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Aktuálnû z mûsta

Z b˘valého dûtského pavilonu r˘mafiovské nemocnice vznikne domov mládeÏe
V pondûlí 16. ledna se uskuteãnilo první zase-

dání Rady mûsta R˘mafiova v leto‰ním roce.

Rada pfiijala celkem pûta‰edesát usnesení,

z nichÏ ‰estnáct mûlo charakter doporuãení

pro jednání zastupitelstva mûsta. Vût‰inu pro-

jednávan˘ch usnesení tvofiily záleÏitosti ma-

jetkové a bytové. Radní schválili pofiadník pro

pfiidûlení bytÛ na rok 2006, dále schválili, aby

Ïádosti uchazeãÛ, ktefií z nûjakého dÛvodu ne-

podali Ïádost o zafiazení do pofiadníku na rok

2006 v termínu do 31. 12. 2005 a uãiní tak do

31. ledna 2006, byly zafiazeny do pofiadníku

podle data podání na poslední místa.

Rada mûsta schválila zámûr pronájmu objek-

tu b˘valého dûtského pavilonu v areálu

Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov Stfiední soukro-

mé odborné ‰kole Prima, s. r. o., R˘mafiov za

úãelem zfiízení domova mládeÏe pro studenty

této ‰koly. Asi 40 studentÛ je v souãasnosti 

ubytováno na privátech. Tento krok vedení

‰koly zároveÀ ãiní v rámci protidrogové pro-

blematiky.

Finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 5 000 Kã schválili

radní Sportovnímu klubu Studio Sport a zdra-

ví na zaji‰tûní 4. roãníku R˘mafiovského sou-

tûÏního aerobiku Master Class a dále finanãní

pfiíspûvek ve v˘‰i 2 000 Kã Stfiední soukromé

odborné ‰kole Prima, s. r. o., na úãast ‰koly na

v˘stavû cestovního ruchu Tourism-Expo

2006. JiKo

Rozpoãet mûsta R˘mafiova na rok 2006



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 2/2006

3

Pfiedstavujeme souãasné zastupitele mûsta

aneb
Koho pfii volbách letos (ne)zvolíme

Marcela StaÀková se narodila 5. ãervence 1965 v R˘mafiovû, do zastupitelstva mûsta kan-

didovala za KDU - âSL, je zároveÀ ãlenkou této strany a pracuje i v okresním v˘boru.

Marcela StaÀková vystudovala Stfiední zdravotnickou ‰kolu (1980 - 1984), v roce

1993 si roz‰ífiila vzdûlání o pomaturitní specializované studium a zv˘‰ila si kvalifi-

kaci na instrumentáfiku operaãních oborÛ. Je absolventkou nûkolika speciálních kur-

zÛ: managementu pro geriatrické t˘my (1998), pfiípravy ve speciálním úseku v do-

mácí péãi (1999), Fundraisingu (2000), psaní projektÛ a Ïádostí o grant (2000).

Získala anglick˘ certifikát o úãasti v postgraduálním studiu projektu mal˘ch byto-

v˘ch jednotek (2001), dále absolvovala workshop o poslání a kompetencích pfied-

stavenstev stfiedisek Diakonie âCE (2001), kurz manaÏérské supervize pro organi-

zaci (2002) a v roce 2005 kurz pro komunitní plánování.

V letech 1984 - 1998 pracovala Marcela StaÀková jako zdravotní sestra, instrumen-

táfika operaãních oborÛ v r˘mafiovské nemocnici. V roce 1998 se stala zástupkyní fie-

ditele Diakonie âCE, stfiediska v R˘mafiovû, a uzavfiela smlouvu mezi Diakonií

a V‰eobecnou zdravotní poji‰Èovnou. Od roku 2000 vykonává funkci fieditelky

Diakonie âCE, stfiediska v R˘mafiovû. Postupnû se jí dafií zvy‰ovat poãet klientÛ té-

to organizace. Do roku 2001 narostl ze 172 na 226 klientÛ, v letech 2001 - 2002

stoupl na 288 a v letech 2002 - 2003 dokonce na 325. V období let 2003 - 2005 se jí

podafiilo zrealizovat projekt Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici.

Ing. Jaroslav Kala se narodil 26. kvûtna 1958 v R˘mafiovû. Po absolvování

Stfiedního odborného uãili‰tû Ïelezniãního v ·umperku pokraãoval ve studiích na

Stfiední prÛmyslové ‰kole Ïelezniãní. V roce 1985 úspû‰nû ukonãil studium na fa-

kultû strojní Vysokého uãení technického v Brnû. Po studiu nastoupil jako strojní in-

Ïen˘r na Podnikové fieditelství Severomoravsk˘ch mlékáren Ostrava-Martinov. Zde

pracoval ãtyfii roky v technickém rozvoji. V roce 1989 nastoupil do firmy RD

R˘mafiov, s. r. o., kde pracoval pût let. Od 1. dubna 2004 je ve funkci místostarosty

mûsta R˘mafiova.

Jaroslav Kala je od roku 1992 ãlenem âSSD. Zastává funkci pfiedsedy Místní orga-

nizace âSSD R˘mafiov, dále funkci místopfiedsedy Okresního v˘konného v˘boru

âSSD Bruntál a Ústfiední kontrolní komise, je ãlenem Ústfiedního v˘konného v˘bo-

ru âSSD. Za tuto stranu také kandidoval do zastupitelstva mûsta. Je Ïenat˘ a má dvû

dûti, dceru Zuzanu a syna Jakuba. Mezi jeho záliby patfií rybafiení, motorismus, ce-

stování, cykloturistika a sport obecnû.

Ve které komisi ãi oblasti jste pra-
covala?
Pracovala jsem v bytové komisi,

v komisi sociálních vûcí a zdravot-

nictví a v komisi právní ochrany

dûtí. Jsem rovnûÏ ãlenkou ·kolské

rady Gymnázia R˘mafiov.

Co konkrétnû ze sv˘ch plánÛ se
vám podafiilo uskuteãnit a co jiÏ
do konce volebního období ne-
stihnete?
Podafiilo se vybudovat Domov

odpoãinku ve stáfií v Dolní

Moravici, roz‰ífiit sluÏby pro seni-

ory r˘mafiovského regionu ve for-

mû respitní péãe a denního stacio-

náfie a zároveÀ doufám, Ïe je‰tû

stihneme zrealizovat projekt nebo

alespoÀ vût‰í ãást projektu domu

s peãovatelskou sluÏbou.

Kde vidíte problémy ãi rezervy?

Zcela urãitû v aktivitách souvise-

jících s cestovním ruchem.

Co byste ve mûstû zlep‰ila hned
a co v budoucnu?
Odpovím stejnû jako na pfiedcho-

zí otázku - aktivity spojené s ce-

stovním ruchem.

Komu byste podûkovala za spolu-
práci v tomto volebním období?
V‰em, kdo dûlají nûco pro blaho

mûsta a není na nû zrovna pfiíli‰

vidût.

Chtûla byste kandidovat do za-
stupitelstva mûsta i v pfií‰tím vo-
lebním období?
Pokud mi má strana dá opût dÛvû-

ru, tak ano.

Máte nûjakou zvlá‰tní okolnost
nebo pfiipomínku, kterou byste
ráda uvedla?
Chtûla bych, aby lidé, ktefií oprav-

du nûco chtûjí ve mûstû zmûnit,

tento svÛj postoj prezentovali na

zasedáních zastupitelstva.

Se kterou pohádkovou bytostí
byste chtûla strávit den?
S ptákem Ohnivákem.

Jaké pfiání by vám mûl splnit
kouzeln˘ dûdeãek?
Aby tolerance zvítûzila nad zá‰tí

a pomluvami a aby lidé spolu jed-

nali jako dobfií pfiátelé.

Kdybyste dostala ‰anci setkat se
s v˘znamnou nebo zajímavou
osobností (i neÏijící), kdo by to
byl?
S poslancem JUDr. Ing. Jifiím

Karasem. Upoutal mû sv˘m Ïi-

votním pfiíbûhem, kter˘ vypráví

ve své knize Bájeãn˘ Ïivot pod

psa, a sv˘mi zásadami, které ne-

mûní podle toho, jak se mûní poli-

tick˘ reÏim.

Koho nebo co byste si vzala s se-
bou na pust˘ ostrov?
Robinsona Crusoea, ten jiÏ má

zku‰enosti.

Va‰e oblíbené jídlo, spisovatel,
film, hudební skladba nebo zpû-
vák a proã?
Nejoblíbenûj‰ím jídlem je ãabaj-

ka, ze spisovatelÛ mám ráda

Agathu Christie, z filmÛ bych

vzpomenula na Zapomenuté svût-

lo a z hudební tvorby se mi líbí

âtvero roãních období od Antonia

Vivaldiho, a to, jak˘m zpÛsobem

skladatel zachytil promûny roku.

Va‰e Ïivotní motto?
Oãi, které plakaly, vidí lépe. 

(arabské pfiísloví)

Dûkuji za rozhovor. JiKo

Ve které komisi ãi oblasti pracu-
jete nebo jste pracoval?
Pracuji v komisi pro v˘chovu

a vzdûlávání, v komisi Ïivotního

prostfiedí a v˘stavby, v investiãní

komisi Rady kraje Krajského úfia-

du v Ostravû a v Euroregionu

Pradûd.

Co konkrétnû ze sv˘ch plánÛ se

vám podafiilo uskuteãnit a co jiÏ
do konce volebního období ne-
stihnete?
Na zaãátku mého nástupu do

funkce jste se mne ptal na priori-

ty. Tenkrát jsem vám nûkteré vy-

jmenoval. Bylo to zfiízení kvalit-

ního signálu programu TV

Prima, rekonstrukce komunikace

do Harrachova, opravy komuni-

kací po napojení na kanalizaci,

umûlá ledová plocha, zachování

stfiedního ‰kolství ve mûstû v ná-

vaznosti na optimalizaãní proce-

sy v MSK, bytová v˘stavba s do-

tací od státu, vybudování rekre-

aãního areálu v zahradû Hedvy

a Edrovického rybníka.

Do konce volebního období se ne-

stihne kompletnû zrealizovat re-

kreaãní areál v zahradû Hedvy, ale

studie existuje a letos bychom

mohli ãást projektu realizovat.

Umûlou ledovou plochu se sna-

Ïím spoleãnû se starostou mûsta

letos zrealizovat, vûnujeme tomu-

to problému maximální pozor-
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nost, tak doufám, Ïe tomu bude

vynaloÏené úsilí odpovídat. V ob-

lasti stfiedního ‰kolství jsem rád,

Ïe na území mûsta fungují tfii

stfiední ‰koly, z toho jedna privát-

ní. V oblasti kultury je tfieba zpra-

covat ekonomickou anal˘zu kul-

turních zafiízení ve mûstû, t˘ká se

to zejména Stfiediska volného ãa-

su a kina, a následnû se budeme

rozhodovat, jak budeme postupo-

vat dál. To bude úkol pro dal‰í za-

stupitelstvo. Doufám, Ïe se úspû‰-

nû dokonãí rekonstrukce silnice

R˘mafiov - Dlouhá Louãka, na

kterou jsou z kraje uvolnûny dal‰í

finanãní prostfiedky a pro rozvoj

na‰eho regionu je velmi dÛleÏitá.

Za rekonstrukci silnice z Velké

·táhle pfies Jamartice do

R˘mafiova se musí na kraji dále

bojovat. Do konce volebního ob-

dobí zÛstává krátká doba, ale

chtûl bych splnit jednu z dÛleÏi-

t˘ch priorit v na‰em volebním

programu, a to zajistit dostateã-

nou zdravotní péãi pro obãany

mûsta, a dále obsadit prÛmyslo-

vou zónu.

Kde vidíte problémy ãi rezervy?
V oblasti lidsk˘ch zdrojÛ, pláno-

vání, koncepcí a následného vy-

uÏití.

Co byste ve mûstû zlep‰il hned
a co v budoucnu?
Hned lze zlep‰it vûci dennoden-

ní potfieby, napfiíklad ozelenit

mûsto, ale v budoucnu je potfieba

pracovat na tom, aby se mûsto

rozvíjelo a ne‰lo cestou postup-

ného úpadku. Dle v˘sledku an-

kety pfiipravit projekt a rekon-

strukci námûstí.

Komu byste podûkoval za spolu-
práci v tomto volebním období?
V‰em, ktefií pracovali pro rozvoj

mûsta, ale i tûm, kdo pracovali na

jakékoliv úrovni aktivnû, a ne jen

teoreticky hovofiili nebo psali do

novin. Nejsem pfiítel dopisování,

radûji si sednu ke stolu a problé-

my fie‰ím.

Chtûl byste kandidovat do zastu-
pitelstva mûsta i v pfií‰tím voleb-
ním období?
Kandidovat do zastupitelstva

v pfií‰tím volebním období budu,

neboÈ si myslím, Ïe pro na‰e mûs-

to jsem nûco udûlal a udûlat bych

je‰tû chtûl, ale to nechÈ posoudí

voliãi ve volbách.

Máte nûjakou zvlá‰tní okolnost
nebo pfiipomínku, kterou byste
rád uvedl?
Chtûl bych, aby zastupitelé disku-

tovali o problémech, ale vÏdy táh-

li za jeden provaz, ov‰em z jedné

strany.

Se kterou pohádkovou bytostí
byste chtûl strávit den?
S dûdeãkem Hfiíbeãkem.

Jaké pfiání by vám mûl splnit
kouzeln˘ dûdeãek?
Vûãné zdraví.

Kdybyste dostal ‰anci setkat se
s v˘znamnou nebo zajímavou
osobností (i neÏijící), kdo by to
byl?

Napoleon, J. Verne, W. Brandt, 

T. G. Masaryk.

Koho nebo co byste si vzal s se-
bou na pust˘ ostrov?
Na krat‰í dobu bych si vzal vûci

osobní potfieby a udice, na del‰í

dobu rodinu a udûlal bych si

dobrou neru‰enou spoleãnou do-

volenou.

Va‰e oblíbené jídlo, spisovatel,
film, hudební skladba nebo zpû-
vák a proã?
Bramborov˘ salát a fiízky (kapr,

vepfiové, kufiecí), Alois Jirásek,

Karel âapek, BachÛv varhanní

koncert, hudba z filmu Titanic.

A proã? Prostû mi to sedí. Ze zpû-

vákÛ se mi líbí Helena Vondráã-

ková, Aneta Langerová, Marika

Gombitová, Karel Gott.

Va‰e Ïivotní motto?
Parafrázoval bych J. F. Kennedy-

ho: Neptej se, co mÛÏe udûlat

mûsto pro tebe, ale co ty mÛÏe‰ 

udûlat pro mûsto.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

Odbory MûÚ informují

Odbor Ïivnostensk˘ úfiad
Informaãní povinnost prodejcÛ, znaãení v˘robkÛ a cenové informace

Prodávajícím je uloÏena fiada povinností,

které se t˘kají informování spotfiebitele.

Pfiedev‰ím (podle ust. § 9 zákona o ochranû

spotfiebitele) je povinen spotfiebitele fiádnû in-
formovat o vlastnostech prodávan˘ch v˘rob-

kÛ nebo charakteru poskytovan˘ch sluÏeb,

o zpÛsobu pouÏití a údrÏby v˘robkÛ a o ne-

bezpeãí, které vypl˘vá z jeho nesprávného

pouÏití nebo údrÏby, jakoÏ i o riziku souvise-

jícím s poskytnutou sluÏbou. Povinnost infor-

movat je dána, aniÏ by ji musel spotfiebitel po-

Ïadovat. Informace by mûla b˘t poskytnuta

je‰tû pfied uzavfiením smlouvy.

Zákon dále ukládá prodávajícímu povinnost

v pfiípadû potfieby - s ohledem na povahu v˘-

robku, zpÛsob a dobu jeho pouÏívání - zajis-

tit, aby poskytnuté informace byly obsaÏeny

v pfiiloÏeném písemném návodu a aby byly

srozumitelné.

Mimofiádnû dÛleÏit˘m poÏadavkem na pro-

dávající je i povinnost (ust. § 12) jednoznaã-

nû informovat spotfiebitele o cenû prodáva-

n˘ch v˘robkÛ nebo poskytovan˘ch sluÏeb.

Prodávající si musí k tomuto úãelu vybrat je-

den ze dvou moÏn˘ch zpÛsobÛ:

- zfietelnû oznaãit v˘robek cenou;

- vhodnû zpfiístupnit informaci o cenû v˘-

robkÛ nebo sluÏby (napfi. v˘vûsní tabulí).

Cena musí b˘t v okamÏiku nabídky platná,

vztaÏená k jednotkovému mnoÏství zboÏí

a urãen˘m podmínkám.

MÛÏe b˘t prodávající zpro‰tûn povinnosti
poskytnout informace?
Zákon o ochranû spotfiebitele v˘slovnû sta-

noví, Ïe povinnosti poskytování informací

o vlastnostech v˘robku a charakteru sluÏeb

se nelze zprostit poukazem na neposkytnutí

informace v˘robcem nebo dodavatelem.

Prodávající není povinen informace poskyt-

nout jen v pfiípadû obecnû znám˘ch nebo

zfiejm˘ch skuteãností.

Jak mají b˘t v˘robky oznaãeny?
V̆ ‰e uveden˘ zákon uvádí:

- názvem v˘robku a názvem v˘robce (do-

davatele, dovozce);

- údaji o hmotnosti, mnoÏství nebo velikos-

ti, dal‰ími daty k jeho identifikaci ãi uÏívání;

- u textilních v˘robkÛ údaji o sloÏení ma-

teriálu a u obuvi údaji o materiálech pouÏi-

t˘ch v jejích hlavních ãástech;

- údajem o datu minimální trvanlivosti u po-

travináfisk˘ch v˘robkÛ, pfiíp. údajem o datu

pouÏitelnosti, podléhají-li rychlé zkáze;

- jsou-li pfii znaãení v˘robkÛ pouÏity sym-

boly, mûl by prodávající v pfiípadû potfieby

zpfiístupnit spotfiebiteli informaci o v˘znamu

tûchto symbolÛ;

- pokud jsou informace o zboÏí poskytová-

ny slovnû, musí b˘t v ãeském jazyce;

- prodávající je povinen informovat zákaz-

níka o cenû nabízen˘ch v˘robkÛ nebo posky-

tovan˘ch sluÏeb platn˘ch v okamÏiku nabíd-

ky. Za tímto úãelem je povinen zfietelnû 

oznaãit v˘robky cenou nebo informaci o ce-

nû jinak vhodnû zpfiístupnit.

Jaké jsou poÏadavky na informaci o cenû?
Zákon o ochranû spotfiebitele uvádí v˘ãet

zvlá‰tních zpÛsobÛ klamání spotfiebitele úda-

jem o cenû. Informace o cenû nebo okolnost,

Ïe informace je neúplná nebo chybí, nesmí

zejména vzbuzovat zdání, Ïe:

- cena je niÏ‰í, neÏ jaká je ve skuteãnosti

(napfi. nepfiehledné umísÈování cenovek tak,

Ïe není jasné, ke kterému v˘robku která ce-

novka patfií, uvádûní maloobchodních cen

bez DPH nebo cen v˘robkÛ bez uvedení ce-

ny obalu);

- stanovení ceny závisí na okolnostech, na

nichÏ ve skuteãnosti nezávisí (napfi. uvedení

velkoobchodní ceny, ceny doporuãené v˘-

robcem, ceny v jiné mûnû, ceny v závislosti

na jiné neÏ bûÏné jednotce, aniÏ by to bylo

zfietelnû uvedeno);

- v cenû jsou zahrnuty dodávky v˘robkÛ,

v˘konÛ, prací nebo sluÏeb placené ve sku-

teãnosti zvlá‰È;

- cena byla nebo bude sníÏena, zv˘‰ena ne-

bo nezmûnûna, aã tomu tak není (inzerování

pfiechodného sníÏení cen, v˘prodejov˘ch

slev, zavádûcích cen, aniÏ by k cenové zmû-

nû skuteãnû do‰lo, prodej zboÏí pod heslem

„u nás nezdraÏeno“, aã byla cena zmûnûna,

nebo pod heslem „likvidace“, aã jde o stálou

nabídku).

MÛÏe prodávající úãtovat cenu vy‰‰í, neÏ
uvádí v nabídce?

Zákon o cenách stanoví, aby prodávající in-

formoval o cenû platné v okamÏiku nabídky.

Z toho vypl˘vá, Ïe poskytovatel sluÏby ne-

mÛÏe poté úãtovat jinou cenu, neÏ jaká byla

uvedena v této informaci. Îádejte prodej

zboÏí za cenu uvedenou na cenovce!

Za Ïivnostensk˘ odbor MûÚ R˘mafiov
Jana PoÏárová
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Zdravotnictví

·kolství

Porodníci opût pofiádali pfiedná‰ku pro nastávající rodiãe
Pfiedná‰ku pro nastávající rodiãe i jejich

pfiíbuzné pfiipravilo porodnicko-gynekolo-

gické a novorozenecké oddûlení bruntál-

ské nemocnice. Semináfi, na nûmÏ pfiedná-

‰eli lékafii-porodníci, porodní asistentky

i dûtské sestry, se uskuteãnil 19. ledna

2006 ve 14 hodin ve velké zasedací míst-

nosti ve druhém patfie bruntálské polikli-

niky.

Lékafi-porodník vystoupil s pfiíspûvkem

o tûhotenství a porodu. Dûtská sestra na-

stávajícím rodiãÛm poradila, jak peãovat

o novorozence. Pfiidala také informace

o kojení. O pfiedporodní pfiípravû zase

pfiedná‰ela zku‰ená porodní asistentka. Na

programu nechybûly ani videozáznamy

prÛbûhu tûhotenství a porodu. Ti, kdo pfii-

‰li, mûli moÏnost se dozvûdût uÏiteãné in-

formace, získat cenné rady a nasbírat fiadu

zku‰eností. Podobné pfiedná‰ky pofiádá

oddûlení pravidelnû a setkávají se s vel-

k˘m ohlasem.

Kromû maminek a tatínkÛ, ktefií oãekávají

pfiíchod svého potomka, mohli pfiedná‰ku

nav‰tívit také nastávající babiãky a dûdeã-

kové ãi dal‰í rodinní pfiíslu‰níci. 

Simona Souãková, tisková mluvãí

Zmûna názvu ‰koly
Nov˘ ‰kolsk˘ zákon, kter˘ platí

jiÏ od ledna loÀského roku, pfii-

nesl do ‰kolství fiadu zmûn.

Jednou z nich je i zmûna v po-

jmenování jednotliv˘ch druhÛ

a typÛ ‰kol.

V R˘mafiovû pÛsobí jiÏ témûfi ‰e-

desát let zvlá‰tní ‰kola, v níÏ

jsou vyuãováni Ïáci se speciální-

mi vzdûlávacími potfiebami, tedy

ti, ktefií se z mnoha rÛzn˘ch indi-

viduálních dÛvodÛ nemohou

s úspûchem vzdûlávat ve ‰kole

základní. V obou typech ‰kol,

základní i zvlá‰tní, v‰ak Ïáci pl-

ní povinnou devítiletou ‰kolní

docházku a jejím absolvováním

získávají základní vzdûlání. Aby

byl sjednocen systém základního

‰kolství a bylo odstranûno ãástí

vefiejnosti mnohdy negativní

vnímání názvu zvlá‰tní ‰kola,

zru‰il nov˘ ‰kolsk˘ zákon toto

pojmenování. Nejedná se tedy

o zru‰ení zvlá‰tních ‰kol, jak se

mnozí pÛvodnû domnívali, pou-

ze o zmûnu názvu.

Zvlá‰tní ‰kola tak rozhodnutím

svého zfiizovatele, kter˘m je

Moravskoslezsk˘ kraj, získala od

1. ledna leto‰ního roku nov˘ ná-

zev - Základní ‰kola, R˘mafiov,

·kolní námûstí 1, pfiíspûvková

organizace. Pod tímto názvem

‰kola dále pracuje jako ‰kola sa-

mostatnû zfiízená pro dûti se spe-

ciálními vzdûlávacími potfiebami

- zdravotním postiÏením. Îáci

jsou zde vyuãováni podle vzdûlá-

vacího programu, kter˘ je pfii-

zpÛsoben jejich potfiebám a moÏ-

nostem, neboÈ dûti se speciálními

vzdûlávacími potfiebami mávnu-

tím proutku nezmizí a je tfieba

jim i nadále pfii vzdûlávání vûno-

vat patfiiãnou pozornost. 

Mgr. Hana Mûráková,
fieditelka ‰koly

ZÁPIS
dûtí do 1. roãníku

Základní ‰koly, R˘mafiov, ·kolní námûstí 1,
pfiíspûvkové organizace,

se uskuteãní

v pátek 10. února 2006 od 13 do 17 hodin

v budovû ‰koly
na ·kolním námûstí v R˘mafiovû.

Je moÏno se informovat i telefonicky na ãísle 554 212 377
a dohodnout individuální termín náv‰tûvy ‰koly. Rodiãe Ïá-
kÛ s v˘ukov˘mi obtíÏemi mohou této doby vyuÏít také ke
konzultacím s pedagogick˘mi pracovníky ‰koly.

Základní ‰kola, R˘mafiov, ·kolní námûstí 1,
pfiíspûvková organizace

·kolní námûstí 1, 795 01 R˘mafiov

Telefon: 554 212 377, e-mail: zvlskola.rymarov@iol.cz

Chirurg Petr Ziman je nominován za záchranu Ïivota na vyznamenání
Lékafi Petr Ziman z bruntálského
pracovi‰tû Nemocnice, s. r. o.,
R˘mafiov byl navrÏen na vyzna-
menání Zlat˘ záchranáfisk˘ kfiíÏ
za rok 2005. Ocenûní dostávají
profesionálové i laici, ktefií s mi-
mofiádnou obûtavostí zachrání

lidské Ïivoty. Chirurg Petr
Ziman minul˘ rok v srpnu exce-
lentním zákrokem zachránil
‰estadvacetiletého Tadeusze
Kristena z Orlové, kterému na
Mistrovství Evropy ve westerno-
v˘ch disciplínách v R˘mafiovû
vrhaã noÏÛ probodl srdeãní ko-
moru.
„Jsem mile pfiekvapen˘. Je to
pro mû velká pocta. Je to krásn˘
pocit. Jen mû mrzí, Ïe kdybych
náhodou ocenûní dostal, tak bu-
de jen pro mû. Na záchranû mla-
díkova Ïivota se totiÏ podílel ce-
l˘ t˘m,“ vysvûtluje skromnû chi-
rurg Petr Ziman. ¤íká, Ïe v pfií-
padû udûlení vyznamenání ho
bude povaÏovat za poctu celé
chirurgické obci. „Nepamatuji
si, Ïe by chirurg dostal podobné
ocenûní,“ uvádí MUDr. Petr
Ziman s tím, Ïe ‰lo o v˘jimeã-
nou akci za v˘jimeãn˘ch okol-
ností. „Bez souhry v‰ech lidí

v danou chvíli by se nedalo udû-
lat nic,“ dodává lékafi.
Srdce Tadeusze Kristena nebilo,
kdyÏ ho pfiivezli do bruntálské
nemocnice. Lékafi Petr Ziman
je‰tû na vozíku, kter˘m ho vezli
ze sanitky na operaãní sál, ‰esta-
dvacetiletému muÏi otevfiel
hrudník, na‰el a jedním prstem
ucpal krvácející ránu v srdci
a dal‰ími pak srdce masíroval, aÏ
zaãalo znovu bít. Potom mladíka
operoval.
Právû Tadeusz Kristen, kter˘ je
báÀsk˘m záchranáfiem, navrhl
chirurga Zimana na ocenûní.
„Neznám v âesku ãlovûka, kter˘
by si toto vyznamenání zaslouÏil
víc,“ fiekl o muÏi, kter˘ mu za-
chránil Ïivot, Tadeusz Kristen.
UÏ brzy by se mûl vrátit do prá-
ce. „Cítím se fit. Sportuji,“ pfii-
znal mladík s tím, Ïe obden 
uplave i sto bazénÛ.
„Zákrok pana doktora Zimana

byl mimofiádn˘. Ocenûní si kaÏ-
dopádnû zaslouÏí,“ reagoval fie-
ditel Nemocnice, s. r. o.,
R˘mafiov Marian Olejník. ¤ekl,
Ïe se dosud nemûl moÏnost set-
kat s nûk˘m, kdo by podobné
vyznamenání dostal.
„Byl to neuvûfiiteln˘ ãin, pan
chirurg má velkou ‰anci, Ïe vy-
znamenání obdrÏí,“ uvedla Jana
Bradáãová, iniciátorka projektu
Zlat˘ záchranáfisk˘ kfiíÏ. 
Nominace na ocenûní pfiijímá
celostátní záchranáfisk˘ ãasopis
Rescue report do konce ledna,
letos jiÏ posedmé. V polovinû 
února pak komise, kterou tvofií
zástupci nejrÛznûj‰ích záchran-
n˘ch sloÏek, vybere a zvefiejní
vítûze nûkolika kategorií, jako je
napfiíklad záchranáfisk˘ ãin laika,
profesionálÛ jednotlivcÛ ãi pro-
fesionálních t˘mÛ. 

Simona Souãková,
tisková mluvãí



Ve stfiedu 7. prosince 2005 a následnû ve

stfiedu 11. ledna 2006 se na Stfiední ‰kole

R˘mafiov konal Den otevfien˘ch dvefií.

Pro ‰kolní rok 2006/2007 Stfiední ‰kola

R˘mafiov, pfiíspûvková organizace, která svÛj

statut stfiední ‰koly a s ním i nov˘ název zís-

kala od 1. ledna 2006, nabízí dvû novinky:

roz‰ífiení uãebních oborÛ o obor Hutník a no-

vû otevfien˘ maturitní obor Hotelnictví a tu-

rismus.

První prosincov˘ kontakt byl urãen pfieváÏnû

pro Ïáky a v˘chovné poradce základních

‰kol. Jeho úkolem bylo seznámit zájemce

s nabídkou studijních a uãebních oborÛ, kte-

ré ‰kola nabízí od záfií 2006.

Pfiíchozí Ïáci se pfii‰li informovat a osobnû si

prohlédnout prostory, kde stráví tfii aÏ ãtyfii

roky denní v˘uky, a to s moÏností v˘bûru ná-

sledujících oborÛ:

a) studijních oborÛ ukonãen˘ch maturitní

zkou‰kou:

➛ Hotelnictví a turismus;

b) uãebních oborÛ ukonãen˘ch

získáním v˘uãního listu:

➛ Opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ;

➛ Kuchafi-ãí‰ník pro pohostin-

ství;

➛ Hutník.
·kolu, odlouãená pracovi‰tû dílen

a ‰kolní jídelnu si prohlédlo zhru-

ba 200 ÏákÛ 9. tfiíd základních

‰kol.

Druhá moÏnost k prohlédnutí

‰kolních prostor byla 11. ledna

2006 od 9 do 17 hodin, kdy pfii-

cházeli do ‰koly váÏní zájemci

o uãební ãi studijní obory

v mnoha pfiípadech s rodiãi, aby se po-

drobnûji seznámili s náplní a podmínkami

studia, ubytování a stravování. Jejich dota-

zy uÏ byly ãistû praktického rázu.

Budoucí kuchafii a ãí‰níci se mohli informo-

vat o prÛbûhu praxí, které se ko-

nají pfieváÏnû na pracovi‰tích

restauraãních a hotelov˘ch zafií-

zení, jako je Sport-hotel

Kurzovní, hotely Neptun,

Kamzík, Pradûd, Excelent, res-

taurace U Dvou císafiÛ, ·tern-

bersk˘ dvÛr, R-klub, penzion

Relaxa, chata Ztracenka, KD

Bfiidliãná, ale také místní ‰kolní

jídelna a jiná zafiízení.

Rodiãe a budoucí studenti oboru

Hotelnictví a turismus si pro-

hlédli uãebny pro teoretickou

v˘uku. V‰ichni náv‰tûvníci byli mile pfiekva-

peni, kdyÏ jim na‰i studenti pod dohledem

odborn˘ch uãitelÛ pfiedvedli flambování pa-

laãinek a k tomu pfiipravili slavnostní tabule

a malé obãerstvení.

Zájemci o obory Opraváfi zemûdûlsk˘ch

strojÛ a Hutník mûli moÏnost vidût vybavení

‰kolních dílen a také si prohlédnout v˘robky

na‰ich ÏákÛ. UchazeãÛm o obor Hutník byla

18. ledna 2006 umoÏnûna prohlídka provozu

spoleãnosti Al Invest Bfiidliãná, a. s., kde bu-

de ve 2. a 3. roãníku probíhat odborn˘ v˘-

cvik.

Tímto bychom chtûli podûkovat v‰em ná-

v‰tûvníkÛm Stfiední ‰koly R˘mafiov a hlavnû

v‰em studentÛm za projeven˘ zájem o nabí-

zené studijní ãi uãební obory a také popfiát

v‰em ÏákÛm 9. tfiíd, aby jejich volba byla

správná a aby byli pfiijati na obor, pro kter˘

mají pfiedpoklady.
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Struãn˘ pfiehled historie ‰koly
a mimo‰kolních aktivit pofiádan˘ch pro Ïáky
Z mûstské kroniky se dozvídáme,
Ïe vyuãování na zdej‰í ‰kole bylo
zahájeno v roce 1906. ·kola se po-
stupnû transformovala a od roku
1990 jsme zaãali vyuãovat uãební
obory, se kter˘mi mají Ïáci ‰ir‰í
moÏnosti uplatnûní na trhu práce.
V tomto duchu pokraãujeme i dnes.
Pro v‰echny obory má ‰kola dob-
ré materiální vybavení i kvalifiko-

vané pedagogické pracovníky.
Vlastní tfii budovy, mimo jiné i do-
mov mládeÏe s jídelnou.
Ve v‰ech oborech se vyuãuje nû-
meck˘ a anglick˘ jazyk, do v˘u-
ky bude pfiifiazen tfietí cizí jazyk
dle zájmu ÏákÛ.
ZájemcÛm umoÏníme v rámci
nepovinného pfiedmûtu získat
fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

A) SPORTOVNÍ
v zimním období lyÏování,
bruslení, plavání;
v letním období cyklistika,
plavání, kopaná.

B) POâÍTACE
krouÏek poãítaãÛ - vyuÏití
internetu apod.

C) ZÁKLADY SPOLEâEN-
SK¯CH VùD
na téma komunikace a fie‰ení

krizov˘ch Ïivotních situací.
D) KULTURNÍ

krouÏek literárnû-dramatick˘
a v˘tvarn˘.

E) PROJEKTY
komunikace mezi Ïáky, rodi-
ãi a pedagogy;
mezinárodní v˘mûnné poby-
ty a jiné akce mezi R˘mafio-
vem a partnersk˘mi mûsty.

Mimo‰kolní aktivity pro Ïáky:

Adresa:
Stfiední ‰kola R˘mafiov, Julia Sedláka 16, 795 01 R˘mafiov
Tel/fax: 554 212 541, e-mail: sou.rymarov@tiscali.cz
Webové stránky: http://www.sou.rymarov.indos.cz

Vedení Stfiední ‰koly R˘mafiov

Den otevfien˘ch dvefií na Stfiední ‰kole R˘mafiov

Fota: archiv Stfiední ‰kola R˘mafiov
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Nemusí b˘t jen vánoãní
Na Stfiední ‰kole R˘mafiov probûhla 19. prosin-

ce loÀského roku soutûÏ ÏákÛ I. roãníku oborÛ

Kuchafi-ãí‰ník pro pohostinství a Kuchafiské

práce na téma „Vánoãní bábovka“.

Îáci si bábovku pfiipravovali z vlastních suro-

vin. Jejich v˘robky posuzovala porota sloÏená

z pedagogick˘ch pracovníkÛ odborného v˘cvi-

ku. A Ïe bylo co posuzovat! Dûvãata a chlapci

si dali opravdu velmi záleÏet. K posouzení by-

ly bábovky ofiechové, ãokoládové, s kandova-

n˘m ovocem, s kokosem, rumové, pi‰kotové,

olejové a jiné.

Po velmi tûÏkém rozhodování vyhlásila odbor-

ná porota vítûze. Stal se jím Tomá‰ Icha. On

i dal‰í Ïáci, ktefií se zúãastnili bábovkové soutû-

Ïe, obdrÏeli diplomy a upomínkové pfiedmûty.

Pfiiná‰íme vám vítûzn˘ recept a podot˘káme,

Ïe bábovka nemusí b˘t jen vánoãní, ale napfií-

klad velikonoãní nebo pfiipravená tehdy, kdyÏ

dostanete chuÈ na nûco dobrého. Pfiejeme dob-

rou chuÈ!

4 vejce, 4/5 kostky rost-
linného tuku (200 g), 
1 kostka mûkkého tvarohu
(250 g), 1 + 1/3 hrnku
mouãkového cukru, 2 hrn-
ky polohrubé mouky, 
1 vanilkov˘ cukr, 6 lÏic
mléka, nastrouhaná kÛra
z 1 citrónu, 1 prá‰ek do
peãiva.
Tuk u‰leháme s mouãko-

v˘m cukrem a Ïloutky.

Pfiidáme tvaroh a opût 

u‰leháme. Do hmoty

vmícháme vanilkov˘ cu-

kr, citrónovou kÛru, mlé-

ko, mouku s prá‰kem do

peãiva a nakonec vmíchá-

me tuh˘ sníh z bílkÛ.

Tûsto vlijeme do vymaza-

né a hrubou moukou vy-

sypané bábovkové formy

a upeãeme. Upeãenou bá-

bovku potfieme ãokoládo-

vou polevou.

Poleva: V mikrovlnné

troubû rozehfiejeme 4 ão-

kolády = ledové ka‰tany

a tímto bábovku potfieme. 

Jana Egidová

Tvarohová bábovka s ãokoládovou polevou

Prostor pro podnikatele

Na Bruntálsku chybí stovky kvalifikovan˘ch dûlníkÛ

V˘zva pro podnikatele
Tourism-Expo v Olomouci

Ve dnech 3. - 5. února 2006 se uskuteãní v Olomouci dal‰í roãník v˘stavy Tourism-Expo 2006, na kterém se bude podílet i mûsto

R˘mafiov prostfiednictvím Studentského informaãního centra (SIC) SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov, Národní 5. V‰echny organizace, re-

kreaãní zafiízení, ubytovací sluÏby a obchody, které mají zájem o prezentaci, se mohou pfiihlásit na uvedené adrese nebo telefonicky

na ã. 554 211 525, kde dostanou dal‰í informace. Hana âoupková, SIC a CEKA R˘mafiov

Zamûstnavatelé na Bruntálsku, které je nyní

s 15,9procentní mírou nezamûstnanosti pá-

t˘m nejproblémovûj‰ím regionem v âR, ne-

mohou sehnat kvalifikované zamûstnance.

Chybí desítky lékafiÛ a stovky dûlníkÛ ve

strojírensk˘ch profesích. Do pûti let budou

firmy na Bruntálsku potfiebovat pfies tisíc lidí

zdatn˘ch ve v˘robû a zpracování kovÛ.

Vypl˘vá to z právû probíhajícího prÛzkumu

pracovního trhu, kter˘ uskuteãÀuje Úfiad prá-

ce v Bruntále.

„UÏ teì víme, Ïe v horizontu roku 2010 budou
zamûstnavatelé poptávat asi 400 lidí pro obsa-
zení voln˘ch míst ve strojírensk˘ch oborech.
K tomu musíme je‰tû pfiipoãítat poÏadavek na
dal‰ích asi 700 zamûstnancÛ pro budoucí firmy
v krnovské prÛmyslové zónû,“ konstatoval ve

ãtvrtek 19. ledna na tiskové konferenci fieditel

bruntálského pracovního úfiadu Milan Horna.

Jendou z hlavních pfiíãin zfietelné dispropor-

ce je nevyhovující zamûfiení ‰kolství v oblas-

ti Bruntálu a Krnova. Ve zdej‰ích firmách

pracují vyuãení odborníci, ktefií jsou uÏ tûsnû

pfied dÛchodem nebo dokonce v dÛchodo-

vém vûku. Noví absolventi kovooborÛ (sou-

struÏníci, frézafii, horizontkáfii, nástrojáfii 

apod.) prakticky neexistují nebo odcházejí

mimo tento region.

„Historicky bylo Bruntálsko, Albrechticko,
OsoblaÏsko ãi Krnovsko spí‰e zamûfieno na
zemûdûlství. Agroturistika ãi ekochovy ne-
mohou absorbovat poãty lidí, ktefií ode‰li
z likvidovan˘ch druÏstev. Ne kaÏd˘ zaãal
v oboru sám podnikat,“ komentoval situaci

senátor a místopfiedseda Stálé komise Senátu

pro rozvoj venkova Jifií Îák. S fieditelem pra-

covního úfiadu se shoduje v tom, Ïe ‰kolství

se v posledních letech soustfiedilo na huma-

nitní obory a rekvalifikace nezamûstnan˘ch

na sloÏité kovoobory nesplÀují pfiedstavy za-

mûstnavatelÛ.

„V souãtu se skuteãností, Ïe chybí rychlostní
komunikace do na‰í oblasti, jsou tu nízké mz-
dy a nerovnomûrné rozloÏení prÛmyslu, vzni-
ká sloÏitá situace, kterou nemÛÏe ex post fie-
‰it úfiad práce,“ doplnil fieditel Horna.

¤e‰ením je uÏ‰í spolupráce s potenciálními

zamûstnavateli, informování vefiejnosti o je-

jich potfiebách a „pfiesmûrování“ studentÛ do

oborÛ, v nichÏ mají ‰anci najít na Bruntálsku,

R˘mafiovsku a Krnovsku práci. Prvním kro-

kem k nastartování zmûn bude uÏ pondûlní

(23. 1. 2006) semináfi na téma Vzdûlávání
a rekvalifikace ve vztahu k potfiebám na
trhu práce v regionu, kter˘ pod zá‰titou se-

nátora Îáka organizují Úfiad práce Bruntál

a Okresní hospodáfiská komora Bruntál ve

spolupráci se senátní kanceláfií.
„Jde o první tak rozsáhlou akci tohoto typu
v Bruntále. Pfiedpokládám, Ïe se nám podafií
vzbudit zájem vefiejnosti o toto téma a tím
napomÛÏeme k lep‰ímu smûrování jak neza-
mûstnan˘ch, tak studentÛ pfii rozhodování
v dal‰ím Ïivotû. Nezamûstnanost je otázka
pfiedev‰ím systémová, ale i tento dílãí krok
mÛÏe pomoci pfii vzájemné komunikaci a tím
ke zlep‰ení stavu,“ vysvûtlil senátor.

Úãast zatím pfiislíbili velcí zamûstnavatelé,

jako je napfiíklad spoleãnost Osram, ale také

zástupci kraje, ministerstva ‰kolství a ‰kol

v‰ech stupÀÛ.

Bruntálsk˘ pracovní úfiad uÏ také pfiipravuje

speciální regionální program, v jehoÏ rámci

by chtûl získat finance na motivaci neza-

mûstnan˘ch k rekvalifikaci. Ti, ktefií se re-

kvalifikovali a nastoupí k zapracování ve fir-

mách, a jejich instruktofii (zku‰enûj‰í kolega,

mistr ãi vedoucí) v dané firmû by pak po 

omezenou dobu dostávali od úfiadu kompen-

zaci k platu. Nov˘ zamûstnanec i jeho „prÛ-

vodce“ novou prací by tak nepfiicházeli o pe-

níze ani v dobû, kdy kvÛli za‰kolování ne-

mohou pracovat na pln˘ v˘kon. 

Eva Kijonková
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Jak se Ïije v R˘mafiovû ...

cizincÛm
V nové rubrice Jak se Ïije
v R˘mafiovû... pfiipravujeme pro

ãtenáfie na‰eho ãtrnáctideníku se-

riál sond, jimiÏ chceme pravidel-

nû nahlíÏet do Ïivota rÛzn˘ch vû-

kov˘ch, národnostních, profes-

ních ãi zájmov˘ch skupin Ïijících

v na‰em mûstû. Seriál si neklade

za cíl zprostfiedkovávat oficiální

stanoviska organizací ãi institucí,

ani intimní podrobnosti a klepy

náleÏející do bulvárních plátkÛ,

ale spí‰e názory, postoje a zku‰e-

nosti lidí v na‰em bezprostfiedním

okolí.

Sondou do Ïivota místních cizin-

cÛ, to jest lidí, ktefií se do

R˘mafiova pfiistûhovali ze zahra-

niãí, zaãínáme svÛj seriál proto,

Ïe právû oni mohou na na‰e mûs-

to nahlíÏet s nejvût‰ím odstupem.

Bez zajímavosti rovnûÏ nejsou

pohnutky, které je vedly k tomu,

Ïe se rozhodli opustit svÛj domov,

svou zemi a zabydlet se právû

v R˘mafiovû.

Na úvod se slu‰í uvést nûkolik

statistick˘ch ãísel, která nastíní si-

tuaci cizincÛ v âeské republice.

Podle údajÛ âeského statistického

úfiadu Ïilo ke konci roku 2004

(aktuálnûj‰í informace dosud ne-

jsou zpracovány) na území âR ví-

ce neÏ ãtvrt milionu cizincÛ, z to-

ho bezmála 100 tisíc s trval˘m po-

bytem a pfies 150 tisíc s nûkter˘m

typem pfiechodného pobytu nad

90 dnÛ. Trvale ãi dlouhodobû usa-

zení cizinci (tj. s délkou pobytu

nad 1 rok) tvofiili pfiibliÏnû 1,8 %

obyvatelstva âR. Ve srovnání se

zemûmi Evropské unie je to spí‰e

nízké ãíslo - ve ·v˘carsku k té-

muÏ datu tvofiili cizinci pfiibliÏnû

20 % obyvatelstva, v Rakousku

9,5 %, v Nûmecku témûfi 9 %.

Poãet cizincÛ trvale usídlen˘ch

u nás má od poãátku 90. let vzrÛ-

stající tendenci, mezi lety 1994 aÏ

1999 se zdvojnásobil. Mírn˘ po-

kles úfiad zaznamenal v letech

2000 - 2001, kdy vstoupil v plat-

nost pfiísnûj‰í zákon o podmín-

kách pobytu cizincÛ v âR.

Nûkterá ustanovení tohoto zákona

byla zmírnûna aÏ novelou platnou

od 1. ãervence 2001, která mûla

za následek opûtovn˘ mírn˘ ná-

rÛst poãtu usazen˘ch cizincÛ.

Nejvût‰í poãet cizincÛ pochází

z Ukrajiny (ke konci roku 2004

jich bylo evidováno pfies 78 tisíc),

za nimi následují Slováci,

Vietnamci, Poláci a Rusové.

Nezanedbateln˘ poãet cizincÛ pfii-

chází rovnûÏ z Nûmecka, Bulhar-

ska, Moldavska, Spojen˘ch státÛ,

Srbska a âerné Hory, âíny,

Bûloruska, Rumunska, Kazach-

stánu a Rakouska.

Vût‰inu pfiistûhoval˘ch cizincÛ

tvofií muÏi (2/3), lidé mladí a ve

stfiedním vûku, pomûr muÏÛ a Ïen

a vûkov˘ch kategorií se ov‰em li-

‰í podle národností. Napfiíklad

Slováci, Poláci a Ukrajinci, ktefií

se do âR pfiistûhovali v roce

2004, byli ve velké mífie muÏi, za-

tímco Vietnamci se stûhují do âR

ãastûji s cel˘mi rodinami. Zají-

mavé jsou také dÛvody pfiíchodu

cizincÛ na na‰e území. Napfiíklad

Poláci a Slováci pfiicházejí do âR

nejãastûji proto, aby hledali za-

mûstnání, zatímco Vietnamci hle-

dají pfiíleÏitost k podnikání.

Rozmístûní cizincÛ v rámci re-

publiky se fiídí pracovními pfiíleÏi-

tostmi. Nejvíce cizincÛ se usadilo

v Praze a Stfiedoãeském kraji

(pfies 40 %), nejménû v Pardubic-

kém. Moravskoslezsk˘ kraj patfií

ve srovnání s ostatními kraji k tûm

relativnû více vyhledávan˘m 

(7 %). V bruntálském okrese bylo

do konce roku 2004 evidováno

575 cizincÛ s trval˘m pobytem

a 107 s pfiechodn˘m pobytem nad

90 dnÛ. Toto ãíslo pfiedstavuje

pouhá 4 % v rámci Moravsko-

slezského kraje, nejvíce cizincÛ

(2/3), pfiedev‰ím PolákÛ, pob˘vá

v Ostravû a na Karvinsku. Podle

nejnovûj‰ích údajÛ bruntálského

oddûlení cizinecké policie Ïije

v okrese Bruntál v souãasnosti

pfiibliÏnû 500 cizincÛ s trval˘m

pobytem, z toho cca 45 na

R˘mafiovsku. Nejvíce jsou u nás

zastoupeni pfiíslu‰níci sousedních

národÛ, Slováci a Poláci.

Na pfiítomnost cizincÛ v âeské re-

publice ãi pfiímo v na‰em mûstû

jsme si za posledních patnáct let

uÏ víceménû zvykli. Prvotní xeno-

fobní nálady se postupnû uklidÀu-

jí a pfiítomnost anglick˘ch lekto-

rÛ, slovensk˘ch lékafiÛ a vietnam-

sk˘ch obchodníkÛ se stala bûÏnou

a respektovanou realitou. Jak ale

vypadá na‰e zemû vidûna jejich 

oãima, jak se jim u nás Ïije?

MUDr. Ladislav Morvay (36) po-

chází ze slovensk˘ch Ko‰ic. Do

R˘mafiova se pfiistûhoval na konci

roku 2002. Stejnû jako vût‰ina

slovensk˘ch pfiistûhovalcÛ zamífiil

do âeské republiky za prací, za

jeho odchodem z Ko‰ic v‰ak stály

i rodinné dÛvody. Z t˘chÏ dÛvodÛ

si ze v‰ech nabídek zamûstnání

v âesku nakonec vybral R˘ma-

fiov, tfiebaÏe podmínky byly jinde

lep‰í - chtûl zÛstat co nejblíÏe své

rodinû.

Na otázku, jak˘ na nûj mûsto a je-

ho okolí udûlaly první dojem, od-

povídá lapidárnû: „Kulturní ‰ok.“
R˘mafiov ze srovnání s tfiísettisí-

covou metropolí ani nemohl vyjít

jinak. TûÏké zaãátky v místû, kde

nikoho neznal, na‰tûstí brzy po-

minuly, neboÈ si porozumûl se

sv˘mi kolegy a s tûmi mlad‰ími

se rychle spfiátelil. Dlouho si

ov‰em nemohl zvyknout na ztrátu

anonymity, na kterou byl z velké-

ho mûsta zvykl˘. V R˘mafiovû,

kde „kaÏd˘ zná kaÏdého, v‰ichni
o sobû v‰echno vûdí, a co nevûdí,
si domyslí“, se musel postupnû

vzdát úplné otevfienosti ve vyjad-

fiování vlastních názorÛ. Dal‰ím

pfiekvapením byl nedostatek nû-

kter˘ch sluÏeb. âlovûka uvyklého

na nepfietrÏit˘ provoz hypermar-

ketÛ, do nichÏ si mÛÏe zajít o pÛl-

noci koupit chleba, na ru‰né noã-

ní ulice a nepfieberné moÏnosti

vyuÏití volného ãasu, zdej‰í ve-

ãerní „mrtvo“ zaskoãilo. Místní

lidé na nûj naopak zapÛsobili ves-

mûs velice dobfie. S negativní re-

akcí se setkal jen u jednoho paci-

enta pfii sluÏbû v Bruntále, kter˘

se v momentû, kdy zaslechl jeho

sloven‰tinu, odmítl nechat o‰etfiit.

JelikoÏ sloven‰tina zÛstala jazy-

kem pro âechy srozumiteln˘m,

nedá se fiíci, Ïe by narazil na jazy-

kovou bariéru, i v pfiípadû onoho

neurvalého pacienta ‰lo o obyãej-

nou xenofobii. Nicménû dnes uÏ

mluví doktor Morvay s âechy ra-

dûji ãesky, k ãemuÏ zpoãátku pfii-

stupoval pouze u dûtsk˘ch paci-

entÛ. I na redakãní diktafon hovo-

fiil plynnou ãe‰tinou, jen s obãas-

n˘mi slovensk˘mi ekvivalenty.

Podle jeho slov je to pro nûj jed-

nodu‰‰í, protoÏe nemusí vysvûtlo-

vat odli‰né slovenské v˘razy.

Sloven‰tina jako rodná fieã mu

pfiesto zÛstala evidentnû nejbliÏ‰í,

hovofií jí se sv˘mi slovensk˘mi

kolegy a nelíbí se mu, kdyÏ si nû-

kdo na Slovácích vynucuje ãe‰ti-

nu, jak se s tím z poãátku nûkoli-

krát setkal. Na Slovensku, ales-

poÀ v místech, která zná, podle je-

ho slov panuje vût‰í tolerance

k jazykové rÛznorodosti národ-

nostních men‰in. Dokládá to na

pfiíkladu ãeského lékafie, kter˘ ani

po ãtyfiiceti letech Ïivota na

Slovensku nepfiestal mluvit ãesky,

aniÏ by se kdy setkal se zápornou

odezvou.

Se siln˘m vztahem k jazyku sou-

visí i jeho trval˘ pocit, Ïe doma je

na Slovensku. Domov není podle

doktora Morvaye tam, kde ãlovûk

zrovna Ïije, ale tam, kde je jeho

rodina. TfiebaÏe návrat do Ko‰ic

zrovna teì neplánuje, s domovem

a zvlá‰tû s dûtmi zÛstává v blíz-

kém kontaktu. V R˘mafiovû se po-

hybuje pfiedev‰ím v okruhu sv˘ch

kolegÛ z práce a na otázku, zda

zná blíÏe nûkteré dal‰í zdej‰í ci-

zince, odpovídá, Ïe nikoliv.

A jak se mu Ïije R˘mafiovû?

„Nevím, zda to souvisí s tím, Ïe
jsem ze Slovenska nebo Ïe jsem lé-
kafi, ale lidé mi tady dost vycháze-
jí vstfiíc.“
Usmûvavá Vietnamka Phúóng

Phung Thi Lan (34) pochází

z Hanoje. Jako velká vût‰ina kra-

janÛ pfii‰la do âeské republiky co-

by obchodnice s textilem a spo-

tfiebním zboÏím. Nejprve se usa-

dila v Brnû, po ãtyfiech letech

v‰ak získala moÏnost pfiesídlit do

R˘mafiova, kde Ïije od roku 2001.

Nelehk˘ Ïivot stánkového prodej-

ce v hektickém krajském mûstû

ráda vymûnila za poklidné horské

mûsteãko a práci v kamenném ob-

Hanoi Foto: Juraj GaÏovãiak
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chodû. V R˘mafiovû nemusí ãelit

tak velké konkurenci, co v‰ak 

oceÀuje nejvíce, je zdej‰í klid.

Zatímco v Brnû byla dvakrát 

okradena, pfii‰la o auto i v‰echno

zboÏí, a nûkolik jejích krajanÛ do-

konce pfii‰lo o Ïivot, v R˘mafiovû

se cítí bezpeãnû. Ve srovnání

s pra‰nou jihomoravskou metro-

polí se jí navíc R˘mafiov jeví

mnohem ãist‰í a díky svému oko-

lí malebnûj‰í. Rodilé Vietnamce

dokonce nevadí ani kaÏdoroãní

snûhové spousty, které obãas

i nám, ktefií jsme na nû zvyklí od-

jakÏiva, doslova pfierÛstají pfies

hlavu.

Lidé jsou podle paní Lan naopak

v‰ude stejní. Ve velkomûstû, kde

se pfiíli‰ neznají, i na malomûstû,

kde zná kaÏd˘ kaÏdého, jsou lidé

pfiívûtiví i ti, ktefií se na Vietnamce

dívají skrz prsty v domnûní, Ïe jim

berou práci. S tím, ale i s odli‰nou

mentalitou VietnamcÛ, ktefií jak

sama dosvûdãuje, vûnují práci

ve‰ker˘ ãas, souvisí i fakt, Ïe viet-

namské komunity zÛstávají po-

mûrnû uzavfiené. Aãkoliv jsou

v kontaktu s místními lidmi velmi

komunikativní, pfiátelské styky u-

drÏují spí‰e mezi sebou. I ãe‰tinu

ovládají jen tolik, aby se domluvi-

li v bûÏn˘ch situacích. Zcela jinak

je tomu u jejich dûtí, které zde

chodí do ‰koly a kamarádí se

s místními dûtmi. Dcera paní Lan

se sice narodila ve Vietnamu, ale

ãesky umí v˘bornû a mamince

s ãe‰tinou pomáhá. Doma se mlu-

ví vietnamsky.

Na otázku, po ãem z Vietnamu se

paní Lan nejvíce st˘ská, odpoví-

dá, Ïe po rodinû. Cítí se v âesku

dobfie, fiíká, Ïe Ïivot je tu ve

v‰ech ohledech lep‰í, ale rodiãe

jí moc chybí. KaÏd˘ t˘den si s ni-

mi telefonuje a ráda by za nimi a-

lespoÀ jednou za rok jela na do-

volenou, ale cesta je nákladná.

Je‰tû sloÏitûj‰í by byla náv‰tûva

rodiãÛ zde, nejenÏe jsou jiÏ star‰í

a cesta je nároãná, ale mûli by

hlavnû problémy s vyfiizováním

dokladÛ.

Stejnû jako doktor Morvay i paní

Lan se cítí doma ve svém rodi‰ti.

V âesku by ráda Ïila je‰tû mnoho

let, nicménû aÏ bude star‰í a její

dcera samostatná, pak by se moÏ-

ná chtûla do Vietnamu vrátit.

A jak se podle ní Ïije cizincÛm

v R˘mafiovû? „Tady je to super, je
tu klid. V Brnû je to hor‰í, ale ta-
dy nemám problémy. Potfiebuju
jen klidn˘ Ïivot. Tady jsem spoko-
jená.“
Úfiedník Alberto (36) pochází

z Valencie. Procestoval Evropu

a do âeské republiky, tehdy je‰-

tû âeskoslovenska, poprvé pfiijel

v 1. polovinû 90. let na dovole-

nou. Bûhem ní se seznámil se

svou budoucí Ïenou a právû ta

se nakonec stala hlavním dÛvo-

dem, proã se rozhodl v âesku

zÛstat. Ani jeho cesta do R˘ma-

fiova nebyla úplnû pfiímá. Îil ur-

ãitou dobu v Olomouci, Brnû

a âeském Tû‰ínû, chvíli pob˘val

i v R˘mafiovû, odkud jeho Ïena

pochází, mezitím Ïil v zahraniãí.

Trvale se s rodinou usadil v R˘-

mafiovû teprve v roce 2004.

âeskoslovensko pár let po pfievra-

tu rodilého ·panûla dost pfiekvapi-

lo. Jak fiíká, je‰tû ve ‰kole je 

uãili, Ïe socialistické zemû jsou 

uãinûn˘ ráj na zemi, a on najednou

vidûl na vlastní oãi, o kolik jsou

chud‰í a zanedbanûj‰í neÏ Západ.

To se ov‰em za poslední roky dost

zmûnilo. Na samotném R˘mafiovû

ho nejvíc pfiekvapil nezvykl˘ klid.

Stejnû jako ostatní na‰i responden-

ti pochází Alberto z velkomûsta

a zdej‰í ticho a prázdné ulice byly

pro nûj nûãím neznám˘m. Mal˘

‰ok mu zpÛsobila i zima a sníh.

Také v kontaktu s lidmi zazname-

nal jisté odli‰nosti, jak fiíká, ti,

s nimiÏ se seznámil prostfiednic-

tvím své Ïeny, byli sympatiãtí, ale

v‰eobecnû jsou u nás podle jeho

názoru lidé uzavfienûj‰í neÏ ve

·panûlsku. Îádnou negativní zku-

‰enost s pfiedsudky a xenofobií

v‰ak na‰tûstí nemûl. Jen se pr˘

obãas nûkdo zlobil, kdyÏ mu ne-

bylo rozumût. S ãe‰tinou mûl sa-

mozfiejmû ze zaãátku problémy.

Trvalo mu tfii mûsíce, neÏ se tro-

chu dorozumûl, a do dne‰ka se uãí

a snaÏí svou ãe‰tinu zlep‰ovat.

Doma s manÏelkou hovofií obûma

jazyky, i dûti mluví stejnû dobfie

ãesky jako ‰panûlsky.

Na otázku, po ãem ze ·panûlska

se Albertovi nejvíc st˘ská, odpo-

vídá, Ïe po rodinû. Trochu mu

chybí slunce. A pak samozfiejmû

kvalita sluÏeb, v˘bûr zboÏí v ob-

chodech, ale taky kulturních akcí.

Vadí mu napfiíklad, Ïe místní kino

ãasto nehraje, protoÏe pfiijde málo

lidí nebo mají nûjakou poruchu,

a pfiitom se v programu nabízejí

dobré filmy.

·panûlsko je

mu stále více

domovem neÏ

âeská republi-

ka, ale díky to-

mu, Ïe zde zalo-

Ïil rodinu a uÏ

umí dobfie ães-

ky, zaãíná se cí-

tit doma i tady.

Jako ãlovûku ze

Západu se mu

v âesku Ïije

dobfie, i kdyÏ

soudí, Ïe lidé

odjinud na tom

mohou b˘t ji-

nak. Do ·panûlska ov‰em stále

jezdí, vzájemnû se nav‰tûvují s ro-

diãi, a jak sám fiíká, nûkdy v bu-

doucnu se do své rodné zemû nej-

spí‰ vrátí.

A jak se Ïije Albertovi v R˘mafio-

vû? „Dobfie. Líbí se mi, Ïe je tady
tolik pfiírody. Z oken vidím les,
mÛÏu jít kdykoliv na v˘let, lyÏovat.
Myslím, Ïe je ‰koda, Ïe si R˘ma-
fiované neuvûdomují, jak je tady
hezky a jak je mûsto zajímavé pro
turismus.“
·Èastnou náhodou se do soused-

ství Albertovy rodiny pfiistûhovala

mladá ãesko-francouzská dvojice

a vzájemnû se spfiátelili. Také

Francouz Florent (33) nám posky-

tl pár sv˘ch zku‰eností s Ïivotem

v âeské republice.

Jeho cesta do R˘mafiova vedla

velk˘mi oklikami. Po studiích

v PafiíÏi cestoval po svûtû, v Itálii

se seznámil se svou budoucí Ïe-

nou, âe‰kou, a za ní ode‰el v roce

2003 do Brna. Do R˘mafiova za-

mífiil pfied rokem a pÛl za nabíd-

kou místa obchodního zástupce.

Jak sám fiíká, mûl dost stresujícího

Ïivota ve zneãi‰tûn˘ch velkomûs-

tech pln˘ch anonymních lidí. Ve

srovnání s PafiíÏí a Marseille, kde

Ïil dfiíve, ale i s Brnem (obzvlá‰È

ho ‰okovali tamní bezohlední fii-

diãi) se mu klidné horské malo-

mûsto hned zalíbilo. Moc si zami-

loval sníh a dnes se uãí lyÏovat.

Stejnû jako Albertovi pfiipadají

Florentovi zdej‰í lidé dost uzavfie-

ní, povaÏuje to ale za pozÛstatek

socialismu, kdy se lidé uãili mít

strach pfied tím, co je cizí. ·pat-

nou zku‰enost získal hlavnû

v Brnû, kdyÏ je‰tû neumûl moc

ãesky a tamní prodavaãky s ním

nemûly trpûlivost a nechtûly se

dorozumût. âe‰tina mu pr˘ dûlala

velké potíÏe, trvalo mu rok, neÏ

byl schopen se domluvit. S man-

Ïelkou nejdfiív hovofiili anglicky,

dnes si je‰tû obãas vypomÛÏou

anglick˘m slovem, ale Florent se

snaÏí mluvit co nejvíc ãesky.

Na otázku, co z Francie mu u nás

nejvíc chybí, odpovídá, Ïe snad

jedinû petanque. Chybí mu spí‰

to, co vidûl v jin˘ch zemích. PÛl

roku pracoval jako dobrovolník

ve stfiedoamerické pfiírodní rezer-

vaci a po té se mu trochu st˘ská.

Jak fiíká, v dÏungli se cítil úplnû

nejlíp. Aãkoliv i pfiíroda v okolí

R˘mafiova se mu líbí a pofiád vy-

ráÏí na toulky po okolí. Jednou

roãnû jezdí do Francie za rodinou,

ale vrátit se tam neplánuje. Îít ve

Francii má pro nûj stejn˘ v˘znam

jako Ïít v âesku.

Narozdíl od Alberta, kter˘ má me-

zi sv˘mi zdej‰ími pfiáteli jediného

cizince, samotného Florenta, mla-

d˘ Francouz a jeho Ïena udrÏují

kontakty s více cizinci Ïijícími

v âeské republice, a to díky set-

káním pfiíznivcÛ sahadÏa jógy,

k nimÏ oba patfií.

A Ïije se podle Florenta cizin-

cÛm v âeské republice dobfie?

„MoÏná v Praze, kde jsou uÏ lidi
na cizince zvyklí. Na venkovû
je‰tû tolik zvyklí nejsou.“

V‰em dotázan˘m
za odpovûdi dûkuje ZNValencie Foto: Jaroslav Kresta

Ilustraãní foto Foto: Juraj GaÏovãiak
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·kodovka zmizela
Litovel‰tí policisté postoupili do

R˘mafiova pfiípad, ke kterému

mûlo dojít mezi 22. a 26. prosin-

cem u Ondfiejova. Neznám˘ pa-

chatel zde mûl 27letému majiteli

z Olomoucka odcizit zaparkova-

nou ·kodu 120. Po vozidle bylo

vyhlá‰eno pátrání.

Nezamykat lyÏárny
je hazard

V noci z 5. na 6. ledna odcizil

neznám˘ zlodûj z lyÏárny u cha-

ty v Malé Morávce tfii páry sjez-

dov˘ch lyÏí. Jednalo se o carvin-

gové lyÏe za dohromady asi 25

tisíc Kã. Je to dal‰í pfiípad kráde-

Ïe lyÏafiského vybavení, na nûÏ

policie neustále poukazuje 

s upozornûním, Ïe je nutno ús-

chovny lyÏí bezpeãnû zamykat.

KrádeÏ a podvod
- obehráli automat

V nedûli 15. ledna byli zadrÏeny

a obvinûny dvû Ïeny ve vûku 23

a 28 let a 31let˘ muÏ (dva po-

slednû jmenovaní jsou manÏelé).

Trojice se mûla 3. ledna v noã-

ních hodinách dopustit krádeÏe

a podvodu v hernû v R˘mafiovû,

kdyÏ se vloupala do zásobníkÛ

bankovek v˘herního automatu

a vytáhla z nûj obsaÏené peníze.

Celkovû z automatu odcizili bez-

mála 48 tisíc Kã, jeÏ staãili

v krátké dobû utratit. V ‰etfiení je

podezfiení, Ïe mohli mít dal‰í

dva spolupachatele. Vzhledem

k dal‰ím okolnostem pfiípadu by-

ly na v‰echny tfii obvinûné podá-

ny návrhy na vzetí do vazby.

T˘raná Ïena nedala
souhlas ke stíhání

V ‰etfiení policie je nyní pode-

zfiení, Ïe 45let˘ muÏ z R˘mafiova

opakovanû a dlouhodobû t˘ral

svou druÏku. MuÏ Ïil se svou

obûtí v jejím bytû a odmítal se

z nûj vystûhovat. Îena nemûla

kam jít, a proto sná‰ela jeho urá-

Ïení, poniÏování i fyzické napa-

dání. Pfiípady byly dosud fie‰eny

jako pfiestupky, ale Ïena nikdy

nepodala návrh na jejich projed-

nání z obavy, Ïe by se situace

je‰tû zhor‰ila. Jednání násilníka

vyvrcholilo 29. prosince, kdyÏ

v podnapilém stavu druÏku uho-

dil do obliãeje a zpÛsobil jí roz-

sáhl˘ hematom oka s otokem.

Îena na zranûné oko pfiestala vi-

dût a byla druh˘ den hospitalizo-

vána na oãním oddûlení, kde se

dosud léãí. I pfiesto v‰ak neudûli-

la souhlas s trestním stíháním

svého druha, a policie bude mu-

set proto vûc odloÏit.

Student spadl
ze sedmi metrÛ

Stejnû jako loni do‰lo na chatû

v Karlovû k váÏnému úrazu bû-

hem ‰kolního lyÏafiského sou-

stfiedûní. V úter˘ 17. ledna veãer

ve‰el pfies pfiísn˘ zákaz a bezpeã-

nostní opatfiení 18let˘ student

z Brnûnska na francouzsk˘ bal-

kon chaty v Karlovû. Policisté

provûfiují svûdecky získané in-

formace, Ïe pfiedtím se sv˘mi

spoluÏáky poÏíval alkohol a pak

se zaãal pfiedvádût. Pfielezl zá-

bradlí, postavil se na parapet

a rukama se drÏel zábradlí.

Chvíli takto stál, ale pak se pfies

zábradlí pfiedklonil a z v˘‰ky té-

mûfi 7 metrÛ spadl na pfiístupo-

vou cestu pfied chatou.

Následkem pádu utrpûl velmi

váÏná zranûní a byl v komatu le-

tecky transportován do nemocni-

ce. Policisté nyní provûfiují

v‰echny okolnosti pfiípadu.

Zatím nebylo zji‰tûno cizí zavi-

nûní. V dobû na‰í uzávûrky byl

podle tiskové mluvãí Lucie

Kra‰teniãové studentÛv stav sta-

bilizovan˘ a mladík byl udrÏo-

ván v umûlém spánku.

Pokr˘vaã zavrávoral
a spadl se stfiechy

R˘mafiov‰tí policisté na základû

v˘sledkÛ ‰etfiení odloÏili vûc

pracovního úrazu, ke kterému

do‰lo 25. fiíjna loÀského roku

v Malé Morávce. Tfii zamûstnan-

ci zde provádûli pokr˘vaãské

práce na stfie‰e penzionu a 60le-

t˘ pokr˘vaã z Opavy pfiitom spa-

dl se stfiechy z v˘‰ky asi 4 metrÛ

na le‰ení nad schodi‰tûm objek-

tu. Pak je‰tû pfiepadl na zábradlí

u schodi‰tû. Následkem pádu 

utrpûl zlomeninu stehenní kosti

pravé nohy. Proveden˘m ‰etfie-

ním bylo zji‰tûno, Ïe na úraze

nemûla vinu jiná osoba. K úrazu

do‰lo tak, Ïe pfii pfiesunu po láv-

ce pokr˘vaã odepnul jistící lano,

pfiesouval se z jedné strany vik˘-

fie na druhou, a neÏ si staãil lano

opût zapnout do poutacího pásu,

zavrávoral, podklouzla mu noha

a následnû spadl se stfiechy.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

IV. roãník v˘tvarné soutûÏe „Policie oãima dûtí“
Okresní fieditelství Policie âR v Bruntále ve spolupráci

se Zdravotní poji‰Èovnou Ministerstva vnitra âR vyhla-

‰uje IV. roãník v˘tvarné soutûÏe zamûfiené na aktuální

problémy dûtsk˘ch úrazÛ a nehod, trestné ãinnosti pá-

chané dûtmi ãi na dûtech a dûtské bezpeãnosti.

Propozice:
- soutûÏe se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘ jednotlivec ãi ‰kolní kolektiv

z okresu Bruntál, a to v pfied‰kolním ãi ‰kolním vûku (M· a Z·);

- v˘kresy budou hodnoceny ve tfiech kategoriích:

1. matefiské ‰koly, pfied‰kolní vûk (3 - 6 let);

2. I. stupeÀ základních ‰kol;

3. II. stupeÀ základních ‰kol.

Pro v‰echny tfii kategorie jsou letos urãena témata (vyberte si li-
bovolnû):
1. „Dítû a trestn˘ ãin“ (trestná ãinnost dûtí a na dûtech);

2. „Moje bezpeãnost“ (policie, bezpeãí dûtí venku i doma);

3. „Dûtské úrazy a dopravní nehody“ (dûtská zranûní, nehody 

dûtsk˘ch cyklistÛ a chodcÛ).

SoutûÏní podmínky:
- kaÏdá práce musí na zadní stranû obsahovat tyto údaje:

jméno a pfiíjmení autora, vûk a oznaãení soutûÏní kategorie, pokud 

bude v˘tvarné práce zasílat ‰kola, je nutné uvést název a sídlo ‰ko-

ly, v pfiípadû jednotlivcÛ adresu bydli‰tû;

- pfiípustné jsou v‰echny v˘tvarné techniky a v‰echny formáty.

Práce neodpovídající nûkterému z bodÛ propozic budou z hodnocení

vyfiazeny.

Práce osobnû nebo po‰tou doruãte na adresu:

Policie âeské republiky, Okresní fieditelství, Preventivnû-informaãní skupina

ul. Partyzánská 9, 792 01 BRUNTÁL

nejpozdûji do 13. bfiezna 2006.

Porota rozhodne o vítûzích v jednotliv˘ch kategoriích do 24. bfiezna 2006 a samotní autofii budou za svou práci odmûnûni vûcn˘mi cenami,

které jim osobnû pfiedají policisté a zástupci ZP MV. Vítûzné a vybrané práce budou pouÏity pro propagaãní a preventivní úãely.

plk. JUDr. Milan Navrátil, v. r., fieditel O¤ PâR Bruntál
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo mûsta na svém zasedání

dne 30. 6. 2005 pod ãíslem usnesení

339/19/05 zru‰ilo smûrnici pro prodej by-

tÛ v II. vlnû prodeje bytÛ z majetku mûsta

Bfiidliãné. Dne 15. 12. 2005 pod ã. usnese-

ní 391/18 schválilo nová „Pravidla pro

prodej bytÛ z majetku mûsta Bfiidliãné“.

Tato pravidla nabyla úãinnosti od 1. ledna

2006 a je moÏno dle nich podávat písemné

Ïádosti o koupi bytu na MûÚ Bfiidliãná

v kanceláfii ã. 12 - podatelnû.

Nová „Pravidla pro prodej bytÛ z majetku

mûsta Bfiidliãné“ jsou vyvû‰ena na úfiední

desce MûÚ Bfiidliãná. Podrobné informace

o postupu pfii registraci Ïádostí a cenách

bytÛ vám budou podány na MûÚ Bfiidliãná

v kanceláfii tajemnice v I. poschodí (dvefie

ã. 21).

Informace o lékárnû Doremi
Chtûli bychom upozornit na‰e obãany, Ïe místní lékárna je jiÏ prodána no-

vému majiteli. Tímto majitelem je RNDr. Zdenûk Spáãil, bydlící

v Olomouci. V rozhovoru s místostarostou mûsta Janem Bubelou vyjádfiil

upfiímnou lítost nad tím, co se dûje kolem na‰í lékárny.

Konstatoval, Ïe se mu lékárna moc líbí, ale pofiád nemÛÏe najít kompetent-

ní osobu, která by splÀovala v‰echna kritéria k provozování nebo znovuo-

tevfiení této lékárny. Hovofiil o tom, Ïe mûl jiÏ tfii zájemkynû o tuto ãinnost,

ale vÏdy od toho neãekanû ustoupily, i pfiesto, Ïe je zde práce magistra za-

ji‰tûna i s bydlením. Svou nabídku zvefiejnil v rámci Olomouckého

i Moravskoslezského kraje, ale zatím bez k˘Ïeného efektu. Pfiiznal, Ïe je

v tomto oboru nedostatek pracovníkÛ na celém území republiky, ale slíbil,

Ïe se nevzdá. Dokonce se rozhodl, Ïe bude hledat i na Slovensku, kde je vût-

‰í pravdûpodobnost najít odborníky s poÏadovan˘m vzdûláním a oprávnû-

ním k této práci.

Stále platí informace pro pacienty, ktefií potfiebují vyzvednout léky v lékár-

nû a nemohou si pro nû ze zdravotních ãi jin˘ch váÏn˘ch dÛvodÛ zajet do

R˘mafiova nebo Bruntálu, aby tyto recepty donesli na MûÚ, kde se shro-

máÏdí, léky budou následnû v R˘mafiovû vyzvednuty a pacienti si pro nû

buì zajdou, nebo je pracovník MûÚ zaveze pfiímo nemocnému do bytu.

Ve Spoleãenském domû v Bfiidliãné probûhlo jiÏ 3. kolo pûvecké sou-

tûÏe nazvané Doremi. Po vyfiazovacím kole se do hlavního finále pro-

bojovalo 7 ÏákÛ z 1. stupnû a 8 soutûÏících z 2. stupnû. V̆ kony v‰ech

soutûÏících mûly velmi dobrou úroveÀ, byly vzácnû vyrovnané, a tu-

díÏ mûla porota velmi tûÏké rozhodování. Zaznûly známé i ménû zná-

mé písniãky. Z tûch znám˘ch jmenujme Sladké mámení, Stánky ne-

bo populární Tabáãek. Velmi pûkné bylo i vystoupení dvou taneãních

skupin Megaheads a Beat Systém.

Kdo vlastnû vyhrál? Podle na‰eho názoru v‰ichni, ktefií se zúãastnili,

protoÏe pfiekonali velkou trému. Vût‰ina poprvé zpívala pfied zaplnû-

n˘m sálem, a pfiesto pfiedvedli kvalitní v˘kony. Pfiesto porota musela

rozhodnout o nejlep‰ích. V kategorii ÏákÛ 1. stupnû se na 3. místû 

umístil R. Nûmec, na 2. místû skonãil O. Barcuch a 1. místo patfií 

M. Kováfiovi s písní Severní vítr. Druh˘ stupeÀ byl naopak v reÏii

dûvãat. Jako tfietí skonãila L. Krãilová, druhá byla folkovû naladûná

P. Strapková a vítûzství si odnesla písniãkou od skupiny Damiens 

M. âonková.

V‰ichni se uÏ tû‰íme na dal‰í roãník a na nové tváfie této, alespoÀ v na-

‰em mûfiítku, ãím dál populárnûj‰í soutûÏe. Daniel Mach

Sportovní úspûchy Z· Bfiidliãná
Dne 12. ledna uspofiádala Z· Bfiidliãná z povûfiení A·SK okrskové

kolo ve florbale. Turnaje se zúãastnilo ‰est ‰kol z okresu, dal‰í ‰koly

hrály v okrskovém kole v Krnovû. Z kaÏdého okrsku postoupily prv-

ní tfii ‰koly do okresního kola.

Tady jsou v˘sledky okrskového kola:

Okresní kolo probûhlo 18. ledna v Horním Bene‰ovû. Turnaje se zú-

ãastnilo opût ‰est ‰kol, tentokrát tûch nejlep‰ích z okresu. Na‰im klu-

kÛm se podafiilo vrátit R˘mafiovu poráÏku z okrsku a porazit je 2:1.

Na turnaji jsme nakonec porazili i v‰echny ostatní ‰koly a ve finále

zvítûzili nad nejvût‰ím rivalem Gymnáziem Krnov 3:0 a stali se tak

okresními pfieborníky. 2. bfiezna nás ãeká krajské finále v Kopfiivnici.

Na‰i ‰kolu reprezentovali: T. Trunda, L. Kocourek, P. Kuãera, 

P. Novysedlák, P. Motúz, P. Kr‰ek, R. Nûmec, J. Bubela, P. Gregov-

sk˘, T. Forcek, J. Ondra, L. Ondra.

Nejlep‰í basketbalisté z na‰í ‰koly utvofiili druÏstvo a zapojili se do

Mûstské ligy v basketbalu v R˘mafiovû. V prvním kole sice utrpûli

poráÏku od druÏstva TuristÛ 61:21, ale uÏ se tû‰í na dal‰í soupefie.

Miroslav Glacner

Nejlep‰í skokani do v˘‰ky, ktefií posbírali vût‰inu medailí na Vánoãní
laÈce v R˘mafiovû. Zleva: R. Nûmec (3.), T. Forcek (2.), P. Machát (1.),
M. Lamaãová (1.), P. Kuãera (2.), T. Adametz (2.), M. Jurá‰ (2.), 
J. DoleÏalová (3.). Na fotografii chybí K. Janãíková, která svou kate-
gorii vyhrála, a Petr Adamus, kter˘ byl tfietí.  Fota: archiv Z· Bfiidliãná

âást druÏstva na‰í ‰koly na stfiídaãce

1. Z· R˘mafiov

2. Z· Bfiidliãná

3. Z· Cihelní Bruntál

4. Gymnázium R˘mafiov

5. Z· OkruÏní Bruntál

6. Z· Andûlská Hora

Brankáfi Tomá‰ Trunda, kter˘ mûl velkou zásluhu na úspûchu
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Tfiíkrálová poutní m‰e
V nedûli 8. ledna v 11 hodin

jsme slavili v Bfiidliãné

poutní m‰i svatou. ProtoÏe

je kostel zasvûcen sv. Tfiem

králÛm (coÏ asi spousta 

obyvatel Bfiidliãné ani netu-

‰í), nazvali jsme tuto m‰i

„Tfiíkrálovou poutní m‰í“.

Tuto m‰i celebroval dûkan

p. Jan Czudek, zpíval

Chrámov˘ sbor Bfiidliãná,

na housle vypomohl brun-

tálsk˘ Martin Pospí‰il, kte-

r˘ se vedle Honzy Hnila

a Petra Dvofiáka zhostil role

jednoho z králÛ. Po m‰i se

toto trio rozrostlo o kytaris-

tu René Litvíka a basistu

Pepu Lilka a v‰ichni spoleã-

nû hráli koledy pfied koste-

lem, kde se rozdávala perní-

ková srdíãka, vdoleãky,

cukroví a jiné dobroty, zpí-

valo se a popíjel hork˘ ãaj.

VÏdyÈ bylo - 15 stupÀÛ mra-

zu a pouÈ nemáme v létû ja-

ko v okolních obcích. Zato

ale máme pouÈ - tu na‰i

„Tfiíkrálovou“. 

Bernardina Mereìová

Z okolních obcí a mûst

Seniofii se nauãí v bezplatn˘ch kurzech ovládat moderní technologie
Zapojit seniory do souãasného

Ïivota plného moderních techno-

logií a zabránit tak jejich vylou-

ãení ze spoleãnosti je cílem

vzdûlávacího programu pfiíznaã-

nû nazvaného Senior, kter˘ je

souãástí komunitního plánování

sociálních sluÏeb na Bruntálsku,

není teritoriálnû omezen a mo-

hou se do nûj pfiihlásit napfiíklad

i seniofii z R˘mafiovska. Lidé nad

padesát let se v nûm mohou nau-

ãit ovládat poãítaãe nebo tfieba

bankomat. Programu se mÛÏe 

úãastnit kaÏd˘ - staãí jen pfieko-

nat ostych z pfiesvûdãení, Ïe mu

v oblasti moderních technologií

„ujel vlak“. Program má formu

rekvalifikaãních kurzÛ. Seniofii

je mohou zcela zdarma absolvo-

vat v Centru celoÏivotního vzdû-

lávání v prostorách Stfiední prÛ-

myslové ‰koly (SP·) v Bruntále,

které je realizátorem programu.

Kontaktním pracovníkem je Ing.

Vojtûch Kubíãek. První ãást pro-

gramu má název UÏivatelské do-

vednosti pro práci s PC a zamû-

fiuje se na ovládání poãítaãe.

Rekvalifikaãní kurz má podobu

prezenãního studia v délce 32 ho-

din a v souãasnosti se jej úãastní

devût lidí. Struktura v˘uky je

pfiímo upravena tak, aby pfiiroze-

nou formou odstranila poãáteãní

nedÛvûru a obavy z informaã-

ních technologií. Nejstar‰ímu 

úãastníkovi rekvalifikace je uÏ

84 let. Kurz probíhá v uãebnû

praktické elektroniky SP·. Dal‰í

ãást programu ponese název

UÏivatelské dovednosti pro práci

se zafiízením spotfiební elektroni-

ky a jeho hlavním cílem bude za-

bezpeãit rÛst Ïivotní úrovnû se-

niorÛ s ohledem na postup tech-

nologií a potfiebu nauãit se je 

ovládat. Pro úãastníky kurzu se

mÛÏe stát rutinou ovládání zá-

kladních spotfiebiãÛ, mobilu ãi

bankomatu. Program Senior je

velmi v˘znamn˘m pfiínosem

v procesu místního komunitního

plánování, a to vzhledem k to-

mu, Ïe vzdûlávání seniorÛ touto

formou zatím neumoÏÀuje Ïádn˘

z poskytovatelÛ sociálních slu-

Ïeb. Mûsto Bruntál v rámci ko-

munitního plánování v souãasné

dobû tento program ovûfiuje, je-

ho nositelem je Národní ústav

odborného vzdûlávání (NÚOV)

Praha. Po ovûfiení pilotních pro-

jektÛ bude následovat uÏ‰í spo-

lupráce s odborem sociálních vû-

cí Mûstského úfiadu v Bruntále

v rámci komunitního plánování

mûsta, pfiípadnû dal‰ími organi-

zacemi, které se budou podílet

na získávání zájemcÛ o tyto kur-

zy. Dal‰í informace k programu

i komunitnímu plánování na

Bruntálsku lze získat na interne-

tové adrese http://www.kom-

plan-bruntal.wz.cz. 

Jifií Ondrá‰ek, 
tiskov˘ mluvãí MûÚ Bruntál

Region severní Moravy a Slezska se prezentoval na Regiontouru v Brnû
Ve dnech 12. - 15. ledna 2006 probûhl v Brnû

v˘znamn˘ domácí veletrh cestovního ruchu

Regiontour. Destinaãní management se pre-

zentoval v rámci expozice Moravskoslez-

ského kraje. Bûhem prvních dvou dnÛ, které

byly urãeny pfieváÏnû pro odbornou vefiej-

nost, se Destinaãní management Moravsko-

Slezsk˘ setkal s mnoha subjekty cestovního

ruchu a s novináfii.

Ve dnech 12. - 13. ledna probûhly v rámci

veletrhu také workshopy - Meeting Pointy,

kde destinaãní management prezentoval na-

bídku turistického regionu zahraniãním tou-

roperátorÛm. Celkem probûhlo jedenáct

schÛzek se zástupci z Polska, Maìarska,

Holandska a Nûmecka. V‰em subjektÛm byl

pfiedstaven region a jeho nabídka (nejzajíma-

vûj‰í místa regionu - highlighty; aktivní, po-

znávací dovolená, dovolená pro v‰echny vû-

kové skupiny atd.). Témûfi v‰ichni zástupci

jednotnû tvrdili, Ïe Prahu a âechy jiÏ v na-

bídce mají a nyní by rádi roz‰ífiili nabídku

o dal‰í destinace v âR vãetnû regionu sever-

ní Moravy a Slezska.

Konkrétní zájem se jiÏ u jednotliv˘ch sub-

jektÛ li‰il. Pol‰tí touroperátofii uvítají nabíd-

ky pro skupiny, aktivní a poznávací zájezdy

a preferují dovolenou nepfiíli‰ finanãnû ná-

roãnou. Holanìané chtûjí ubytování v sou-

kromí nebo v mal˘ch penzionech ãi na far-

mách. Chtûjí b˘t na své dovolené maximálnû

svobodní. Nûmci mûli zájem o organizované

poznávací zájezdy po památkách v regionu.

V‰em tûmto subjektÛm byly pfiedány kontak-

ty, v pfiípadû, Ïe se rozhodnou nabídnout tu-

ristick˘ region sv˘m klientÛm. Vûfiíme, Ïe ta-

to setkání byla pro region a jeho prezentaci

pfiínosná a brzy se doãkáme prvních reakcí.  

Mgr. Ivana Lichá

Foto: autor

Fota: zdroj www.komplan-bruntal.wz.cz



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: MuÏ tvofií a vychovává svût. MuÏe v‰ak vychovává Ïena.

Miguel de Cervantes y Saavedra
Známá i neznámá v˘roãí
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INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - leden - únor 2006

28. 1. 19.30 SVâ Ples SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov

1. 2. 13.00 SVâ Entent˘ny - 2. kolo soutûÏe 5. tfiíd

2. 2. 9.00 SVâ Keramická dílna pro Zv·

8. 2. 13.00 SVâ Entent˘ny - 3. kolo soutûÏe 5. tfiíd

11. 2. 9.00 SVâ DobrodruÏství na snûhu - zimní 

v˘prava pro dûti a rodiãe

17. 2. 20.00 SVâ Muzikantsk˘ ples

29. 1. 1866 nar. Romain Rolland, francouzsk˘ spisovatel a hudební

historik, nositel Nobelovy ceny (zemfi. 30. 12. 1944) 

- 140. v˘roãí narození

29. 1. 1901 zemfi. Julius Zeyer, spisovatel (nar. 26. 4. 1841) - 105.

v˘roãí úmrtí

1. 2. 1851 zemfi. Mary Shelleyová, anglická prozaiãka, autorka ro-

mánu Frankenstein (nar. 30. 8. 1797) - 155. v˘roãí úmrtí

2. 2. 1826 v praÏském Stavovském divadle se konala premiéra 

první ãeské pÛvodní opery Dráteník od Franti‰ka Jana 

·kroupa - 180. v˘roãí

3. 2. 1896 nar. Jaroslav Havlíãek, spisovatel (zemfi. 7. 4. 1943) 

- 110. v˘roãí narození

4. 2. 1941 nar. Jifií Ra‰ka, lyÏafi, olympijsk˘ vítûz ve skoku na ly-

Ïích z roku 1968 - 65. v˘roãí narození

4. 2. 1781 zemfi. Josef Mysliveãek, hudební skladatel (nar. 9. 3. 1737)

- 225. v˘roãí úmrtí

4. 2. 1881 nar. Fernand Léger, francouzsk˘ malífi a grafik (zemfi. 

17. 8. 1955) - 125. v˘roãí narození

7. 2. 1311 korunovace Jana Lucemburského ãesk˘m králem 

a Eli‰ky Pfiemyslovny královnou ve Svatovítské bazi-

lice - 695. v˘roãí

7. 2. 1951 nar. Miroslav Donutil, herec - 55. v˘roãí narození

8. 2. 1931 nar. Milan Chladil, zpûvák (zemfi. 28. 6. 1984) - 75. v˘r. nar.

9. 2. 1881 zemfi. Fjodor Michajloviã Dostojevskij, rusk˘ prozaik 

(nar. 11. 11. 1821) - 125. v˘roãí úmrtí

9. 2. 1921 zemfi. Jan KfiíÏeneck˘, architekt, fotograf a tvÛrce prvních 

ãesk˘ch filmÛ (nar. 20. 3. 1868 ) - 85. v˘roãí úmrtí

9. 2. 1931 nar. Josef Masopust, fotbalista, trenér - 75. v˘r. nar.

10. 2. 1961 zemfi. Jakub Deml, spisovatel (nar. 20. 8. 1878) 

- 45. v˘roãí úmrtí

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Pavel DoleÏel ........................................................ R˘mafiov

Matou‰ Ry‰ánek .................................................... R˘mafiov

Vanesa Veselá ....................................................... R˘mafiov

Rostislav Polách ................................................... R˘mafiov

Matûj Barot ........................................................... Dolní Moravice

Natálie Stuchlíková .............................................. R˘mafiov

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

Emil Murarik - R˘mafiov ....................................................... 80 let

Ludmila Pavlechová - R˘mafiov ............................................ 81 let

Vladislav Andr˘sek - R˘mafiov ............................................. 82 let

Erna La‰tÛvková - R˘mafiov ................................................. 82 let

Jifiina Ovãaãíková - R˘mafiov ............................................... 82 let

Julie Cábová - R˘mafiov ........................................................ 83 let

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

Rozlouãili jsme se
Ludmila Pohanûlová - Dolní Moravice ................................. 1943

Otokar LuÏn˘ - Horní Mûsto ................................................. 1933

Ludmila Sigmundová - R˘mafiov ........................................... 1949

Matrika MûÚ R˘mafiov

Pranostiky na mûsíc únor
• Únor bíl˘ - pole sílí.

• Únorová voda - pro pole ‰koda.

• Kdyby mûl únor tu moc jako leden, nechal by v krávû zmrznout tele.

• Netrkne-li únor rohem, ‰lehne ocasem.

• LeÏí-li koãka v únoru na slunci, jistû v bfieznu poleze za kamna.

• V únoru kdyÏ skfiivan zpívá, velká zima potom b˘vá.

• Mnoho mlh v únoru pfiivodí mokré léto.

• Je-li v únoru zima a sucho, b˘vá pr˘ hork˘ srpen.

• Jak dlouho skfiivánek pfied Hromnicemi zpívá, tak dlouho po nich

bude mlãet.

• Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o ‰est nedûl více.

• Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více.

• Na svatého BlaÏeje slunce je‰tû nehfieje.

• Svatá Apolena b˘vá v mlze zahalena.

• Na svatého Valentina zamrzne i kolo ml˘na.

• Svat˘ Matûj ledy láme, nemá-li jich, nadûlá je.

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost - leden - únor
Do 30. ledna bude kryt˘ bazén v Bfiidliãné uzavfien

(od 31. 1. 2006 opût v provozu)

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 13.00 - 19.00 hod.

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

Plaveck˘ bazén, dûtské brouzdali‰tû, finská sauna,

horká pára, whirlpool vana, perliãková lázeÀ,

odpoãívárna a bar.
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Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

OÏivené báje a povûsti
JiÏ druh˘ velk˘ projekt v˘tvarné-

ho oboru ZU· R˘mafiov se od 

9. ledna pfiedstavuje vefiejnosti. Po

rozsáhlé v˘stavû na andûlské té-

ma, která byla k vidûní v prosinci

v muzeu, byla vernisáÏí zahájena

expozice pod názvem Putování
s povûstmi, kterou uãitelky

Kamila H˘Ïová a ·árka Lupeã-

ková vytvofiily z prací sv˘ch svû-

fiencÛ a instalovaly ve vestibulu

knihovny.

Umístûní v˘stavy v prostorách

knihovny není náhodné. Projekt

Putování s povûstmi iniciovala

právû knihovna, která k v˘roãí 60

let svého zaloÏení pfiipravila ma-

lého prÛvodce po r˘mafiovském

okolí, doplnûného o v˘bor z po-

vûstí, jeÏ se váÏou k nûkter˘m po-

zoruhodn˘m místÛm, a poÏádala

v˘tvarníky základní umûlecké

‰koly o ilustrování jeho obálky.

V̆ sledek této spolupráce lze spat-

fiit a za mal˘ obnos zakoupit pfií-

mo na v˘stavû.

Jesenické povûsti se staly studnicí

inspirace nejen pro grafické listy,

které poslouÏily jako návrhy na 

obal publikace, ale také pro kres-

by, sleptotisky, papírotisky, drátû-

né reliéfy, keramické plastiky

a papírové loutky, jeÏ dûti nav‰tû-

vující v˘tvarn˘ obor vytváfiely

v prÛbûhu celého podzimu. Vzni-

kla tak rozmanitá pfiehlídka tech-

nik i originální pfiedstavivosti,

kterou v mlad˘ch v˘tvarnících

(ve vûku od 5 do 15 let) probudi-

la ãetba pfiíbûhÛ o Dûdu Pradûdo-

vi, skfiítcích, hastrmanovi, Re‰ov-

sk˘ch vodopádech ãi léãiv˘ch pra-

menech v Karlovû Studánce. Tex-

ty vybran˘ch povûstí, ãerpan˘ch

ze sbírek Ireny ·indláfiové a dal-

‰ích sbûratelÛ, si lze na v˘stavû

rovnûÏ pfieãíst a odhalit tak kofieny

obraznosti prezentovan˘ch dûl.

Na slavnostní vernisáÏi nechybûla

ani hudba a poezie. O první se po-

staral a celou pfiehlídku uvedl fie-

ditel ZU· Jifií Taufer, kter˘ na ky-

taru doprovodil Terezku Andr‰to-

vou s písní Vlastimila Mar‰íãka

Antilopy. Poté zaznûly dvû básnû

inspirované R˘mafiovem ze sbír-

ky Postav Golema k popelnici
v autorském podání Bedfiicha

Málka. Hlinûn˘ sluha rabi Löwa

patfií ke stejnému druhu tajem-

n˘ch bytostí jako vládce jesenic-

k˘ch hor a jeho skfiítci, do svûta

nejhlub‰ích zákoutí lidské pfied-

stavivosti, z níÏ vyvûrá dávná my-

tologie i dûtská fantazie, sny 

i umûní. ZN 

Ludûk Adámek - kresby a sklenûné vitráÏe
Ludûk Adámek pochází z obce

Huzová na Olomoucku a zaãínal

umûleck˘mi pracemi s kovem,

snaÏil se postupnû tento prvek

pfienést do sklenûn˘ch objektÛ

a také do samotn˘ch vitráÏí.

Autor spolupracuje pfii vytváfiení

sv˘ch dûl s architekty, designery

nebo realizuje pÛvodní návrh zá-

kazníka. Pokud chcete vidût nû-

která originální díla na vlastní

oãi, zavítejte do Mûstského mu-

zea a Galerie Octopus na jeho

v˘stavu, která bude otevfiena od
soboty 4. února. Spatfiíte mist-

rovská díla, z nichÏ nûkterá ne-

byla dosud vefiejnosti pfiedstave-

na. JiKo

sobota 28. ledna 19.30

Jeskynû
Akãní horror (USA 2005)

Pod nebem leÏí peklo, pod peklem leÏí jeskynû. T˘m jeskynních prÛ-

zkumníkÛ se ponofií do jeskynû, v jejíchÏ útrobách objeví úplnû nov˘

Ïivoãi‰n˘ druh. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 4. února 19.30

Noc s nabrou‰enou bfiitvou
Horor (Francie 2003)

Dûsiv˘ pfiíbûh spoluÏaãek Marie a Alexie, které aby se mohly v kli-

du pfiipravovat na univerzitní zkou‰ky, se rozhodnou strávit víkend

na odlehlé samotû. Uprostfied noci v‰ak zastaví u domu dodávka a ne-

znám˘ muÏ zaklepe na dvefie. S prvním zasvi‰tûním bfiitvy se idylic-

k˘ víkend mûní v nekoneãnou noc plnou teroru.  Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 5. února 17.00

Lovci dinosaurÛ
DobrodruÏné sci-fi (USA/Nûmecko 2005)

Cestovní kanceláfi Time Safari pofiádá v˘lety do minulosti, kde je do-

voleno lovit a zabíjet vybrané pravûké Ïivoãichy - za pfiedpokladu, Ïe

budou dodrÏována pfiísná pravidla a lovci nezasáhnou do bûhu evo-

luce. To se samozfiejmû nedá uhlídat, a tak lidstvu hrozí, Ïe navÏdy

zmizí z povrchu planety. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 11. února 19.30

âtyfii bratfii
Akãní thriller (USA 2005)

Îena se pfiiplete do náhodné pfiestfielky v supermarketu a zahyne.

AlespoÀ tak zní policejní verze. Její ãtyfii synové v‰ak zji‰Èují, Ïe ona

stfielba nebyla zdaleka tak náhodná, jak tvrdí policie. Vrací se tedy do-

mÛ, aby pohfibili mámu ... a hlavnû jejího vraha. Pfiístupn˘ od 15 let

Zleva: K. H˘Ïová, B. Málek a ·. Lupeãková

Pozvánka
na koncert indické hudby

v podání brnûnské skupiny

Vítr do dlanû
v sobotu 11. února

v 16.00 v sále ZU· R˘mafiov
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Plán besed, v˘stav a akcí na rok 2006

V‰echny besedy jsou plánovány na první úter˘ v mûsíci v 17 hodin. Dal‰í akce budou vãas zvefiejnûny v místním tisku, na nástûnce knihov-

ny, v informaãním centru a na webov˘ch stránkách knihovny: www.mekrymarov.info.

V ¯ Z V A
pro v‰echny amatérské umûlce v oboru literárním a v˘tvarném

k moÏnosti vyuÏití prostoru v novû zfiízené v˘stavní galerii

Mûstské knihovny v R˘mafiovû.

BliÏ‰í informace na tel. ãís.: 554 212 566, 776 212 766.
Lenka Îmolíková, fieditelka Mûstské knihovny R˘mafiov

PÛjãovní doba knihovny: Po 9-17, Út 9-17, St zavfieno, ât 9-17, Pá 9-17, So 8-11
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NeÏ se vrátíme k osudu sovineckého panství,

které jsme opustili s odchodem posledního

ãeského drÏitele Jana Kobylky z Kobylí a jeÏ

vÏdy pfiedstavovalo vût‰í, teplej‰í a pro ze-

mûdûlství o nûco pfiíznivûj‰í ãást

R˘mafiovska, pokusme se nejdfiíve zbavit bez

emocí církevní fiád, kter˘ jej od roku 1623

spravoval nûkolik staletí, aspoÀ ãásti nánosu

nepravd a polopravd.

Název fiehole uveden˘ v titulku je jen prak-

tiãtûj‰ím ekvivalentem pfiíli‰ dlouhého, ale

dosud správného oznaãení fiád bratfií nûmec-

kého domu blahoslavené Panny Marie

v Jeruzalémû. Pojmenování fiád nûmeck˘ch

rytífiÛ jiÏ dnes není oficiální, protoÏe se zmû-

nilo na nûmeck˘ fiád, kdyÏ na poãátku 

20. století rezignoval na jiÏ po staletí jen

symbolickou vojenskou sloÏku. Star‰í po-

jmenování nebo zkrácenou formu fiád bude-

me pouÏívat jen pro vût‰í porozumûní textu.

Dlouhou cestu dûjinami fiádu opentlily nû-

které m˘ty postrádající logiku a ‰ífiené po

dvû staletí se závidûníhodnou urputností v‰e-

mi stfiedoevropsk˘mi nacionalisty, pfiede-

v‰ím nûmeck˘mi, stejnû téÏ marxistick˘mi

historiky a pfiedními politiky, nûmeck˘mi,

rakousk˘mi i na‰imi, ktefií snad s v˘jimkou

Tomá‰e Garrigue Masaryka mûli a mají v na-

prosté vût‰inû historické vûdomosti slu‰nû

fieãeno dûravé ãi lépe prostonárodní. MoÏná

nepfiekvapí, Ïe ani sama ãeská katolická cír-

kev, o protestantech ani nemluvû, nemívala

nejen v otázkách fiádu soudy zcela pfiíznivé

(obdobnû na tom byli jezuité).

Nejãastûj‰í v˘ãitkou je vyhubení pobalt-

sk˘ch SlovanÛ, av‰ak na území, které fiád

získal vojenskou silou (zhruba v˘chodní

Prusko, jeÏ po válce obsadilo SSSR), neÏili

Slované, ale neslovan‰tí Baltové (pohan‰tí

Prusové, Litevci ad.). Ale ani ti nebyli vyhu-

beni, coÏ je u nûkter˘ch zcela evidentní

(Litevci, Loty‰ové) a druzí (Prusové) se inte-

grovali do nové spoleãnosti, jíÏ dali své jmé-

no. VÏdyÈ získat území bez lidí je pfiece hol˘

nesmysl, je tfieba mít komu vládnout. Témûfi

úplné ponûmãení, nikoli vyhubení polab-

sk˘ch a posálsk˘ch SlovanÛ mají na svûdomí

Sasové a germanizaãní tlak na Slovany

LuÏické zas vynakládali Branibofii (pozdûj‰í

Prajzové - Prusové, to uÏ ov‰em Nûmci, ni-

koli Baltové). VzpomeÀme tfieba Mínu (pas-

torovu dceru Frideriku Wilhelminu

Schmidtovou z Lobedy u Jeny), osudovou

lásku ãeského národního barda slovenského

pÛvodu Jana Kollára (1793-1852) a hlavní

postavu jeho Slávy dcery, v jejíÏ rodinû se

je‰tû v 19. století udrÏovalo povûdomí slo-

vanského pÛvodu. Zlé jazyky ostatnû praví,

Ïe opoÏdûné souÏití Jana a Frideriky bylo

krajnû nepoetické.

Expanze fiádu na v˘chod také není Ïádnou

klasickou Drang nach Osten, tou je nesym-

patická moderní my‰lenka vzniklá mnohem

pozdûji v nûmeckém Pruském císafiství a do-

vedená ad absurdum znám˘m v˘teãníkem

Adolfem Hitlerem. Navíc fiádoví rytífii na

tehdej‰í v˘chodní polské hranice nevtrhli ná-

silím, ale byli pozváni polsk˘mi vládci, ktefií

mûli ohromné potíÏe s útoky nelítostn˘ch

pohansk˘ch PrusÛ, jejichÏ zatvrzelost vloÏila

do rukou zpodobení ãeského biskupa a misi-

onáfie sv. Vojtûcha veslo, jímÏ jej podle le-

gendy umlátili roku 997 poblíÏ dne‰ního

GdaÀska za jeho dobfie mínûn˘ misijní po-

kus. To expanze slovanského Ruska na západ

i na evropsk˘ v˘chod a do Asie byla nesrov-

natelnû vût‰í a trvalej‰í, ale jaksi je nám pfii-

jatelnûj‰í i pfies zku‰enost nedávné a velmi

hmatatelné okupace let 1968 - 1992.

KoneckoncÛ kromû uveden˘ch se snaÏili ob-

sadit Pobaltí téÏ ·védové, Dánové i jejich

nevybíraví germán‰tí pfiedkové, ktefií ohrozi-

li téÏ fieck˘ a nyní tureck˘ Konstantinopolis -

Istanbul a obsadili i Sicilii.

Rytífii fiádu zdecimovaného roku 1410

Poláky u Grünwaldu - Grunvaldu se také vÛ-

bec nikdy nestfietli s husity a du‰e nepouãené

je zamûÀují s kfiiÏáky âecha Zikmunda

Lucemburka. NejenÏe tehdy mûli fiádoví ry-

tífii pfiedev‰ím starosti, jak vÛbec pfieÏít, ale

peníze, nejdÛleÏitûj‰í pohon války, uÏ nesta-

ãily zakr˘t ani dna jejich okovan˘ch truhlic.

Strakoniãtí páni, ãást rytífiÛ pobit˘ch ÎiÏkou

zjara 1420 v sudomûfiském bahnû, byli joha-

nité, tj. oblíbení rytífii maltéz‰tí. Zato nûmeã-

tí rytífii pfii‰li v ãesk˘ch zemích o ve‰ker˘

majetek shromáÏdûn˘ ze ‰tûdr˘ch darÛ ães-

k˘ch PfiemyslovcÛ. Mezi tzv. kfiiÏáky byli li-

dé prostí aÏ po aristokraty, tj. v‰ichni, kdo si

pfiipjali ãerven˘ kfiíÏ a vytáhli proti „kací-

fiÛm“, nikoli v‰ak nûmeãtí rytífii. Dokonce

ani pfii spanilé âapkovû jízdû k Baltu pfies fiá-

dové území se nûmeãtí rytífii husitÛm nepo-

stavili, nemohli, a navíc je zbyteãné vzdoro-

vat epizodû.

Pfiesvûdãení o germanizaci pohraniãí na‰í ze-

mû fiádem je dosud pevnûj‰í neÏ helvitská ví-

ra, ale vcelku legraãní. V pohraniãí totiÏ Ïili

v 17. století (vût‰inou jiÏ od 12. - 13. století),

kdy sem fiád dorazil, témûfi jen Nûmci.

Nûkolik osamûl˘ch âechÛ se ponûmãilo bez

postranních úmyslÛ jiÏ podstatnû dfiíve a po-

nûmãovalo se i pozdûji (viz velmi hodn˘ ãlo-

vûk a modrobarvífi pan Ducháã - Duchacz na

poã. 20. stol.), stejnû logicky se nejeden

Nûmec poãe‰til v ãeské pfievaze jinde, a ne-

jen ãlovûk z lidu, vÏdyÈ tfieba por˘nská kní-

Ïata Schwarzenbergové, usedlá v jiÏních

âechách aÏ desítky let po tfiicetileté válce, se

hlásí k ãe‰ství po staletí dodnes. Jak germa-

nizovat Nûmce, toÈ vÛbec zajímavá otázka

pro humoristy a politiky.

Nafiãení z nacismu, plynoucí z pfiítomnosti

velmistra Schälzkého na bruntálské tribunû

k uvítání nûmeck˘ch okupaãních jednotek

roku 1938 a jeho zoufalé a moÏná ponûkud

choulostivé snahy zachovat fiád, je neobjek-

tivní. ¤ád stál proti Hitlerovi stejnû jako

kfiesÈan‰tí sociálové (nûmeãtí lidovci), soci-

ální demokrati a komunisté aÏ do mnichov-

ské krize, pak se z pochopiteln˘ch obav stá-

hl jako jiní, staãí si pfieãíst Peroutkovu

Pfiítomnost z roku 1938 - 9.

Stylizovan˘ fiádov˘ kfiíÏ uÏívan˘ nûmeck˘m

Wehrmachtem je sice divná vûc, fiád byl totiÏ

pfies svÛj název ve skuteãnosti od 16. století

zcela rakousk˘, v ãele stávali nejãastûji pfií-

slu‰níci habsburské dynastie, a jako katolic-

ká komunita nemohl pfiistoupit na Hitlerovy

excesy. Je v‰ak jisté, Ïe generálové

Wehrmachtu nevy‰li ze znaku fiádu, tak dale-

ce vûc neprom˘‰leli, ale zmodernizovali ar-

mádní oznaãení útoãného císafiského

Nûmecka, které jej uÏívalo, tfiebaÏe byl fiád

z Nûmecka vypuzen 1809. Nûmecká armáda

císafisk˘ emblém ve star‰í podobû uÏívá do-

dnes. Jinak je tlapat˘ kfiíÏ (viz fiádov˘) v rÛz-

n˘ch verzích nejãastûj‰ím tvarem vojen-

sk˘ch vyznamenání za odvahu od Ruska,

Polska aÏ po Anglii i znakem polsk˘ch har-

cerÛ (skautÛ).

Tzv. Führer znal skuteãné názory fiádu a ne-

unikla mu ani politická ãinnost rytífiÛ za prv-

ní republiky, a tak fiád jako nepfiítele proná-

sledoval a okradl. Není málo dÛkazÛ o po-

stoji rytífiÛ, jichÏ v fiádu nezb˘valo ani nûko-

lik desítek, a duchovních fiádu. Nûmeck˘ ry-

tífi âech P. (páter - otec) Stanislav Dostál

z LublaÀské bailie (mal˘ správní celek), pÛ-

vodnû titovsk˘ partyzán, se dostal do Anglie

a nakonec bojoval proti nacistÛm v fiadách

na‰í obrnûné brigády u Dunkerque. Mnozí

duchovní pocítili hrÛzy koncentrákÛ.

V Dachau umuãili P. Heriberta Klugera

z Bruntálu a fiádová milosrdná sestra Irmgard

zahynula v plynové komofie v Osvûtimi, jiní

se ‰tûstím hrÛzy koncentrákÛ pfieÏili. A tak

bychom mohli pokraãovat. Schälzky to ku-

podivu odnesl jen neprody‰nou izolací

v Rakousku.

Tím nechceme omlouvat odpudivou stfiedo-

vûkou p˘chu velmistrÛ, jejich snahu elimino-

vat polsk˘ stát, expanzivitu rytífiÛ a fiadu dal-

‰ích nectností, jimiÏ se fiád ov‰em neli‰il od

tehdej‰í ãeské ãi evropské spoleãnosti. Také

Jak je to s m˘ty o fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ
Z historie

Star˘ znak fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ 
- korouhev fiádová
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ãesk˘ stát expandoval tu k Jadranu (Pfiemysl

Otakar II.), tu do Polska (Václav II.) ãi

Maìarska (Václav III.), Branibor, Slezska ãi

obojí LuÏice (Lucemburkové).

Evropa opl˘vala téÏ mnoÏstvím dal‰ích stej-

nû ãi ménû vitálních rytífisk˘ch fieholí ãi svût-

sk˘ch rytífisk˘ch institucí, vÏdy v‰ak sváza-

n˘ch striktními regulemi. Vedle vzpomenu-

t˘ch johanitÛ (1048) to byli lazariáni (1607),

templáfii (1118/9), pln˘m názvem fiád chu-

d˘ch spolubojovníkÛ Kristov˘ch a chrámu

·alamounova (Templu), ktefií doplatili roku

1312 na hamiÏnost a proradnost francouz-

ského panovníka, francouzsk˘ fiád sv. Ducha

(1578), dánsk˘ sloní fiád (1190), v˘luãn˘ cí-

safisk˘ a pÛvodnû burgundsk˘ fiád zlatého

rouna (1429), ãleny b˘vali i Harrachové, ma-

ìarsk˘ draãí fiád (pfied 1408), ‰védsk˘ fiád

meãov˘ch rytífiÛ a jedním z nejv˘znamnûj-

‰ích se stal anglick˘ podvazkov˘ fiád (1350),

kter˘ vznikl z královy galantnosti k Ïenû,

patfií sem i polsk˘ fiád bílého orla (1325), rus-

k˘ fiád svatého Ondfieje (1698) a desítky dal-

‰ích vãetnû na‰ich kfiíÏovníkÛ s ãervenou

hvûzdou, uvádûn˘ch od 1675, ale zaloÏe-

n˘ch jiÏ sv. AneÏkou âeskou. Mûli jsme téÏ

velmi vzácn˘ fiád sv. Václava (1295), jehoÏ

neãetní ãlenové b˘vali pasováni meãem sv.

Václava o korunovacích ãesk˘ch panovníkÛ,

pouze roku 1297 v˘jimeãnû pasoval 240 ry-

tífiÛ fiádu pfii své korunovaci Václav II. K to-

mu nutno pfiipoãíst i spoleãenstva kuriózní

jako loveck˘ fiád sv. Huberta (1444), obno-

ven˘ hádav˘m baronem ·porkem roku 1695

zhruba pro 42 muÏÛ a Ïen, ba i barokní dám-

ské rytífiské fiády: císafisk˘ fiád hvûzdného

kfiíÏe (1688) ãi rusk˘ fiád Katefiiny

Muãednice (1714) pro pfiíslu‰nice nejvy‰‰ích

vrstev aristokracie. ¤ády v modernûj‰ím po-

jetí vznikají dodnes, tfieba republikánsk˘

francouzsk˘ fiád (rytífiÛ) ãestné legie ad.

Povídání o fiádech by opût vydalo na nejmé-

nû roãní seriál.

Závûrem dovolte ukázku naivity plynoucí

z naprosté neznalosti. Váleãn˘ kfiíÏ na jedné

desce padl˘m v první svûtové válce si omy-

lem jedna kupodivu vzdûlaná paní v na‰em

okolí vyloÏila jako nacistick˘ symbol (pÛv.

jihoasijsk˘), tj. jako zatracenû proÏlukl˘ arij-

sk˘ hakenkrajc, a vûc brisknû udala soudu.

Vûc se vy‰etfiovala a poté s ostudou vy‰umû-

la. Mimochodem svastika se na‰la i ve zbyt-

cích Svantovítovy svatynû na Rujanû, a tak ji

uÏil Josef Mánes, nevûda, co nás je‰tû po-

zdûji ãeká, jako dekor dvífiek pod staromûst-

sk˘m orlojem. A tak bychom mohli pokraão-

vat dál, snad jen poradit, abychom se nene-

chali indoktrinovat vytrval˘mi polo- ãi ne-

pravdami a regulovali své názory vlastním

rozumem, ãetbou, literatury je neurekom, jak

fiíkají Slováci, a hlavnû si dûlali vlastní závû-

ry, neboÈ nikoli v‰e, ale mnohé je jinak. 

Mgr. Jifií Karel

Kam na v˘let

Ve stopû nejhezãí jesenické hfiebenovky
Asi 12 kilometrÛ dlouhé putování z Ovãárny

do sedla Skfiítek je právem povaÏováno za nej-

hezãí jesenickou hfiebenovku a jednu z nej-

krásnûj‰ích horsk˘ch tras u nás vÛbec. Na bûÏ-

kách to prostû nemá chybu, jen si musíme po-

radit s nûkter˘mi velmi nároãn˘mi sjezdy.

V̆ chozím místem v˘letu je Ovãárna.

Na Ovãárnu vyjedeme autobusem ze sedla

Hvûzda (parkovi‰tû) nad Karlovou Studánkou.

Na Ovãárnû
Ovãárna je jedním z klíãov˘ch míst Hrubého

Jeseníku, zdej‰í lyÏafisk˘ areál je vyhlá‰en˘,

sníh se tady drÏí dlouho do jara.

UÏ v roce 1863 tady stála chata, která byla

oblíben˘m místem schÛzek lesníkÛ i útoãi‰-

tûm pfii ‰kolních pfiírodovûdeck˘ch vycház-

kách. V roce 1864 tady byla zfiízena sala‰

a ovãí syrovátku pak podávali jako lék lá-

zeÀsk˘m hostÛm v Karlovû Studánce.

PÛvodní ovãinec vyhofiel a pozdûji byl posta-

ven nov˘ objekt, kter˘ byl v roce 1932 pfie-

budován na horsk˘ hotel s restaurací. Od ro-

ku 1911 sem vede silnice.

V nedaleké chatû Barborka její správce My‰ák

v roce 1948 zaloÏil Horskou sluÏbu Jeseníky.

Pozor na laviny!
Od Ovãárny nás povede letní ãervená turistic-

ká znaãka a pfiedev‰ím zimní tyãové znaãení -

za nepfiíznivého poãasí dáme pozor, abychom

se od trasy neodch˘lili, jihov˘chodní svahy

jsou lavinové!

âarodûjné Petrovy kameny
Stoupáme po svazích Vysoké hole, po pravé

ruce vidíme Petrovy kameny (1446 m). Vrchol

se skalní hradbou vysokou 25 m je chránûn˘m

územím se zákazem vstupu.

¤íká se, Ïe ve stfiedovûku byly Petrovy kame-

ny místem ãarodûjnick˘ch sabatÛ. Právû sem

se slétaly ãarodûjnice a obcovaly s ìábly.

Lokalitû podle zápisu v dobov˘ch kronikách

nepomohlo ani vykropení svûcenou vodou

a vztyãení muãednického sloupu.

Jiná povûst vypráví o lásce dcery pána z hradu

Sovince a chudého kováfie Petra. Milenci 

uprchli, ale v jejich stopách se blíÏili pronásle-

dovatelé. KdyÏ se zdálo, Ïe bude dvojice do-

stiÏena, strhla se v horách stra‰ná boufie, pfied

kterou se mladí lidé ukryli za skálu na hfiebeni.

KdyÏ boufie pfie‰la, po pronásledovatelích ne-

bylo ani potuchy, a tak se Petr s milou dostali

bez úhony za hranice panství...

BûÏky do ruky
Vystoupáme k Vysoké holi (1464 m).

Nedalek˘ pomníãek pfiipomíná tragédii z 27.

února 1950, kdy dopravní letadlo na lince

Ostrava - Praha narazilo v mlze a de‰ti do sva-

hu. Zahynulo pût cestujících. Není bez zajíma-

vosti, Ïe na konci druhé svûtové války tu nû-

mecká armáda budovala leti‰tû, dílo v‰ak ne-

dokonãila.

Pokraãujeme pfies Kamziãník a Velk˘ Máj,

provázejí nás nádherné v˘hledy. Pak si musíme

poradit se sjezdem k Jelení studánce s kamen-

n˘m útulkem, kolem Bfiidliãné hory pfies Pecn˘

a Pece - pr˘ tady leÏí pecny chleba, kter˘mi se

vozka pokou‰el podkládat kola svého vozu.

Následuje klesání kolem Ztracen˘ch kamenÛ

a Ztracen˘ch skal - zimní trasa dûlá trochu vût-

‰í oblouk vpravo oproti letnímu znaãení, i tak

je to dost drsná lyÏafiská záleÏitost - v krajním

pfiípadû se nebudeme stydût vzít bûÏky radûji

do ruky.

Pak se cesta koneãnû narovná a my pohodlnû

doklouÏeme k silnici procházející sedlem

Skfiítek. Vlevo od nás se prostírá pfiírodní re-

zervace Ra‰elini‰tû na Skfiítku s rozsáhl˘m po-

rostem ra‰eliníku a ra‰eliníkové smrãiny, ty-

pická je bfiíza karpatská, která roste u tajem-

n˘ch tÛní.

Zpáteãní trasu mÛÏeme volit opût autobuso-

v˘m spojem, nejlépe do R˘mafiova, místní ly-

Ïafii si v˘let zajisté prodlouÏí trasou vedoucí ze

Skfiítku pfies Îìársk˘ Potok a Starou Ves do

sv˘ch domovÛ. Jedná se o pomûrnû nároãnou

trasu, nevhodnou zejména pro bûÏkafie zaãá-

teãníky. Pokroãilej‰í lyÏafii ji zvládnou bez vût-

‰ích problémÛ. V̆ hodnûj‰í je jasné a sluneãné

poãasí. Pfiíjemn˘ v˘let a ‰Èastn˘ návrat! 

Petr David, JiKo
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Studentsk˘ klub
R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu

vyhla‰ují
Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské

V tûchto kategoriích: ➽ poezie
➽   próza
➽   ilustrace

Po roãní odmlce vyhla‰ujeme nov˘ roãník

soutûÏe, která nese v názvu jméno na‰í slav-

né krajanky, naivní malífiky a básnífiky Marie

Kodovské. Do soutûÏe se mÛÏe pfiihlásit kdo-

koliv literárnû ãi v˘tvarnû ãinn˘ bez ohledu

na vûk, spoleãenské postavení, náboÏenské

vyznání a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ po-

ãíná leto‰ním lednem a potrvá aÏ do konce

srpna, kdy budou v‰echny pfiíspûvky vyhod-

noceny. Na podzim bude ve Studentském

klubu SVâ pro v‰echny autory uspofiádán

tradiãní literární veãer spojen˘ s v˘stavou

a vyhlá‰ením a ocenûním vítûzÛ.

Pi‰te, ver‰ujte, kreslete, malujte a fotografuj-

te, va‰í fantazii se meze nekladou. SoutûÏ ne-

ní tematicky, Ïánrovû ani teritoriálnû vyme-

zena (hranice r˘mafiovského regionu nejsou

zavazující). Zasílejte nám své dosud nepub-

likované básnû, povídky, fejetony (nejlépe

v elektronické podobû) i v˘tvarné poãiny

a fotografie, ty nejzajímavûj‰í budeme prÛ-

bûÏnû otiskovat. KaÏd˘ pfiíspûvek opatfiete

sv˘m jménem a kontaktem.

Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe vyjadfiují au-

tofii souhlas s jeho pfiípadn˘m oti‰tûním na

stránkách R˘mafiovského horizontu.

Neãitelné rukopisné literární práce budou ze

soutûÏe vyfiazeny.

V tomto ãísle otiskujeme dal‰í povídku

ZdeÀky Kabelíkové. ZN

ZdeÀka Kabelíková: Stála v fiadû za mnou
Rozhlasová zpráva:

„Dnes, mezi 8 - 9 ranní hodinou,
do‰lo na silnici mezi Pfierovem
a Hranicemi na Moravû k smrtelné
dopravní nehodû. Osobní automo-
bil znaãky Peugeot velkou rychlostí
narazil do protijedoucího kamionu.
SráÏku nepfieÏil fiidiã a jeho spolu-
jezdkynû. Jejich 10letá dcera byla
s tûÏk˘m zranûním pfievezena do
Fakultní nemocnice v Olomouci.“

Rozhrnula záclonu v oknû loÏnice

a zrakem zapátrala v silnici, která

se vinula obloukem pod kopcem.

Pak netrpûlivû pfie‰la do kuchynû.

Pátravû se zahledûla do kmitající

vtefiinovky kulat˘ch hodin na Ïluté

stûnû.

„Kde ta holka dnes tak dlouho vû-

zí? ¤íkala, Ïe pfiijde v pût, a uÏ má

ãtvrt hodiny zpoÏdûní.“

Pak si dlouhou chvíli krátila bez-

my‰lenkovit˘m listováním

v módním ãasopise. Naléhav˘

zvuk od domovních dvefií k ní

vyslal uklidÀující signál. „No

koneãnû,“ procedila mezi zuby

a rozbûhla se po schodech vstfiíc

oãekávané náv‰tûvû.

„Ahoj, mami,“ ozvalo se z ve-

randy, „uÏ jsem dorazila.“

„Zdravím tû, co nového u vás

doma?“

„U nás nic, v‰e pfii starém, ale

sly‰elas o té havárce?“ ‰veholil

mladistv˘ hlas, kdyÏ se hnal do

kfiesla ob˘váku.

„Nic nevím, nebyla jsem ve

mûstû.“

„Tys nemûla zapnuté rádio?

Hlásili to dokonce i ve zprá-

vách,“ pfiedávala dychtivû dal‰í

informace dcera.

„Ne, já jsem vysávala, pak jsem

byla na zahrádce a cel˘ den jsem

mûla rádio vypnuté. Ale poãkej, pfii

kávû mnû v‰echno fiekne‰,“ zave-

lela s napûtím v hlase, kdyÏ zapí-

nala varnou konvici.

Postavila dva modré hrníãky vo-

nící kávy na kulat˘ stolek

a zvûdavû se zeptala: „A kde se

to vÛbec stalo?“

„Asi 20 km od na‰eho mûsta. Ve

zprávách hlásili, Ïe fiidiã a jeho Ïe-

na byli na místû mrtví a jejich dce-

ru odvezli s tûÏk˘m zranûním do

nemocnice. Mami, teì jsem si

vzpomnûla, jmenovali se

Doãkalovi a bydleli na tom sídli‰ti

na konci mûsta. V kvûtináfiství bu-

de urãitû vystavené parte. Nezná‰

je náhodou?“

„Doãkalovi, Doãkalovi,“ opakova-

la si tlumenû, „to mnû nic nefiíká.“

„A mûli pr˘ tfii dûti. Star‰í syn

a dcera jsou uÏ dospûlí,“ chrlila

mlad‰í ústa mezi dou‰ky.

„Ty lidi asi nebudu znát, ví‰, kolik

je tam panelákÛ. Ale stejnû je to

hrozná tragédie.“

Veãer rozsvítila obrazovku

a s hrÛzou sledovala to ne‰tûstí na

vlastní oãi. Osobní auto zmaãkané

jako harmonika, dvû mrtvá tûla

odváÏená pohfiebním vozem, na

silnici kaluÏe krve...

„To je pfií‰erné, kdo to jen mÛÏe

b˘t?“ Její zvûdavost rostla úmûrnû

s pfiib˘vajícím mnoÏstvím infor-

mací. „A to desetileté dûvãe leÏí

zranûné v nemocnici a zatím ani

neví, Ïe bude vyrÛstat bez rodiãÛ.“

Podobné my‰lenky jí bloudily

hlavou jedna za druhou a nedo-

volily jí usnout klidn˘m spoko-

jen˘m spánkem.

Hned ráno se vypravila na nákup

do mûsta. Její první kroky smû-

fiovaly k vitrínce u vchodu do

prodejny kvûtin. Pfies hlouãek

pfiihlíÏejících lidí zahlédla dvû

smuteãní parte.

Fotografie Ïeny pfiitáhla její zrak:

„To snad ne! VÏdyÈ je to Jifiina! Ta,

co stojí v aerobiku v fiadû za

mnou.“

Jako bez dechu a s nechápav˘m 

údivem zírala na usmûvavou tváfi

v ãernobílém obtisku.

„Pr˘ se vrátili z dovolené od mo-

fie a zrovna vezli dceru k babiãce

na prázdniny,“ ‰pitaly si hlasy ko-

lem ní. Chvíli je‰tû hledûla do

znám˘ch oãí pfies prÛhledné sklo.

Pak se propletla hlouãkem pfiihlí-

Ïejících a pomalu kráãela k sa-

moobsluze. Mlãky, jen se svou

vzpomínkou...

„Ahoj, já jsem Jifiina. Nebude ti

vadit, kdyÏ budu stát hned za te-

bou?“

„Ne, doufám, Ïe bude‰ pfiese mû

vidût na cviãitelku. A jestli chce‰,

budu ti vÏdycky drÏet místo.

Bydlím blízko a chodím mezi

prvními,“ probíhal jí hlavou po-

ãáteãní rozhovor s Jifiinou, právû

kdyÏ projíÏdûla s nákupním vozí-

kem mezi regály.

„A ty bydlí‰ kde?“ pokraãovala

tenkrát tûsnû pfied cviãením v krát-

ké konverzaci.

„Já to mám dál, chodím aÏ ze

sídli‰tû.“

„Kousek cesty máme stejn˘ smûr,

aspoÀ nemusím jít sama,“ staãila

je‰tû podotknout dfiív, neÏ se po sá-

le zaãaly hlasitû rozléhat rytmy

z magneÈáku, které rozhoupaly

v‰echna pfiítomná tûla.

„Co jsem to vlastnû chtûla kou-

pit?“ vstoupila ze vzpomínek do

pfiítomnosti, kdyÏ se zadívala do

poloprázdného vozíku. „Je‰tû chle-

ba, rohlíky a také tvaroh. VÏdyÈ

chci vafiit knedlíky! A mlet˘ cukr,

ráno jsem vyhazovala prázdn˘ sá-

ãek do odpadkového ko‰e,“ pfiemí-

tala v pátravém postoji.

Ale my‰lenky se stále vracely

k Jifiinû.

Hlavnû cestou domÛ naskakovaly

ve spletit˘ch intervalech, takÏe ani

nevnímala okolí a jen mechanicky

kráãela znám˘mi místy...

„Jak se ti vãera líbila Rodinná pou-

ta?“ sly‰í svÛj hlas, kdyÏ si uÏívaly

poslední volné chvíle pfied cviãe-

ním na molitanov˘ch podloÏkách.

„Nevidûla jsem to, mûla jsem

zrovna sluÏbu v nemocnici,“ do-

stala tenkrát odpovûì.

„Ty jsi lékafika?“ vyuÏila situace,

aby se dozvûdûla nûco víc o své

nové kamarádce.

„Ne, zdravotní sestra. Ale mû ty se-

riály ani moc nezajímají. Nejradûji

se dívám na Cestomanii. UÏ se tû-

‰ím, jak pojedeme do Chorvatska

na dovolenou.“

S otoãením klíãe u vchodov˘ch

dvefií se jí my‰lenky vrací opût

do reality. Vyndá nákup na stÛl,

z kuchyÀské linky vytáhne vût‰í

mísu a pfiipraví ji na tûsto. Bílá

mouka se sype a kupí na váze ja-

ko pyramida snûhu.

„Dnes se mi nechce vÛbec cvi-

ãit,“ vybaví se jí hned dal‰í

Jifiinina vûta.

„Jak to? Cos dûlala tak vyãerpá-

vajícího o víkendu?“ vyzvídala

tenkrát.
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„Ale, byli jsme s dcerou lyÏovat

v Beskydech. Je tam jedna pûknû

prudká sjezdovka. Nohy dostaly

pofiádnû zabrat. Bolí mû stehna

i l˘tka.“

„A jak se to stfiedisko jmenovalo?

Tfieba jsme tam také byli. My nej-

radûji jezdíme na SoláÀ,“ rozvíjela

dál konverzaci.

„Jmenuje se Bílá. Je to kousek za

Horní Beãvou, smûrem na

Bumbálku.“

„¤eknu o tom manÏelovi, moÏná

si tam nûkdy také vyrazíme.“

Byla ráda, Ïe získala nové infor-

mace, kter˘mi mÛÏe doma pfiekva-

pit rodinu.

Horká voda v hrnci bublala a nûko-

lik tvarohov˘ch knedlíkÛ se v ní

houpalo jako na vlnách v mofii.

Ztlumila plyn, pfiikryla hrnec po-

klicí a bez zájmu usedla na Ïidli.

Zahledûla se nepfiítomnû do okna...

Na povrch se hrne jedna otázka za

druhou: „Proã zrovna ona? Taková

pfiíjemná Ïenská, s kterou se dalo

popovídat o v‰em ... o muÏích,

o práci, o dûtech, vlastnû o obyãej-

ném Ïivotû vÛbec.“

V pfiedstavách vidí stále stejn˘ ob-

raz: vy‰‰í sportovní postava, váhy

tak akorát, krátce pfiistfiiÏené hnûdé

vlasy, usmûvavá tváfi. A nezbytn˘

doplnûk - pestrobarevná podloÏka

a ãern˘ koÏenkov˘ batoh.

Nadskakující poklice ji upozorní,

Ïe je moÏná uÏ uvafieno. Beze spû-

chu vstane. Je dnes cel˘ den sama

doma, sama se sv˘mi my‰lenkami,

pfiedstavami a vzpomínkami.

Mechanicky vystfiídá nûkolik ãin-

ností, ale hlavnû si vybaví hodnû

setkání a rozhovorÛ s Jifiinou...

„Ahoj, koho jsi to dneska mezi nás

pfiivedla?“ divila se také jednou

a zvûdavû si prohlíÏela asi desetile-

tou dívenku, která se nesmûle po-

stavila na znaãku vedle Jifiiny.

„To je moje dcera Klára, vzala

jsem ji s sebou, aÈ se také trochu

protáhne. Stejnû pofiád sedí u kní-

Ïek nebo poãítaãe.“

„Já jsem myslela, Ïe má‰ uÏ do-

spûlé dûti,“ zahrála pfiekvapenou.

„To je na‰e tfietí, na‰e ‰tûstíãko

a potû‰ení na stáfií,“ reagovala ro-

zesmátá ústa kamarádky.

Jak asi pfiekoná ta plachá dívenka

ztrátu rodiãÛ? Zatím se vzpama-

tovává ze ‰oku po havárii, ale

jednou se musí tu hroznou zprá-

vu dozvûdût.

Jak se jí bude Ïít bez mámina po-

hlazení, objetí, bez mámin˘ch

rad do Ïivota dospûl˘ch. Staãila

jen malá chvilka nepozornosti

a cel˘ její Ïivot je pfievrácen na-

ruby.

Je‰tû Ïe jí zbyli star‰í sourozenci...

„Co se pofiád vrtí‰? UÏ jsi mû po-

tfietí vzbudila,“ zamumlalo to na ni

v noci z pruhované pefiiny.

„NemÛÏu usnout, pofiád musím

myslet na tu mrtvou kamarádku ze

cviãení. Klidnû spi dál, já si ustelu

v ob˘váku.“

A tam, ve tmû, s oãima dokofián, se

jí vybavila pfiedstava stfiíbrného

Peugeota, uhánûjícího za rozloÏi-

t˘m tirákem. Jifiininy oãi napjatû

sledují, jak manÏel vyhazuje blinkr

a chystá se k pfiedjíÏdûní. A najed-

nou - hrÛza - v protismûru se fiítí

závratnou rychlostí kamion. Co se

asi událo potom? Marnû se snaÏí

dokonãit dûj tragédie. Pfiedstavy

selhávají, protoÏe proÏitky a pocity

té hrÛzy v jejím nitru neexistují.

Zatím je díkybohu neproÏila! Stále

jí naskakuje jen veselá a rozesmátá

tváfi a bytost plná pohody.

„Jak se tûch my‰lenek zbavit? Jak

pfiivolat klid do spánku?“

„Ty, Honzo, nechce‰ si udûlat v˘-

let?“ zeptá se ráno pfies rozespalé,

opuchlé oãi.

„Akam, prosím tû, snad ne do kon-

ãin Jifiinina konce,“ procedil trochu

‰kodolibû osloven˘.

„Uhodl jsi,“ fiekla s ulehãením,

„mám pocit, Ïe jedinû tak se zba-

vím ãern˘ch pfiedstav a my‰lenek.“

Îádná slovní odezva se nekonala.

Souhlas s jejím návrhem manÏel

projevil povzdechnutím, docela

rychl˘m oblékáním a rachocením

klíãÛ od jejich auta.

Asi po pÛl hodinû jízdy zastavují

u prvního domku nevelké vesnice.

Místo tragédie není niãím zvlá‰tní.

Jen na asfaltu je vidût stopy brzdné

dráhy vozidla. Nikde jiÏ zbytky sk-

la, plechu anebo dokonce krve, jak

to vidûla v televizi. V‰e je dokona-

le vyklizeno. A pfiece ji na tom

místû zamrazí a nûjaká negativní 

energie jí nedovolí se pohnout.

Stojí na okraji vozovky, opfiená

o strom, a skoro tupû hledí na tma-

vou ãáru, po které se kaÏdou chví-

li pfieÏene nûjaké vozidlo.

„Karle, brzdi, je tam kamion, to

nezvládne‰!“ tak nûjak moÏná znû-

la poslední slova Jifiiny. Ale moÏná

nestaãila vyfiknout ani jediné a jen

zírala vytfie‰tûn˘ma oãima na blíÏí-

cí se katastrofu.

Koneãnû se pohnula. Pomal˘m

krokem kráãela k dal‰ímu stromu,

v jehoÏ rovinû konãila stopa pneu-

matik. Do trávy ke kmeni poloÏila

kytice tmavû rud˘ch jifiin. Pak se

je‰tû jednou rozhlédla kolem. Auta

projíÏdûla obûma smûry stejnou

rychlostí tak jako jindy, i jako v ten

osudn˘ den. Najednou pocítila div-

n˘ klid. Smír s nûãím, co se nemû-

lo stát, ale stalo se. Jako by jí nûco

na‰eptávalo: „Rozluã se navÏdy

s Jifiinou, takov˘ je Ïivot. Nûkdy

pfiiná‰í radost, jindy smutek a vel-

k˘ Ïal.“

Prázdniny se ch˘lily ke svému

konci. Sluníãku ubylo na Ïhavosti

a ‰koly opût otevfiely dvefie nepo-

sedn˘m ÏáãkÛm. A tûlocviãna se

v podveãer opût zaplnila Ïenami

dychtiv˘mi po dlouhém leno‰ení

opût „zapracovat“ na své postavû.

„Dûvãata, postavte se. Vzdáme

minutou ticha ãest a památku

Jifiinû, která zaãátkem léta tragicky

zahynula pfii autonehodû,“ fiekla

zastfien˘m hlasem cviãitelka.

V‰echny byly na svém obvyklém

místû. Jen za ní bylo prázdno...

„Snad tam Jifiina stojí,“ otoãila

mírnû hlavu za sebe, „jen ji nikdo

nevidí.“

Prázdno za ní bylo nûkolik dnÛ,

t˘dnÛ i mûsícÛ.

AÏ jednou: „Je to místo za tebou

volné?“ ozvalo se z mlad˘ch roze-

smát˘ch úst. Zadívala se do nové,

cizí tváfie a bez jediného slova k˘v-

la hlavou na souhlas.

Psáno do ‰uplíku
poezie

Miroslav Václavek
Vídávám

Vídávám dûlat svût

svÛj první krok

pak hodiny se spustí

na mé adrese

a jinak je popelavé ticho

v barevném smíru

ohmatan˘ch vûcí

... jako star˘ pes

já cítím nebe v hrudi

pfielétat

jin˘m ãasem

a brouzdal bych se

ve spadaném listí

loÀského modra

s tebou

v tobû

... ohmatan˘

...

Miluji ulice

kde ãtu pfies ramena

a kámen kryje tajemství krokÛ

v ‰epotu prÛchodÛ

a slep˘ harmonikáfi jsem

obklopen holuby

i krásn˘mi cestami

z kamení a pavuãin

kdyÏ pro dé‰È schnu

a pro lásku

bych miloval

zranûn jako hladina vody

plavci

i mrtv˘mi

a listy na stromech co pfieÏijí

smûním za hvûzdy

nebo ‰afrán tvého stínu

kde leÏí tvÛj ‰at

a tûlo je stfiíbrné

a tvá Àadra tûÏknou

v m˘ch dlaních

z ohnû

a medu

Tam ...

A tam kde sníh byl nejkrásnûj‰í

dot˘kal se oblohy kdyÏ vloãky

umíraly do modra ve vûzeních 

cest

a ze zimy do tmy vejdu

aÏ vyjde mûsíc a ty se bude‰ 

ptát

na sestry hvûzd a pod sklem

nic co vidí‰ oãi bolí a s láskou

stejnû je to nedojde‰ aniÏ bys 

rozbil

ke stfiepÛm z trav a nachu pÛl

nocí

kdy zpívá pták co umírá a kfiídla

vefieje ticha i voda nesou prach

a rybí stín a vím Ïe tvé ruce

jsou ve vlasech z havraního pefií

a v bolesti obzoru aÏ tam

kde stojí kroky a star˘ ml˘n

se k vûtru modlí

pfiijì do m˘ch star˘ch ramen

i se Ïlutí otevfiít dvefie smûru
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Îijí mezi námi

„Dobráci“
V úzkém hasiãském kruhu jim nikdo nefiekne jinak neÏ „dobráci“. ¤eã je o dobrovoln˘ch hasiãích. Pokud nûkdo vysloví jméno Josef Vlach,

vût‰ina tûch r˘mafiovsk˘ch ví, o koho se jedná. O dlouholetého dobrovolného hasiãe, kter˘ zasvûtil svÛj Ïivot stavafiinû a sportu, konkrétnû

lyÏování, a v neposlední fiadû také turistice pod hlaviãkou Klubu ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov. Pan Josef Vlach se narodil 12. záfií 1925 v malé

vesniãce Klobouãky nedaleko Buãovic na stfiední Moravû a vloni oslavil kulat˘ch osmdesát let. Je Ïenat˘, má dvû dcery a dvû vnuãky.

Jak vzpomínáte na zaãátek své
Ïivotní cesty?
Do ‰koly jsem zaãal chodit

v Klobouãkách, pozdûji jsem

nav‰tûvoval mû‰Èanku v Buãovi-

cích. V letech 1940 - 1944 jsem

se uãil zedníkem. BlíÏil se konec

války a v roce 1945 jsem zaãal

studovat dvouletou Mistrovskou

stavafiskou ‰kolu v Brnû a po je-

jím absolvování jsem nastoupil

na roãní praxi stavbyvedoucího

ve Vysok˘ch Tatrách. V roce

1948 jsem vykonal úspû‰nû

zkou‰ku do tfietího roãníku vy‰‰í

stavební prÛmyslovky, kterou

jsem zavr‰il v roce 1950 maturi-

tou. A tím také zaãala má kariéra

stavafiského technika.

Rodiãe se pfiestûhovali do

R˘mafiova hned po válce. Já

jsem ale ‰el po maturitû je‰tû na

tfiímûsíãní praxi do slovenského

Trebi‰ova. V té dobû jsem potkal

v Brnû svou budoucí Ïenu, která

je rodaãka ze slovenského

Pruského a v moravské metropo-

li pracovala. Abychom byli spo-

lu, musel jsem se pfiestûhovat do

Trenãína, kde jsem pracoval

u Pozemních staveb. Pozdûji

jsem pracoval jako technik

u Pozemních staveb Karviná,

kde jsme stavûli byty.

A kdy jste pfii‰el do R˘mafiova?
V roce 1951 onemocnûl mÛj otec

a tím okamÏikem jsem se rozho-

dl pfiestûhovat do R˘mafiova.

Rodiãe tady nikoho nemûli a já

se o nû musel postarat. Tenkrát

jsem zaãal pracovat v b˘valém

Brokátu na stavebním oddûlení

jako technik. V roce 1954 jsem

zmûnil pracovi‰tû a usadil se na

stavebním odboru b˘valého 

okresního úfiadu v R˘mafiovû,

kde jsem zÛstal aÏ do zru‰ení 

okresu R˘mafiov, do roku 1960.

Od té doby jsem pÛsobil

v Bruntále na okrese jako vedou-

cí odboru v˘stavby, kde jsem zÛ-

stal aÏ do ãtyfiia‰edesátého roku.

Potom jsem ‰el pracovat na ‰kol-

sk˘ odbor, kde jsem zÛstal aÏ do

roku 1969. Pak mû osud zavál

k hasiãÛm na okresní inspekci

poÏární ochrany se zafiazením do

funkce stavebního technika, kde

jsem posuzoval stavební projek-

ty, adaptace a rekonstrukce fi-

rem, organizací i jednotlivcÛ.

Mezitím je‰tû pfii‰el rok 1968

a s ním okupace vojsk Var‰avské

smlouvy. Vût‰inou kaÏd˘ z ve-

doucích pracovníkÛ musel b˘t

ãlenem Komunistické strany.

Také já jsem byl ve stranû, ale

vyjádfiil jsem se

zamítavû k oku-

paci, a tak mû vy-

hodili nejen ze

strany, ale vyho-

zen jsem byl také

z okresní inspek-

ce poÏární ochra-

ny. A tak jsem ve

sv˘ch osmaãtyfii-

ceti ‰el dûlat ze-

dniãinu. Mûl jsem

nûjaké známosti

a kamarádi mi

tenkrát nabídli,

Ïe mÛÏu nastou-

pit k nim na v˘-

stavbu sportov-

ních staveb. Mezi

svá první stavafi-

ská díla mohu fia-

dit i bazén v Bru-

ntále. Pak jsem

putoval rÛznû po

na‰em regionu,

byl jsem zamûstnán v Lázních

Karlova Studánka jako technik,

dále v Bfiidliãné jako vedoucí

Technick˘ch sluÏeb (dfiíve pro-

vozovny Bfiidliãná) a odtud jsem

nastoupil do svého posledního

zamûstnání pfied dÛchodem -

Geologického prÛzkumu v R˘-

mafiovû.

Jak jste se ocitl mezi dobrovol-
n˘mi hasiãi v R˘mafiovû?
U hasiãÛ jsem zaãínal prakticky

od základní ‰koly v Klobouã-

kách u Buãovic. Tenkrát mi bylo

osm nebo deset rokÛ. Táta byl

velk˘ hasiã a pracoval u samari-

tánÛ. Mûl na starost cel˘ buão-

vick˘ okres. A já coby mal˘ ha-

siãsk˘ capart jsem bûhal po dûdi-

nû s hasiãsk˘mi hadicemi.

V R˘mafiovû jsem u hasiãÛ zaãí-

nal hned po svém pfiíchodu. To

byla hasiãská zbrojnice je‰tû za

kostelem. Po Nûmcích nám zÛ-

stalo krásné hasiãské auto znaã-

ky Chevrolet. Byl jsem hned od

poãátku aktivní hasiã. Jezdíval

jsem ke kaÏdému ohni, na kaÏ-

dou soutûÏ a byli jsme v˘borná

parta. V sedmdesátém umfiel ná‰

kamarád Honza Suk a na jeho

poãest byl zahájen memoriál

v hasiãsk˘ch soutûÏích druÏstev.

Zaãalo se jezdit na Opavsko,

Fota: archiv Josefa Vlacha
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Olomoucko, Vsetínsko, do

Lednice nebo Hodonína. Do

R˘mafiova jezdilo kolem stovky

druÏstev. Dnes jsme rádi, kdyÏ

jich pfiijede tfiicet. V‰echno je to

o penûzích. Pokud by nûkdo za-

vítal na souãasnou poÏární

zbrojnici, tak tam je vystaveno

obrovské mnoÏství v‰ech dosa-

Ïen˘ch ocenûní, medailí a pohá-

rÛ, co kdy Sbor dobrovoln˘ch

hasiãÛ mûsta R˘mafiova za ta lé-

ta získal. Za dobu mého pÛsobe-

ní u dobrovoln˘ch hasiãÛ jsem

získal mnoho ocenûní a vyzna-

menání - Hasiã roku, Vzorn˘ ha-

siã a dal‰í.

Údajnû jste stál také u v˘stavby
dne‰ního Kulturního domu
v R˘mafiovû?
Ov‰em. V roce 1973 mû potkal

tehdej‰í starosta Jifií Toman

a ptal se, co dûlám. Vyprávûl

jsem mu, jak to se mnou vypadá,

a on na to povídá: „Ví‰ co, pÛ-

jde‰ s námi stavût kulturák a bu-

de‰ dûlat stavbyvedoucího.“

Druh˘ den jsem ‰el za JoÏkou

Birasem, kter˘ dûlal ‰éfa staveb-

ního odboru, a zahájili jsme pfií-

pravné práce. Vyfiizovaly se sta-

vební náleÏitosti a povolení.

Zanedlouho jsme zaãali budo-

vat od píky. Na stavbû se podí-

lelo hodnû lidí a práce byly pro-

vádûny takzvanou dobrovolnou

brigádou v rámci akce „Z“. Na

stavbû pracoval také pan stavi-

tel La‰tuvka. Kulturní dÛm byl

dostavûn a otevfien v roce 1978.

Vzpomínám také na to, jak

jsme stavûli vodojem. To byla

také moje poslední stavafiská

akce. Potom jsem jiÏ ode‰el do

dÛchodu.

Ale dÛchodem va‰e aktivity ne-
skonãily?
Nûkdy se stalo, Ïe tu a tam chtûl

nûjak˘ soused nebo

kamarád vypomoci

se zedniãinou, tak

jsem pomohl rád.

A jak to bylo u vás
se sportem? Pr˘
jste dûlal i rozhod-
ãího lyÏafiÛm?
Mám rád lyÏování,

to je pravda. KdyÏ

jsem pfii‰el do

R˘mafiova, existo-

vala jiÏ TJ Jiskra

R˘mafiov s lyÏafi-

sk˘m oddílem.

Nikdo mû nemusel

dlouho pobízet a já

zaãal pomáhat

a aktivnû se zapo-

jovat do lyÏafiského

dûní. Tradiãnû se

jezdívala bûÏecká

„patnáctka“, po-

zdûji i „tfiicítka“.

Profesor Jifií Kubita, kter˘ byl

aktivní závodník, patron lyÏafiÛ

a obûtavá du‰e, mi nabídl, Ïe

bych mohl dûlat rozhodãího pfii

závodech. Zkou‰ky na rozhodãí-

ho III. stupnû jsem úspû‰nû slo-

Ïil na Barborce pod Pradûdem.

Spoleãnû s Jardou Biãíkem jsme

pak zaloÏili Okresní svaz lyÏo-

vání, kter˘ sdruÏoval lyÏafiské

kluby ze Staré Vsi, Horního

Mûsta, Bfiidliãné a TJ Jiskra

R˘mafiov. Tak to fungovalo, tu-

‰ím, aÏ do roku 1960, kdy nasta-

ly zmûny v okresním uspofiádá-

ní. Zaãala se jezdit na‰e „tfiicít-

ka“ a netrvalo dlouho a do soutû-

Ïí se zaãal zapojovat i kraj. Na

bûÏecké závody sem zaãali jez-

dit i lyÏafii z Ostravy a okolí.

Vzpomínám na to, Ïe sjezdové

lyÏování zaãal v˘raznûji propa-

govat Ing. Jifií Lustig, kter˘ po-

dobnû jako já sloÏil s úspûchem

III. v˘konnostní zkou‰ku roz-

hodãího pro sjezdové lyÏování.

Pozdûji byl zaloÏen Okresní

svaz bûÏeckého lyÏování

Bruntál, do kterého patfiil také

Krnov. S úspûchem jsem sloÏil

také zkou‰ky na rozhodãího bû-

Ïeckého lyÏování II. stupnû

a v roce 1974 dokonce I. stupnû.

Nûjakou dobu jsem byl ãlenem

Krajského svazu lyÏování. Svou

specializaci rozhodãího jsem dá-

le zdokonalil o stylové bûÏecké

lyÏování a skoky na lyÏích.

NezÛstal asi ani jedin˘ skokan-

sk˘ mÛstek v âechách, na kte-

rém bych na‰e skokany nehod-

notil.

A vy sám jste i skákal z mÛstku?
Kdepak. Zkou‰el jsem to, ale po-

lámal jsem pfiitom lyÏe a dost

jsem si natloukl. Ve Fren‰tátû

pod Radho‰tûm mám dodnes ka-

maráda Jirku Ra‰ku, kterého

jsem osobnû hodnotil jako roz-

hodãí, takzvanû styloval.

A v souãasné dobû se je‰tû
úãastníte závodÛ v bûÏeckém ly-
Ïování?
Pokud mi zdraví bude slouÏit,

tak se snaÏím vÏdycky b˘t nûjak

uÏiteãn˘. Tam nûco pomÛÏu,

v cíli napí‰u v˘sledky a podob-

nû. Takové ty vût‰í funkce, jako

fieditel závodÛ, to uÏ mám za se-

bou. To pfienechám tûm mlad-

‰ím.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

Jaká byla va‰e pÛvodní profese?
Byl jsem dûlník, pozdûji jsem si udûlal fiidiã-

sk˘ prÛkaz. Dfiív jsem se uãil v Bruntále na

pokr˘vaãe, ale maminka onemocnûla, mûl

jsem je‰tû dvû sestry, a tak jsem uãení musel

opustit a nastoupit do zamûstnání. Do nástupu

na vojenskou základní sluÏbu v roce 1956

jsem pracoval jako fiidiã v OSP R˘mafiov. Po

pfiíchodu z vojenské sluÏby jsem jezdil asi tfii

nebo ãtyfii roky u Okresního národního v˘bo-

ru (ONV) R˘mafiov do té doby, neÏ se okres

R˘mafiov ru‰il. Potom jsem chvíli pracoval ja-

ko fiidiã na ONV Bruntál a pozdûji

u Restaurací a jídelen, tam jsem zÛstal aÏ do

roku 1965. Od tohoto roku aÏ do dÛchodu

jsem zÛstal vûrn˘ Správû a údrÏbû silnic. Je‰tû

deset let jsem u nich dokonce pfiesluhoval.

Kdy jste se dostal k práci dobrovolného ha-
siãe?
V roce 1953 byla poÏární zbrojnice je‰tû ve

mûstû, vzadu byly garáÏe, a já jsem za‰el za

panem ZeÈákem, kter˘ nás zapsal, a uÏ se to

se mnou táhlo aÏ do dne‰ní doby. Kromû vo-

jenské sluÏby jsem byl u dobrovoln˘ch hasi-

ãÛ stále. Stavûli jsme také dole na Revoluãní

ulici novou hasiãskou zbrojnici. Pocho-pitel-

nû aÏ jsme pfii‰li z práce. Pro tvárnice jsme

jezdili dokonce aÏ do Zábfiehu na Moravû.

Kolik vás bylo celkem dobrovoln˘ch hasi-
ãÛ?
Nás mlad˘ch bylo asi dvacet, potom byli me-

zi námi i star‰í hasiãi.

Mûli jste hodnû zásahÛ pfii poÏárech?
Bylo pomûrnû dost práce. Hasili jsme les, se-

níky, jednou hofiel v Tylovû cel˘ statek, a po-

tom jsme vyjíÏdûli k celé fiadû men‰ích ohni-

sek.

Dala se skloubit práce u dobrovoln˘ch hasi-
ãÛ s prací ve fabrice?

Na konci roku 2005 ocenila Rada mûsta R˘mafiova nejlep‰ího dobrovolného hasiãe. Stal se jím dlouholet˘ hasiã Jan Bálek, kter˘ je navíc drÏite-

lem medaile Za mimofiádné zásluhy (25. 4. 1995), odznaku sv. Floriana - patrona hasiãÛ (z 12. 1. 2002), pamûtní medaile Za 40 let obûtavé práce

(4. 11. 2004), udûlené SdruÏením hasiãÛ âech, Moravy a Slezska, ústfiedím okresního sdruÏení Bruntál, a dále pamûtního odznaku Za pfiíkladnou

práci a odznaku Vzorného poÏárníka.

Jan Bálek se narodil 25. fiíjna 1934 v rumunském mûsteãku Nová HuÈ v okrese Ilést. Na R˘mafiovsko se s rodiãi pfiistûhoval v roce 1946. Nejdfiíve

bydleli v obci Skály a na konci roku 1946 se pfiestûhovali do R˘mafiova.
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Ano, bylo to rozhodnû lep‰í neÏ teì. ProtoÏe

kdyÏ zahoukali, tak si ãlovûk fiekl, jdu hasit,

a vedoucí nebo mistr nás je‰tû pohánûl - ho-

nem bûÏ. Bylo to dáno také tím, Ïe dnes se

jedná soukromníkovi o peníze. Dfiív to platil

stát.

Jak jste pfiijal zprávu o tom, Ïe vás mûsto
R˘mafiov ocenilo jako hasiãe roku 2005?
Byl jsem velmi pfiekvapen˘ a ãlovûku to na-

jednou pfiijde líto. Dostavují se léta a nezbu-

de nakonec nic jiného neÏ pouhé vzpomínky.

Jak funguje Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
mûsta R˘mafiova v souãasnosti?
Na zásahy uÏ nejezdím, od toho tam jsou

mlad‰í. A vyjíÏdí se jen k vût‰ím poÏárÛm.

Napfiíklad k poÏáru lesa spoleãnû s profesio-

nální jednotkou. Ale o v˘jezdu rozhoduje

vÏdy dispeãink Hasiãského záchranného

sboru v Bruntále. Nûco jiného bylo, kdyÏ je‰-

tû neexistovali profesionálové. To jsme vy-

jíÏdûli ke kaÏdému ohni.

Zmínil jste se, Ïe u sboru jsou dnes mladí.
Mají o práci u dobrovoln˘ch hasiãÛ zájem?
¤ekl bych, Ïe ano. Dnes se pfiipravují pod

hlaviãkou dobrovoln˘ch hasiãÛ jak Ïáci, tak

i dorostenci. V souãasné dobû mají hasiãi

dvû druÏstva a dvakrát t˘dnû mají cviãení

pod dozorem svého vedoucího.

Vzpomenete si na nûjak˘ zásah, kter˘ mûl
i veselej‰í podtext, jako napfiíklad sundávání
koãky ze stromu ãi jinou podobnou událost?
Nûkdy nûkomu uletûly vãely, tak jsme jeli

roj chytit a vrátit zpût. Tenkrát to byla ale

spí‰e v˘jimka. Lidé nemûli dost odvahy, aby

na takové záleÏitosti volali hasiãe. Ale vese-

lo bylo i na hasiãsk˘ch soutûÏích a soustfie-

dûních. Jezdívali jsme na zemûdûlské brigá-

dy. B˘valo hodnû veselo a ãlovûk nebyl sám.

Tu pfii‰el ten kamarád, tu zase jin˘. Bylo nás

hodnû a mohla klidnû soutûÏit i tfii druÏstva

a vyjet tfieba i tfii auta plná hasiãÛ. JenomÏe

dnes se uÏ vût‰inou spoléhá na profesionální

jednotku, a z toho dÛvodu uÏ nejsou soutûÏe

tak masovû obsazovány. Nejvzdálenûj‰ím

soutûÏním druÏstvem, kter˘ se pravidelnû 

úãastní Memoriálu Jana Suka, b˘vá jiÏ fiadu

let sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ od Plznû.

Pfiijedou tfieba uÏ ve ãtvrtek, i kdyÏ soutûÏ je

aÏ v sobotu, rozdûlají stany a tráví u nás pod

horami svÛj voln˘ ãas.

KdyÏ se ohlédnete za svou ãinností, máte ra-
dost z toho, co po vás zÛstalo?
To víte, Ïe je ãlovûk ‰Èastn˘, kdyÏ ví, Ïe byl

prospû‰n˘ a Ïe jej za to navíc je‰tû ocenili.

Roky utekly a je pofiád na co vzpomínat.

Nemûli jsme takovou techniku, jako je dnes.

Ale mûli jsme obrovskou chuÈ nûco dûlat,

a tfieba i s takov˘mi vozy, jak˘mi byly napfií-

klad Chevrolet, Pragovka RN nebo Tatra

805, které se fiíkalo kaãena. Byli jsme za to

vdûãní. Na to období vzpomínám moc rád.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

I v R˘mafiovû je co chválit
Není to aÏ tak dávno, co jsme 

s obavami sledovali osud jedné

nám v‰em dobfie známé budovy,

která v˘znamnou mûrou spoluvy-

tváfiela tváfi mûsta. Málem hrozi-

lo, Ïe zaãne po zapoãat˘ch a ne-

dokonãen˘ch úpravách beznadûj-

nû chátrat a bude ji ãekat smutn˘

osud podobn˘ mnoha jin˘m bu-

dovám ve mûstû, které dnes jiÏ

známe pouze ze star˘ch fotogra-

fií. ¤e‰ení se na‰tûstí na‰lo, polo-

vinu budovy zakoupil tehdej‰í

Okresní úfiad v Bruntále a zfiídil

zde pracovi‰tû sociálního referátu,

druhá polovina pfie‰la do rukou

soukromého vlastníka. Ten sv˘m

vstfiícn˘m pfiístupem v˘znamnou

mûrou pfiispûl k tomu, Ïe se budo-

va stala opût jednou z tûch, na kte-

ré je radost pohledût a které si jis-

tû v‰imnou i ti, ktefií R˘mafiovem

jenom projíÏdûjí. Ano, jde o bu-

dovu ã. 14 na kfiiÏovatce tfiídy

HrdinÛ a ulice Revoluãní.

A v pfiízemí, kde byla dfiíve známá

zaãouzená trafika pana Scholze,

cukrárna a pozdûji Masna, ve kte-

ré nám fiezník pan Kabeláã podle

tehdej‰ích nafiízení pfiibaloval

k nedostatkovému hovûzímu ma-

su vepfiov˘ bÛãek, je dnes zafiíze-

ní, které já osobnû - a jistû nejen já

- velmi vítám: kavárna a hlavnû

také pizzerie Karolina. Míst,

kde mÛÏe ãlovûk v dne‰ním uspû-

chaném svûtû posedût a obãerstvit

se v pfiíjemném prostfiedí, není ni-

kdy dost, a v na‰em malém mûs-

tû to platí dvojnásob. Provozovna

byla nedávno roz‰ífiena a hezké

prostfiedí láká k náv‰tûvû. Kromû

cukráfisk˘ch v˘robkÛ, kávy a dal-

‰ích nápojÛ vãetnû vína a piva na-

bízí pfiívûtiv˘ a ochotn˘ personál

‰irokou nabídku jídla u nás dfiíve

neznámého a dnes velice oblíbe-

ného - pizzy z italské pece. Kro-

mû klasick˘ch typÛ si zákazník

mÛÏe urãit jakoukoliv kombinaci

ingrediencí a chutí a bude mu vy-

hovûno. Pizza je vÏdy ãerstvá,

voÀavá, pfiímo z pece a mÛÏeme

si ji vychutnat v nekufiáckém pro-

stfiedí pizzerie nebo si ji odnést

v krabici domÛ.

Pizzerie je otevfiena po v‰echny

dny v t˘dnu, od 9.30 do 19.30,

v pátek a v sobotu dokonce do

21.00.

A je tu je‰tû jedna velmi chvály-

hodná sluÏba - pizzu si mÛÏeme

objednat telefonicky, v dohodnu-

tou dobu si ji vyzvednout, nebo,

pokud si to pfiejeme, dovezou

nám ji aÏ domÛ!

A pak, Ïe se u nás nic nezmûni-
lo! M. Marek
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Tip na pfiíjemné odpoledne
Chtûly bychom se s vámi podûlit o pfiíjemné chvilky, které nás ãekaly

pfii náv‰tûvû Aquacentra na Jesenické ulici v R˘mafiovû. Byly jsme zde

poprvé a s urãitostí víme, Ïe pokud nám zdraví dovolí, ne naposledy.

Takové pûkné relaxaãní odpoledne jsme uÏ dlouho nezaÏily. Jen nás mr-

zí, Ïe jsme toho jiÏ nevyuÏily dávno. MÛÏeme v‰em jen doporuãit (dû-

tem i seniorÛm), opravdu náv‰tûva tohoto zafiízení stojí za to, a neberte

to prosím jako reklamu, jen jsme to tak cítily a chtûly jsme se s vámi

o ty pûkné pocity podûlit. Marie Havelková, Marie ·evãíková

V R˘mafiovû bude ustaven
„Klub ãeského pohraniãí“

Ve mûstû R˘mafiovû bude bû-

hem prvního ãtvrtletí roku 2006

ustaveno obãanské sdruÏení

„Klub ãeského pohraniãí“. Toto

dobrovolné obãanské sdruÏení

pfiijme celostátní stanovy KâP

a dal‰í podkladové materiály

pro vznik a regist-

raci sdruÏení. Úko-

lem bude také shod-

nout se na regionál-

ních tématech, kte-

r˘mi se KâP v R˘-

mafiovû bude zab˘-

vat. Ve své ãinnosti

pak bude vycházet

z usnesení a úkolÛ

pfiijat˘ch posledním VI. národ-

ním snûmem KâP, konan˘m

v fiíjnu 2004 v Plzni. Námûty ke

své ãinnosti bude toto obãanské

sdruÏení hledat také ve vychá-

zejícím celostátním klubovém

zpravodaji Hraniãáfi.

Mezi hlavní témata KâP bude

patfiit, v souladu se závûry jed-

nání VI. národního snûmu KâP,

zv˘raznûní aktivní role KâP po

zaãlenûní âR do EU, dále ze-

jména obrana ãesk˘ch národ-

ních zájmÛ proti skryté germa-

nizaci a snahám o nepravdiv˘

v˘klad historie a také proti po-

kusÛm o revizi v˘sledkÛ 

II. svûtové války. Mezi témata

bude patfiit i prohlubování spo-

lupráce s dal‰ími vlasteneck˘-

mi obãansk˘mi sdruÏeními

v rámci regionu i celé âeské re-

publiky. Klub chce spolupraco-

vat s uÏ existujícími místními

sdruÏeními KâP v Bruntále

a v Krnovû.

Cílem KâP je zintenzívnûní

nejrÛznûj‰ích forem osvûtové

ãinnosti ve vzta-

hu k obãanské ve-

fiejnosti, zejména

pak k mládeÏi.

PÛjde zejména

o akce k pfiipo-

menutí v˘znam-

n˘ch v˘roãí a udá-

lostí v novodobé

historii na‰í re-

publiky. Klub také pfiedpokládá

spolupráci s regionálními histo-

riky, uãiteli dûjepisu na ‰kolách,

ale také napfiíklad s muzeem

v R˘mafiovû. Zámûrem ustavení

KâP je rovnûÏ popularizace re-

gionální historie zejména R˘-

mafiovska a Bruntálska. Za své

téma si KâP chce vzít i popula-

rizaci vojenské historie, tj. se-

znamování s dobrovolnou prací

nad‰encÛ pro vojenskou histo-

rii, pohraniãní bunkry a opevnû-

ní u nás. OrgánÛm státní správy

chce KâP pomoci pfii mapová-

ní, ale i udrÏování váleãn˘ch

hrobÛ v rámci území

R˘mafiovska. 

Za pfiípravn˘ v˘bor:
Franti‰ek Ziegler,

PhDr. Alois Matu‰ka

Ing. Josef · v é d a, Dukelská 4, 795 01 R ˘ m a fi o v, tel. 554 212 066, 723 705 203,

e-mail:josefsveda@tiscali.cz, poradce ekologického zemûdûlství

R˘mafiov 25. 11. 2005

VáÏen˘ pan kardinál

Miloslav V l k

Arcibiskupství praÏské

Hradãanské námûstí 16

P r a h a 1 - Hrad

119 02

Vûc: Pfievzetí zá‰tity nad projektem: „Biopotraviny pro dûti“.

VáÏen˘ pane kardinále,

v souvislosti s Va‰ím vystoupením ve vefiejnoprávní televizi po ukonãení jednání církví na Velehradû a vzhledem k velmi pûknému vztahu

k na‰í mladé generaci Vás Ïádám o pfievzetí zá‰tity nad v˘‰e uveden˘m projektem, kter˘ jednak postupnû povede ke zlep‰ení zdravotního sta-

vu na‰ich dûtí a souãasnû umoÏní roz‰ífiení slu‰ného, ekologického zemûdûlství na celém území na‰í krásné republiky.

MoÏná postupnû dojde k naplnûní textu na‰í hymny: „Zemsk˘ ráj to na pohled“.

Dûkuji uctivû za kladné vyfiízení této dÛleÏité Ïádosti. Josef ·véda

„Rímafiof má novou fyrmu“
Tak nevím, zda se mám smát, nebo plakat. Na rÛzn˘ch místech na‰e-

ho mûsta se objevil reklamní plakátek, kter˘ jak sami ãtenáfii mohou

posoudit, postrádá jakékoliv ãe‰tináfiské zákonitosti. Pokud jej budu

brát s humorem a lehkou nadsázkou a vezmu-li v úvahu, Ïe dan˘ po-

ãin je reklamním zámûrem, proã ne ... Ïe? Martin âermák

Pozvánka na motoskijöring
Obec Horní Mûsto pod zá‰titou motocrossového klubu RYMAX pofiádá 18. února 2006 v areálu za matefiskou ‰kolou závod Mistrovství

âR v motoskijöringu.

Zaãátek tréninku je v 10 hodin, start závodu ve 12 hodin. Pofiadatelé



Závûr uplynulého roku probûhl ve znamení

5. roãníku R˘mafiovské florbalové ligy. Do

bojÛ odehran˘ch v hale gymnázia od fiíjna

do prosince vstoupilo 8 t˘mÛ, které se utka-

ly „kaÏd˘ s kaÏd˘m“ v základní skupinû, po

níÏ následovalo play-off. Do nûj zasáhla

v‰echna druÏstva, vítûzové postoupili dál do

finálov˘ch bojÛ, poraÏení pak hráli opût vy-

fiazovacím zpÛsobem o 5. místo. Vítûzství si

nakonec po vyrovnan˘ch zápasech, v nichÏ

padalo mnohem ménû branek neÏ v základní

skupinû, vybojovali Men in Black a zopako-

vali tím svÛj úspûch z úvodního roãníku

RFbL. Aãkoliv je notnû potrápili jak Oldies

v semifinále, tak i Peace Traffic ve finále, je-

jich vítûzství bylo zaslouÏené, protoÏe byli

jedin˘m t˘mem, kter˘ leto‰ní ligou proplul

bez poráÏky. Nejlep‰ím stfielcem soutûÏe,

jenÏ byl vyhodnocen po základní ãásti, se

stal Dan JalÛvka, nejlep‰ím nahrávaãem

Lubo‰ Konviãn˘. Oba tito ãlenové San

Teamu byli také s 33 body nejproduktivnûj-

‰ími hráãi ligy.

Leto‰ní roãník RFbL se odehrál v klidné

a sportovní atmosféfie. Pár v˘jimek, které

zkrátka ke sportu taky patfií, nepfiesáhlo únos-

nou mez. Velmi potû‰iteln˘ je zájem mlad˘ch

o úãast v lize i pfiístup vût‰iny z nich k re-

spektování vymezen˘ch pravidel. Zde je na

místû podûkovat tûm z nich, jiÏ se dokonce

aktivnû podíleli na organizaci a velmi po-

mohli pofiádajícímu sdruÏení Oldies k zaji‰tû-

ní hladkého prÛbûhu soutûÏe. Nezb˘vá neÏ si

pfiát, aby zájem o ligu trval i nadále a nejpo-

zdûji pfií‰tí podzim se vût‰ina loÀsk˘ch úãast-

níku opût setkala na palubovce.

Sport

V˘sledky MAKLu 2005

R˘mafiovská florbalová liga

Ve ãtvrtek 5. ledna 2006 ukonãi-

li kuÏelkáfii dal‰í roãník Mûstské

amatérské kuÏelkáfiské ligy

(MAKL). Byl to opût velmi ús-

pû‰n˘ roãník, soutûÏe se zúãast-

nilo 43 druÏstev. Tradiãnû napí-

navé souboje se odehrávaly

v první skupinû, kde stfied tabul-

ky drÏí v˘konnostnû 6 druÏstev.

Vítûzem 1. skupiny a celkov˘m

suverénním vítûzem se stalo

druÏstvo RD 4 ve sloÏení Leo‰

Ka‰parec, Pavel Míãek, Marek

Zoth a Vratislav Opavsk˘, po-

stup do 1. skupiny pfií‰tího roãní-

ku si vybojovala vítûzná druÏ-

stva druh˘ch skupin - Mûstské

sluÏby 1, Kasard 2, pfiípadnû

druÏstvo „ 1+“. Ze tfietí skupiny

si postup zaslouÏenû vybojovalo

druÏstvo Hoval.

Mezi jednotlivci zazáfiili Leo‰

Ka‰parec prÛmûrn˘m v˘konem

251 poraÏen˘ch kuÏelek, Milo‰

Grulich (K·M 1) - prÛmûrnû 247

poraÏen˘ch kuÏelek, a Zdenûk

Chmela ml. (Granitol Beroun) -

prÛmûr 242 poraÏen˘ch kuÏelek.

Mezi Ïenami byla první A. Bu-

ãková (K·M 1) - prÛmûr 244 po-

raÏen˘ch kuÏelek.

Na závûr celého roãníku se tra-

diãnû odehrál turnaj mezi hráãi

Jiskry R˘mafiov, oddílu kuÏelek,

a hráãi MAKLu, byly k vidûní

zajímavé souboje „profi“ hráãÛ

a amatérÛ, následovalo vyhlá‰e-

ní vítûzÛ, pfiedání poháru a cen.

Na úpln˘ závûr jsme si zahráli

populární „domeãky“ s pfiísli-

bem dal‰ího setkání u nového

roãníku MAKL 2006.

Tû‰íme se na úãast v‰ech druÏ-

stev a zveme i pfiípadné nové zá-

jemce o tuto soutûÏ, aby se pfii-

hlásili do 10. 2. 2006, informace

získají na kuÏelnû v R˘mafiovû. 

Vûra Tomanová

Tabulka po základní ãásti
1. Men in Black 7 7 0 0 56:12 14

2. San Team 7 6 0 1 65:24 12

3. Peace Traffic 7 4 1 2 55:36 9

4. Oldies 7 4 0 3 42:52 8

5. Kaãefii 7 2 1 4 27:33 5

6. Noname 7 2 1 4 45:59 5

7. Hutututu 7 1 1 5 29:51 3

8. Antihero 7 0 0 7 10:62 0

Nejproduktivnûj‰í hráãi základní ãásti
Góly Asist. Celkem

1. JalÛvka (San Team) 21 12 33

2. Konviãn˘ (San Team) 15 18 33

3. Zahradník (Oldies) 13 11 24

4. KÛta (Noname) 14 9 23

Karásek ml. (Peace Tr.) 14 9 23

âtvrtfinále
Oldies - Kaãefii 13:5

Peace Traffic - Noname 15:4

San Team - Hutututu 5:2

Noname - Antihero 9:1

Semifinále
San Team - Peace Traffic 5:7

Men in Black - Oldies 5:4

(na penalty)

O 3. místo
San Team - Oldies 2:3

Finále
Men in Black - Peace Traffic 4:1

Koneãné pofiadí ligy
1. Men in Black

2. Peace Traffic

3. Oldies

4. San Team

5. Kaãefii

6. Hutututu

7. Noname

8. Antihero

V˘sledky:

Men in Black - vítûzn˘ t˘m RFbL 2005 Foto: Zdenûk Kaláb

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT2/2006

24

Foto: Pavel Míãek



Míãov˘ pûtiboj
V pátek 30. 12. 2005 se uskuteã-

nil v tûlocviãnû na ulici 1. máje

tradiãní míãov˘ pûtiboj. Obvyklá

sestava 8 úãastníkÛ muÏského

pohlaví byla v‰ak poprvé v histo-

rii doplnûna ãtyfimi Ïenami

a vznikla tak ãtyfii smí‰ená tfií-

ãlenná druÏstva. Vylosované tro-

jice se utkaly v pûti disciplínách -

basketbalu, volejbalu, nohejbalu,

badmintonu a stolním tenisu.

KaÏdá disciplína byla odehrána

na dva „sety“, celkové pofiadí se

vyhodnocovalo podle souãtu

v‰ech dosaÏen˘ch bodÛ (tj. vy-

hran˘ch setÛ).

V˘sledky pûtiboje
t˘m A - Olga Valová, Pepa Pupík, Pavel ZeÈák; t˘m B - Mája ReÏná,

Pavel Nehera, Pepa Beyer; t˘m C - Hanka Hájková, SvaÈa Puda,

Bimbo; t˘m D - Eva ·tûpaníková, Bofia Kobolka, Pavel Vraspír

Celkov˘m vítûzem se tedy stala trojice Eva,

Bofia, Pavel V. NejdÛleÏitûj‰í ale bylo, Ïe

jsme se v‰ichni dobfie pobavili a v dobû svát-

kÛ udûlali nûco pro svá zv˘‰en˘m pfiíjmem

kalorií suÏovaná tûla.

Úãastníci míãového pûtiboje se dosud témûfi

v˘hradnû rekrutovali z ãlenÛ sdruÏení

Oldies. Do budoucna bychom rádi podobnou

akci zpfiístupnili ‰iroké vefiejnosti

v R˘mafiovû a jeho okolí a roz‰ífiili tak na-

bídku sportovních akcí pro pfiíznivce aktiv-

ních forem trávení volného ãasu.

Mûstská basketbalová liga
V sobotu 7. 1. 2006 odstartoval prvním ko-

lem dal‰í roãník tradiãní Mûstské basket-

balové ligy, která probíhá v nepfieru‰ené

fiadû uÏ podevatenácté! Zápasy se hrají

v hale gymnázia kaÏdou sobotu od 15 do

18 hodin. Podobnû jako pfii florbalové lize

se t˘my utkají v základní skupinû, po níÏ

pfiijdou na fiadu vyfiazovací boje v play-off.

Zaãátek ligy bohuÏel provází nejasnosti

kolem poãtu t˘mÛ a problémy s dodrÏová-

ním pravidel stanoven˘ch na schÛzce zá-

stupcÛ jednotliv˘ch druÏstev pfied zaháje-

ním soutûÏe. PÛvodnû se pfiihlásilo 7 t˘mÛ,

které se zatím utkaly ve dvou kolech s tû-

mito v˘sledky:

O prÛbûhu MBL budeme informovat

i v dal‰ích vydáních R˘mafiovského hori-

zontu.

Více informací o v‰ech akcích pofiádan˘ch

obãansk˘m sdruÏením BFAA Oldies

R˘mafiov a o dal‰ích aktivitách a ãinnosti

sdruÏení naleznete na na‰ich internetov˘ch

stránkách http://oldies.unas.cz.
Pavel Vraspír

Sportovní klub Studio Sport a zdraví R˘mafiov
Nenechte si ujít pûkn˘ sportovní záÏitek

JiÏ 4. roãník „R˘mafiovského soutûÏního 

aerobiku Master Class“ pofiádají SK Studio

Sport a zdraví R˘mafiov a Stfiedisko volného

ãasu R˘mafiov. Tato krajská soutûÏ v aerobi-

ku probûhne v sobotu 4. 2. 2006 od 9 do 16

hodin ve velkém sále SVâ.

Závodnicím budou pfiedcviãovat profi lek-

torky aerobiku Mgr. Pavlína Radiãová

z Prostûjova - vicemistrynû âR 2004,

Vendula Grabaczová - KN Ostrava a L˘die

·védíková z R˘mafiova - vicemistrynû âR

2005.

V pfiestávkách diváci zhlédnou ukázky spor-

tovního aerobiku - kadet, junior, hip hop, 

electric boogie a dal‰í. Nenechte si ujít krás-

n˘ sportovní záÏitek a pfiijìte povzbudit r˘-

mafiovské závodníky. (Vstupné je 20 Kã.)
Zdenûk KfiíÏka, prezident SK

1. kolo (7. 1. 2006)
Oldies - Grázli 82:23

RE-DO - No Future 66:47

Turisti - Gang Stars 41:39

2. kolo (14. 1. 2006)
RE-DO - Gang Stars 38:47

Turisti - STS Chvojkovice 64:21

Oldies - No Future 48:65

Úãastníci Míãového pûtiboje 2005 Foto: Pavel Nehera

Úsmûvnû

Ryba smrdí od paty
Nakupování je jediné mnû dostupné dobrodruÏ-

ství. To si fiekla i má kolegynû a skuteãnû se

v sobotu s rodinou vydala do víru nákupÛ ve

velkém centru na‰eho krajského mûsta. Pohoda,

byl ãas, manÏel si spokojenû sedûl u kafíãka

v obãerstvovacím koutku, dûti s kapesn˘m

a mobilem v kapse prolézaly obchÛdky rozma-

nité a rozmanitûj‰í.

Závûr a sraz se konal v danou hodinu u oddûle-

ní potravin. V‰ak se to neztratí - máslo, s˘ry, pe-

ãivo, nápoje, ovoce, pochoutky. To v‰e lákalo

oko a pfiímo volalo: Vezmi si nás! Kter˘ jogurt

je nejlep‰í? Tento! S jahodami, nebo s ostruÏi-

nami, nebo s lískov˘mi ofiechy? Nevybrali jsme

‰patnû? Vracejí ho do regálu. Ona je to docela

srdeãní masáÏ. V oddûlení ryb a rybích specia-

lit se v‰ichni shodnou: Je‰tû nikdy jsme nemûli

úhofie, vyzkou‰íme ho. A tak putoval do nákup-

ního vozíku. Potom je‰tû peãivo a - hurá domÛ!

Brzo se stmívá, a tak rodinka v podveãer dora-

zila spokojená domÛ. Z auta vyloÏit a uloÏit 

úlovky a celkem jsou rádi, Ïe se nacházejí

v pevnosti zvané domov. Úzká pfiedsíÀ, ta‰ky,

ta‰ky, kabele. Sobota je tedy v nenávratnu, zítra

si udûláme úhofie a ... kde je? Dlouhé hledání,

marné volání! Asi jsme tu mr‰tnou rybu vytrati-

li nûkde na parkovi‰ti cestou k autu. MoÏná

u na‰eho domu, v autû, na‰em pfiibliÏovadle,

jestli nezÛstala. To prohlédl taÈka. Ryba nebyla

nalezena ani po dlouhém hledání.

Po ãase se pfiedsíní zaãala linout a ‰ífiit nelibá

vÛnû, lépe fieãeno smrad. A nab˘val na intenzi-

tû. Tchofií rodina by se za takov˘ puch nemuse-

la stydût. Revizi byly podrobeny podráÏky bot,

obsah botníku, generálním úklidem pro‰la i ma-

lá potfiebná místnÛstka a kuchyÀ. Nic, nic. To uÏ

si hospodyÀka málem zoufala a bála se otevfiít

po‰Èaãce i sousedce.

Po lehkém obviÀování jednoho ãi druhého se

svornû v‰ichni vrhli do revize pfiedsínû. Vzadu

pod pfiedsíÀovou stûnou bylo nûco, ãemu se

kdysi fiíkalo úhofi. Kdosi to botou, moÏná patou,

za‰oupl pod nízkou pfiedsíÀovou skfiíÀku.

Tehdy, za onoho ãasu velkého nákupu.

UÏ vûfiíte, Ïe nûkdy ryba smrdí od paty? -Si-
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Prodám palivové dfiíví buk. Tel.: 608 736 469.

Soukromá fiádková inzerce

Prodej

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 10. 2. 2006

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 2. 2. 2006 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

03/2006

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE

Agentura Bruntál

Zahájila dne 9. 1. 2006
provoz jednatelství, Husova 7

(budova televizní opravny)
Provozní doba

Pondûlí 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Josef Mikulá‰ek

Úter˘ 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Josef Mikulá‰ek

Stfieda 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Jindfiich Poulík

âtvrtek 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Jindfiich Poulík

Pátek 13.00 - 15.00
Josef Mikulá‰ek (lich˘ t˘den)
Jindfiich Poulík (sud˘ t˘den)

Mobilní telefon: Josef Mikulá‰ek: 604 586 170
Jindfiich Poulík: 775 175 473

Sjednáváme v‰echny druhy obãanského poji‰tûní.
Vyfiizujeme potfiebné úkony a poÏadavky klientÛ

t˘kající se poji‰tûní.

Z bílé stopy v Bfiidliãné
V sobotu 21.1.2006 se v Bfiidliãné konal Ïupní závod v bûhu na ly-

Ïích „O hutnickou vloãku“. Pro kategorii star‰ích ÏákÛ ‰lo o posled-

ní test pfied prvním republikov˘m závodem.

V˘sledky:

V dorosteneck˘ch kategoriích byla úãast ovlivnûna absencí závodní-

kÛ, ktefií se ve stejném termínu úãastnili mistrovství republiky ve

Vysokém nad Jizerou. Informace o v˘sledcích R˘mafiovákÛ pfiinese-

me v pfií‰tím ãísle Horizontu zároveÀ s v˘sledky z republikového zá-

vodu ÏákÛ. Vlastimil Baran

Foto: archiv Z· R˘mafiov
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■ 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, ·kofin
Zákonné a havarijní pojištění - ČPP, a. s., Generali pojišťovna, Allianz

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: 159 900 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: 115 900 Kã.

·koda Octavia 1.6 GLX 55 kW,
CZ, r. v. 1998, airbag, rádio, cent-
rál, el. okna, posil. fiíz., palub. poã.,
el. zrcátka. Cena: 119 900 Kã.

·koda Octavia 1.6 GLX 55 kW, CZ,
r. v. 1997, 135 tis. km, 2x airbag,
ABS, posil. fiíz., palub. poã., centrál,
el. zrcátka. Cena: 138 900 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: 169 900 Kã.

Seat Ibiza 1.8 20vTCUPRA TUNING
156PS, r. v. 2001, aut. klima, 4x airbag,
ASR, ABS, palub. poã., vyhfi. el. zrc, el.
okna, centrál. Cena: 199 900 Kã. 
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NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ
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Toyota Landcruiser 3.0 TDi 4x4, r. v.
1998, klima, 2x airbag, EDS, ABS,
CD, centrál, el. okna a zrc., palub.
poã. posil. fiízení. Cena: 439 000 Kã.

Ford Maverick 2.7 TD 4x4, 
r. v. 1994, rádio, imob, stfie‰-
ní okno, posil. fiíz., taÏné.
Cena: 149 900 Kã.

·koda Octavia Combi 1.6GLXi 74kW,
1. maj., r. v. 1999, 83 400 km, klima,
2x airbag, ABS, cent., el. okna a zrc.,
pal. poã. a dal‰í. Cena: 189 900 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: 139 900 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: 139 900 Kã.

BMW 730D automat, 1. maj., r. v. 2000,
TV, telefon, aut. klima, satelit navigace,
6x airbag, xenony, kÛÏe, ESP, ABS, CD
mûniã a dal‰í. Cena: 389 000 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.

Daewoo Matiz 0.8 SE, 1. maj., ser-
vis, CZ, r. v. 2001, zadní stûraã, CD
a rádio, centrál, imob., el. okna.
Cena: 129 000 Kã.

Ford Galaxy 1.9 TDi Ghia, 1. maj., 
r. v. 1999, aut. klima, 2x airbag, ABS,
vyhfi. pfi. sklo, nezáv. topení, el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 249 500 Kã.

Seat Ibiza 1.0i, r. v. 1998, 
146 200 km, rádio, centrál, 
imob., posil. fiízení. 
Cena. 78 900 Kã. 

Volkswagen Passat Variant 1.9 TDi, r. v.
2001, aut. klima, 4x airbag, ABS, rádio,
posil. fiíz., palub. poã., vyhfi. el. zrcátka,
el. okna, centrál. Cena: 279 000 Kã.

Volkswagen Caddy 1.4 Combi, 
1. maj., servis, CZ, r. v. 2004, 2x airbag,
ASR, ABS, imob., posil. fiíz., zámek fia-
dící páky. Cena: 295 000 Kã bez DPH.

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: 188 900 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: 269 000 Kã + DPH.

Mazda 121 1,25i 16V, 1. maj.,
CZ, servis, r. v. 2001, 38 200
km, airbag, rádio, centrál, posil.
fiízení. Cena: 139 900 Kã.

Peugeot 307 2.0 HDi, 1. maj., r. v.
2001, 60 tis. km, klima, 4x airbag,
ABS, rádio, palub. poã., el. zrc. a ok-
na, centrál, CD. Cena: 259 000 Kã.

Peugeot 406 1.8, KLIMA, 1. maj., r. v.
1998, 71 tis. km, airbag, senzor stû-
raãÛ, posil. fiíz., klima, el. okna, cent-
rál. Cena: 129 900 Kã.


