
Mûstské sluÏby odstranily z okapÛ
stfiech obecních domÛ nebezpeã-
né rampouchy
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Aktuálnû z mûsta

Mûsto uvítalo v adventním ãase nové obãánky
Advent - oãekávání, které je za-

loÏeno na vífie, Ïe se JeÏí‰

Kristus mÛÏe narodit v kaÏdém

z nás, nejen v srdcích vyvole-

n˘ch, ale v kaÏdém otevfieném

srdci. To je ta radostná zvûst - 

evangelium. Radostná zvûst, Ïe

„Království nebeské je ve vás“

i v tom nejposlednûj‰ím kamín-

ku u cesty.

A pro nûkolik rodiãÛ bylo evan-

geliem narození „jejich“ malého

Jezulátka, které sice nespoãinulo

v jesliãkách, ale o to radostnûj‰í

bylo uvítání na tento svût, do té-

to vlasti, do mûsta R˘mafiova. Je

to aÏ k nevífie, ale zástupci komi-

se pro obãanské záleÏitosti pfiiví-

tali 3. prosince na posledním ví-

tání obãánkÛ v tomto roce v so-

botu dal‰ích dvacet nov˘ch dûtí,

které se staly na‰imi spoluob-

ãánky. Pfiekvapením byla kromû

rodiãÛ i hojná úãast dal‰ího pfií-

buzenstva.

Tentokrát byl pomûr holãiãek

a chlapeãkÛ vyrovnán. Kdoví,

snad nûktefií z tûchto klukÛ a dí-

vek najdou v sobû pozdûji, za

nûjak˘ch pûtadvacet let, zalíbení

a vzájemné sympatie. A tak z úst

paní Kvûtoslavy Sicové zaznûla

jména Eli‰ka, Lucinka, Karolín-

ka, Adélka, Zdeniãka, Veronika,

Jaru‰ka, Janiãka, Helenka nebo

Simonka, v kolébce se do objek-

tivu fotografa culili nebo naopak

po svém celé dûní komentovali

Petfiík, Martínek, Radeãek, To-

biá‰ek, tfii Mireãkové, Daneãek,

Kristiánek nebo Tadeá‰ek. Nej-

star‰ím pozvan˘m obãánkem byl

Petfiík Pátík, narozen˘ 27. dub-

na, a naopak nejmlad‰í pozva-

nou byla holãiãka Simonka

Volková, která spatfiila svûtlo

svûta 3. listopadu.

Díky obûtavosti v‰ech ãlenÛ ko-

mise pro obãanské záleÏitosti,

ktefií si zaslouÏí velik˘ dík nejen

za to, Ïe pravidelné vítání zcela

nezi‰tnû pofiádají, ale pfiedev‰ím

za svou vstfiícnost, laskavost

a dobrotu, budou mít rodiãe dûtí

velmi pûknou vzpomínku na po-

ãátek Ïivota sv˘ch dûtí, obzvlá‰È

v tak pfiekrásném ãase, jak˘m je

advent. JiKo

Mûstské sluÏby odstranily nebezpeãné rampouchy
Provádûní zimní údrÏby se fiídí Obecnû

závaznou vyhlá‰kou mûsta R˘mafiova

ã. 48/97, na jejímÏ základû je ãást míst-

ních komunikací (pfiedev‰ím chodní-

kÛ, ale i vozovek) ze zimní údrÏby vy-

jmuta. Navíc jsou operativním plánem

definovány priority zimní údrÏby.

Operaãní plán zimní údrÏby doporuãu-

je také ãasov˘ postup prací. Závada ve

sjízdnosti na komunikacích prvního

pofiadí dÛleÏitosti by mûla b˘t odstra-

nûna do ãtyfi hodin po vzniku události,

resp. poté, co pfiestalo snûÏit. U dal‰ích

priorit je to do ‰esti hodin a parkovi‰tû

mají dokonce osmaãtyfiicetihodinov˘

ãasov˘ limit. Nejsou to limity závazné,

protoÏe rozhodující je mnoÏství odklí-

zeného snûhu.

O nasazení mechanismÛ rozhoduje

dispeãer, kter˘ slouÏí od tfií hodin rá-

no. Pokud je situace velmi váÏná,

mÛÏe povolat osádky mechanismÛ

jiÏ na ãtvrtou hodinu ranní. Pokud by

osádky pfii‰ly aÏ na ‰estou, vût‰ina

obãanÛ by se do práce nedostala.

Mûstské sluÏby disponují také vyso-

kozdviÏn˘mi plo‰inami k odstraÀo-

vání ledu a v rámci zimní údrÏby ty-

to práce provádí u objektÛ mûsta au-

tomaticky. Na Ïádost tyto práce pro-

vádí i u ostatních objektÛ, ov‰em

majitelé si je musí zaplatit.

Ve stfiedu 30. listopadu mûli moÏnost

kolemjdoucí spatfiit zamûstnance

Mûstsk˘ch sluÏeb na vysokozdviÏné

plo‰inû pfii odstraÀování nebezpeã-

n˘ch ledov˘ch rampouchÛ se stfiech

mûstsk˘ch domÛ. Nûktefií vlastníci

obytn˘ch domÛ nebezpeãí visících

rampouchÛ znaãnû podceÀují a lidé

kráãející pod takov˘mi ve vût‰inû

pfiípadÛ Ïivot ohroÏujícími místy si

riziko popravdû mnohdy ani neuvû-

domí. JiKo

Krátce z jednání rady mûsta
V pondûlí 14. listopadu se uskuteãnilo fiádné

zasedání Rady mûsta R˘mafiova, na kterém

radní pfiijali celkem osmadevadesát usnesení,

z nichÏ tfiiatfiicet mûlo charakter doporuãení

pro jednání zastupitelstva mûsta.

Rada se zab˘vala pfiípravou rozpoãtu mûsta

a návrhem plánu investic na rok 2006.

Projednala také fiadu majetkov˘ch a bytov˘ch

záleÏitostí, vyslovila souhlas s pronájmem ne-

bytov˘ch prostor v Domû s peãovatelskou

sluÏbou na Revoluãní ulici v R˘mafiovû Svazu

tûlesnû postiÏen˘ch âR - místní organizaci

R˘mafiov a schválila poskytnutí finanãního

pfiíspûvku ve v˘‰i 1 785 Kã na úãast studentky

SSO· Prima na soutûÏi Region Regina 2006.

SoutûÏ je zamûfiena na propagaci regionÛ, je-

jich historie, kulturních tradic, turistick˘ch za-

jímavostí, pfiírodních krás apod. JiKo
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Pozvánka na jednání zastupitelstva mûsta
Mûsto R˘mafiov zve obãany na poslední zasedání zastupitelstva mûsta v tomto roce, které se uskuteãní ve ãtvrtek 15. listopadu. Na pro-

gramu jednání bude návrh rozpoãtu mûsta na rok 2006, investiãní zámûry mûsta na rok 2006, projednání situace v Nemocnici, s. r. o.,

R˘mafiov, dodavatelé pitné vody a na závûr bod rÛzné. JiKo

Bude zdárnû dokonãen projekt „Revitalizace sídli‰tû Pfiíkopy“?
Mûsto jiÏ fiadu let usiluje o realizaci projektu

„Revitalizace sídli‰tû Pfiíkopy“. Rekonstrukcí

by mûla projít místní komunikace, chodníky,

vefiejné osvûtlení, mûla by b˘t rekonstruována

dûtská hfii‰tû, opûrná zeì u Kozí uliãky, prove-

deny terénní úpravy, dosadba zelenû, vzniknout

by mûlo nové parkovi‰tû a opravena stávající.

Projekt nezahrnuje opravy panelov˘ch domÛ.

Projekt byl doposud pro svoji finanãní nároã-

nost nerealizovateln˘; celkov˘ objem finanã-

ních prostfiedkÛ na tuto akci je 7 mil. Kã. Mûsto

opakovanû Ïádalo o dotaci ze státního rozpo-

ãtu, která by umoÏnila zámûr uskuteãnit. To se

v souãasné dobû podafiilo a mûsto asi pfied tfie-

mi t˘dny obdrÏelo dotaci ve v˘‰i 5 mil. Kã.

BohuÏel úfiední postup státu ukládá mûstu pro-

stavût tuto dotaci a celou akci tak vlastnû reali-

zovat je‰tû letos do 15. prosince. Vedení mûsta

rozhodlo vyuÏít situaci a stavbu zahájit. 

V opaãném pfiípadû hrozí, Ïe mûsto peníze ne-

dostane a zámûr se nepodafií uskuteãnit. V prÛ-

bûhu nûkolika t˘dnÛ budou probíhat na sídli‰ti

stavební a zemní práce v objemu uvedené do-

tace. S ukonãením prací se poãítá na jafie pfií‰-

tího roku. Zástupci mûsta jsou si dobfie vûdomi

toho, Ïe toto roãní období není v R˘mafiovû

nejvhodnûj‰í pro zaãátek takové stavby a poãa-

sí mÛÏe zámûr pfiekazit, ov‰em rizika spojená

se zahájením prací berou na sebe. Stavbu pro-

vádí pfieváÏnû místní firmy, které byly oslove-

ny. Starosta mûsta vûfií, Ïe obyvatelé sídli‰tû

budou s celkov˘m v˘sledkem prací spokojeni

a Ïe realizace projektu pfiispûje k lep‰ímu Ïivo-

tu na sídli‰ti.

Na podrobnûj‰í informace jsme se zeptali sta-

rosty mûsta Ing. Petra Kloudy.

rozhovor
Mûsto získalo dva mûsíce pfied
koncem roku státní dotaci na re-
vitalizaci sídli‰tû Pfiíkopy, o kte-
rou Ïádalo jiÏ po nûkolikáté. Je
tento zpÛsob pfiidûlování dotací
na konci roku zcela bûÏn˘? Proã
se tak dûje?
Dotace jsou ãerpány z nejrÛznûj-

‰ích státních programÛ, a pokud

nejsou doãerpány v daném termí-

nu, musí je obce vrátit zpût do stát-

ního rozpoãtu. Instituce, které

spravují tyto finance, se snaÏí vrá-

cené dotace v bûÏném roce plnû

vyãerpat pro jiné uchazeãe. Toto je

i ná‰ pfiípad, dodateãnû nám i dal-

‰ím zájemcÛm byly rozdûleny vrá-

cené nebo neãerpané dotace na

zrealizování projektÛ.

Proã tato dotace nebyla mûstu
schválena jiÏ dfiíve, kdyÏ o ni Ïá-
dalo asi poãtvrté?
ProtoÏe jsme se pokaÏdé umísÈo-

vali s projektem „Revitalizace pa-

nelového sídli‰tû Pfiíkopy“ tûsnû

za linií úspû‰nosti. Jednotlivé pro-

jekty jsou posuzovány z hlediska

dÛleÏitosti a priorit. Úspû‰nûj‰í

byla napfiíklad mûsta s vût‰ími síd-

li‰ti ãi sídli‰ti více urbanisticky ne-

vhodn˘mi.

Co konkrétnû revitalizace sídli‰tû
Pfiíkopy pfiinese jeho obyvate-
lÛm?

Jak uÏ vypl˘vá z infor-

maãního letáku, kter˘

byl umístûn na dvefiích

jednotliv˘ch domÛ síd-

li‰tû Pfiíkopy, bude se

jednat hlavnû o roz‰ífie-

ní a zkvalitnûní parko-

vacích míst pro motoro-

vá vozidla, o rekon-

strukci a vybudování

dûtsk˘ch hfii‰È nebo

hfii‰È na míãové hry,

o rekonstrukci vefiejného osvûtle-

ní, vybudování nov˘ch chodníkÛ

a v˘sadbu okrasné zelenû.

Poãítá se v souvislosti s rekon-
strukcí sídli‰tû i s vybudováním
klidov˘ch zón s laviãkami a od-
padkov˘mi ko‰i?
Projekt s takov˘mi zónami poãítá.

Kolik se na tomto projektu podílí
firem a jak pfiistupovaly k faktu, Ïe
budou úãastni na nároãném pro-
jektu, a to jak z hlediska klimatic-

k˘ch podmínek, tak i z hlediska
ãasové tísnû?
Na projektu se podílí Mûstské sluÏ-

by, s. r. o., R˘mafiov, Ferdinand

·opík - Stavební stroje a doprava,

R˘mstav, 5. stavební a také zahrad-

nické firmy. Hlavním dodavatelem

je firma pana ·opíka, která pravdû-

podobnû bude spolupracovat se

subdodavateli, to znamená, Ïe se na

tomto projektu bude podílet více

men‰ích firem. Vût‰ina firem mûla

vyãerpány své dodavatelské kapa-

city, ale dohodli jsme se s jejich zá-

stupci, Ïe si vzájemnû vypomohou,

aby se potfiebná kapacita naplnila.

Projekt není technicky nároãn˘, ale

jak zde bylo fieãeno, je nároãn˘

z hlediska klimatick˘ch podmínek

a z hlediska ãasového. BohuÏel,

poãasí se v prÛbûhu nûkolika dnÛ

poté, co byla rozhodnutí pfiijata,

zmûnilo natolik, Ïe práce nemohou

probíhat v takovém rozsahu, v ja-

kém bychom si pfiáli. Ale snad je‰-

tû pfiijde obleva a do 15. prosince se

práce posunou dále.

Budou renovovány i po‰kozené
travnaté plochy, které v souãasné
dobû naru‰ily stavební stroje?
Samozfiejmû, ve finále prací se po-

ãítá s rekultivací po‰kozen˘ch

a nevhodn˘ch travnat˘ch ploch na

celém sídli‰ti Pfiíkopy.

âistû hypoteticky, pokud by na-

stala situace, Ïe se investice ne-
zvládne do konce roku, musí
mûsto dotaci vrátit, nebo existuje
jiná varianta?
Prozatím je situace taková, Ïe by-

chom museli dotaci vrátit, ale jed-

náme o tom, aby mohla b˘t dotace

v pfiípadû nepfiíznû poãasí ãasovû

rozdûlena tak, abychom práce moh-

li dokonãit na jafie pfií‰tího roku.

Kdo mÛÏe rozhodnout o zastavení
prací a v jakém pfiípadû se tak
mÛÏe stát?
O zastavení prací rozhodneme po

konzultaci s dodavatelskou fir-

mou. Hlavní roli v tom sehraje po-

ãasí. Pracovní nasazení firem je

v˘borné, ale je zfiejmé, Ïe nepfiíz-

nivé pfiírodní podmínky mohou

práce vylouãit a zastavit. Ale tako-

vému rozhodnutí bude pfiedcházet

jednání s dodavatelem, kdy a za

jak˘ch podmínek by uÏ práce ne-

byla moÏná.

Sleduje mûsto prÛbûh prací?
Témûfi dennû si stavbu procházím,

stejnû jako moji kolegové z odpo-

vûdného odboru. Vím, Ïe nástup

a rozjezd prací byl velice dobr˘.

Teì je situace jiná, mráz pod pût

stupÀÛ neumoÏÀuje pfiedev‰ím be-

tonáÏe. Ale vûfiím, Ïe se podafií

zvládnout alespoÀ pfiípravu sta-

vebních ploch.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

Úsek R˘mafiov - Dlouhá Louãka je opût doãasnû prÛjezdn˘
Od 15. srpna leto‰ního roku byl ãásteãnou uzá-

vûrou a poté od 1. záfií úpln˘m uzavfiením 

omezen a zastaven provoz na komunikacích

II/445 a II/449 v R˘mafiovû (tfiída HrdinÛ od

kfiiÏovatky s ulicí Revoluãní pfies Ondfiejov po

hranici Moravskoslezského kraje v obci

Val‰ovsk˘ DÛl). Odbor dopravy a silniãního

hospodáfiství informoval o tom, Ïe leto‰ní sta-

vební práce mûly b˘t ukonãeny 20. listopadu.

Firma provádûjící opravu povrchu komunikací

se dostala do ãasového skluzu a termín doãas-

ného otevfiení nedodrÏela.

„Nicménû pro fiidiãe máme pozitivní zprávu, Ïe
od 1. prosince je úsek R˘mafiov - Dolní Louãka
opût doãasnû prÛjezdn˘. Doãasnû proto, Ïe
práce budou pokraãovat i na jafie pfií‰tího roku,
jakmile to klimatické a povûtrnostní podmínky
dovolí. Termíny nov˘ch uzavírek budou vãas
upfiesnûny,“ sdûlila k otevfiení tolik dÛleÏitého

úseku vedoucí odboru dopravy a silniãního

hospodáfiství MûÚ R˘mafiov Renata

Vysly‰elová.

Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství Ïádá

fiidiãe o dodrÏování stanovené rychlosti, zv˘‰e-

nou pozornost a respektování dopravního zna-

ãení. „¤idiãi by mûli zejména v nastávajícím
zimním období bedlivû sledovat dopravní zna-
ãení tohoto úseku, zvlá‰tû na mostních objek-
tech. Nûkteré jsou totiÏ prÛjezdné se zv˘‰enou
opatrností, protoÏe je v daném úseku zúÏena
vozovka,“ doplnila vedoucí odboru dopravy.

O chystan˘ch uzávûrách na poãátku pfií‰tího

roku budou motoristé vãas informováni. JiKo
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vyjádfiení starosty mûsta

K ãlánku „Hokejisté zaãínají novou sezónu - bez ledové plochy“
Pisatel ãlánku „Hokejisté zaãínají novou se-
zónu - bez ledové plochy“ z minulého vydá-

ní R˘mafiovského horizontu (ã. 19/2005) si

stûÏuje na to, Ïe mûsto nepostavilo umûlou

ledovou plochu a nesleduje tak zájmy r˘ma-

fiovského ledního hokeje a obãanÛ vÛbec.

Jako pfiímûr mu slouÏí mûsto Horní Bene‰ov

a postup tamního zastupitelstva. Jen na 

okraj: srovnání není zcela na místû, protoÏe

Horní Bene‰ov má na svém katastrálním 

území skládku odpadÛ a inkasuje tak poplat-

ky za uloÏení odpadÛ v fiádu nûkolika milio-

nÛ korun roãnû. Jde tedy o relativnû bohaté

mûsto s vysoce nadprÛmûrn˘mi pfiíjmy na

obãana.

Pisatel nemá pravdu, kdyÏ tvrdí, Ïe zastupi-

telé nesledují zájmy sportu ve mûstû. I pfie-

sto, Ïe za hlavní cíle si zastupitelé urãili do-

budování infrastruktury (kanalizace, komu-

nikací), bytÛ a domu s peãovatelskou sluÏ-

bou, oddluÏení mûsta a finanãní dofie‰ení

problémÛ pfiede‰lé doby, mají ve svém ãtyfi-

letém plánu i nákup snûhového dûla pro ly-

Ïafie (bylo splnûno), v˘stavbu umûlé ledové

plochy a penûÏité pfiíspûvky sportovcÛm. Ty

se v tomto volebním období oproti pfiedcho-

zímu prakticky znásobily. Mimo plán se po-

dafiilo ve spolupráci s fotbalov˘m oddílem

TJ Jiskra R˘mafiov získat dotaci od minister-

stva ‰kolství na umûlé zavlaÏování fotbalo-

vého hfii‰tû.

Mûsto dodrÏuje svoji hlavní finanãní strate-

gii - Ïádá na své investiãní zámûry dotace.

Svoje prostfiedky totiÏ potfiebuje na financo-

vání fiady jin˘ch potfieb. V roce 2003 jsme

pofiídili projekt umûlé ledové plochy a ná-

slednû Ïádali dotaci postupnû ze ‰esti progra-

mÛ. V souãasné dobû máme obeslány nebo

pfiedjednány tfii moÏnosti spolufinancování.

O na‰em postupu ve vûci kluzi‰tû byl cel˘

oddíl nûkolikrát informován. I o tom, Ïe ne-

mÛÏeme vÏdy ovlivnit vûci, o nichÏ nerozho-

dujeme. Slib znûl, Ïe do konce volebního ob-

dobí se umûlou ledovou plochu podafií zrea-

lizovat, a dûláme pro to maximum.

Zastupitelstvo také akceptovalo, Ïe provoz

umûlé ledové plochy bude ztrátov˘ a mûsto

ho bude muset pravidelnû dotovat.

A je‰tû k poznámce pisatele na neexistenci

pfiírodního koupali‰tû ve mûstû. Mûsto právû

pfiírodní koupali‰tû má. S investicí do umû-

lého koupali‰tû v tomto volebním období

nepoãítáme. Jde o nákladnou stavbu s vyso-

ce ztrátov˘m provozem a v pfiípadû

R˘mafiova je v dÛsledku místního klimatu

navíc velmi diskutabilní. 

Ing. Petr Klouda, starosta mûsta

Místo shofielé ubytovny vyroste moderní obytn˘ dÛm
Mûsto získalo dotaci 4,7 milionÛ

korun na v˘stavbu nového bytové-

ho domu, kter  ̆by mûl vyrÛst nej-

pozdûji do poloviny pfií‰tího roku na

místû shofielého domu na tfiídû

HrdinÛ. Ubytovnu zachvátil oheÀ

23. kvûtna loÀského roku a pfii poÏá-

ru pfii‰la tenkrát o Ïivot pûtatfiicetile-

tá nájemnice. Informace o v˘stavbû

podal starosta mûsta Petr Klouda,

kter  ̆zdÛraznil, Ïe poji‰Èovna vypla-

tila mûstu místo pÛvodních 6,2 mil.

korun celkem 8,7 milionÛ.

„Velkou zásluhu na úspû‰ném vyú-
ãtování poÏáru s poji‰Èovnou má fie-
ditelka Bytermu Ing. Lenka Vavfiiã-

ková, která situaci sledovala a úãin-
nû reagovala v prÛbûhu celého vlek-
lého pfiípadu. Byly vypracovány
konkurenãní znalecké posudky, které
potvrdily, Ïe úhrada ‰kody od poji‰-
Èovny by mohla b˘t podstatnû vy‰‰í.
To znamená, Ïe dotace a úhrada po-
ji‰Èovny v koneãné fázi pokryjí prak-
ticky celé finanãní náklady na v˘-
stavbu nového domu,“ doplnil sta-

rosta Petr Klouda pfiíznivou infor-

maci.

V novém domû by mûlo vzniknout

deset nov˘ch bytÛ proti pfiedchozím

dvanácti. Bude se jednat o moderní

a pûknou stavbu. „Jsem rád, Ïe tam

nezÛstane jen zbofieni‰tû a spáleni‰-
tû, ale vzniknou tolik potfiebné byty.
Dodavatelem stavby bude domácí

firma RD R˘mafiov, která vyhrála
v˘bûrové fiízení,“ podotkl na závûr

starosta. JiKo

Kolik zaplatíme za vodu v roce 2006?
V souãasné dobû spravuje vodu v R˘mafiovû,

Bruntále a nûkter˘ch obcích organizace VaK

Bruntál, a. s. Je to spoleãnost, která vznikla

privatizací majetku potfiebného k zásobování

vût‰iny okresu Bruntál pitnou vodou. Jejími

vlastníky jsou z pfieváÏné ãásti mûsta a obce 

okresu. V dÛsledku institutu vefiejné správy

spravuje do 31. 12. 2005 hlavní v˘robní kapa-

city a pfiivadûãe vody organizace SmVaK, a. s.,

která pfievzala správu po spoleãnosti BRVOS

Bruntál, s. r. o. Spoleãnost BRVOS je‰tû doÏí-

vá v nûkolika málo obcích.

Cílem v‰ech starostÛ mûst a obcí je pfievzít

správu ve‰kerého majetku od 1. 1. 2006 do

spoleãnosti VaK a provozovat vodu samostat-

nû nebo pronajmout správu dal‰ímu subjektu,

kter˘ dokáÏe vyrábût a dodávat vodu lacinûji

a zároveÀ provádût údrÏbu a rozvoj vodovod-

ní a kanalizaãní sítû. Této moÏnosti se staro-

stové obcí dobrali po tfiíletém vyjednávací

martyriu, kdy bylo nutné se vzájemnû spojit

a fie‰it velmi sloÏité právní vztahy mezi

VaKem a BRVOSem a jejich akcionáfii a spo-

leãníky. Tato dlouhá a sloÏitá cesta je u konce

a umoÏÀuje projevit zájem jin˘ch správcÛ vo-

dovodÛ o provozování infrastruktury VaKu

a obcí.

V souãasnosti existuje velmi lákavá nabídka

spoleãnosti SmVaK, a. s., na provozování vo-

dovodÛ a kanalizací za stejn˘ch cenov˘ch

podmínek jako pro ostatní odbûratele na

Ostravsku. To znamená prodej pitné vody ko-

neãnému spotfiebiteli v roce 2006 za 20,80

Kã/m2, respektive 21,84 Kã vãetnû DPH.

Zb˘vá projednat záleÏitost s ostatními obcemi

okresu, v pfiedstavenstvu spoleãnosti VaK

a v zastupitelstvu mûsta. KdyÏ tato jednání

dobfie dopadnou, pak se mÛÏeme tû‰it na to, Ïe

nejpozdûji k 1. 4. 2006 budou obãané a firmy

nakupovat vodu za uvedenou cenu. Vûfiím, Ïe

se to podafií a obãané tak v budoucnu za pitnou

vodu podstatnû u‰etfií. Ing. Petr Klouda

Pohotovostní sluÏby Bytermu v prÛbûhu vánoãních svátkÛ

Pouze pro pfiípad závaÏn˘ch havárií!
Pfiejeme v‰em nájemníkÛm i ostatním obãanÛm mûsta klidné proÏití vánoãních svátkÛ a úspû‰né vykroãení do nového roku 2006.

Kolektiv zamûstnancÛ organizace Byterm

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

TZB, Jifií Vavrou‰ek, tel.: 603 531 811

TZB, Josef Procháska, tel.: 603 531 796

• Elektfiina Roman Szukalski, tel.: 602 127 196

• Plyn Severomoravská plynárenská, a. s., tel.: 1239

(nepfietrÏitû)

Byterm R˘mafiov si dovoluje oznámit v‰em nájemníkÛm bytÛ ve vlastnictví mûsta pohotovostní sluÏbu pro pfiípad havárií v prÛbûhu vá-
noãních svátkÛ.

Pohotovost je drÏena dennû od 8.00 do 16.00, 31. 12. do 12.00, a to na ãíslech:
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Aktuálnû z mûstaZdravotnictví

Transfúzní oddûlení bruntálské nemocnice potfiebuje dárce krve
Hematologicko-transfúzní oddûlení bruntál-

ské nemocnice potfiebuje dobrovolné dárce

krve. Oddûlení má v souãasnosti v registrech

2 300 aktivních dárcÛ a toto ãíslo stále stou-

pá. Napfiíklad loni pfiibylo 160 nov˘ch dob-

rovolníkÛ, ktefií se rozhodli darovat krev.

„Nicménû krev je stále více potfieba, proto
bychom uvítali, kdyby se pfiihlásili noví zá-
jemci,“ vysvûtlila vrchní sestra hematologic-

ko-transfúzního oddûlení bruntálské nemoc-

nice Marcela Matú‰Û.

Krev hraje v souãasné medicínû nezastupi-

telnou a stále rostoucí roli. Nelze ji umûle

vyrobit. S rozvojem nov˘ch léãebn˘ch me-

tod roste i potfieba krve od dárcÛ. Bruntál‰tí

zdravotníci se neustále snaÏí lidi motivovat,

aby darovali krev. „Tfieba právû jejich krev
mÛÏe zachránit nûkomu jinému Ïivot,“ upfies-

nila vrchní sestra. Setkává se i s pfiípady, kdy

se nûkdo rozhodne stát dárcem poté, kdyÏ je-

ho blízkému darovaná krev pomÛÏe.

Odbûry v nemocnici provádûjí dvakrát t˘d-

nû, vÏdy v pondûlí a v pátek od 6.30 do 9.30.

Dárci krve se nemusí pfiedem ohla‰ovat, mu-

sí si v‰ak s sebou vzít obãansk˘ prÛkaz a prÛ-

kazku zdravotní poji‰Èovny. Pfied kaÏd˘m

odbûrem vyplní dárce dotazník a jeho zdra-

votní stav posoudí lékafi. Po odbûru dostane

kaÏd˘ obãerstvení i poukázku v hodnotû 50

korun na nákup. Dárci mohou poãítat také

s proplacením jízdného. Pfii bezplatném od-

bûru mají rovnûÏ nárok na celodenní pracov-

ní volno. Pravidelné darování krve je nejlep-

‰í formou prevence, proto i zdravotní poji‰-

Èovny dárce zv˘hodÀují rÛzn˘mi vitamíno-

v˘mi pfiípravky nebo lázeÀsk˘mi pobyty.

Dárci mají také úlevu na daních.

Ten, kdo chce dobrovolnû darovat krev, mu-

sí mít minimálnû 18 let a maximálnû 65 let

a b˘t zdrav˘. Jeho hmotnost by nemûla b˘t

niÏ‰í neÏ padesát kilogramÛ. Îeny mohou

darovat krev jednou za ãtyfii mûsíce, muÏi co

3 mûsíce. Dárce nesmí uÏívat léky kromû an-

tikoncepce, trpût chronick˘m onemocnûním

vãetnû astmatu a alergie, mít prodûlanou

Ïloutenku typu B a C, b˘t bezprostfiednû po

stomatologickém ãi chirurgickém zákroku

vãetnû tetování, oãkování, piercingu ãi trhá-

ní zubÛ. Îeny nemohou darovat krev v tûho-

tenství a v pfiípadû, Ïe kojí.

Zájemci se mohou hlásit na tel. ã.

554 700 212 nebo 554 700 358 ãi

606 668 206. 

Simona Souãková, tisková mluvãí

Nemocnice Bruntál slaví sto dvacet let od svého zaloÏení
Sto dvacet let od svého zaloÏení

si pfiipomíná bruntálská nemoc-

nice. K oslavû svého v˘roãí pfii-

pravilo zdravotnické zafiízení

slavnostní akademii, která se 

uskuteãnila 1. prosince v 16.00

v Kulturním stfiedisku Bruntál.

Vedení ocenilo pracovníky, ktefií

se zaslouÏili o rozvoj nemocni-

ce. „Byli mezi nimi lékafii - chi-
rurgové, internisté, ale také sest-
fiiãky a dal‰í personál,“ vysvûtlil

fieditel bruntálské nemocnice

Marian Olejník. Vyznamenaní

pracovníci obdrÏeli diplomy, dû-

kovné listy i medaile. Souãástí

slavnostní akademie byl také bo-

hat˘ kulturní program. Oslav se

zúãastnili také starosta a místo-

starosta mûsta R˘mafiova Petr

Klouda a Jaroslav Kala.

Poãátky historie bruntálské ne-

mocnice se zaãaly psát 7. 9.

1885, kdy byla nemocnice slav-

nostnû otevfiena jako první v ães-

kém Slezsku. V nemocnici bylo

tehdy ãtyfiiadvacet lÛÏek a slou-

Ïil zde jeden lékafi a pût sester fiá-

du sv. Franti‰ka. Na poãátku

dvacátého století se nemocnice

postupnû dále rozrÛstala a mo-

d e r n i z o v a l a .

Napfiíklad v ro-

ce 1900 byla po-

stavena kotelna.

V roce 1913

vznikla obytná

vila, ve které ve

ãtyfiicát˘ch le-

tech zaãalo fun-

govat dûtské od-

dûlení. V roce 1914 byl otevfien

izolaãní pavilon. V roce 1930

byl postaven interní pavilon,

kde byl mûstsk˘ chudobinec.

V letech 1935 - 1937 probíhala

v nemocnici velká pfiestavba,

postavilo se první a druhé po-

schodí. Tûsnû pfied vypuknutím

druhé svûtové války mûla ne-

mocnice pfies dvû stû lÛÏek

a patfiila k jedné z nejmodernûj-

‰ích v pohraniãí.

Bûhem okupace zÛstala nemoc-

nice v nezmûnûném stavu aÏ do

ukonãení druhé

svûtové války.

V roce 1946 za-

ãal v areálu fun-

govat starobi-

nec. Z archiv-

ních materiálu

také vypl˘vá, Ïe

v roce 1946,

kdy se chirur-

gické oddûlení rozdûlilo na sa-

mostatnou chirurgii a gynekolo-

gicko-porodnické oddûlení, se

v nemocnici léãilo celkem 3 218

nemocn˘ch. V roce 1948 vznik-

lo zcela nové dûtské oddûlení

a na Komenského ulici zaãalo

fungovat okresní stfiedisko. Na

konci ãtyfiicát˘ch let mûla ne-

mocnice také novou hospodáfi-

skou budovu. Od roku 1951 se

stala souãástí Okresního ústavu

národního zdraví. Do roku 1956

spadají poãátky oddûlení rentge-

nologického, ortopedického a ne-

urologického. V roce 1957 pfii-

padla nemocnici budova na

Zahradní ulici, kde bylo fieditel-

ství. V padesát˘ch letech vznikl

také nemocniãní park a bylo pfii-

stavûno interní oddûlení s novou

laboratofií. Zaãala rovnûÏ fungo-

vat okresní transfúzní stanice.

V letech 1976 - 1979 probíhala

dosud nejrozsáhlej‰í pfiístavba -

v˘stavba nového komplexu poli-

kliniky na Krnovské ulici. V ro-

ce 2004 se potom zaãaly stavût

nové operaãní sály a chirurgické

oddûlení.  Simona Souãková,
tisková mluvãí

Dornova metoda a Breussova masáÏ
Jedná se o propojení jemné energetické

masáÏe zad, která uvolÀuje kloubní i psy-

chické blokády, a jemné mentální terapie,

navracející klouby a obratle do pÛvodních

pozic.

Napravují se klouby a obratle a vyrovnává

se celková statika (pfiirovnání: stabilní

dÛm potfiebuje dobré základy, jinak ãasem

vzniknou trhliny). Tato metoda léãí pfiíãi-

ny, je-li pfiíãina odstranûna, mizí i pfiízna-

ky, pacient mÛÏe za pomoci terapeuta akti-

vovat své obranné síly.

Tato jemná a energetická masáÏ se v˘bor-

nû hodí na uvolÀování a prevenci po‰koze-

ní zad, pfietûÏováním posunuté hrudní ãi

bederní obratle pfii ní mohou b˘t ãasto bez-

bolestnû uvedeny do správné polohy. Pfii

zvlá‰tû bolestiv˘ch potíÏích, jako napfi. is-

chialgie (houser), akutní blokády kloubÛ

pátefie apod., je Breussova masáÏ ãasto je-

dinou metodou, kterou pacient snese. Tato

masáÏ se provádí s tfiezalkov˘m olejem,

kter˘ prohfiívá a uvolÀuje svalstvo podél

pátefie.

Doporuãuje se hlavnû lidem, ktefií mají po-

tíÏe s krãní, hrudní a bederní pátefií, zády,

lopatkami (ty se srovnávají do správné po-

zice), bolesti hlavy, ãelistí, kloubÛ, bolesti

v oblasti pánve, svalové potíÏe z pfietûÏo-

vání - tady lze pouÏít i jako prevenci vzni-

ku bolestí a únavového syndromu.

Celková doba o‰etfiení je kolem 60 minut

(podle charakteru postiÏení).

Cena o‰etfiení: 350 Kã.

Terapeut: MUDr. Stanislav Horák.

Objednání a dal‰í informace na ambulanci

oddûlení léãby chronické bolesti nebo pfií-

mo na ãísle 554 253 331. 

MUDr. Stanislav Horák

Informaãní centrum R˘mafiov
Ve dnech 29. 12. 2005 aÏ 1. 1. 2006 bude z dÛvodÛ inventury
a státního svátku uzavfieno Informaãní centrum pfii Mûstském

muzeu R˘mafiov.

Dálkov˘ autobus ze smûru Opava - Praha - Ústí nad Labem je-

de v leto‰ním roce naposledy 22. 12. 2005. Po Novém roce jede

aÏ 2. 1. 2006.



V období prázdninov˘ch mûsícÛ

vykonávaly dvû studentky z na‰í

‰koly odbornou praxi v ostrav-

ském hotelu Atom. Koncem záfií

bylo vedení na‰í ‰koly vyrozumû-

no dopisem, ve kterém nám pro-

stfiednictvím sekretariátu hotelu

bylo sdûleno, Ïe na‰e studentky

v celkovém hodnocení obstály.

Byla hodnocena jejich pracovní

aktivita a iniciativa, samostatnost,

znalost práce na PC, teoretické

a praktické znalosti restauraãního

a hotelového provozu, zvlá‰tû pak

vystupování a chování k hostÛm.

Na základû tûchto v˘sledkÛ bylo

rozhodnuto odmûnit studentku 

2. roãníku oboru Management

a turismus Veroniku Procházko-

vou. KaÏdoroãnû je v tomto obo-

ru ocenûno 10 studentÛ z celé re-

publiky. Letos jich bylo jen ‰est

a mezi nû se zafiadila i Veronika.

21. listopadu 2005 pfiedal fieditel

hotelu Lubomír Bárta v‰em úãast-

níkÛm referenãní list, kter˘ zaru-

ãuje sv˘m drÏitelÛm moÏnost pra-

covat po ukonãení studia v hote-

lích Evropské unie. ZároveÀ zde

byla vyslovena nabídka moÏnosti

zamûstnání v hotelu Atom.

Slavnostního pfiedávání se zúãast-

nil fieditel ‰koly SSO· Prima

a tfiídní uãitelka Naìa Neherová.

Na základû tûchto dobr˘ch v˘-

sledkÛ byla s vedením hotelu na-

vázána spolupráce pro dal‰í léta. 

Mgr. Jarmila Labounková

Tradiãní akademie gymnázia naplnila ve ãtvr-

tek 24. listopadu hledi‰tû r˘mafiovského kina,

dopoledne studenty a odpoledne rodiãi a sou-

rozenci, ktefií se pfii‰li podívat na pfiehlídku

krátk˘ch vystoupení místních gymnazistÛ.

Dvouhodinové pásmo, v nûmÏ se stfiídaly di-

vadelní scénky, taneãní skladby, módní pfie-

hlídky a pûvecká ãísla dirigoval profesor

·tefan Jano‰Èák, jednotlivá vystoupení v‰ak aÏ

na nûkolik v˘jimek secviãili studenti ve vlast-

ní reÏii. PrÛvodcovského slova se ujali osvûd-

ãení moderátofii Marta Merková a Luká‰

Adam.

Zaãínalo se ponûkud morbidnû - ãerné divadlo

kvarty pfiedvedlo scénku ze hfibitova, v níÏ ne-

bylo o smrtku ãi obû‰ence nouze, a na nû na-

vázali primáni pod vedením Jany Zorkové

s dramatizací básnû Stra‰idlo. Zbytek pfiehlíd-

ky se v‰ak uÏ nesl ve veselej‰ím

tónu, na vlnách humoru, byÈ chví-

lemi docela ãerného, a studentské

recese. V divadelních scénkách se

s nadhledem probíraly situace „ze

Ïivota“, rodinné trable star˘ch

manÏelÛ i za‰modrchané vztahy

antick˘ch bohÛ. Nejdel‰í, ale zá-

roveÀ nejpodafienûj‰í bylo pfied-

stavení Cimrmanova Vizionáfie

(bez odborné pfiedná‰ky), které

nastudovali septimáni. âtvefiice

protagonistÛ v ãele s Michalem

Polãákem jednoaktovku pojala

bez ochotnického pfiehrávání a ty-

pická atmosféra amatérské styli-

zace a slovního humoru díky to-

mu zÛstala zachovaná.

Mezi taneãními ãísly, která jsou

oblíbenou souãástí v‰ech akade-

mií, se bl˘skly obû r˘mafiovské

formace reprezentující na‰e mûsto

na soutûÏích nejvy‰‰í úrovnû - Jes

pod vedením Aleny Tome‰kové

i Freeze Dance Petry âechové.

Z ostatních skladeb, které obvykle

stojí v jejich stínu, zaujala bfii‰ní

taneãnice Krist˘na StaÀková

z druhého roãníku.

Pûveck˘ch a zvlá‰tû recitaãních

vystoupení bylo letos poskrovnu,

s umûleck˘m pfiednesem tentokrát

vyrukoval pouze Michal PÛda ze

ãtvrtého roãníku, kter˘ pobavil 

obecenstvo nûmeck˘m pfiekladem Bezruãovy

Ostravy. Stejnû tak pûveck˘ch ãísel bylo po-

málu, nicménû ani ona nepostrádala nápad

a vtip (s nejvût‰ím ohlasem publika se setkala

dvojice ãtvrÈákÛ Dimitrij Tyã a Jan ·anovec

parodující ruské duo Tatu). Anglické písnû,

které se studenty nacviãil profesor Milan

Galandr, celou akademii dovedly do finále.

Studenti, ktefií si bûhem listopadové pfiehlídky

trochu zaexhibovali, ani ne tak proto, aby

pfiedvedli, co dovedou, ale spí‰ aby sebe i své

diváky pobavili, oblékli civilní ‰at a usedli do

lavic ke sv˘m studijním povinnostem. Z nich

je na jafie opût vytrhne majáles, jehoÏ téma ne-

ní zcela jisté, ale podle neoficiálních zpráv by

se v R˘mafiovû mûl pfiechodnû zv˘‰it poãet

dlouhovlas˘ch obyvatel ... ZN
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·kolství

Akademie - pfiehlídka nápadÛ a recese

Vánoãní stoly a zabíjaãkové hody ve Stfiedisku volného ãasu
Stfiední odborné uãili‰tû a odborné uãili‰tû

R˘mafiov pofiádá 14. prosince od 9.00

v pfiedsálí Stfiediska volného ãasu

R˘mafiov tradiãní soutûÏ o nejkrásnûj‰í vá-

noãní stÛl ÏákÛ II. a III. roãníkÛ oboru

Kuchafi-ãí‰ník pro pohostinství. Souãástí

této soutûÏe bude také prodej zabíjaãko-

v˘ch lahÛdek, které pod vedením zku‰ené-

ho uãitele odborného v˘cviku Franti‰ka

Matu‰ky pfiipraví pro vefiejnost Ïáci SOU

a OU R˘mafiov.

Srdeãnû zve vedení ‰koly a Ïáci SOU a OU

Ocenûní studentky 2. roãníku SSO· Prima R˘mafiov

¤editel hotelu Atom v Ostravû Lubomír Bárta na slavnostní recepci pfie-
dává „Referenãní list“ studentce SSO· Prima Veronice Procházkové za
pfiíkladné plnûní úkolÛ, v˘borné pracovní v˘sledky a v‰eobecn˘ pfiehled
v oboru gastronomie a hotelnictví Foto: SSO· Prima
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Symbol Vánoc jiÏ zdobí
r˘mafiovské námûstí

V úter˘ 29. listopadu pfii-

vezli a nainstalovali zamûst-

nanci Mûstsk˘ch sluÏeb

R˘mafiov symbol nejkrás-

nûj‰ích svátkÛ v roce, vá-

noãní strom, na r˘mafiovské

námûstí. Desetimetrov˘

smrk byl pfiivezen z mûsta

Bfiidliãné, kde musel ustou-

pit rekonstrukci matefiské

‰koly na Komenského ulici,

v níÏ bude vybudováno

‰estnáct bytov˘ch jednotek

pro pfiíjmovû vymezené ob-

ãany. JiKo

Region Regina 2006
Také v leto‰ním roce se uskuteãnila soutûÏ

Region Regina 2006, která je kaÏdoroãnû po-

fiádána fieditelstvím mezinárodních veletrhÛ

v Brnû jako doprovodn˘ program veletrhu ce-

stovního ruchu Regiontour. Leto‰ní jiÏ 

9. roãník soutûÏe o královnu regionÛ âeské

a Slovenské republiky se uskuteãnil 24. li-

stopadu v Brnû a R˘mafiovsko v nûm zastu-

povala studentka SSO· Prima, s. r. o.,

Veronika Macková.

Adeptky titulu musely ve ãtyfiech disciplí-

nách pohotovû a s osobním ‰armem proká-

zat dobrou znalost svého regionu s dÛrazem

na jeho historii, kulturní tradice, turistické

zajímavosti a pfiírodní krásy. Veronika pfied-

stavila a na panelu pfiedvedla 15ãlenné hod-

notící porotû v‰echny zajímavé ukázky na-

‰eho mûsta a okolí. Seznámila porotu s ãin-

ností známého jifiíkovského fiezbáfie pana

Halouzky, ve volném programu pfiedvedla

se spoluÏákem Bohuslavem Klime‰em povûs-

ti o Pradûdu a na závûr nabídla k ochutnání

Pradûdovy uzlíãky podle známé Pradûdovy

kuchafiky. V‰echny disciplíny pfiipravil pro

Veroniku t˘m v ãele s místostarostou

R˘mafiova Jaroslavem Kalou, dále paní

Ludmilou Axmanovou, Naìou Neherovou,

Annou Klesnilovou a dal‰ími.

V leto‰ním roãníku se mezi ‰estnácti soutûÏí-

cími pfieváÏnû z hotelov˘ch ‰kol Veronika

Macková umístila na pûkném pátém místû

a pfiivezla si fiadu upomínkov˘ch dárkÛ od

sponzorÛ soutûÏe. Byla rovnûÏ pozvána na vy-

hlá‰ení vítûzÛ, které se uskuteãní 12. ledna

2006 na zahájení mezinárodního veletrhu tu-

ristick˘ch moÏností v regionech âR

Regiontour. Ludmila Axmanová,
SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov

Pomocí internetu k informacím
o studijních v˘sledcích

Novinkou na SSO· Prima

v R˘mafiovû je od prvního ãtvrtle-

tí leto‰ního ‰kolního roku nepla-

cená sluÏba v‰em rodiãÛm i stu-

dentÛm, ktefií si mohou na inter-

netovém portálu zjistit známky ze

v‰ech pfiedmûtÛ, poznámky, ale

i absenci a aktuální rozvrhy ho-

din. Mohou také navzájem komu-

nikovat prostfiednictvím e-mailu

nebo vnitfiním systémem uÏivate-

lÛ v databázi. Nechybí ani v˘vûs-

ka ‰koly, na které se zvefiejÀují

dÛleÏité aktuální informace

o ‰kolním dûní.

Pedagogové ‰koly mají moÏnost

tvofiit a zadávat testy a úkoly stu-

dentÛm, ktefií je vypracovávají ve

‰kole nebo doma, a nejsou tak od-

kázáni na studentskou lavici, na-

pfiíklad pfii vykonávání praxe apod.

ProtoÏe na SSO· Prima studují Ïá-

ci ze vzdálen˘ch míst nûkolika mo-

ravsk˘ch regionÛ a rodiãe mají

mnohdy omezen˘ styk se ‰kolou,

pevnû vûfiíme, Ïe tento komunikaã-

ní nástroj pfiispûje ke zkvalitnûní

sluÏeb ‰koly a zv˘‰í spolupráci s ro-

diãi. StudentÛm a jejich uãitelÛm

pomÛÏe pfii vyuãování a zpestfií prá-

ci ve ‰kole. Mgr. Marek Bocián,
zástupce fieditele

Organizace a spolky

Ve Stránském se ochutnávaly s˘ry
Venku nová porce snûhu, ale

v klubovnû spoleãnosti Sovinec-

ko, o. p. s., ve Stránském, pfiíjem-

nû hfiejí kamna a v páteãním ve-

ãeru panuje pohodová nálada. Je

to poslední pátek v mûsíci, kdy

tradiãnû hraje hudební skupina

Keltgrass Band.

Na tento den v‰ak spoleãnost

Sovinecko, o. p. s., navíc pfiipra-

vila akci, která je pokraãováním

série gurmánsk˘ch programÛ, ja-

k˘mi byla soutûÏ o nejchutnûj‰í

vánoãní cukroví, hody pod ná-

zvem „SeÏereme husu“ a degus-

tace domácích destilátÛ. Tento-

krát byla na programu ochutnáv-

ka ovãích a kozích s˘rÛ.

Z Bûlé pod Pradûdem pfiijíÏdûjí

manÏelé Zavaãtí. Pan Libor

Zavack˘ je vedoucí provozu ov-

ãí a kozí farmy a souãasnû speci-

ální v˘robny s˘rÛ. Na stÛl pfiiná-

‰ejí balené s˘ry k prodeji a vzor-

ky na ochutnávku. Po pfiedstave-

ní a vfielém pfiijetí místními se

pan Zavack˘ ujímá slova a jiÏ po

krátké chvíli je zfiejmé, Ïe je to

odborník na slovo vzat˘.

Pfiedstavil historii farmy, která je

souãástí programu Zemûdûlské-

ho druÏstva Jeseník a jejich za-

mûfiení na v˘robu ovãích a ko-

zích s˘rÛ. Jako jediní v republice

jsou v˘robci certifikovaného ba-

leného s˘ra s pfiídavkem ovãího

mléka a právû tuto specialitu si

mohli náv‰tûvníci akce zakoupit.

A zatímco se rozvíjí diskuse

o problematice chovu ovcí a koz,

paní Zavacká rozná‰í ke stolÛm

vzorky s˘rÛ. Podle toho, jak mi-

zí z talífiÛ, je zfiejmé, Ïe chutnají

znamenitû.

Termín pro prezentaci s˘rÛ nebyl

nejvhodnûj‰í z dÛvodu malé doji-

vosti ovcí a koz v zimním obdo-

bí, a tak je souãasn˘ sortiment na-

bídky znaãnû zúÏen. Hlavním cí-

lem v‰ak bylo pfiedstavit zástupce

farmy, která pfiistupuje jako part-

ner k projektu Pradûdova zahrád-

ka a bude se dodavatelsky podílet

‰irokou nabídkou s˘rÛ a úãastí na

komponovan˘ch programech.

V pfií‰tím roce pfiipravujeme ov-

ãácké dny, kdy se pfiedstaví vefiej-

nosti jednotlivé druhy ovcí, práce

ovãáck˘ch psÛ a ukázky stfiíhání

a zpracování ovãí vlny. Pan

Zavack˘ osobnû pfiedvede pÛvodní

technologie v˘roby s˘rÛ v kotlíku

a dal‰í dovednosti na‰ich pfiedkÛ.

Spontánní potlesk byl odmûnou

aktérÛm pfiíjemné besedy. To se

jiÏ oz˘valy první tóny Keltgrass

Bandu a rytmická keltská muzi-

ka nenechává nikoho v klidu.

Zavaãtí chtûli po besedû odjet,

ale zÛstávají, pfiíjemnû pfiekva-

peni muzikou, a tû‰í se na pfií‰tí

setkání. Petr Schäfer

Foto: archiv SSO· Prima

Foto: archiv Sovinecko, o. p. s.
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Za ránu pûstí
trestní stíhání

V pondûlí 14. listopadu bylo za-

hájeno trestní stíhání 21letého

mladíka z Olomoucka pro trest-

né ãiny ublíÏení na zdraví a v˘-

trÏnictví. Je obvinûn, Ïe v noci

11. záfií pfied prodejnou v Jifiíko-

vû bezdÛvodnû napadl místního

34letého muÏe. Udefiil ho pûstí

do obliãeje a zlomil mu dolní ãe-

list. Napaden˘ se ze svého zra-

nûní zotavoval více neÏ mûsíc.

Zlodûj si odnesl
stavební materiál

Neznám˘ pachatel na pfielomu

fiíjna a listopadu vypáãil kovo-

vou petlici s visacím zámkem na

garáÏi stojící u rodinného domku

v Horním Mûstû. Z garáÏe pak

odcizil stavební materiál v cel-

kové hodnotû pfies 12 tisíc Kã.

Po zlodûji pátrají r˘mafiov‰tí po-

licisté.

Nehoda s tûÏk˘m
zranûním chodkynû

Mezi Malou ·táhlí a R˘mafio-

vem do‰lo 15. listopadu k do-

pravní nehodû, pfii níÏ byla tûÏce

zranûna 33letá chodkynû. Îena

‰la stfiedem vozovky, náhle zmû-

nila smûr, aniÏ se pfiesvûdãila,

zda mÛÏe bezpeãnû pfiejít,

a vstoupila pfiímo pfied projíÏdû-

jící automobil. Pfii nárazu utrpûla

tûÏká zranûní a byla transporto-

vána do nemocnice v Ostravû.

Na vozidle vznikla ‰koda ve v˘-

‰i 50 tisíc Kã.

Sníh a námraza mají
na svûdomí první nehody
Policie nabádá fiidiãe, aby
v zimním období dbali velké
opatrnosti, a upozorÀuje na
nebezpeãí nehody zvlá‰tû pfii
jízdû na letních pneumatikách.
Odstra‰ujícím pfiíkladem mÛÏe

b˘t nûkolik prvních nehod, které

zapfiíãinily sníh a námraza na vo-

zovce.

Ráno 16. listopadu do‰lo za Sta-

rou Vsí ve smûru na ·umperk

k dopravní nehodû Octavie, kte-

rou fiídil 60let˘ fiidiã. V lesním 

úseku najel na namrzlou vozovku,

dostal smyk a ãelnû narazil do

stromu. Auto bylo nárazem odmr-

‰tûno zpátky na silnici. Pfii nehodû

vznikla ‰koda za 70 tisíc Kã, ni-

kdo na‰tûstí nebyl zranûn.

V pondûlí 21. listopadu havaro-

val na Jesenické ulici v R˘mafio-

vû fiidiã Felicie, kdyÏ se snaÏil

zastavit za odstaven˘m vozid-

lem, ale na zledovatûlém povrchu

dostal smyk. Vyjel do protismûru

a ãelnû se stfietl s protijedoucím

Fordem. Na automobilech vznik-

ly ‰kody za 80 tisíc Kã, fiidiã

Felicie navíc utrpûl lehké zranûní.

O nûkolik dnÛ pozdûji havaroval

dal‰í fiidiã, tentokrát za volantem

Suzuki v Malé Morávce. Pfii jíz-

dû si otíral pfiední sklo, pfiitom

vyjel mimo vozovku a narazil do

stromu. Jeho 17letá spolujezdky-

nû byla lehce zranûna. Na autû

vznikla ‰koda za 50 tisíc Kã.

Havaroval i fiidiã
snûÏného pluhu

Nehody se nevyhnuly ani tûm,

ktefií mají za úkol udrÏovat silnice

sjízdné. 27. listopadu do‰lo na sil-

nici mezi Stránsk˘m a R˘mafio-

vem k dopravní nehodû pluhu.

Jeho fiidiã pfii pluÏení narazil radli-

cí do v˘molu ve vozovce a skonãil

v pfiíkopu. Silnice byla v momentû

nehody v opravû a oznaãena jako

staveni‰tû. Na Liazu vznikla ‰koda

za 100 tisíc Kã.

K dal‰í nehodû do‰lo v úter˘ 

29. listopadu na parkovi‰ti

v Horním Mûstû. ¤idiã traktoru

s radlicí provádûl zimní údrÏbu

a pfiitom ‰patnû odhadl vzdále-

nost od zaparkovaného vozidla

Volkswagen Passat. Oprava

‰krábance, kter˘ zpÛsobil radli-

cí, bude stát 20 tisíc Kã.

Firmu ve Velké ·táhli
nûkdo soustavnû okrádal
Opakované kontroly ve strojír-

nách ve Velké ·táhli odhalily

krádeÏe, které bûhem posledních

dvou let pfiipravily firmu o zboÏí

a materiál v celkové hodnotû 

40 tisíc Kã. Byly zaznamenány

znaãné nesrovnalosti ve faktu-

rách a v evidenci dodaného zbo-

Ïí. Pfiípad nyní ‰etfií policisté

z Bfiidliãné.

âí‰níci nalili
osmi mladistv˘m

Dal‰í z akcí zamûfien˘ch na
kontrolu dodrÏování zákazu
podávání alkoholick˘ch nápojÛ
mládeÏi probûhla tentokrát mi-

mofiádnû ve v‰ední den, ve stfie-
du 23. listopadu. Pfiesto bylo
zji‰tûno poÏití alkoholu celkem
u ‰esti dívek (!) a dvou hochÛ.
Akci provádûli r˘mafiov‰tí poli-

cisté, bruntálsk˘ psovod, stráÏ-

ník Mûstské policie R˘mafiov

a pracovnice mûstského úfiadu

ve dvou zafiízeních. První mladík

pod vlivem alkoholu byl odhalen

v r˘mafiovském klubu. Pfiístroj

DRÄGER namûfiil 17letému

0,12 promile alkoholu. Kontrola

restaurace dopadla je‰tû hÛfie.

14leté dívce bylo namûfieno 0,2

promile a dal‰ím pûti dûvãatÛm

ve vûku od 15 do 17 let kolem

pÛl promile alkoholu. U 17leté-

ho hocha v této restauraci to by-

lo 0,09 promile.

V akcích bude policie v celém 

okrese nadále pokraãovat.

Z taneãní zábavy
do nemocnice

25let˘ mladík z Dolní Moravice

je stíhán pro trestné ãiny ublíÏe-

ní na zdraví a v˘trÏnictví. V noci

z 1. na 2. fiíjna mûl v restauraci,

kde probíhala taneãní zábava, pfii

slovní rozepfii napadnout 22leté-

ho muÏe a nûkolikrát jej udefiit

do obliãeje. âetná zranûní lebky

si vyÏádala okamÏitou hospitali-

zaci napadeného mladíka.

DÛchodce vyhroÏoval
sousedovi smrtí

R˘mafiov‰tí policisté fie‰í pfiípad

násilí proti skupinû obyvatelÛ

a proti jednotlivci, kterého se mûl

dopustit 75let˘ muÏ z Malé

Morávky. Je podezfiel˘ z toho, Ïe

31. fiíjna slovnû i fyzicky napad-

nul svého souseda. Nûkolikrát jej

udefiil dfievûn˘m klackem do hla-

vy a horní ãásti trupu a vyhroÏo-

val mu zabitím. Bûhem útoku po-

‰kozeného napadli i dva útoãní-

kovi psi, ktefií mu prokousli kal-

hoty a poranili prsty levé ruky.

Nezamûstnan˘m
pomáhal podvodnû

získat úvûry
V tûchto dnech zahájil bruntálsk˘

policejní komisafi stíhání 38leté-

ho muÏe z Bruntálu pro trestn˘

ãin pomoci k úvûrovému podvo-

du. Dal‰ích dvanáct osob je stíhá-

no pro úvûrov˘ podvod. Hlavní

obvinûn˘ si mûl od fiíjna 2004 do

souãasné doby vytipovat nejménû

dvanáct muÏÛ a Ïen z fiad neza-

mûstnan˘ch z R˘mafiovska a dal-

‰ích mûst a tûmto lidem prostfied-

nictvím smluvního zástupce

v prodejnû v R˘mafiovû pomoci

vyfiídit úvûry v celkové ãástce

356 tisíc Kã. V̆ ‰ka takto podvod-

nû získan˘ch úvûrÛ se v jednotli-

v˘ch pfiípadech pohybovala ko-

lem 30 tisíc. Îadatelé posléze 

úvûry nespláceli. Jak se na pod-

vodech obvinûn˘ muÏ obohaco-

val, je pfiedmûtem dal‰ího ‰etfiení.

Vandal se „podepsal“ na
auto pfied ‰kolou

Kolem páté hodiny odpoledne

23. listopadu zaparkovala 48letá

fiidiãka svÛj Ford Mondeo u zá-

kladní ‰koly v Horním Mûstû.

KdyÏ za necelé dvû hodiny chtû-

la odjet, zjistila, Ïe nûkdo vyryl

na její vÛz témûfi po celém jeho

obvodu dlouhou vlnovku. ·koda

zpÛsobená leasingové spoleã-

nosti ãiní 20 tisíc Kã.

Z rybníka zmizelo
ãtyfiicet pstruhÛ

K netradiãní krádeÏi do‰lo kon-

cem listopadu v Tvrdkovû.

Neznám˘ pachatel vnikl pfies

plot do zahrady rekreaãní chaty

a odcizil z rybníka asi 40 ks pÛl-

kilov˘ch pstruhÛ. Pfiesn˘ poãet

bude urãen aÏ po v˘lovu rybní-

ka. KrádeÏí vznikla ‰koda za ví-

ce neÏ 2 500 Kã.

Zlodûji se zamûfiili
na zimní bundy

Hned dvakrát se stal obchod 

s odûvy na Husovû ulici v R˘ma-

fiovû terãem útoku zlodûjÛ.

Poprvé 25. listopadu odpoledne,

kdy do nûj vstoupili dva muÏi ve

vûku kolem 32 a 35 let a ptali se

prodavaãky a majitelky obchodu

na zimní bundy. Mezitím jejich

komplic odcizil z figurín pfied

prodejnou jednu dámskou a dvû

pánské zimní bundy dohromady

za bezmála 10 tisíc Kã.

O pouh˘ den pozdûji, v noci ze

soboty na nedûli, se neznám˘ pa-

chatel vloupal do stejného ob-

chodu, ale nic z nûj zfiejmû neod-

nesl. Po‰kozením v‰ak vznikla

‰koda za 2 000 Kã. Pfiesná v˘‰e

‰kody bude upfiesnûna po prove-

dení inventury.
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Îena musela pfied
opil˘m manÏelem utéci

Veãer 25. listopadu oznámila

37letá Ïena r˘mafiovské polici, Ïe

byla napadena sv˘m 41let˘m

manÏelem. Ze strachu musela i se

svou dcerou utéci z domova do

blízké budovy hasiãské stanice,

odkud celou vûc oznámila. Po

pfiíjezdu hlídky uvedly obû ohro-

Ïené Ïeny, Ïe muÏ se vrátil veãer

domÛ v silnû podnapilém stavu,

zaãal obû slovnû napadat, rozbil

dvefie ob˘vacího pokoje, pfievrátil

sedací soupravu a dal‰í nábytek.

Îena pfied jeho útoky utekla jen

ve spodním prádle a triãku, dcera

musela vyskoãit z okna. Policisté

podezfielého zajistili doma stále

je‰tû pod vlivem alkoholu. Po do-

poruãení lékafie byl pfievezen na

záchytnou stanici v Opavû.

NárÛst vloupaãek
do rekreaãních objektÛ

V posledních dnech zazname-
nala Policie âeské republiky
nárÛst vloupání do chat na
Bruntálsku. Mimo letní sezónu
kaÏdoroãnû pachatelé vyuÏíva-

jí toho, Ïe rekreaãní objekty
jsou opu‰tûné, a zamûfiují se
pfiedev‰ím na elektroniku, po-
traviny, alkohol, ale i na oble-
ãení a náfiadí. Policie doporu-
ãuje chatafiÛm a chalupáfiÛm
své objekty fiádnû zabezpeãit
a pokud moÏno zajistit jejich
prÛbûÏnou kontrolu.
Nûkolik pfiípadÛ se stalo i na

R˘mafiovsku. Neznám˘ pachatel

rozbil v polovinû listopadu okno

chaty v Rudû a odnesl si televi-

zor, spotfiebiãe, náfiadí a potravi-

ny za více jak 19 tisíc Kã.

Vykradaã chat fiádil v Rudû

i koncem listopadu, tentokrát ale

nezpÛsobil vût‰í ‰kody.

Zlodûj vnikl rovnûÏ do chaty ve

Îìárském Potoce. Rozbil okno

a odnesl si spací pytle, radiomagne-

tofon a lyÏafiskou v˘stroj. Majitelce

zpÛsobil ‰kodu za 17 tisíc Kã.

Koncem listopadu vnikl lupiã do

chaty v Tvrdkovû. Rozbil dvefie,

pak vypáãil dvefie do dílny a od-

nesl si náfiadí za 23 tisíc Kã.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Z okolních mûst a obcí

Projekt Bilanãní diagnostika dospûl do fáze realizace
Vybraní uchazeãi z evidence 

úfiadu práce jiÏ procházejí v˘bû-

rov˘m systémem a následnû od-

born˘mi kurzy v rámci projektu

Bilanãní diagnostika. Cílem to-

hoto projektu je pomoci najít ce-

stu k uplatnûní lidem z Bruntál-

ska, a to pomocí zvy‰ování je-

jich kvalifikace. Dosavadní prÛ-

bûh projektu hodnotila první

konference na toto téma v pátek

25. listopadu.

Projekt Bilanãní diagnostika do-

spûl do fáze realizace. Systémem

sebepoznávání vlastních moÏ-

ností prochází uchazeãi z evi-

dence úfiadÛ práce v Bruntále,

R˘mafiovû a Krnovû. Následnû

jsou zafiazováni do kurzÛ, v ni-

chÏ získají kvalifikaci a budou

mít daleko vût‰í ‰anci získat

vhodnou práci. Projekt pfiitom

reaguje na poptávku trhu práce

a soustfieìuje se na takové zvy-

‰ování kvalifikace, jaké mÛÏe

b˘t prospû‰né rovnûÏ potencio-

nálním zamûstnavatelÛm. Cílo-

vou skupinou projektu jsou lidé

s nízkou úrovní kvalifikace a dále

nezamûstnaní do pûtadvaceti let.

Kurzy jsou zamûfieny na zvy‰o-

vání poãítaãové a jazykové gra-

motnosti, souãástí projektu je

motivaãní kurz a zejména kurzy

obsluhy CNC obrábûcích strojÛ

a poãítaãového CAD/CAM kres-

lení a konstruování. Celkem bu-

de do v‰ech kurzÛ zafiazeno 75

uchazeãÛ o práci, ktefií budou

absolvovat tyto kurzy zcela

zdarma - projekt je spolufinan-

cován Evropskou unií a státním

rozpoãtem âeské republiky

První zku‰enosti s realizací pro-

jektu si zástupci zúãastnûn˘ch

organizací sdûlili na konferenci,

kterou hostil Mûstsk˘ úfiad

Bruntál jako partner projektu

v pátek 25. listopadu. Vystoupil

zde hlavní manaÏer projektu

Mgr. Martin Pobofiil ze sdruÏení

Svût vzdûlávání, které je nosite-

lem projektu, dále manaÏer pro-

jektu pro lektorskou ãinnost Ing.

Pavel Koláfi, zástupci partner-

sk˘ch organizací - Úfiadu práce

Bruntál a Mûstského úfiadu

v Bruntále.

S konkrétními poznatky k reali-

zaci projektu pfii‰li sociální part-

nefii - zástupci spolupracujících

firem, pfiedseda Okresní hospo-

dáfiské komory, konference se 

úãastnili také lektofii kurzÛ, které

probíhají na Stfiední prÛmyslové

‰kole a Obchodní akademii

a stfiední zemûdûlské ‰kole

v Bruntále.

Podstatou bilanãní diagnostiky

je autoidentifikace - sebepoznání

uchazeãe, kter˘ takto zjistí své

vûdomosti, schopnosti, doved-

nosti, profesní pfiedpoklady a ze-

jména moÏnosti uplatnit se na tr-

hu práce. Na tomto základû bude

klient nasmûrován a motivován

k volbû budoucího povolání.

Profesní bilanãní diagnostiku

v rámci projektu provádí zku‰e-

n˘ bruntálsk˘ psycholog Mgr.

Miroslav PiÀos.

Absolventi kurzÛ mohou absol-

vovat praxi u zamûstnavatelÛ,

ktefií pak budou moci zamûstnat

vybrané uchazeãe po urãitou do-

bu s poskytnut˘m finanãním

pfiíspûvkem úfiadu práce na mz-

du. S pomocí zamûstnavatele se

uchazeã pfiiblíÏí k samotné-

mu pracovnímu místu a získá

k nûmu vztah. Zamûstnavatel na

druhé stranû mÛÏe svého poten-

cionálního pracovníka postupnû

formovat a vychovat si z nûj

kvalitního odborníka.

Projekt bude pokraãovat do

kvûtna pfií‰tího roku, av‰ak jeho

metody a závûry budou zuÏitko-

vávány i po jeho skonãení.  

Jifií Ondrá‰ek

Pozvánka do Karlovy Studánky
V sobotu 3. prosince 2005 zahájil provoz pro vefiejnost lyÏafi-

sk˘ vlek u tenisového hfii‰tû v Karlovû Studánce. Do vánoã-

ních svátkÛ bude otevfieno o víkendech v dobû od 9.00 do

21.00. V pracovní dny je moÏno dohodnout provoz vleku na

telefonu 777 648 004. Kvalitu pisty z pfiírodního a technické-

ho snûhu provûfiili ve ãtvrtek 1. prosince na tréninku mladí

závodníci TC Pradûd. Hodnocení: skvûlé - doporuãujeme! 

TC Pradûd

Fota: archiv MûÚ Bruntál
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Betlémské svûtlo 2005
„To svûtlo ve tmû svítí a tma je nepohltila“ (Jan 1,5)

JiÏ od roku 1989 máme pomûrnû mlad˘, ale zato krásn˘

a u srdce hfiejiv˘ zvyk pfiiná‰et si domÛ „Betlémské svût-

lo“.

My‰lenka ‰ífiení Betlémského svûtla jako pouta, které

spojuje (nikoliv svazuje) lidi dobrého srdce, vznikla

v roce 1986 ve studiu ORF Linz (Rakousko),

kde se snaÏili obohatit televizní akci urãenou

na pomoc tûlesnû postiÏen˘m dûtem. Pfied

Vánocemi proto poslali letadlem do

Betléma tûlesnû postiÏené dítû, které z ba-

ziliky Narození pfiivezlo do Rakouska

vûãn˘ plamínek. Od té doby zapalují

vybrané dûti Betlémské svûtlo

v Betlémû v jeskyni v místû, kde se 

údajnû narodil JeÏí‰ Kristus. Odtud je

pak svûtlo pfiepraveno ve speciální

lampû letadlem do Rakouska, kde si je pfie-

bírají skauti a zástupci médií prakticky

z celé Evropy. K nám se Betlémské svûtlo

dostane díky âeskému rozhlasu, âesk˘m dra-

hám a junákÛm, ktefií roz‰ífií Betlémské svûtlo

i tento rok do takfika v‰ech koutÛ na‰í vlasti. Díky nim si

mÛÏete pfiijít pro tento symbolick˘ plamínek, vná‰ející

do na‰ich srdcí pohodu, lásku a nadûji. Poté ho odnést

domÛ a opatrovat ho, chránit sv˘mi dlanûmi a dávat

pozor, aby nezhasl aÏ do ·tûdrého dne, kdy se slaví

narození JeÏí‰e Krista.

Povídá se, Ïe kdo plamínek pfiinese domÛ, má za-

‰eptat do plamínku své pfiání. Pokud plamínek

vydrÏí aÏ do ·tûdrého dne, pfiání se mu vy-

plní. Jde vlastnû o podobn˘ zvyk z dfiívûj-

‰ích ãasÛ, kdy se pfiání ‰eptalo do pla-

mínku první zapálené svíãky na vánoã-

ním stromeãku.

Leto‰ní vlaky vezoucí Betlémské svûtlo

vyrazí na svou pouÈ 17. prosince 2005

a pojedou v‰emi smûry, k nám po trase

Olomouc - Opava. Pro Betlémské svûtlo

si mohou r˘mafiov‰tí obãané pfiijít do kos-

tela sv. Michaela, na ·tûdr˘ den jej budou

na mûstské trÏnici pfiedávat také skauti, kte-

fií se kaÏd˘ rok starají o jeho transport do

R˘mafiova. 

JiKo zdroj www.betlemskesvetlo.cz

Pfiipomínáme si

Úsmûvnû

Advent ...

Adventní pÛst
Stejnû jako byla odli‰ná délka a zaãátek adventní doby, tak se

v rÛzn˘ch krajích li‰il pfiístup k adventnímu pÛstu. V roce 581

udával snûm církevní matikonsk˘ jako postní dny pondûlí, stfie-

du a pátek.

Snûm turonsk˘ v roce 567 zase stanovil, aby se fieholníci posti-

li po celou dobu prvním prosincem poãínaje.

Byla ov‰em i období, kdy se adventní pÛst tolik nedodrÏoval.

Napfiíklad papeÏ Urban V. (1362-1370) zakázal poÏívat maso

v adventní dobû pouze duchovním u svého dvora.

A jak˘ mûl advent smysl a v˘znam?

Svat˘ ãas adventní mûl podle mínûní a pfiání církve povzbuzo-

vat vûfiící a zároveÀ je nabádat k pokofie. -zr-

... pochází z katolické církve. Je

to období radostného oãekávání

a tû‰ení - vûfiící se tû‰í na pfií-

chod Spasitele, ostatní na nej-

pfiíjemnûj‰í svátky v roce. Kdo

si v tûchto dnech pfiivstane a ko-

lem ‰esté hodiny je v kostele, 

usly‰í takzvané roráty, písnû,

které se zpívají na jitfiních

m‰ích. KfiesÈané doporuãují pro

adventní t˘dny mírn˘ pÛst, pro-

toÏe stfiídmost v jídle bystfií roz-

jímání.

Adventní doba trvá ãtyfii nedûle

pfied slavností Narození Pánû (25.

12.). Dûti dostávají adventní ka-

lendáfie a otevírají

kaÏd˘ den jedno

ãokoládové okén-

ko. Tématem ad-

ventní doby je

pfiíchod Krista.

Advent je roz-

ãlenûn na dvû

ãásti. Od první

nedûle adventní

do 16. prosince je

pozornost upfiena na pfií-

chod Krista. Druhou ãástí je

poslední adventní t˘den -

17. - 24. prosince - a je zamûfiena

ke slavnosti Naroze-

ní Pánû.

S adventem pfii-

chází mil˘ zvyk.

KaÏdou nedûli

se má zapálit

jedna ze ãtyfi

svíãek na ad-

ventním vûnci.

Snad abychom si

pfiipomnûli, jak bli-

zouãko uÏ ten ·tûdr˘ den

je. Adventní vûnec, tak

jak ho známe dnes, se

o Vánocích nerozsvûcí pfiíli‰

dlouho. Teprve roku 1860 ho pr˘

prvnû zavûsil teolog Johann

Hinrich Wichern v domovû pro

zanedbanou mládeÏ. PÛvodnû to

byl zdoben˘ zelen˘ jedlov˘ koru-

nov˘ svícen, v nûmÏ bylo mno-

hem více svíãek neÏ v dne‰ním

adventním vûnci. Tenkrát se do

vûnce nedávala a nerozsvûcela

pouze jedna svíãka jednou t˘dnû,

ale kaÏd˘ den právû tak, jako

dnes dûti ve svém adventním ka-

lendáfii kaÏd˘ den otvírají jedna

dvífika.

Hovory lidí
Slova jsou jak ptáãci. Vypustíte je a zpût uÏ je

do klícky nedostanete. Mnohdy slova pfiirov-

náme k vystfielené stfiele nebo ‰ípu. A nûkdy

jsou to skvosty, které zaslechnete jen tak.

Prostû útrÏky rozhovorÛ dûtí, dospûl˘ch v ãe-

kárnû, na zastávce, v obchodû, v chodbû pa-

neláku.

Dûti se domlouvaly, Ïe spolu pÛjdou bobovat,
jejich rodiãe sledovali telku a rozhodli, Ïe bu-

dou lízovat. V cukrárnû nakupující poÏadova-

la truhliãky. To je hust˘, Ïe? Musíte b˘t in.

Vûdûla jste, Ïe ten jejich syn není úplnû je-

jich, oni si ho adaptovali.
Pfiestavovali chalupu a zmodernizovali také

socialistické zafiízení. To je maso, to je fiãák.

A je vymalováno. Není to moje parketa, to je

náfiez, to nemá chybu!

Na mé slu‰né: Mûjte se pûknû! dostalo se mi

odpovûdi: Není zaã. âárky ve vûtách a sou-

vûtích oznaãuje lid studentsk˘ jako inter-
rupãní znaménka, zkrátka mají trochu pople-

tené termity. Je to potaÏmo rizoto.

Îe byste uvedli spoustu dal‰ích pfiíkladÛ?

Ano, jazyk Ïije, neustrnul, pokud by mÛj hlas

nûkam doletûl - prosila bych o obyãejnou

slu‰nost. Ve vyjadfiování i ve vztazích. Ve

v‰edním dni, v televizi i v politice. A vÛbec.

Nûco na závûr? Hovor dvou váÏen˘ch muÏÛ,

starosty Dolní Moravice pana Ladislava

Velebného s místním faráfiem. Pfii setkání se

pozdravili takto: Dobr˘ den, velebn˘ pane.

Odpovûì znûla: Dobr˘ den, pane Velebn˘!

¤eknûte sami, Ïe je to mile úsmûvné. -Si-
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Osadní v˘bory informují

Osadní v˘bor v Ondfiejovû
blahopfiál oslavencÛm

Mikulá‰ nadûloval
ondfiejovsk˘m ‰kolou povinn˘m

Ve ãtvrtek 17. listopadu slavili lidé státní svátek Den boje za svobo-

du a demokracii. Ondfiejov‰tí slavili v ten den také, ale trochu jinak.

Druhá nejstar‰í obyvatelka Ondfiejova paní Bedfii‰ka Bernátková 

oslavovala krásné Ïivotní jubileum 87 let, které pfiipadlo na 16. listo-

padu. A aby jí nebylo smutno, spolu s ní slavila také její dlouholetá

kamarádka Josefka Blahu‰ová, s níÏ se zná rovn˘ch padesát let a kte-

rá 15. listopadu dovr‰ila kulaté osmdesátiny.

Obûma oslavenkyním pfii‰ly blahopfiát za Osadní v˘bor Ondfiejov pa-

ní AneÏka Továrková a Ludmila Vykoukalová, pfiedaly jim dárkov˘

balíãek a popfiály do dal‰ích let Ïivota hodnû zdraví a ‰tûstí a také,

aby jim jejich pfiátelství je‰tû dlouho vydrÏelo. JiKo

Stejnou oblibu si jako tradiãnû pofiádaná podívaná na jedlíky ‰vestko-

v˘ch knedlíkÛ nebo ãervnové kácení máje vyslouÏila i kaÏdoroãní 

mikulá‰ská nadílka v Ondfiejovû. V nedûlní podveãer 4. prosince se

v místní spoleãenské místnosti v Kolibû se‰lo 28 dûtí v doprovodu pat-

nácti ochráncÛ z fiad rodiãÛ. Dûti si ãekání na ãerta s Mikulá‰em zpfií-

jemÀovaly hrami, boufiliv˘mi rozhovory a diskotékou. Za cinkotu fietûzÛ

a zvonÛ se do bujarého veselí pfiimíchali nenápadnû i dlouho oãekávaní

ãert s Mikulá‰em. Po prvotním úleku a utû‰ení nejmen‰ích adeptÛ kotle

pekelného se zpívalo, pfiedná‰elo a nadûlovalo. Doufejme, Ïe sliby dûtí

nebyly plané a Ïe si minimálnû do pfií‰tí nadílky budou vzornû plnit do-

mácí úkoly a pomáhat mamince. Text a foto: Katefiina Továrková

Adventní v˘stava Janovice
Milují ho dûti i dospûlí - ãas

pfiedvánoãní, neboli adventní.

Advent zaãíná jiÏ ãtyfii víkendy

pfied Vánocemi. Vnese do na‰ich

domÛ a bytÛ atmosféru nadchá-

zejících sváteãních dnÛ.

HospodyÀky zaãínají zdobit své

pfiíbytky, chodí s rodinou do lesa

a vracejí se s ta‰kami pln˘mi vo-

Àavého chvojí a alespoÀ malou

vûtviãkou jmelí pro ‰tûstí.

V kaÏdém pfiípadû v‰ak zaãíná

ãas vánoãní. Na stole pomalu

rozkvétají barborky a hospodyÀ-

ky zaãínají péct rÛzné vánoãní

pamlsky a cukrovinky. Do oken

aranÏujeme ‰ÀÛry barevn˘ch

svûtel a na sklo nalepujeme an-

dûlíãky, zvoneãky a spoustu dal-

‰ích snûhov˘ch obrázkÛ. Na‰e

ãisté, uklizené domácnosti pro-

voní vÛnû cukroví, skofiice a va-

nilky. V‰echny tyto vánoãní de-

korace a vÛnû v nás probouzejí

sváteãní náladu plnou krásného

oãekávání.

Inspirativní adventní v˘stavu 

uspofiádaly ve dnech 21. - 27. li-

stopadu, ostatnû jako kaÏd˘ rok,

za Osadní v˘bor Janovice

Jaroslava Mazelová a Dá‰a

Vogelová spoleãnû se v‰emi vy-

stavujícími janovick˘mi obãany.

Nejen k vidûní, ale i k prodeji

byly v˘‰ivky, adventní vûneãky,

perníková chaloupka, svícen ne-

bo srdce, betlémy, mikulá‰ské

pytlíky, vizovické peãivo, paliã-

kované nebo slamûné ozdoby,

svícny a stojany pod stromek,

ale i napfiíklad pletené ‰ály a ru-

kavice nebo adventní kalendáfi

na ot˘pce. V̆ stava zaujala nejen

dospûlé zájemce, ale zálibnû se

kochaly pohledem i dûti, kter˘m

se pfii pohledu na perníkové a ji-

né dobroty sbíhaly sliny.

A kdo vlastnû byli autofii této

vskutku kouzelné pfiedvánoãní

v˘stavy? Jak jiÏ bylo fieãeno, ja-

noviãtí velice ‰ikovní a zruãní

obãané: Marie Groisová, Vlasta

Furi‰ová, Anna Hajznerová,

Jitka FojtÛ, Anna Gregerová,

Jaroslava Mazelová, Svûtlana

Nováková, Jifiina Vojtková, Mar-

kéta Miãková, Miroslav Morá-

vek (obrazy), Ivana ·védíková,

Katefiina Furi‰ová, PéÈa a Fanda

·védíkovi, teprve tfiílet˘ Luká-

‰ek Furi‰, sleãny ·árka Furi‰ová

a Terezka Pavézová a dûti

z Matefiské ‰koly v Janovicích se

sv˘mi uãitelkami Ivou Valovou

a ZdeÀkou Jarmarovou.

Osadní v˘bor v Janovicích dûku-

je v‰em obãanÛm za zapÛjãení

exponátÛ i za jejich vstfiícn˘ pfií-

stup ke sluÏbám na v˘stavû.

A jedna rada na závûr. V souvis-

losti s adventem bychom nikdy

nemûli zapomínat, Ïe zapálené

svíãky a ‰ÀÛry elektrick˘ch svût˘-

lek pfiedstavují zv˘‰ené riziko po-

Ïáru. Svûtélka v‰ak k VánocÛm

neodmyslitelnû patfií, a kdyÏ bude-

me dodrÏovat pár jednoduch˘ch

pravidel, mÛÏeme si Vánoce uÏít

v klidu a v pohodû. TakÏe, ‰Èastné

a veselé Vánoce! JiKo

Pozvánka
Osadní v˘bor v Janovicích u R˘mafiova pofiádá v nedûli 18. prosince 2005 od 18 hodin v obfiadním sále janovického zámku 3. adventní
koncert pûveckého sdruÏení Variace. V‰echny srdeãnû zve Osadní v˘bor Janovice
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Z historie okolních obcí

Biskup Dr. Norbert Klein, opat Robert Schälzky - velmistfii fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ
Dva synové z chud˘ch tkalcovsk˘ch rodiny

z RyÏovi‰tû dosáhli v fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ

nejvy‰‰ího postavení. Byli jmenováni velmist-

ry fiádu. Jsou to knûz Dr. Norbert Klein a jeho

synovec knûz Robert Schälzky. Oblékali ‰at 

úfiadu velmistra fiádu od roku 1923 do roku

1933, respektive od roku 1936 do roku 1948.

Po první svûtové válce ode‰el ze zemû nûmec-

k˘ arcivévoda. Biskup Klein byl do roku 1921

jeho zástupcem a v roce 1923 byl zvolen vel-

mistrem. Byl to první ãlovûk z lidu a první vel-

mistr ne‰lechtického pÛvodu.

Norbert Klein se narodil v RyÏovi‰ti 25. 10.

1866 jako Johann Klein a zemfiel 9. 3. 1933

v Bruntále. Byl synem tkalcovského mistra

Josefa Kleina a jeho manÏelky Magdaleny, ro-

zené Scholzové. Nav‰tûvoval bohosloveck˘ 

ústav v KromûfiíÏi a studoval v Olomouci

a Insbrucku.

Po skonãení studia získal jméno Norbert.

Knûzem byl vysvûcen 27. 7. 1890 v Insbrucku.

Do roku 1902 pÛsobil jako administrátor

a mûstsk˘ kaplan v probo‰tství farního kostela

v Opavû. Zde byl jako mlad˘ a snaÏiv˘ knûz

velmi oblíben. Jeden rok byl faráfiem ve Svûtlé

Hofie. Poté se vrátil jako probo‰t do Opavy, to

bylo roku 1903. Císafi Franti‰ek Josef I. ho jme-

noval 19. 10. 1916 biskupem v Brnû. (Byl to

poslední biskup jmenovan˘ císafiem Franti‰kem

Josefem I., 21. 11. 1916 císafi zemfiel.)

Po potvrzení ¤ímem (7. 12. 1916) byl 28. 1.

1917 vysvûcen na biskupa v Opavû. Do funkce

byl uveden 11. února v Brnû. Svojí dobrotivou

a pokojnou povahou dovedl fie‰it ve své diecé-

zi v‰echny zmatky váleãné a pováleãné doby.

I jako ãlen církevní vrchnosti zÛstal stále

skromn˘m a prost˘m ãlovûkem. Vyznával pfii-

rozenou lásku k domovu. PoÏíval také velkou

dÛvûru papeÏe a byl nûkolikrát v ¤ímû.

Svatá stolice mu schválila v roce 1926 z dÛvo-

du dvojího zatíÏení rezignaci na brnûnské bis-

kupství. Tak se mohl biskup Klein od roku

1926 navzdory nemoci plnû vûnovat jen fiádu.

Byl také vynikající fieãník.

Biskup Klein udûlal hodnû pro v˘znam fiádu,

ãinn˘ byl pfiedev‰ím v charitativním sektoru.

Podle tehdej‰ího soupisu udrÏoval následující

zafiízení:

- nemocnice v Opavû, Bruntále, Vrbnû,

Dlouhé Vsi, RyÏovi‰ti, chudobince v Bruntále

a na Bouzovû. Tato zafiízení spravoval knûz

Seelsorge a o‰etfiování provádûli nûmecké fiá-

dové sestry;

- lidové, obecné a pomocné ‰koly a ‰kolky.

V drÏení fiádu byly hrady Sovinec a Bouzov,

zámek v Bruntále a v Dlouhé Vsi. V‰echny by-

ly vybaveny hodnotn˘mi sbírkami.

Na charitativní ãinnost vydával fiád milionové

sumy. Klein vybudoval bohosloveck˘ ústav

v Bruntále, stejnû tak noviciát v Gumpoldkir-

chenu a v Niederrösterreichu pro v˘chovu doro-

stu. Úzce je s jeho tvofiivostí spojena také mo-

dernizace nemocnice v Opavû a lázní Karlova

Studánka. Také se obnovilo poutní místo

u Vfiesové studánky.

Syn chudého tkalce z RyÏovi‰tû jako první ob-

ãan dosáhl vysoké hodnosti velmistra fiádu nû-

meck˘ch rytífiÛ, kterou zastávali do této doby

jen arcivévodové.

Velmistr opat Schälzky se narodil 13. 8. 1882

v RyÏovi‰ti. Byl synovcem posledního nûmec-

kého biskupa v Brnû a velmistra fiádu nûmec-

k˘ch rytífiÛ Dr. Norberta (Johanna) Kleina. Byl

jako jeho str˘c kfitûn˘ Johann a pfii vysvûcení

dostal nové jméno (Robert).

Robert Schälzky studoval na gymnáziu

v Opavû. V roce 1902 vstoupil do fiádu. Potom

studoval v Brixenu a v roce 1907 zde byl vy-

svûcen na knûze. Po vysvûcení byl administrá-

torem v Bruntále a katechetou na obecné ‰ko-

le. Byl excelentním fieãníkem, velmi oblíbe-

n˘m knûzem a vynikajícím organizátorem. JiÏ

brzy se ukázal jeho zájem o spoleãenskou a so-

ciální ãinnost.

Od roku 1920 do roku 1925 byl poslancem

parlamentu v Praze a zaslouÏil se pfiedev‰ím

o zákon o dÛchodovém a invalidním poji‰tûní

(sociální dávky, dÛchod). V letech 1919 - 21

pÛsobil dokonce v mûstské správû Bruntálu ja-

ko první radní.

Byl generálním ekonomem fiádu. V dobû ne-

moci velmistrÛ Kleina i Heidera fiídil páter

Schälzky chod celého fiádu.

Od roku 1936 byl jako nástupce Paula Heidra

velmistrem fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ. Nûmeckou

církevní kapitulou byl zvolen ve Vídni vel-

mistrem opût obãan RyÏovi‰tû. O nûco pozdû-

ji byl vysvûcen opatem.

Po str˘ci biskupu Kleinovi a opatu Paulu

Heiderovi byl tfietím obãansk˘m úfiedníkem

v tomto vysokém úfiadu.

Od roku 1809 se stal velmistrovsk˘m sídlem

zámek v Bruntále. Teprve od roku 1926 zde

mûl také stálé místo velmistr. Dfiíve neÏ Robert

Schälzky nastoupil do úfiadu, nav‰tívil i se

svou matkou svoje rodné mûsto RyÏovi‰tû.

Byl také velk˘m pfiítelem hory Pradûdu a jeho

pohofií. Po dobu funkãního období opata

Schälzkého byla vybudována vût‰ina podnika-

telsk˘ch staveb pro chov ovcí a stavba velké-

ho hotelu v Karlovû Studánce.

V ãervnu 1946 odcestoval opat Schälzky do

Vídnû.

Poslední mûsíce strávil velmistr Robert

Schälzky v sídle fiádu v Lana - na jihu Tyrol.

Zde zemfiel 18. ledna 1948 a na‰el zde klidné

místo posledního odpoãinku.

Ing. Franti‰ek Rechtorik
Prezident T. G. Masaryk pfiijel na pfiátelskou náv‰tûvu ãlenÛ fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ na hrad
Bouzov 16. 6. 1929 Fota: archiv Ing. Franti‰ek Rechtorik

Velmistr Robert Schälzky

ThDr. Norbert Klein



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: V kaÏdém snu je skryta hofikost konce. A konec postrádá

vlídnost nadûje. Eduard Peti‰ka
Známá i neznámá v˘roãí
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INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - prosinec 2005

9. 12. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé - závûr
10. 12. 10.00 SVâ Velká cena okresu Bruntál ÏákÛ 

v ‰achu
12. 12. 16.15 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

10. 12. Den lidsk˘ch práv, v˘roãí pfiijetí V‰eobecné deklarace lid-
sk˘ch práv Valn˘m shromáÏdûním OSN v roce 1948, slaví se
od roku 1950

10. 12. Slavnostní pfiedání Nobelov˘ch cen, v˘roãní den úmrtí za-
kladatele ceny Alfreda Nobela (21. 10. 1833 - 10. 12. 1896)

10. 12. 1790 nar. Václav Veverka, vynálezce ruchadla (zemfi. v únoru 1849)

- 215. v˘roãí narození

11. 12. Svûtov˘ den dûtství, v˘roãí zaloÏení UNICEF v roce 1946
11. 12. 1810 nar. Alfred de Musset, francouzsk˘ spisovatel (zemfi. 2. 5. 1857) 

- 195. v˘roãí narození

12. 12. 1915 nar. Frank Sinatra, americk˘ zpûvák a filmov˘ herec (zemfi. 

14. 5. 1998) - 90. v˘roãí narození

13. 12. 1900 nar. Karel Teige, teoretik umûní, grafik a redaktor (zemfi. 

1. 10. 1951) - 105. v˘roãí narození

14. 12. 1895 nar. Paul Éluard, francouzsk˘ básník (zemfi. 18. 11. 1952) 

- 110. v˘roãí narození

14. 12. 1990 zemfi. Friedrich Dürrenmatt, ‰v˘carsk˘ spisovatel pí‰ící nû-

mecky (nar. 5. 1. 1921) - 15. v˘roãí úmrtí

15. 12. 1675 pohfiben Jan Vermeer van Delft, holandsk˘ malífi (pokfitûn 

31. 10. 1632) - 330. v˘roãí pohfibu

15. 12. 1920 nar. Vlastimil Brodsk˘, herec (zemfi. 20. 4. 2002) - 85. v˘r. nar.

16. 12. 1775 nar. Jane Austenová, anglická spisovatelka (zemfi. 18. 7. 1817) 

- 230. v˘roãí narození

17. 12. 1770 nar. Ludwig van Beethoven, nûmeck  ̆skladatel (zemfi. 26. 3. 1827) 

- 235. v˘roãí narození

18. 12. Mezinárodní den vystûhovalcÛ, vyhlá‰en OSN, slaví se
od roku 2000

19. 12. 1915 nar. Edith Piaf, vl. jm. E. Giovanna Gassionová, francouzská 

zpûvaãka (zemfi. 11. 10. 1963) - 90. v˘roãí narození

20. 12. 1890 nar. Jaroslav Heyrovsk˘, fyzikální chemik, tvÛrce polarogra-

fické analytické metody, nositel Nobelovy ceny (zemfi. 27. 3. 

1967) - 115. v˘roãí narození

21. 12. 1375 zemfi. Giovanni Boccaccio, italsk˘ spisovatel (nar. 1313) 

- 630. v˘roãí úmrtí

21. 12. 1765 zemfi. Prokop Divi‰, pfiírodovûdec, vynálezce bleskosvodu 

(nar. 26. 3. 1698) - 240. v˘roãí úmrtí

21. 12. 1850 nar. Zdenûk Fibich, skladatel (zemfi. 15. 10. 1900) - 155. v˘-

roãí narození

21. 12. 1940 zemfi. Francis Scott Fitzgerald, americk˘ prozaik (nar. 24. 9. 

1896) - 65. v˘roãí úmrtí

Pranostiky na mûsíc prosinec
• Prosinec, kdyÏ je mu zima, halí se v bíl˘ koÏich.
• Prosinec promûnliv˘ a vlah˘, nedûlá nám zima tûÏké hlavy.
• Studen˘ prosinec - brzké jaro.
• Jaké zimy v prosinci, taková tepla v ãervnu.
• Mléãná dráha v prosinci jasná, bude v pfií‰tím roce úroda krásná.
• Není-li prosinec studen˘, bude pfií‰tí rok huben˘.
• KdyÏ v prosinci mrzne a snûÏí, úrodn˘ rok na to bûÏí.
• Mnoho snûhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
• Jsou-li v zimû po cestách ledy, podafií se v˘bornû zelí.
• KdyÏ mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
• Svatá Barbora vyhání dfiíví ze dvora.
• Po svaté Baru‰i stfiez nosu i u‰í!
• Jaké poãasí na svatou Barboru, takové b˘vá cel˘ advent.
• KdyÏ na Mikulá‰e pr‰í, zima lidi hodnû zkru‰í.
• Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdel‰í noc.

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)

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 - prosinec
Pozor v pátek zmûna!

Ve dnech 24. a 25. prosince bude kryt˘ bazén uzavfien.
Sleva vstupného - prodej do 15.30 !!!

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

Pondûlí zavfieno

Stfieda 14.00 - 19.00 hod.

Pátek 14.00 - 18.30 hod.

Nedûle 13.00 - 19.00 hod.

Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

âtvrtek 14.00 - 19.00 hod.

Sobota 14.00 - 19.00 hod.
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Spoleãenská kronika

Mûstská knihovna

Narodili se noví obãánci
Tobiá‰ Gurban ................................................................ Stará Ves

Michael Ma‰ek ............................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Josefa Blahu‰ová - Ondfiejov ................................................ 80 let

Vlasta Klíãová - R˘mafiov ..................................................... 80 let

Vincenc Sigmund - R˘mafiov ................................................. 82 let

Emilie Burgetová - R˘mafiov ................................................. 83 let

BoÏena Dobe‰ová - R˘mafiov ................................................. 83 let

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

Klára Peková - R˘mafiov ....................................................... 83 let

Marie Furi‰ová - Janovice ..................................................... 83 let

Dobroslava Nováková - R˘mafiov ......................................... 85 let

BoÏena Zelendová - R˘mafiov ............................................... 86 let

Maria Pavlátová - R˘mafiov ................................................... 86 let

Bedfii‰ka Bernátková - Ondfiejov ........................................... 87 let

Rozlouãili jsme se
Franti‰ek Stfie‰inka - R˘mafiov ............................................... 1940

MUDr. Roman Volnohradsk˘ - R˘mafiov ............................... 1932

Vojtûch Vykoukal - R˘mafiov ................................................. 1924

Je tomu pár t˘dnÛ, co jsme se

rozlouãili s první cviãitelkou

a skvûlou organizátorkou r˘ma-

fiovské tûlov˘chovy paní

Jindfii‰kou Biãíkovou. Ode‰la,

a pfiesto zÛstává mezi námi.

KdyÏ Dr. Miroslav Tyr‰ uvádûl

v Ïivot svÛj „tûlocvik prost˘“,

kter˘ se stal nezbytnou souãástí

Ïivota ‰irok˘ch

mas lidu, jistû ne-

mohl pfiedpoklá-

dat, Ïe se o nûko-

lik desítek let po-

zdûji najde ãlo-

vûk, kter˘ jeho

my‰lenky a dílo

v moderním poje-

tí rozvine s ne-

smírnou obûta-

vostí a organizá-

torsk˘m umûním.

Ale v pováleãném R˘mafiovû, na

sklonku roku 1946, se tak záslu-

hou Jindfii‰ky Biãíkové stalo.

Sokol si od poãátku své ãinnosti

vedl znamenitû. Cviãily v‰echny

vûkové sloÏky a málokdo si dnes

je‰tû vzpomene, Ïe uÏ v následu-

jícím roce bylo uspofiádáno prv-

ní vefiejné vystoupení - cviãení

prostná a náfiaìového tûlocviku.

V první polovinû padesát˘ch let

minulého století, od kdy na‰e TJ

nese název Jiskra, byla na‰e cvi-

ãitelka spolu s dal‰ími ãlenkou

okresní náãelnické rady tehdej‰í-

ho r˘mafiovského okresu. A to je

období, kdy se poãíná její orga-

nizátorská ãinnost - pofiádání ve-

fiejn˘ch vystoupení. Zaãíná se

psát historie velkolep˘ch období

na‰ich spartakiád.

UÏ v roce 1960 byla na fiadû 

III. okresní spartakiáda, tento-

krát ve Velké ·táhli. Po územní

reorganizaci státního útvaru z ro-

ku 1960 organizuje okrskov˘

spartakiádní ‰táb první okrsko-

vou spartakiádu v roce 1965, po-

kraãuje v roce 1975, kdy jiÏ vy-

stoupilo na 1 780 cviãencÛ

a spartakiádu zhlédlo 3 500 divá-

kÛ. Cviãenci Jiskry se pod vede-

ním Jindfii‰ky Biãíkové úãastnili

cviãení na Slovensku ve ·túrovû

a ·uranech, poté v Moravském

Berounû, Bfiidliãné, Bruntále,

Krnovû a nakonec i v Praze.

Cviãení v tomto období nachází

masovou odezvu, a proto i dal‰í

vystoupení v roce 1980 pfiedãilo

svou organizací a úãastí cviãeb-

ních sloÏek dosud v‰echny ma-

sové akce tohoto charakteru.

Vystoupilo zde 2 353 cviãencÛ

ve 13 skladbách, kter˘m tleskalo

více jak 5 000 nad‰en˘ch divá-

kÛ. Co bylo zásluhou na‰í cviãi-

telky povaÏováno za nejvût‰í ak-

ci vefiejného vystoupení, bylo 

opût pfiekonáno v roce 1985. 

29. kvûtna vystoupilo

v R˘mafiovû sice „jen“ 2 311 cvi-

ãencÛ v 11 skladbách, ale svou

choreografií, plynul˘mi nástupy

a odchody z cviãební plochy

a zvlá‰tû pak naprosto precizním

pfiedvedením pfiispûli cviãenci

k nezapomenuteln˘m záÏitkÛm.

Hromadná vystoupení tentokrát

zhlédlo 6 200 divákÛ.

AÈ si vysvûtlíme z pohledu dne‰-

ní doby toto období jakkoliv,

skuteãností zÛstává, Ïe sport se

tehdy znaãnû rozvíjel - i díky na-

‰í paní Jindfii‰ce. KaÏdá doba má

své klady a zápory, kaÏd˘ Ïivot

pfiiná‰í dobré i zlé. Dopustili by-

chom se proto smrtelného hfií-

chu, kdybychom z jejího Ïivota

vypustili toto období.

Její celoÏivotní prací v‰ak neby-

la jen vefiejná vystoupení, ale

i celá fiada neformálních pohy-

bov˘ch aktivit s ‰irokou odez-

vou mezi vefiejností, jako je cvi-

ãení rodiãÛ a dûtí, cviãení Ïen, 

aerobic, sportovní gymnastika,

spolupráce s matefisk˘mi a zá-

kladními ‰kolami, pódiovky,

R˘mafiovská kladina, mikulá‰-

ské nadílky pro dûti, tûlov˘chov-

né akademie, ale také

R˘mafiovsk˘ desetiboj - vetera-

niáda, která v leto‰ním roce

vstoupila do svého 30. roãníku.

Z kulturních akcí musíme pfiipo-

menout jarní ·ibfiinky, na pod-

zim pak Vinobraní.

Po celou dobu její zásluÏné prá-

ce k ní patfiila i starost a péãe

o stafiiãkou tûlocviãnu z roku

1926. Ta sv˘mi parametry uÏ

dávno nesplÀuje souãasné pod-

mínky tûlov˘chovy a sportu,

a pfiece slouÏí.

Ode‰la, a pfiece zÛstává. Díky za

v‰echno krásné. âest její památ-

ce. Franti‰ek Pohanka

Je‰tû jednou za na‰í paní Jindfii‰kou ...

Po cel˘ mûsíc prosinec bude v hale knihovny

expozice vánoãní v˘stavy

V dobû vánoãních svátkÛ: od 27. 12. do 31. 12.

bude mûstská knihovna uzavfiena

PÛjãovní doba knihovny
Po 9-17, Út 9-17, St - zavfieno, ât 9-17, Pá 9-17, So 8-11
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Nová v˘stava - od 30. listopadu do 31. prosince:
Ryté sklo - vánoãní prodejní v˘stava ·árky Roãkové
Andûlé mezi nebem a zemí - práce dûtí ze ZU· R˘mafiov

Na kfiídlech andûlÛ
Andûlé patfií k nejoblíbenûj‰ím,

nejkrásnûj‰ím a pfiitom nejtajem-

nûj‰ím bytostem kfiesÈanské mysti-

ky. Tito obyvatelé nebes, boÏí slu-

Ïebníci, poslové, zvûstovatelé do-

br˘ch zpráv, ochránci a pfiímluvci

lidí pfies svou v podstatû vedlej‰í

roli ãlovûka vÏdy fascinovali a in-

spirovali. ZosobÀují dokonalost ve

v‰ech ohledech, krásu, nesmrtel-

nost, nezi‰tnou láskyplnost, dobro

a ãistotu, obranu slabého ãlovûka

pfied mocn˘mi silami zla. Jsou ne-

viditelní, av‰ak v‰udypfiítomní.

V tradiãních pfiedstavách jsou 

okfiídlení, takÏe ovládají lidmi vy-

snûn˘ pohyb - létání. Pfies svou

sluÏebnou úlohu disponují rozu-

mem a svobodnou vÛlí (stejnû ja-

ko lidé), nûktefií z nich dokonce

své moÏnosti volby vyuÏili ke

vzpoufie proti Bohu a stali se tak

andûly padl˘mi.

Ani dne‰ní sekularizovan˘ svût,

v nûmÏ víra v Boha znaãnû pole-

vila, se andûlÛ nevzdává. Typic-

k˘m pfiedstavitelem tûchto na

Bohu nezávisl˘ch andûlÛ je

WendersÛv Damiel, kter˘ pro lás-

ku k Ïenû odhodí svou nesmrtel-

nou existenci a stane se ãlovûkem.

Jeho ãinem se potvrzuje vÏdy tu-

‰ená blízkost mezi andûly a lidmi

i skuteãnost, Ïe jejich pravou do-

movinou není nebe, ale prostor

mezi ním a zemí.

Název Andûlé mezi nebem a zemí

zvolily spoluautorky prosincové

v˘stavy v r˘mafiovském muzeu

pro neobyãejnû bohatou pfiehlídku

prací dûtí nav‰tûvujících v˘tvarn˘

obor zdej‰í ZU·. Kamila H˘Ïová

a ·árka Lupeãková vytvofiily z ne-

pfieberného mnoÏství dvoj- i troj-

rozmûrn˘ch dílek sv˘ch svûfiencÛ

scénu andûlské hostiny, ke které se

pfii vernisáÏi 30. listopadu pfiipoji-

lo i nevídané mnoÏství náv‰tûvní-

kÛ muzea. Bez okolkÛ lze konsta-

tovat, Ïe tak nabito v muzeu je‰tû

nebylo. Andûlé z papíru, plastu

i drátÛ dokonale ovládli prostor

muzea, pokryli stûny velkého

i malého sálu, zasedli kolem stolu

prostfieného boÏskou manou

a hvûzdiãkovou polévkou, ale 

i obyãejnou svíãkovou, vznesli se

pod nebeskou klenbu mezi ptáky

a dal‰í létavce a nûkolik se jich

proplétalo i houfem náv‰tûvníkÛ.

VernisáÏ, kterou komentáfiem do-

provodil historik Jifií Karel a hu-

debnû Jifií Taufer a Jana Sedláã-

ková se sv˘mi Ïáky, se odehrávala

za ‰elestûní v‰udypfiítomn˘ch kfií-

del.

Pro zájemce o zhlédnutí nové v˘-

stavy pfiipojujeme informaci, Ïe

v malém sále je rovnûÏ instalována

prodejní expozice ruãnû rytého sk-

la z dílny ·árky Roãkové z Paseky.

Nûkolik vitrín chrání kfiehké v˘-

robky rÛzn˘ch barev a tvarÛ, mezi

nimiÏ dominují sady slavnostních

pohárÛ a sklenic, zdoben˘ch jem-

n˘mi motivy.  ZN

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˘

sobota 17. prosince 17.00

Brasileirinho
Dokument (Brazílie/Finsko/·v˘carsko 2005)

Brasileirinho pfiedstavuje divákÛm historii a nev‰ední vitalitu jedno-
ho z nejoriginálnûj‰ích brazilsk˘ch hudebních stylÛ - choro. Choro
vzniklo jako první skuteãnû brazilská instrumentální hudba a od své-
ho zaloÏení pfied 130 lety se vyvinulo do fascinující podoby moderní
tropické hudby. Tento hudební styl spojuje prvky evropsk˘ch a afro
rytmÛ. Choro bylo aÏ do 20. let pfiedním hudebním stylem Brazílie
a postupem ãasu se z nûj vyvinuly samba a bossa nova. ReÏie: 
M. Kaurismaki.  MládeÏi pfiístupn˘

sobota 17. prosince 19.30

Legendy z Dogtownu
Akãní drama (USA 2005)

Pfiíbûh skupiny mlad˘ch surfafiÛ z Kalifornie, ktefií se v 70. letech tak-
fika pfies noc stali legendami. Sv˘m stylem poloÏili základ dne‰ních
extremních sportÛ. MládeÏi pfiístupn˘

a Filmového klubu
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Jan Kry‰tof vstoupil do vûku, kdy pfiichází-

vají první ztráty blízk˘ch. Jak jsme vzpo-

menuli v pfiedchozí ãásti, byl ãlovûkem 

otevfien˘m a vstfiícn˘m, zabezpeãení rodiny

a dûtí vãetnû sirotkÛ pfiátel, o nûÏ se se svou

dobrou Ïenou nezi‰tnû staral, mu bylo nad

jiné dÛleÏit˘m. Rozhodnû nepatfiil k bohé-

mÛm ãi bonvivánÛm, jak jsme mnohdy zvy-

klí vídat umûlce dne‰ní, aãkoli na dobré jíd-

lo si zfietelnû potrpûl. Snad to bylo i tím, Ïe

pfies ve‰kerou svou v˘luãnost nepovaÏovala

tehdej‰í spoleãnost umûní za víc neÏ fieme-

sln˘ produkt.

„V roce 1740 se paní Sattlerová (psáno jin-

de téÏ Sadlerová) provdala za Jana Rich-
tra, 2. dubna 1741 v‰ak kolem druhé ho-
diny zemfiela. Pfied svou smrtí mû k sobû
zavolala a svûfiila mnû do ochrany svého
syna Josefa, kter˘ byl u mû v uãení. V ro-
ce 1740 se za Josefa Pilze provdala dcera
Urbana Pichlera Pavlína, kterou jsme vy-
chovávali od jejích 6 let. Dali jsme jí v˘-
bavu.
V roce 1738 jsem za pana opata Norberta
Umlaufa vymaloval v novû postavené prela-
tufie klá‰tera na Hradisku více pokojÛ a do-
mácí kapli. V roce 1739 maloval pan Daniel
Gran fresku v rondelu, jin˘ malífi jménem
Wiedon v tomto rondelu maloval architektu-
ru. Oba byli z Vídnû. V roce 1742 mû pan
hrabû Îerotín povolal do Velk˘ch Losin,
abych se tam ujal v˘malby kaple.
12. ãervna zemfiela moje manÏelka. Dal
jsem ji pohfibít v kostele Panny Marie u ol-
táfie sv. KfiíÏe, kam jsem právû téhoÏ roku
dal pofiídit nov˘ oltáfi. Potom jsem se svou
dcerou Pavlínou odcestoval do Velk˘ch
Losin, abych tam freskou vymaloval zá-
meckou kapli. Pobyl jsem tam pfies 2 mûsí-
ce. Dostal jsem za to kromû stravy 400 zl.
Tehdy byl u mû v uãení Josef Sattler. V záfií
jsem zaãal malovat kapli sv. Vavfiince
v kostele Panny Marie. Po vymalování této
kaple jsem se znovu 10. listopadu oÏenil
s pannou Marií Veronikou Sattlerovou.
Jejím otcem byl zdej‰í sochafi Filip Sattler,
pÛvodem z Tyrolska, matka byla rozená ve
Znojmû.
V dubnu roku 1743 jsem odcestoval do
·ternberka, kde jsem v kostele Nejsvûtûj‰í
Trojice vymaloval presbytáfi. Potom jsem
s Veronikou (novomanÏelkou) odjel do
Hole‰ova, na dûkanství vymaloval kapli,
kde kdysi pob˘val blaÏen˘ Jan Sarkander,
kdyÏ byl v Hole‰ovû faráfiem. Dostal jsem za
to 300 zl. Potom jsem tam do kostela nama-
loval mnohé oltáfiní obrazy, stejnû tak do
‰pitálu sv. Martina za vsí dva obrazy, sv.
Petra a Pavla a sv. Katefiinu. Potom jsem
odcestoval do ·ternberka a v kostele
Nejsvûtûj‰í Trojice vymaloval hudební kÛr
(tribunu). Mûli jsme se tam tehdy dobfie,
pan Armand byl vrchním kuchafiem.
23. ledna 1744 se narodil mÛj první syná-
ãek. Za kmotry byli milostiv˘ pan prelát ze

·ternberka a paní Jana Becková.
V roce 1743 jsem ve Velk˘ch Losinách vy-
maloval olejov˘mi barvami velk˘ strop zá-
roveÀ se ‰esti jin˘mi obrazy. Na stropû je
namalováno 9 andûlsk˘ch kÛrÛ, po stranách
4 evangelisté a na stûnách Nanebevstoupení
Krista a Nanebevzetí Panny Marie. Tyto
malby pfii‰ly do Kolaczowa ve Slezsku, pat-
fiícího panu hrabûti Îerotínovi. Potom jsem
namaloval s Josefem Pilzem u zdej‰ích
franti‰kánÛ kfiíÏovou cestu. TéhoÏ roku od-
cestoval mÛj ‰vagr Josef Sattler do ¤íma.
V roce 1743, 16. ledna, zemfiela moje paní
matka. Je pohfibena u Panny Marie, vedle
vûÏe. BÛh dej jí vûãn˘ klid a vûãné svûtlo aÈ
jí svítí. (Stará Handkova matka patrnû byd-

lela u syna v Olomouci.)

Tehdy jsem maloval freskou v jezuitském
kostele dvû kaple, kapli sv. Ignáce a kapli
sv. Franti‰ka Xaverského, to v‰e zdarma,
k vût‰í slávû boÏí.
V roce 1743, 29. dubna, pfiijela na‰e nejmi-
lostivûj‰í královna (Marie Terezie) do
Prahy a dala se korunovat za ãeskou králo-
vnu. Z Prahy odcestovala do Lince. Princ
Karel s generálem Lobkowiczem vy‰li ne-
pfiíteli s armádou vstfiíc a vyhnali ho z dû-
diãn˘ch zemí. Potom táhli do Bavorska, kde
dobyli rÛzná mûsta, a do Falce, kde se sv˘-
mi pandury (uherská pûchota nebo dobro-

volníci najímaní na jihu království nejãastû-

ji v Chorvatsku a Slovinsku - nedisciplino-

vaní a krutí, ale úÏasnû odváÏní vojáci, vy-

zbrojeni a organizováni podle tureck˘ch

zvyklostí) fiádil baron Trenck (posléze zem-

fiel jako vûzeÀ na ·pilberku). Potom pfiekro-
ãili R˘n a v‰e se jim dobfie dafiilo. Netrvalo
to v‰ak dlouho, protoÏe prusk˘ král, jehoÏ
spojencem byli Francouzi, poru‰il mír sjed-
nan˘ s královnou a vpadl se svou armádou
do âech. Princ Karel a generál Traun s ar-
mádou se museli stáhnout zpût za R˘n
a Prusy z âech vyhnat. Také královna po-
sbírala malé vojsko z uhersk˘ch odbojníkÛ,
jejichÏ vÛdcem byl mlad˘ Pálffy. Toto vojsko
táhlo do Horního Slezska, bylo v‰ak víc na
‰kodu neÏ k uÏitku, protoÏe zpÛsobilo
Hornímu Slezsku (dne‰ní ãást na‰eho

Slezska) mnoho útrap a ‰kod. RovnûÏ
Morava postavila z domobrany men‰í voj-
sko, kterému velel generál Keihl, velitel
Olomouce. Také tento stateãn˘ generál táhl
s domobranou do Horního Slezska a posta-
vil se nepfiíteli na odpor. V této dobû jsem
pro pana z Mayerswaldu na dóm namaloval
dva oltáfiní obrazy a fresky vnû i uvnitfi lo-
retánské kaple.
V roce 1744 jsem ve ·ternberku vymaloval
olejov˘mi barvami dûkanství. Velk˘ strop
nad schodi‰tûm jsem provedl freskou. S touto
prací jsem musel velmi pospíchat, protoÏe
Prus vpadl do âech a my jsme mûli obavy,
aby zase nedostal chuÈ vpadnout na Moravu.
V roce 1744 se moje dcera Pavlína provda-
la za sochafie Jana Kammereitha, pÛvo-

dem z âech, kter˘ byl ãlenem zdej‰ího ce-
chu. Jako své zku‰ební mistrovské dílo
zhotovil kamennou sochu Spasitele, která
stojí ve v˘klenku v klá‰tefie ve ·ternberku.
(...) Mlad˘ pár v kostele Nejsvûtûj‰í Trojice
sezdal Jeho Milost pan probo‰t ze
·ternberka. V letohrádku byla uspofiádána
velká hostina, po hostinû se tancovalo.
V této dobû jsem vymaloval u pana hrabûte
Îerotína ve Velk˘ch Losinách malou kapli.
V roce 1744 bylo na obloze moÏno vidût vel-
kou kometu, která stála nad ·panûlskem
a Portugalskem. 23. ledna téhoÏ roku se
mnû veãer mezi 4. a 5. hodinou, ve zname-
ní B˘ka, narodil mÛj první synáãek, po-
kfitûn˘ jménem Jan. Za kmotry mu byli
‰ternbersk˘ pan probo‰t a paní Jana
Becková (zde se Handke opakuje, viz v˘‰e).
TéhoÏ roku (1745) pfiijel polsk˘ král August
(do Olomouce) s královnou, dvûma prince-
znami a dvorem. Také z Vídnû pfiijel velko-
vévoda Franti‰ek Lotrinsk˘ s fiadou minist-
rÛ. Usídlili se na nûkolik dnÛ v biskupském
dvofie, kde spolu jednali o tehdej‰ích záleÏi-
tostech a uzavfieli spojenectví. Potom odce-
stoval kaÏd˘ do své zemû. Polsk˘ král rozdal
velké dary, také na‰e královna obdarovala
saské ministry. Po svatém ·ebestiánovi pfii-
‰ly zprávy, Ïe císafi v Mnichovû zemfiel. Po
smrti císafie a bavorského kurfifita uzavfiela
císafiovna s mlad˘m kurfifitem mír, ustoupi-
la z jeho zemû a v‰echno mu vrátila. Pak
do‰lo k nové válce. Královna postavila pûk-
né vojsko, k nûmuÏ se pfiipojili Sasové,
a princ Karel vpadl s touto spojenou armá-
dou do Slezska. U Stfiebomi do‰lo k bitvû,
v níÏ Prus zvítûzil. Toho léta do‰lo je‰tû
k dal‰ím bitvám, ale Raku‰ané z nich vy‰li
tak jako i pfii stfietnutí se Sasy pokaÏdé ne-
‰Èastnû. Prusk˘ král obsadil DráÏìany
a v Lipsku si vynutil velké peníze. Z DráÏ-
ìan se král August s královnou zachránili
útûkem do Prahy. Za tûchto nebezpeãn˘ch
událostí poslala na‰e královna hrabûte
Harracha do DráÏìan k pruskému králi
a uzavfiela s ním mír, podle nûhoÏ mu mûlo
zÛstat Dolní Slezsko, nic víc a nic míÀ. Tak
do‰lo k míru. Generál Traun v‰ak byl se
svou armádou v fií‰i u Frankfurtu nad
Mohanem. Tady se shromáÏdili kurfifiti a za
nového císafie zvolili velkovévodu Franti‰ka
Lotrinského. Královna tam také odcestova-
la a zúãastnila se korunovace. Po ní odjela
Jejich Veliãenstva zpût do císafiské reziden-
ce ve Vídni. Poté do‰lo k nové válce se ‰pa-
nûlsk˘m králem, kter˘ se spojil s Francouzi
a vtáhl do Itálie. Francouzsk˘ král vpadl do
Nizozemí a obsadil tam v‰echny pevnosti.
Koneãnû napadl Holanìany a ovládl i hory.
Tak se poveden˘m HolanìanÛm, ktefií po-
m˘‰leli na mír a pfiedkládali rÛzné návrhy,
otevfiely oãi. Angliãané v‰ak i nadále zÛsta-
li pfii uherské královnû.“ Mgr. Jifií Karel

(Citováno z autobiografie J. K. Handkeho)

Mistr Handke na poãátku druhé pÛle svého Ïivota
Z historie
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Psáno do ‰uplíku

próza
Lubo‰ Hlavienka: Zpovûì (12. ãást)

Jak˘ jsem byl hlupák, otãe, vlastní sebelítos-

tí zaslepen˘ hlupák. Myslel jsem, Ïe uÏ mÛ-

Ïu vûdût, co se od ní dá ãekat, myslel jsem si,

Ïe ji uÏ znám. Ale bylo to právû naopak, to

ona znala tak dobfie mû a já se jako slep˘ vfií-

til do jejích sítí. Jako bezbranná ovce jsem

hrdû vpochodoval rovnou do spárÛ

Rosalitina plánu. Ve chvíli, kdy její zuby

protrhly kÛÏi na muÏovû krku a z ran se mu

zaãala valit ven rudá potopa, jsem se totiÏ po

ní bez rozmyslu vrhnul.

Jedním obrovsk˘m gepardím skokem jsem ji

odtrhl od krvácejícího tûla, které se mi zatím

rezignovanû svezlo do klína. Rosalita se za-

tím pod tíhou mého útoku odvalila aÏ na dru-

hou stranu uliãky, ale hned se zaãala opût

zvedat na nohy.

âekal jsem, Ïe bude rozzufiená, oãekával

jsem od ní pfiívaly hnûvu potom, co jsem jí 

udûlal, v mírném podfiepu jsem byl pfiiprave-

n˘ na takfika jakoukoliv její reakci, jen ne na

tu, která pfii‰la.

Rozesmála se. Ona se, otãe, rozesmála, jako

vzdálená ozvûna pekelného hluku ke mnû

pronikal její bezcitn˘ smích, dávila se jím,

celá se mu oddávala, naprosto se v nûm vy-

Ïívala.

„âemu se to smûje‰, ãemu se to k ãertu tady

smûje‰?!“ okfiikl jsem ji.

„Tobû, Migueli, tobû a té tvé dûtinsky lidské

naivitû. Pofiád se snaÏí‰ b˘t jedním z nich, cí-

tí‰ se tak, brání‰ je, protoÏe kdykoliv si já

chci nûjakého vzít, je to pro tebe, jako bys ho

zabíjel sám. Ale co si myslí‰, Ïe s tebou udû-

lají, aÏ zjistí, k˘m skuteãnû jsi, myslí‰, Ïe

budou mít stejné slitování jako ...“

„Mlã!“ vykfiikl jsem na ni, ona ale pokraão-

vala pofiád dál.

„Ne, je ti to stejnû tak jasné jako mnû. Moc

dobfie ví‰, co by s tebou udûlali, kdyby tû tu

teì na‰li kleãícího nad tím zakrvácen˘m tû-

lem.“ S tûmi slovy se ohlédla k osvûtlenûj‰í-

mu ústí uliãky, odkud sem zaãínaly doléhat

nûjaké zvuky. „A ví‰ co? Pokud chce‰, tak

jim to mÛÏe‰ zkusit vysvûtlit.“

Pfiitom se úplnû zvedla na nohy, rozhlédla se

kolem a pak vykfiikla to slovo, kter˘m sem

pfiivolala v‰echny vojáky, pobudy, zlodûje

a podobné existence, které se ani v tuto ho-

dinu je‰tû neoddávaly spánku, z celého oko-

lí.

„VraÏda!!!“ proãísl její jekot hlubokou tmu

a rozletûl se do v‰ech smûrÛ. A uÏ o zlomek

okamÏiku pozdûji se ke mnû z nejasn˘ch,

roztfiesen˘ch stínÛ svírajících vzdálenûj‰í ús-

tí uliãky donesly první zmatené v˘kfiiky.

Rychle jsem se chtûl podíval po Rosalitû,

místo, kde je‰tû pfied chvílí stála, v‰ak bylo

jiÏ prázdné a jen rozevlát˘ stín mizející nû-

kam do lÛna noci mi napovídal, kam se po-

dûla.

„PusÈ ho, ty parchante!“ kfiiãela na mû nûja-

ká postava, zatímco její levá ruka zbûsile

mávala vzduchem, z opaãného konce ulice,

neÏ kam mizela Rosalita. Pohledem jsem je‰-

tû rychle zkontroloval tûlo, které se mi po-

malu svezlo ke kolenÛm. Na první pohled

bylo ale jasné, Ïe vrátit mu Ïivot do Ïil se uÏ

asi nepodafií. A hlasÛ ke mnû doléhajících

bylo stále víc a víc.

Snad to bylo ‰patné místo i chvíle na pfie-

m˘‰lení, ov‰em tváfií v tváfi tomu formující-

mu se rozezlenému davu jsem tenkrát pocho-

pil, Ïe mûla pravdu, moc dobfie vûdûla, Ïe li-

dé jsou schopní snést cokoliv, jen ne to, co se

od nich nûjak odli‰uje, natoÏ kdyÏ se té od-

li‰nosti aÏ panicky bojí.

Vûdûla to a já to snad taky tu‰il poté, co jsem

poznal, jak niãivá je nenávist inkvizice, mûl

jsem to vûdût, a ne se schovávat za své zide-

alizované pfiedstavy. Ale aÏ tam mi mûlo do-

jít, Ïe opravdu jiÏ nejsem tím, ãím jsem b˘-

val dfiív, a i kdybych se tak stokrát cítil, já

tím prostû uÏ nenávratnû nejsem. Bylo to bo-

lestné poznání, mnohem hlub‰í, neÏ kdyby

mi to Rosalita tfieba tisíckrát zopakovala.

A mám-li jí b˘t za nûco vdûãn˘, tak za toto.

Tehdy jsem koneãnû plnû pochopil, o ãem to

pofiád mluvila, pochopil jsem to, ale nad‰en˘

jsem z toho b˘t nemohl.

Let kamene, kter˘ mi prosvi‰tûl okolo hlavy

a zastavil se aÏ o zeì za mnou, mû vrhl zpût

do reality. Vãas, abych zpozoroval, jak se

pfiímo ke mnû pomaliãku sunulo pût osudem

zatracen˘ch du‰í, pfiesvûdãen˘ch o své ne-

pfiemoÏitelnosti, zaslepen˘ch my‰lenkou po-

mstít jednoho z nich.

Co jsem jim mûl fiíct? I kdyby nevûdûli, ãím

jsem, jak jsem se mûl hájit, kdyÏ mé ‰aty by-

ly je‰tû mokré krví. Ne, Rosalita za ty vûky

aÏ pfiíli‰ dobfie poznala lidsk˘ strach i zlobu

na to, aby se m˘lila. A tak jsem jako ten nej-

poslednûj‰í zlodûjíãek utekl do milosrdné

tmy.

Ale pozor, otãe! Já tak bezhlavû neuprchnul

pfied tûmi nûkolika chudáky, ne pfied jejich

levn˘m vínem zapáchajícím dechem a rozvr-

zan˘mi noÏi v rukou. To ne, já tak rychle

zmizel pfied soupefiem, kterému bych se tûÏ-

ko vyrovnával, pfied tím zlem, které mi ze

srdce vyrvalo Ïivot, ale uÏ mû nenechalo

zemfiít. A lhostejno, zda ho nazvu Rosalitou,

jménem sv˘m ãi kter˘mkoliv jin˘m, protoÏe

jen skrze jméno ho nelze pochopit.

A tak jsem bûÏel nocí, sÏírán pocitem vlastní

viny proklínal sebe i Rosalitu, ji za to, co ze

mû udûlala, a sebe, Ïe nemám dost odvahy to

v‰e skoncovat. Jako pfiízrak z pfiíbûhÛ a le-

gend jsem plul v nekoneãném oceánu tmy,

nûkam dopfiedu, bez smûru, bez cíle, stále jen

sám se sv˘mi my‰lenkami. A snad bych tak-

to b˘val bûÏel aÏ do skonání ãasu, kdyby mû

náhle nezastavily první krvavû rudé sluneãní

paprsky, zafiezávající se kaÏd˘m okamÏikem

hloubûji a hloubûji do umírající noci.

Úplnû bez dechu jsem pozoroval to monu-

mentální divadlo, ten prapÛvod v‰eho, tu

vûãnou pfiipomínku toho, Ïe pro mne uÏ ni-

kdy nic nebude stejné jako dfiív. A snad na

pár chvil ve mnû dokonce pfievládla touha

zÛstat stát na místû a vyãkat, dokud paprsky

nevykonají svou práci, kterou by mû vysvo-

bodily z toho vûzení tmy a noci, v nûmÏ jsem

se zmítal.

Jako vÏdy jsem ale zklamal, namísto usmífie-

ní s nebesy na mû ãekalo jen malé temné

sklepení, protkané nepfiíjemn˘m chladem,

stejn˘m chladem, kter˘ se mi do budoucna

mûl stát vûrn˘m prÛvodcem. 

(Pokraãování pfií‰tû)
Repro: Zuzana RÛÏiãková
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poezie

Miroslav Václavek

Na zaãátku zimy

Na kosti zimy vítr píská

a v prázdn˘ch dÛlcích

sklenûné oãi chladu

v lebce z ledu

je amen v‰emu

na kterém bfiehu jsme

kam kráãíme

na berlích z dnÛ

kdyÏ labutû zamrzají

v na‰í krvi

a v srdci star˘ ofiech

zbyl

Úplnûk

Vidûl jsem odlétat hvûzdy

na úsvitu

aÏ svûdûly mne kfiídla

ulétl bych

mít kam

je‰tû jednu noc si poãkám

pak pfiirazím svÛj koráb

na tvá medová stehna

a budeme si vonût

ocelí

mlãet si

jako ryby

a sledovat mûsíc

jak praská ve ‰vech

AÏ ucítím

AÏ ucítím v sobû plamen

pÛjdu krajem fiek

s proudem pro ãi proti

aÏ v oãích rybáfiÛ

uvidím táhnout zlaté úhofie

stokami marnosti

a v mûsíci tát

bledost rybího masa

i tvoje jemné kosti

tak v jasmínu

jenÏ bûlej‰í je tv˘ch tajností

uvadnu

pod tvou rukou

a vítr pfiinese

vÛni

hofiícího snûhu

Ztracen

Ztracen v korunách

jsem s vûtrem

a v rudém latexu tv˘ch rtÛ

spatfiuji svÛj lesk

a s tûmi co pfiede mnou jimi 

lásko pro‰li

si vykám

ztracen na zaãátku zimy

v jejích bíl˘ch paÏích

a závidím ãerÀ havranu

kdyÏ tanãí na bÛhvíkolikátém 

snûhu

odûn v má kfiídla z bolesti

a pfievleãen za moji pÛlnoãní 

fresku

za branami ãasu

Kam na v˘let

První snûhovou stopou
A máme tady první sníh a s ním i moÏnost vy-

jet si na bûÏkách do okolí R˘mafiova. I kdyÏ

z pohledu vyznavaãÛ bílé stopy je‰tû nejsou

ty pravé a ideální snûhové podmínky a kaÏ-

dou chvíli se zdá, Ïe náhlé oteplení roztopí

i tu snûhovou trochu, av‰ak nûkteré nedo-

ãkavce první sníh nenechá dlouho otálet. Pro

skalní vyznavaãe tady máme tip na první „bû-

Ïeck˘ pokus“ poãínající zimní sezóny.

Ale dfiív neÏ se nûktefií z vás rozjedou po za-

snûÏen˘ch stráních R˘mafiovska dle na‰í na-

bídky, nahlédnûme do historie lyÏování na

R˘mafiovsku.

LyÏování patfií v Jeseníkách k neroz‰ífienûj‰ím

sportÛm, první lyÏafisk˘ klub v R˘mafiovû byl

zaloÏen uÏ v roce 1891. V roce 1932 se na ly-

Ïafiském mÛstku ve Staré Vsi konaly velké sko-

kanské závody za úãasti pfiedních ãeskosloven-

sk˘ch závodníkÛ i legendárního severského sko-

kana Birgera Ruuda. Na poãátky r˘mafiovského

bílého sportu i tûlov˘chovy vÛbec vzpomíná ve

svém souboru pamûtí pan Josef Dohnal:

„V‰echno, co obsahují mé pamûti, je zlomkem
toho, co r˘mafiov‰tí pfiíznivci lyÏování pro tento
sport od r. 1945 udûlali. V prvních letech po vál-
ce se na R˘mafiovsko pfiistûhovali noví obyvate-
lé do vylidnûn˘ch mûst a vesnic. Novousedlíci
mûli starost o svou budoucnost, byli to lidé rÛz-
ní, slu‰ní, pracovití, ale také jen zlatokopové -

geologové do vlastní kapsy. Ti ov‰em velice

rychle se v‰ím, co kde vzali, zase ode‰li.
U sportu se nás po válce v b˘valém r˘mafiov-
ském okrese se‰lo dost dobr˘ch sportovcÛ ze
v‰ech ãástí na‰í vlasti.
TûÏká doba byla po r. 1948, kdy strana zru‰i-
la Sokola, skauty aj. a nastal ãas âSTV.
I Svaz brannosti byl r. 1952 zru‰en a zaloÏen
Svazarm, sice údajnû nepolitická organizace,
ale jako v‰e ve sportovním hnutí, i on byl pod
kontrolou a fiízením KSâ. Doba byla k mno-
h˘m nespravedlivá, ale pfiesto se sportovní
Ïivot v R˘mafiovû rozvíjel díky nad‰encÛm,
ktefií nelitovali ãasu ani námahy.“
V roce 1897 byl zaloÏen první ãesk˘ Ski klub

v Praze; r. 1891 - zaloÏen první lyÏafisk˘ spo-

lek v R˘mafiovû pod názvem Römestadter

Schneelauf Verein pod patronací mal˘ch a vel-

k˘ch textilních závodÛ, ÏivnostníkÛ a vy‰‰ích

‰kol. Hrabû Harrach zavedl lyÏe i pro své haj-

né; r. 1902 - Spolek byl pfiejmenován na

Römestadter Skilauf Verein. Hrabû Harrach

nechal nakoupit a dováÏet lyÏe - ski z Norska.

Pozdûji uÏ i z âech, ze Semil a z Beskyd.

Lidé se pomalu s lyÏemi sÏili a zaãalo se

s prvním závodûním. MuÏi, dámy i mládeÏ se

setkávali v závodech obcí i okresÛ. Závodilo

se nejãastûji v bûhu - muÏi na 20 km a 18 km,

dorost star‰í na 10 km a Ïeny na 3 a 5 km.

A jaká móda tenkrát „frãela“ pfii závodech na

lyÏích? MuÏi nosili rajtky, svetry a pletenou ãe-

pici, pozdûji norsk˘ oblek - modré dlouhé kal-

hoty a kabátek s kapsami. Dámy nosily dlouhé

suknû a krátk˘ kabátek s koÏe‰inou. Na dne‰ní

dobu asi dost nepohodlné, co myslíte?

A jaké vázání se tenkrát pouÏívalo? Dne‰ní

mládeÏi názvy jako Bilgeri, Huitfeld,

Lienlienfeld, Kandahar nebo Bersendhal uÏ

asi nic nefieknou, ale mnozí pamûtníci a ne-

stofii bílé stopy je pouÏívali a názvy jim urãitû

nejsou cizí.

Ale vraÈme se k na‰í nabídce na vycházku na

bûÏkách. Ménû zdatní a netrénovaní lyÏafii si

mohou kondici zaãít vylep‰ovat nenároãn˘m

okruhem kolem R˘mafiova k vysílaãi smûrem

na Novou Ves a kolem janovického zámku pfies

Edrovice nazpût do R˘mafiova. Ti trénovanûj‰í

se mohou zkusit vydat na Dobfieãovsk˘ ·piãák.

Od R˘mafiova se vydáme na západ pfies pole

a pastviny k lesu (doufaje, Ïe nenarazíme na 

elektrick˘ ohradník místních farmáfiÛ) k horno-

mûstské zatáãce a dále do stfiedu Stfiíbrn˘ch

Hor k b˘valému kravínu. Pokraãujeme nad pfií-

rodní rezervací Skalské ra‰elini‰tû a do

Dobfieãova na vrchol nad obcí. Zpût podle

vlastní volby a pfiípadn˘ch (snad jiÏ vytvofie-

n˘ch) lyÏafisk˘ch stop. Pfii pûkném poãasí bu-

dete jistû velmi spokojeni s krásn˘mi rozhledy!

Pûkné záÏitky a ‰Èastn˘ návrat! 

JiKo, za pouÏití ãlánkÛ Miroslava PoÏára
a Ivany Koãandrlové
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Zprávy z MûÚ Bfiidliãná
Rada mûsta vzala na vûdomí nabídku VaK

Bruntál, a. s., na provozování vefiejného vodo-

vodu ve Vajglovû a návrh smlouvy o nájmu

a provozování tohoto vodovodu.

Dále rada mûsta schválila na základû vyhlá‰e-

ného zámûru nûkolik pronájmÛ pozemkÛ, dá-

le byl schválen prodej nemovitosti ã. p. 90 na

·ternberské ulici. Bylo doporuãeno zastupite-

lÛm schválit vyhlá‰ení zámûrÛ mûsta na pro-

dej nûkolika pozemkÛ v k. ú. mûsta.

Rada vzala na vûdomí Ïádost vlastníkÛ byto-

v˘ch jednotek na ulici Osvobození o vybudo-

vání pfiíjezdové komunikace z ulice 1. máje

k domÛm na ul. Osvobození ã. p. 288-290

a 291-293. Bylo v‰ak uloÏeno místostarosto-

vi, aby písemnû informoval vlastníky bytové-

ho domu v tom smyslu, Ïe Bfiidliãná má více

takov˘chto problémov˘ch domÛ a vzhledem

k finanãní nároãnosti mûsto nepoãítá s vybu-

dováním pfiíjezdov˘ch komunikací.

Dále byla vzata na vûdomí Ïádost zástupkynû

zájemcÛ paní Jitky Langrové o souhlas se zfií-

zením kontaktního místa pro maminky s dût-

mi - Baby clubu - v prostorách M· na

Hfibitovní ulici. Tajemnici mûsta bylo v té

souvislosti uloÏeno, aby byla prostfiednictvím

fieditelky M· pfiedloÏena kompletní koncepce

zfiízení klubu.

Îádost pfiedsedy Okresního soudu v Bruntále

o návrh kandidátÛ pfiísedících soudu byla

kladnû vyfiízena s tím, Ïe tajemnice pfiedloÏí

návrh pfiísedících ke schválení zastupitelÛm

do 15. 12. 2005.

Oznámení Hasiãského záchranného sboru

Moravskoslezského kraje vzala rada mûsta na

vûdomí. Jedná se o vyfiazení stálého krytu ci-

vilní obrany v objektu fieditelské budovy 

v areálu závodu Al Invest Bfiidliãná z krajské

evidence integrovaného záchranného systému.

Bylo schváleno pfiidûlení dvou bytÛ do nájmu

o velikosti 1+1 a 1+2 na ·ternberské ulici.

Klub dÛchodcÛ pofiádal 25. listopadu svou tra-

diãní v˘roãní schÛzi s obãerstvením a hudbou

k tanci a poslechu v prostorách Spoleãenské-

ho domu a na úhradu pronájmu sálu poÏádal

MûÚ o poskytnutí finanãního pfiíspûvku.

Îádosti bylo vyhovûno.

Dále bylo schváleno poskytnutí jednorázové

odmûny obãanÛm za jejich celoroãní práci

v roce 2005 jako ãlenÛm komisí.

Rada mûsta bere na vûdomí „Informativní

plán parkovi‰È“, jehoÏ prostfiednictvím lze po-

Ïádat o vyhrazené parkovací placené místo 

osobních automobilÛ v Bfiidliãné.

Fotografové Bfiidliãné se prezentují
JiÏ nûkolik t˘dnÛ pfied termínem

zahájení v˘stavy zaãaly pfiípravy

kulturní komise, která si vzala za

úkol po dvouleté odmlce opût 

uspofiádat v˘stavu, tentokráte 

s úãastí více zainteresovan˘ch 

osob. V‰e si vzala na starost pfied-

sedkynû kulturní komise, i kdyÏ sa-

ma s vlastní prezentací nepoãítala.

Bylo vytipováno ‰est zájemcÛ

o vystavení sv˘ch prací, jmenovi-

tû: Pavla DoleÏelová, Kvûta

Glacnerová, Tatiana Janáãová,

Pavel BuráÀ, Libor Kapel a Daniel

Mach. Na poslední chvíli se pfii-

hlásil Václav Va‰íãek. Mûstsk˘ 

úfiad také pfiispûl sv˘m dílem, a si-

ce tím, Ïe nechal zhotovit nové pa-

nely, abychom si opût nemuseli

pÛjãovat jinde.

Se‰li jsme se den pfied zahájením,

kaÏd˘ mûl jednoho nebo dva po-

mocníky, a zaãali jsme plnit cel-

kem deset panelÛ, dále bylo k dis-

pozici pût stolÛ a Libor Kapel vy-

uÏil celou stûnu na zavû‰ení sv˘ch

nádhern˘ch a velmi decentních

aktÛ, které uÏ vystavoval v Praze.

Byl se na nû podívat svûtoznám˘

v˘tvarník Kája Saudek, kter˘ pr˘

ne‰etfiil chválou na adresu na‰eho

vystavovatele.

V úter˘ odpoledne jsme se plni 

oãekávání tû‰ili na slavnostní za-

hájení, ale zároveÀ mûli obavu,

kolik na‰e v˘stava po dvouleté od-

mlce pfiitáhne lidí. Obavy brzy

zmizely, dlouho pfied zahájením se

zaãali trousit první zvûdavci,

a kdyÏ pfiedsedkynû kulturní ko-

mise Vûra Jurá‰ová spolu se dvû-

ma Ïákynûmi hudební ‰koly a sta-

rostou mûsta Miroslavem Volkem

v˘stavu slavnostnû otevfieli, spadl

nám kámen ze srdce.

Zájem obãanÛ pfiedãil na‰e oãeká-

vání, v prÛbûhu pûti dnÛ, kdy byla

v˘stava otevfiená, pfii‰li jak Ïáci

z vy‰‰ích tfiíd Z·, tak obãané

v‰ech vûkov˘ch kategorií a odez-

va byla jednoznaãnû pfiíznivá,

o ãemÏ svûdãí náv‰tûvní kniha pl-

ná pûkn˘ch aÏ nad‰en˘ch v˘razÛ

a pochval na adresu vystavovate-

lÛ. Urãitû nejvíce jich smûfiovalo

na fotografie Libora Kappela, kte-

r˘ pfiekvapil snad nejvíce nás, kte-

fií ho dobfie známe, a vlastnû jsme

neznali. A to se údajnû umûlecké

fotografii vûnuje nûco pfies dva ro-

ky, zfiejmû to v nûm dfiímalo uÏ

dávno a objevil to teprve v posled-

ní dobû. V‰ichni jsme pfiesvûdãe-

ni, Ïe o nûm je‰tû usly‰íme, a ne-

jen na regionální úrovni.

Nechejme se pfiekvapit.

Za tfie‰inku na dortu povaÏujeme

nenadálou náv‰tûvu svûtoznámé-

ho fotografa

Jindfiicha ·treita,

kter˘ nav‰tívil

na‰i v˘stavu ve

ãtvrtek a ne‰etfiil

chválou, o ãemÏ

svûdãí i jeho zá-

pis a pfiání v ná-

v‰tûvní knize, ãe-

hoÏ si velmi váÏí-

me. Jen to potvr-

zuje skuteãnost,

Ïe tato v˘stava se

nám po v‰ech

stránkách vydafii-

la. Chceme v po-

dobn˘ch akcích

pokraãovat i na-

dále a podstatnû

ãastûji neÏ doposud. Na‰ím zámû-

rem do budoucna je uspofiádat 

alespoÀ dvû aÏ tfii v˘stavy do roka,

uÏ proto, Ïe se pfiihlásili dal‰í 

adepti a zájemci o vystavování

sv˘ch prací. Vûfiíme, Ïe i dal‰í v˘-

stavy splní své poslání, kulturních

akcí v Bfiidliãné je velice poskro-

vnu a zviditelníme jimi fotografy

z Bfiidliãné.

Fota: archiv MûÚ Bfiidliãná
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Vánoãní koncert
ve farním kostele v Bfiidliãné

První roãník halového fotbalového turnaje

Zveme vás na vánoãní koncert, kter˘ se bude konat 

26. prosince 2005 v 15 hodin ve farním kostele v Bfiidliãné.

Úãinkovat budou: Dûtsk˘ sbor Bfiidliãná, Chrámov˘ sbor

Bfiidliãná, sopranistka Lenka Mereìová a hosté.

Vodní aerobic je tu pro vás
Mûstská obchodní spoleãnost, s. r. o.,

Bfiidliãná zve v‰echny zájemce o vodní aero-

bic na pravidelná cviãení, která se konají kaÏ-

dé úter˘ a ãtvrtek od 17 - 18 hod. na krytém

bazénu v Bfiidliãné. Jedno hodinové cviãení

stojí 50 Kã, ale lze vyuÏít slevy v pfiípadû pfied-

platného na 8 cviãení - zaplatíte jen 350 Kã.

Jako pomÛcky se pouÏívají tzv. aqua rukavice

a aqua pásy, které uÏ jsou v cenû cviãení!

Se zapnut˘m odlehãovacím pásem se vzná-

‰íte ve svislé poloze po krk ve vodû, nohy se

nedot˘kají dna a tím jsou eliminovány ve‰-

keré nárazy. Voda klade odpor ve v‰ech

smûrech, ve kter˘ch se pfii cviãení pohybu-

jete. JelikoÏ je tûlo zanofieno, dochází auto-

maticky díky hydrostatickému tlaku vody ke

sníÏení hladiny krevního tlaku a ke zlep‰ení

srdeãní funkce pfii cviãení. Pfii pohybu ve

vodním prostfiedí dochází ke zrychlení hoji-

v˘ch procesÛ svalÛ, ‰lach, kostí a kloubÛ.

Do cviãení se mÛÏete kdykoliv pfiipojit, neboÈ

nejsou stanoveny v˘konnostní, vûkové ani

váhové kategorie. Cviãení je vhodné i pro se-

niory. Informace na tel. ãísle 737 241 299.

Jak funguje toto cviãení ve vodû?

Dal‰í akcí aktivní kulturní komise je

uspofiádání prvního roãníku halového

fotbalového turnaje, kter˘ bude uspo-

fiádán v sobotu 10. 12. 2005 v hale TJ

Bfiidliãná nad bazénem. Zaãátek je rá-

no v 8 hodin. Pfiihlá‰eno je celkem

‰est muÏstev, a sice z R˘mafiova,

Bruntálu, RyÏovi‰tû, Vrbna a dvû

z Bfiidliãné. Obãerstvení pro v‰echny

pfiítomné je zaji‰tûno.

Sport
V˘sledky kuÏelkáfiÛ

Informace cestovní agentury CEKA
lze získat i v Bfiidliãné

Ve‰keré informace o nabídce

a sluÏbách cestovní agentury

CEKA, Národní 5 (obchodní

dÛm Koruna), 795 01 R˘mafiov,

tel: 554 211 525, vám poskytne

na‰e spolupracovnice paní

Ludmila HorÀáãková, Nerudova

350, 793 51 Bfiidliãná, mob. 732

903 202.

Hana âoupková, vedoucí CEKA
- Cestovní agentura SIC -

Studentské informaãní centrum

Severomoravská divize: Bfiidliãná - SKK Ostrava 2 : 6

- T. Fiury, 421

Sok. Chvalíkovice - Bfiidliãná 2 : 6

- J. Procházka, 439

Pfiebor Olomouckého

kraje: R˘mafiov C - Bfiidliãná B 2 : 14

- V. ·trbík, 442

Bfiidliãná B - Zábfieh C 4 : 12

- T. Fiury, 388

Meziokresní pfiebor: Bfiidliãná C - Opava E 8 : 2

- Fr. Habrman, 387

Bfiidliãná C - Opava D 4 : 6

- Jar. Zelinka, 381

Svûtlá Hora - Bfiidliãná C 4 : 6 

R˘mafiov D - Bfiidliãná D 8 : 2

- P. Vládek st., 431

Bfiidliãná D - Opava F 6 : 4

- Ota Pidima, 409

Bfiidliãná D - H. Bene‰ov F 8 : 2

Bfiidliãná D - Opava C 8 : 2

- Ota Pidima, 413

Zpracoval Daniel Mach

VáÏení ãtenáfii,

v souãasné dobû je ãtrnáctideník R˘mafiovsk˘ horizont

jiÏ pfiístupn˘ v elektronické podobû (formát pdf) na we-

bov˘ch stránkách mûsta R˘mafiova www.rymarov.cz

v sekci Aktuální informace z regionu pro obãany, pod-

nikatele a turisty - R˘mafiovsk˘ horizont. Redakce

R˘mafiovsk˘ horizont je na internetu

Jindřich POULÍK
výhradní pojišťovací poradce

Kancelář jednatelství:
Sokolovská 143, 793 51 Břidličná
Mobil: 775 175 473

Úřední den: úterý
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Ostatní dny:
v době a místě dle dohody

SJEDNÁVÁM POJIŠTĚNÍ:

• Pojištění mládeže, kapitálová životní pojištění,
důchodová pojištění a úrazová pojištění různých
variant.

• Pojištění pro případ nemoci a pobytu v nemocnici.
• Veškerá majetková pojištění, pojištění odpověd-

nosti za škody občanů v běžném občanském ži-
votě a při výkonu povolání.

• Povinné ručení.

UZAVÍRÁM SMLOUVY:

• Penzijní připojištění u Penzijního fondu ČESKÉ  
POJIŠŤOVNY, a. s.

UÏiteãná informace
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Co je to, kdyÏ se fiekne

na téma Nobelovka
UÏ více neÏ sto let se 10. prosince udûluje nejpres-

tiÏnûj‰í mezinárodní ocenûní, nesoucí jméno ‰véd-

ského vynálezce dynamitu Alfreda Nobela. KaÏd˘

rok je z jeho odkazu ocenûno nûkolik v˘znamn˘ch

osobností ze svûta vûdy, literatury a politiky. B˘t

nositelem Nobelovy ceny znamená nejen získat

vysoké spoleãenské ohodnocení, ale také nezane-

dbateln˘ penûÏní obnos (v pfiepoãtu cca 33 mil. ko-

run). Nobelova cena se udílí v ‰esti kategoriích - za

pfiínos v chemii, fyzice, medicínû, literatufie, eko-

nomii a boji za mír. Co mají spoleãné tyto oblasti

lidského konání? Proã nejsou Nobelovkou oceÀo-

váni také jiní umûlci nebo technici a co dûlá mezi

ostatními disciplínami boj za mír? Urãité vysvûtle-

ní poskytuje osobnost zakladatele ceny - vûdce

a prÛmyslníka Alfreda Nobela.

·védsk˘ chemik Alfred Nobel se narodil 21. fiíjna

1833 ve Stockholmu v zámoÏné rodinû inÏen˘ra,

vynálezce, stavitele a podnikatele Immanuela

Nobela. Rodina Nobelov˘ch pob˘vala od roku

1837 ve Finsku a pozdûji v Rusku. Alfred v 17 le-

tech ovládal vedle rodné ‰véd‰tiny je‰tû ru‰tinu,

francouz‰tinu, angliãtinu a nûmãinu. Od mládí se

zajímal o literaturu, fyziku a chemii. Tu nakonec

studoval v letech 1850 - 1852 v PafiíÏi, kde se se-

známil s vynálezcem nitroglycerinu Ascanio

Sobrerem. Od roku 1860 se zaãal mlad˘ Nobel in-

tenzivnû zab˘vat v˘zkumem této tfiaskavé chemi-

kálie a pokraãoval v nûm i po návratu do ·védska

v roce 1863. JiÏ od poãátku své kariéry si mûl

Alfred Nobel uvûdomit, s jak nebezpeãnou látkou

zachází. Pfii jednom z experimentÛ totiÏ do‰lo k v˘-

buchu, pfii nûmÏ zemfielo nûkolik lidí vãetnû

Alfredova mlad‰ího bratra. Nobel se po vládním

zákazu experimentovat na území Stockholmu pfie-

sunul se svou laboratofií na loì na jezero Mälaren.

Hlavní ambicí talentovaného chemika byla v˘roba

bezpeãné v˘bu‰niny, která by nahradila nevypoãi-

tateln˘ nitroglycerin a dal‰í tfiaskaviny, které se vy-

uÏívaly pfii práci v dolech. SvÛj sen si splnil v roce

1866, kdy vynalezl dynamit - nitroglycerin znecit-

livûl˘ kfiemelinou, která bránila neÏádoucí explozi.

Nobel získal patent na dynamit v roce 1867 a brzy

nato jiÏ otvíral továrny na jeho v˘robu po celé

Evropû. Díky svému vynálezu se velmi proslavil

a nesmírnû zbohatl. Jeho úspûch v‰ak záhy zastíni-

lo zneuÏití dynamitu ve zbrojním prÛmyslu.

Traduje se, Ïe Nobel zaloÏil fond pro udílení pro-

slul˘ch cen právû proto, aby odãinil ‰kody, které

jeho vynález napáchal na boji‰tích.

V roce 1895 sepsal Alfred Nobel svou poslední zá-

vûÈ, ve které obdafiil ‰védskou Akademii vûd 32

miliony ‰védsk˘ch korun a povûfiil ji, aby z úrokÛ

z této sumy kaÏdoroãnû rozdûlovala ceny v˘znaã-

n˘m prÛkopníkÛm vûdy (fyziky a chemie) a litera-

tury, kterou cel˘ Ïivot miloval (sám je autorem hry

Nemesis). Ocenûní mûlo b˘t udûlováno rovnûÏ li-

dem, ktefií v˘znamnû usilují o odvrácení lidského

utrpení a válek. Proto Nobelovy ceny získávají ta-

ké lékafii a bojovníci za mír. Cena za ekonomii se

zaãala udûlovat mnohem pozdûji jiÏ mimo intence

Nobelova odkazu. V roce 1969 ji v souvislosti 

s oslavami své tfiísetleté existence zavedla

Centrální ·védská banka na Nobelovu poãest.

Alfred Nobel zemfiel 10. prosince 1896 v italském

mûstû San Remo. Desát˘ prosinec se tudíÏ stal da-

tem pfiedávání Nobelov˘ch cen. Cena se skládá

z medaile, diplomu a penûÏité prémie. Nominace

na Nobelovu cenu je pfiesnû definovaná a li‰í se

podle jednotliv˘ch oborÛ. Provádûjí ji vybraní ex-

perti z vûdeck˘ch institucí, univerzit a akademií

vûd, ãlenové Nobelov˘ch v˘borÛ a také nositelé

Nobelovy ceny. NavrÏeny mohou b˘t pouze Ïijící

osobnosti, ale také organizace (nûkolikrát byl oce-

nûn napfi. âerven˘ kfiíÏ). Cel˘ nominaãní proces tr-

vá nûkolik mûsícÛ. Prvního února jsou nominace

uzavfieny, ov‰em jejich poãet v kaÏdé kategorii za-

hrnuje 200 aÏ 300 osob ãi institucí, z nichÏ se aÏ do

podzimu vybírají koneãní kandidáti. Ti mohou b˘t

maximálnû tfii. Laureáti Nobelov˘ch cen jsou vy-

hla‰ováni poãátkem fiíjna. Za dva mûsíce, ve v˘-

roãní den Nobelova skonu, se koná slavnostní ce-

remoniál, pfii nûmÏ jsou ceny pfiedávány. Nobelovu

cenu za fyziku, chemii, literaturu a ekonomii udû-

luje Královská ‰védská akademie vûd, cenu za lé-

kafiství a fyziologii Nobelovo shromáÏdûní

v Karolinska Institutet. V‰ech pût cen pfiedává Jeho

Veliãenstvo ‰védsk˘ král. Nobelovu cenu za mír u-

dûluje Norsk˘ NobelÛv v˘bor za pfiítomnosti nor-

ského krále ve stejn˘ den v Oslo.

Získat Nobelovu cenu je nejvy‰‰í metou mnoha

vûdcÛ a spisovatelÛ (nûkter˘m se to podafiilo do-

konce nûkolikrát, napfi. Marii Curie-Sklodowské)

a probojovat se mezi nominované jiÏ samo o sobû

znamená velké ocenûní. TfiebaÏe mezi navrÏen˘mi

se jména âechÛ objevují docela ãasto, mÛÏe se na-

‰e zemû py‰nit jen dvûma nositeli Nobelovky.

Prvním je objevitel polarografie Jaroslav

Heyrovsk˘, kter˘ získal v roce 1959 Nobelovu ce-

nu za chemii, druh˘m Jaroslav Seifert, jenÏ byl ro-

ku 1984 ocenûn Nobelovou cenou za literaturu.

Z dal‰ích âechÛ, ktefií mûli získání ceny takfiíkajíc

na dosah, jmenujme alespoÀ státníky Tomá‰e

Garrigue Masaryka a Edvarda Bene‰e, chartistu

Jifiího Hájka, spisovatele Karla âapka a Milana

Kunderu ãi vynálezce kontaktních ãoãek Otto

Wichterleho. Od roku 1989 se mezi nominovan˘-

mi na Nobelovu cenu za mír pravidelnû objevuje

jméno Václava Havla.

A kdo získá Nobelovu cenu letos?

V oboru chemie se o ni podûlí Francouz Yves

Chauvin s americk˘mi vûdci Robertem Grubbsem

a Richardem Schrockem. NobelÛv v˘bor je ocenil

za objev tzv. metatézy, metody, kterou lze ‰tûpit 

uhlíkové vazby a získávat tak z ropy uhlovodíky

vhodné zvlá‰tû pro farmacii a v˘robu plastÛ.

Hlavním pfiínosem nové metody pfietváfiení orga-

nick˘ch molekul je její ekologická ‰etrnost.

V kategorii fyziky se o cenu rozdûlí rovnûÏ trojice

vûdcÛ, bádajících v oblasti optiky - Ameriãan Roy

J. Glauber za pfiíspûvek ke kvantové teorii optické

koherence a Ameriãan John L. Hall a Nûmec

Theodor W. Hänsch za rozvoj laserové spektrosko-

pie. Glauber se vûnuje popisu chování ãástic svût-

la a jeho objevy umoÏÀují rozli‰ovat mezi zdroji

svûtla tepeln˘mi (napfi. Ïárovkami) a netepeln˘mi

(napfi. lasery). Hall a Hänsch, navazující na jeho

v˘zkumy, se zaslouÏili o definici rychlosti svûtla

a pfiesné mûfiení barvy (tj. frekvence) svûtla.

Leto‰ní Nobelovu cenu za medicínu získali

Australané Robin Warren a Barry Marshall za ob-

jevy, které pomáhají léãit Ïaludeãní vfiedy. Za pfií-

ãinu bolestivého onemocnûní se donedávna pova-

Ïoval stres a nezdrav˘ Ïivotní styl, ov‰em austral-

‰tí vûdci v postiÏen˘ch orgánech nemocn˘ch na‰li

bakterii posléze pojmenovanou Helicobacter pylo-

ri, která je skuteãn˘m pÛvodcem vfiedÛ a zánûtÛ

Ïaludku a dvanácterníku. Díky jejich pfievratnému

objevu lze nyní vfiedy úãinnû léãit antibiotiky a vel-

kou vût‰inu postiÏen˘ch tak nadobro zbavit celoÏi-

votních bolestí. Za zmínku stojí, Ïe Barry

Marshall, aby pfiesvûdãil nevûfiící odbornou vefiej-

nost o správnosti sv˘ch v˘zkumÛ, pfiistoupil 

k experimentování na vlastním tûle a sám si spo-

lknutím bakteriální kultury zpÛsobil gastritidu.

Nobelova cena za literaturu byla letos udûlena brit-

skému spisovateli Harodlu Pinterovi, kter˘ byl 

ocenûn pfiedev‰ím za své dramatické dílo, v nûmÏ

dle slov Nobelova v˘boru „odhaluje hloubku

prázdnoty skryté za kaÏdodenním tlacháním a vy-

nucuje si vstup do uzavfien˘ch prostor úzkosti“.

Pinter je pokraãovatelem linie absurdního dramatu,

navazuje na Becketta, Ionesca, Geneta ãi na‰eho

Kafku. Vytvofiil Ïánr tzv. komedie hrozby, v níÏ

pfievládá model uzavfieného prostoru, naplnûného

bezobsaÏn˘m Ïvanûním, prázdn˘mi gesty, pocity

viny a strachu, do nûjÏ vstupuje vetfielec zvenãí,

pfiiná‰ející násilí a zkázu, pfied kterou nelze unik-

nout. Nejslavnûj‰í Pinterovy hry Pokoj, Mecha-
nick˘ ãí‰ník, Správce, Trpaslíci, Milenec ãi âajov˘
d˘chánek vznikly v letech 1957 aÏ 1965 a jsou hrá-

ny dodnes i na ãesk˘ch jevi‰tích.

Leto‰ní Nobelova cena za ekonomiku byla udûle-

na Robertu J. Aumannovi z Hebrejské univerzity

v Jeruzalémû a Thomasi C. Schellingovi z Univer-

zity v Marylandu, tvÛrcÛm teorie her. Pomocí této

teorie, zvané téÏ teorie interaktivních rozhodnutí,

zkoumali principy, jimiÏ se fiídí konflikty mezi jed-

notlivci, organizacemi i cel˘mi národy. Schelling

zavedl pojem teorie her koncem 50. let, v období

závodÛ ve zbrojení, a pfiinesl moÏnost, jak analy-

zovat a fie‰it váleãné ãi hospodáfiské konflikty; je-

ho poznatky ov‰em vyuÏívají také tvÛrci firemních

strategií ãi politikové usilující o mezinárodní do-

hody. Profesor Aumann pokraãoval v Schellingo-

v˘ch stopách a zamûfiil se na tzv. donekoneãna 

opakované hry, jejichÏ prostfiednictvím osvûtlil

fungování obchodních cechÛ, ale i organizovaného

zloãinu.

O nejkontroverznûj‰í z Nobelov˘ch cen - cenu mí-

ru - se v leto‰ním roce „dûlí“ Mezinárodní agentu-

ra pro atomovou energii a její generální fieditel

Mohamed El Baradei. Téma jaderné energie a její-

ho neváleãného vyuÏití bylo v roce 60. v˘roãí svr-

Ïení atomov˘ch pum na Hiro‰imu a Nagasaki jas-

n˘m favoritem nominací. Agentura v minulosti od-

halila tajn˘ iráck˘ jadern˘ program a dohlíÏela nad

jeho likvidací, v roce 2003 naopak oponovala 

americké invazi do Iráku a jejímu argumentu

o zbraních hromadného niãení v iráck˘ch rukou,

nyní se angaÏuje ve snahách zastavit atomové pro-

gramy KLDR a Íránu.

Nobelovy ceny pro rok 2005 jiÏ mají své nosite-

le; jejich prostfiednictvím byla akcentována urãi-

tá témata, která jsou pociÈována jako obzvlá‰tû

dÛleÏitá. Nobelovy v˘bory totiÏ oceÀují nejen

pfievratné objevy (ãasto s urãit˘m zpoÏdûním,

neboÈ jen ãasov˘ odstup mÛÏe provûfiit jejich

hodnotu), ale také aktuální snahy o fie‰ení nalé-

hav˘ch problémÛ lidstva - devastace Ïivotního

prostfiedí, jaderné hrozby a váleãn˘ch konfliktÛ

obecnû, potfieby nov˘ch zdrojÛ energie. V dlou-

hé fiadû udílení Nobelov˘ch cen existují slabá

místa - pfiekonané vynálezy ãi diskutabilní ceny

míru (napfi. Jásir Arafat v roce 1994). Nicménû

pfievaÏuje trend vyznamenávat trvale platné hod-

noty, podporovat vûdeck˘ v˘zkum, ale stále pfii-

pomínat i rizika jeho zneuÏití a nutnost souãas-

ného zu‰lechÈování lidského ducha. Dûje se tak

ve smyslu kréda, jeÏ nesou i Nobelovy medaile:

Inventas vitam juvat excoluisse per artes -

Vynálezy zlep‰ují Ïivot, jenÏ je zkrá‰lován umû-
ním. ZN



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT20/2005

22

Sport

28. roãník mezinárodního volejbalového turnaje se vydafiil
V sobotu 19. listopadu 2005 se

v tûlocviãnû na Národní ulici

v R˘mafiovû za úãasti ‰esti druÏ-

stev uskuteãnil jiÏ tradiãnû pofiá-

dan˘ „Turnaj 17. listopadu“ ve

volejbale muÏÛ.

Punc mezinárodního turnaje zís-

kal jiÏ 27. roãník úãastí druÏstva

muÏÛ z partnerského mûsta

Krompach. Leto‰ní roãník byl

posílen a zároveÀ oÏiven druÏ-

stvem muÏÛ z polského Ozimku.

V̆ znamná sportovní akce byla

pofiádána na základû zpracova-

ného grantu ve spolupráci SOU

a OU R˘mafiov a TJ Jiskra

R˘mafiov a finanãnû zabezpeãe-

na v rámci Programu podpory

sportu pfii Mûstském úfiadu

v R˘mafiovû a za finanãní pod-

pory Obãanského sdruÏení pro

mezinárodní partnerskou spolu-

práci mûsta R˘mafiova.

Pravidelnû pofiádan˘ volejbalo-

v˘ turnaj muÏÛ si na‰el své pfiíz-

nivce jak ze strany hráãÛ zúãast-

nûn˘ch druÏstev z Bruntálu,

R˘mafiova, Bfiidliãné, Moravské-

ho Berouna, Krompach a Ozim-

ku, tak i u ‰iroké r˘mafiovské ve-

fiejnosti. Jednotlivá utkání byla

ze strany divákÛ hodnocena vel-

mi kladnû a v˘sledky, které se

objevovaly na v˘sledkové tabul-

ce, svûdãily o v˘borné úrovni

hráãÛ. Po vyrovnan˘ch zápasech

se na 1. místû umístilo druÏstvo

hráãÛ z Bruntálu, na 2. místû

Bfiidliãná, 3. místo obsadili hrá-
ãi z R˘mafiova, 4. místo druÏ-

stvo muÏÛ z Krompach, 5. místo

druÏstvo muÏÛ z Ozimku a na 

6. místû skonãilo druÏstvo Mo-

ravského Berouna.

Podûkování za organizaci, zdárn˘

prÛbûh a uskuteãnûní celé této 

akce patfií Ing. Soni Kováfiíkové,

fieditelce SOU a OU R˘mafiov

a zároveÀ pfiedsedkyni volejbalo-

vého oddílu, a za organizaci

vlastního turnaje Pavlu Ujfalu‰i-

mu. Za celodenní stravování po

celou dobu pobytu na‰ich sloven-

sk˘ch a polsk˘ch pfiátel patfií vel-

k˘ dík kuchafice Vûrce Îedkové,

uãitelkám odborného v˘cviku

SOU a OU v R˘mafiovû a jmeno-

vitû mistrové Janû Egidové.

K tomu, aby se tak v˘znamná

mezinárodní akce mohla usku-

teãnit, bylo nutné získat finanãní

prostfiedky prostfiednictvím gran-

tu. Vedoucí grantu Ing. SoÀa

Kováfiíková touto cestou dûkuje

za finanãní podporu pfiedstavite-

lÛm mûsta - starostovi mûsta Ing.

P. Kloudovi, místostarostovi Ing.

J. Kalovi, panu Franti‰ku

Pohankovi, pfiedsedovi TJ Jiskra

R˘mafiov, a Ing. P. Koláfiovi,

pfiedsedovi Obãanského sdruÏení

pro mezinárodní partnerskou

spolupráci mûsta R˘mafiova.

Velk˘ dík patfií v‰em tûm, ktefií se

svou mûrou podíleli na zaji‰tûní

a uskuteãnûní v˘znamné spor-

tovní akce, jejímÏ cílem je nadá-

le navazovat a prohlubovat mezi-

národní vztahy s partnersk˘mi

mûsty a tím naplÀovat program

vypl˘vající z uzavfien˘ch smluv

s partnersk˘mi mûsty. -zr-

Vicemistr svûta Pavel Pode‰va pfiivezl jako jedin˘ âech medaili
Jedinou medaili z triatlonového závodu - Mistrovství svûta Xterra 2005 - kte-
r˘ se konal 23. fiíjna na havajském ostrovû Maui, pfiivezl do âech R˘mafiovák
Pavel Pode‰va. V kategorii 55 - 59 let na‰el pouze jednoho pfiemoÏitele.
Na‰e redakce slíbila v posledním vydání rozhovor s novopeãen˘m

drÏitelem tohoto historického sportovního úspûchu Pavlem

Pode‰vou.

rozhovor
KdyÏ jsme spolu, Pavle, hovofiili
pfied samotn˘m mistrovstvím
svûta, je‰tû jsi vÛbec netu‰il, zda
na Havaj poletí‰. Kdy do‰lo
k tomuto rozhodnutí, kdo na
tom mûl nejvût‰í zásluhu a jak
probíhala vlastní pfiíprava?
Rozhodnutí padlo poté, co jsem

se nominoval po závodû Xterra

v Hluboké nad Vltavou. Odletu

na Havaj v‰ak pfiedcházelo je‰tû

mnoho dal‰ích peripetií. V létû

na závodû Xterra ve Skalici jsem

si pfii pádu s kola na pûtkrát zlo-

mil klíãní kost, kterou mi v ne-

mocnici ve ·ternberku vyztuÏili

titanovou dlahou. Z tohoto dÛvo-

du jsem byl sedm t˘dnÛ mimo

trénink. ¤íkal jsem si, Ïe dal‰í

pfiíprava uÏ nemá smysl, ale po

konzultaci s primáfiem, kter˘ se

vyjádfiil v tom smyslu, Ïe léãba

zranûní se vyvíjí velice dobfie

a v dal‰ím tréninku mohu po-

zvolna pokraãovat, jsem ‰el do

toho. Provûfiil jsem fyziãku v nû-

kolika maratónech na horském

kole, ale bûh jsem omezil kvÛli

bolestem nohy.

Potom jsem zaãal shánût spon-

zory. Bez nich bych se nemohl

pochopitelnû MS Xterra 2005

vÛbec zúãastnit. Za sponzorství

vdûãím firmám a jednotlivcÛm:
Foto: zdroj internet
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Duko R˘mafiov; Connex

Morava, a. s., kde jsem zamûst-

nán; Janu Hofiákovi, soukromé-

mu zemûdûlci; Josefu Kinclovi

st., Horymas Horní Mûsto;

Stanislavu Jufienovi, Stansped

R˘mafiov; Josefu Tesafiovi,

Klempo R˘mafiov; svému bratru

ZdeÀku Pode‰vovi; Algidû;

Pepsi; drobn˘mi pfiíspûvky pfii-

spûla spousta kamarádÛ, vãetnû

‰tamgastÛ v hostinci na ·pici ve

Skalách. Jsem rád, Ïe jsem je

druh˘m místem nezklamal.

Na Havaj jsem z Prahy odlétal aÏ

17. 10. s tenkrát pro mû úplnû ne-

znám˘m Filipem Dvofiákem.

V San Francisku se k nám pfiipo-

jil je‰tû Honza Tome‰. Mûli jsme

trochu problémy se zavazadly, ale

na‰tûstí nám pomohl Honza

Vykoukal se sv˘m mikrobusem.

Honza nedaleko San Franciska,

v Renu, studuje. Potom nám je‰tû

ukázal mûsto, pfiístav, ãínskou

ãtvrt, slavn˘ most Golden Gate

i vûznici Alcatraz. Na Maui jsme

dorazili 19. fiíjna, a tak nûjak˘

velk˘ prostor na aklimatizaci

vlastnû ani nebyl. Zato po návra-

tu domÛ jsem minimálnû deset

dnÛ usínal v pût hodin odpoledne

a ráno ve tfii uÏ lu‰til kfiíÏovky.

Byla tam témûfi stoprocentní vlh-

kost, doslova prádelna, a ãlovûk

musel mít neustál˘ pfiísun tekutin.

Desátého mistrovství svûta se
zúãastnilo kolem pûti set závod-
níkÛ. Je vÛbec moÏné, Ïe ty jako
jedin˘ âech jsi pfiivezl domÛ
medaili? Kolik vás závodilo ve
tvé kategorii 55 - 59 let?
Asi dvanáct, protoÏe se jede cel-

kovû dvanáct závodÛ a z mé ka-

tegorie postupuje z kaÏdého zá-

vodu jeden. Za jednu zemi se no-

minuje asi tfiicet závodníkÛ.

Z âR nás bylo ãtyfiiatfiicet.

Amerika jako pofiádající zemû

má v poãtu závodníkÛ v˘jimku.

Pfii samotném závodû na Havaji
jsi mûl defekt a díky tomu i pád.
Pom˘‰lel jsi v tuto chvíli je‰tû
na nûjaké pfiední umístûní?
Závod byl krut˘, ano mûl jsem

jeden defekt a díky tomu i pád.

Na‰tûstí jsem opravu zvládl po-

mûrnû rychle, asi za 7 - 8 minut.

TraÈ totiÏ z velké ãásti lemuje

kfioví s velk˘mi trny, které padají

na cestu. S normálním plá‰tûm

a du‰í by ãlovûk neujel ani kilo-

metr. Je potfieba mít speciální v˘-

bavu. Mezi du‰i a plá‰È se dává

kevlarová vloÏka, navíc du‰e

musí b˘t napu‰tûna takov˘m spe-

ciálním slimem (nûco jako late-

xová hmota). Pfii proraÏení trnem

se pak trhlina automaticky zatáh-

ne touto hmotou. Bez tûchto do-

plÀkÛ se nedá závod absolvovat.

Ale defekt, kter˘ mû zbrzdil, ne-

byl zpÛsoben trnem, ale nejspí‰

ostr˘m kamenem. Bûhem závo-

du jsem nevûdûl, jak na tom

jsem. Nûktefií mû pfii opravû kola

pfiedjeli, ale kdyÏ jsem ztrátu vy-

rovnal a zaãal je pfiedjíÏdût po-

druhé, tak jsem mûl dobr˘ pocit.

Ameriãana, kter˘ skonãil tfietí,

jsem pfiedjel po plavání asi po 5

kilometrech, pak pfii defektu

pfiedjel on mû a po dal‰ích pûti

kilometrech jsem mu to opût vrá-

til. Nevûdûl jsem, kdo je pfiede

mnou a kdo je za mnou. V cíli to

potom bylo milé pfiekvapení.

KdyÏ jsi zjistil, Ïe jsi skonãil na
druhém místû, jaká byla tvá prv-
ní reakce?
Byl jsem ‰Èastn˘. To je asi ten

nejpûknûj‰í pocit. S umístûním

jsem nadmíru spokojen a jsem

rád, Ïe jsem tam nejel zbyteãnû.

Jak jsi vnímal atmosféru svûto-
vé Xterry?
Bydleli jsme v soukromí asi 17 km

od dûji‰tû MS Xterra 2005.

Levn˘ nocleh za levn˘ peníz bez

nûjakého komfortu. ¤ekli nám,

Ïe nocleh je i se snídaní, ale uÏ

zapomnûli dodat, Ïe si ji musíme

sami pfiipravit z hotelov˘ch zá-

sob (smûje se Pavel). Pfii trénin-

cích jsme se vidûli s nejrÛznûj‰í-

mi svûtov˘mi ‰piãkami tohoto

sportu a s olympijsk˘mi pfiebor-

níky. Tro‰ku jsme byli rozklepa-

ní, ale jak jsme skoãili do vody,

uÏ nám to bylo jedno. Po organi-

zaãní stránce se pofiadatelé vy-

znamenali. ·ampionát opravdu

nemûl slabé místo. Startovné by-

lo 235 dolarÛ a to zahrnovalo ta-

ké velkou párty. Jídlo, promítání

loÀského závodu, doprovodné

programy a dal‰í atraktivity. Pfii

dobûhu cílem dostal kaÏd˘ zá-

vodník od Havajãanky na krk or-

chideov˘ vûnec. Podobné to by-

lo po skonãení celého mistrov-

ství. Ceny vítûzÛm pfiedával „du-

chovní otec“ a zakladatel havaj-

ské Xterry, Ameriãan Paul

Mitchell, kter˘ se pravidelnû zú-

ãastÀuje také Xterry v Hluboké

nad Vltavou.

Chtûl by ses na Havaj pfií‰tí rok
vrátit?
Pokud mi zdraví bude slouÏit,

proã ne? Finance bychom spoleã-

n˘mi silami zase snad dali dohro-

mady. AlespoÀ mnû dali v tom

smyslu moji kamarádi pfiíslib.

Budu drÏet palce a dûkuji za
rozhovor. JiKo



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT20/2005

24

R˘mafiovsk˘ desetiboj 2006
V sobotu 19. listopadu 2005 se uskuteãnila tfie-

tí disciplína leto‰ního jubilejního roãníku

R˘mafiovského desetiboje. Do malého sálu

SVâ si na‰lo cestu celkem 70 stfielcÛ. Je nutno

podotknout, Ïe poãet leto‰ních úãastníkÛ utû-

‰enû narÛstá a po zapsání nov˘ch zájemcÛ se

dokonce pfiekroãil ãíslo 80.

A nyní k samotn˘m v˘sledkÛm. V kategorii

Ïen B vynikla mezi 16 stfielkynûmi Sa‰a

Tylová. Její rekordní v˘kon 96 bodÛ dokazuje,

Ïe dostat se jí na mu‰ku by nebylo zrovna nej-

vhodnûj‰í. Pozadu nezÛstala ani Jana

·indeláfiová, která nastfiílela 91 bodÛ. Tfietí

skonãila Jitka Gottwaldová v˘konem 88 bodÛ.

V mlad‰í Ïenské kategorii si vítûzství vystfiíle-

la Eva Holubová v˘konem 71 bodÛ, tûsnû za

ní skonãila Hanka Hájková v˘konem 70 bodÛ

a tfietí místo si vystfiílela Olga Valová v˘konem

65 bodÛ.

V nejstar‰í muÏské kategorii potvrdil své am-

bice leto‰ní hork˘ favorit Ivan Sovi‰ nástfielem

95 b., druh˘ skonãil Tonda Koneãn˘ (87 b.)

pfied Janem Horáãkem (82 b.).

V kategorii muÏi B na 1. místo dosáhl Pavel

Koláfi v˘konem 89 b., pfied Jardou Lachnitem

a Josefem Svedoníkem - oba shodnû 80 b.

„Mu‰ka jenom zlatá“ by zvolal klasik ãeské-

ho filmu, kdyby zfiel terãe nûkter˘ch úãastní-

kÛ v nejmlad‰í muÏské kategorii. Ze souboje

vy‰el vítûznû Ivo‰ Sovi‰ nejlep‰ím v˘konem

dne 97 b., druh˘ skonãil Luká‰ Janáã v˘ko-

nem 95 b. pfied Jifiím

Jaro‰em - 94 b.

Podûkování za bez-

chybn˘ prÛbûh soutû-

Ïe zaslouÏí Alena Ju-

rá‰ová a manÏelé Ko-

neãní.

V prosinci ãeká úãast-

níky desetiboje dal‰í

technická disciplína -

kuÏelky. Hází se na 60

hodÛ sdruÏen˘ch, a to

v místní kuÏelnû TJ

Jiskra R˘mafiov na

Bartákovû ulici. MoÏ-

nost vylep‰it si posta-

vení v tabulce mají

v‰ichni ve stfiedu 28. prosince 2005 v dobû od

11.00 do 19.00. KuÏelky jsou pro stále vítané

nové zájemce poslední moÏností absolvovat le-

to‰ní roãník kompletní (tj. 7 disciplín).

JiÏ teì se mÛÏeme tû‰it na pravidelnû skvûlou

atmosféru na kuÏelnû.

V̆ bor R˘mafiovského desetiboje

V˘sledky prvních zápasÛ ledních hokejistÛ
Oddíl ledního hokeje TJ Jiskra R˘mafiov odehrál 19. listopadu

první mistrovské utkání okresního pfieboru na zimním stadionu

v Horním Bene‰ovû. Na‰i hokejisté porazili Oceláfie Bruntál

vysoko 12 : 2 (tfietiny: 2 : 1; 6 : 1; 4 : 0). Branky vstfielili

Mu‰álek (3), Klíã (3), Pfiecechtûl Jan (1), ·tefanov (2), ·uba

(2) a Spurn˘ (1).

Dal‰í utkání odehrají r˘mafiov‰tí hokejisté 3. prosince proti Malé

Morávce, v 15.30 na zimním stadionu Horního Bene‰ova. Zápas

TJ Jiskra R˘mafiov versus HC Jeseník, kter˘ se mûl hrát 23. li-

stopadu na stadionu v Krnovû, byl odloÏen.

Dal‰í reprezentanti R˘mafiova Medvûdi prohráli s HC Svaté

Hefimanice 2 : 9. Martin Ftáãek

Poslední závod Grand Prix 2005
provûfiil tûlesnû postiÏené kuÏelkáfie

Poslední závod seriálu Grand

Prix 2005 tûlesnû postiÏen˘ch

kuÏelkáfiÛ leto‰ního roku se usku-

teãnil na r˘mafiovské kuÏelnû TJ

Jiskra v sobotu 19. listopadu.

O poslední body do celkového

hodnocení pfiijelo bojovat cel-

kem jedenáct Ïen a sedmadvacet

muÏÛ v pûti kategoriích - LP a TP

muÏi, LP a TP Ïeny a kuÏelkáfii

v kategorii LP 0.

Za r˘mafiovskou Jiskru bojovalo

pût kuÏelkáfiÛ. V kategorii LP

muÏi se umístil na devátém mís-

tû na 100 hodÛ sdruÏen˘ch Ivo

Mrhal se ziskem 353 shozen˘ch

kolkÛ. Nejpoãetnûji zastoupená

byla kategorie TP muÏi 100 hodÛ

pln˘ch, kde mûla kuÏelkáfiská zá-

kladna tûlesnû postiÏen˘ch ku-

ÏelkáfiÛ zastoupeny ãtyfii hráãe.

Na devátém místû skonãil s 373

poraÏen˘mi kolky Josef Lutz, 

osmé místo si zajistil Miroslav

Grebenár s 379 shozen˘mi kolky,

‰esté místo vybojoval Petr

·védík (418 kolkÛ) a vítûzem se

tradiãnû stal Zdenûk Doãkálek

s 512 shozen˘mi kolky. V dal‰ích

kategoriích nemûl R˘mafiov za-

stoupení.

Organizátofii dûkují touto cestou

sponzorÛm turnaje za pomoc, 

ochotu a obûtavost: Elektro

Medek Bfiidliãná, Oil Bfiidliãná

pí Soukeníková, Uni servis Velká

·táhle p. Mereìa, hotel U Zámku

p. Mosler, restaurace Na Kluzi‰ti

Michal Zelen˘, Autobazar Petr

La‰ák, Amin Velká ·táhle,

Unisko cz., s. r. o., Bfiidliãná Petr

Sadovsk˘, Karel Vala, Petr Jiru‰.

Velk˘ dík za perfektní organizaci

turnaje patfií Josefu ÎiÏkovi,

manÏelÛm Dûdáãkov˘m, Vûfie

Tomanové, Michalu Ihnátovi

a Milanovi Dûdáãkovi.

Zdenûk Doãkálek reprezentoval

mûsto R˘mafiov také za hranice-

mi na‰í vlasti na Slovensku, kde

se v úter˘ 18. fiíjna utkal v pres-

tiÏním mezinárodním turnaji tû-

lesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ se

siln˘mi soupefii z Maìarska

a Slovenska. V obou zápasech

zÛstal bez poráÏky a domÛ pfii-

vezl zlatou medaili. Zdenûk dû-

kuje za sponzorství Miroslavu

Volkovi a Vratislavu Hájkovi,

bez jejichÏ pomoci by se této

mezinárodní soutûÏe nemohl zú-

ãastnit.

Poslední zápas - Mistrovství

âeské republiky - ãeká na r˘ma-

fiovské kuÏelkáfie na dráze

v Blansku 17. prosince. Na‰e

mûsto budou reprezentovat ku-

Ïelkáfii Grebenár, Lutz, Mrhal,

·vedík, Forcek a Doãkálek.

Budeme drÏet palce! JiKo
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Prodám palivové dfiíví buk. Tel.: 608 736 469.

Soukromá fiádková inzerce

Prodej

Rýmařovská PC herna vyhlašuje
celoroční sérii turnajů o hodnotné ceny:
- MP3 přehrávač USB flash
- měsíc na internetu zdarma
- dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč

Podrobnosti v herně nebo
na www.playzone.trinital.com
První bodovaný turnaj: 10. 12. 2005

NEMÁTE BYDLENÍ?
POT¤EBUJETE PÒJâIT PENÍZE

NEBO PENÍZE MÁTE
A CHCETE INVESTOVAT?

JEDINEâN¯ EVROPSK¯ SYSTÉM

▲ úvûry pro fyzické osoby i podnikatelské
subjekty

▲ hypotéky, americké hypotéky
▲ leasingy
▲ nebankovní úvûry a investiãní programy

Komplexní finanãní i doplÀkové sluÏby
(projektanti, stavební firmy,

realitní kanceláfie atd.)

Kontakt: 724 343 278
774 343 278

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

JAK VYJDE
Dal‰í fiádné ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 23. 12. 2005

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 15. 12. 2005 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

21/2005

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE
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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

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:
149 000 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: 
99 000 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.

Opel Corsa 1.2
16V, r. v. 1999, 
83 tis. km, klima,
servo, el. okna,
centrál, el. stfie‰ní
okno 
a dal‰í. 
Super stav. 
Cena: 99 000 Kã.

· – Octavia Combi
1.9 TDI, Ambiente,
r. v. 2002, super
stav, 78 900 km,
klima, ASR, ABS,
centrál, 4x airbag,
rádio 
a dal‰í. 
Cena:
289 000 Kã.

Opel Tigra 1.4
16V, r. v. 1998, 
96 tis. km, servis-
ní kniha, centrál,
el. okna, servo,
super stav. 
Cena: 
105 000 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: 
145 000 Kã.



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.
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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.

Opel Tigra 1.4i 16V 1. maj., r. v.
1999, 98 900 km, klima, airbag,
rádio, centrál, imob., el. okna,
posil. fiízení. Cena: 139 000 Kã.

Peugeot 306 Combi 1.6, CZ, r. v.
2000, 155 500 km, airbag fiidiãe, ABS,
rádio, posil. fiíz., el. zrcátka a pfiední
okna, centrál. Cena: 149 000 Kã.

Peugeot 206 1.9 D, 1. maj., CZ, ser-
vis, r. v. 2000, 55 600 km, airbag, rá-
dio, posil. fiíz., multif. volant, taÏné,
el. okna, centrál. Cena: 169 000 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.

Volkswagen Golf Variant 1.9 TDI, au-
tom., r. v. 1996, 140 tis. km, klima,
2x airbag, alarm, el. okna, posil. fiíz.,
centrál, el. zrc. Cena: 139 900 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

·koda Octavia 1.6i Ambiente, CZ, 
1. maj., r. v. 2000, 118 tis. km, airbag,
ABS, rádio, centrál, posil. fiíz., palub.
poã., el. zrcátka. Cena: 198 500 Kã. 

JEN U
NÁS!


