejen

po âechách. Nav‰tûvoval hlavnû místa opfie-

dená historií. Rád se toulal po zfiíceninách ães-

k˘ch hradÛ, ãasto je kreslil, nejvíce ho uchvá-

til Bezdûz, ãnící nad rozlehl˘m rybníkem

Grossteich z doby Karla IV. (zaloÏen r. 1366) -

dnes znám˘m jako Máchovo jezero. S pfiíte-

lem Antonínem Strobachem do‰el pû‰ky pfies

Alpy aÏ do severní Itálie a do Benátek. Své zá-

Ïitky z cesty po Itálii v roce 1834 zpracoval

v Deníku na cestû do Itálie. Ve sv˘ch toulkách

nacházel pfiedobrazy pfiíbûhÛ pro svou tvorbu.

Po dokonãení práv pfiijel mlad˘ Mácha v záfií

roku 1836 do Litomûfiic, kde se chtûl usadit. Ve

sv˘ch oblíben˘ch místech âeského stfiedohofií

se chtûl pfiipravovat k rigorózním zkou‰kám

na právnické fakultû. Pfiijal místo advokátního

praktikanta v advokátní kanceláfii justiciára

Filipa Durase v Litomûfiicích. MáchÛv pobyt

v Litomûfiicích se ale poãítal pouze na dny.

Mácha pfiipravoval svatbu s devatenáctiletou

Eleonorou ·onkovou, kterou poznal je‰tû jako

ochotník na scénû Kajetánského divadla, tû‰ili

se oba na spoleãné Ïití s právû narozen˘m sy-

nem Ludvíkem. ·estadvacetilet˘ Mácha v‰ak

umírá tragickou smrtí 6. listopadu 1836. Jeho

náhlé a pfiedãasné úmrtí b˘vá spojováno s po-

Ïárem 23. fiíjna v Litomûfiicích, pfii jehoÏ ha‰e-

ní mûl prochladnout a následkem toho pak

zemfiít. První pfiíznaky nemoci se projevily

prvního listopadu a za pouh˘ch 5 dnÛ Mácha

umírá. Skuteãná pfiíãina jeho nenadálého úmr-

tí zÛstává nevyjasnûná. Snad se nakazil chole-

rou z vody, kterou pil pfii ha‰ení poÏáru.

Byl pohfiben 8. listopadu 1836 na litomûfiic-

kém hfibitovû. Je snad hrou osudu, Ïe plánova-

n˘ den svatby se Máchovi stal dnem jeho po-

hfibu. Také syn Ludvík pfieÏil svého otce jen

o pár mûsícÛ. Lori se zanedlouho provdala

a pfieÏila básníka o více neÏ padesát let.

V fiíjnu 1938 bylo tûlo Karla Hynka Máchy ex-

humováno a ostatky byly pfievezeny

z Litomûfiic do Prahy. Jejich uloÏení na

Vy‰ehradû dne 7. kvûtna 1939 bylo nejen piet-

ním holdem velkému básníkovi, ale také mo-

hutnou manifestací národní hrdosti a odporu

proti nûmecké okupaci.

Mácha byl velk˘m pfiedstavitelem na‰eho

a vÛbec evropského romantismu. Romantis-

mus vznikl jako logick˘ dÛsledek novû vzni-

kajících spoleãensk˘ch vazeb a ustupujícího

feudalismu. Novû se vytváfiející ideály se do-

stávaly do rozporu se skuteãn˘mi moÏnostmi

své doby.

SvÛj postoj ke svûtu a Ïivotu vtûlil Mácha do

svého literárního i malífiského díla, do sv˘ch

postav, kreseb, pfiedstav, snÛ a symbolÛ. Jsou to

zejména postavy poutníkÛ a poustevníkÛ, sa-

motáfiÛ, ale i loupeÏníkÛ, které potkáváme v je-

ho básních. Pozdûji se pfiidává je‰tû symbol ze-

mû. Pfii náv‰tûvách hradÛ a zfiícenin tyto rád



Osadní v˘bory informují

Z okolních mûst a obcí

skicoval a maloval. V prosinci

1831 vy‰la jeho první báseÀ Svat˘
Ivan. Lyrickoepická báseÀ Máj
vy‰la poprvé v dubnu roku 1836,

a to vlastním autorov˘m nákla-

dem. Siln˘ motiv sbírky vychází

z tragického pfiíbûhu tfií hlavních

hrdinÛ, jejichÏ paradoxní prováza-

nost osudÛ vede k rozãarování

v pohledu na svût a nastoluje otáz-

ky nejednoznaãnosti viny a trestu.

Milenci Jarmila a Vilém u nûho

hynou cizí vinou. BáseÀ je

i Máchovou vnitfiní zpovûdí o spo-

leãenské deziluzi. Z dramatu tfií 

osob u Máchy vyrÛstá velké dra-

ma lidské spoleãnosti. Mácha

v Máji silnû rozvíjí tfii své hlavní

symboly, které shrnují jeho pomûr

ke svûtu a k Ïivotu. Jsou to symbol

poutníka, symbol vûznû a symbol

zemû. MáchÛv Máj se stal pravzo-

rem v‰ech moderních básníkÛ

a kaÏd˘, kdo pfii‰el po nûm, se

s Máchou musel nûjak˘m zpÛso-

bem vyrovnat. Máchou se u nás

objevil poprvé básník s odvahou

vyslovit své pfiesvûdãení, pochyb-

nosti, zklamání, ale také své city,

a to bez ohledu na to, co tomu bu-

de fiíkat spoleãnost. Pro celistvé

pochopení Máchy je dÛleÏité po-

znat i jeho prózu. Soubor sv˘ch

povídek (Veãer na Bezdûzu,
Márinka) nazval Obrazy z mého
Ïivota. Nejen cestování u Máchy

souviselo s jeho zájmem o historii.

UvaÏoval o napsání ãtyfidílného

románu s názvem Kat, jehoÏ dûj se

mûl odehrávat na hradech

Kfiivoklátû, Valdeku, Vy‰ehradû

a Karl‰tejnû. Stihl napsat jen první

povídku Kfiivoklát, ve které vylíãil

osudy Václava IV. jako zajatce od-

bojn˘ch ãesk˘ch pánÛ právû na

Kfiivoklátû. PhDr. Alois Matu‰ka

Osadní v˘bor v Janovicích zve na v˘stavu
Ve dnech 21. - 27. listopadu 2005 

bude v kanceláfii referenta Osadního v˘boru v Janovicích expozice v˘stavy

A D V E N T - zimní naladûní,
na které náv‰tûvníci zhlédnou vánoãní

v˘zdobu, adventní vûneãky a kytice,

v˘zdobu vánoãního stolu, peãené cuk-

roví, vy‰ívané ubrusy, deãky, ozdoby

na vánoãní stromek.

Pfiijìte se podívat, co v‰echno dove-

dou vyrobit na‰i obãané. Nálada ad-

ventního ãasu vás pfiíjemnû osvûÏí

a pfiitom si prohlédnete nápady, jak

vyzdobit své obydlí v období vánoã-

ních svátkÛ. Adventní vûneãky a háã-

kované ozdoby na vánoãní stromek

budou prodejné. V̆ stava bude otevfie-

na dennû od 8 do 11.30 a od 13.30 do

17 hodin, a to od pondûlí do nedûle.

Osadní v˘bor Janovice dále zve obãany

v nedûli 18. prosince 2005 od 18 hodin

do obfiadní místnosti janovického zám-

ku na adventní koncert pûveckého

sdruÏení Variace. 

Za Osadní v˘bor Janovice
Dá‰a Vogelová

Devût budoucích euromanaÏerÛ pro bruntálsk˘ region je vybráno
Slavnostní zahájení kurzu s ná-

zvem Semeni‰tû v Moravskoslez-

ském kraji se uskuteãnilo v úter˘ 

8. listopadu v Podnikatelském in-

formaãním centru Bruntálska. V̆ -

sledkem stejnû nazvaného projektu

budou specialisté pro pfiípravu

a administraci projektÛ financova-

n˘ch z prostfiedkÛ Evropské unie.

Zámûrem projektu Semeni‰tû

v Moravskoslezském kraji je pfii-

pravit vybrané lidi z Bruntálska

k dobrému zvládnutí práce pro-

jektového euromanaÏera. Do kur-

zu jiÏ bylo vybráno devût neza-

mûstnan˘ch stfiedo‰kolákÛ a vy-

soko‰kolákÛ. Získají speciální od-

bornost, která je v souãasné dobû

stále více Ïádaná zejména nezis-

kov˘mi organizacemi a obcemi.

Ty se totiÏ nûkdy nedokáÏou vy-

rovnat s nároãnou administrací

a vedením projektu.

Devût úãastníkÛ koneãného v˘bû-

rového fiízení, které se uskuteãni-

lo za v˘razné podpory Úfiadu prá-

ce Bruntál, pro‰lo pohovorem

a nároãn˘m psychologick˘m tes-

továním, jeÏ odhalilo jejich pfied-

poklady ke studiu problematiky.

V̆ uka bude v rámci projektu pro-

bíhat ‰est mûsícÛ a její souãástí

bude i tfiímûsíãní praktická ãást,

která zaãne v únoru. Zájemci

z fiad regionálních firem, nezisko-

v˘ch organizací a obcí tak mohou

nabídnout umístûní studentÛ na

praxi do sv˘ch zafiízení.

Studenti pak budou získanou

kvalifikaci obhajovat prezentací

zpracovaného projektu, kter˘

bude zpÛsobil˘ pro pfiedloÏení

Ïádosti o dotaci z evropsk˘ch

fondÛ. Firmy a obce, ale nejen

ty, pak mohou s absolventy kur-

zu nadále spolupracovat na pro-

fesionální úrovni.

V pfiípadû zájmu o umístûní stu-

dentÛ na praxi je moÏno obrátit se

na oblastního manaÏera projektu

Ing. Pavla Koláfie, a to prostfied-

nictvím e-mailu: bruntal@vsp.cz.

Projekt byl pfiipraven sdruÏením

Euroschola Tfiinec a je realizován

s v˘raznou podporou MûÚ

Bruntál, kter˘ pfiijal partnerství

v tomto projektu. Projekt je finan-

cován Evropskou unií a také ães-

k˘m státním rozpoãtem. 

Text a foto: Jifií Ondrá‰ek
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Romantická zákoutí Staré Vsi ztvárnili v˘tvarníci na Plenéru 05
Desítka v˘tvarníkÛ sdruÏen˘ch

v opavské v˘tvarné Skupinû

X a také v letos novû vzniklé

Skupinû ITA se zúãastnila Plenéru

05 - malování ve volné pfiírodû,

které se uskuteãnilo v dobû od 

21. do 31. ãervence ve Staré Vsi.

„Tentokrát jsme se setkali v kou-
zelnû malebné vesniãce v podhÛfií
JeseníkÛ. VÛnû a ‰umûní star˘ch
stromÛ, zurãení potÛãkÛ, rázovité
chalupy, hfibitov pln˘ nach˘le-
n˘ch litinov˘ch kfiíÏÛ z pfiedminu-
lého století. To v‰echno nás pro-
vázelo bûhem dní prozáfien˘ch
ãervencov˘m sluncem,“ pfiiblíÏil

barvitû atmosféru letního Plenéru

05 jeden z v˘tvarníkÛ Rostislav

Herrmann.

Ve Staré Vsi spoleãnû pracovali

Pavel Gregor, Ivan Hauptfleisch,

Jaroslav Herman, Rostislav Her-

rmann, Lenka Chorvátová, ZdeÀka

Pavlíãková, Miroslava Rychtáfio-

vá, Radoslav To‰enovsk˘, Eva

Václavková a krátkodobû Jindfiich

Matyá‰ek. Pod jejich rukama

vznikla celá fiada kreseb a maleb,

na jejichÏ vernisáÏi v pátek 28. fiíj-

na se v útuln˘ch prostorách Obec-

ního úfiadu ve Staré Vsi v‰ichni 

opût setkali.

„Plenér by se nemohl uskuteãnit
bez velké vstfiícnosti starosty obce
Pavla Hejska, kterému pfiedev‰ím
patfií ná‰ dík. Dûkujeme i fieditelce
Základní ‰koly Libu‰i Va‰tíkové ve
Staré Vsi za poskytnutí uãeben ve
‰kole, které se staly na‰ím doãas-
n˘m útoãi‰tûm,“ zaznûlo z úst ma-

lífie Herrmanna, kter˘ také podû-

koval kolegÛm v˘tvarníkÛm za je-

jich zaujetí a zápal pro vûc a do-

dal, Ïe nejen samotná práce na v˘-

tvarn˘ch dílech, nejen sledování

techniky a postupÛ jednotliv˘ch 

úãastníkÛ, ale také spoleãná diskuse

pomáhají umûlcÛm na cestû vpfied

za hledáním nového poznání.

„Sejdou se malífii a ruce drÏící
‰tûtec, pero ãi uhel, pfienesou na
papír ãi jin˘ materiál motiv z na‰í
obce, a kdyÏ ten obraz prochází
od malífiova oka aÏ ke konci jeho
ruky, nûco se s ním stane. Na pa-
pífie nebo plátnû je to ten dÛm, je
to ta krajina, jsou to ty kytky, ale
mnohem hezãí neÏ v reálu. Mají
du‰i a mluví. Jsou oÏivlé. Ale to
bude asi tím, co se nachází mezi

okem a koncem ruky,“ vyjádfiil

své pocity nad v˘sledky v˘tvarné

práce starosta obce Stará Ves

Pavel Hejsek. Pfiitom projevil ra-

dost z poznání dal‰ího v˘znamu

plenéru a také z toho, Ïe pfiinesl

do pohledu na jejich obec nûco,

co nelze uchopit ani zniãit, ale co

lahodí lidskému oku a lidské du‰i.

Na závûr oficiální ãásti vernisáÏe

podûkoval v‰em úãastníkÛ a vzdal

jim hold.

Pfiipomínáme, Ïe v˘stava obrazÛ

Plenér 05 bude k vidûní do 30. li-

stopadu v prostorách Obecního 

úfiadu Stará Ves v pondûlky a stfie-

dy od 8.00 do 17.00 a v úterky,

ãtvrtky a pátky od 8.00 do 15.00.

V̆ stava stojí rozhodnû za zhléd-

nutí. JiKo

Z historie okolních obcí

Obãan Gilbert Lafayette a RyÏovi‰tû
Po del‰í dobû jako by se

s Lafayettem roztrhl pytel, fiekne

si tfieba ãtenáfi z RyÏovi‰tû i oko-

lí a bude mít na mysli napfi. seri-

ál ãlánkÛ V̆ znamní muÏi a Ïeny

Nízkého Jeseníku z Deníku. Aby

bylo od poãátku jasno, jde o seri-

ál potfiebn˘ a zásluÏn˘. AÏ na pár

v˘jimek.

Osobností generála a obãana (jak

se sám oznaãoval) se zab˘vám jiÏ

nûkolik let, a proto si dovolím b˘t

polemick˘ k mnohému, co se jiÏ

o nûm nejen v Deníku napsalo -

aniÏ se tím oznaãuji za neomyl-

ného. Nûkteré závûry a dohady

o Lafayettovi publikované patfií

dle mého soudu do oblasti spí‰e

vlastivûdného pábitelství neÏ so-

lidnû mínûného badatelství.

Tak k vûci! Obeznal˘ ãtenáfi to

jiÏ jistû ãetl, pro ty ostatní struã-

n˘ úvod. PÛvodnû mark˘z

Lafayette pocházel z ctihodné

francouzské ‰lechtické rodiny,

poté byl poslancem francouzské-

ho Zákonodárného shromáÏdûní

a také generálem revoluãní armá-

dy. V rozháran˘ch porevoluãních

pomûrech pln˘ch teroru mu ná-

slednû hrozila smrt za diktatury

jakobínÛ - to kdyÏ revoluce zaãa-

la poÏírat své vlastní dûti. Jak to-

mu bylo i pfiedtím a jak to známe

u nás z let padesát˘ch. Pravda,

Slánskému a spol. se utéci nepo-

dafiilo. Îel, tehdy i onehdy se

s relativními viníky svezli lidé,

ktefií byli zcela nevinní nebo jen

hlasitû projevovali své názory.

Lafayette s dal‰ími poãátkem ro-

ku 1794 uprchli z Francie, byli

zadrÏeni Prusy a ti je v kvûtnu

1794 pfiedali Rakousku.

Rakouská vláda je jako nepfiátele

internovala v Olomouci v Jezu-

itsk˘ch kasárnách (je to ta vyso-

ká budova naproti muzeu, obrá-

zek v Deníku je zavádûjící a na-

víc ze zcela jiného období),

v tûch kasárnách byli sice zavfie-

ni, ale podmínky tu byly slu‰né.
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Dobrá strava, vyjíÏìky do okolí

pevnosti. Leã byla to klec, sice

zlatá, ale pfiece omezující. Není di-

vu, Ïe generál touÏil po svobodû.

TéÏ Lafayettovi pfiátelé venku ne-

lenili a pomocí tajn˘ch dopisÛ pfií-

mo „zlatému“ vûzni v‰e dohodli.

Nûmeck˘ lékafi Bollmann pfiijíÏ-

dûl do Olomouce, navázal zde sty-

ky a v‰e pfiipravil na útûk. Spolu

s F. Hugerem, studentem práv, pfii-

pravili koãár s dobr˘mi koÀmi do

DvorcÛ na Moravû a tam se mûli

setkat s Lafayettem, pfiijíÏdûjícím

na koni od Olomouce. Mûli - ne-

setkali, protoÏe ...

7. listopadu 1794 mûl generál po-

volenu zdravotní vyjíÏìku pod

Sv. Kopeãek pod dohledem de-

sátníka P. a koãího H. Bylo po

druhé hodinû odpoledne a dost

mlhavo. Nûkde poblíÏ Chválko-

vic pfiepadli doprovod Bollmann

s Hugerem, pfiemohli houÏevna-

tého desátníka a v té mele pr˘ 

„omylem“ ujel vojín H. kamsi

pryã i s koãárem, kter˘m vûznû

dovezli. Lafayette nasedl na konû

a ujíÏdûl smûrem ke ·ternberku.

Bollmannovi kÛÀ utekl, a kdyÏ

byl chycen, tak i Bollmann ujíÏ-

dûl smûr ·ternberk, Dvorce.

Lafayetta ale nedohonil a do

DvorcÛ jel sám. Po del‰ím ãeká-

ní ujel do Pruska, byl ale vydán

zpût do Rakouska a uvûznûn za

dost krut˘ch podmínek v Olo-

mouci.

A co „zlat˘“ vûzeÀ Lafayette?

UjíÏdûl, seã se dalo, a nevûdûl, Ïe

jej ãeká mûstys RyÏovi‰tû, tehdy

Brunzejf. První mûsto, kam pfii-

jel, byl ·ternberk, tehdy ohraze-

n˘ zdí, a tam se pfiijíÏdûlo

Olomouckou branou. Ná‰ jezdec

sem dorazil uÏ témûfi za tmy, 

okolo pûti hodin odpoledne.

Branou pr˘ projel bez obtíÏí, ale

pak nevûdûl kudy kam. Nûkam

vpravo mûl odboãit, a tak se vy-

dal po té na pohled nejpouÏíva-

nûj‰í cestû dál ke DvorcÛm.

AspoÀ si to myslel.

Teì se nabízí nûkolik moÏností

a opravdu solidní badatelé v tom

nemají a asi ani nebudou mít ni-

kdy jasno. Byly zde totiÏ tfii moÏ-

nosti: cesta vedoucí spí‰e pfiímo

byla stará po‰tovní cesta smûr

Huzová - RyÏovi‰tû a pak dál. Ta

se ov‰em v té dobû uÏ oficiálnû

pro po‰tu nepouÏívala. Témûfi 20

let se jezdilo ·ternberk - H.

Lodûnice - Lomnice a dál. Také

smûrem na M. Beroun - Dvorce -

Opava. Tfietí moÏnost byla nej-

praktiãtûj‰í; povozy a pocestní se

vyhnuli vjezdu do mûsta a kon-

trole s ním spojené tím, Ïe

·ternberk jaksi obe‰li ãi objeli po

provizorní cestû, která pfied mûs-

tem uh˘bala na pravou stranu

a na oficiální cestu, pfiesnûji sil-

nici smûr Opava, navazovala

zprava v místû dnes zvaném

Ecce Homo.

Jsou to otázky hypotetické, nic-

ménû uvaÏujme, Ïe generál

Lafayette byl v té dobû zku‰en˘

voják a Ïe ani organizátofii útûku

nebyli, fieãeno dne‰ním jazykem,

Ïádná „ofiezávátka“. Bollmann

uÏ mûl za sebou organizaci útûku

ministra Narbonna z Francie do

Anglie! Z pevnosti v PafiíÏi. Lze

pfiedpokládat, Ïe pfii prÛzkumu

trasy útûku zváÏili v‰echny vari-

anty a Ïe rozhodnû doporuãili

trasu co nejbezpeãnûj‰í. Tak zno-

va - pomineme smûr cesty pfies

Huzovou. Pokud by tím smûrem

generál jel, jistû by v té dobû ve

velmi Ïivém mûsteãku (kde byla

napfi. velká manufaktura, mnoho

hostincÛ) na‰el pfiíleÏitost k in-

formaci a také ke koupi dobrého

konû, Ïe?

Témûfi s jistotou tedy víme, Ïe ve

·ternberku nebo za ním musel

odboãit správn˘m smûrem na

Dvorce. Vydejme se v duchu

s ním a nechÈ nám pomáhají ma-

py z tehdej‰í nebo o nûco málo

pozdûj‰í doby. PfiijíÏdíme do v té

dobû také Ïivé a dost velké vsi

Horní Lodûnice. Zde byla kfiiÏo-

vatka první a pro uprchlíka asi 

osudová. Ve stfiedu obce doleva

odboãovala ta uÏ zmínûná po‰-

tovní silnice, pokraãující pfies

Krahulãí na Lomnici, vyh˘bající

se Dûtfiichovu a vedoucí po vzdá-

lené levé stranû dne‰ní trati smûr

Lomnice - Val‰ov - Bruntál. Pfies

Dûtfiichov se zaãalo jezdit aÏ po

roce 1840 po nové, dodnes exis-

tující silnici. A kdyÏ uÏ jsme

u silnic, tak ta, co dnes spojuje

M. Beroun s Dûtfiichovem, tehdy

vÛbec nebyla a polní cesta z Be-

rouna do Dûtfiichova vedla úplnû

jinudy.

TudíÏ Lafayette odboãil

v Lodûnici vlevo, pr˘ téÏ z dÛvo-

du, Ïe za ním jeli vojáci na ko-

ních a on je chtûl nechat pfiedjet.

KdyÏ v‰ak zjistil, Ïe ta cesta, po

níÏ jede, je sjízdná a dost ‰iroká,

pokraãoval dál. Projel tak asi

Krahulãím a cesta dál vedla jiÏ

lesem. V úplné tmû se nûkde po-

blíÏ kfiiÏovatky cesty po‰tovní

a cesty z Dûtfiichova do Arnoltic

zapletl a zdánlivû svûtlej‰ím le-

sním prÛsekem pokraãoval aÏ do

KnûÏpole. Tam uÏ asi rezignoval

na nûjakou orientaci, a kdyÏ 

usly‰el hlas zvonÛ (muselo to b˘t

z RyÏovi‰tû), vydal se tím smû-

rem. V té denní dobû, okolo se-

dmé veãer, byla jiÏ tma, fieãeno

slovy lomnického kronikáfie „jak

za ‰védsk˘ch válek“, a tak kdyÏ

v dáli uvidûl svûtélka RyÏovi‰tû,

svitla mu nadûje.

V té chvíli se vracel z pole, pfies-

nûji z obecního lesa, mû‰Èan

(Bürger) Josef Drechsler, povolá-

ním sice koÏeluh, Ïivící se ale ja-

ko tkadlec (Weber) a dal‰ími pfií-

leÏitostn˘mi v˘dûlky. Drechsle-

rÛv kÛÀ byla stará herka a táhla

povoz s hromadou vûtví, pod ni-

miÏ se skr˘valo nûco fiepy. Ta ne-

byla z Drechslerova pole - bylo

o nûm známo, Ïe si sem tam vy-

pomÛÏe polním pychem.

Dva muÏi se málem srazili v té

tmû a více strachu bylo u mû‰Èa-

na. Pak se snaÏili dorozumût,

marnû. ·li tedy pfies pÛl mûsteã-

ka mlãky, aÏ do‰li zadem

k Drechslerovu mû‰Èanskému

domu. Bydlel sice na námûstí,

v místech dne‰ní mezery mezi

objektem b˘valého obchodního

stfiediska a nûkdej‰í prodejnou

textilu, ale do stavení se vjíÏdûlo

zadem a dÛm nebyl „nic moc“.

Teprve pfii svitu lampy nabídl ci-

zinec mû‰Èanovi tu zmiÀovanou

zlatou minci a Ïádal za ni konû.

Sotva chtûl tu starou herku a víc

koní mû‰Èan nemûl.

Drechsler uctivû posadil hosta do

svûtnice a vypravil se k bohaté-

mu Stadtverwalterovi (správci

mûsta, starostovi) Josefu

Richterovi, kter˘ v dobû, kdy

RyÏovi‰tûm projíÏdûla po‰ta,

provozoval pfiepfiahací stanici

a mûl o koních urãitû pfiehled.

Richter nechal cizince pfievést

z dost nuzného pfiíbytku mû‰Èana

do svého parádního pokoje, uctil

ho, jak se náleÏelo, a vydal se

shánût konû po RyÏovi‰ti. Ve

skuteãnosti poradit se, co dál ãi-

niti. Na fafie byl faráfiem Schwa-

bem odmítnut, pfiivolan˘ kaplan

ze ‰pitálu Schiebel ani písafi

Geipel nepomohli v tlumoãení.

Stafiiãk˘ knûz Melhofer (téÏ ze

‰pitálu, ale pacient) jaksi pfietlu-

moãil, Ïe host má peníze, chce

koupit dobrého jezdeckého konû

a ukázat cestu do Slezska. (Pûknû

se nám to zalidÀuje, Ïe?, a to je‰-

tû vlastnû chybí ta hlavní osoba.)

Mezi svolan˘mi „experty na ci-

zince“ nesmûl scházet kronikáfi,

písafi, komická existence - jak jej

nazval spisovatel Baraunfels -

Faustin Drechsler. Nevíme, zda

jde o pfiíbuzného na‰eho mû‰Èa-

na, Ïil totiÏ na kopci v malé cha-

lupû. A právû on byl otcem my‰-

lenky, Ïe mÛÏe jít o zlodûje plu-

kovní pokladny! Jen pár let pfied

náv‰tûvou Lafayetta totiÏ jist˘

francouzsk˘ poruãík se sv˘m

sluhou ukradli na Sovinci plu-

RyÏovi‰tû - LafayettÛv dÛm

Pamûtní deska Gilberta Lafayetta
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Co je to, kdyÏ se fiekne 

Na téma meteorologie
Pojem meteorologie je star˘ více

neÏ 2400 let. Slovo pochází z fiec-

kého meteoros - vzná‰ející se ve

v˘‰i, logia - nauka, vûda. PouÏil

ho poprvé filosof Platon (427-347

pfi. n. l.). Velkého rozvoje dosáhl

obor meteorologie v souvislosti se

zámofisk˘mi objevy koncem 15.

století. Johannes Kepler (1571-

1630), vûdom si dÛleÏitosti sou-

stavn˘ch meteorologick˘ch pozo-

rování, v Praze v roce 1605 na-

psal: „Bude-li kaÏd˘ na svém mís-
tû pozorovat poãasí a bude-li svá
pozorování publikovat, pfiispûje
k znamenitému uÏitku.“
Je‰tû v 17. století byla meteorolo-

gie tûsnû spjata s astrologií. V le-

tech 1613-1644 mnich a astrolog

Mauritius Knauer sledoval vliv

planet na poãasí na Zemi a souãas-

nû poãasí zapisoval. Koncem 

17. století lékafi Helwig v domnûní,

Ïe jde o pfiedpovûdi, zmûnil minu-

l˘ ãas Knauerov˘ch záznamÛ na

budoucí a tím vznikl stolet˘ kalen-

dáfi. V následujícím století se v‰ak

meteorologie stává experimentální

vûdou, která uÏívá základní meteo-

rologické pfiístroje - tlakomûr

a teplomûr. Postupnû se zaãala pro-

vádût na rÛzn˘ch místech pravidel-

ná a stále pfiesnûj‰í meteorologická

mûfiení v souladu s poznáním zá-

kladních zákonÛ o chování plynÛ.

Tisícilet˘ v˘voj v na‰í meteorolo-

gii smûfioval od nahodil˘ch vizu-

álních pozorování poãasí, dosud

Ïijících v lidov˘ch pranostikách,

aÏ po vybudování pozorovacích

sítí a shromaÏìování a zpracování

napozorovan˘ch údajÛ. V roce

1878 vzniká Mezinárodní organi-

zace pro v˘mûnu meteorologic-

k˘ch zpráv. V roce 1951 byla pfie-

jmenována na Svûtovou meteoro-

logickou organizaci se sídlem

v Îenevû.

První vût‰í zmínky o pfiedpovûdi

poãasí a mûfiení teplot v ãesk˘ch

zemích jsou z let kolem roku

1710. ·lo o víceménû nesmûlé po-

kusy. V polovinû 18. století v‰ak

nastal velk˘ zvrat, kter˘ je spojen

se jménem praÏské jezuitské kole-

je. Klementinum, rozsáhl˘ barok-

ní komplex budov, bylo vybudo-

váno v letech 1653-1726. V jeho

rámci se nachází i hvûzdárenská

vûÏ, ve které se provádûla hlavnû

ãasová a poziãní pozorování.

Roku 1751 zde bylo zaloÏeno ma-

tematické muzeum, jehoÏ prvním

fieditelem byl Joseph Stepling

(1716-1778). Od roku 1752 jsou

v Klementinu provádûna i meteo-

rologická mûfiení, jeÏ v‰ak zÛstá-

vala aÏ do roku 1774 velmi nesys-

tematická. Po zru‰ení jezuitského

fiádu (1773) pokraãovalo matema-

tické muzeum v odborné práci ja-

ko státní hvûzdárna. Joseph

Stepling, nyní jiÏ fieditel astrono-

mické observatofie, inicioval v ro-

ce 1775 v Klementinu pravidelné

mûfiení teplot. Mûfií se zde dodnes

a vznikla tak unikátní fiada den-

ních teplot dlouhá uÏ 230 let, coÏ

je nejvíce ve stfiední Evropû. Toto

v˘roãí si pfiipomínáme právû nyní.

Za poãátek klementinské fiady se

tedy povaÏuje rok 1775. AÏ do ro-

ku 1783 jsou sice v fiadû mezery

buì cel˘ch jednotliv˘ch dní nebo

kovní pokladnu a byli zadrÏeni

jen díky tomu, Ïe pfiepláceli ma-

jitele koní zlaÈáky ... a pak dosta-

li odmûnu i udavaãi! Faustin

Drechsler myslel moÏná na tu od-

mûnu, kdyÏ navrhl, aby se cizinec

co nejvíce zdrÏoval a mezitím by-

lo informováno panstvo na

Sovinci. Ujednáno. Konû cizinec

dostal dobrého, ov‰em byl varo-

ván pfied noãní cestou do Slezska,

pr˘ se na cestách pfiepadá a tak.

Lafayette (bylo uÏ nad ránem)

nakonec vyjel smûrem na

Vajglov. Dojel jen ke ‰pitálu, tam

byl zastaven ozbrojen˘mi pa-

cholky, pr˘ se za tmy z mûsta ne-

smí vyjíÏdût. Tak se vrátil do tep-

la domu ã. 49 k RichterÛm, aby

jej brzy ráno (ne v noci, jak pí‰í

romanopisci) probudila veskrze

uctivá patrola ze Sovince s tlu-

moãníkem, nûjak˘m protfiel˘m

trhovcem, písafiem pro chudé

vesniãany Gourczeliem. Vrchní

úfiedník ze Sovince Krämmer jej

- tedy Lafayetta - ve svém koãá-

fie doprovázeném ozbrojenci do-

vezl na Sovinec a odtud zpût do

Olomouce, ov‰em s patrolou

mnohonásobnû vût‰í.

Îe nastalo tvrdé zúãtování, je nabí-

ledni. Nejen Lafayette, n˘brÏ hlav-

nû úfiedníci v‰ech stupÀÛ to schyta-

li. Poãínaje velitelem pevnosti

Olomouc, pfies dÛstojníky, aÏ po

vojína H., kter˘ byl koãím a za nic

nemohl. Kácel se les, lítaly tfiísky

a koãí vojín H. byl vojensk˘m tri-

bunálem odsouzen za „bezmeznou

hloupost svoji“ (!) na 14 dní velmi

tuhého vûzení s obdenním pÛstem

a zakováním do Ïelezn˘ch pout.

Také se vyznamenávalo. Slíbe-

n˘ch 100 zlat˘ch se smrsklo na se-

tinu a ani ta nebyla vyplacena ve

zlatû, n˘brÏ v papírov˘ch banko-

cetlích. Pravda je, Ïe J. Richter do-

stal medaili a vyznamenán byl

i mû‰Èan Drechsler. PenûÏní od-

mûny ‰ly do vy‰‰ích sfér, jedinû

snad tlumoãník dostal celé dva du-

káty, Ïel i on v papírov˘ch penû-

zích. RyÏovi‰Èsk˘ komik-kronikáfi

jen pochvalné uznání. Je slabou 

útûchou, Ïe mûfiítka pro vyzname-

návání se dodnes nezmûnila - ãím

je kdo dál od nûjaké události, tím

více b˘vá ocenûn. Ti dole by si to-

ho tfieba ani neváÏili.

Nakonec perliãka, zaznamenaná

solidními kronikáfii Riedlem

a Zöllerem. Mû‰Èan Drechsler

získal od Lafayetta zlaté hodin-

ky, pr˘ jako dar. Jiní tvrdili, Ïe

tak jak „získával“ fiepu za tmy na

poli, získal i ty kapesní cibule.

PÛl RyÏovi‰tû to vûdûlo, pr˘ je

u nûj i hledali, leã nalezeny ne-

byly. Schovával je ve ‰kvífie

v kozím chlívku a po jeho smrti

je jeho syn v nouzi prodal.

Jednou se Drechsler vracel z jar-

marku ve Dvorcích a na cestû nû-

kde mezi Lomnicí a RyÏovi‰tûm,

v místû b˘valého vojenského

prostoru, Drechslera zastavila

tlupa „·kipetárÛ tmav˘ch, kotli

obchodujících“, dnes bychom to

fiekli jinak a v˘stiÏnûji, a ta tlupa

Drechslera, kdyÏ penûz nechtûl

vydati, povalila, kabát mu vy-

svlékla, ranec s homolkami

a chlebem sebrala, 40 krejcarÛ 

ukradla a nakonec vûfite nevûfite

„nebohému Ïen‰tiny tyto ãerné

zadnicemi nah˘mi po obliãeji

pojezdily, Ïe málem k smrti pfii-

‰el tou hrÛzou“. Za záchranu Ïi-

vota pak na tom místû nechal

Drechsler z vdûku P. Marii posta-

viti kapliãku ku její chvále.

Tím konãí ná‰ pfiíbûh, jen ‰koda

pfie‰koda Ïe RyÏovi‰tû zatím ne-

dokázalo vyuÏít popisované udá-

losti ke svému zviditelnûní.

Jinde, kde se Lafayette jen mih-

nul, mají památníky a muzea.

Nûmci se báli údajnû jeho revo-

luãní minulosti, a tak zÛstalo jen

u té kamenné desky. Dodnes. 

Jaroslav Chytil

Fota: archiv Ing. Franti‰ek Rechtorik

Pfiíklad funkãní a udrÏované meteorologické stanice
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pozorovacích termínÛ, ale bûhem

nûkolika let byly tyto drobné nedo-

statky odstranûny a od 1. ledna

1784 je fiada z hlediska moderních

kritérií souvislá a zcela bez mezer.

UÏ v roce 1752 byly mûfieny rov-

nûÏ atmosférické sráÏky (dé‰È,

sníh), av‰ak spolehlivá sráÏkomûr-

ná mûfiení v Klementinu poãínají

aÏ 1. kvûtnem 1804. Mûfiení teplo-

ty a tlaku vzduchu probíhala zpo-

ãátku dvakrát dennû: ráno (pfii v˘-

chodu Slunce, v létû dvû hodiny po

v˘chodu) a odpoledne kolem 15

hodin. Od roku 1800 aÏ do konce

roku 1839 byla provádûna mûfiení

kaÏdé dvû hodiny, poãínaje od v˘-

chodu Slunce aÏ do 22 hodin.

Základní pozorovací termíny byly

v tzv. „mannheimské hodiny“ (7,

14 a 21 hodin), které se udrÏely do-

dnes. Na konci 19. století, kdy v˘-

znam klementinské hvûzdárny po-

klesl, se pozorovalo jiÏ jen v tûch-

to mezinárodních termínech.

Úpadek observatofie v Klementinu

vyvrcholil na poãátku 20. století,

chod meteorologick˘ch pozorová-

ní se v‰ak podafiilo udrÏet. 

V 30. letech 20. století poãali me-

teorologové na celém svûtû vûno-

vat zv˘‰enou pozornost kolísání

klimatu, a tak vzrostl i zájem

o dlouhodobá historická mûfiení.

PfiestoÏe byla a i dnes jsou mûfiení

v Klementinu zkreslena fiadou fak-

torÛ (napfi. kvÛli umístûní mûfiících

pfiístrojÛ v rámci areálu a jeho po-

loze v samém stfiedu mûsta), pfied-

stavují pro moderní vûdu znaãnû

ojedinûl˘ a nesmírnû cenn˘ zdroj

informací o stavu poãasí a podne-

bí v novodobé historii.

Mezi nejzajímavûj‰í údaje, které

tento unikátní, více neÏ dvousetle-

t˘ pramen poskytuje, bezesporu

patfií rekordní hodnoty namûfie-

n˘ch teplot a sráÏek. Je tfieba si 

uvûdomit, Ïe jsou platné pouze

pro samotné Klementinum, a ni-

koliv pro celou republiku, nicmé-

nû i tak jsou to ãísla ãasto pfiekva-

pující. Kupfiíkladu nejniÏ‰í teplota

zaznamenaná zde 1. bfiezna 1785

ãinila -27, 6 °C, naopak nejvy‰‰í

teplota, kterou zmûfiili v Klementi-

nu 27. ãervence 1983, dosáhla v˘-

‰e +37,8 °C. Nejteplej‰í mûsíc za

dobu mûfiení byl srpen 1807, kdy

teplota v prÛmûru dosahovala

+25,2 °C, naopak nejchladnûj‰í

byl únor 1929 s prÛmûrnou teplo-

tou -11 °C. Zatímco rok 2000 byl

dosud zaznamenán jako nejteplej-

‰í, nejvût‰ího chladna si uÏili lidé

v letech 1838 a 1871, pfiitom roz-

díl prÛmûrn˘ch roãních teplot 

u obou extrémÛ ãinil pfiesnû 5 °C.

Nejsu‰‰í byl rok 1842, nejinten-

zivnûji naopak pr‰elo v roce 1939.

A v fiíjnu 1908 nespadla nad

Klementinem ani kapka.

Spolu se zaznamenáváním kaÏdo-

denní teploty, tlaku a pfiípadn˘ch

sráÏek vzrostl zájem o pfiedpovûdi

poãasí. V roce 1868 Vavfiinec

Seyãek pfiedpovûdûl na slavnost

poloÏení základního kamene

Národního divadla pûkné poãasí -

a skuteãnû bylo. Od ledna 1877

jsou pravidelné pfiedpovûdi k dis-

pozici v‰em a z Vídnû je ‰ífií

Ústfiední ústav pro meteorologii

a zemsk˘ magnetismus. To uÏ je

meteorologie pov˘‰ena ze zájmo-

vé ãinnosti na státní sluÏbu. Pak se

informací o poãasí chopily noviny,

pozdûji rozhlas a televize. Îiv˘

meteorolog se na obrazovce obje-

vil aÏ v únoru 1961.

A jak to bylo s meteorologií pfiímo

u nás? Poãátky meteorologick˘ch

pozorování na severní Moravû a ve

Slezsku spadají do 90. let 18. stole-

tí, kdy provádûl pravidelná mûfiení

tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu 

olomouck˘ pfiírodopisec a profesor

lycea Gaar. Své v˘sledky ov‰em

nepublikoval. První pravidelná mû-

fiení tlaku vzduchu zaãala probíhat

v Olomouci, resp. na hvûzdárnû

v Klá‰terním Hradisku, roku 1815,

o rok pozdûji v Jeseníku a roku

1819 v Opavû. Od 50. let 19. stole-

tí vznikaly po celém území severní

Moravy a Slezska meteorologické

stanice, nejstar‰í v˘kazy meteoro-

logick˘ch pozorování jsou zazna-

menány v Olomouci od roku 1850

a v Opavû od roku 1857.

V R˘mafiovû se zaãalo s pravidel-

n˘m meteorologick˘m mûfiením

v roce 1879 a v Re‰ovû o dva roky

pozdûji. R˘mafiovská meteorolo-

gická stanice stála na trojúhelníku

pfied dne‰ním hotelem Pradûd.

Pozdûji se nacházel pfiístroj na sle-

dování poãasí na soukromém po-

zemku profesora gymnázia Karla

Matuly na Národní ulici. V 90. le-

tech se o meteorologickou stanici

staral Ivan Seifert, tehdy sídlila na

Základní ‰kole na ulici 1. máje. Zde

ji mÛÏeme najít dodnes, av‰ak není

jiÏ v provozu. ZN
(zdroj: âHMÚ)

JAK VYJDE
Dal‰í fiádné ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 9. 12. 2005

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 1. 12. 2005 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

9/2005

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE

P¤IJME
od 1. 1. 2006 k zaji‰tûní úkolÛ v pûstební a tûÏební ãinnosti

na Lesní správû Janovice u R˘mafiova

➣ zamûstnance do pracovního pomûru

➣ fyzické a právnické osoby s platn˘m Ïivnostensk˘m oprávnûním

pro práci:

• v tûÏbû dfiíví s vlastní motorovou pilou

• vv ppfifiiibblliiÏÏoovváánníí  ddfifiíívvíí  ss vvllaassttnníímm  ppoottaahheemm
• v pfiibliÏování dfiíví vlastním traktorem

• v pûstební ãinnosti

PoÏadujeme: -  pfiedepsané kvalifikaãní poÏadavky nebo platné 

Ïivnostenské oprávnûní k v˘konu sjednané práce

-  dobrou pracovní morálku

-  dobr˘ zdravotní stav

-  samostatnost a odpovûdnost

Nabízíme: -  dlouhodobé zamûstnání nebo zadávání zakázek

-  mzdu nebo cenu prací odpovídající dosaÏen˘m v˘konÛm

-  zamûstnancÛm sociální v˘hody dle Kolektivní smlouvy

-  individuální pfiístup jak k zamûstnancÛm, 

tak i ke spolupracujícím subjektÛm

Písemné nabídky zasílejte v termínu do 30. 11. 2005 na adresu:

Pradûdsk˘ lesní závod, a. s.
NádraÏní ã. p. 599, 793 26 Vrbno pod Pradûdem

BliÏ‰í informace vám podá pí ·pringerová nebo pí Petrovová

na telefonním ãísle 554 788 150.

R˘mafiovská meteorologická stanice je nyní mimo provoz
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Seriál

Nebojte se první pomoci (2. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Proã není první pomoc poskytována?

Bariéry poskytování první pomoci

Odpovûì na tuto otázku není zdaleka jednodu-

chá. Nejãastûji se odb˘vá pau‰álním odkazem na

nezájem a neznalost. Osobnû se domnívám, Ïe

stav odcizení v na‰í spoleãnosti není tak hlubok˘,

aby mûl za následek neteãné pfiihlíÏení utrpení ãi

smrti jiné lidské bytosti. Tato teorie vÛbec nemÛ-

Ïe odÛvodnit neposkytnutí první pomoci v ko-

munitách osob spojen˘ch citov˘mi vazbami. Pro

dané situace se sice nabízí argument o neznalos-

ti, ale i ten je pravdiv˘ pouze zãásti.

Poskytování první pomoci naráÏí na fiadu bariér,

pfieváÏnû psychologického rázu. Vût‰ina laikÛ se

v kritické situaci ocitá pouze jednou, zpravidla

poprvé. Selhávají i ti, ktefií byli teoreticky pro-

‰koleni. Pak je namístû klást si otázky o kvalitû

v˘uky a úrovni zdravotnické osvûty. Zlep‰ení

stavu nelze docílit jednou masovou kampaní, ale

kontinuálním procesem, kter˘ je zamûfien na pfie-

konávání bariér. Jedná se o bûh na dlouhou traÈ,

jehoÏ v˘sledky se projeví postupn˘m zlep‰ová-

ním.

1) Nezvládnuté emoce - strach

ze smrti doprovázen˘ stresující-

mi dûji vede k bezradnosti.

Reálnû je nutné poãítat s tím, Ïe

urãité procento svûdkÛ pfiíhody

z tûchto dÛvodÛ v kritick˘ch si-

tuacích selÏe. Tito jedinci jsou

schopni následnû se zapojit pod

vedením druhé osoby. JestliÏe

jsou teoreticky dobfie pfiipraveni,

mohou se stát uÏiteãn˘mi po-

mocníky. Za situace, kdy je na

místû nehody pfiítomno více pro-

‰kolen˘ch osob, by tato bariéra

mûla b˘t zvládnutelná.

2) Pocit nedostateãnosti - obava

z v˘sledku, oãekávaná negativní

reakce okolí ãi zdravotníkÛ. Tyto

pocity mohou b˘t paradoxnû vy-

stupÀovány u tûch nejodpovûd-

nûj‰ích jedincÛ. Zde spatfiuji nej-

vût‰í dluh zdravotnické osvûty

i zaslouÏenou sklizeÀ pedagogic-

k˘ch nedostatkÛ. Ve v˘uce první

pomoci je mnoh˘mi lektory kla-

den pfiehnan˘ dÛraz na moÏné v˘-

jimky, jimiÏ jsou zpochybÀovány

standardní postupy. Tato upozor-

nûní jsou zpravidla provázena od-

kazy na nedozírné ‰kody, jeÏ lze

postiÏenému zpÛsobit. Mnohdy se

pfiitom jedná o plané akademické

diskuse. Diagnostické rozli‰ení

nestandardních jevÛ v terénu ãiní

problémy odborníkovi, laik v je-

jich rozpoznání nemá ‰anci. Není

divu, Ïe po absolvování takto ve-

den˘ch kurzÛ ovládá mysl frekve-

ntanta pfiedstava, Ïe cokoliv udû-

lá, mÛÏe b˘t ve skuteãnosti ‰pat-

nû. Nejmen‰í chybou je nedûlat

nic. Tuto bariéru je nutno pfieko-

návat osvûtou, zmûnou metodiky

v˘uky a v˘chovou ke zdravému

sebevûdomí.

3) NedÛvûra k „institucím“ - 

obava z moÏn˘ch následn˘ch pro-

blémÛ s policií, právníky, soudy,

ale i zdravotníky. Tomu lze ãelit

osvûtou a pozitivní motivací. Laik

mÛÏe pomáhat v rozsahu sv˘ch

znalostí a schopností. Laická prv-

ní pomoc je ãin vysoké mravní

hodnoty zasluhující spoleãenské

ocenûní, jako takov˘ není v pfiípa-

dû nezdaru spojen se Ïádnou

sankcí. Ze strany zdravotníkÛ se

laiãtí zachránci zfiídka doãkají po-

chvaly za dobrou práci, zatímco

kritické reklamace patfií k „bonto-

nu“ nûkter˘ch pracovi‰È.

4) Obava o vlastní Ïivot a zdra-
ví. Tyto situace v reálném Ïivotû

nejednou nastávají. Nikoho nelze

nutit k „hrdinství“. Hazard s vlast-

ním Ïivotem ovládá mysl islám-

sk˘ch fanatikÛ, ale není souãástí

Ïivotní filosofie na‰í populace. Pfii

osvûtû je nutno upozornit na situ-

ace, jejichÏ fie‰ení pfiíslu‰í v˘hrad-

nû profesionálÛm, dále je nutno 

upozornit na rizika moÏn˘ch ná-

kaz (HIV, hepatitis apod.) a nabíd-

nout alternativní postupy, jeÏ tato

rizika minimalizují. Abych byl

zcela konkrétní - nepovaÏuji za

mravné vést nepouãeného laika

k tomu, aby za kaÏdou cenu bez

osobních ochrann˘ch pomÛcek

zachraÀoval pfiedávkovaného to-

xikomana, kdyÏ vím, Ïe pfiitom

riskuje moÏnost nákazy nevyléãi-

teln˘m onemocnûním.

Îivot postiÏeného v mnoha pfií-
padech závisí na správnû po-
skytnuté laické první pomoci.
Uãte se poskytovat první pomoc
a dÛvûfiujte sv˘m schopnostem.
Právû vy mÛÏete b˘t tûmi, kdo
v kritické situaci zachrání lid-
sk˘ Ïivot.
Pfií‰tû si vysvûtlíme, jak v pfiípadû

nehody kontaktovat zdravotnic-

kou záchrannou sluÏbu.

MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)

Genius loci

Za‰lé obrázky
âlovûk se nûkdy neubrání vzpo-

mínkám a já ãasto fiíkám, Ïe pa-

matuji ·emíka coby hfiíbû. A na-

jednou mi vzpomínání a zápisky

z pfiede‰l˘ch desetiletí ukazují

Ïivot v na‰em mûstû v zajíma-

vém svûtle.

R˘mafiov byl vzkvétající horské

mûsteãko s mal˘mi továrniãkami

a podniky. Pfied rokem 1945 zde

svou ãinnost provozovalo 204 Ïiv-

ností a obchodÛ. Je to zajímav˘

v˘bûr: koloniály, krejãovství, ho-

liãství, prodej uhlí, fieznictví, tru-

hláfiství, pilafiství, cukráfiství, zeli-

náfiství, hraãkáfiství, prodej koÏí.

Chtûla bych vidût, kdo by dnes

nav‰tûvoval koÏi‰níka, modistku,

noÏífie. Za‰la bych do kamnáfiství

a knihafiství, koláfiství a ko‰íkáfi-

ství. I barvífiství a cementáfiství

bych nav‰tívila.

Stará doba d˘chla na mû ze zá-

piskÛ str˘ãka, kter˘ neÏil pfiímo

zde, v R˘mafiovû, ale ãetba je to

vskutku pûkná a slohovû pfiímo

skvostná.

¤ezníci nûktefií provozovali svou

ãinnost jen na podzim a v zimû.

ZámoÏnûj‰í po cel˘ rok. Pro ovce

chodili do Uher, pod Debrecín, po-

té vodili je do Olomouce, nejlep‰í

kupci b˘vali z Francie. Ovce pásly

se aÏ do Bartolomûje, jak napadl

první sníh, v‰echny byly zabity,

nasolily se do kádí a prodávalo se

aÏ do pfií‰tího léta „maso lákové“,

od roku 1903 se jiÏ nelákovalo.

KaÏd˘ fiezník mûl i své pfiízvisko

- Krátk˘, Lipa, Bachrat˘, Bis-

kup, Hlavat˘, Mal˘, Koza, Hrot

a Metodûj.

Uzenkáfii chodili prodávat veãer

po hospodách. Na trzích a v ob-

chodech zdûn˘ch prodávali se

vepfii z Haliãe. Prodejní ceny po-

hybovaly se okolo 14,- Kã za vep-

fiové i hovûzí. ·pek pak 12,- Kã.

Rok 1938 ne‰Èastn˘m byl, neb vy-

skytnula se slintavka a kulhavka.

Z Ostravy z tûÏk˘ch bagounÛ bylo

pfiiváÏeno ‰kvafiené sádlo, o které

byly svádûny hotové bitky.

¤ezníkÛm povstávají znaãné ztrá-

ty, ale houÏevnatû se u okresní ko-

mise cenové brání.

A léta bûÏí, prodává se na lístky,

spousta synÛ fieznick˘ch padla, ale

cech jako takov˘ drÏel pfii sobû

a podporoval se navzájem. AÏ do-

jemnû, stavovská ãest a hrdost zÛ-

stávala. A taky vztah k zákazní-

kÛm; kdyÏ mladá paní opomnûla

koupit dva fiízeãky na nedûlní 

obûd, str˘ãek pfie‰el dvûma ulice-

mi, pfies námûstí, a ukrojil Ïádané.

Pfied dvanáctou hodinou. Stáhl ro-

letu a dÛstojn˘m krokem kráãel

domÛ. Dobfie Ïe nebylo sly‰et jeho

my‰lenky. On v‰ak byl veskrze

slu‰n˘ a taky první radní ve mûstû.

Tak jsem si s vámi zavzpomínala

nad zápisky váÏeného obãana va-

la‰skomezifiíãského. Nûkdy je to

potfiebné v dne‰ním uspûchaném

svûtû - tfieba pfied vchodem do su-

per- a hypermarketÛ. Pfiikládám dvû

fotografie staré víc neÏ 95 let! Si



Dal‰í muÏstvo R˘mafiova - Slovan R˘mafiov - hraje soutûÏ v uniãovském

regionu.

Mistrovské zápasy zaãínají 15. listopadu na zimních stadionech

v Bruntále, Krnovû a Horním Bene‰ovû.

V sobotu 19. listopadu zahájí r˘mafiov‰tí hokejisté první mistrovské 

utkání okresního pfieboru proti OceláfiÛm Bruntál na zimním stadionu

v Horním Bene‰ovû. Zaãátek je v 18.00. R˘mafiovské barvy budou hájit

Bronislav RoÏÀák, Luká‰ O‰lej‰ek, Karel Hanzlián, Radim Blahu‰,

Marek Blahu‰, Tomá‰ Niessner, Stanislav ·tefanov, Jan Geier, Jan

Pfiecechtûl, Vratislav Pfiecechtûl, Roman ·ebík, Ludûk ·imko ml.,

Martin Tirala, Radek Îák, Pavel Ftáãek ml., Miroslav Mu‰álek, Luká‰

Loun. MuÏstvo trénuje Bronislav RoÏÀák a vedoucím je Josef Janeka.

Dal‰í mistrovské utkání okresního pfieboru sehrají hokejisté ve stfiedu 

23. listopadu ve 20.15 na zimním stadionu v Krnovû a jejich soupefiem

bude HC Jeseník. V̆ sledky a prÛbûh zápasÛ pfiineseme v dal‰ím vydání.

Druhé r˘mafiovské druÏstvo Medvûdi R˘mafiov nastoupí k zápasu proti

t˘mu TJ Svobodné Hefimanice v sobotu 19. listopadu na zimním stadio-

nu v Horním Bene‰ovû a zaãátek zápasu je ve 20.15.  

Za oddíl LH Martin Ftáãek
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Sport

Hokejisté zaãínají novou sezónu - bez ledové plochy
Oddíl ledního hokeje TJ Jiskra

R˘mafiov zahájil v fiíjnu pfiípravu

na sezónu 2005/2006. Do okresní

soutûÏe byla pfiihlá‰ena druÏstva

muÏÛ, star‰ích ÏákÛ, mlad‰ích Ïá-

kÛ a pfiípravky. MuÏstvo mlad‰ích

ÏákÛ, které vloni hrálo oblastní

pfiebor, jsme museli ze soutûÏe

odhlásit a pfiihlásit je do okresní

soutûÏe. DÛvod je prost˘. Vy‰‰í

soutûÏ se hraje jiÏ v mûsíci fiíjnu,

av‰ak my stále nedisponujeme 

umûlou ledovou plochou, a proto

jsme museli muÏstvo ze soutûÏe

stáhnout. O v˘stavbu umûlé plo-

chy usilujeme jiÏ tfietí rok - marnû.

Zaãátkem fiíjna jsem se zúãastnil

slavnostního otevfiení zastfie‰ené-

ho zimního stadionu v Horním

Bene‰ovû. Mohu vám fiíci, Ïe by-

lo aÏ s podivem, co takové - opro-

ti R˘mafiovu malé (3000 obyva-

tel) - mûsteãko za tak krátkou do-

bu vybudovalo. Postavili nejen

zastfie‰ení, ale i novou kuÏelnu.

¤íkám to proto, Ïe bydlím ve

mûstû, které je tfiikrát vût‰í neÏ

Horní Bene‰ov, a není schopno

nûco takového zrealizovat. A ne-

jedná se jen o Horní Bene‰ov.

Jsou i dal‰í obce, které mají lep‰í

sportovní zázemí neÏ R˘mafiov.

I pfiesto, Ïe je na tom Horní

Bene‰ov po stránce pracovních

pfiíleÏitostí hÛfi neÏ na‰e mûsto,

protoÏe zde nestojí tolik továren,

dovolili si vybudovat tato spor-

tovní zafiízení, která neslouÏí jen

sportovcÛm, ale celé vefiejnosti.

A právû to si na‰i radní neuvûdo-

mují.

KdyÏ jsme se ptali starosty

Horního Bene‰ova, kde na stavbu

vzali peníze, odpovûdûl nám, Ïe

od státu dostali 1 milion Kã a zby-

tek dodalo mûsto, které si vzalo 

úvûr a bude splácet. A pfiitom se

nejedná o zrovna mal˘ peníz, su-

ma ãiní kolem 20 milionÛ. Tady je

vidût, jak˘ pfiístup mají tamní rad-

ní ke sv˘m obãanÛm - snaÏí se,

aby si obãané svého mûsta váÏili

a cítili se v nûm dobfie.

Zato my nejsme schopni vybudo-

vat ani pfiírodní koupali‰tû, natoÏ

umûlou ledovou plochu. Pokud to

tak pÛjde dál, ná‰ lední hokej co

nevidût zanikne, aãkoliv má

v R˘mafiovû dlouhou tradici.

A o to asi nûkomu jde.

Okresní soutûÏ muÏÛ:
Skupina A
1. TJ H. Bene‰ov B

2. TS Patra Bruntál (Orli)

3. SK Îraloci Lodûnice

4. TJ Jiskra R˘mafiov

5. HC M. Morávka

6. HC Jeseník

7. HC Oceláfii Bruntál

Skupina B
1. HC TuãÀáci Krnov

2. HC Hartis Bruntál

3. HC Îelezná

4. HC Svob. Hefimanice

5. ICE Dogs Krnov

6. HC Kodiak M. Beroun

7. SK Medvûdi R˘mafiov

8. HC Dol. Moravice
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Prodám palivové dfiíví buk. Tel.: 608 736 469.

Soukromá fiádková inzerce

Prodej

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

Pavel Pode‰va se na Havaji stal vicemistrem svûta
Obrovského úspûchu dosáhl na
MS v terénním triatlonu Xterra
na havajském ostrovû Maui
R˘mafiovák Pavel Pode‰va z TC
Duko R˘mafiov. Ve své kategorii
(55 - 59 let) obsadil 2. místo
a stal se tak jedin˘m âechem,
kter˘ stanul v leto‰ním svûtovém
roãníku „na bednû

„
. Gratulujeme

k tomuto úspûchu, kter˘ nemá
v na‰í sportovní historii obdoby.
Wailea - Duha pfiivítala na

startu více neÏ 500 úãastníkÛ

10. mistrovství svûta Xterra

v terénním triatlonu na havaj-

ském ostrovû Maui. Barvy

mistrÛ svûta v její záfii navlé-

kl poprvé Nicolas LeBrun

z Francie a Melanie

McQuaidová z Kanady - prv-

ní v Ïena v historii, která má

jiÏ druhé zlato. Oba vydûlali

25 000 dolarÛ. Z âechÛ byl

nejlep‰í 17. Jan Kubíãek.

Ov‰em nejpotû‰itelnûj‰ího

úspûchu ve vûkové kategorii

55 - 59 let dosáhl R˘mafiovák

- veterán Pavel Pode‰va, kte-

r˘ získal stfiíbro a díky nûmuÏ

se ãeské barvy objevily letos

na pódiu nejlep‰ích. Dal‰í

slu‰ná umístûní z témûfi dvou

desítek âechÛ na startu za-

znamenali: Tondl 4. (15 - 19),

Jan Matûjec 5. (20 - 24),

Korelus 5. (40 - 44), Fulka 

5. (45 - 49), Bulífiová 6. (25 -

29), Cvrãek 6. (20 - 24)

a Báãa 6. (25 - 29). 

Karel StrÏínek

Dal‰í ãíslo 20-2005

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji mimofiádnû od 9. 12. 2005

Uzávûrka vydání je ve ãtvrtek 1. 12. 2005 do 12 hodin

Vánoce se blíží

Toto je m
ísto

pro vaši

vánoční reklamu.

Uzávûrka je 1. 12. 2005

NNEEZZAAPPOOMMEE≈≈TTEE!!!!!!
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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

Citroen
Berlingo 1.9 D,
Multispace, 
r. v. 1999, 
142 tis. km,
2x airbag, 
servo centrál,
el. okna, rádio.
Cena:
159 000 Kã. 

Opel Astra Cara-
van 1.6 16V, r. v.
1998, 102 tis.
km, klima, 2x air-
bag, centrál, ml-
hovky, el. okna
a dal‰í. 
Cena: 
105 000 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.

Renault Laguna
1.9 DCI, 1. maj.,
servis. kniha r. v.
2001, 102 tis.
km, aut. klima, 6
rychlostí, 6x air-
bag, ABS, ESP,
taÏné, el. v˘bava.
Cena: 
269 000 Kã.

Opel Vectra 2.2
DTI, zánovní
vÛz, 1. maj., r. v.
2003, 24 tis.
km, plná v˘ba-
va, aut. klima,
8x airbag a dal-
‰í. 
Cena: 
399 000 Kã.

Peugeot 406
Break 2.0 HDI,
110 PS, r. v.
1999, 121 tis.
km, dig. klima,
2x airbag, ABS,
rádio, centrál, el.
okna a zrcátka.
Cena:
195 000 Kã.

·koda Felicia
1.3 LX, servisní
kniha, r. v.
1998, 92 tis.
km. 
Cena: 
79 900 Kã.

Fiat Bravo 1.4i 12V,
servisní kniha, 
r. v. 1999, 105 tis.
km, 2x airbag,
centrál, el. okna
a dal‰í. 
Cena:
95 000 Kã.

Opel Vectra Combi
1.9DTIC, zánovní
vÛz (1 rok záruka),
r. v. 2004, 31 tis.
km, plná v˘bava,
dfievo, aut. klima,
8x airbag a dal‰í.
Cena:
499 000 Kã.

·koda Octavia
1.8i Turbo, CZ,
r. v. 2003, 94 tis.
km, klima, ABS,
ASR, 2x airbag,
el. okna a zrcát-
ka, zámek zpá-
teãky. 
Cena: 
295 000 Kã.

Ford Mondeo
Combi 1.8i
16V, r. v. 1999,
89 tis. km, 2x
airbag, klima,
ABS, centrál,
el. okna, 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 !!!

Peugeot 206 1.9
D, r. v. 1999,
142 tis. km, 
klima, 
2x airbag, 
centrál, el. okna
a zrcátka. 
Cena: 
149 000 Kã.

Svítidla • Zdroje • Kabely

Elektroinstalační materiál

Elektroinstalační práce

Hromosvody • Revize

Jaroslav FojtÛ

Nerudova 16

795 01 R˘mafiov

Tel./fax:

554 21 26 36

Co Čech to internet!
Teď už může mít internet opravdu každý!

■ první měsíc surfování 1 Kč

■ aktivace 1 Kč

■ ADSL modem 1 Kč

a navíc PC Strážce
na 3 měsíce zdarma

akční nabídka platí do 31. 12. 2005 a nevztahuje se na ceny volání

zimní nabídka Internet Expres

první měsíc surfování za 1 Kč
Vyberte si z naší zimní nabídky IE Doma službu IE Ideal, IE Sprint nebo
IE Maxi a surfujte první měsíc za pouhou korunu.

přehled služeb Internet Expres
IE Impuls 128/64 kbit/s 399 Kč/měsíc
IE Ideal 512/128 kbit/s 599 Kč/měsíc
IE Sprint 1024/256 kbit/s 799 Kč/měsíc
IE Maxi 2048/256 kbit/s 1399 Kč/měsíc

aktivace služby za 1 Kč
Běžná cena aktivace je 990 Kč. Nyní zaplatíte za aktivaci jen jednu 
korunu.

ADSL modem za 1 Kč
Vyberte si z naší zvýhodněné nabídky modemy, které můžete pořídit za
cenu již od 1 koruny.
zvýhodněná nabídka modemů

USB port 1 Kč
COMBO (USB/Ethernet) 199 Kč
4x Ethernet port 399 Kč
Wi-Fi + 4x Ethernet port 999 Kč

TELEPOINT
PARTNER

RÝMAŘOV
náměstí Míru 2 (vedle pošty 1. patro)

tel.: 554 230485

pevná linka za 99 Kč



A K C E ■ 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

PLNÁ NÁDRŽ POHONNÝCH HMOT

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

Opel Astra Combi 1.7 dTi, 1. maj.,
r. v. 1999, klima, 2x airbag, ABS,
imob., alarm, el. okna, posil. fiíz.,
centrál. Cena: 169 000 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.

Fiat Marea Weekend 2.4 TD, r. v.
1998, 99 tis. km, klima, airbag, ABS,
rádio, centrál, imob., posil. fiíz., el.
v˘bava, centrál. Cena: 138 000 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi 50 kW, CZ,
1.maj., r. v. 2001, 51 tis. km, air-
bag, rádio, posil. fiíz., centrál, zámek
fiadící páky. Cena: 178 000 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.

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

ODPOČET DPH

NOVÁ
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Toyota Landcruiser 3.0 TDi 4x4, r. v.
1998, klima, 2x airbag, EDS, ABS,
CD, centrál, el. okna a zrc., palub.
poã. posil. fiízení. Cena: 459 000 Kã.

Ford Maverick 2.7 TD 4x4, 
r. v. 1994, rádio, imob, stfie‰-
ní okno, posil. fiíz., taÏné.
Cena: 169 000 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.

Opel Astra Combi 1.6 16V, 1. maj., 
r. v. 1998, klima, 4x airbag, ABS, rá-
dio, multif. volant, el. zrcátka a okna,
centrál a dal‰í. Cena: 149 000 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.

Volkswagen Sharan 2.8 VR6, 7míst., 
r. v. 1996, 133 tis. km, klima, 2x airbag,
ABS, rádio, centrál, el. v˘bava, PC, taÏ-
né, tempomat. Cena: 179 000 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: 218 900 Kã.

Seat Ibiza 1.4, 1. maj., r. v. 1998,
102 100 km, klima, airbag, cent-
rál, imob., el. okna, posil. fiízení.
Cena: 118 900 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. 

VW Passat Variant TDI, 81 kW, 4x4, 
r. v. 1998, 137 tis. km, klima, 4x air-
bag, ABS, centrál, imob., el. v˘bava,
posil. fiízení. Cena: 229 000 Kã.

Renault Laguna Grandtour 1.9 dCi, 
r. v. 2003, 24 800 km, aut. klima, 8x 
airbag, ESP, ABS, CD, el. okna a zrcát-
ka, centrál a dal‰í. Cena: 379 000 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: 279 000 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: 169 000 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: 179 900 Kã.

!!! A TO V·E JAKO BONUS !!! Zákonné a havarijní pojištění - ČPP, a. s., Generali pojišťovna, Allianz

Volkswagen Passat 1.8T, r. v. 1997, 157
tis. km, aut. klima, 4x airbag, ABS, CD,
alarm, el. v˘bava, taÏné, centrál, tem-
pomat a dal‰í. Cena: 149 900 Kã.

JEN U
NÁS!


