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Galerie Octopus vystavuje vitráÏe, plastiky a koláÏe v‰estran-
ného umûlce Luìka Adámka z Huzové

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska
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Bramborové medaile z mistrovství republiky ve Vrchlabí
Pádn˘m argumentem pro ocenûní mla-

d˘ch R˘mafiovákÛ je i postavení na‰eho

lyÏafiského oddílu v tabulce sestavené na

základû umístûní dûtí na tomto mistrov-

ství.

28. - 29. ledna 2006 se ve Vrchlabí kona-

lo mistrovství republiky v bûÏeckém ly-

Ïování star‰ích ÏákÛ. V sobotu se jel in-

dividuální závod volnou technikou, v ne-

dûli byly na pofiadu ‰tafety dvojic. Sv˘mi

v˘kony dûti z místního lyÏafiského oddílu

Ski klub RD R˘mafiov pfiipomnûli lyÏafi-

ské vefiejnosti, Ïe v podhÛfií JeseníkÛ vy-

rÛstají v˘borní bûÏci na lyÏích.

Michal Furik, drÏitel 1. v˘konnostní tfiídy - 7. místo v závodû volnou
technikou

Jan Kodl (v modré kombinéze), ãlen ‰tafety Moravskoslezského kraje - 4. místo

Radim Keclík a Michal Furik, ‰tafeta Ski klubu RD R˘mafiov - 4. místo
Fota: archiv Z· R˘mafiov

Pavel Ondrá‰ek, Zdenûk Macháãek, Radim Keclík, Jan Kodl, Michal Furik,
Ondfiej Kobolka, Simona Bálková, Hana Maãudová, Sabina Návratová

Krajské pfiebory Moravskoslezského kraje v bûÏeckém lyÏování
O minulém víkendu se konaly krajské pfie-

bory Moravskoslezského kraje v bûÏeckém

lyÏování. V sobotním r˘mafiovském závodû

se bruslilo, o den pozdûji v Mostech u Ja-

blunkova byla na pofiadu klasika. V obou zá-

vodech mûl R˘mafiov své reprezentanty,

ktefií se v tûÏké konkurenci prosadili. 

(V̆ sledkovou tabulku ãtenáfii najdou
v rubrice Sport, st. 23. Pozn. red.)
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Kostel v Horním Mûstû
Poté, co bylo kolem roku 1542

v kopci nad hornickou osadou

Skály (Hank‰tejn) nalezeno loÏis-

ko rud, usadilo se zde ‰est rodin.

Právû tûmto horníkÛm udûlil

Ferdinand I. dÛlní fiád a právû

tûchto ‰est domÛ bylo pozdûji,

v roce 1580, za Rudolfa II., pov˘-

‰eno na svobodné královské hor-

nické mûsto s názvem Bergstadt-

Hangenstein. âasem zÛstalo jen

jméno Bergstadt = Horní Mûsto.

Historie jeho zaloÏení je zazname-

nána na starém hfibitovním kfiíÏi,

kter˘ je moÏno je‰tû dnes nalézt

v parãíku na kraji obce.

Roku 1583 zakoupili rab‰tejnské

panství, do nûjÏ patfiilo i Horní

Mûsto, Hoffmannové. Ferdinand

Hoffmann, pÛvodem ze ·t˘rska,

zaãal kraj osídlovat nûmeck˘mi

protestantsk˘mi horníky z Kru‰-

n˘ch hor. O rozvoj obce se zaslou-

Ïil jeho syn Andreas (Ondfiej)

Hoffmann, uveden˘ rovnûÏ v ná-

pise nad vchodem do kostela.

Horní Mûsto se díky císafisk˘m

v˘sadám rozrÛstalo. PÛvodní ves-

nice Hank‰tejn naopak zaãala upa-

dat, lidé se zde vûnovali zemûdûl-

ství. Horní Mûsto pfievzalo hornic-

kou tradici, stalo se stfiediskem do-

lování a byla sem pfienesena i far-

nost, která pÛvodnû sídlila ve

Skalách.

Nejdfiíve byl na severní stranû po-

staven dfievûn˘ kostelík. Nynûj‰í

farní kostel byl vybudován z ka-

mene v letech 1611 aÏ 1612, za

Ondfieje Hoffmanna z Grünbüchlu

a Stfiekova. Ale pomûrnû brzy na-

to, 9. záfií 1659, udefiil do kostela

blesk, takÏe vyhofiela stfiecha

a strop. JiÏ za rok byl chrám obno-

ven a do nové vûÏe byl roku 1702

zasazen pískovcov˘ portál, kde je

tato historie zaznamenána.

Kostel je zasvûcen sv. Mafií Mag-

dalenû. Hlavní oltáfiní obraz pfied-

stavuje její obrácení u stolu farizea

·imona. Namaloval jej v roce

1768 slavn˘ barokní malífi Jan

Kry‰tof Handke, rodák z Janovic

u R˘mafiova. Kromû oltáfiního ob-

razu vlastní kostel je‰tû dal‰í

Handkovo dílo, které vévodí levé-

mu boãnímu oltáfii a znázorÀuje

Pannu Marii Karmelskou, jak po-

dává ochrann˘ ‰kapulífi ·imonu

Stockovi. Handke obraz vûnoval

hornomûstské druÏinû ‰kapulífio-

vého bratrstva, k nûmuÏ on i jeho

rodina patfiili. Tfietí HandkÛv ob-

raz malovan˘ pro kostel v Horním

Mûstû, O‰etfiování sv. ·ebestiána,

je nyní v ‰umperském muzeu a na-

místo nûj visí nad prav˘m boãním

oltáfiem obraz sv. ·ebestiána od

Josefa Hübsche.

Zvlá‰tností hornomûstského kos-

tela jsou dva chóry nad sebou,

protaÏené do lodi aÏ k boãním ol-

táfiÛm. Jsou celé dfievûné, zdobené

pfiírodními ornamenty a jsou na

nich namalovány v˘jevy z Po-

slední veãefie Pánû a KfiíÏové ces-

ty. Pojetí námûtÛ i pfiírodní scéna

v jejich pozadí jsou velmi origi-

nální. Autorem tûchto dûl je jinak

neznám˘ malífi Weintritt. Na první

desce, proti pravému boãnímu ol-

táfii, je dobov˘ v˘jev s motivy do-

lování, na poslední je zobrazen

zástup vûfiících s duchovním

v ãele a hornomûstsk˘m koste-

lem v pozadí.

PÛvodní varhany byly malé. Roku

1716 byly postaveny vût‰í, a proto

se musel zvût‰it i zadní chór.

Z druh˘ch varhan, které postavil

varhanáfi Halbich z Mûsta Libavé,

dnes zbyla jen krásná bohatû vyfie-

závaná a zlacená skfiíÀ, která je

v kostele dosud k vidûní. Podíl na

zkáze varhan mûl ãervotoã, ale

i teplovzdu‰né topení z roku

1940. Dfievûné ãásti se úplnû ro-

zeschly. Nynûj‰í malé varhany by-

ly zakoupeny roku 1953 v Písku

z vefiejné sbírky, do níÏ pfiispûli 

obyvatelé Horního Mûsta. Pochá-

zejí ze zru‰ené kaple v âesk˘ch

Budûjovicích. Na nové varhany

hrál kapelník dechovky Horma

Josef Vyskoãil, rodák z Blatnice,

kter˘ roku 1956 pfiedal své místo

nynûj‰ímu varhaníkovi Karlu

Nemá‰ovi.

Na hlavní kostelní vûÏi byly vÏdy

tfii zvony. Poprvé byly odvezeny

za 1. svûtové války, v roce 1916.

Nové tfii zvony byly pofiízeny roku

1923, av‰ak za 2. svûtové války je

stihl stejn˘ osud. ZÛstal zde jen je-

den mal˘ zvon, kter˘ slouÏil pro

v‰echny potfieby. Na vûÏi pfiileh-

lé kaple sv. Anny byl zavû‰en

druh˘ zvon, také mal˘, pfienese-

n˘ z kaple ve Ferdinandovû

(1962). V ãervnu 2002 byly do

provozu znovu uvedeny vûÏní

hodiny, jejichÏ renovaci provádûl

Daniel Macháã z R˘mafiova a fi-

nancovala obec Horní Mûsto.

K pravé stranû presbytáfie kostela

byla roku 1741 pfiistavûna kaple

sv. Anny. Je to rotunda se tfiemi ol-

táfii a kopulí, kterou v roce 1746

vyzdobil uniãovsk˘ malífi Ignác

Oderlick˘ unikátní freskou. Roku

1825 fresku opravil ‰ternbersk˘

malífi Adolf Kleiner. O sto let po-

zdûji, v roce 1928, ji nevhodnû

pfiemaloval místní malífi Julius

Wagner, kter˘ silnû obtáhl kontury

zobrazen˘ch postav a vnitfiní plo-

chy vyplnil jednolitou vrstvou bar-

vy. Postavy kvÛli tomu silnû

zplo‰tûly a ztratily pÛvodní barvy

i v˘razy tváfie. Fresky navíc trpûly

vnûj‰ími vlivy, vlhkostí z dûravé

stfiechy a otfiesy zpÛsoben˘mi do-

pravou na nedaleké silnici. V roce

2000 byla na kapli poloÏena nová

stfie‰ní krytina a o rok pozdûji by-

la stavba staÏena ocelov˘mi lany,

aby byla staticky zabezpeãena

proti otfiesÛm. V letech 2000 aÏ

2001 probûhlo díky ‰tûdré finanã-

ní podpofie âesko-nûmeckého

fondu budoucnosti a rodákÛ

z Horního Mûsta a pfiifafien˘ch ob-

cí nároãné restaurování fresky, jeÏ

provádûla odborná restaurátorka

Romana Balcarová z Opavy.

Peãlivé odkr˘vání jednotliv˘ch

vrstev pfiemaleb odhalilo pÛvodní

podobu nádherné fresky a s ní 

umûleck˘ zámûr autora.

Malífi znázornil dva svûty - nebes-

k˘, ob˘van˘ andûly, s nejsvûtûj‰í

Trojicí uprostfied, a pozemsk˘,

v nûmÏ vystupují v˘znamné po-

stavy Starého a Nového zákona,
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které v‰echny smûfiují ke Kristu,

Vykupiteli svûta. Vidíme Pannu

Marii, která pfiijímá pozdrav od

andûla, jenÏ jí oznamuje, Ïe se

stane matkou Vykupitele. Vedle

stojí její matka sv. Anna s andû-

lem, kter˘ jí podepírá ruku a pro-

bouzí v ní nadûji, Ïe bude mít dce-

ru, aãkoliv je uÏ v letech. Dále

stojí Zachariá‰ s knihou, knûz do-

cházející slouÏit do jeruzalémské-

ho chrámu, a Joachim, muÏ sv.

Anny a otec Panny Marie, kter˘

má jakoÏto stafiec hÛl. Dále jsou

tu dvû Ïeny. Ta s knihou by mohla

b˘t Zachariá‰ova Ïena AlÏbûta,

druhou nelze urãit.

Poté následují tfii muÏi, apo‰tolo-

vé: Jakub, zvan˘ Vût‰í, kter˘ má

dvû lastury na ‰atû a coby patron

poutníkÛ v ruce dlouhou hÛl,

·imon a Juda Tadeá‰ s obrazem

JeÏí‰e Krista. Tradice fiíká, Ïe prá-

vû on Krista namaloval. Za nimi

v pozadí jsou postavy ze Starého

zákona, z doby velmi dávné, jsou

barevnû slab‰í, opravdu jako

v dálce. Postavy mlad‰í jsou ba-

revnû v˘raznûj‰í. Jsou tu dva pro-

roci, zvûstující pfiíchod Vykupite-

le, MojÏí‰, drÏící dvû desky

Desatera a se svatozáfií kolem hla-

vy, kterou si odnesl z hory Sinaj.

Lidé se jí ov‰em báli, a proto nosil

na hlavû závoj. Malífii ho znázor-

Àovali jakoby s rÛÏky na hlavû.

Vedle nûj je král David, skladatel

ÏalmÛ, které doprovázel hrou na

harfu. A tfietí postavou je Noe, sto-

jící pfied archou, v níÏ se s rodinou

a zvífiaty zachránil pfied potopou.

Pak je tu skupina knûÏí a velek-

nûz, ktefií slouÏili v chrámu a z po-

svátn˘ch knih lidem zvûstovali

pfiíchod Vykupitele. Pfied nimi je

velk˘ andûl s kadidelnicí, kter˘

má velmi milou tváfi. Posledním

prorokem Starého zákona a prv-

ním prorokem Nového zákona je

Jan Kfititel. Ukázal na JeÏí‰e

u Jordánu: Hle, Beránek BoÏí!

Proto má u nohou beránka. Pokfitil

také Pána JeÏí‰e. Andûl mu podá-

vá lasturu jako nádobu na vodu, je

to znak kfititele. Za Janem chodily

zástupy lidí, poslouchali ho a on je

kfitil. To jsou postavy kolem nûj.

Hned vedle stojí muÏ stejného

jména, Jan, miláãek Pánû, spiso-

vatel ãtvrtého evangelia, jemuÏ se

pfiipisuje i autorství Zjevení sv.

Jana, poslední knihy Nového zá-

kona, která se t˘ká budoucnosti

svûta a církve, jeÏ je zahalena ta-

jemstvím. Proto andûl nad ním dr-

Ïí zavfienou knihu, opatfienou se-

dmi peãetûmi, symbol tajemství.

A koneãnû je tu sv. Josef s lilií

v ruce. Dívá se s obdivem na

Pannu Marii, která mu byla

i s JeÏí‰kem svûfiena. Tváfi Panny

Marie je váÏná. ProÏívá okamÏik,

kdy dostává úkol a neví, jak se má

rozhodnout. Ale odpovídá: StaÀ 

se ... Tuto fiadu postav Starého

a Nového zákona spojuje andûl,

kter˘ drÏí latinsk˘ nápis: A gene-
ratione in generationem. = Od po-
kolení do pokolení. Je to vûta

z Ïalmu ã. 10, která fiíká, Ïe gene-

race Starého a Nového zákona

jsou spojeny právû postavou

Vykupitele.

Nad tímto pozemsk˘m, lidsk˘m

kruhem je druh˘ svût, nebesk˘, pl-

n˘ andûlÛ. Jeden z nich drÏí nápis:

Istae sunt generationes coeli. Tato

vûta je z Geneze, z 2. kapitoly kni-

hy MojÏí‰ovy, a znamená: Toto
jsou generace nebeské. Zde tedy

zaãíná kruh postav andûlÛ a andíl-

kÛ, ktefií oslavují nejsvûtûj‰í Tro-

jici, kterou celá malba vrcholí.

Nejprve je tu obraz Boha Otce.

Má velmi milou tváfi. Je tfieba po-

dotknout, Ïe Wagner zobrazil pfie-

malbou Boha nejv˘‰ spravedlivé-

ho, s tváfií pfiísnou. Jeho pravice

spoãívá na zemûkouli a drÏí Ïezlo.

Je to tedy svrchovan˘ Pán svûta.

Odkryt˘ originál ukazuje pfiedsta-

vu Oderlického - láskyplnou tváfi

nebeského Otce. Dále je obraz

JeÏí‰e Krista, Vykupitele, kter˘ má

znaky ukfiiÏování. Má rány, ale je-

ho tváfi vyzafiuje pokoj. Vedle nûj

je skupina andûlÛ, ktefií drÏí kfiíÏ,

nástroj umuãení. Uprostfied je ho-

lubice Ducha svatého, okolo kruh

paprskÛ a záfie.

Autor fresky se podepsal na dol-

ním okraji kopule krátk˘m nápi-

sem: Ignác Oderlick˘ z Uniãova
tyto obrazy namaloval roku
1746. Kousek dál je pak druh˘

nápis, kter˘ potvrzuje autorství

pfiemalby: Julius Wagner z Hor-
ního Mûsta tyto obrazy podle dí-
la Oderlického namaloval roku
1928.
Jedineãná freska kaple sv. Anny je

nyní opravena, av‰ak bûÏnému ná-

v‰tûvníkovi chrámu není dosud

nabídnuta ke zhlédnutí, neboÈ ji

kryje dfievûné le‰ení, slouÏící pfii

opravách stûn kaple. Souãástí in-

teriéru kaple je také trojice bohatû

zdoben˘ch oltáfiÛ, které rovnûÏ

procházejí postupnou renovací.

V souãasnosti jsou zakryty plach-

tami, aby nebyly po‰kozeny pfii 

okolních pracích.

Kolem kostela byl pÛvodnû i hfibi-

tov, aÏ do roku 1842. Druh˘ hfibi-

tov byl zaloÏen na okraji obce, 

av‰ak kvÛli obnovenému dolování

bylo v roce 1955 pohfibívání

v Horním Mûstû zakázáno, neboÈ

pod hfibitovem vede hlavní ‰tola.

Z hfibitova zÛstal jen v˘‰e zmínû-

n˘ kfiíÏ. Své zemfielé Hornomûst‰tí

pohfibívají ve Skalách.

Farní budova byla postavena aÏ za

pátého faráfie, kter˘ se jmenoval

¤ehofi Cuculin, a to roku 1697.

Generální oprava fary probûhla

v letech 1865 - 1866, kdy bylo pfii-

stavûno první poschodí. Pískov-

cov˘ nápis ve fafie, kter˘ b˘val

nad vchodem, kromû údajÛ o po-

stavení pfiízemí fary hlásá: Tento
dÛm nenávidí zlo, miluje pokoj,
vyh˘bá se sporÛm, slouÏí svat˘m
vûcem, miluje zboÏnost ... Proti nû-

mu je zasazen mlad‰í nápis, doku-

mentující v˘stavbu poschodí.

Do roku 1945 se zde vystfiídalo 

27 faráfiÛ a administrátorÛ a 67 ka-

planÛ. V minulosti, za Rakouska,

sem, do nûmecké oblasti, posílali

pro nedostatek také ãeské knûze,

neboÈ nebylo moÏné v‰ude posílat

knûze nûmecké. Poslední nûmec-

k˘ knûz P. Alois Hauk, rodák ze

·ternberka, z národnostnû smí‰e-

ného manÏelství, kter˘ znal oba

jazyky, konal duchovní správu

i pro nové obyvatele. Koncem 

února 1946 byl odsunut do Nû-

mecka, ale pravidelnû do Horního

Mûsta a ·ternberka dojíÏdûl a stal

se velk˘m dobrodincem zdej‰ích

farností. Právû z jeho popudu bylo

roku 1940 v kostele postaveno

teplovzdu‰né topení. Po válce se

ve farnosti vystfiídalo nûkolik knû-

Ïí, P. Pavel Gemsa, rodák z Dol-

ního Bene‰ova na Hluãínsku, kte-

r˘ znal oba jazyky a konal boho-

sluÏby i pro Nûmce, ktefií zde zÛ-

stali, aby pracovali v textilce.

Roku 1951 ho nakrátko vystfiídal

P. Ladislav Jedelsk˘ a po nûm ná-

mû‰Èsk˘ kaplan Bohumil Mûchu-

ra, rodák z Mistfiína, kter˘ pÛsobí

v Horním Mûstû a pfiilehl˘ch ob-

cích dosud.

Kostel sv. Mafií Magdaleny s kaplí

sv. Anny pro‰ly a dosud procháze-

jí opravami, které mají za úkol za-

chránit cenn˘ exteriér i interiér to-

hoto chrámu. V padesát˘ch letech

byly mimo jiné zrenovovány a za-

bezpeãeny chóry, které v‰ak opût

zaãínají vykazovat potfiebu no-

v˘ch záchrann˘ch prací. Opravy

kostela pokraãovaly s jist˘mi obtí-

Ïemi a s velk˘m podílem dobro-

volníkÛ i za normalizace. Kromû

jiÏ zmínûného byla napfi. opravena

stfiecha a fasáda kostela, vymûnû-

na okna a zrenovována ãást interi-

éru. Aãkoliv se spoleãenská situa-

ce po revoluci v roce 1989 znaãnû

uvolnila a byl obnoven zájem o re-

konstrukci církevních památek, fi-

nanãních prostfiedkÛ se stále nedo-

stává a opravy probíhají pomalu.

Z textÛ P. Bohumila Mûchury
pfiipravila ZN

Foto: archiv fary v Horním Mûstû
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Aktuálnû z mûsta

Pfiivítali jsme prvního obãánka leto‰ního roku
Je aÏ neuvûfiitelné, Ïe jsme si na

narození prvního r˘mafiovského

miminka roku 2006 museli po-

ãkat aÏ do 20. ledna. V ten den se

totiÏ manÏelÛm Stanislavû

a Tomá‰i Gerhardov˘m narodila

pfiekrásná holãiãka s kouzeln˘m

jménem Vendulka. Doma na ni

netrpûlivû ãekal o dva a pÛl roku

star‰í brá‰ka Vojtí‰ek.

Do olomoucké porodnice vezl

maminku její bratr, protoÏe tatí-

nek byl v té dobû na sluÏební

cestû. „První pfiíznaky porodu
odeznûly, a já chtûla odjet zpátky
domÛ, protoÏe jsem oãekávala
návrat manÏela ze sluÏební ces-
ty,“ svûfiila se maminka Stani-

slava, která pfied nástupem na

matefiskou dovolenou pracovala

jako uãitelka. „Sestfiiãka v po-
rodnici v‰ak pronesla: Maminko,
od nás se odchází s miminkem,
a já uÏ v olomoucké porodnici

zÛstala,“ doplnila ‰Èastná ma-

minka. Zpráva o tom, Ïe paní

Gerhardová je jiÏ v porodnici,

zastihla jejího manÏela Tomá‰e,

kter˘ pracuje jako stavbyvedou-

cí, právû ve chvíli, kdy se vracel

ze sluÏební cesty ze ·v˘carska.

Nicménû k vlastnímu porodu to

stihl vãas.

Obû dûti se Gerhardov˘m naro-

dily shodnû ve stejn˘ den, v pá-

tek, Vojta navíc pfiesnû na den

8,5 roku po svatbû. Novorozená

Vendulka se narodila v pátek 

20. ledna v 15.34, váÏila rovné 

3 kilogramy a mûfiila 49 cm. V‰e

probûhlo bez komplikací a ma-

minka i holãiãka jsou v pofiádku

a tû‰í se dobrému zdraví.

S gratulací pfiispûchali také zá-

stupci mûsta, starosta Petr

Klouda a pfiedsedkynû komise

pro obãanské záleÏitosti Kvûto-

slava Sicová. Ti také pfiedali ma-

lé Vendulce krásn˘ dárek - ply-

‰ového medvídka a první botiã-

ky, maminka obdrÏela pfiekrás-

nou kytici.

Prvního leto‰ního obãánka

R˘mafiova tedy známe. Matrika

mûstského úfiadu mûla tentokrát

s jeho zji‰Èováním nemalé potí-

Ïe. V R˘mafiovû jiÏ více jak dva

roky nefunguje porodnice a in-

formace o narozen˘ch dûtech

pfiicházejí na matriku z okolních

mûst aÏ s nûkolikat˘denním

zpoÏdûním. Letos se do této slo-

Ïité situace pfiipletla je‰tû jedna

komplikace navíc. âtvrtého led-

na se totiÏ v porodnici v Praze 4-

Podolí narodilo dûvãátko jmé-

nem Natálie Stuchlíková, jehoÏ

maminka je trvale pfiihlá‰ena

v R˘mafiovû, av‰ak del‰í dobu

Ïije v Praze. Oficiálním prvním

r˘mafiovsk˘m obãánkem by tu-

díÏ mûla b˘t Natálka. Ale vzhle-

dem k tomu, Ïe Natálka je oby-

vatelem mûsta jen papírovû, a ni-

koliv fakticky, museli jsme si na

toho skuteãného prvního obãán-

ka poãkat je‰tû dva t˘dny. 

JiKo, ZN

Zastupitelé neschválili v˘stavbu hobbymarketu
Pûtadvacáté zasedání zastupitelstva mûsta

v tomto volebním období se uskuteãnilo ve

ãtvrtek 26. ledna odpoledne v malém sále

Stfiediska volného ãasu. V úvodu prvního le-

to‰ního jednání poblahopfiál starosta Petr

Klouda spoleãnû s místostarostou Jaroslavem

Kalou zastupitelce Soni Kováfiíkové k jejím

narozeninám a pfiedali jí kytici s darem.

Na jednání bylo pfiijato celkem devûtadvacet

usnesení, z nichÏ vût‰inu tvofiily majetkové

záleÏitosti.

R˘mafiovská podnikatelská vefiejnost ãinná

zejména v obchodní sféfie oãekávala projed-

návání dÛleÏitého bodu, a tím byl zámûr pro-

deje lukrativního pozemku vedle autobusové-

ho stanovi‰tû na OkruÏní ulici (naproti

Stfiediska volného ãasu). O pozemek projevi-

la zájem brnûnská spoleãnost Reinvest

Corporation, s. r. o., která mûla zámûr posta-

vit v této lokalitû obchodní centrum se smí‰e-

n˘m sortimentem hobby potfieb, potravin

a lahÛdek. Zástupce brnûnské firmy Libor

RÛÏiãka informoval zastupitele o konkrétní

podobû tohoto centra, o velikosti prodejní

plochy, která by mûla ãinit 1000 m2 a také

o vybudování pfiilehlého parkovi‰tû pro témûfi

devadesát osobních vozidel. Spoleãnost se

dále zavázala, Ïe provede kompletní rekon-

strukci autobusového nádraÏí, nové dopravní

napojení na OkruÏní ulici a také novou síÈ

chodníkÛ pro pû‰í v pfiilehlém okolí, a to v‰e

na vlastní náklady.

„Uvûdomujeme si cennost pfiedmûtn˘ch po-
zemkÛ a rádi bychom na‰i nabídku nav˘‰ili
o stavební investice v celkové v˘‰i 2 mil. ko-
run vyuÏitelné zcela dle vÛle mûsta
R˘mafiova, napfiíklad prostfiednictvím stávají-
cího kulturního domu, v˘stavby hfii‰tû, reali-
zace parku ãi úprav dopravy a podobnû,“
konstatoval zástupce firmy RÛÏiãka. Av‰ak

ani tato „velkorysá“ nabídka nepfiesvûdãila

zastupitele o tom, aby schválili zámûr prode-

je tohoto pozemku. Zastupitelé doporuãili té-

to spoleãnosti poohlédnout se po jiné, vhod-

nûj‰í lokalitû. JiKo

Obãané si pfiejí rekonstrukci námûstí
JiÏ dfiíve jsme na‰e ãtenáfie infor-

movali o pfiipravovaném zámûru

rekonstruovat námûstí Míru

a Radniãní ulici. Po zpracování

studie Ing. arch. âehovsk˘m (za-

pracovány pfiipomínky z pracov-

ního jednání ZM) byla provede-

na anketa mezi obãany (dotazník

byl uvefiejnûn v R˘mafiovském

horizontu a na webov˘ch strán-

kách mûsta) s dotazy na zásadní

otázky celkové koncepce.

Ankety se zúãastnilo 141 respon-

dentÛ (cca 1,53 % obyvatel mûs-

ta), v˘sledek je tedy ze statistic-

kého hlediska vypovídající.

V̆ sledky ankety napovídají, Ïe:

80 % respondentÛ je názoru, Ïe

námûstí je nutné rekon-

struovat;

83 % respondentÛ by na námûstí

uvítalo ka‰nu;

92 % respondentÛ by námûstí 

obohatilo o novou vefiej-

nou zeleÀ;

58 % dotázan˘ch by na námûstí

umístilo nové umûlecké

dílo;

79 % obyvatel kladnû hodnotí

nové stromy vysazené

pfied lékárnou;

80 % respondentÛ vnímá kladnû

mobilní zeleÀ, 51 % se dá-

le domnívá, Ïe by jí mûlo

b˘t více, mírnû (55 %)

pfievaÏuje názor stávající
V̆ sledek ankety, zda si obãané pfiejí rekonstrukci námûstí, ãi nikoliv,
zobrazuje pfiiloÏen˘ graf
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stromy kolem soch odstra-

nit a nahradit je novou v˘-

sadbou;

67 % obãanÛ by pfiemístilo trÏni-

ci do jin˘ch prostor;

69 % respondentÛ povaÏuje po-

ãet parkovacích míst za

dostateãn˘ (52,5 %), ãi

poÏadují jejich zv˘‰ení

(17 %).

Ponûkud sloÏitûj‰í je otázka fie‰e-

ní dopravy:

44 % zúãastnûn˘ch by ponechalo

dopravu ve stávající podo-

bû;

28 % je pro vedení dopravy po

obvodu námûstí;

28 % by dopravu z námûstí úplnû

vymístilo; vût‰ina z této skupiny

v‰ak zároveÀ poÏaduje zachová-

ní parkovacích míst, navíc na 

otázku „Co vám na námûstí nej-

více vadí?“ odpovûdûlo nejvíce

lidí, Ïe právû doprava ve stávají-

cí podobû. Pfiiãteme-li k tomu

skuteãnost, Ïe je bezesporu nutné

zachovat dopravní obsluÏnost

obchodÛ a vefiejn˘ch budov, lze

fiíci, Ïe pro tuto skupinu respon-

dentÛ bude asi pfiijatelnûj‰í ome-

zení dopravy na obvod námûstí

s upfiednostnûním chodcÛ.

Celkovû lze konstatovat, Ïe úãa-

stníci ankety se ve vût‰inû otázek

shodují s navrÏenou koncepcí.

Otázkou zÛstává fie‰ení dopravy,

poÏadavek obãanÛ na zachování

a roz‰ífiení mobilní zelenû pak na-

ráÏí na odmítavé stanovisko orgá-

nu Státní památkové péãe.

Zastupitelé mûsta uloÏili odboru

Ïivotního prostfiedí a regionálního

rozvoje zadat vypracování dal‰ího

stupnû projektové dokumentace

stavby „Úpravy vefiejn˘ch prostor

námûstí Míru a Radniãní ulice

v R˘mafiovû“ s respektováním v˘-

sledkÛ provedené ankety.

Investice a zámûry mûsta v roce 2006
Zastupitelé vzali na vûdomí zprávu o stavu

plnûní vûcného plánu rozvoje mûsta do roku

2006, kter˘ pfiednesl starosta Petr Klouda. 

Koncepce se podle starosty dafií plnit i díky

obdrÏen˘m dotacím (r. 2004 - Harrachov, 

4 000 tis. Kã, r. 2005 - ·kolní ulice, 11 600

tis. Kã). Uskuteãnilo se v˘bûrové fiízení na

dodavatele stavby „Rekonstrukce ·kolní uli-

ce“, coÏ pfiispûlo k v˘znamnému sníÏení ce-

ny za provedení. Stavební práce podle har-

monogramu dodavatele zapoãnou letos na

jafie a dokonãení lze podle smlouvy pfiedpo-

kládat do 31. 7. 2006.

Starosta Petr Klouda pfiiblíÏil také investice

t˘kající se bytové v˘stavby. Vestavby na

Národní ulici nebude podle Kloudy mûsto

realizovat z dÛvodu jejich velikosti a malého

podílu moÏné dotace. V̆ stavbu bytového do-

mu na Havlíãkovû ulici neumoÏÀuje stávají-

cí územní plán. Je v‰ak pfiipravena stavba

Domu s peãovatelskou sluÏbou na

Hornomûstské ulici se Ïádostí o dotaci ve v˘-

‰i 20 mil. korun. Zahájení v˘stavby je naplá-

nováno na leto‰ní rok. V pfiípravû je také pro-

jektová dokumentace na obytn˘ dÛm na

Bartákovû ulici ã. 24. Mûsto letos dokonãí

dvû lokality v˘stavby sítí pro rodinné domy

(na Kvûtné a Komenského ulici) a je poÏádá-

no o dotaci na sítû pro rodinné domy na

Fuãíkovû ulici. Podle starosty zÛstává dlou-

hodobû nefie‰en˘ objekt ‰koly v Ondfiejovû.

Nabídku k odprodeji nikdo neakceptuje.

Starosta uvedl, Ïe zastupitelstvo dosud ne-

postupovalo v souladu s koncepcí ve vûci 

oprav mostÛ na Národní ulici vzhledem

k pfiipravované projektové dokumentaci na

rekonstrukci celého prÛtahu ulic Havlíãkovy

a Národní, vãetnû mostÛ, a je rovnûÏ podána

Ïádost o dotaci. Dále mûsto nebude pokra-

ãovat v pfiípravû vybudování vlastního vod-

ního zdroje, protoÏe rozpoãet na rok 2006

nepoãítá s jeho financováním.

Co se t˘ãe oblasti kultury, obdrÏela místní

akãní skupina dotaci z programu Leader +

ve v˘‰i 10,8 mil. Kã. V rámci tohoto pro-

gramu se mûsto spoleãnû s obcemi, podni-

kateli a dal‰ími subjekty regionu snaÏí roz-

pracovat projekt webov˘ch stránek pro

R˘mafiovsko, zhotovit propagaãní materiá-

ly z oblasti kultury, sportu a rekreace pro

v‰echny zúãastnûné obce a vypracovat stu-

dii na budoucí podobu areálu Hedvy. Ve

spolupráci s partnery v polském Ozimku je

pfiipravována Ïádost o dotace z programu

Interreg IIIA na vybudování muzejních ex-

pozic a uskuteãnûní Dne R˘mafiova

v Ozimku v roce 2006.

Kdo bude dodavatelem vody pro R˘mafiov?
V souãasné dobû spravuje vodu

v obcích, které nevloÏily majetek

do VaKu - v R˘mafiovû, Bruntále

a nûkter˘ch dal‰ích obcích - spo-

leãnost VaK Bruntál, a. s. V dÛ-

sledku institutu vefiejné správy

spravuje do 30. 6. 2006 hlavní

v˘robní kapacity, pfiivadûãe, roz-

vody vody a majetek obcí vloÏe-

n˘ do VaKu spoleãnost SmVaK,

a. s., která pfievzala správu po

spoleãnosti Brvos Bruntál, s. r. o.

Cílem v‰ech starostÛ mûst a obcí

je pfievzít správu ve‰kerého ma-

jetku co nejdfiíve pod spoleãnost

VaK, a. s., a provozovat si vodu

samostatnû nebo pronajmout

správu dal‰ímu subjek-

tu, kter˘ dokáÏe vyrá-

bût a dodávat vodu la-

cinûji a zároveÀ prová-

dût údrÏbu a rozvoj vo-

dovodní a kanalizaãní

sítû. Pfievzetí majetku

se do konce roku 2005

nepodafiilo uskuteãnit,

protoÏe krajsk˘ úfiad

v dÛsledku obstrukcí

firmy Brvos nevydal

spoleãnosti licenci.

V souãasnosti existuje

velmi atraktivní nabíd-

ka pro mûsta R˘mafiov

a Bruntál od spoleã-

nosti SmVaK, a. s., na

provozování vodovo-

dÛ a kanalizací za ce-

nov˘ch podmínek platn˘ch pro

ostatní odbûratele na Ostravsku.

To znamená prodej pitné vody

koneãnému spotfiebiteli v roce

2006 za 20,80 Kã/m3, respektive

21,84 Kã vãetnû DPH. V̆ po-

vûdní doba smlouvy by byla je-

den rok. SmVaK dále nabízí dvû

místa v dozorãí radû spoleãnosti,

dlouhodobou cenovou strategii,

rovn˘ a citliv˘ pfiístup k obcím

v prÛbûhu pfiechodu ke spoleã-

nosti, nájemné mûstu ve v˘‰i od-

pisÛ s potfiebou investování ná-

jemného do sítí.

„Mûsto má moÏnost vypovûdût
smlouvu VaKu a vyhlásit v˘bûrové
fiízení na dodavatele pitné vody
a správu majetku, pak je reáln˘
termín uvedení nového správce ve
mûstû nejdfiíve k 1. 5. 2006,“ fiekl

k problematice starosta Klouda

a dodal, Ïe v tom pfiípadû nebu-

de VaK po odstoupení R˘ma-

fiova nebo Bruntálu schopen 

udrÏet na zbytku soustavy pfiija-

telnou cenu vody, a to mÛÏe ohro-

zit spoleãn˘ postup obcí na zís-

kání licence a likvidaci Brvosu.

Podle Petra Kloudy jedinû spo-

leãn˘ postup obcí a dlouho vy-

tváfiená dÛvûra umoÏnily pracnû

dosáhnout alespoÀ dne‰ního

stavu.

„Po rozboru celé situace na
pfiedstavenstvu VaKu jsme se do-
hodli, Ïe ihned po získání licence
vyhlásí pfiedstavenstvo v˘bûrové
fiízení na správu majetku a doda-
vatele vody a spoleãnosti SmVaK
umoÏníme získat správu v fiádné
soutûÏi, pokud nabídne v˘hodné
podmínky,“ zdÛraznil starosta

Klouda.

Zastupitelé po men‰í diskusi,

zváÏení celé situace a po doplnû-

ní dal‰ích informací od pfiítom-

ného generálního fieditele spo-

leãnosti Severomoravské vodo-

vody a kanalizace Ostrava, a. s.,

Doc. Dr. Ing. Miroslava Kyncla

iniciovali prostfiednictvím zá-

stupcÛ mûsta v pfiedstavenstvu

a dozorãí radû spoleãnosti Vak

Bruntál, a. s., vyhlá‰ení v˘bûro-

vého fiízení na správce vodovod-

ní sítû. JiKo

?
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Pfiíprava investiãních projektÛ mûsta na pfií‰tí období
Zastupitelé mûsta na svém minulém zasedání

schválili pfiípravu projektÛ a studií investiã-

ních akcí pro pfií‰tí zastupitelstvo, které vznik-

ne po volbách v listopadu leto‰ního roku.

Hlavním cílem tohoto kroku je pfiipravit pro-

jektovou dokumentaci a stavby pro moÏné bu-

doucí zámûry mûsta a neztratit tak drahocenn˘

ãas pro tuto ãinnost a Ïádosti o dotace. Mûsto

by se tak mûlo dobfie pfiipravit pfiedev‰ím na

pfiísun financí z EU, jejichÏ mnoÏství by se

mohlo v pfií‰tím plánovacím období EU 

(r. 2007 - 2013) aÏ znûkolikanásobit. Je nutno

vzít v úvahu, Ïe pfiíprava stavební dokumenta-

ce a staveb je ãasovû, ale pfiedev‰ím finanãnû

velmi nároãná vûc, a proto zastupitelstvo vy-

bralo pouze omezen˘ poãet staveb. I tak si bu-

dou moci pfií‰tí zastupitelé vybrat z dostateã-

ného mnoÏství a ‰irokého spektra zámûrÛ.

V souãasné dobû jsou pfiipraveny projekty
a celkovû stavby: DÛm s peãovatelskou sluÏ-

bou (DPS) Hornomûstská (tfiicet chránûn˘ch

bytÛ pro seniory), umûlá ledová plocha, rekon-

strukce ulice Havlíãkovy a Národní, rekultiva-

ce skládky odpadÛ v Malé ·táhli.

Dále jsou zpracovány studie: sítû pro RD

Opavská (nad firmou Auto color Design, 

s. r. o.), zahrada Hedvy a koupali‰tû (studie bu-

doucí podoby rekreaãního areálu), odvodÀo-

vací systém v Edrovicích.

Zastupitelstvo uloÏilo vypracovat projekty
na investice: rekonstrukce námûstí Míru a ul.

Radniãní, vodovod v Ondfiejovû, chodník na

ul. 8. kvûtna od RD po b˘val˘ GP, chodník

v Janovicích od po‰ty dále do Staré Vsi, ener-

getická koncepce regionu (po dohodû s ostat-

ními obcemi SdruÏení obcí R˘mafiovska), do-

pracování systému tfiídûní a recyklace odpadÛ

ve mûstû, vestavby bytÛ na dvou vhodn˘ch 

obytn˘ch domech, rekonstrukce obytného do-

mu na Bartákovû ul. 24, obytn˘ dÛm na

Hornomûstské ul. - namísto stávající budovy

rehabilitace, sítû pro RD - Fuãíkova, zpracová-

ní komunitního plánu mikroregionu (také po

dohodû s obcemi mikroregionu), umûlá vodní

plocha (nad stávajícím rybníkem U Lomu)

a horolezecká stûna.

Zastupitelstvo uloÏilo zpracovat studie na
budoucí moÏné investice: cyklostezka do

Ondfiejova a cyklostezky obecnû (vypracování

generelu, cyklostezka do Ondfiejova a v obci

mÛÏe nahradit existenci chodníku), revitaliza-

ce sídli‰tû Dukelská (tomu pfiedchází v˘kup

pfiilehl˘ch pozemkÛ od firmy Polygon, jedná-

ní o v˘kupu probíhají soubûÏnû), studie nákla-

dovosti rekonstrukce Stfiediska volného ãasu

s alternativou v˘stavby nové víceúãelové bu-

dovy, budoucí vyuÏití budovy kina a studie fie-

‰ení mûstské zelenû.

Z dal‰ích témat zastupitelstvo projednalo,
ale pfiípravu dokumentace neuloÏilo: vybu-

dování plynovodu v Edrovicích a Janovicích,

hrazení Podolského potoka na padesátiletou

vodu (budeme jednat s Povodím Odry, jeÏ má

hrazení toku v kompetenci), vybudování mo-

nitoringu sráÏek v povodí Podolského potoka,

rekonstrukce vodovodÛ a kanalizací (má b˘t

pfiedmûtem jednání se správci sítí), roz‰ífiení

âOV o redukci fosforu (nové limity fosforu

budou platit od r. 2010 a na doplnûní stávající

âOV je je‰tû dostatek ãasu), vybudování ve-

fiejn˘ch WC, DPS Hornomûstská (pokraãová-

ní v˘stavby dal‰ího kfiídla jiÏ pfiipravené DPS),

iniciace vzniku bytov˘ch druÏstev (druÏstva

mají pro v˘stavbu bytÛ podporu státu a mûsto

by mohlo spoluorganizovat jejich vznik), vyu-

Ïití budovy dûtského oddûlení v nemocnici

(v souãasné dobû je váÏn˘ zájemce o dlouho-

dob˘ pronájem nemovitosti), v˘stavba bytové-

ho domu na Pivovarské ul. (jiÏ existuje sou-

krom˘ zájemce), opravy a zateplení bytov˘ch

domÛ (mûsto tak jiÏ postupuje prostfiednictvím

pfiíspûvkové organizace Byterm), vyuÏití stá-

vajících programÛ pro sociální integraci, vzdû-

lávání a rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ (je náplní ‰kol,

muzea, SVâ a knihovny), kryt˘ bazén, koupa-

li‰tû (pfiírodní, vyhfiívané, nevyhfiívané), lyÏafi-

sk˘ vlek a sjezdovka, umûl˘ trávník na hfii‰ti

Jiskry, dostavba muzea a roz‰ífiení expozic (za-

stupitelstvo kalkuluje s budoucím vyuÏitím ja-

novického zámeãku), mûstská knihovna - bez-

bariérová úprava, v˘tah, sociální zafiízení (pfií-

prava je v kompetenci vedení knihovny), re-

konstrukce kostela v Jamarticích, rekonstrukce

kaple V Lipkách, rekonstrukce M·, Z· a ZU·

- budou probíhat dle potfieby, skatepark, pfií-

stavba tûlocviãny na Sokolovské ul. (je v ma-

jetku KÚ MSK), fie‰ení ‰koly v Ondfiejovû

(budova je dlouhodobû nabízena k prodeji), ú-

zemní systém ekologické stability (v˘stavba

biokoridorÛ probíhá podle moÏností PF

a Agentury pro ochranu pfiírody).

Tolik k projednávan˘m zámûrÛm. Budu rád,

kdyÏ se k nim obãané mûsta prostfiednictvím

R˘mafiovského horizontu nebo webov˘ch strá-

nek mûsta vyjádfií a pfiípadnû pfiipojí svoje 

osobní pfiání toho, co mûstu z jejich pohledu

chybí nebo by se mûlo zmûnit.

Ing. Petr Klouda, starosta

BûÏecké tratû bude upravovat nová rolba
Místní akãní skupina (MAS)

R˘mafiovsko, o. p. s., zorganizo-

vala v pátek 3. února odpoledne

v zahradû Hedvy propagaãní ak-

ci, pfii níÏ byla pfiedvedena nová

rolba, pofiízená v rámci projektÛ

Leader + a financovaná Evrop-

skou unií a Evropsk˘m zemûdûl-

sk˘m orientaãním a záruãním

fondem dotací ve v˘‰i 4 mil. 

200 tis. Kã.

Stanovi‰tû rolby bude v Malé Mo-

rávce a v pátky, soboty a nedûle

bude k vidûní pfii úpravû lyÏafi-

sk˘ch bûÏeck˘ch stop a závod-

ních tratí pro bûÏkafie v Karlovû,

Nové Vsi, Staré Vsi, Horním Mû-

stû, v hornomûstské zatáãce nad

R˘mafiovem, v Bfiidliãné i v dal-

‰ích obcích R˘mafiovska. Rolba

se zejména vyuÏije na údrÏbu

hfiebenov˘ch turistick˘ch bûÏec-

k˘ch stop na hlavním hfiebeni

JeseníkÛ s propojením na ‰um-

perskou stranu. V souãasné dobû

jsou jiÏ touto novou rolbou upra-

veny bûÏecké tratû kolem b˘valé

chaty Alfrédky.

Rolba dostala pfiíznaãné jméno

Marry, které vzniklo spojením ná-

zvÛ Malá Morávka a R˘mafiov ja-

koÏto hlavních patronÛ. SnûÏnou

rolbu opatfiili nálepkami s tímto

jménem starosta Malé Morávky

Petr Pecha a pfiedseda Místní akãní

skupiny R˘mafiovsko, o. p. s., a sta-

rosta Bfiidliãné Miroslav Volek.

Prezentaãní a zároveÀ propagaãní

akce se zúãastnili starostky a sta-

rostové okolních obcí, dal‰í ãle-

nové MAS a pozvaní hosté, nûk-

tefií z nich dokonce ve sportov-

ním a samozfiejmû s bûÏkami

a pfiíslu‰nou v˘bavou. Akci medi-

álnû prezentovala také televize

Polar, která zde natoãila ‰ot a na-

bídla dal‰í komerãní a zpravodaj-

skou spolupráci. JiKo
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Pfiedstavujeme souãasné zastupitele mûsta

aneb
Koho pfii volbách letos (ne)zvolíme

Ing. Pavel Koláfi (Nez.-PH), narodil se v R˘mafiovû. (BliÏ‰í údaje dotazovan˘ zastupitel redakci nesdûlil.)

Ve které komisi ãi oblasti jste
pracoval?

V komisi hospodáfiské a v komi-

si Ïivotního prostfiedí a v˘stavby.

Co konkrétnû se vám podafiilo
uskuteãnit z va‰ich plánÛ a co
jiÏ do konce volebního období
nestihnete?
Najít si novou a zajímavou práci.

Nekladl jsem si mety, za ãím se

hnát a za ãím ne. Beru vûci uÏ

klidnûji.

Kde vidíte problémy ãi rezervy?
Rezervy vidím sám v sobû.

Co byste ve mûstû zlep‰il hned
a co v budoucnu?
Jeden ãlovûk sám nic nezmûní.

Síla je v kvalitním kolektivu.

Komu byste podûkoval za spolu-
práci v tomto volebním období?

ManÏelce a vûrn˘m pfiátelÛm.

Chtûl byste kandidovat do za-
stupitelstva mûsta i v pfií‰tím vo-
lebním období?
V‰ím, ãím jsem byl, tím jsem byl

rád.

Máte nûjakou zvlá‰tní okolnost
nebo pfiipomínku, kterou byste
rád uvedl?
Mám tento kraj rád a v‰ude, kde

mohu, líãím jej pozitivnû.

Se kterou pohádkovou bytostí
byste chtûl strávit den?
S Pankrácem (Tfii veteráni).

Jaké pfiání by vám mûl splnit
kouzeln˘ dûdeãek?
Setkat se je‰tû se sv˘m otcem.

Kdybyste dostal ‰anci setkat se

s v˘znamnou nebo zajímavou
osobností (i neÏijící), kdo by to
byl?
Leonardo da Vinci.

Koho nebo co byste si vzal s se-
bou na pust˘ ostrov?
Fotografii své rodiny.

Va‰e oblíbené jídlo, spisovatel,
film, hudební skladba nebo zpû-
vák?
U nás doma se vafií skvûle, oblí-

bené jídlo je kaÏdé. Spisovatel -

Karel âapek. Hudební skladba -

z filmu Podraz. Zpûvák - Andrea

Bocelli.

Va‰e Ïivotní motto?
DÛvûfiuj si a bude‰ umût Ïít.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

BoÏena Filipová (KSâM) se narodila 17. 7. 1942 v Opatové u Trenãína na Slovensku. Po válce se s rodiãi pfiestûhovala na Moravu, kde ab-

solvovala základní ‰kolní docházku. Dále vystudovala Stfiední zdravotnickou ‰kolu v Olomouci, obor Dûtská sestra, a po maturitû nastoupi-

la 1. ãervence 1960 na dûtské oddûlení nemocnice v R˘mafiovû. Pracovala na oddûlení kojencÛ, dále v Dûtském domovû v Janovicích, v jes-

lích, ale vût‰ina profesního Ïivota paní BoÏeny Filipové se váÏe k r˘mafiovské porodnici, kde pracovala osmadvacet let jako novorozenecká

sestra. Z tohoto oddûlení odcházela na podzim 2003 do dÛchodu.

Ve které komisi ãi oblasti jste pra-
covala?
V tomto volebním období pracuji

jako pfiedsedkynû komise kultury,

cestovního ruchu a mezinárodních

vztahÛ a dále jsem ãlenka komise

pro obãanské záleÏitosti.

Co konkrétnû se vám podafiilo
uskuteãnit z va‰ich plánÛ a co
jiÏ do konce volebního období
nestihnete?

KdyÏ bylo urãeno, Ïe budu vést kul-

turní komisi, bylo to pro mû nûco

nového, nemûla jsem v této oblasti

témûfi Ïádné zku‰enosti, tedy ani

Ïádné plány. Ale postupnû jsme 

s ostatními ãleny komise, za velké

pomoci vedoucí odboru kultury

a ‰kolství paní Leony Pleské, vyfie‰i-

li mnoho vûcí, podpofiili mnoho pro-

jektÛ. Mû osobnû tû‰í, Ïe jsme pfie-

místili do dÛstojnûj‰ích prostor in-

formaãní centrum, tû‰í mû, Ïe na‰e

SVâ je stále plné dûtí, ale i dospû-

l˘ch, ktefií zde nav‰tûvují zájmové

krouÏky a tráví svÛj voln  ̆ãas. Tû‰í

mû, Ïe do na‰í knihovny na‰lo cestu

mnoho dûtí i dospûl˘ch. Tû‰ím se

z kaÏdé nové v˘stavy v na‰em mu-

zeu, ale také tfieba z toho, Ïe jednou

za mûsíc koncertuje dechovka pod

vedením pana Taliána. Pfieji mu, aÈ

mu zdraví dovolí tû‰it se ze sv˘ch

muzikantÛ a z hudby. Na druhé stra-

nû vím, Ïe je je‰tû mnoho problémÛ

v této oblasti, které do konce voleb-

ního období nezvládneme. Jedním

z nich je otázka na‰eho kina. Dále si

myslím, Ïe v na‰em mûstû chybí dÛ-

stojná obfiadní síÀ, kde bychom se

louãili se zesnul˘mi spoluobãany.

Kde vidíte problémy ãi rezervy?
Ne Ïe by nebyla vÛle problémy fie-

‰it, ale chybí, tak jako jinde, finance.

Co byste ve mûstû zlep‰ila hned a co
v budoucnu?
Kdybych mûla tu moÏnost a moc,

zfiídila bych pro na‰e mûsto mnoho

pracovních míst, aby nám z nûj ne-

odcházeli mladí lidé, aby se

R˘mafiov v budoucnosti nestal mûs-

tem seniorÛ. Jinak se tû‰ím, aÏ bude

provedena rekonstrukce námûstí, aÏ

budeme mít nejkrásnûj‰í námûstí

v na‰em kraji - jak nám to slíbil na

posledním zasedání zastupitelstva

mûsta pan architekt.

Chtûla byste kandidovat do zastupi-
telstva mûsta i v pfií‰tím volebním

období?
Je‰tû nejsem rozhodnuta, ale mys-

lím, Ïe by mûli kandidovat mlad‰í li-

dé.

Komu byste podûkovala za spolu-
práci v tomto volebním období?
V‰em ãlenÛm své komise, fieditel-

kám SVâ, mûstského muzea a kni-

hovny a v‰em lidem z na‰eho mûs-

ta, ktefií mají o kulturní dûní

v R˘mafiovû zájem.

Máte nûjakou zvlá‰tní okolnost ne-
bo pfiipomínku, kterou byste ráda
uvedla?
Víte, chodím pfiát na‰im spoluobãa-

nÛm, ktefií mají osmdesát a více let.

V mnoh˘ch pfiípadech vidím, Ïe

jsou osamûlí, Ïe by si zaslouÏili více

pozornosti od sv˘ch blízk˘ch. Proto

prosím: Lidé, nezapomínejte na své

staré rodiãe. Jednou budete na jejich

místû.

Se kterou pohádkovou bytostí byste
chtûla strávit den?
Asi s nûjak˘m lesním skfiítkem.

Strávili bychom den v pfiírodû, v ti-

chu a klidu. To by pro mû byla ta

správná relaxace.

Jaké pfiání by vám mûl splnit kou-
zeln˘ dûdeãek?
Kdyby nûjak  ̆ kouzeln  ̆ dûdeãek

byl, moc bych ho prosila, aby vrátil

do na‰eho mûsta, kdyÏ ne celou ne-

mocnici, jaká zde byla v roce 2003,

tak alespoÀ porodnici, aby se v na-

‰em mûstû zase rodili noví obãánci.

Kdybyste dostala ‰anci setkat se

s v˘znamnou nebo zajímavou
osobností (i neÏijící), kdo by to byl?
Asi bych si pfiála setkat se

s Kleopatrou, tfieba by mi prozradila

nûkolik kouzel, kter˘mi vládla. Ale

váÏnû. Bylo by pfiíjemné setkat se

s básníkem, tfieba s FráÀou

·rámkem.

Koho nebo co byste si vzala s sebou
na pust˘ ostrov?
Ráda bych byla sama. Vzala bych si

s sebou spoustu kfiíÏovek a kupu cé-

déãek se svou oblíbenou hudbou.

Va‰e oblíbené jídlo, spisovatel, film,
hudební skladba nebo zpûvák
a proã?
Ráda jím, hlavnû nezdravá jídla.

Taková svíãková nebo halu‰ky se

zelím, to je dobrota. Dále prozra-

dím, Ïe ráda ãtu detektivky a ‰pio-

náÏní romány. TakÏe mí oblíbení

spisovatelé jsou Agatha Christie

a Frederik Forsyth. Hudbu poslou-

chám ãasto, a to poãínaje dechov-

kou, pfies populární hudbu, ale nej-

více miluji hudbu váÏnou. TakÏe rá-

da a ãasto si pou‰tím skladby

Vivaldiho. Jeho skladba âtyfii roãní

období je pro mû pohlazením po du-

‰i. Také ale obdivuji tfieba Anetu

Langerovou a její píseÀ Voda Ïivá.

Va‰e Ïivotní motto?
Ne ani motto, ale snaÏím se cel  ̆Ïi-

vot fiídit pfiíslovím: Co nechce‰, aby

ti ostatní ãinili, neãiÀ ty jim. Ne vÏdy

to ale v Ïivotû vychází.

Dûkuji za rozhovor. JiKo
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Hrozí nebezpeãí prolomení ploch˘ch stfiech
Hejtman vyzval fieditele pfiíspûvkov˘ch organizací
kraje k okamÏité kontrole snûhu a ledu na stfiechách
jejich objektÛ.
Na základû sobotní katastrofy v polském

Chorzówû vyzval hejtman Moravskoslezského

kraje EvÏen To‰enovsk˘ fieditele pfiíspûvkov˘ch

organizací kraje a dal‰í osoby, které spravují

krajsk˘ majetek, k neprodlené kontrole a k pfií-

padnému odstranûní snûhu a ledu z ploch˘ch

stfiech objektÛ v majetku kraje, a to zejména

tûch, kde dochází ke shromaÏìování vût‰ího po-

ãtu lidí - ‰kol, nemocnic, sportovních hal apod.

Ke splnûní tohoto úkolu mohou fieditelé organi-

zací vyuÏít i technickou pomoc a v˘‰kovou

techniku Hasiãského záchranného sboru

Moravskoslezského kraje.

Hejtman kraje rovnûÏ vyz˘vá starosty obcí

a majitele objektÛ, jejichÏ stfiechy by se pod tí-

hou snûhu mohly prolomit, aby vûnovali tomu-

to nebezpeãí zv˘‰enou pozornost. 

Petr Vanûk, vedoucí kanceláfie hejtmana

Hasiãi kontrolovali zatíÏení stfiech, zejména na budovách ‰kol
Na celém území âeské republi-

ky provádí hasiãi preventivní

kontroly snûhem pfietíÏen˘ch

stfiech. Kontroly, které nafiídil

ministr vnitra Franti‰ek Bublan,

jsou reakcí na nedávnou tragédii

v polsk˘ch Katovicích, kde se

pod tíhou snûhu zfiítila stfiecha

v˘stavní haly. Tragédie si vyÏá-

dala Ïivoty 63 lidí vãetnû tfiech

âechÛ.

Stejná situace s kontrolami pfietí-

Ïen˘ch stfiech je i na R˘mafiov-

sku a v samotném mûstû R˘ma-

fiovû. Podle fieditele Hasiãského

záchranného systému Bruntál

Jifiího Patrovského zamûfiili hasi-

ãi kontroly zejména na ‰kolní

budovy, a tam, kde by mohlo

snáze dojít k prolomení stfiechy

vlivem velkého mnoÏství snûhu,

to znamená na rovné nebo mírnû

svaÏité stfiechy.

„Hasiãi nejsou povinni sníh
a pfievislé rampouchy ze stfiech
odstraÀovat, ale pouze fie‰í ne-
bezpeãí z prodlení, a to u budov,
kde se nachází vût‰í poãet osob.
Z generálního fieditelství jsme
dostali nafiízení provést kontroly
únikov˘ch cest, ov‰em v rámci
tûchto kontrol upozorÀujeme
majitele objektÛ i na nebezpeãí
prolomení stfiechy pod velkou

váhou snûhu, pokud ho hasiãi vi-
zuálnû zjistí,“ upfiesnil fieditel

HZS Bruntál Jifií Patrovsk˘.

Ke kontrolám snûhu a ledu na

stfiechách vyzval fieditele sv˘ch

pfiíspûvkov˘ch organizací rov-

nûÏ moravskoslezsk˘ krajsk˘ 

úfiad. V jednom pfiípadû tak do-

‰lo na Základní ‰kole, R˘mafiov,

na ·kolním námûstí k dohodû

a hasiãi vypomohli fieditelství té-

to ‰koly s odstranûním velkého

mnoÏství snûhu na severní stranû

stfiechy. Podle hasiãÛ i starostÛ

zatím nikde kritická situace ne-

nastala. Kontroly by mûly skon-

ãit v polovinû února. JiKo

Zdravotnictví

Nemocnice potfiebuje dárce krve
Hematologicko-transfúzní oddû-

lení bruntálského pracovi‰tû

Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov hle-

dá dal‰í dobrovolné dárce krve.

Oddûlení má v souãasnosti v re-

gistru 2 400 aktivních dárcÛ. Jen

v minulém roce pfiibylo 132 no-

v˘ch dobrovolníkÛ, ktefií se roz-

hodli darovat krev. „Potfiebu-
jeme v‰echny krevní skupiny,“
uvedla staniãní sestra hematolo-

gicko-transfúzního oddûlení ne-

mocnice v Bruntále Marcela

Matú‰Û s tím, Ïe mûsíãnû pfiijde

darovat krev zhruba dvû stû lidí.

„Chtûli bychom ale, aby jich by-
lo asi o padesát víc,“ vysvûtlila

staniãní sestra.

Nûkdo se rozhodne stát dárcem

napfiíklad poté, kdyÏ darovaná

krev pomÛÏe jeho blízkému.

Bruntál‰tí zdravotníci se snaÏí li-

di i jinak motivovat, aby darova-

li krev. Po odbûru dostane kaÏd˘

obãerstvení a nákupní poukázku

v hodnotû 50 korun. „Od leto‰-
ního roku dostávají také je‰tû ti,
ktefií darovali krev v pfiedchozím
roce pravidelnû, finanãní poukaz
v hodnotû sta korun,“ upfiesnila

staniãní sestra. Dárci, ktefií ne-

bydlí v Bruntále, mohou poãítat

s proplacením jízdného. V‰ichni

mají rovnûÏ nárok na celodenní

pracovní volno. Také zdravotní

poji‰Èovny dárce zv˘hodÀují

rÛzn˘mi vitamínov˘mi pfiíprav-

ky nebo lázeÀsk˘mi pobyty.

Dárci mají i úlevu na daních.

„Za kaÏd˘ bezplatn˘ odbûr lze
z daÀového základu odeãíst dva
tisíce korun. Potvrzení pro fi-
nanãní úãtárnu tiskneme na kon-
ci kalendáfiního roku a na poÏá-
dání ho za‰leme po‰tou,“ uvedla

staniãní sestra.

Odbûry v nemocnici provádûjí

dvakrát t˘dnû, vÏdy v pondûlí

a v pátek od 6.30 do 9.30. Dárci

krve se nemusí pfiedem ohla‰o-

vat, musí si v‰ak s sebou vzít ob-

ãansk˘ prÛkaz nebo pas a prÛ-

kazku zdravotní poji‰Èovny.

Podmínkou také je, Ïe musí mít

minimálnû 18 let a maximálnû

65 let a b˘t zdraví, mít trvalé

bydli‰tû v âesku a váÏit více neÏ

padesát kilogramÛ. Îeny mohou

darovat krev jednou za ãtyfii mû-

síce, muÏi co tfii mûsíce. Dárce

nesmí uÏívat léky kromû anti-

koncepce a medikamentÛ na vy-

sok˘ krevní tlak, trpût chronic-

k˘m onemocnûním vãetnû ast-

matu a alergie, mít prodûlanou

Ïloutenku typu B a C, b˘t bez-

prostfiednû po stomatologickém

ãi chirurgickém zákroku. Îeny

nemohou darovat krev v tûho-

tenství a v pfiípadû, Ïe kojí. 

Simona Souãková,
tisková mluvãí
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·kolství

Îáci pfiedstavili na v˘stavce své dílenské práce
Dvakrát roãnû pofiádá Základní

‰kola R˘mafiov v˘stavku dílen-

sk˘ch prací, které Ïáci vyrábí

v hodinách pracovní v˘chovy

s panem uãitelem Josefem

KuÏelou. „Pracovní dovednost
a zruãnost je u kaÏdého individu-
ální. Nûktefií jsou více, jiní ménû
zruãní. Dûti mají ale motivaci.
Pokud totiÏ jejich v˘robek získá
patfiiãn˘ poãet bodÛ, které udûlují
jejich spoluÏáci, postoupí nejpûk-
nûj‰í v˘robky na ‰kolní v˘stavu
a ty nejlep‰í z nejlep‰ích obdrÏí
ocenûní a drobn˘ vûcn˘ dárek
z rukou fieditele ‰koly,“ vysvûtluje

uãitel pracovní v˘chovy Josef

KuÏela.

Ruãní práce pfiitom podporuje

u dûtí rozvoj motoriky, obratnosti,

ale i pfiedstavivosti. Pfiitom se lec-

cos pfiiuãí, zejména jak pracovat

s nejrÛznûj‰ími nástroji a náfiadím

a vyrobit si fiadu uÏiteãn˘ch vûcí.

A tak pod rukama tûch nej‰ikov-

nûj‰ích vznikají napfiíklad dfievûné

hraãky, svícny, krmítka a budky

pro ptáky, skfiíÀky na klíãe, stoja-

ny na ubrousky, dfievûné paliãky

na maso, stojánky na mobilní tele-

fon nebo ‰achovnice s figurami

a mnoho dal‰ích pfiekrásn˘ch, pfie-

dev‰ím dfievûn˘ch v˘robkÛ.

V pátek 27. ledna nastala chvíle,

kdy mohl fieditel ‰koly Miloslav

Hork˘ spolu s uãitelem Josefem

KuÏelou odmûnit v˘robky tûch

nejlep‰ích. JiKo

Sedmé tfiídy:
1. Tereza Seifertová - ptaãí budka (17 b.)

2. Daniel Stolarik - poliãka na auta (16 b.)

3. Ludûk Slovák - stojan na víno (15 b.)

Osmé tfiídy:
1. AneÏka Podlasová - zrcadlo (13 b.)

2. Václav Svoboda - ‰achy (12 b.)

3. Jifií Macháãek - vláãek (5 b.)

Deváté tfiídy:
1. Jifií Polãák a Ondfiej Valtr - krmítko (17 b.)

2. Ale‰ Pecha - baãa s ovcí (9 b.)

3. Martina Kobolková - svícen (8 b.) 

Plesovou sezónou v R˘mafiovû zahájilo gymnázium
Jak se jiÏ v posledních letech stalo tradicí,

první sobotní veãer v novém roce patfiil ma-

turantÛm místního gymnázia, ktefií ve Stfie-

disku volného ãasu uspofiádali svÛj stuÏkova-

cí ples a zároveÀ tak zahájili plesovou sezónu

v R˘mafiovû. Oproti minul˘m rokÛm se stu-

denti rozhodli pojmout jej ãásteãnû tematic-

ky, ve stylu rasta, a tak se sál oblékl do ãer-

vené, Ïluté a zelené barvy, stejnû jako vstu-

penky, ubrusy na stolech a jako korunky

a ‰erpy pro krále a královnu plesu, ktefií byli

bûhem veãera zvoleni.

Ples byl zahájen krátk˘m pfiedtanãením ab-

solventÛ leto‰ního taneãního kurzu, dále ná-

sledovala ukázka sportovního aerobiku v po-

dání Zuzany Buãkové a po taneãní sérii pfii‰la

na fiadu hlavní ãást programu - stuÏkování le-

to‰ních maturantÛ, studentÛ oktávy a ãtvrtého

roãníku. Tento slavnostní akt byl zpestfien

promítáním poãítaãov˘ch prezentací sestave-

n˘ch z fotografií v reÏii samotn˘ch maturan-

tÛ a ãtením vlastních vtipn˘ch charakteristik.

Po stuÏkování následoval slavnostní pfiípitek

a volná zábava, která probíhala nejen ve vel-

kém sále, kde cel˘ veãer k tanci hrála skupi-

na Alternativa, ale také v sále malém, kter˘ 

ovládlo disko. Na fiadu pfii‰la i dal‰í kulturní

vystoupení, jeÏ obstarala r˘mafiovská taneãní

skupina Freeze Dance a Helena Vondráãková

v podání Jana ·anovce. O pÛlnoci pak je‰tû

Marta Merková a Vojtûch Staník, ktefií cel˘m

plesem provádûli, vyhlásili v˘sledky voleb

krále a královny plesu, kter˘mi se stali

Michal Ovãaãík a Veronika Voráãová.

V prÛbûhu veãera mûli v‰ichni pfiítomní také

moÏnost kupovat lístky do tomboly, která by-

la v leto‰ním roce velmi bohatá a v nûkter˘ch

pfiípadech dokázala v˘herce i pobavit, jako

tomu bylo tfieba u pytle s obilím, kter˘ byl na-

konec vûnován myslivcÛm pro místní zvûfi.

Touto cestou bychom rádi podûkovali v‰em

sponzorÛm, ktefií nám aÈ uÏ finanãnû nebo

vûcnû pfiispûli, protoÏe bez jejich podpory by-

chom jistû nebyli schopni takovouto akci 

uspofiádat. Podûkování platí i na‰im tfiídním

profesorÛm paní Fialové a panu Stanzelovi.

Stejnû tak dûkujeme vám v‰em, ktefií jste se

na‰eho plesu zúãastnili, protoÏe bez vás, ro-

diãové, pfiátelé a známí, by se tento veãer ne-

obe‰el a nezapsal by se do na‰í pamûti jako

jeden z dní, na které budeme rádi vzpomínat. 

Za studenty obou tfiíd
Jana Zlámalová, oktáva

Fota: archiv Gymnázia R˘mafiov
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Pololetní happening na gymnáziu
Známe to v‰ichni. KaÏd˘ den rá-

no jdeme do ‰koly a kaÏd˘ den

jsou tady ty stejné ãinnosti: do

‰atnové skfiíÀky, pfiezout se, po-

dívat se na rozvrh a rychle do tfií-

dy dopisovat úkoly. Zkrátka nu-

da a ‰eì. JenÏe 31. ledna tohoto

roku bylo v‰e jiné. Budova gym-

názia se totiÏ promûnila v jeden

velk˘ umûleck˘ v˘tvor. ·lo

o happening, druh umûní, pfii

kterém se autofii snaÏí lidi „vy-

kolejit“ z kaÏdodenního stereo-

typu, vyprovokovat je, nûãím 

upoutat. Pokud moÏno nûãím

nov˘m a zajímav˘m.

Pfied hlavním vchodem tedy na

studenty, uãitele i náv‰tûvníky

‰koly ãekala obfií hromada snûhu

a v ní papírová „roura“, kterou

se museli proplazit, pokud se

chtûli dostat do budovy, protoÏe

vedlej‰í vchod byl z pochopitel-

n˘ch dÛvodÛ uzamãen. Vût‰ina

zúãastnûn˘ch to pfiijala jako le-

graci a vítané zpestfiení zaãátku

‰kolního dne, ale na‰la se i po-

ãetnûj‰í skupinka tûch, ktefií rou-

rou prolézat nechtûli a rad‰i si

vy‰lapali cestiãku bokem.

V budovû ãekala dal‰í pfiekvape-

ní, ‰atnové skfiíÀky byly polepeny

izolepou, omotané toaletním pa-

pírem (nepouÏit˘m samozfiejmû)

a pfiestûhované. Nûktefií nedobro-

volní úãastníci happeningu doslo-

va zãervenali vzteky, kdyÏ v‰í si-

lou rvali izolepu a trhali na kusy

toaletní papír. To v‰ak samozfiej-

mû nebylo v‰e. Îidliãky ve tfií-

dách jsme slepili nohami k sobû,

na zdi jsme zavûsili cedule s citá-

ty a prÛpovídkami profesorÛ, dá-

le obrázky studentÛ, na schodi‰tû

jsme nainstalovali poházené ob-

leãení (od svrchních vrstev aÏ po

to nejintimnûj‰í) a v chodbách se

kupily zátarasy z pet-lahví.

Reakce, které jsme happeningem

vyvolali, dokonale vystihl zneu-

znan˘ ãesk˘ génius Jára

Cimrman: „U jednûch setkával

jsem se s v˘smûchem, u druh˘ch

vût‰inou také s v˘smûchem.“

S rozporupln˘m pfiijetím jsme

ov‰em tak trochu poãítali, proto-

Ïe uÏ kdyÏ se veãer pfiedem

v‰echno chystalo, lidé procháze-

jící kolem jen nevûfiícnû kroutili

hlavami.

Ménû tvofiivé a zábavné, ov‰em

zcela nezbytné, pak bylo uklíze-

ní po celé akci. Láhve, papíry

a obleãení jsme je‰tû jednodu‰e

odnesli do kontejnerÛ, av‰ak od-

házet hromadu snûhu chtûlo jiÏ

ponûkud více ãasu a sil.

Posilovalo nás ale vûdomí toho,

Ïe jsme udûlali nûco pro ostatní.

Nemûlo by zÛstat utajeno, Ïe au-

tory jsme byli my, Ïáci tfiídy

kvarty, a profesorka v˘tvarné

v˘chovy Mgr. Kamila H˘Ïová.

A kdo ví, dal‰í happening moÏná

roz‰ífiíme na celé mûsto.

Za v‰echny zúãastnûné
Michaela âermáková,

Marek âermák, Ivo Winkler

Pstruh na ‰penátové louce? Jedinû ve Fren‰tátû!
Ve dnech 26. aÏ 28. ledna organi-

zovala Integrovaná stfiední ‰kola

ve Fren‰tátû pod Radho‰tûm mo-

ravské kolo tradiãní soutûÏe

Gastro Junior - Nowaco Cup

2006, v níÏ své schopnosti a do-

vednosti zmûfiili budoucí kuchafii,

ãí‰níci a cukráfii, ktefií se pro zvo-

lenou práci pfiipravují v interhote-

lích a gastronomick˘ch oborech

stfiedních ‰kol.

Letos se této prestiÏní soutûÏe po-

prvé zúãastnili také frekventanti

r˘mafiovské Stfiední ‰koly (b˘valé-

ho Stfiedního odborného uãili‰tû

a Odborného uãili‰tû). V oboru

ãí‰ník zastupoval ‰kolu Ïák druhé-

ho roãníku Pavel ·ichtafi, kter˘

mûl za úkol prostfiít tabuli pro dvû

osoby, nabídnout hostu víno a pfií-

mo pfied hosty naporcovat a naser-

vírovat peãené kufie s bramborem.

I pfies to, Ïe byl Pavel nejmlad‰ím

úãastníkem soutûÏe, podafiilo se

mu porotu zaujmout natolik, Ïe

postoupil do celostátního finále

soutûÏe, které probûhne v Brnû.

Kuchafii mûli za úkol ze zadan˘ch

surovin v daném ãasovém limitu

pfiipravit originální pokrm podle

vlastní receptury. V této disciplínû

se prezentovala Lucie Sasová, Ïá-

kynû teprve prvního roãníku, pokr-

mem Pstruh na ‰alvûji se ‰penáto-

vou loukou s kari r˘Ïov˘m hníz-

dem zdoben˘ lososov˘m kaviárem

Imperátor. V tomto oboru v‰ak by-

la nesmírnû silná konkurence pfie-

dev‰ím ze strany soutûÏících, ktefií

mají moÏnost se pfiipravovat v nej-

modernûj‰ích kuchyních meziná-

rodních hotelÛ, a pfiestoÏe Lucie 

uvafiila jídlo chutné, krásnû nazdo-

bené a podle zadan˘ch kritérií, do

úzkého kruhu postupujících ji od-

borná porota nevybrala.

Aãkoli se oba Ïáci podobného klá-

ní úãastnili poprvé, ‰kolu repre-

zentovali v˘bornû, nasbírali nové

zku‰enosti a nápady pro dal‰í stu-

dium i úãast v dal‰ích soutûÏích.

Pro R˘mafiovany bylo odmûnou

také milé osobní a neformální set-

kání s nestorem ãeského kuchafi-

ského umûní panem Ladislavem

Nodlem, kter˘ jim poskytnul nû-

kolik dobr˘ch rad a dodal jim chu-

ti k dal‰í práci. -ona-

Základní umûlecká ‰kola natáãí své první DVD
Je jistû zcela pochopitelné, Ïe na rozvoj in-

formaãních a komunikaãních technologií je

tfieba pfiimûfienû reagovat. Je ponûkud smut-

nou pravdou, Ïe kvÛli finanãnímu zaji‰tûní je

‰kolství oblastí, která svou reflexí na nové

technologické podnûty za okolním svûtem

spí‰e zaostává. Tím více je tfieba si cenit to-

ho, kdyÏ i za podobn˘ch okolností je ‰kola

schopná i tûchto moÏností vyuÏít a obohatit

tak v˘uku sv˘ch dûtí.

R˘mafiovské dûti nyní mají moÏnost spojit své

síly, své umûní a ‰ikovnost a zpracovat své

‰kolní DVD. Základní umûlecká ‰kola

v R˘mafiovû je, pokud je mi známo, první ‰ko-

lou v republice, která na podobném projektu

zaãala pracovat. Cílem je, aby dûti nacviãily

program (hudební, dramatick˘ i v˘tvarn˘), se

kter˘m vystoupí pfied publikem. Dûti budou

téÏ pracovat jako kameramani, samy pofiídí zá-

bûry, které se budou zpracovávat. Dûti budou

pofiizovat i zvukové nahrávky toho, co budou

pfiedvádût bûhem vystoupení. Dûti budou se-

dût v hledi‰ti pfii natáãení. Dûti budou tûmi,

kdo na poãítaãi nahrávky sestfiíhají, zmixují

a opatfií efekty. Dûti vymyslí, v˘tvarnû zpracu-

jí a vytvofií obal DVD. Nakonec to budou opût

dûti, které prostfiednictvím ‰koly budou v˘-

sledn˘ produkt - propagaãní ‰kolní DVD - pro-

dávat ãi jinak distribuovat mezi uÏivatele.

Ten, koho v˘sledek tohoto projektu zajímá,

se mÛÏe na edici finálního DVD tû‰it jiÏ zhru-

ba v prÛbûhu dubna tohoto roku.  

Dr. Jifií Taufer, fieditel ZU·

Foto: archiv Gymnázia R˘mafiov

Foto: archiv Stfiední ‰koly R˘mafiov
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Pfied Malou ·táhlí
do‰lo k tragické nehodû

V odpoledních hodinách dne 

21. ledna do‰lo za obcí Malá

·táhle ve smûru na R˘mafiov ke

tragické dopravní nehodû. 41let˘

fiidiã Opelu zaãal na zasnûÏeném

a zledovatûlém povrchu pfied za-

táãkou pfiedjíÏdût nákladní sou-

pravu s pfiívûsem. Vtom v proti-

smûru vyjel 29let˘ fiidiã s vozid-

lem Peugeot. ¤idiã Opelu zaãal

brzdit, dostal smyk a obû auta se

srazila. 41let˘ fiidiã pfii sráÏce 

utrpûl tûÏká zranûní, kter˘m na

místû podlehl. V Peugeotu byla

lehce zranûna 30letá Ïena a 11le-

t˘ chlapec. Na vozidlech vznikla

‰koda ve v˘‰i cca 200 tisíc Kã.

MnoÏí se nehody
na zledovatûlé vozovce -

letní pneumatiky
jsou risk!

Sníh a led na vozovce zapfiíãinily

i fiadu dal‰ích nehod na silnicích

na‰eho regionu, byÈ jiÏ bez zra-

nûní a obûtí na Ïivotech. 24. led-

na dostal smyk fiidiã avie, kdyÏ si

pfiibrzdil pfii sjezdu z prudkého

klesání na Ovãárnû. S autem se

otoãil o 180° a narazil do protije-

doucí dodávky. Celková ‰koda

ãiní asi 60 tisíc Kã.

V pátek 27. ledna v R˘mafiovû

najel fiidiã Fordu Transit koly na

ledov˘ zmrazek pfii okraji vo-

zovky. Auto se sesunulo dopro-

stfied silnice a boãnû stfietlo

s protijedoucí Felicií. ·koda do-

sáhla v˘‰e 16 tisíc Kã.

Je‰tû tent˘Ï den na ulici Ml˘n-

ské v R˘mafiovû havaroval na

namrzlé vozovce 18let˘ fiidiã

s vozidlem Seat Cordoba na let-

ních pneumatikách. Ve snaze

vyhnout se protijedoucímu Mer-

cedesu nestaãil dobrzdit a strhl

fiízení do snûhové bariéry. I pfie-

sto do‰lo k boãnímu stfietu obou

vozidel. ZpÛsobená ‰koda je asi

25 tisíc Kã.

Druhého února pfiedjíÏdûla 29le-

tá fiidiãka Fiatu Punto mezi obce-

mi Malá ·táhle a R˘mafiov ná-

kladní auto Renault. Pfii zafiazo-

vání pfied nûj dostala na namrzlé

vozovce smyk a narazila do snû-

hové bariéry. ¤idiã nákladního

vozidla se snaÏil zabránit stfietu,

pfiesto do havarovaného Fiatu na-

razil. ·koda ãiní cca 20 tisíc Kã.

TéhoÏ dne nad Starou Vsí ve

smûru na Skfiítek do‰lo k doprav-

ní nehodû nákladního vozidla

s cisternou. 60let˘ fiidiã pfii pro-

jíÏdûní ostré zatáãky nepfiizpÛso-

bil rychlost jízdy náledí, dostal

smyk a ãelnû narazil do snûhové

bariéry. Na vozidle vznikla ‰ko-

da ve v˘‰i 60 tisíc Kã, cisterna

po‰kozena nebyla.

K jiné nehodû, za kterou ov‰em

náledí nemohlo, do‰lo 30. ledna

do‰lo na kfiiÏovatce ve Staré Vsi.

Srazila se zde vozidla ·koda

Felicia a Renault. Pfii pfiíjezdu do

kfiiÏovatky se‰lápl fiidiã ‰kodov-

ky brzdov˘ pedál, aby zastavil

a dal pfiednost Renaultu, ale zfiej-

mû mu sklouzla noha z brzdové-

ho pedálu na plynov˘ a vjel do

kfiiÏovatky. SráÏkou vznikla ‰ko-

da za pfiibliÏnû 25 tisíc Kã.

KrádeÏí lyÏí pfiib˘vá
V pátek 20. ledna vnikl neznám˘

pachatel do lyÏárny naproti cha-

tû Viktorka v obci Malá Moráv-

ka a odcizil odtud dvoje sjezdo-

vé lyÏe. MajitelÛm zpÛsobil ‰ko-

du ve v˘‰i 11 tisíc Kã.

O nûkolik dní pozdûji, na pfielomu

ledna a února, opût vnikl do objek-

tu lyÏárny u chaty v Malé Morávce

zlodûj a odnesl si tfii páry sjezdo-

v˘ch lyÏí za více neÏ 22 tisíc Kã.

Dopravní policisté
upozorÀují na pády
kusÛ ledÛ z vozidel!

Pfiípad nehody, k níÏ do‰lo 

24. ledna v Krnovû, kdy kus ledu

upadnut˘ z auta zranil 31letou fii-

diãku, není ojedinûl˘. V posled-

ních t˘dnech jsme se setkali

s nûkolika podobn˘mi nehoda-

mi, pfii kter˘ch do‰lo k po‰koze-

ní ãelních skel vozidel. ¤idiãi

ãasto opomínají svÛj vÛz pfied

jízdou fiádnû zkontrolovat a ne-

chávají na stfie‰e nánosy zmrzlé-

ho snûhu. Nebezpeãí se zvy‰uje

pfiedev‰ím u nákladních vozidel.

Sníh mÛÏe váÏit i nûkolik desí-
tek kilogramÛ a je nutné zo-
hlednit i riziko, Ïe pfii prÛjez-
du zatáãkou se sníh mÛÏe uvol-
nit a spadnout nejen na projíÏ-
dûjící vozidla, ale i na chodce.

Rváã bude trestnû stíhán
V pátek 27. ledna zahájil bruntál-

sk˘ policejní inspektor stíhání

28letého muÏe z R˘mafiova pro

trestn˘ ãin v˘trÏnictví. Je obvi-

nûn, Ïe 18. prosince loÀského ro-

ku fyzicky napadl stejnû starého

muÏe v klubu na ulici Julia

Sedláka. Oba mladé muÏe vytla-

ãili ãlenové ostrahy klubu ven

a snaÏili se je od sebe oddûlit, coÏ

se jim ale nepovedlo. Obvinûn˘

pak pfied svûdky nûkolikrát udefiil

po‰kozeného do obliãeje a zpÛso-

bil mu lehké poranûní, které si

nevyÏádalo lékafiské o‰etfiení.

PoÏár v truhlárnû -
pozor na nevyãi‰tûné

komíny!
V noci z 27. na 28. ledna do‰lo

v truhlárnû na ulici U Potoka

v R˘mafiovû k poÏáru. Na místû

zasahovaly jednotky hasiãského

sboru z R˘mafiova a Bruntálu

i místní dobrovolní hasiãi. PoÏár

byl lokalizován v 1 hodinu ráno.

Pfiesná doba vzniku poÏáru ne-

byla zji‰tûna. Pfii poÏáru do‰lo

k po‰kození dvefií a elektroinsta-

lace v chodbû. Hmotná ‰koda

nebyla zatím upfiesnûna, mÛÏe se

pohybovat kolem 20 tisíc Kã.

Zasahující hasiãi usoudili, Ïe

zfiejmû zahofiely odfiezky pod

schody na pÛdu. Jediná kamna,

která v budovû hasiãi na‰li, byla

totiÏ studená. Na místû bylo pou-

ze vylouãeno cizí zavinûní.

Následujícího dne stanovil vy‰et-

fiovatel HZS Bruntál jako pfiíãinu

poÏáru zahofiení sazí v neudrÏo-

vaném komínû, pfii nûmÏ do‰lo

k vypadnutí zdiva komínu do 

uskladnûného palivového dfieva.

V hotelu pfii‰el
o penûÏenku

Turistick˘ ruch v lyÏafisk˘ch ob-

lastech neláká jen zlodûje lyÏí.

V noci z 23. na 24. ledna vyuÏil

neznám˘ pachatel toho, Ïe 43le-

t˘ majitel odloÏil svou vestu na

parapet v chodbû chaty v Malé

Morávce a ukradl mu penûÏenku

s hotovostí 7 000 Kã a kartou

k úãtu. Platební kartu staãil ma-

jitel vãas zablokovat.

Ve ·táhli fiádil
hladov˘ zlodûj

K neobvyklému pfiípadu vloupá-

ní do‰lo v noci z 27. na 28. ledna

ve Velké ·táhli. Pachatel vnikl

do kotelny a poté do plnírny

CO2. Objekt prohledal a vloupal

se i do skladu náfiadí. Uskladnû-

né náfiadí v‰ak nechal bez po-

v‰imnutí a odnesl si pouze dvû

masové konzervy, uzenou krko-

vici a balení kufiecích prsou, kte-

ré zde mûli uloÏené zamûstnanci.

V garáÏi objektu se pak zmocnil

odemãené Felicie, ve které byly

klíãe, a odjel. Vozidlo nalezl

pfií‰tí den odpoledne spoleãník

po‰kozené firmy zaparkované

v areálu b˘valého stfiediska 

ochrany rostlin v R˘mafiovû. Na

autû byly po‰kozeny levé dvefie

a pfiední svûtlomet.

Hodil mu
na auto popelnici

Mezi 28. a 29. lednem poniãil

neznám˘ vandal vozidlo ·koda

Forman zaparkované na ulici

Tomá‰e Matûjky v R˘mafiovû.

Na kapotu vozu hodil kovovou

popelnici, kterou rozbil ãelní

sklo, a pak je‰tû po‰kodil pravé

pfiední i zadní dvefie a pfiední ka-

potu. ZpÛsobená ‰koda ãiní asi 

5 500 Kã. Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Dopravní nehoda z nedûle 29. 1. 2006. Dodávka Mercedes
a ·koda Forman se stfietly v Ondfiejovû na cestû smûrem na
Olomouc. Viníkem je zfiejmû fiidiã Formanu, kter˘ couval z ulice
na hlavní cestu a nedal pfiednost. Foto: Miroslav Dulaj



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Jednou je nikdy, ale dvakrát, to uÏ je zvyk.  

ruské pfiísloví
Známá i neznámá v˘roãí
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INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - únor 2006

11. 2. 9.00 SVâ DobrodruÏství na snûhu
- v˘prava pro dûti a rodiãe

17. 2. 20.00 SVâ Muzikantsk˘ ples
18. 2. Erna R˘mafiov HC Madness vol. 1 - koncert

24. 2. SVâ Ples Základní ‰koly R˘mafiov
25. 2. Krajská soutûÏ ve stolním tenisu

10.00 SVâ R˘mafiov - TJ Krnov B

14.00 SVâ R˘mafiov - ATS M. Albrechtice

26. 2. 14.30 SVâ Velk˘ ma‰karní ples
pestr˘ program pro dûti, písniãky,

soutûÏe a tanec s olomouckou sku-

pinou Gong, vyhlá‰ení nejzajíma-

vûj‰ích masek

28. 2. 9.00-12.00 SVâ Prázdninová v˘tvarná dílna
batika - technika savování

malovan˘ kvûtináã

vafiení - saláty

11. 2. Svûtov˘ den nemocn˘ch, slaví se od roku 1993 z pod-
nûtu papeÏe Jana Pavla II.

14. 2. Den zamilovan˘ch, slaví se na svátek sv. Valent˘na
15. 2. 1571 nar. a zemfi. Michael Praetorius, nûmeck˘ hudební 

15. 2. 1621 skladatel a teoretik - 435. v˘roãí narození a 385. v˘r. úm.

15. 2. 1781 zemfi. Gotthold Ephraim Lessing, nûmeck˘ dramatik, 

literární kritik a filozof (nar. 22. 1. 1729) - 225. v˘r. úm.

15. 2. 1831 nar. Josef Hlávka, stavitel a mecená‰ vûdy a umûní 

(zemfi. 11. 3. 1908) - 175. v˘roãí narození

17. 2. 1856 zemfi. Heinrich Heine, nûmeck˘ básník a prozaik (nar. 

13. 12. 1797) - 150. v˘roãí úmrtí

17. 2. 1921 nar. Vladimír Svitáãek, reÏisér a scenárista (zemfi. 

23. 8. 2002) - 85. v˘roãí narození

18. 2. 1546 zemfi. Martin Luther, nûmeck˘ náboÏensk˘ reformátor 

a autor písní (nar. 10. 11. 1483) - 460. v˘roãí úmrtí

18. 2. 1901 nar. Hugo Hass, herec (zemfi. 1. 12. 1968) - 105. v˘r. nar.

19. 2. 1896 nar. André Breton, francouzsk˘ spisovatel (zemfi. 

28. 9. 1966) - 110. v˘roãí narození

19. 2. 1951 zemfi. André Gide, francouzsk˘ spisovatel, nositel 

Nobelovy ceny (nar. 22. 11. 1869) - 55. v˘roãí úmrtí

21. 2. Mezinárodní den matefiského jazyka, slaví se od ro-
ku 1999 (UNESCO)

21. 2. 1846 nar. Svatopluk âech, spisovatel (zemfi. 23. 2. 1908) 

- 160. v˘roãí narození

21. 2. 1921 nar. Zdenûk Miler, v˘tvarník, reÏisér animovan˘ch fil-

mÛ, ilustrátor dûtsk˘ch kníÏek, tvÛrce Krteãka - 85. v˘-

roãí narození

21. 2. 1991 âSFR byla pfiijata za ãlena Rady Evropy - 15. v˘r.

22. 2. Den obûtí zloãinu, vyhlá‰en pro stále rostoucí poãet
postiÏen˘ch násilím na poãest dne, kdy v roce 1990
podepsal britsk˘ ministr vnitra Chartu práv dûtí

22. 2. Den my‰lenky bratrství, celosvûtov˘ svátek skautÛ
23. 2. 1821 zemfi. John Keats, anglick˘ básník (nar. 31. 10. 1795) 

- 185. v˘roãí úmrtí

24. 2. 1786 nar. Wilhelm Grimm, nûmeck˘ filolog a pohádkáfi 

(zemfi. 16. 12. 1859) - 220. v˘roãí narození

24. 2. 1801 zemfi. Franti‰ek Martin Pelcl, historik a filolog (nar. 

11. 11. 1734) - 205. v˘roãí úmrtí

24. 2. 1921 nar. Ludvík A‰kenazy, spisovatel, scenárista, autor 

knih pro dûti (zemfi. 18. 3. 1986) - 85. v˘roãí narození

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Vendula Gerhardová ...................................................... R˘mafiov

Barbora Havlová ............................................................ R˘mafiov

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

Ludmila Mendfiecová - Ondfiejov ........................................ 80 let

Blanka Matûjová - R˘mafiov ............................................... 81 let

Anna Baãíková - R˘mafiov .................................................. 83 let

Ludmila Zapletalová - R˘mafiov .......................................... 84 let

Marie âerná - R˘mafiov ....................................................... 85 let

Josef Mlynáfi - R˘mafiov ...................................................... 85 let

Jifiina Drtilová - Janovice .................................................... 86 let

Franti‰ek Rau‰er - R˘mafiov ................................................ 87 let

Rozlouãili jsme se
Josefa Veiglová - Horní Mûsto ............................................... 1933

Václav NároÏn˘ - Tvrdkov ..................................................... 1942

Radomíra Pospí‰ilová - Re‰ov ............................................... 1936

Matrika MûÚ R˘mafiov

Pozvánka na ples

ZZŠŠ RRýýmmaařřoovv,, JJeellíínnkkoovvaa 11

Vás srdečně zve na

ŠŠkkoollnníí „„mmoottýýllkkoovvýý““ pplleess,,
který pořádáme

vv ppáátteekk 2244.. úúnnoorraa 22000066 vvee 2200..0000

K tanci a poslechu hraje hudební skupina

FFoorrmmuullee III,, UUnniiččoovv
Bohatá tombola, výborné občerstvení, program

VVssttuuppnnéé 110000,,-- KKčč

Spoleãnost sahadÏa jóga R˘mafiov zve v‰echny zájemce
na úvodní programy

sahadÏa jógy,

které se budou konat

ve stfiedu 15. 2. 2006 v 18.00
v sobotu 4. 3. 2006 v 16.00

v pfiíjemném prostfiedí základní ‰koly 

na ulici 1. máje v R˘mafiovû.

Na úvodní programy budou navazovat 

pokraãovací programy na stejném místû,

a to vÏdy ve stfiedu od 18.00

Vstup voln˘

„KaÏdá doba má své velké objevy. Ten nejvût‰í leÏí uvnitfi nás.“
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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

sobota 18. února 19.30

Domino
Thriller (USA/Francie 2005)

Pfiíbûh volnû inspirovan˘ Ïivotem modelky Domino Harvey, která se

vzdala úspû‰né kariéry a pfiijala práci pro jistou agenturu v Los

Angeles, jeÏ se zab˘vala chytáním uprchlíkÛ. Stala se obávanou lov-

kyní lidí. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 25. února 19.30

Dûjiny násilí
Thriller (USA 2005)

Tom Stall vedl spokojen˘ Ïivot. Do doby, neÏ se stal hrdinou. Svou

rozhodností zmafiil loupeÏ v bistru a stal se mediální celebritou.

Sláva mu v‰ak není pfiíjemná a touÏí po návratu k svému b˘valému

Ïivotu. Pfiístupn˘ od 15 let

Mûstská knihovna

Pozvánka na v˘stavu obrazÛ
olejomaleb a pastelÛ

Miroslava Morávka z Janovic
V̆ stava se koná v prostorách galerie Mûstské knihovny R˘mafiov

od 20. února do 15. bfiezna 2006

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

Reprodukce: Miroslav Morávek
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

4. února - 5. bfiezna

Ludûk Adámek - vitráÏe, kresby, koláÏe, plastiky
V̆ stavní sezónu Galerie Octopus

2006 zahajuje sv˘mi pracemi oblí-

ben˘ a osvûdãen˘ autor Ludûk

Adámek. Nutno pfiipomenout, Ïe

pfied nûkolika lety zamûnil ru‰nûj‰í

a hektiãtûj‰í Ïivot v Uniãovû za po-

klid Huzové, jeÏ se mu stala do-

movem. Jedná se o umûlce s v‰e-

strann˘m nadáním, ãlovûka úÏasnû

pracovitého, obdivuhodnû trpûli-

vého, neobyãejnû zruãného, zcela

originálního a duchaplného. V je-

ho obsáhlé tvorbû najdeme svafio-

vané postaviãky z materiálu, jeÏ

dalo prostfiedí, v nûmÏ pracoval,

sítka, kuliãky z loÏisek, odfiezky,

krouÏky, trubiãky a dal‰í. Patfií sem

téÏ osobité geometrické tvary ma-

lované razítkov˘mi barvami na

ruãním papífie ãi pracné v˘tvory ti-

sícÛ barevn˘ch tahÛ svazky náplní

do propisovaãek, jeÏ postupnû na-

hradily malby na velk˘ch obdélní-

cích ãerného térového papíru.

A tak mÛÏeme pokraãovat aÏ k vit-

ráÏov˘m vázám, mísám a podno-

sÛm, které neobyãejnû zaujaly na

spoleãné v˘stavû v˘tvarné skupiny

Octopus loni. Pan Adámek má ta-

lent pfietváfiet na umûlecké pfied-

mûty vûci bûÏné, odloÏené ãi zapo-

menuté i jejich zdánlivû neupotfie-

bitelné zlomky, jeÏ se povalují

a moÏná oãekávají znovuzrození

zapomenuty na pra‰n˘ch dvorcích

ãi v hromadách ilegálního odpadu,

zvlá‰tního to rysu na‰í ãacké ná-

rodní povahy. V jeho díle se skr˘-

vá ohromné pochopení

tvaru a mofie fenomé-

nu, jenÏ b˘vá naz˘ván

zlat˘ma ãesk˘ma ruka-

ma ãi dílnou na kolenû,

k níÏ dovedla ná‰ ná-

rod kdysi nutnost.

Nynûj‰í instalací se au-

tor ve sv˘ch pastelech

vrací v nov˘ch i tradiã-

ních tvarov˘ch kombi-

nacích k pracn˘m

kresbám z devadesát˘ch let

v plastiãtûj‰í podobû nebo zajíma-

v˘mi dvojrozmûrn˘mi geometric-

k˘mi tvary. Nejãastûj‰ím je princip

rotace - neustálého pohybu, jenÏ

nejlépe vyjadfiuje temperament au-

tora, kter˘ nezapfie ani velké

mnoÏství vystavovan˘ch prací.

V men‰ím sále se objevují origi-

nální koláÏe. Opût se jedná o neo-

byãejnû klopotná dílka vznikající

nalepováním drobn˘ch etiket.

Barevn˘ ãi jednobarevn˘ efekt za-

stfien˘ jakoby bíl˘m oparem zde

tvofií podmalba, jeÏ prosvítá. V‰e

má proti rozmáchlosti plastik

a kreseb tentokrát pfiesn˘ a doko-

nal˘ fiád.

Plastika pokroãila k v˘raznûj‰í

kombinaci materiálÛ, kovÛ vãetnû

barevn˘ch a skla pískovaného, zr-

cadlového, barevného, prÛhledné-

ho ãi opálového, pfiipomínajícího

mléãné i ‰etrnû barevné plochy le‰-

tûného polodrahokamu. Autor oÏi-

vuje zdánlivû nahodilé souãásti

rÛzn˘ch zafiízení ke zcela novému

úãelu spojováním, doplÀováním

a patinováním do koneãného tva-

ru. Zaujme praktick˘ stolek se ‰a-

chovnicí, lampa, krystal ãi podoby

fantastick˘ch zvífiat a ptákÛ ãi ab-

surdních tvarÛ. Jen velmi vzácnû

se objevuje plastika antropomorf-

ní, jeÏ dominovala na poãátku de-

vadesát˘ch let. VitráÏ, jiÏ stûÏí

mnohdy od plastiky oddûlit, jiskfií

úÏasn˘mi barvami a kombinacemi

a jejich nádhera vynikne víc, po-

kud jimi necháme procházet svût-

lo. K naprosté dokonalosti je v‰ak

dovedou rozzáfiit paprsky slunce.

Efekt posiluje zcela nov˘ nápad,

lepení jemn˘ch barevn˘ch seg-

mentÛ do nûkdy nemal˘ch ohrani-

ãen˘ch ploch. V‰e spojuje dokona-

lost staré tradice a nápadÛ napros-

to neotfiel˘ch. Pokud se jedná 

o uÏitou vitráÏ stolní, pak se mÛ-

Ïeme doslova kochat neopakova-

teln˘mi mísami, podnosy a dal‰ími

pfiedmûty, které rozbíjí vyumûlko-

vanou pravidelnost rozmáchl˘mi

prostory a neãekan˘mi lomy.

V̆ stava je zajímavá z nûkolika

hledisek: nejenÏe poskytuje ne-

v‰ední záÏitek, ale nabízí téÏ moÏ-

nost sledovat v˘voj autorov˘ch ná-

zorÛ a témat a navíc ukázku, jak

moÏno pov˘‰it vûci bûÏné, zapo-

menuté a odhozené na pfiitaÏlivé

v˘tvarné dílo.  Galerie Octopus

Kluzi‰tû R˘mafiov
Po - Pá   15.15 - 17.15
So - Ne   13.00 - 17.00

(V dobû hokejového zápasu o víkendu
je hodina bruslení pro vefiejnost

posunuta od 16.30 - 19.30)

Servis sluÏeb

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.

Obãanské sdruÏení Wellness 
pro zdraví a dobrou náladu

(U Edrovického rybníka)

MasáÏe - sauna
Provozní doba:

âtvrtek (Ïeny)15.00 - 21.00
Pátek (muÏi)15.00 - 21.00

LyÏafisk˘ vlek Na Stráni - R˘mafiov
Po - Pá  14.00 - 17.00
So - Ne  9.00 - 17.00

(Upozornûní: vlek je v provozu za pfiedpokladu
minimálního poãtu 10 lyÏafiÛ)

VODNÍ AEROBIK
V KRYTÉM BAZÉNU V B¤IDLIâNÉ

KDY? - kaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 17.00 do 18.00

POMÒCKY - aqua rukavice a pásy - v cenû cviãení

Cviãení napomáhá ke sníÏení hladiny krevního tlaku, ke
zlep‰ení srdeãní funkce a ke zrychlení hojiv˘ch procesÛ

svalÛ, ‰lach, kostí a kloubÛ.
Cviãení je vhodné pro v‰echny vûkové

i váhové kategorie.

Informace na tel.: 737 241 299

AQUACENTRUM SLUNCE

Plavání pro vefiejnost v únoru

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

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

Pondûlí zavfieno

Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod.

âtvrtek 14.00 - 19.00 hod.

Pátek 14.00 - 18.30 hod.

Sobota 13.00 - 19.00 hod.

Nedûle 13.00 - 19.00 hod.
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¤ád nûmeck˘ch rytífiÛ v sobû spojoval stejnû ja-

ko jiné rytífiské fiehole prvek rytífisk˘ s duchov-

ním, tj. pastoraãním (péãe o vûfiící: m‰e, kfity,

svatby apod.), misijním a charitativním. Ve star-

‰ích dobách mûli nejvût‰í v˘znam rytífii, fiádoví

bratfii. Z nich b˘val volen velmistr, nejvy‰‰í

pfiedstavitel fiádu obdafien˘ nejvy‰‰í mocí, dal‰í

preláti a také komtufii. Rytífii skládali doãasné

a poté vûãné sliby poslu‰nosti, ãistoty, tj. celibá-

tu, a chudoby a v‰e, co potfiebovali k Ïivotu a po-

slání (‰ífiení kfiesÈanství, ale i jiné ãinnosti), patfii-

lo fiádu, sami nemûli naprosto Ïádn˘ majetek.

Zavazovali se v‰ak (jako v‰ichni svût‰tí rytífii)

téÏ k boji na obranu víry, ochranû vdov, sirotkÛ

a v‰ech strádajících. Mûli v‰ak zakázány turna-

je, lovy a jiné zábavy.

Talár a v boji brnûní zakr˘val dlouh˘ bíl˘ plá‰È

(surcot) s ãern˘m, pÛvodnû berliãkov˘m kfiíÏem

na rameni (od r. 1191), templáfii nosívali stejné

znamení, ale v ãervené barvû, pozdûji jej u fiádu

nûmeck˘ch rytífiÛ nahradil ãern˘ tlapat˘ (herolt-

sk˘) kfiíÏ se stfiíbrn˘m (bíl˘m) lemem podobn˘

sloÏitûj‰ímu dne‰nímu. Svého rodového erbu se

zprvu vzdávali.

Jejich podfiízen˘mi byli tzv. polobratfii a sluÏeb-

ní bratfií. Neskládali velké sliby, ale zÛstávala

jim povinnost naprosté poslu‰nosti (obedience).

Od bratfií (rytífiÛ) se li‰ili ‰ed˘mi plá‰ti se stej-

n˘m znamením kfiíÏe na prsou. Vojsko se nají-

malo a fiádoví Ïoldnéfii nosívali do boje bíl˘ ‰ka-

pulífi (pruh látky navleãen˘ pfies hlavu) oznaãe-

n˘ na prsou i zádech fiádov˘m kfiíÏem. Elitou ar-

mády a nejúãinnûj‰í zbraní byli tedy rytífii, ktefií

se nijak neli‰ili ani v˘zbrojí, ani taktikou od ry-

tífiÛ svûtsk˘ch.

Do boje zasahovali soustfiedûn˘m útokem na

stfiednû tûÏk˘ch koních (nikoli tûÏk˘ch!) a hlav-

ním úãelem bylo silou prorazit nepfiátelskou li-

nii. Podobnû jako jiní mûl kaÏd˘ rytífi nevelk˘

houfec pû‰ích, ktefií s ním spolupracovali v oka-

mÏiku, kdy se boj rozpadl na duely obrnûn˘ch

jednotlivcÛ.

V dobû míru Ïili rytífii stejnû jako ostatní mni‰-

ské fiády. âást dne trávili na modlitbách ãi pfii

meditaci a pfiedãítání lekcí, den zaãínali kolem

ãtvrté ranní sebebiãováním. Nûktefií prosluli ja-

ko v˘znamní misionáfii ãi vzdûlanci (pfi. Luther

z Brun‰viku).

Problémem a dÛvodem ãastého nepfiátelství

k fiádu ze strany mocn˘ch a mnohdy i biskupÛ

a ostatních fieholníkÛ nebyla skuteãnost, Ïe vel-

mistra (Magistra generalis) volili jako doÏivotní-

ho vladafie, ale Ïe vystupoval jako pfiím˘ doÏi-

votní vazal Krista a uznával nad sebou jedinû au-

toritu fiímského papeÏe, a pokud k tomu nebyl

donucen silou, odmítal b˘t leníkem (vazalem)

jakéhokoli panovníka vãetnû nûmeck˘ch císafiÛ.

Nepodfiizoval se ani vysok˘m církevním prelá-

tÛm vãetnû kardinálÛ a biskupÛ. Pokud nûkdy

uznal napfi. lenní podfiízení polskému panovní-

kovi, vÏdy tomu pfiedcházela katastrofální vo-

jenská poráÏka fiádu a bylo tomu tak z nezbytí.

Velmistry volila fiádová kapitula, sbor komturÛ

a dal‰ích nejvy‰‰ích hodnostáfiÛ rytífiského fiádu.

Velká území patfiící fiádu vyÏadovala téÏ jistou

formu vlády, kterou tvofiili s velk˘m komturem

(‰éfem diplomacie, odpovídal ministru zahrani-

ãí), zástupcem velmistra, velk˘ mar‰álek (vrch-

ní velitel vojska i námofinictva, nûco jako náãel-

ník generálního ‰tábu a ministr obrany dohro-

mady), fiádov˘ ‰pitálník (nadfiízen˘ fiádov˘ch

nemocnic), pokladník (Tressler), správce fiádo-

v˘ch financí, a drapier (Trapier), kter˘ zastával

funkci nejvy‰‰ího hospodáfie a zásobovatele

v dobû váleãn˘ch taÏení. V̆ znamné místo ve

správû zemí mûl téÏ Deutschmeister (zástupce

pro Nûmecko a Itálii) - námûstek velmistra pro

správu komend v nûmeckém císafiství, rusk˘

mistr a livonsk˘ mistr, následovník velmistra fiá-

du meãov˘ch rytífiÛ, kter˘ se ve 13. století s nû-

meck˘m fiádem spojil, fiídil správu Pobaltí.

Zem‰tí komtufii spravovali jednotlivé fiádové

provincie, kupfi. polskou, ãeskou, rakouskou,

a podléhali pfiímo velmistrovi. Zemsk˘mi správ-

ci se stávali podobnû jako jinde místní ‰lechtici,

u nás pfieváÏnû ãe‰tí pfiíslu‰níci fiádu z rytífisk˘ch

ãi pansk˘ch rodÛ. Men‰í komorní celky, ãestné

vlastnictví velmistra, se naz˘vali bailie nebo ba-

ilivie, coÏ byl správní celek rovnající se králov-

skému mûstu a naz˘van˘ podle tajné rady - bai-

li. Pro malé komturie (nejmen‰í fiádová panství,

hrady ãi farní komturie - fary) se bûÏnûji uÏíval

název komenda.

UÏ pomûrnû brzy vznikl i institut familiárÛ (fa-

miliáfiÛ), ãesky by bylo moÏno nazvat pfiibratfie-

n˘ch, tj. laick˘ch pfiíznivcÛ, kter˘m bylo uvede-

né dÛstojenství udûleno jako vyznamenání vãet-

nû moÏnosti nosit pfii vybran˘ch pfiíleÏitostech

fiádové symboly. Poznali se podle bíl˘ch plá‰ÈÛ

s poloviãními kfiíÏi. Nejznámûj‰ím familárem

byl Zikmund Lucembursk˘.

Fary spravovali fiádoví knûÏí, ktefií nebyli rytífii,

ale prost˘mi fieholníky, tvofiili v‰ak rovnûÏ velmi

v˘znamnou sloÏku fiádu, zakládali kostely a fa-

ry, pofiádali misie k pohanÛm a ‰ífiili kulturu.

Také oni nosili bíl˘ surcot jako rytífii. ¤ádové

sestry peãovaly v ãetn˘ch fiádov˘ch nemocni-

cích (‰pitálech) o pacienty, zestárlé nemohoucí

lidi ve starobincích a chudé v chudobincích,

pfiedstavovaly po vojenské ãinnosti dal‰í a z hle-

diska fiádu stejnû dÛleÏitou ãinnost charitativní.

Kromû nich existovaly i poloviãní sestry (polo-

sestry), které mûly právo na majetek a mohly se

vdávat. Na území Ïila i drobná ‰lechta v lenním

pomûru k fiádu.

V‰ude na fiádov˘ch panstvích platila na stfiedo-

vûk aÏ neuvûfiitelná daÀová, ale i vÛbec obecná

kázeÀ, coÏ se net˘kalo jen poddan˘ch, ale pfie-

dev‰ím rytífiÛ sam˘ch. Snad právû to ovlivÀova-

lo bûÏné obyvatele, neboÈ tvrdost ke druh˘m by

mûla b˘t vÏdy vyváÏena stejnou, i vût‰í tvrdostí

k sobû samému - to se v dne‰ní dobû, jak vidí-

me, pfiíli‰ nenosí. Pokus rytífie o zbûhnutí, i to se

obãas stávalo, se trestal velmi tvrdû aÏ drasticky,

znám˘ a velmi ponur˘ film Údolí vãel byl sice

fikcí, ale nedaleko pravdy. Jakékoli poru‰ení tfie-

ba jen ústního slibu se povaÏovalo za nesmírn˘

pfiestupek a hlubokou nemorálnost, nikoli jako

dnes, kdy jsou obãas smlouvy cárem papíru

a nedodrÏované sliby obecnou módou a v˘ta-

hem k moci a kor˘tku.

DÛkladnû kontrolovali fiádoví hodnostáfii v ãele

s pokladníkem téÏ ve‰ker˘ obchod a pohyb fi-

nancí. Pfiesto a moÏná právû proto pomohla dÛ-

vûra mûstÛm fiádu k jinde nevídan˘m svobo-

dám. Na fiádov˘ch panstvích neznali sedláci ro-

botu a neexistovalo ani nevolnictví, v tom fiád

vycházel ze zku‰eností ze Svaté zemû, kde byli

prostí kfiiÏáci neobyãejnû dÛleÏit˘mi spolubo-

jovníky a svoboda jim právem náleÏela, ale v˘-

znamnou zku‰eností byl i fakt, Ïe ãlovûk se

o vlastní stará nejlépe a moÏnost svobodnû pod-

nikat vede k bohatství ãi aspoÀ k optimálnímu

Ïivotu, a tak nesmírnû pomáhá státu. Poddaní

tak zÛstávali vûrní, neboÈ hájit fiád znamenalo

hájit sebe a navíc majetnûj‰í snáze platili nutné

danû. Pfiesto v‰ak se ãasem mnohé zmûnilo a ob-

rátilo proti fiádu, ale nepfiedbíhejme.

¤ádová území byla zcela sobûstaãná ve v‰ech 

ohledech, vãetnû produkce potravin. Znaãná

nadprodukce se vyváÏela (obilí, med, ryby, pivo,

koÏe‰iny, lnûné a konopné v˘robky). DÛleÏitá

byla i tûÏba jantaru na pobfieÏí Baltu. ¤ád razil

svou pomûrnû kvalitní stfiíbrnou minci. Zisk fiá-

du se vracel do rozvoje státu, dílem ‰el na chari-

tu, vydrÏování vojenské síly a rytífii byli nejed-

nou vûfiiteli panovníkÛ. V dobû nejvût‰ího rozk-

vûtu fiádu, za velmistra Konráda z Walenrode

(1391 - 93), stála v ãele instituce více neÏ stovka

hodnostáfiÛ, fiád mohl vyslat do pole nesmírné

mnoÏství 4 000 dokonale vyzbrojen˘ch rytífi-

sk˘ch bratfií a 6 000 pû‰ích ãi jízdních knechtÛ

(nejsilnûj‰ím stfiedovûk˘m panovníkem byl

o víc neÏ století dfiíve Pfiemysl Otakar II., král Ïe-

lezn˘ a zlat˘, kter˘ disponoval tehdy nejvût‰í ev-

ropskou rytífiskou hotovostí, asi sto padesáti

jízdními tûÏkoodûnci), na farnostech bylo usaze-

no kolem tisíce knûÏí. V fiádové zemi stálo 55 

opevnûn˘ch mûst, 48 hradÛ, 20 000 vesnic a mo-

fie brázdilo na 800 galérách (ozbrojen˘ch vojen-

sk˘ch korábech) 5000 námofiníkÛ. Na sever od

Alp nebylo rozsáhlej‰í pevnosti neÏ Marlbork.

Nejvût‰ími mûstsk˘mi správními centry byla

ToruÀ, Chelmno, GdaÀsk, dominoval Královec

Pfiemysla Otakara II. Mgr. Jifií Karel

SloÏení fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ do získání Sovince
Z historie

Rytífi fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ - 18. století
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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 sou-

tûÏe, která nese v názvu jméno na‰í slavné kra-

janky, naivní malífiky a básnífiky Marie

Kodovské. Do soutûÏe se mÛÏe pfiihlásit kdoko-

liv literárnû ãi v˘tvarnû ãinn˘ bez ohledu na

vûk, spoleãenské postavení, náboÏenské vyzná-

ní a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ poãíná leto‰-

ním lednem a potrvá aÏ do konce srpna, kdy bu-

dou v‰echny pfiíspûvky vyhodnoceny. Na pod-

zim bude ve Studentském klubu SVâ pro

v‰echny autory uspofiádán tradiãní literární ve-

ãer spojen˘ s v˘stavou, vyhlá‰ením a ocenûním

vítûzÛ.

Pi‰te, ver‰ujte, kreslete, malujte a fotografujte,

va‰í fantazii se meze nekladou. SoutûÏ není te-

maticky, Ïánrovû ani teritoriálnû vymezena

(hranice r˘mafiovského regionu nejsou zavazu-

jící). Zasílejte nám své dosud nepublikované

básnû, povídky, fejetony (nejlépe v elektronické

podobû) i v˘tvarné poãiny a fotografie, ty nej-

zajímavûj‰í budeme prÛbûÏnû otiskovat. KaÏd˘

pfiíspûvek opatfiete sv˘m jménem a kontaktem.

Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe vyjadfiují auto-

fii souhlas s jeho pfiípadn˘m oti‰tûním na strán-

kách R˘mafiovského horizontu. Neãitelné ru-

kopisné literární práce budou ze soutûÏe vyfia-

zeny.  ZN

poezie ilustrace

Miroslav Václavek
KdyÏ se...

Kroky snûhu

závûj kfiídel

bílí hosté

na mém prahu

kdo má klíã ke v‰em dvefiím
jsem ten co chtûl by vejít
a z tolika nedokonal˘ch slov

jsem se nauãil mlãet

za v˘chodu

kdyÏ se ptá‰

Petr Václavek:
KdyÏ zavfiu oãi I.

KdyÏ zavfiu oãi,

jsou tam plameny.

Z m˘ch víãek mot˘li,

vylétnou do tmavé noci.

KdyÏ zavfiu oãi II.

Nejsou tam plameny,

je tam ãerná díra,

dvû temné oãi bezedna,

odraz v‰ehomíra. Dítû, autor: Miroslav Václavek

Bez názvu, autor: Petr Václavek

MMiimmoo pprraaccoovvnníí ddoobbuu llzzee ssjjeeddnnaatt nnáákkuupp
nnaa mmoobbiill.. tteell..:: 777755 220066 447722

NOVÁ PRODEJNA AUTODÍLÒ
((pprroo nnáákkllaaddnníí aauuttoommoobbiillyy))

PPRROOVVOOZZNNÍÍ DDOOBBAA::

PPOO - PPÁÁ    77..3300 - 1155..3300

OOTTEEVV¤¤EENNOO OODD 66.. 22.. 22000066
HHOORRNNOOMMùùSSTTSSKKÁÁ 77

((vv ppfifiíízzeemmíí ssííddllaa ââeesskkoobbrraattrrsskkéé ccíírrkkvvee eevvaannggeelliicckkéé))

Pozvánka do divadla
Amatérsk˘ spolek Mahen zve v‰echny milovníky divadla na premiéru no-

vû nastudované hry, situaãní komedie Neila Simona s názvem ¤eãi.

Premiéra pfiedstavení se uskuteãní v pondûlí 27. února v 19.30, v repríze

pak v pondûlí 6. bfiezna 2006 v 19.30. Vstupenky jsou v prodeji jiÏ v tûch-

to dnech v Informaãním centru pfii Mûstském muzeu v R˘mafiovû na ná-

mûstí Míru.

Neváhejte a pfiijìte se pobavit. O komické situace nebude nouze a pfii

tomto pfiedstavení se nudit rozhodnû nebudete.

Na pfiedstavení srdeãnû zvou herci a reÏisérka divadelního spolku Mahen
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Pfiipomínáme si

Organizace a spolky

Mezinárodní den matefiského jazyka
Generální fieditel UNESCO Koichiro Matsuura

u pfiíleÏitosti loÀského Dne matefiského jazyka

fiekl: „Matefiské jazyky jsou jedineãné, protoÏe
formují ãlovûka od jeho narození, poskytují mu
svérázn˘ pohled na svût, kter˘ nikdy nevyhasne
bez ohledu na to, kolik dal‰ích jazykÛ si ãlovûk
osvojí pozdûji.“ Pravidelné oslavy Dne matefi-

ského jazyka od roku 1999 dokazují, Ïe UNE-

SCO si pfieje a je schopno pomáhat pfii zacho-

vání jazykového dûdictví celého svûta proti ná-

silné globalizaci bez respektu k lidem a jejich

jazykÛm a kulturám.

Na svûtû existuje s urãitostí nejménû 2422 ja-

zykÛ - do tolika fieãí totiÏ jiÏ byla pfieloÏena

Bible. Svûtov˘ch jazykÛ je ale mnohem víc,

poslední uvádûné ãíslo je 6912 a patrnû není

koneãné. Nûkter˘mi jazyky v‰ak uÏ dnes

mluví pouze nûkolik desítek lidí, nebo do-

konce jen jednotlivci. Uvádí se, Ïe kaÏdé dva

t˘dny nûjak˘ jazyk umírá a do roku 2100 má

údajnû zaniknout aÏ 90 procent existujících

jazykÛ. Mezi tûmi, kter˘mi dnes uÏ nikdo ne-

mluví, jsou napfiíklad keltsk˘ jazyk manx

(jímÏ se mluvilo na britském ostrovû Man)

nebo fieã proslul˘ch indiánsk˘ch bojovníkÛ

MohykánÛ; jejich poslední mluvãí jiÏ zemfie-

li. Je moÏné, Ïe v dÛsledku prudk˘ch spole-

ãensko-ekonomick˘ch zmûn spojen˘ch s glo-

balizací kolem roku 2030 vymizí napfiíklad

indiánsk˘ jazyk keãua, kter˘m dnes mluví

mnoho lidí v Latinské Americe, zejména

v Peru. Ale i v Evropû je fiada jazykÛ ohroÏe-

na - napfi. ugrofinské jazyky v Pobaltí (kdo

zná livon‰tinu?), dochází také k v˘raznému

oslabení vlivu dfiívûj‰ích v˘znamn˘ch jazykÛ

keltské skupiny (breton‰tinu dnes ve Francii

ovládá sotva 300 tisíc lidí, pfied 80 léty se jí

dorozumívalo více neÏ milión lidí). Mnoho

z jazykÛ, které vymizely nebo jsou ohroÏeny,

bylo nebo je zaloÏeno na ústní tradici, nikdy

nedospûlo k písmu ani literatufie, a nelze pro-

to poãítat s jejich rozvojem ani s jejich za-

chováním v pÛvodní podobû.

Jsou ale i opaãné pfiíklady - v Indii zazname-

nává v˘razn˘ vzestup hind‰tina, zjevnû

v souvislosti s masovou zábavou produkova-

nou Bollywoodem, indickou filmovou továr-

nou na sny. Za bizarní je oznaãována skuteã-

nost, Ïe desítky tradiãních africk˘ch jazykÛ

dnes ustupují pfied dravou wolof‰tinou ãi sva-

hil‰tinou, a za jeden z dÛvodÛ se povaÏuje to,

Ïe wolof‰tina má vût‰í prestiÏ, protoÏe je spo-

jena s módou a hip hopem...

A jak je na tom ná‰ matefisk˘ jazyk? âe‰tina

patfií do první stovky nejuÏívanûj‰ích jazykÛ

svûta, spolu se srb‰tinou a indick˘m jazykem

ãattisgarhi se dûlí o 75. Ï 77. místo (na prv-

ním místû je mandarinská ãín‰tina s 874 mil.

mluvãích, následuje ‰panûl‰tina s 322 milio-

ny, angliãtina s 309 miliony, hind‰tina se 180

miliony, portugal‰tina se 177 miliony, ru‰tina

je na místû sedmém se 145 miliony a nûmãi-

na na místû devátém s 96 miliony mluvãích).

Odborníci zatím Ïádné váÏné ohroÏení ãe‰ti-

ny nevidí, domnívají se, Ïe má pevnou a Ïi-

votaschopnou základnu uÏivatelÛ a ani zv˘-

‰en˘ poãet pfiistûhovalcÛ by ji nemûl ohrozit.

Stejnû jako v pfiípadû jin˘ch jazykÛ, její pfie-

Ïití závisí i na její prestiÏi. Pokud bude ãe‰ti-

na jazykem vzdûlání, sdûlovacích prostfiedkÛ

a kaÏdodenních rozhovorÛ, vytlaãení jí ne-

hrozí. Angliãtina má samozfiejmû v dne‰ní

spoleãnosti v˘znamné postavení a v nûkte-

r˘ch vûdních oborech je dnes tûÏké najít zá-

sadní studie a knihy psané v ãe‰tinû, protoÏe

je v˘hodnûj‰í je publikovat anglicky.

Odborníci se v‰ak domnívají, Ïe angliãtina

nepfiedstavuje skuteãné ohroÏení ãe‰tiny, bu-

de si v‰ak zajisté razit dal‰í cestu ke svûtu,

kde kaÏd˘ umí více fieãí.

A tak si jí vaÏme, na‰í matefi‰tiny, která ze

skromn˘ch pomûrÛ poãátkem minulého tisí-

ciletí, v tûsné a nelehké blízkosti v‰udypfií-

tomné a silné nûmãiny, vyrostla v plnohod-

notn˘ a bohat˘ jazyk, schopn˘ reagovat i na

prudk˘ technick˘ a spoleãensk˘ v˘voj na

pfielomu 20 a 21. století, ale která nám záro-

veÀ poskytuje moÏnost exaktního my‰lení

a vyjadfiování v‰eho, vãetnû na‰ich citÛ, poci-

tÛ nebo pfiedstav.

Za vyuÏití textÛ
Michala Mocka a Franti‰ka ·mahela,

MF Dnes, zpracoval M. Marek

âím krmit ptactvo v zimû
Pokud jde o krmení ptákÛ, mnohem dÛleÏi-

tûj‰í neÏ ãím krmit je ãím rozhodnû nekrmit.

Dvû vûci jsou pro ptáky v zimû vyslovenû

NEBEZPEâNÉ, a to SÒL a VODA. SÛl je ve

vût‰ím mnoÏství jed, pro ptáky velikosti ãíÏ-

ka je smrtelná dávka jedno zrnko soli, kterou

se posypávají rohlíky. Voda je velmi nebez-

peãná v mraze - ptákÛm omrzají namoãené

ãásti tûla (ve velk˘ch mrazech i zobák).

Nejhor‰í je, mohou-li se ptáci koupat. V mra-

ze to znamená prakticky okamÏitou smrt!

Promoãené pefií nehfieje, ale naopak okamÏi-

tû zmrzne. Ptáci v zimû nemají s nedostatkem

vody problém - bûÏnû zobou sníh, a nevadí

jim to. VODA A COKOLI SLANÉHO NA

KRMÍTKO NEPAT¤Í!

Dále by se na krmítka ani vodním ptákÛm ne-

mûlo dávat nic kofienûného, odpadky z ku-

chynû apod. To ale tak úplnû neplatí napfi. pro

havrany, ktefií mají velmi rádi odfiezky masa

a ‰lachy, i kdyÏ byly tfieba vafiené v solené vo-

dû. Jsou pfiece jen vût‰í a tro‰ku soli snesou.

Stejnû tak kachny a labutû - tûm se navíc sÛl

ve vodû rozpustí a zfiedí. Neznamená to

ov‰em, Ïe jim máme potravu solit!

Koho ãím krmit:

Drobní pûvci (krmítko): sluneãnice, mák, 

ovesné vloãky, kukufiice, smûsi pro ptáky,

lesknice, proso, jakákoli jiná semena, strou-

hanka - ptáci si sami vyberou, co jim chutná.

MoÏno zkusit i r˘Ïi, ale pouze vafienou v ne-

solené vodû (syrová je pfiíli‰ tvrdá).

Kosi, kvíãaly, brkoslavi: jablka napíchaná na

vûtviãky stromu nebo pfiímo na zemi, bram-

bory vafiené v NESOLENÉ vodû.

Strakapoudi, brhlíci, s˘kory: lojové koule,

stejnou sluÏbu ptákÛm udûlá syrov˘ lÛj zavû-

‰en˘ na vûtev. Lze jej i pfietavit (pozor - ne-

pfiepálit!) a smíchat se semínky (sluneãnice,

mák), ale není to nutné. Takovouto smûs ne-

bo i ãist˘ pfietaven˘ lÛj je dobfie zatírat do kÛ-

ry stromÛ.

Havrani: jediná v˘jimka, kdy lze krmit nûkte-

r˘mi odpadky z kuchynû, zejména odfiezky

z masa (syrov˘mi i vafien˘mi). Pozor ale na

kofienûné vûci. Havrani jsou v‰eÏravci, takÏe

kromû masa je lze krmit témûfi ãímkoli (jabl-

ka, star‰í, ale ne úplnû tvrd˘ chléb ...).

Kachny, labutû: mají-li moÏnost si vybrat, dá-

vají jednoznaãnû pfiednost peãivu pfied ostat-

ními druhy krmiva. Nemá proto smysl krmit

je napfi. strouhanou mrkví smíchanou s otru-

bami (jak se obãas doporuãuje) tam, kde 

ostatní krmí chlebem. Peãivo by nemûlo b˘t

solené a ãerstvé, nejlep‰í je zhruba dva dny

staré, ale ne úplnû tvrdé. Z praxe je ale zfiej-

mé, Ïe vodním ptákÛm ani zcela ãerstvé peãi-

vo Ïádné problémy neãiní (ve vodû se roz-

moãí a navíc kachny mají kachní Ïaludek). 

Za âeskou spoleãnost ornitologickou
Miroslav Glacner

S˘korka parukáfika

Kos ãern˘ (Turdus merula), mlad˘ samec
Fota: Miroslav Glacner
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Z okolních mûst a obcí

Ohlednutí za sportovní akcí
Velmi zdafiil˘ turnaj na Základní ‰kole v Bfiidliãné

V sobotu 17. prosince probûhl na

Základní ‰kole v Bfiidliãné turnaj

ve stolním tenise o Pohár fieditelky

‰koly Mgr. Ivany Václavíkové.

SoutûÏe se zúãastnilo celkem 48

ÏákÛ. Potû‰itelná byla i velká úãast

rodiãÛ a divákÛ, ktefií na turnaji ve

stolním tenise byli vÛbec poprvé.

Mantinely okolo v‰ech stolÛ v tû-

locviãnû, uspofiádané laviãky pro

hráãe i diváky, rozhlas volající hrá-

ãe k zápasÛm, obãerstvení pro hrá-

ãe zdarma, káva pro diváky, to by-

la velká deviza, kterou pfiinesl díky

velk˘m zku‰enostem a nesmírné

obûtavosti jeden z pedagogÛ této

‰koly Mgr. Zaìa

Zavadil, kterého

znám od sv˘ch ‰kol-

ních let. Dûlával po-

dobné turnaje fiadu

let a jako b˘valému

vynikajícímu hráãi

stolního tenisu mu

praxe dopomohla

k tomu, aby dokázal

podobné turnaje zor-

ganizovat.

V závûru turnaje

pfiedával odmûny

a poháry tûm nejlep‰ím PhDr.

Miroslav Glacner, také b˘val˘

‰piãkov˘ hráã stolního tenisu.

Star‰í kategorii vyhrál podle oãe-

kávání Ïák Z· Bfiidliãná Petr

Gregovsk˘, druhé a tfietí místo ob-

sadili rovnûÏ Ïáci Z· Bfiidliãná

Pavel Novysedlák a stále se lep‰ící

Ïaãka Pavla Gunãagová. Mlad‰í

kategorii vyhrál Ïák Z· R˘mafiov

Luká‰ Rektofiík. Na druhém a tfie-

tím místû se umístili Ïáci Radim

Kubeãka a Marek Langr ze Z·

Bfiidliãná.

Právem si zaslouÏí podûkování

i fieditelství Základní ‰koly

v Bfiidliãné, které umoÏÀuje sv˘m

ÏákÛm na zelen˘ch stolech dennû

trénovat. Bronislav Rektofiík,
hráã stolního tenisu, R˘mafiov

Ve Staré Vsi vítali malé obãánky
V sobotu 21. ledna se ve Staré

Vsi uskuteãnilo vítání obãánkÛ,

ktefií se v obci narodili za po-

slední tfii roky. „Nejúrodnûj‰ím“

rokem byl ten loÀsk˘, neboÈ

v nûm se do Staré Vsi narodilo

sedm dûtí.

Obecní úfiad pfiipravil program,

kter˘ zahájilo vystoupení dûtí ze

základní ‰koly, pak pfiedseda ko-

mise pro obãanské záleÏitosti

dûti pfiedstavil a starosta je ve

svém projevu pfiivítal do obecní

pospolitosti. Obecní úfiad pro

kaÏdé dítû zfiídil v bance konto

se základním vkladem a kaÏdé

dítû také dostalo hraãku a pamût-

ní list. A tady je seznam na‰ich

nov˘ch obãánkÛ:

Luká‰ Vyroubal, Aniãka Gajdo‰o-

vá, Sabina Hamerková, Tomá‰

Bátla, Denis Zobal, Klára Slová-

ková, Katefiina Malá, Karolína

Knápková, Andrea Kramafiíková,

Adam âerníãek a Tobiá‰ Gurban.

Pfiejeme jim do Ïivota hodnû

‰tûstí. 

Pavel Hejsek, starosta Staré Vsi

Úspû‰ní absolventi kurzÛ budou mít zaji‰tûnou nabídku práce
Dal‰í zcela bezplatné kurzy nabízí zájemcÛm

projekt Bilanãní diagnostika. Tentokrát mají

nezamûstnaní mimofiádnou ‰anci získat akre-

ditovanou kvalifikaci k uÏívání poãítaãe

a zejména k obsluze moderních obrábûcích

strojÛ CNC ãi k poãítaãovému navrhování

CAD/CAM.

Do kurzÛ se mohou pfiihlásit lidé evidovaní

na úfiadech práce (ÚP) v Bruntále, Krnovû

a R˘mafiovû, mohou to b˘t dlouhodobû neza-

mûstnaní, nezamûstnaní do 25 let nebo lidé

s nízkou úrovní kvalifikace.

V rámci projektu jiÏ zaãaly bezplatné jazyko-

vé, komunikaãní a motivaãní kurzy, teì pfii-

chází pfiíleÏitost zv˘‰it ‰anci na zamûstnání

v oblastech, které vyuÏívají moderních tech-

nologií. Kurz nazvan˘ Obsluha osobního po-

ãítaãe je pro úãastníky zcela zdarma, pfiitom

jde o kurz akreditovan˘. Absolventi v nûm

získají základní dovednosti pro práci s poãí-

taãem, tedy zpracování dokumentÛ v progra-

mech MS Word, Excel, Power Point a nauãí

se pracovat s internetem. Kurz má celkem

120 hodin, trvá deset t˘dnÛ, probíhá tfiikrát

t˘dnû v budovû Obchodní akademie a stfiední

zemûdûlské ‰koly v Bruntále a bude ukonãen

vydáním osvûdãení o rekvalifikaci. Kurz za-

ãíná v pondûlí 13. února, dojíÏdûjícím úãast-

níkÛm bude hrazeno jízdné hromadn˘mi do-

pravními prostfiedky z místa bydli‰tû.

Fota: archiv Z· Bfiidliãná

Fota: archiv OÚ St. Ves a Miroslav Dulaj
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RovnûÏ akreditované a bezplatné jsou kurzy

Programátor a obsluha ãíslicovû fiízen˘ch

(CNC) obrábûcích strojÛ a Poãítaãové navr-

hování souãástí a strojní programování v˘ro-

by souãástí CAD/CAM.

Úãastníci prvnû uvedeného kurzu se mohou

nauãit dle pfiedloÏeného v˘kresu strojní souãás-

ti vytvofiit strojní program a ten uÏít na obrábû-

cím CNC stroji. Kurz má rovnûÏ 120 hodin

s celkovou dobou trvání ‰est t˘dnÛ. Úãastníci

jej mohou nav‰tûvovat pûtkrát t˘dnû, vÏdy od

14.30 hodin. Rekvalifikace zaãíná ve stfiedu 

8. února s moÏn˘m nástupem do 15. února.

Úãastníci druhého specializovaného kurzu

zamûfieného na CAD/CAM navrhování se

pak mohou nauãit vymodelovat v˘robní sou-

ãást a vytvofiit její v˘robní technick˘ v˘kres.

Rekvalifikace trvá sto hodin, je rozvrÏena do

ãtyfi t˘dnÛ s lekcemi pûtkrát t˘dnû, zaãátky

vyuãování jsou také ve 14.30 hodin. Kurz

bude zahájen 22. bfiezna.

Oba tyto specializované kurzy budou probí-

hat v budovû Stfiední prÛmyslové ‰koly

v Bruntále, budou ukonãeny osvûdãením

o rekvalifikaci a jízdné z místa bydli‰tû bude

úãastníkÛm kurzÛ hrazeno.

NejdÛleÏitûj‰í v‰ak je, Ïe absolventÛm tûch-

to kurzÛ bude po jejich úspû‰ném ukonãení

zaji‰tûna nabídka zamûstnání. V oblasti mo-

derního obrábûní kovÛ je totiÏ velk˘ zájem

o kvalifikované pracovníky, ktefií b˘vají po

zapracování velmi dobfie ohodnoceni.

Pfiihlá‰ky a bliÏ‰í informace získají zájemci

o rekvalifikace na kontaktních místech úfiadu

práce nebo u vedoucího kurzÛ Ing. Pavla

Koláfie na telefonu 775 295 599.

Cílem projektu Bilanãní diagnostika je posí-

lení zamûstnanosti v bruntálském regionu.

Nositelem projektu je Svût vzdûlávání - síÈ

místních center celoÏivotního vzdûlávání,

partnery jsou Úfiad práce v Bruntále, kter˘

pomáhá metodicky, a Mûstsk˘ úfiad Bruntál,

jenÏ pfiispívá informovaností vefiejnosti.

Sociálními partnery jsou pak samotní za-

mûstnavatelé z na‰eho regionu. Projekt

Bilanãní diagnostika je spolufinancován

Evropskou unií a ãesk˘m státním rozpoãtem. 

Jifií Ondrá‰ek, tisk. mluvãí MûÚ Bruntál

EuromanaÏery teì ãekají konkrétní projekty
Umût procházet labyrintem do-

taãních pravidel, kter˘ provází

kaÏdou v˘zvu k pfiedkládání pro-

jektÛ s nabídkou finanãních zdro-

jÛ z Evropské unie, se jiÏ tfii mû-

síce uãí skupina devíti budoucích

odborníkÛ - euromanaÏerÛ.

Pfiihlásili se a byli vybráni do in-

tenzivního, ‰est mûsícÛ trvajícího

kurzu s názvem Semeni‰tû, kde

pod vedením zku‰en˘ch odborní-

kÛ pronikají do prostfiedí nejrÛz-

nûj‰ích programÛ, z nichÏ lze zís-

kávat cenné dotace na realizaci

rozmanit˘ch investiãních zámûrÛ

i zámûrÛ smûfiovan˘ch na rozvoj

lidsk˘ch zdrojÛ.

Kurz je organizován institutem

Euroschola Tfiinec za partnerské

úãasti Mûstského úfiadu Bruntál

a je financován z prostfiedkÛ

Evropské unie a státního rozpo-

ãtu âeské republiky. Smyslem

kurzu je podpofiit rozvoj hospo-

dáfiského prostfiedí Bruntálska,

kde je citeln˘ nedostatek expertÛ

znal˘ch v‰ech dotaãních moÏnos-

tí, se získan˘mi dovednostmi,

nutn˘mi k bezchybnému zpraco-

vání, podání a fiízení projektÛ.

Zv˘‰ení pfiísunu dotací do na‰í

oblasti je jedním z prostfiedkÛ ve-

doucích k vy‰‰í hospodáfiské pro-

speritû.

Úãastníci kurzu ukonãují v tûchto

dnech teoretickou pfiípravu mûsíc

trvajícími pracemi na fiktivních

projektech. „Následovat budou

tfii mûsíce praktické pfiípravy
u nejrÛznûj‰ích institucí, kde bu-
dou fie‰it zcela konkrétní témata
pod dohledem sv˘ch lektorÛ i ga-
rantÛ dotãen˘ch organizací. V̆ -
stupem praxe kurzistÛ se zpravi-
dla stanou zpracované Ïádosti
o dotace v podobû odpovídající
reálné situaci,“ uvedl oblastní

manaÏer projektu Ing. Pavel

Koláfi.

O jednotlivé praktikanty se roz-

dûlí mûsto Bruntál (2), mûsto

Krnov, mûsto R˘mafiov, mûsto

Vrbno pod Pradûdem, obec

Svobodné Hefimanice, Open

House v Krnovû, sdruÏení Svût

vzdûlávání - síÈ místních center

celoÏivotního vzdûlávání a Sovi-

necko, o. p. s.

Úãastníci rekvalifikace získají 

osvûdãení o absolvování tohoto

akreditovaného kurzu, av‰ak nej-

prve budou muset své praktické

úkoly obhájit pfied komisí.

„AÈ najdou absolventi kurzu své
budoucí uplatnûní kdekoliv, sta-
nou se semínky, z nichÏ by mohl
záhy vyrÛst t˘m odborníkÛ posky-
tujících své sluÏby firmám, nezis-
kov˘m organizacím, obcím a spo-
leãensk˘m organizacím. Vznikne
nová agentura nebo tfieba i jen
sdruÏení podnikatelÛ - euroma-
naÏerÛ? Na Bruntálsku nám citel-
nû chybí,“ dodal Ing. Koláfi.

Jifií Ondrá‰ek,
tisk. mluvãí MûÚ Bruntál

Seriál

Nebojte se první pomoci (4. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Zdravotnická záchranná sluÏba
Jedná se o tísÀovou sloÏku, jejímÏ úkolem je

poskytování pfiednemocniãní neodkladné pé-

ãe, jin˘mi slovy - odborné zdravotnické po-

moci. Péãe t˘mu zdravotnické záchranné sluÏ-

by navazuje na laickou první pomoc. V pfiípa-

dech selhávání Ïivotních funkcí je tento pfie-

chod kontinuální. U pacientÛ pfii vûdomí zkon-

troluje opatfiení laické první pomoci, v pfiípadû

potfieby je doplní odborn˘mi profesionálními

postupy. Následnû se vûnuje vy‰etfiení pacien-

ta a provedení doporuãen˘ch v˘konÛ (napfi.

zaji‰tûní Ïilního pfiístupu a podání lékÛ). Po

stabilizaci stavu pacienta provede jeho ‰etrn˘

transport na pfiíslu‰né odborné oddûlení.

Vozidla zdravotnické záchranné sluÏby jsou

vybavena prostfiedky k o‰etfiení v‰ech závaÏ-

n˘ch stavÛ a pracují v nich profesionální zá-

chranáfiské t˘my.

V˘konné t˘my zdravotnické záchranné sluÏby
RLP (rychlá lékafiská pomoc) - vedoucím t˘mu

je lékafi;

RZP (rychlá zdravotnická pomoc) - vedoucím

t˘mu je záchranáfi se stfiedo‰kolsk˘m zdravot-

nick˘m vzdûláním;

LZS (letecká záchranná sluÏba) - vedoucím t˘-

mu je lékafi, od RLP se li‰í pouze dopravním

prostfiedkem.

Laici zdravotnickou záchrannou sluÏbu velice

ãasto zamûÀují s jin˘mi sloÏkami. Sanitní vozid-

lo není synonymem „záchranky“. Záchrannou

sluÏbou tedy nejsou vozidla provozovatelÛ zdra-

votnické dopravy (bûÏné sanity) ani vozidla

LSPP (lékafiská sluÏba první pomoci), která jsou

urãena k náv‰tûvní sluÏbû v domácnostech.

Integrovan˘ záchrann˘ systém
Není institucí, ale systémem vzájemné spolu-

práce tísÀov˘ch sloÏek. UplatÀuje se zejména

v pfiípadech hromadn˘ch ne‰tûstí a mimofiád-

n˘ch situacích (napfi. pfii povodních).

Základními v˘konn˘mi sloÏkami jsou:

- hasiãsk˘ záchrann˘ sbor;

- Policie âR;

- zdravotnická záchranná sluÏba.

V̆ ‰e uvedené sloÏky mezi sebou udrÏují per-

manentní spojení a spolupracují i pfii fie‰ení

standardních situací. Klasick˘m pfiíkladem

jsou dopravní nehody, do jejichÏ likvidace

jsou zapojeny v‰echny tfii tísÀové sloÏky.

Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor je cviãen pro po-

skytování technické pomoci. Jeho pfiíslu‰níci

a stejnû tak pfiíslu‰níci policie nemají speci-

ální zdravotnické vzdûlání a nelze od nich 

oãekávat více neÏ poskytnutí laické první

pomoci. Za standardních podmínek to zpra-

vidla není nutné, tísÀové sloÏky se na místo

dostavují takfika souãasnû a kaÏdá z nich se

vûnuje plnûní sv˘ch úkolÛ.  

MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)
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Strach ze zítfika nás pfiipraví o dne‰ek
KdyÏ nûco pûkného konãí, fiíkáme si s radostí:

„Tak uÏ to máme za sebou, v‰e se zdafiilo.“

MÛÏeme b˘t spokojeni a dûkovat tûm, kdo se

o to zaslouÏili.

Pfiíkladem mÛÏe b˘t zdafiil˘ pát˘ ples

Diakonie âCE, kter˘ se konal dne 20. 1. 2006

v sále Stfiediska volného ãasu v R˘mafiovû,

pod zá‰titou pana Jana Hofmana, námûstka

MPSV v Ostravû.

Pfiíprava plesu není jen tak obyãejná a lehká

záleÏitost. Nejvíce starostí s tím má organizá-

tor, a tím je paní fieditelka Marcela StaÀková

z Diakonie âCE z R˘mafiova.

Je to skromná, veselá a stále se usmívající Ïe-

na. Pfiístupná, cílevûdomá a hlavnû kamarád-

ská ke kolektivu sester. Proto i ony jí ãtou

z tváfie a mil˘ch oãí a udûlají pro ni v‰e, co je

zapotfiebí. Jen ze vzájemného láskou naplnû-

ného vztahu mÛÏe vzejít velká vûc. âím víc

milujeme bliÏního, tím víc jsme milováni. To

platí bez chvály o paní Marcele StaÀkové, fie-

ditelce, a sestrách Diakonie âCE.

Já jsem se rozhodovala „jít, ãi nejít“ na ples.

Zvítûzilo to první a vÛbec jsem nelitovala.

Krásné pfiedtanãení mlad˘ch v nádhern˘ch ‰a-

tech, vystoupení skupin v tanci, zpûvu a rÛz-

ném dal‰ím veselém dovádûní. Hudba

Alternativa jako vÏdy v˘borná! Jídla, které

kaÏd˘m rokem pfiipraví vûrní pomocníci

Diakonie, byla hojnost a Ïízní také nikdo netr-

pûl. ZáleÏelo jen na lidech, jak se chtûli bavit.

Byla jen veliká ‰koda, Ïe se právû v mlad˘ch li-

dech, ‰ikovn˘ch a pûknû obleãen˘ch, na‰li tací,

ktefií omamného moku pfiebrali. To uÏ jim vÛ-

bec neslu‰elo a naru‰ovali ten krásn˘ a dÛstoj-

n˘ prÛbûh spoleãného plesu a na jeho kráse

hodnû ubrali. Nejhor‰í v‰ak bylo, kdyÏ o pÛl-

noci zaãaly fiinãet sklenice a dva notnû podrou-

‰ení a unavení spoleãníci si neporozumûli. Ten

silnûj‰í vyhodil toho slab‰ího do tmy a dvaceti-

stupÀového mrazu pfied SVâ. Vyhozen˘ mûl

ale veliké ‰tûstí, jeho Andûl stráÏn˘, kterého

poslal Pán BÛh, stál náhle pfii nûm. Pomohl mu

vstát a zavolal taxi. JenÏe ho pfiedbûhl star‰í

pán, kter˘ cel˘ pfiípad sledoval. Nastoupil do

taxíku a nechal se odvézt. Nebudu toho drzou-

na jmenovat, ale stálo by to jistû za to.

Jenom mimochodem, ten Andûl stráÏn˘ nebyl

nikdo jin˘ neÏ Marcela StaÀková. Celou tu do-

bu byla s tím pánem na mraze jenom v lodiã-

kách a plesov˘ch ‰atiãkách. V‰e trvalo neuvû-

fiitelnû dlouho a my jsme se uÏ opravdu báli

o oba, a vtom zastavilo auto a vystoupil druh˘

Andûl stráÏn˘, kter˘ se zeptal: „Mohu pro vás

nûco udûlat?“ Radost byla veliká. Vzal opilého

muÏe do svého auta a odvezl ho aÏ domÛ. Jistû

jste zvûdaví, kdo byl tím druh˘m Andûlem

stráÏn˘m. Byl jím pan Roman Karel. KdyÏ

jsem potom hledala paní StaÀkovou, na‰la

jsem ji, jak pláãe radostí, Ïe pfiijel pan Karel

a tím zachránil jiÏ dosti podchlazeného muÏe.

Ten ale nemusel mít takové ‰tûstí a nemusel

potkat paní StaÀkovou. Moc jí za to dûkuji.

Je to Ïena, která také dokázala vybudovat

Domov odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici.

Jejímu milému pfiístupu a tomu, co dokázala,

se obdivují i muÏi. Byla to její Ïenskost, mi-

lé slovo, pevná vÛle a cíl, kterého chtûla do-

sáhnout. I vás, milí obãané, mûla na své stra-

nû, kdyÏ se vybíraly peníze pro domov, a by-

la ‰Èastná a vûdûla, Ïe není sama. Teì je do-

mov obydlen, nemocní v nûm na‰li bezpeãí,

v nemoci oporu a druh˘ domov. TûÏk˘ údûl

je odchod z vlastního domova. Louãení

s vûcmi, které máme tak rádi. Ale já a my

v‰ichni z na‰eho mûsta a okolí vám pfiejeme,

abyste se mûli vzájemnû rádi, abyste jeden

druhého tolerovali, vyslechli, cítili a mluvili

s ním jako dobfií pfiátelé. Prostû abyste se cí-

tili v‰ichni jako doma.

Je tfieba dûkovat za v‰e, neboÈ ten, kdo dûkuje,

mívá víc neÏ ten, kdo prosí! Urãitû nebude v‰e

tak, jak si kdo pfiedstavoval. Proto záleÏí na

kaÏdém z nás, jak si domov vytvofiíme. Také je

potfieba rozhodnout se zavãas, zda jít, nebo ne-

jít do domova. „Potfiebuji uÏ pomoc, nebo ji

dostanu od sv˘ch mil˘ch?“ „Kdo mnû tu po-

mocnou ruku podá? „V‰e stojí peníze, i ten do-

mov se musí platit.“ Mám rodinu v cizinû a ta

fiíká: „My maminku nemÛÏeme dát do domo-

va. Staráme se o ni doma. Nemohli bychom jej

zaplatit. Maminka má dÛchod mal˘ a my by-

chom pfii‰li o dÛm i auto.“ Tak je maminka rá-

da, Ïe je doma. Zatímco u nás pfietrvává stále

systém: Dáme rodiãe do domova a jednou za

mûsíc se stavíme na náv‰tûvu a pro dÛchod.

Ale já vûfiím, Ïe dûti dopfiejí rodiãÛm klidné

stáfií v domovû v Dolní Moravici a s láskou je

pfiijdou nav‰tívit. Za jejich lásku, kterou od

nich dostávaly v dûtství. Pak budou obû strany

spokojené a ‰Èastné.

Také nás potû‰ilo, Ïe jste se nás ptali na

Tfiíkrálovou sbírku. Dûkujeme vám za zájem.

Je vidût, Ïe i letos bychom byli obdarováni.

Rádi bychom se u va‰ich dvefií zastavili, po-

pfiáli krásn˘ nov˘ rok (K+M+B 2006), ale ne-

byla vhodná doba. Tak nashledanou v pfií‰tím

roce!

Pfieji vám milí pfiátelé a obãané, aÈ si uÏíváte,

kdo mÛÏete, veselosti v plesání, zpívání a ra-

dosti ze Ïivota. Nám kfiesÈanÛm zaãíná od 

1. bfiezna ãtyfiicetidenní pÛst, potom se budeme

o to více radovat ze zmrtv˘chvstalého Krista.

Pfieji vám v‰em, aby uÏ byl alespoÀ 20. bfiezen

a my se mohli koneãnû ohfiát na sluníãku, pro-

toÏe zimy uÏ bylo aÏ aÏ! Na shledanou ve ve-

likonoãní dobû. Olga Schreiberová

Klub ãeského pohraniãí v R˘mafiovû uÏ má webové stránky
V R˘mafiovû byly na pfielomu

roku a zejména v lednu 2006

zahájeny práce na oslovení

a poté na soustfiedûní ãlenské

základny. Vedle zájemcÛ o his-

torii jsou oslovováni ãlenové

klubÛ vojenské historie, na-

d‰enci zab˘vající se bunkry

a obrann˘mi opevnûními u nás.

Klub si uÏ zfiídil vlastní webo-

vé stránky, a to na adrese:

www.kcprymarov.estranky.cz,

kde rád zvefiejní pfiíspûvky ãle-

nÛ klubu i ‰ir‰í vefiejnosti.

Zájemci o ãlenství v KâP

a o bliÏ‰í informace se rovnûÏ

mohou dotázat na mailové ad-

rese: kcp.rymarov@seznam.cz,

pfiedpokládan˘m termínem usta-

vující schÛze je mûsíc bfiezen.

BliÏ‰í informace a konkrétnûj‰í

dotazy pfiípadn˘ch zájemcÛ

o ãlenství v klubu zodpoví ãle-

nové uvedení za pfiípravn˘ v˘-

bor.

Za pfiípravn˘ v˘bor: Franti‰ek
Ziegler, PhDr. Alois Matu‰ka

Místní skupina âeského ãerveného kfiíÏe v R˘mafiovû
Sbûr a v˘dej ãistého, obno‰eného a zachovalého o‰acení

Stfieda âtvrtek

9.00 - 15.00 9.00 - 14.00

22. února 23. února

22. bfiezna 23. bfiezna

26. dubna 27. dubna

Stfieda âtvrtek

9.00 - 15.00 9.00 - 14.00

24. kvûtna 25. kvûtna

21. ãervna 22. ãervna

26. ãervence 27. ãervence

Stfieda âtvrtek

9.00 - 15.00 9.00 - 14.00

23. srpna 24. srpna

20. záfií 21. záfií

25. fiíjna 26. fiíjna

22. listopadu 23. listopadu
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Co je to, kdyÏ se fiekne

na téma pohádky
Není snad ãlovûka, kter˘ by se v Ïivotû neset-

kal s pohádkami, neboÈ patfií k atributÛm dût-

ství stejnû jako hraãky a krupiãná ka‰e.

Vycházejme tedy z pfiedpokladu, Ïe v‰ichni

ãtenáfii s jistotou vûdí, co to pohádka je, a Ïe ne

jen jednu, ale hned nûkolik notoricky dobfie

znají. A pokud je sami pfiímo neãetli nebo jim

je rodiãe kdysi nevyprávûli pfied spaním, pa-

matují si alespoÀ jejich filmová ãi televizní

zpracování. Víme tedy, co to zhruba jsou po-

hádky. Ale víme stejnû dobfie, kdo, kdy a proã

je vytvofiil? Kde jsou kofieny tûch kouzeln˘ch,

vesel˘ch i stra‰ideln˘ch pfiíbûhÛ, které milují

dûti stejnû jako dospûlí?

Pohádkové pfiíbûhy jsou spjaty nejen s dût-

stvím ãlovûka jako jedince, ale i s dûtstvím lid-

stva. Vedle m˘tÛ a rituálních písní patfií mezi

nejstar‰í literární Ïánry vÛbec. Literárnûteore-

tická definice pohádky ji fiadí k drobné epice,

jinak fieãeno jde o nepfiíli‰ rozsáhl˘ útvar s dû-

jem. PÛvodní lidové pohádky jsou ryze smy‰-

lené fantazijní pfiíbûhy s neurãit˘m ãasem

a místem dûje (Bylo nebylo, za devatero hora-

mi ...), v nichÏ vystupují nadpfiirozené bytosti

a pfiedmûty. Oznaãujeme je jako pohádky kou-

zelné (vedle o nûco mlad‰ích zvífiecích, legen-

dárních a novodob˘ch novelistick˘ch). Právû

tento nejstar‰í typ pohádek nás bude nyní zají-

mat.

Pohádka náleÏí do rámce lidové slovesnosti

a nese její typické znaky. Není moÏné pfiesnû

urãit dobu jejího vzniku ani autorství, neboÈ je-

jím tvÛrcem je anonymní lidsk˘ kolektiv. Byla

po mnoho století pfiedávána ústní tradicí z ge-

nerace na generaci, a to ve v‰ech kulturách.

Jako taková v sobû obsahuje místní varianty,

ale v jádru má jeden spoleãn˘ základ, kter˘ je

napfiíã historií i kulturami stále tent˘Ï.

Pohádkové soubory, jak je známe dnes, jsou

v˘sledkem práce sbûratelÛ, ktefií obcházeli

vesnice a jednotlivé pfiíbûhy zapisovali, pfií-

padnû upravovali. Nejvût‰í rozkvût sbûratel-

ství pohádek nastal v období romantismu, kon-

cem 18. a v 1. polovinû 19. století, kdy vzros-

tl zájem o lidovou slovesnost v‰eho druhu.

âesk˘ ãtenáfi zná lidové pohádky pfiedev‰ím

díky sbûratelÛm z dob vrcholícího národního

obrození - Erbenovi, Nûmcové ad. PfiibliÏnû

ve stejnou dobu jako jejich sbírky vznikaly

soubory pohádek i v jin˘ch evropsk˘ch litera-

turách. V nûmecké byli nejv˘znamnûj‰ími

sbûrateli bratfii Jacob a Wilhelm Grimmové

(220. v˘roãí narození W. Grimma si právû pfii-

pomínáme).

Zatímco na‰e BoÏena Nûmcová pod vlivem

své tendence v‰e harmonizovat fiadu pohádek

pfiepracovala do zidealizované podoby, bratfii

Grimmové je ve snaze o uchování svérázu li-

dové fantazie i jazyka zámûrnû ponechávali

v té verzi, kterou sly‰eli od vesnick˘ch vypra-

vûãÛ. Díky tomu jsou jejich pohádky mnohem

pÛvodnûj‰í, ale zároveÀ dûsivûj‰í a krutûj‰í

a mnohdy pfiipomínají spí‰e horor neÏ pfiíbûh

na dobrou noc. Není divu. Aãkoliv my si dnes

pohádky spojujeme s dûtstvím, dfiíve to byl

Ïánr dospûl˘ch. Pohádkové pfiíbûhy totiÏ ne-

slouÏily jen pro pobavení ãi pouãení, ale byly

dÛleÏit˘m nositelem hlub‰ího sdûlení, vyjad-

fiovaly skuteãné lidské touhy, strachy a morál-

ní dilemata. Vedle zábavného a pouãného pfií-

bûhu v sobû ukr˘valy je‰tû nûco navíc, cosi

hlub‰ího, na první pohled ménû ãitelného.

Pohádka je symbolick˘m vyjádfiením procesÛ

odehrávajících se v lidské du‰i. Pohádky a dal-

‰í epické Ïánry jsou v podstatû projevem pfii-

rozené lidské potfieby uchopovat svût jako pfií-

bûh. Pfiíbûhem je lidsk˘ Ïivot i lidské dûjiny, 

obojí probíhá v ãase, má svÛj poãátek, trvání

i konec, jeho jednotlivé okamÏiky, tak jak je

vnímáme my, na sebe kontinuálnû navazují.

Toto vnímání ãasu a ãasovosti by samo o sobû

je‰tû nepodmiÀovalo existenci pfiíbûhÛ, tedy

fikcí utvofien˘ch ãlovûkem. V bûhu Ïivota

ov‰em na jedince ãíhají mnohé nástrahy, potí-

Ïe a krizové okamÏiky, které ho nutí nûjak se

s nimi vypofiádat. A právû v tûchto chvílích pfii-

chází ãas pro pfiíbûhy, které poskytují jakési

návody ãi modely fie‰ení rÛzn˘ch konfliktÛ.

To, Ïe jsou pohádkové pfiíbûhy zdrojem k pro-

zkoumání nejzávaÏnûj‰ích lidsk˘ch strachÛ,

tu‰ili uÏ zmínûní bratfii Grimmové. Aby tyto

prameny zachovali, vûnovali cel˘ svÛj Ïivot

sbírání a publikování lidov˘ch pohádek, do té

doby Ïijících jen v ústním podání. Zachytili

a zaznamenali jich více neÏ 200, mezi nimi 

evergreeny, jako ·ípkovou RÛÏenku, Popelku,

Perníkovou chaloupku, Snûhurku ãi Îabího

krále. Jakmile bylo u konce období sbûru a vy-

‰lo najevo, Ïe pohádky se napfiíã kulturami ná-

padnû podobají, nastala doba pro jejich hlub‰í

anal˘zu. Té se kromû literárních teoretikÛ uja-

li rovnûÏ psychologové, mimo jiné ‰v˘carsk˘

psycholog a psychiatr Carl Gustav Jung a jeho

pokraãovatelka Marie-Louise von Franz, ktefií

na pohádky aplikovali teorii archetypÛ.

V̆ klad pojmu archetyp by vystaãil na samo-

statné pojednání, zjednodu‰enû mÛÏeme fiíci,

Ïe je to univerzální pravzor, oti‰tûn˘ v hlub-

‰ích vrstvách lidské psychiky, jakási genetická

v˘bava mysli lidstva, která pfiedurãuje chová-

ní ãlovûka v urãit˘ch situacích i jeho osobní

du‰evní v˘voj. Navenek se promítá do projevÛ

lidské tvofiivosti, tedy do umûní, zvlá‰tû slo-

vesného. Archetypy v podobû stále se opakují-

cích, vûãn˘ch témat a motivÛ (boj dobra a zla,

láska a smrt, matka pfiíroda ad.), jsou nejãitel-

nûj‰í v primitivních, racionalitou nejménû 

ovlivnûn˘ch útvarech, tedy ve snech a pohád-

kách.

Typick˘m pohádkov˘m archetypem je napfií-

klad princ putující svûtem, aby nalezl a ze spá-

rÛ zlého ãarodûje nebo draka vysvobodil za-

kletou princeznu. K tomu mu pomáhá dar, kte-

r˘ získal od moudrého starce ãili kouzelného

dûdeãka. Tento jednoduch˘ pfiíbûh archetypál-

ní psychologie vykládá jako obraz procesu for-

mování, vyzrávání lidského Já (princ), které

hledá svÛj protûj‰ek (princeznu, animu, potla-

ãené opaãné pohlaví v nás), a musí se pfiitom

vyrovnat se svou temnou stránkou, sv˘mi pu-

dy (stínem, démonem, zl˘m ãarodûjem),

i s vnûj‰ím svûtem, se spoleãností (získat radu

ãi dar od moudrého starce), a dosáhnout vy-

spûlosti (získat princeznu a pÛl království).

V jin˘ch pohádkách se tento model, tedy do-

spívání lidské osobnosti, projevuje v jin˘ch

symbolech. Napfiíklad v pohádce O perníkové

chaloupce je podle hlubinné psychologie za-

‰ifrován proces sexuálního dospívání muÏe

(Jeníãka), kter˘ musí projít nûkolika krizov˘-

mi okamÏiky, od odpoutání se od rodiãovské

autority (dûti se tatínkovi ztratí v lese), pfies

první milostné záÏitky (Jeníãek s Mafienkou

loupou z chaloupky sladk˘ perníãek) aÏ po boj

s incestní touhou vrátit se do matãina lÛna, te-

dy zemfiít (pobyt v chaloupce ãarodûjnice

a hrozba upeãení v peci), ze kterého vychází

nakonec vítûznû. Vûdomé Já se nepoddalo tou-

ze po návratu do nevûdomí a prosadilo svou

touhu Ïít.

Naopak Ïenské dospívání je podle psychoana-

lytikÛ zakódováno v pohádce O âervené

Karkulce. âerven˘ ãepec je symbolem men-

struace, kter˘ Karkulka nosí jako znak svého

pohlavního dospívání v Ïenu. Její nevinnost je

v‰ak poru‰ena, kdyÏ ji svede muÏ (vlk) z vy-

‰lapané pû‰iny do hlubokého lesa (k sexuální-

mu Ïivotu). Karkulka je posléze seÏrána (opût

se zde objevuje téma smrti skrze návrat do lÛ-

na, tentokrát muÏského bfiicha). I Karkulka je

nakonec zachránûna (myslivec vlkovi rozpárá

bfiicho a Karkulku i babiãku vytáhne ven), vû-

domé Já pro‰lo katabází (sestupem do podsvû-

tí), z nûjÏ opût vychází na svûtlo svûta.

Oba, Jeníãek i Karkulka, se vracejí oním bo-

jem o vlastní identitu posíleni a oãi‰tûni, pro-

Ïili svou katarzi. A právû o tu vÏdycky jde.

KaÏd˘ pfiíbûh je vlastnû popisem nûjakého zá-

pasu, konfliktu, jehoÏ prostfiednictvím mÛÏe

hrdina a spolu s ním i dávn˘ posluchaã stejnû

jako dne‰ní ãtenáfi nebo divák proÏít svou ka-

tarzi. V tom tkví smysl umûní i kouzlo pohá-

dek, které vnímá stejnû silnû malé dítû jako do-

spûl˘. ZN

Bratfii Jacob a Wilhelm Grimmové
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Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii pfiivezli z MâR zlato
V sobotu 17. prosince se konalo na kuÏelkáfiské

závodní dráze v Blansku Mistrovství âeské re-

publiky tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ.

PrestiÏního klání se zúãastnilo celkem ‰estadva-

cet sportovcÛ a mûsto R˘mafiov zastupovali tfii

kuÏelkáfii.

Nejlépe se tradiãnû dafiilo na‰emu nejlep‰ímu

reprezentantovi ZdeÀku Doãkálkovi, kter˘ ne-

jenÏe vyhrál cel˘ turnaj a stal se mistrem repub-

liky pro rok 2005, ale navíc vytvofiil na blane-

cké kuÏelkáfiské dráze nov˘ ãesk˘ rekord - 595

shozen˘ch kolkÛ. Druh˘ skonãil Jan Orálek

z Mety Opava (545 kolkÛ) a tfietí se umístil

Jaroslav Horáãek z Olympie Bruntál (534 kol-

kÛ). Petr ·védík, bojující ve stejné kategorii

(TP1), skonãil na páté pozici (501 kolkÛ). ·esté

místo si vybojoval tfietí r˘mafiovsk˘ kuÏelkáfi

Ivo Mrhal v kategorii LP1 s 382 shozen˘mi kol-

ky.

A jak se umístili na‰i kuÏelkáfii v soutûÏi Grand

Prix 2005? Titul obhájil loÀsk˘ vítûz Zdenûk

Doãkálek, ãtvrt˘ se umístil Karel Forcek, pátou

pfiíãku obsadil Petr ·védík (v‰ichni TP1) a ‰esté

místo v kategorii LP1 uhájil Ivo Mrhal. JiKo

Sport

Desetibojafii se utkali v bûÏecké stopû
Dal‰í klání mezi úãastníky r˘ma-

fiovského desetiboje bylo k vidûní

v sobotu 28. ledna v zahradû

Hedvy. A nutno dodat, Ïe k vidûní

toho bylo dost. Od vynikajících

sportovních v˘konÛ, pfies pády,

po naplnûní momentálnû velmi

aktuální olympijské my‰lenky

„Není dÛleÏité vyhrát, ale zúãast-

nit se“. A tûm, ktefií toto heslo po-

chopili a naplnili, patfií velké

uznání - nebylo jich mnoho, na

start se postavilo 47 závodníkÛ.

Jako první vypustil na traÈ organi-

zátor disciplíny Ivan Sovi‰ Ïeny

kategorie A. Ve sluneãném, ale

mrazivém poãasí mûly pfied sebou

dvû kola. Nejrychlej‰í lyÏe mûla

na nohou Marcela Valová - tradiã-

ní a suverénní vítûzka této discip-

líny. Na druhém místû dojela

Hanka Cisáriková a pro tfietí mís-

to si dobruslila Lenka Czedrono-

vá.

Pût minut po Ïenách A vystartova-

li muÏi C. Závodníci se s tratí sta-

teãnû poprali a do cíle dorazili

v tomto pofiadí - na prvním místû

Ivan Sovi‰, kter˘ fini‰oval pfied

druh˘m Vojtûchem Smetanou

a tfietím Václavem Orlíkem.

Jako dal‰í se vydaly do projeté

stopy Ïeny B. Mûly pfied sebou

jedno kolo, a proto se do závodu

„obuly“ hned od prvních metrÛ,

coÏ vyústilo v pád jedné ze zá-

vodnic. Lít˘ boj o pozice nejlépe

zvládla Markéta Míãková, násle-

dovaná Janou Matasovou a tfietí

Marií Pitorovou.

Jako jiÏ tradiãnû byla nejobsaze-

nûj‰í kategorie muÏi A.

Pfiidûlenou porci pûti kol spofiáda-

lo celkem 16 borcÛ. A letos se jed-

nalo o porci velmi „v˘Ïivnou“.

Kromû vyhlá‰en˘ch závodníkÛ,

ktefií i letos dokonãovali závod

s úsmûvem, se vût‰í ãást startov-

ního pole na trati trápila. Pfiemrzl˘

sníh nepfiál ochabujícím svalÛm

a umdlévající mysli - ale nevzdal

nikdo! Stejnû jako v kategorii Ïen

i zde stál na stupni nejvy‰‰ím tra-

diãní vítûz Luká‰ Janáã, o stupí-

nek níÏe pak Ivo Sovi‰ a na bronz

dosáhl Radek Koláfi.

Jak se fiíká, nejlep‰í nakonec,

a proto jako poslední bylo moÏno

vidût souboj muÏÛ B. Jako buldo-

ci do své kosti se zahryzli do ãtyfi

kol, která mûli pfied sebou. Vstfiíc

vítûzství bûÏel nejrychleji Ivo

Volek, druh˘ byl na cílové foto-

grafii Jaroslav Lachnit a jako tfietí

byl zvûãnûn Pavel Koláfi.

Za dobrou organizaci, rychl˘ spád

závodu a hork˘ ãaj patfií díky

manÏelÛm Sovi‰ov˘m, za pfiedve-

dené v˘kony desetibo-

jafiÛm, za povzbuzování

pfiíbuzn˘m, kamará-

dÛm i náhodn˘m chod-

cÛm a za pûkné poãasí

okluzní frontû nad

Kanársk˘mi ostrovy.

Teì uÏ se na‰e my‰len-

ky upírají k dal‰ímu

mûfiení sil, které pro-

bûhne 18. 2. 2006 od

12.00 na bazénû v Bfiidliãné, z ãe-

hoÏ jasnû vypl˘vá, jaká disciplína

nás ãeká.

Celkové pofiadí po 5 disciplínách

(turistika, bûh na 1000 m, stfielba

ze vzduchovky, kuÏelky, bûh na

lyÏích):

Îeny A:
M. Valová, E. Holubová,

L. Czedronová

Îeny B:
M. Míãková, A. Jurá‰ová

M. Pitorová

MuÏi A:
I. Sovi‰, J. Jaro‰, V. Kistan

MuÏi B:
J. Lachnit, I. Volek, J. Svedoník

MuÏi C:
V. Smetana, A. Koneãn˘, I. Sovi‰

V̆ bor R˘mafiovského desetiboje

Krajské pfiebory Moravskoslezského
kraje v bûÏeckém lyÏování

V˘sledkov˘ servis

Vlastimil Baran
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V závodech svûtového poháru se R˘mafiováci neztratili
·estice aktivních r˘mafiovsk˘ch

vytrvalcÛ (pût z nich loni absolvo-

valo v˘stup na Mont Blanc) se zú-

ãastnila dálkov˘ch bûhÛ na lyÏích

Dolomitenlauf v jihorakouském

Lienzi, které byly zafiazeny do svû-

tového i evropského poháru dálko-

v˘ch bûhÛ Worldloppet a Eurolop-

pet. Na závody byli R˘mafiováci

dobfie pfiipraveni nejen díky leto‰-

ním v˘born˘m snûhov˘m podmín-

kám, ale pfiedev‰ím díky trvale 

udrÏované síti kvalitních bûÏec-

k˘ch stop v okolí R˘mafiova.

Závody byly rozdûleny do dvou

dnÛ - v sobotu 21. ledna bûÏci

absolvovali traÈ dlouhou 42 km

klasicky a v nedûli pak 60 km

voln˘m stylem. V obou závod-

ních dnech startovalo dohroma-

dy pfies 1400 závodníkÛ.

V klasice R˘mafiováci podali v˘-

borné v˘kony a ukázala se vy-

rovnanost celého t˘mu - v‰ichni

dobûhli v rozmezí 14 minut - ja-

ko 146. Pavel Koláfi, 155. Jarda

Lachnit, 162. Ivo‰ Sovi‰, 175.

Ivan Sovi‰ a 199. Lubo‰ Kfienek.

Za zmínku stojí v˘kon Jardy

Lachnita, kter˘ ve své vûkové

kategorii obsadil 29. místo.

V nedûlním „bruslafiském“ závo-

dû startovali na 60 km jen dva

na‰i, Ivo‰ Volek obsadil 341.

místo a Ivan Sovi‰ 482. místo,

Ivo‰ Sovi‰ dojel na krat‰í trati 25

km na 132. místû.

Závody probíhaly za nádherného

poãasí na zmrzlém snûhu, na

kter˘ nebyl problém dobfie na-

mazat lyÏe. Cel˘ zájezd prováze-

la R˘mafiováky v˘borná nálada

a v jeho prÛbûhu uÏ plánovali

dal‰í spoleãné akce. I. Sovi‰

Sportovci a trenéfii okresu Bruntál pfievzali ocenûní
V pondûlí 30. ledna se uskuteãnilo v bruntál-

ském hotelu Slezan vyhlá‰ení v˘sledkÛ 

47. roãníku ankety o Nejlep‰ího trenéra

a sportovce okresu. Pofiadatelem bylo jiÏ tra-

diãnû Okresní sdruÏení âSTV Bruntál. Za

pfiítomnosti starostek a starostÛ Bruntálu,

R˘mafiova, Horního Mûsta, Moravskoslez-

ského Koãova, Vrbna pod Pradûdem

a Zátoru pfiedstavil moderátor Jan Urban, ta-

jemník âSTV, nejlep‰í sportovce a trenéry 

uplynulého roku. Návrhy na ocenûní zasílaly

jednotlivé sportovní kluby, tûlov˘chovné

jednoty, okresní svazy, ale i ãtenáfii a vefiej-

nost v prÛbûhu prosince a poãátkem ledna.

„Bylo velmi tûÏké vybrat ty nejlep‰í,“ fiekl

v úvodu Jan Urban. Mezi sedmnácti nomino-

van˘mi byli také sportovci z R˘mafiovska.

Mezi prvními ocenûn˘mi byl fotbalov˘ tre-

nér star‰ích ÏákÛ Tûlov˘chovné jednoty

Jiskra R˘mafiov Milan Furik, kterému ocenû-

ní pfiedával starosta mûsta R˘mafiova Petr

Klouda a pfiedseda âSTV Bruntál Jifií Plchot.

V kategorii tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ si

odnesl zaslouÏené ocenûní kuÏelkáfi TJ Jiskra

R˘mafiov Zdenûk Doãkálek, kter˘ jiÏ nûkolik

let reprezentuje mûsto R˘mafiov a Jiskru

v tomto sportu a za posledních osm let získá-

val jen zlaté medaile. V uplynulém roce se stal

mistrem âR, rovnûÏ vyhrál turnaj Grand Prix

2005 a stal se tak nejlep‰ím tûlesnû postiÏe-

n˘m kuÏelkáfiem âeské republiky. ProtoÏe se

Zdenûk Doãkálek nemohl slavnostního vyhlá-

‰ení zúãastnit osobnû, ocenûní pfievzal z rukou

starosty Petra Kloudy jeho syn Michal, kter˘

svého tatínka následuje v jeho kuÏelkáfisk˘ch

‰lépûjích a hraje za dorostence.

KdyÏ se fiekne Josef Kincl, mnoho jeho pfiíz-

nivcÛ jiÏ ví, Ïe se jedná o závodníka v parkú-

rovém skákání. Konû a Horní Mûsto, to patfií

neodmyslitelnû k sobû. Stfiíbrná medaile

z mistrovství âeské republiky, druhá pfiíãka

v krajském poháru, to je v˘ãet loÀsk˘ch úspû-

chÛ mladého parkúrového jezdce Josefa

Kincla. Z dÛvodu ãasové zaneprázdnûnosti se

nemohl ani úspû‰n˘ jezdec zúãastnit slavnost-

ního vyhlá‰ení, proto za nûj ocenûní z rukou

pfiedsedy âSTV Bruntál Jifiího Plchota pfie-

vzala starostka Horního Mûsta Eva Machová.

Na závûr podûkoval pfiedseda Jifií Plchot

v‰em sportovcÛm za reprezentaci okresu na

poli tûlov˘chovy a sportu a popfiál jim mno-

ho dal‰ích úspûchÛ nejen v rámci okresu

Bruntál, ale i na mistrovstvích âeské repub-

liky, pfiípadnû Evropy. JiKo

Prohlídka tratí den pfied závodem

Pfied startem bruslafiského maratonu

Pûtka R˘mafiovákÛ v cíli závodu na 42 km

Fota: archiv I. Sovi‰
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R˘mafiovsk˘ soutûÏní aerobic Master Class
JiÏ 4. roãník krajské soutûÏe v závodním aero-

biku uspofiádal v sobotu 4. února Sportovní

klub Studio Sport a zdraví R˘mafiov ve spolu-

práci se Stfiediskem volného ãasu R˘mafiov

a âesk˘m svazem aerobiku.

Do velkého sálu SVâ R˘mafiov se sjelo 113 zá-

vodnic z 15 sportovních klubÛ z celé Moravy

i âech - Ostravy, Olomouce, ·umperka,

Havífiova, Prostûjova, Znojma, Hradce

Králové, Prahy, Bfiidliãné a R˘mafiova.

SoutûÏící pfiivítal a celou soutûÏ zahájil staros-

ta mûsta R˘mafiova Petr Klouda.

Závodilo se v pûti vûkov˘ch kategoriích dle

platn˘ch pravidel âSAE. Závodnice musely

prokázat dokonalou techniku závodního aero-

biku, schopnost zachytit nároãnou choreogra-

fii, pfiedvést v˘bornou kondici, sílu a flexibili-

tu.

Hlavní rozhodãí celé soutûÏe byla Olga

âloveãková z R˘mafiova. Závodnicím pfiedcvi-

ãovaly profesionální lektorky aerobiku: Mgr.

Pavlína Radiãová z Prostûjova - vicemistrynû

âR 2004, Vendula Grabaczová z Ostravy,

L˘die ·védíková z R˘mafiova - vicemistrynû

âR 2005.

V pfiestávkách se divákÛm pfiedstavily závod-

nice SK Studio Sport a zdraví R˘mafiov se se-

stavami kadetského a juniorského sportovního

aerobiku a skupina brake dance ze Stfiediska

volného ãasu R˘mafiov se sv˘m vystoupením.

------  V˘sledky soutûÏe ------

Klempífiství PIPA, s. r. o.

Ferdinand ·opík, stavební stroje a doprava

ZdeÀka Albertová - Pekárna Stará Ves

Prodejna H + H paní Habrová

Firma Protherm, s. r. o.

RM servis Rostislav Mezihorák

Pan Alois ·imko

Paní Jaroslava Brulíková

Za finanãní pfiíspûvek dûkujeme také Radû mûsta R˘mafiova.

Závûreãné podûkování patfií celému dobrovolnému t˘mu rodiãÛ, ãle-

nÛ SK Studio Sport a zdraví R˘mafiov a pracovníkÛ SVâ R˘mafiov za

dokonalou souhru pfii organizaci celé soutûÏe. Bez jejich pomoci by

tato nároãná akce nemohla probûhnout.

L˘die ·védíková, fieditelka závodu

Podûkování patfií sponzorÛm:

Fota: archiv Sportovní klub Studio Sport a zdraví R˘mafiov
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JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 24. 2. 2006

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 16. 2. 2006 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

04/2006

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE

ING. ·VEHLA JOSEF
P R O J E K â N Í A R E A L I T N Í K A N C E L Á ¤
795 01 R¯MA¤OV, U LOMU 512/9, PO BOX 20A
MOB. : 603 447 577 , TEL . : 554 212 372

NABÍDKA SLUÎEB:
• projekty rodinn˘ch a rekreaãních domkÛ, 

garáÏí a doplÀkov˘ch staveb
• projekty nástaveb, pfiístaveb a stavebních 

úprav stávajících objektÛ
• vodovodní a kanalizaãní pfiípojky
• pfiípojky plynu
• projekty obãansk˘ch staveb
• inÏen˘rská ãinnost a stavební dozor

••  ZZaasskkllíívvaaccíí ssyyssttéémmyy pprroo bbaallkkoonnyy aa llooddÏÏiiee,, zziimmnníí zzaahhrraaddyy
••  SSyyssttéémmyy:: bbeezzrráámmoovv˘̆ HHAARRTT,, rráámmoovv˘̆ GGLLAASSAA,,

vv‰‰ee hhlliinnííkkoovv˘̆ pprrooffiill
••  PPllaassttoovváá ookknnaa GGEEAALLAANN -- 66 kkoommoorr ((ÏÏaalluuzziiee vv cceennûû))
••  PPoollyykkaarrbboonnáátt,, ttrraappéézzoovvéé aa vvllnniittéé ddeesskkyy

zz PPVVCC  MMAARRVVEECC,, MMAARRLLOONN
••  ÎÎaalluuzziiee 662200 ddrruuhhÛÛ,, hhoorriizzoonnttáállnníí,, vveerrttiikkáállnníí
••  VVeennkkoovvnníí hhlliinnííkkoovvéé rroolleettyy aa vvrraattaa
••  SSííttûû pprroottii hhmmyyzzuu
••  PPrroosskklleennéé vv˘̆ppllnnûû

ZZÁÁRRUUKKAA NNEEJJNNIIÎÎ··ÍÍCCHH CCEENN

ZZÁÁRRUUKKAA KKVVAALLIITTYY

JJIISSTTOOTTAA PPOOZZÁÁRRUUââNNÍÍCCHH OOPPRRAAVV

SSPPEECCIIÁÁLLNNÍÍ SSLLEEVVYY PPRROO BBYYTTOOVVÁÁ DDRRUUÎÎSSTTVVAA

ZZddaarrmmaa pprroovveeddeemmee zzaammûûfifieenníí aa cceennoovvoouu nnaabbííddkkuu..
DDllee ppoottfifieebbyy pprroojjeekkttoovvoouu ddookkuummeennttaaccii..
PPrroovveeddeemmee kkoommpplleettnníí ddeemmoonnttááÏÏ aa mmoonnttááÏÏ
oodd AA ddoo ZZ,, lliikkvviiddaaccii ssuuttûû..
PPrraaccuujjeemmee ppoo cceelléé ââRR aa SSRR..
VVeellkkéé zziimmnníí sslleevvyy
nnaa cceell˘̆ ssoorrttiimmeenntt..

Václavík Antonín - R˘mafiov

SSTTAAVVEEBBNNÍÍ SSKKLLEENNÁÁ¤¤SSTTVVÍÍ
Office: R˘mafiovská 59, 793 42 JANOVICE,

tel: 554 213 161, fax: 554 230 32, mobil:737 242 977
e-mail: w.vaclavik@seznam.cz, www.vaclavik.rymarov.com

NNeessll
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AMK SPORT R¯MA¤OV

zve v‰echny pfiíznivce motoskijöringu na

MISTROVSTVÍ âR
ORION CUP 2006
V NEDùLI 19. ÚNORA

V ZAHRADù HEDVY R¯MA¤OV

Tréninkové jízdy odstartují v 10.00, následovat budou rozjíÏì-
ky podle poãtu pfiihlá‰en˘ch posádek. Závodu se zúãastní loÀ-
‰tí mistfii âR, z V. I. P. osobností pfiislíbil úãast tradiãnû zpûvák
Janek Ledeck˘ a prosl˘chá se, Ïe snad i herci Marek Va‰ut,

Zdenûk PodhÛr-
sk˘ a dal‰í. V‰e
záleÏí na jejich
pracovním vytí-
Ïení. Uvidíme,
necháme se pfie-
kvapit.

Neváhejte

a podpofite svou

náv‰tûvou na‰e

závodníky!!!

POZVÁNKA NA MOTOSKIJÖRING
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Pořiďte si až 4x rychlejší internet
za stejnou cenu a navíc v akční
nabídce získejte

■ první měsíc surfování za 1 Kč
■ aktivaci za 1 Kč
■ ADSL modemy již od 599 Kč

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

tel.: 554 230485

Informace o akční nabídce a zvýhodněných modemech na:

Pořiďte si pevnou linku jen za

1 Kč a získejte 1000 volných

minut na volání ZDARMA!

pevná linka jen za 1 Kč

Internet
Expres
Impuls

nová rychlost 
v kb/s

nová cena 
za měsíc v Kč

512/128
399,-

Internet
Expres
Sprint

nová rychlost
v kb/s

nová cena
za měsíc v Kč

3072/256
799,-

Internet
Expres
Maxi

nová rychlost
v kb/s

nová cena
za měsíc v Kč

4096/512
1199,-

Internet
Expres
Ideal

nová rychlost
v kb/s

nová cena
za měsíc v Kč

2048/256
599,-



■ 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.

Ford Transit 2.5D valník
6míst., r. v. 1996, airbag, ABS,
rádio, posilovaã fiízení. Cena:
145 000 Kã bez DPH.

Peugeot 206 1.9 D, r. v. 1998,
airbag, CD + Mp3, centrál, el.
okna, servo, tón. skla. 
Cena: 129 000 Kã.

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

Peugeot 206 1.1, 1. maj., r. v.
1998, airbag, rádio, posil. fiíz.,
el. zrcátka, el. okna, centrál.
Cena: 129 900 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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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.

·koda Superb 1.8T, 1. maj., CZ, r. v.
2003, 4x airbag, ABS, el. okna, pa-
lub. poã., posil. fiíz., centrál a dal‰í.
Cena: 319 900 Kã.

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

·-Octavia Combi 1.8T Elegant, 1.
maj., CZ, r. v. 2001, 2x airbag, ASR,
ABS, rádio, el. okna, palub. poã., el.
zrcátka, centrál. Cena: 249 900 Kã.

Opel Tigra 1.4i 16V 1. maj., r. v.
1999, klima, airbag, rádio, cent-
rál, imob., el. okna, posil. fiízení.
Cena: 139 000 Kã.

Peugeot 306 Combi 1.6, CZ, r. v.
2000, 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.

Citroen Xsara 1.6i 16V Exclusive, r. v.
2001, klima, 4x airbag, ABS, imob.,
el. okna, posil. fiíz., palub. poã., cent-
rál, el. zrcátka. Cena: 189 900 Kã.

Ford Transit 2.5D, 9-míst,
Maxi, CZ, r. v. 1998, rádio, el.
zrcátka, posilovaã fiízení, taÏ-
né. Cena: 209 900 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, 
rádio, centrál, imob., posil. fií-
zení. 
Cena. 78 900 Kã. 

·koda Octavia 1.6 GLX 55 kW,
CZ, r. v. 1997, airbag, ABS, rádio,
posil. fiíz., palub. poã., el. zrcátka,
imob., centrál. Cena: 119 900 Kã.

Ford Fiesta 1.4 Ghia, 1. maj., r. v.
1997, klima, 2x airbag, ASR, ABS,
rádio, el. okna, posil. fiíz., centrál,
CD mûniã. Cena: 128 500 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 Tdi, r. v. 1999,
klima, 2x airbag, ABS, rádio, el. ok-
na, posil. fiíz., taÏné, imob., centrál.
Cena: 188 900 Kã.

Ford Transit 2.0 TDDi, servis,
1. maj., r. v. 2001, klima, airbag, rá-
dio, posil. fiíz., el. vyhfi. zrcátka.
Cena: 269 000 Kã + DPH.

Mazda 121 1,25i 16V, 1. maj.,
CZ, servis, r. v. 2001, airbag, rá-
dio, centrál, posil. fiízení. 
Cena: 139 900 Kã.

Subaru Forester 2.5 XT, 169 kW, r. v.
2005, 4x airbag, xenony, EDS, ABS,
CD, plná el. v˘bava, palub. poã.
a dal‰í. Cena: 799 900 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.




