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Na úvod

Aktuálnû z mûsta

slovo starosty

VáÏení obãané,

dovolte mi, abych Vám s nadcházejícím nov˘m rokem popfiál pevné zdraví, ‰tûstí a spokojenost.

Vûfiím, Ïe jste vánoãní svátky spokojenû proÏili v pfiíjemném kruhu sv˘ch nejbliÏ‰ích a Ïe jste je také vyuÏili k naãer-

pání nov˘ch sil a zamy‰lení nad uplynul˘m rokem. Novû získané síly, pfiedsevzetí a elán vûnujte v novém roce reali-

zaci sv˘ch plánÛ a úspû‰nému naplnûní svého Ïivota.

K tomu Vám pfieji hodnû ‰tûstí. Petr Klouda, starosta mûsta

Redakãní úvodníãek
VáÏení a milí ãtenáfii,

tak a je to za námi. Myslím tím

tradiãní pfiedvánoãní shon a osla-

vy Nového roku. Ten ãas ale le-

tí... Není tomu tak dávno, co

jsme slavili magick˘ rok 2000,

se v‰emi astrology, ‰arlatány

a prodavaãi k˘ãovit˘ch upomín-

kov˘ch pfiedmûtÛ, které v‰ak

v roce 1999 komerãnû doslova

pfieválcovali v˘robci softwaru,

rafinovanû stra‰ící problémem

Y2K. Tak rychle to ubûhlo, uÏ

tady máme rok s magickou se-

dmiãkou na konci.

Rozhodnû nepatfiím mezi ty, ktefií

se vyÏívají v novoroãních pfiedse-

vzetích, ve slavnostnû proklamo-

van˘ch zmûnách typu „A teì bu-

de v‰echno jiné. Bude ze mû no-

v˘ ãlovûk. Pfiestanu dûlat tohle,

zaãnu dûlat tamto...“, ani mezi ty,

kdo si potfiebují vytvofiit iluzi, Ïe

se v jejich ‰edivém a prázdném

Ïivotû „nûco dûje“ tfieba koupí

nového mobilu, zmûnou úãesu,

parfému nebo zakousnutím se do

nové ãokoládové tyãinky. Jediná

zmûna, která je podstatná, je zmû-

na uvnitfi, v du‰i, v my‰lení, cítû-

ní, v osobnosti. A nelze jí dosáh-

nout z hodiny na hodinu pomocí

nûjaké zaklínací formule ãi rekvi-

zity. K ní musíme pomalu, trpûli-

vû a mnohdy bolestnû sami dojít

krok po kroku.

K tomu, aby Va‰e kroky ke k˘Ïe-

n˘m niterním zmûnám byly co

moÏná nejménû bolestivé, chce-

me pfiispût i my v redakci

R˘mafiovského horizontu. Pfiáli

bychom si, aby si ãtrnáctideník

mûsta R˘mafiova zachoval svou

dosavadní podobu, zároveÀ trvale

zvy‰oval svou úroveÀ a na‰el me-

zi ãtenáfii co nejvíce pfiíznivcÛ.

Toho bychom chtûli dosáhnout

mimo jiné roz‰ífiením zajímav˘ch

a ãtenáfisky oblíben˘ch rubrik

a také zapojením nûkter˘ch dosud

spí‰e opomíjen˘ch ÏánrÛ. Od Vás,

ãtenáfiÛ, pfiivítáme jakékoliv nápa-

dy a podnûtné pfiipomínky, aby

byl r˘mafiovsk˘ zpravodaj nejen

dokonal˘m odrazem dûní na‰eho

mûsta, ale pfiedev‰ím slouÏil Vám

ãtenáfiÛm k plné spokojenosti.

Redakce R˘mafiovského hori-

zontu dûkuje za pomoc pfii tvorbû

novin v roce 2006 v‰em, kdo se

zaslouÏili o vznik jednotliv˘ch

vydání, zejména redakãní radû -

Mgr. Kvûtû Sicové, Bc. Leonû

Pleské, Ing. Miloslavu Markovi,

Mgr. Vlastimilu Baranovi - stej-

nû jako na‰emu vydavateli

Stfiedisku volného ãasu a jeho fie-

ditelce Marcele Pavlové a v‰em

stál˘m dopisovatelÛm a externím

spolupracovníkÛm z fiad zástup-

cÛ mûstsk˘ch organizací, institu-

cí a firem, ale i jednotlivcÛm

z celého okresu Bruntál, ktefií by-

li pro redakci velkou oporou, pfii-

ná‰eli aktuální a ãtivé informace

z nejrÛznûj‰ích oblastí.

VáÏení ãtenáfii, pfieji Vám za ce-

lou redakci do sedmého roku tfie-

tího milénia mnoho zdraví, poho-

dy, Ïivotního optimismu a umûní

radovat se z kaÏdého dne a aby

vá‰ Ïivot nikdy neupadl do stere-

otypu, ‰edi a nudy. Zachovejte

nám svou pfiízeÀ.

Za redakci
R˘mafiovského horizontu

Jifií Koneãn˘

Tfii písmenka
Star˘m i mlad˘m, bohat˘m i chud˘m, nemoc-

n˘m i zdrav˘m, v‰em ubíhá a namûfiuje stejnû.

Kdo? No pfiece ãas!

I kdyÏ pÛlhodina s milovanou osobou je jaksi

krat‰í neÏ v zubafiském kfiesle ãi pfii ãekání na

autobus v mrazivé noci. Taky v ãase malin ne-

zral˘ch, v mládí, to bylo jiné. Nûjak jsme to ne-

vnímali, ãas jsme si prostû udûlali. Nûkdy byl

psí ãas, ale pak se zaãalo zase bl˘skat na ãasy.

Pochopili jsme taky, Ïe ãas jsou peníze a na nû-

které vûci je ãasu dost. Trpûlivû jsme dovedli

ãekat, protoÏe babiãka tvrdila, Ïe máme doãkat

ãasu jako husa klasu. A dûlali pfiesãas.

âas míjel, pádil, utíkal, my odjíÏdûli, ãasem se

vraceli, ãasem byli nesví a vûdûli, Ïe svého ãa-

su jsme se m˘lili - a zub ãasu na nás hlodal.

Máme nadûji, Ïe jdeme do lep‰ích ãasÛ? Nebo

uÏ byly?

Zaãali jsme psát nov˘ rok se sedmiãkou na

konci.

âas dûlá své. A co ty, ãlovûãe? Si

První obãánek roku 2007 se jmenuje Terezka
Mûsto R˘mafiov má prvního obãánka
roku 2007. Je to holãiãka a narodila
se ve ‰ternberské porodnici v úter˘
2. ledna v 17.35 paní Jaroslavû Po-
spí‰ilové a panu Josefu ·opíkovi.
Narození prvního obãánka R˘-

mafiova na poãátku kalendáfiního

roku je vÏdy velkou a slavnostní

událostí. Nejinak tomu bylo i na

prahu roku 2007. Po narození

mûfiilo dûvãátko 49 cm a váÏilo

3,05 kg. Holãiãka dostala jméno

Terezka. „Jméno vybrala její
dvouletá sestfiiãka Eli‰ka, která
nás postavila pfied hotovou vûc.
¤ekla, Ïe se bude jmenovat
Terezka a hotovo,“ svûfiila se

maminka Jaroslava, která je po-

voláním prodavaãka. Eli‰ka se

na narození sestfiiãky velmi tû‰i-

la a nemÛÏe se uÏ doãkat, aÏ

Terezka povyroste, aby si spo-

leãnû mohly hrát. Tatínek Josef

pracuje jako fiidiã. „Tatínek mûl
za úkol b˘t se mnou u porodu,“
doplnila ‰Èastná maminka.

K narození miminka popfiáli ro-

diãÛm také zástupci mûsta

R˘mafiova, starosta Petr Klouda

a zastupitelka Kvûtoslava Sico-

vá. Ke gratulantÛm se pfiipojuje

i na‰e redakce a pfieje Jaroslavû

Pospí‰ilové, Josefu ·opíkovi

a jejich Terezce hodnû zdraví

a ‰tûstí. Upfiímnû se radujeme.

·tûstí a zdraví pfiejeme i v‰em

dal‰ím novorozencÛm roku 2007.

JiKo
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S rokem 2007 mírnû vzrostou ceny nájemného
Vstup do nového roku je také
v R˘mafiovû doprovázen zmûnami nû-
kter˘ch sazeb. Vzrostlo nájemné
v mûstsk˘ch bytech a mírnû také
platba za stoãné a vodné. Dal‰í ceny
a poplatky stanovené Mûstsk˘m úfia-
dem R˘mafiov zÛstávají beze zmûny.
Nav˘‰ení nájemného se v R˘ma-

fiovû t˘ká 1 280 bytÛ ze zhruba

tfiinácti set deseti, které mûsto

v souãasnosti vlastní. Ostatní by-

ty jsou pronajaty za smluvní vy-

draÏené nájemné. U zdaleka nej-

poãetnûj‰í I. kategorie (novû stan-

dardní byt), coÏ se t˘ká 1 145 by-

tÛ, ãiní nav˘‰ení 5,1 %. Zname-

ná to úpravu ceny z 15,23 Kã/m2

na 16,01 Kã/m2, tedy zhruba

o 0,78 koruny za metr ãtvereãn˘.

Naposledy se nájem v mûst-

sk˘ch bytech zvy‰oval v roce

2002, a také proto mûsto R˘ma-

fiov k tomuto kroku pfiistoupilo.

Dal‰ím závaÏn˘m argumentem

je podstatné zv˘‰ení cen staveb-

ních prací v uplynul˘ch letech

a také v˘raznû vy‰‰í úroveÀ trÏ-

ního nájemného, které se

v R˘mafiovû pohybuje na úrovni

cca 40 Kã/m2.

Více si také zaplatíme za vodné

a stoãné. Od 1. ledna 2007 je vod-

né draÏ‰í o více neÏ dvû koruny za

m3 v porovnání s loÀskem. Vloni

jsme za metr krychlov˘ vody za-

platili 24,65 Kã vãetnû DPH, od

ledna leto‰ního roku zaplatíme za

metr krychlov˘ vãetnû DPH

26,67 Kã. Stoãné vzrostlo k 1. le-

dnu 2007 proti loÀsku o 9,27 %

z 16,43 Kã/m3 vã. DPH na 17,96

vã. DPH, coÏ ãiní rozdíl 1,50 Kã.

Co se t˘ãe místního poplatku za

provoz systému shromaÏìování,

sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏí-

vání a odstraÀování komunál-

ních odpadÛ, zÛstávají sazby

v porovnání s loÀsk˘m rokem

stejné (500 Kã/osobu za kalen-

dáfiní rok), ale dochází ke zmû-

nám v úlevách, které stanoví 

novelizovaná Obecnû závaz-

ná vyhlá‰ka mûsta R˘mafiova 

ã. 03/2006, schválená zastupitel-

stvem mûsta na jednání 14. pro-

since 2006. Z novelizované vy-

hlá‰ky vypl˘vá, Ïe se ru‰í úlevy

na ekologické vytápûní (10 %)

a dále úlevy u tûch obãanÛ, ktefií

se dlouhodobû (2 a více mûsícÛ)

nezdrÏují na území mûsta.

Naopak novû jsou od poplatku 

osvobozeny osoby dlouhodobû

se zdrÏující v zahraniãí (více neÏ

6 mûsícÛ nepfietrÏitû) z dÛvodu

trvalého pobytu, studia ãi za-

mûstnání, které tuto skuteãnost

doloÏí písemn˘m dokladem pfie-

loÏen˘m do ãeského jazyka (mi-

mo sloven‰tinu), a osoby s nafií-

zenou ústavní v˘chovou, kter˘m

byl údaj o místû trvalého pobytu

úfiednû zru‰en v souladu se záko-

nem a jejichÏ místem trvalého

pobytu je sídlo ohla‰ovny -

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov a sou-

ãasnû se prokazatelnû nezdrÏují

na území mûsta. V pfiípadû naro-

zení dítûte v prÛbûhu kalendáfiní-

ho mûsíce je poplatek stanoven

aÏ od následujícího mûsíce.

Dal‰í ceny a poplatky, napfiíklad

poplatky za psa, se nemûní.

Podrobné informace o poplat-

cích za odpad vãetnû znûní obec-

nû závazné vyhlá‰ky, která jeho

v˘‰i stanovuje, jsou k dispozici

na oficiálních internetov˘ch

stránkách mûsta R˘mafiova

www.rymarov.cz v sekci Mûst-

sk˘ úfiad - Obecnû závazné vy-

hlá‰ky.  JiKo

Dotace z programÛ podpory sportu a programÛ podpory kulturních,
spoleãensk˘ch a zájmov˘ch aktivit v R˘mafiovû

I v leto‰ním roce mohou obãané a organiza-

ce podávat Ïádosti o poskytnutí mûstské do-

tace v rámci tradiãních programÛ pro podpo-

ru kulturních, spoleãensk˘ch a zájmov˘ch

aktivit a programÛ podpory sportu. Îádosti

se pfiedkládají na formuláfiích, které jsou

k dispozici na odboru ‰kolství a kultury

Mûstského úfiadu R˘mafiov, námûstí Míru 1,

795 01, nebo na internetov˘ch stránkách

mûsta www.rymarov.cz.

Programy podpory kultury slouÏí k podpofie

vefiejnû prospû‰n˘ch ãinností subjektÛ, které

ve sv˘ch stanovách mají jako jednu z hlav-

ních ãinností provozování kulturních a zá-

jmov˘ch aktivit obãanÛ.

Program I - Podpora kulturních a spoleãensk˘ch akcí ve mûstû

• Podpora pofiádání kulturních a spoleãensk˘ch akcí pro mládeÏ

• Podpora pofiádání kulturních a spoleãensk˘ch akcí pro seniory

• Podpora pofiádání kulturních a spoleãensk˘ch akcí s mezinárodní 

úãastí, zejména v rámci kontaktÛ s partnersk˘mi a spfiátelen˘mi 

mûsty

• Podpora kulturních projektÛ regionálního ãi celostátního rozsahu 

a v˘znamu

Program II - Podpora kulturních a spoleãensk˘ch aktivit obãanÛ

• Podpora pravidelné kulturní a spoleãenské aktivity, pfiedev‰ím mlá-

deÏe (obecn˘ provozní pfiíspûvek kulturním organizacím a klubÛm)

• Podpora úãasti na kulturních nebo spoleãensk˘ch akcích celostá-

tního v˘znamu

• Podpora projektÛ regionálního ãi celostátního rozsahu a v˘znamu

• Podpora pravideln˘ch kulturních aktivit obãanÛ seniorského vûku 

(od 60 let)

Program III - Podpora zájmov˘ch organizací

• Podpora pravideln˘ch zájmov˘ch aktivit, pfiedev‰ím mládeÏe

• Podpora zájmov˘ch aktivit seniorÛ (od 60 let)

• Podpora úãasti ãlenÛ zájmov˘ch organizací na akcích celostátního 

v˘znamu

Programy podpory sportu slouÏí k podpofie vefiejnû prospû‰n˘ch ãin-

ností subjektÛ, které ve sv˘ch stanovách mají jako jednu z hlavních

ãinností provozování sportovních a tûlov˘chovn˘ch ãinností.

Program I - Sportovní talent, sportovní reprezentace

• Podpora sportovní pfiípravy reprezentantÛ mûsta, zvlá‰tû sportovcÛ 

Ïákovské, dorostenecké a juniorské kategorie, a jejich úãasti na vr-

choln˘ch národních soutûÏích (napfi. krátkodobá intenzivní pfiípra-

va, soustfiedûní, jiná jednorázová akce); pfiíspûvek je poskytován 

konkrétním osobám

• Podpora pofiádání soutûÏí mládeÏe dorosteneck˘ch a Ïákovsk˘ch 

kategorií na národní úrovni zaji‰Èovan˘ch sportovními oddíly; pod-

pora je poskytována formou pfiíspûvku na pofiádání soutûÏe

Program II - Mûstsk˘ program rozvoje sportu

• Podpora pravidel-

né sportovní a turis-

tické aktivity, pfiede-

v‰ím mládeÏe (obec-

n˘ provozní pfiíspû-

vek oddílÛm a klu-

bÛm)

• Podpora projektÛ

celostátního rozsahu

a v˘znamu

• Podpora pohybo-

v˘ch aktivit obãanÛ

seniorského vûku

(od 60 let)

V programech podpory kultury i sportu ne-

mají na podporu nárok organizace, které zís-

kávají finanãní prostfiedky prostfiednictvím

rozpoãtu mûsta. V rámci vyhlá‰en˘ch progra-

mÛ nelze uplatÀovat poÏadavky na investiãní

dotace.

Îádosti o podporu ze sportovních programÛ

se pfiedkládají do konce ledna 2007, Ïádosti

o podporu z kulturních programÛ se pfiedklá-

dají do konce bfiezna 2007.

PfiedloÏené Ïádosti projednají pfiíslu‰né komi-

se a pfiedloÏí je Radû mûsta R˘mafiova ke ko-

neãnému rozhodnutí. Pfiíjemce dotace podepí-

‰e s mûstem smlouvu o poskytnutí dotace,

k níÏ doloÏí kopii dokladu o vlastnictví ban-

kovního úãtu. Pfiíjemce dotace pfiedloÏí buì

vyúãtování akce, na niÏ byla dotace poskytnu-

ta, a to do 5 t˘dnÛ po jejím skonãení, nebo

pfiedloÏí zprávu o ãinnosti organizace vãetnû

rozboru hospodafiení, a to do 31. ledna násle-

dujícího roku. Podklady MûÚ R˘mafiov
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Odbory MûÚ informují
Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví
Odbor sociálních vûcí a zdravotnic-
tví Mûstského úfiadu R˘mafiov vy-
dal Katalog sociálních sluÏeb R˘ma-
fiovska. Cílem publikace, která vzni-
kla díky projektu komunitního pláno-
vání sociálních sluÏeb v R˘mafiovû,
je zajistit obyvatelÛm mûsta lep‰í
pfiehled o tom, kde mohou hledat po-
moc pro sebe ãi blízké.
Jedním z poslání kultivovaného

lidského spoleãenství je pomo-

ci lidem, ktefií kvÛli nemoci,

stáfií ãi mimofiádné osobní situ-

aci nejsou schopni sami plnû 

uspokojovat své bûÏné hmotné,

sociální a duchovní potfieby.

KaÏdému se mÛÏe stát, Ïe bude

ve stáfií trvale odkázán na po-

moc druhé osoby a jeho nej-

bliÏ‰í rodinní pfiíslu‰níci nebu-

dou schopni z nejrÛznûj‰ích dÛ-

vodÛ tuto pomoc zajistit. V tom

pfiípadû je ãlovûk odkázán na

pomoc zaji‰Èovanou obcí nebo

státními institucemi.

Katalog sociálních sluÏeb R˘-

mafiovska poskytuje základní

pfiehled o sociálních sluÏbách,

které jsou na R˘mafiovsku nabí-

zeny lidem, ktefií se ocitnou

v nepfiíznivé sociální situaci.

U kaÏdé sluÏby je moÏné najít

tyto informace:

- komu je sluÏba urãena;

- charakteristiku poskytovan˘ch 

sluÏeb;

- kapacitu zafiízení;

- podmínky pro poskytování 

sluÏeb;

- kde je moÏné poÏádat o posky-

tování sluÏby.

Uveden˘ katalog byl distribuo-

ván po‰tou do v‰ech domácnos-

tí v R˘mafiovû. V pfiípadû jeho
nedoruãení je zdarma k dispo-
zici na odboru sociálních vûcí
a zdravotnictví MûÚ R˘ma-
fiov, 8. kvûtna 48, R˘mafiov,
1. patro.

Vedoucí odboru sociálních vûcí
a zdravotnictví Iveta Podzemná

NezapomeÀte na v˘mûnu fiidiãského prÛkazu!
Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství opût
vyz˘vá v‰echny obãany, ktefií mají fiidiãské prÛ-
kazy vydané do roku 1993 vãetnû, k jejich v˘-
mûnû!
Povinná v˘mûna je urãena do konce roku

2007, s ohledem na informace poskytnuté

MD âR v‰ak Ïádáme v‰echny dotãené, aby

v˘mûnu svého fiidiãského prÛkazu nenechá-

vali na konec roku. Souãasná celostátní sta-

tistika ukazuje, Ïe pokud fiidiãi nezaãnou

mûnit své prÛkazy jiÏ nyní, nebude technic-

ky moÏné v‰echny povinné v˘mûny zvlád-

nout.

Doklady potfiebné k v˘mûnû ¤P:

- fiidiãsk˘ prÛkaz;

- obãansk˘ prÛkaz;

- 1x fotografie na doklady;

- obãané od 60 let lékafiské potvrzení o zdra-

votní zpÛsobilosti.

Odbor dopravy a SH, evidence fiidiãÛ,
MûÚ R˘mafiov

Pomoc v hmotné nouzi
Informace k zákonu o pomoci v hmotné nouzi

Parlament âeské republiky schválil v bfieznu 2006 zákon ã. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kter˘ zaãal platit od 1. ledna 2007. Tento

zákon novû stanovuje podmínky pro pomoc osobám v hmotné nouzi a zároveÀ ru‰í zákon ã. 482/1991 Sb., o sociální potfiebnosti, ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Co je nového?
• Systém pomoci v hmotné nouzi je moderním systémem pomoci 

osobám s nedostateãn˘mi pfiíjmy, motivujícím tyto osoby k aktivní 

snaze zajistit si prostfiedky k uspokojení Ïivotních potfieb.

• ZabraÀuje jejich sociálnímu vylouãení.

• Je jednotn˘ na celém území âeské republiky.

• Vychází z principu, Ïe kaÏdá osoba, která pracuje, se musí mít lépe 

neÏ ta, která nepracuje, popfiípadû se práci vyh˘bá.

• Nedílnou souãástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty.

Kdo je v hmotné nouzi?
• Zákon stanovuje sedm situací spojen˘ch s nedostateãn˘m zabezpe-

ãením základní obÏivy, bydlení a mimofiádn˘mi událostmi. 

Nastanou-li, je osoba ãi rodina v hmotné nouzi a má nárok na pomoc.

• Jde v zásadû o situace, kdy osoba ãi rodina nemá dostateãné pfiíjmy 

a její celkové sociální a majetkové pomûry neumoÏÀují uspokojení 

základních Ïivotních potfieb.

• Zákon zároveÀ napomáhá fie‰ení nûkter˘ch nárazov˘ch Ïivotních 

situací, které nelze vyfie‰it jinak neÏ okamÏitou penûÏní pomocí.

• DÛleÏité je, Ïe kaÏdá osoba má nárok na poskytnutí základních in-

formací, které vedou nejenom k fie‰ení její situace hmotné nouze, 

ale i k pfiedcházení jejího vzniku.

Jaké jsou nové dávky a kdo je vyplácí?
Dávkami, kter˘mi se fie‰í pomoc v hmotné nouzi, jsou:

- pfiíspûvek na Ïivobytí;

- doplatek na bydlení;

- mimofiádná okamÏitá pomoc.

O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhoduje a vyplácí je Mûstsk˘
úfiad R˘mafiov, odbor sociálních vûcí a zdravotnictví, se sídlem
v budovû na ul. 8. kvûtna v R˘mafiovû.

Co je pfiíspûvek na Ïivobytí?

Základní dávka pomoci v hmotné nouzi fie‰í nedostateãn˘ pfiíjem 

osoby ãi rodiny.

V praxi to znamená, Ïe pokud po odeãtení pfiimûfien˘ch nákladÛ na

bydlení nedosahuje pfiíjem osoby ãi rodiny ãástky Ïivobytí, vzniká té-

to osobû ãi rodinû nárok na pfiíspûvek na Ïivobytí.

Îivobytí osoby ãi rodiny je stanoveno na základû posouzení, jak˘ má

osoba ãi rodina pfiíjem a zda si jej mÛÏe zv˘‰it, na posouzení majet-

kov˘ch pomûrÛ a na zhodnocení dal‰ích okolností, které v˘‰i ãástky

Ïivobytí mohou nav˘‰it (aktivní snaha najít si zamûstnání, dlouhodo-

bé setrvávání ve stavu hmotné nouze, potfieba dietního stravování).

âástka Ïivobytí se odvíjí od ãástek Ïivotního a existenãního minima.

Pokud osoba prokazatelnû projevuje snahu o zv˘‰ení pfiíjmu vlastním

pfiiãinûním, bude úroveÀ jejího Ïivobytí (pfied dal‰ím moÏn˘m nav˘-

‰ením) shodná s jejím Ïivotním minimem.

âástka Ïivobytí je stanovena pro kaÏdou osobu individuálnû, a to na

základû hodnocení její snahy a moÏností. Pro stanovení Ïivobytí ro-

diny se jednotlivé ãástky Ïivobytí osob sãítají.

Co je doplatek na bydlení?

Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi fie‰í situaci nedostatku pfiíjmÛ

k uhrazení odÛvodnûn˘ch nákladÛ na bydlení.

Podmínkou pro nárok na tuto dávku je b˘t nájemcem nebo vlastní-

kem bytu a splÀovat podmínky pro nárok na pfiíspûvek na Ïivobytí

a na pfiíspûvek na bydlení ze systému státní sociální podpory.

Zákon umoÏÀuje poskytnout doplatek na bydlení i ve v˘jimeãn˘ch

pfiípadech, kdy Ïadatel nemá nárok na pfiíspûvek na Ïivobytí nebo

pfiíspûvek na bydlení, pfiípadnû i Ïadateli vyuÏívajícímu jinou neÏ ná-

jemní formu bydlení.
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Doplatek na bydlení lze poskytnout, jestliÏe osoba uÏívá byt v obci,
v níÏ je hlá‰ena k trvalému pobytu. Zákon stanoví v˘jimky, kdy se

tato podmínka nemusí sledovat. Pfiesto je vhodné tyto bytové vztahy

napravit.

Co je mimofiádná okamÏitá pomoc?

Osobám, které se ocitnou v takov˘ch situacích, které je nutno bezod-

kladnû fie‰it, je poskytována mimofiádná okamÏitá pomoc. Zákon vy-

tipoval pût takov˘ch situací.

První situace mÛÏe nastat v momentû, kdy osoby sice neplní pod-

mínky hmotné nouze, ale hrozí jim váÏná újma na zdraví v pfiípadû

neposkytnutí pomoci okamÏitû.

Druhá situace fie‰í pomoc osobám postiÏen˘m váÏnou mimofiádnou udá-

lostí (Ïivelní pohromy, vy‰‰í stupnû vûtrné pohromy, zemûtfiesení, poÏár

nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo prÛmyslová havárie).

Tfietí situace napomáhá osobám, které nemají dostateãné prostfiedky,

k úhradû jednorázového v˘daje spojeného napfi. s úhradou poplatku

za vystavení duplikátÛ osobních dokladÛ nebo v pfiípadû ztráty pe-

nûÏních prostfiedkÛ.

âtvrtá situace pomáhá fie‰it osobám v hmotné nouzi potfiebu nákupu

pfiedmûtÛ dlouhodobé potfieby (napfi. rozbité praãky, ledniãky) nebo

uhradit odÛvodnûné náklady vznikající v souvislosti se vzdûláním

nebo se zájmovou ãinností nezaopatfien˘ch dûtí.

Poslední, pátá situace se t˘ká osob ohroÏen˘ch sociálním vylouãe-

ním. Jde napfi. o osoby vracející se z vûzení, z dûtského domova

a z pûstounské péãe po dosaÏení zletilosti nebo po ukonãení léãby

chorobn˘ch závislostí.

Dostával jsem dávku sociální péãe vázanou na sociální potfieb-
nost. Co dál?

Zákon o pomoci v hmotné nouzi umoÏÀuje postupn˘ pfiechod ze

systému dávek sociální péãe do systému dávek pomoci v hmotné

nouzi.

Do doby, neÏ bude rozhodnuto o nové dávce pomoci v hmotné nou-

zi, bude poskytována dosavadní dávka sociální péãe.

¤ízení o odejmutí této staré dávky zahájí pfiíslu‰n˘ povûfien˘ obecní

úfiad sám a obãanÛm to písemnû oznámí.

Souãasnû s tím budou obãané vyzváni, aby se dostavili na tento úfiad

k vyzvednutí Ïádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi, a to o pfiíspû-

vek na Ïivobytí a doplatek na bydlení.

Období pro pfiechod z dávek sociální péãe na dávky pomoci v hmot-

né nouzi je dostateãnû dlouhé. UmoÏÀuje bez problémÛ vyfiídit po-

stupnû v‰echny Ïádosti obãanÛ o dávky pomoci v hmotné nouzi do
30. dubna 2007.

O odejmutí dávky sociální péãe a o pfiiznání dávky pomoci
v hmotné nouzi obdrÏí obãan písemné rozhodnutí.
Pokud se pfii v˘poãtu v˘‰e pfiíspûvku na Ïivobytí zjistí, Ïe tento pfiís-

pûvek náleÏí v ãástce vy‰‰í neÏ dosud vyplácená dávka sociální péãe,

pfiizná se pfiíspûvek na Ïivobytí zpûtnû od 1. 1. 2007 a rozdíl mezi jiÏ

vyplacenou dávkou sociální péãe po 1. 1. 2007 a pfiíspûvkem na Ïi-

vobytí se doplatí.

Zjistí-li se, Ïe pfiíspûvek na Ïivobytí náleÏí v ãástce niÏ‰í neÏ dosud vy-

plácená dávka sociální péãe, bude pfiíspûvek na Ïivobytí od data pfiizná-

ní vyplácen v niÏ‰í ãástce. Pfiíjemce v‰ak Ïádn˘ „pfieplatek“ nevrací.

Zjistí-li se, Ïe pfiíspûvek na Ïivobytí nenáleÏí, dávka sociální péãe se

odejme.

Jak probíhá fiízení o pfiiznání dávky?

¤ízení o pfiiznání pfiíspûvku na Ïivobytí a doplatku na bydlení, které

nahrazují dávku sociální péãe vázanou na sociální potfiebnost, je za-

hájeno na základû podání Ïádosti na pfiedepsaném tiskopisu, kter˘

obãan obdrÏí u pfiíslu‰ného povûfieného obecního úfiadu. Souãasnû

s tím obdrÏí potfiebné informace k vyplnûní tiskopisu a k dal‰ím do-
kladÛm, které bude muset k Ïádosti doloÏit.
V rámci fiízení se posuzuje, zda je osoba ãi rodina skuteãnû v hmot-

né nouzi a zda splÀuje podmínky nároku na pfiíslu‰nou dávku.

V koneãné fázi se pak stanovuje v˘‰e dávky - pfiíspûvku na Ïivobytí,

popfiípadû doplatku na bydlení. Jednotn˘ postup na celém území

âeské republiky zabezpeãuje jednotn˘ informaãní systém.

Îivotní minimum platné od 1. 1. 2007:
Pro jednotlivce .................................................................. 3 126 Kã
Pro první dospûlou osobu v domácnosti ........................... 2 880 Kã
Pro druhou a dal‰í dospûlou osobu v domácnosti ........... 2 600 Kã
Pro nezaopatfiené dítû do 6 let .......................................... 1 600 Kã
Pro nezaopatfiené dítû 6 aÏ 15 let ...................................... 1 960 Kã
Pro nezaopatfiené dítû 15 aÏ 26 let .................................... 2 250 Kã
Existenãní minimum od 1. 1. 2007 ãiní ............................ 2 020 Kã

KaÏd˘ obãan má nárok na poskytnutí základního sociálního pora-

denství od pfiíslu‰ného orgánu pomoci v hmotné nouzi. V jeho rámci

budou obãanovi poskytnuty informace vedoucí k fie‰ení jeho situace,

popfiípadû k pfiedcházení vzniku situace hmotné nouze.

Iveta Podzemná,
vedoucí odboru sociálních vûcí a zdravotnictví MûÚ R˘mafiov

Novinkou je pfiíspûvek na péãi
Od l. ledna 2007 nab˘vá úãinnosti zákon

o sociálních sluÏbách ã. 108/2006 Sb., kter˘

novû upravuje podmínky poskytování pomo-

ci a podpory osobám v nepfiíznivé sociální si-

tuaci prostfiednictvím sociálních sluÏeb

a pfiíspûvku na péãi.

Pfiíspûvek na péãi je novû zavedenou dávkou

sociální péãe, která nahradí zv˘‰ení dÛchodu

pro bezmocnost a pfiíspûvek pfii péãi o osobu

blízkou. Tyto dávky se k 31. 12. 2006 ru‰í.

O zastavení v˘platy v˘‰e uveden˘ch dávek

obdrÏí kaÏd˘ pfiíjemce oznámení spoleãnû

s nezbytnou informací o prÛbûhu zmûn po 

l. lednu 2007.

Pfiíspûvek náleÏí osobám star‰ím jednoho roku

závisl˘m na pomoci jiné fyzické osoby pfiede-

v‰ím z dÛvodu nepfiíznivého zdravotního stavu.

Îádost se podává na obecním úfiadû s roz‰í-

fienou pÛsobností podle místa trvalého poby-

tu Ïadatele na pfiedepsaném tiskopise. Îádost

lze nejdfiíve podat v lednu 2007.

Osoby, kter˘m ke dni nabytí úãinnosti záko-

na náleÏelo zv˘‰ení dÛchodu pro bezmoc-

nost, se podle nového zákona povaÏují za 

osoby závislé na péãi jiné osoby. NáleÏí jim

pfiípûvek na péãi od l. ledna 2007 a o pfiizná-

ní pfiíspûvku se bude rozhodovat bez jejich

Ïádosti - nemusí podávat po l. lednu 2007 Ïá-

dost o pfiiznání pfiíspûvku na péãi.

Osobám, kter˘m byl dosud poskytován pfiís-

pûvek pfii péãi o osobu blízkou, bude v˘plata

pfiíspûvku k 31. 12. 2006 zastavena a bez Ïá-

dosti bude zahájeno fiízení o poskytnutí pfiís-

pûvku na péãi osobám, o které peãovaly.

BliÏ‰í informace o pfiíspûvku na péãi mÛÏe

obãan získat na odboru sociálních vûcí

Mûstského úfiadu v R˘mafiovû. 

Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví

Pfiíspûvek na péãi
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Oznámení Úfiadu práce v Bruntále k dávkám státní sociální podpory
Pro nároky na dávky státní sociální pod-

pory uplatÀované po 1. 1. 2007 jiÏ nebu-
dou zasílány Ïádné pfiedti‰tûné formu-
láfie. Ve‰keré potfiebné tiskopisy lze vy-

zvednout osobnû na pfiíslu‰ném kontakt-

ním místû. Tiskopisy jsou dále k dispozici

na internetov˘ch stránkách MPSV âR

http://forms.mpsv.cz/sspforms/. Ve‰kerá

podání je rovnûÏ moÏno uãinit v elektro-

nické podobû s elektronick˘m podpisem

podle zvlá‰tního právního pfiedpisu, po-

kud Ministerstvo práce a sociálních vûcí

âR na uvedené webové stránce pfiíslu‰n˘

tiskopis zvefiejnilo.

Zásadní zmûny v zákonû o státní sociální podpofie od 1. ledna 2007
Rodiãovsk˘ pfiíspûvek
V̆ ‰e rodiãovského pfiíspûvku je

stanovena ve v˘‰i ãástky odpo-

vídající 40 % prÛmûrné mûsíãní

mzdy v nepodnikatelské sféfie za

kalendáfiní rok, kter˘ o 2 roky

pfiedchází kalendáfinímu roku,

v nûmÏ se rodiãovsk˘ pfiíspûvek

poskytuje. Pro rok 2007 se tedy

vychází z prÛmûrné mzdy roku

2005, a rodiãovsk˘ pfiíspûvek tak

od 1. ledna do 31. prosince 2007

ãiní 7 582 Kã mûsíãnû. Dosa-

vadním pfiíjemcÛm rodiãovské-

ho pfiíspûvku se vyplácená dávka

zv˘‰í automaticky bez podání

nové Ïádosti. Zv˘‰ená ãástka za

leden 2007 se poprvé vyplatí

v mûsíci únoru 2007. Pfii posuzo-

vání nároku na dávku se vychází

ze stejn˘ch podmínek jako do-

posud. Rodiãovsk˘ pfiíspûvek

náleÏí, pokud dítû mlad‰í 3 let

nav‰tûvuje jesle nebo obdobnou

instituci pro pfied‰kolní dûti nej-

v˘‰e 5 kalendáfiních dnÛ v mûsí-

ci. Dítû, které dovr‰ilo 3 roky vû-

ku, mÛÏe pravidelnû nav‰tûvovat

matefiskou ‰kolu nebo jiné ob-

dobné zafiízení v rozsahu nepfie-

vy‰ujícím 4 hodiny dennû. Pfií-

jem rodiãe není testován, rodiã

mÛÏe b˘t v˘dûleãnû ãinn˘, aniÏ

ztratí právo na pobírání rodiãov-

ského pfiíspûvku. Po dobu své

v˘dûleãné ãinnosti v‰ak rodiã

musí zajistit péãi o dítû jinou zle-

tilou osobou.

Dal‰í zmûna nároku na uvede-

nou dávku souvisí s pfiijat˘m zá-

konem o sociálních sluÏbách.

Jde zejména o nov˘ pfiíspûvek na

péãi, kter˘ nahrazuje zaniklé

pfiíspûvky na péãi o blízkou nebo

jinou osobu a zv˘‰ení dÛchodÛ

pro bezmocnost. Rodiãovsk˘

pfiíspûvek rodiãi nenáleÏí v pfií-

padech, kdy dítûti, o které tento

rodiã peãuje, je pfiiznán pfiíspû-

vek na péãi ve v˘‰i podle stupnû

II (stfiednû tûÏká závislost), stup-

nû III (tûÏká závislost) anebo

stupnû IV (úplná závislost).

Pfiíspûvek na bydlení
Zcela se mûní konstrukce a v˘-

poãet dávky státní sociální pod-

pory - pfiíspûvku na bydlení.

Pfiíspûvek na bydlení pfiiznan˘

podle dosavadních pfiedpisÛ se

naposledy vyplatí za prosinec

2006 v lednu 2007. Pro uplatnû-

ní nároku na pfiíspûvek na bydle-

ní od ledna 2007 podle nov˘ch

pfiedpisÛ je nutné podat novou

Ïádost na pfiedepsaném tiskopise

a doloÏit v‰echny rozhodné sku-

teãnosti. PÛjde zejména o nákla-

dy za bydlení za 4. ãtvrtletí roku

2006. Bez podání nové Ïádosti

od 1. 1. 2007 nebude dále dávka

vyplácena.

Rozhodn˘mi skuteãnostmi jsou

zejména náklady za bydlení za
4. ãtvrtletí roku 2006.

K ãástce nájemného u bytÛ uÏí-

van˘ch na základû nájemní

smlouvy a stejnû tak ke srovna-

teln˘m nákladÛm u druÏstevních

bytÛ nebo bytÛ vlastníkÛ se dále

zapoãítávají náklady za:

• plyn, elektfiinu, vodné, stoãné,

odvoz odpadu

(zapoãítají se vÏdy skuteãnû do-
loÏené ãástky);
• vytápûní

- byt je vytápûn centrálním vytá-

pûním (dokládá se skuteãnou
ãástkou);
- centrální vytápûní v bytû není,

pfiiãemÏ pfievaÏující je vytápûní

pevn˘mi palivy (nedokládá se,
ãástka se stanoví pau‰álem sta-
noven˘m zákonem o státní soci-
ální podpofie podle poãtu spoleã-
nû posuzovan˘ch osob);
- centrální vytápûní v bytû není,

pfiiãemÏ pfievaÏující je jin˘ zpÛ-

sob vytápûní neÏ pevn˘mi pali-

vy, napfi. plynem, elektfiinou (ná-
klady na vytápûní jsou v tomto
pfiípadû zapoãteny napfi. v nákla-
dech za plyn nebo elektfiinu).
Nárok má vlastník nebo nájemce

bytu, kter˘ je v bytû pfiihlá‰en

k trvalému pobytu, jestliÏe 30 %

(v Praze 35 %) pfiíjmÛ rodiny ne-

staãí k pokrytí nákladÛ na bydle-

ní a zároveÀ tûchto 30 %

(v Praze 35 %) pfiíjmÛ rodiny je

niÏ‰ích neÏ pfiíslu‰né normativní

náklady stanovené zákonem.

Normativní náklady na bydlení

jsou stanoveny jako prÛmûrné

náklady na bydlení podle veli-

kosti obce a poãtu ãlenÛ v do-

mácnosti. Zahrnují pro nájemní

byty ãástky nájemného v soula-

du se zákonem o nájemném

a pro druÏstevní byty a byty

vlastníkÛ obdobné náklady. Dále

jsou do nich zahrnuty ceny slu-

Ïeb a energií. Normativní nákla-

dy na bydlení jsou propoãítány

na pfiimûfiené velikosti bytÛ pro

dan˘ poãet osob v nich trvale

bydlících. V˘‰e pfiíspûvku na

bydlení se stanoví jako rozdíl

mezi prokázan˘mi náklady na

bydlení nebo normativními ná-

klady na bydlení (pokud jsou

prokázané náklady vy‰‰í) a ná-

sobkem rozhodného pfiíjmu a ko-

eficientu 0,30 (v Praze 0,35).

Pfiídavek na dítû
Nárok na pfiídavek mají rodiny

s pfiíjmem do ãtyfinásobku ãástky

svého Ïivotního minima. Pfiída-

vek na dítû tak bude od 1. ledna

2007 závisl˘ na v˘‰i Ïivotního mi-

nima podle nové právní úpravy,

dle které je Ïivotní minimum ze-

jména u víceãetn˘ch rodin pod-

statnû men‰í neÏ podle dosavad-

ních právních pfiedpisÛ. Proto do-

‰lo k úpravû podmínek vzniku ná-

roku na dávku a jejich v˘‰i tak,

aby od 1. ledna 2007 nedo‰lo

k v˘raznému sníÏení tûchto dávek.

Sociální pfiíplatek
Obdobnû jako u ostatních tzv.

testovan˘ch dávek státní sociální

podpory dochází i v pfiípadû so-

ciálního pfiíplatku ke zmûnám

koeficientÛ pro posouzení náro-

ku na dávku. I nadále se sociální

pfiíplatek navy‰uje v pfiípadech,

kdy je dítû dlouhodobû tûÏce

zdravotnû postiÏené, dlouhodobû

zdravotnû postiÏené nebo dlou-

hodobû nemocné. RovnûÏ se zo-

hledÀuje zdravotní postiÏení ne-

bo osamûlost rodiãe i situace,

kdy se v rodinû narodilo více dûtí

souãasnû, a to v dobû do tfií let je-

jich vûku. Novû se sociální pfiís-

pûvek zvy‰uje rodinám, kde dítû

studuje na stfiední ‰kole v denní

formû studia nebo na vysoké ‰ko-

le v prezenãní formû studia.

Zákon ã. 110/2006 Sb., o Ïivot-
ním a existenãním minimu, 

ovlivní v˘‰i dal‰ích dávek státní

sociální podpory. Pouze pohfieb-

né, pfiíspûvek na ‰kolní pomÛcky

a v oblasti dávek pûstounské pé-

ãe pfiíspûvek na zakoupení moto-

rového vozidla nejsou novou

právní úpravou dotãeny a budou

se i po 1. lednu 2007 vyplácet za

stejn˘ch podmínek.

O v‰ech zmûnách v˘‰e dávek

bude Úfiad práce v Bruntále in-

formovat Ïadatele o dávky jako

doposud zasláním „Oznámení

o zmûnû v˘‰e dávek státní soci-

ální podpory“ v prÛbûhu mûsíce

ledna 2007.  

Odbor státní sociální podpory
Úfiadu práce v Bruntále



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 01/2007

7

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Letos zaãne seniorÛm slouÏit nov˘ bytov˘ dÛm na Hornomûstské
Bytov˘ dÛm s 30 chránûn˘mi bytov˘mi jed-
notkami v R˘mafiovû se nachází v lokalitû
Lidické a Hornomûstské ulice. Vstupy do
objektu budou z obou ulic. Jde o samostat-
n˘ ãtyfipodlaÏní objekt s pfiíjezdem z ulice
Lidické a odstavnou plochou ve dvorním
traktu budovy.
Mûsto R˘mafiov rozhodlo postavit tento

typ bytového domu s chránûn˘mi byty

a umoÏnit tím jak zaji‰tûní dÛstojného

a klidného stáfií potfiebn˘m obãanÛm, tak

moÏnost uvolnûní jejich pÛvodních bytÛ

mlad˘m rodinám. Ze státního rozpoãtu

Ministerstva pro místní rozvoj âR mûsto

získalo dotaci 24 mil. Kã, stavební práce

v celkové hodnotû pfies 25 mil. Kã pro-

vádí sdruÏení r˘mafiovsk˘ch stavebních

firem vze‰l˘ch z v˘bûrového fiízení.

V˘stavba je provádûna tradiãní tech-

nologií - zdivo cihelné porotherm,

stropy Ïelezobeton, stfiecha sedlová,

krovy dfievûné, stfie‰ní krytina ‰ablo-

na, okna plastová s termosklem a ter-

mofasáda. Podlahová plocha jednotli-

vého bytu bude mít 38,40 m2. V ob-

jektu bude instalován v˘tah s úpravou

pro tûlesnû postiÏené. Byty jsou stavû-

ny ve tfiech nadzemních podlaÏích ja-

ko 1 místnost s kuchyÀsk˘m koutem,

pfiedsíÀkou, velkou lodÏií, sociálním

zafiízením a sklepem v suterénu.

V kaÏdém bytû v koupelnû bude WC,

umyvadlo a sprchov˘ kout. Bytov˘

dÛm by mûl zaãít slouÏit obãanÛm

v prosinci 2007.

Pfievzato z webov˘ch stránek mûsta

Na Hornomûstské vznikne patnáct nov˘ch pÛdních bytÛ
Na Hornomûstské ulici, v domech 
ã. 28, 30, 47, 49 a 51, zahájilo mûs-
to R˘mafiov realizaci projektu v˘-

stavby pÛdních bytÛ, kter˘ fie‰í vyu-
Ïití podkrovního prostoru stávají-
cích zdûn˘ch obytn˘ch domÛ se sed-

lovou stfiechou. V tûchto domech je
moÏno pouÏít v‰ech stavebních prv-
kÛ s urãit˘mi úpravami pro v˘stav-
bu 15 malometráÏních bytÛ.
Prostor je rozdûlen na ‰est a de-

vût malometráÏních bytÛ typu

1+ kk a 2 + kk s podlahovou plo-

chou od 26 do 46 m2. Souãástí

kaÏdého bytu bude koupelna

s WC a sprchov˘m koutem, pfií-

stupná z pfiedsíÀky. Pfiístup do

bytÛ v podkroví bude z nového

schodi‰tû, napojeného na stávají-

cí. Pfiíãky podkroví budou zdûné

a sádrokartonové, vik˘fie a stfie‰-

ní okna plastová. Stfie‰ní krytina

bude z hliníkového plechu.

Otázky pozemkÛ, pfiípojek a osta-

tních záleÏitostí nov˘ch staveb

jsou zde jiÏ vyfie‰eny.

R˘mafiov postavil jiÏ nûkolik po-

dobn˘ch staveb, které v na‰em

regionu pomáhají udrÏet zejmé-

na mladé rodiny v místû. Ze

Státního fondu rozvoje bydlení

mûsto získalo dotaci 8 250 tis.

Kã, stavební práce v celkové

hodnotû více neÏ 9 mil. Kã pro-

vádí r˘mafiovské stavební firmy,

které vze‰ly z v˘bûrov˘ch fiízení.

PÛdní byty by mûly b˘t stavebnû

dokonãeny v mûsíci záfií a první

obyvatelé by se pak mohli nastû-

hovat na pfielomu let 2007

a 2008. Pfievzato
z webov˘ch stránek mûsta

Dûti z matefisk˘ch ‰kol zazpívaly
u vánoãního stromu

Pfiedvánoãní nadílka
v Dûtském domovû v Janovicích

Ve stfiedu 20. prosince od 15 hodin si mohli R˘mafiované odpoãinout

od pfiedvánoãního shonu a vyslechnout koledy a vánoãní písniãky,

které pod rozsvícen˘m vánoãním stromem na námûstí zpívaly dûti ze

v‰ech r˘mafiovsk˘ch matefisk˘ch ‰kol. Pfiedvánoãního setkání se zú-

ãastnili i zástupci mûsta starosta Petr Klouda a místostarosta Jaroslav

Kala, ktefií popfiáli v‰em zúãastnûn˘m pûkné Vánoce, mnoho zdraví

a v‰echno dobré do nového roku 2007. Dûtem z matefisk˘ch ‰kol pak

pfiedali drobné dáreãky v podobû sladk˘ch pamlskÛ.

Pfievzato z webov˘ch stránek mûsta

Stalo se tradicí, Ïe jiÏ nûkolik let v pfiedvánoãním ãase nav‰tûvuje mí-

stostarosta mûsta Jaroslav Kala s nûkter˘mi zastupiteli a obãany mûs-

ta Dûtsk˘ domov v Janovicích. Letos se náv‰tûva uskuteãnila ve stfie-

du 20. prosince 2006 v odpoledních hodinách. Dûtem pfiinesli fi-

nanãní dar, kolekce, ovoce a hraãky. Odmûnou jim byla pfiehlídka

písniãek, dovedností a rozzáfiená oãka dûtí. 

Pfievzato z webov˘ch stránek mûsta

Foto: archiv MûÚ R˘mafiov Foto: archiv MûÚ R˘mafiov
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A tak se ptám ...

DÛleÏité informace zdarma do mobilního telefonu

Od ledna mají obãané R˘mafiova moÏnost zaregist-
rovat si své mobilní telefonní ãíslo pro pfiíjem
zpráv z SMS rozhlasu.
Hlavním cílem této sluÏby zÛstává varování

obyvatel pfii vzniku krizov˘ch situací.

PrÛbûÏnû bude systém vyuÏíván pro pfiedá-

vání dÛleÏit˘ch informací obãanÛm pfii vzni-

ku rÛzn˘ch krizov˘ch situací nebo omezení,

která mají vliv na bûÏn˘ chod mûsta a t˘kají

se Ïivota obãanÛ (omezení v dopravû, sluÏ-

bách, dodávkách elektrické energie, vody,

rÛzné uzavírky a dal‰í omezení dot˘kající se

vût‰í ãásti obyvatel na‰eho mûsta).

Registrovat se po dobu pobytu v na‰em mûs-

tû mohou i obãané, ktefií zde nejsou trvale

hlá‰eni, ale zdrÏují se tu na rekreaci, tábo-

rech, u pfiíbuzn˘ch apod.

Zaregistrovan˘ obãan neobdrÏí potvrzenou

zprávu o své registraci, tuto sluÏbu nemáme

aktivovánu zámûrnû, protoÏe kaÏdá potvrzu-

jící zpráva je hrazena jako ode‰lá SMS.

Obãané, ktefií mají o tuto sluÏbu zájem, se

mohou registrovat odesláním SMS ve tvaru:

IK RYMAROV REGISTRUJ (IK mezera
RYMAROV mezera REGISTRUJ) na ãí-

slo 605 733 680.

Obãané, ktefií po registraci nebudou mít o tu-

to sluÏbu jiÏ zájem, se mohou kdykoliv odre-

gistrovat odesláním SMS ve tvaru:

IK RYMAROV ODREGISTRUJ (IK me-
zera RYMAROV mezera ODREGIST-
RUJ) na ãíslo 605 733 680.

Pfiihlá‰ení i odhlá‰ení je zpoplatnûno ope-
rátorem mobilní sítû dle tarifu jako bûÏná
odchozí SMS, není se tfieba obávat vysoké
ãástky za registraci. Vy zaplatíte pouze za
pfiihlá‰ení, pfiíp. odhlá‰ení, ostatní nákla-
dy jsou plnû v reÏii mûsta.
Cílem je zapojit do tohoto systému co nejví-

ce obyvatel na‰eho mûsta.

Obãan, kter˘ se zaregistruje, bude dostávat

od mûstského úfiadu na zaregistrovaná ãísla

mobilních telefonÛ dÛleÏité informace for-

mou krátk˘ch textov˘ch zpráv SMS. Tato

sluÏba funguje pro zákazníky v‰ech tfií ães-

k˘ch mobilních operátorÛ. Rozesílané zprá-

vy si vás najdou kdekoliv, zejména pfii krizo-

v˘ch situacích, dÛleÏit˘ch událostech apod.

SluÏba je poskytována v‰em zaregistrova-

n˘m obãanÛm ve stejném rozsahu a zdarma.

Kdykoliv je napsaná zpráva z webové strán-

ky automaticky rozeslána v‰em registrova-

n˘m obãanÛm. SluÏba SMS INFOKANÁL

(IK) a s ní související databáze je chránûna

technick˘mi prostfiedky, které zahrnují pfií-

stupová jména, hesla, kódovan˘ pfienos dat,

firewally apod. Pfiístup k samotn˘m databá-

zím je navíc chránûn také proti fyzickému

odcizení. Pfii registraci nikdo ze zamûstnancÛ

úfiadu neví, kdo se pod dan˘m ãíslem skr˘vá.

Pfiístup k systému bude mít pouze starosta,

tajemník a pracovník krizového fiízení.

Pfiístup je chránûn heslem, které bude pravi-

delnû mûnûno.

Aplikace SMS infokanál byla zprovoznûna

v rámci projektu „Rozvoj informaãních a ko-

munikaãních technologií ve mûstû R˘mafio-

vû“, kter˘ je spolufinancován Evropskou 

unií. Pfievzato z webov˘ch stránek mûsta

Odpad: Kam s ním?
Souãástí pfiedvánoãního úklidu b˘vá zbavo-

vání se star˘ch, pfiebyteãn˘ch vûcí, po Váno-

cích zase obrovského mnoÏství odpadkÛ,

které bûhem „svátkÛ ‰tûdrosti“ na‰e domác-

nosti vyprodukují. Nûkteré odpadky je moÏ-

no vhodit do klasick˘ch kontejnerÛ, objem-

nûj‰í se tam bohuÏel, aÈ dûláme co dûláme,

nevejdou a ãasto konãí pohozeny jen tak

u popelnic - pfiestoÏe existují jiné moÏnosti,

jak se jich zadarmo a zejména legálnû zbavit.

Na ty, ktefií tímto zpÛsobem zneãi‰Èují mûsto,

se jiÏ zamûfiuje Mûstská policie R˘mafiov.

Je v‰eobecnû známo, Ïe produkce odpadu

v jednotliv˘ch mûstech a obcích se pomalu

zaãíná stávat velk˘m problémem. Malé

skládky se jiÏ naplnily nebo brzy naplní,

a odpad je potfieba nûkam vyvést, coÏ se

v koneãném dÛsledku projeví na zv˘‰en˘ch

v˘dajích. V pfiípadû mûsta R˘mafiova ponese

nav˘‰ení nákladÛ na sv˘ch bedrech mûsto,

neboÈ zákon ã. 565/1990 Sb., o místních po-

platcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (kon-

krétnû § 10 b odst. 3), neumoÏÀuje navy‰ovat

poplatky za odvoz odpadu nad maximální

hranici 500 Kã na osobu za rok.

Pohozen˘ velk˘ odpad je ne‰varem zvlá‰tû

na sídli‰tích, av‰ak nejen tam. Skfiínû, stolky,

matrace nebo rovnou celé postele, sedaãky,

dvefie, ale také kompletní záchody, vany, 

umyvadla ãi umakartové stûny, to v‰e je

moÏno obãas spatfiit ko-

lem popelnic. A nûkdy

i dále - kdyÏ se tyto vûci

stanou pfiedmûtem zájmu

nûkter˘ch jedincÛ, ktefií

se v nich bez ohledu na

vznikající nepofiádek

pfiehrabují.

Pfiitom není problém

vznést poÏadavek na

Mûstské sluÏby a jedno-

rázovû objednat kontej-

ner na velkoobjemov˘

odpad v pfiípadû, Ïe do-

mácnost bude vûdût na-

pfiíklad o realizaci pfie-

stavby bytu nebo rodin-

ného domku. Pfiedev‰ím je ale k tomuto úãe-

lu pro v‰echny obãany zdarma a po cel˘ rok

k dispozici recyklaãní dvÛr na Palackého uli-

ci. Je otevfien v pondûlí, ve stfiedu a v pátek

od 12.00 do 18.00, v úter˘, ve ãtvrtek a v so-

botu od 8.00 do 13.00.

Lidé, ktefií nechávají odpad u popelnic, ne-

jenÏe zatûÏují pokladnu mûsta, ale pfiedev‰ím

poru‰ují Obecnû závaznou vyhlá‰ku mûsta

R˘mafiova ã. 09/2005, o stanovení systému

shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vy-

uÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ

vznikajících na území mûsta R˘mafiova,

vãetnû systému nakládání se stavebním od-

padem, za coÏ mohou b˘t sankcionováni.

Co v‰ak trápí organizaci Mûstské sluÏby nej-

více, jak sdûlil její fieditel Martin Vala, je

bezohledné parkování motoristÛ v bezpro-

stfiední blízkosti kontejnerÛ, ãímÏ je pracov-

níkÛm Mûstsk˘ch sluÏeb znemoÏnûno vy-

prázdnûní tûchto kontejnerÛ a odvoz odpad-

kÛ. Pfiitom parkovacích míst konkrétnû na

sídli‰ti Pfiíkopy je po v˘stavbû nového par-

kovi‰tû dostatek.

Zkusme b˘t ke svému okolí, pfiírodû a na‰im

spoluobãanÛm ‰etrnûj‰í a ohleduplnûj‰í, snad

se nám jednou na‰e pozitivní konání vrátí.

Více informací o odpadech a moÏnostech na-
kládání s nimi zájemci najdou na oficiálních
internetov˘ch stránkách mûsta www.ryma-
rov.cz (Mûstsk˘ úfiad - Obecnû závazné vy-
hlá‰ky). JiKo

Foto: archiv Mûstsk˘ch sluÏeb



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 01/2007

9

·kolství

Projekt „Podpora rozvoje komunitních ‰kol“ je spolufinancován Evropsku unií

Komunitní ‰kola = vzdûlávací a kulturní centrum
Cílem projektu bylo otevfiít a zpfiístupnit ‰ko-

ly okolní komunitû a promûnit je v centrum

vzdûlávacího, kulturního a spoleãenského Ïi-

vota. V osmi mûstech Moravskoslezského

kraje jsou vybudovány komunitní ‰koly -

s bezbariérov˘m pfiístupem a nadstandard-

ním vybavením uãeben.

Jednou z osmi ‰kol zapojen˘ch do projektu

je Gymnázium R˘mafiov. O ãinnosti r˘ma-

fiovské Komunitní ‰koly a její nabídce bych

vás chtûla postupnû informovat tak, jak se

budou realizovat jednotlivé projekty.

Kromû standardních jazykov˘ch kurzÛ

a kurzÛ práce na PC je nyní velmi aktuální

nabídka Univerzity tfietího vûku. Smyslem

tohoto programu je umoÏnit star‰ím lidem,

aby své vûdomosti a zku‰enosti porovnali

s nejnovûj‰ími poznatky, které mají v˘znam

pro jejich aktivní Ïivot v souãasné rychle se

mûnící spoleãnosti. Tento projekt realizuje

Gymnázium R˘mafiov ve spolupráci s Vyso-

kou ‰kolou podnikání, a. s., Ostrava.

Posláním Univerzity tfietího vûku (U3V) je

vytvofiit prostor pro zá-

jmové vzdûlávání seni-

orÛ v souladu s koncep-

tem celoÏivotního uãe-

ní. Univerzita tfietího

vûku je urãena pro ty,

ktefií chtûjí dále dobro-

volnû rozvíjet svou 

osobnost, jsou otevfieni nov˘m informacím,

moderním, tfieba i odli‰n˘m názorÛm a pro-

jevÛm, nutí se dále pfiem˘‰let a zaujímat

k problémÛm a spoleãensk˘m jevÛm osobní

stanoviska. Studium neposkytuje vysoko-

‰kolské vzdûlání, absolventi v‰ak získají

Osvûdãení o absolvování studia v rámci ce-

loÏivotního vzdûlávání. Posluchaãem Uni-

verzity tfietího vûku se mÛÏe stát kaÏd˘ ob-

ãan ve vûku nad 55 let, kter˘ má nejménû

stfiedo‰kolské vzdûlání a zto-

toÏÀuje se s programem

a posláním U3V.

Jedná se o dvouleté (ãtyfise-

mestrální) studium, které

probíhá formou ãtyfihodi-

nov˘ch celkÛ, jednou za

ãtrnáct dnÛ vÏdy v odpo-

ledních hodinách. Celkem

tedy 32 hodin za semestr.

Cena za jeden semestr je 

2 500 Kã. Základními orga-

nizaãními formami studia

jsou pfiedná‰ka, semináfi

a cviãení, exkurze. Studium

se ukonãuje rozpravou

o jednom vybraném a písemnou formou

zpracovaném tématu v seminární práci.

Studium bude probíhat v novû vybudované

Komunitní ‰kole Gymnázia R˘mafiov, pro

první semestr „Dialog s poãítaãem“ je k dis-

pozici novû vybavená uãebna s nejmodernûj-

‰í technikou, nabízející komfortní pocit z v˘-

uky nejen studentÛm, ale i lektorÛm.

V prvním semestru se posluchaãi nauãí pra-

covat s poãítaãem, vyuÏívat e-mail (interne-

tovou po‰tu) a vyhledávat informace na in-

ternetu. Aktivity posluchaãÛ budou zamûfie-

ny na problematiku Ïivota seniora ve svûtû

na zaãátku 21. století.

Ve druhém semestru si posluchaãi mohou

vybrat z nabídky „Lidé a zemû kolem nás“,

„Umûní kolem nás“, „Architektura kolem

nás“. Ve tfietím semestru se seniofii nauãí zá-

kladní komunikaci v cizím jazyce a získají

praktické informace o moÏnostech cestování

do zahraniãí. K v˘bûru jsou jazyky nûmeck˘,

anglick˘, francouzsk˘ a rusk˘.

Poslední semestr „Právo a my“ je vûnován

problematice práva a praktick˘m informa-

cím o úfiadech a sluÏbách v rychle se mûní-

cím svûtû.

Podmínkou pfiijetí je pfiihlá‰ka, která by mû-

la obsahovat jméno a pfiíjmení uchazeãe

o studium, datum narození a pfiesnou adresu.

Pfiihlá‰ku je tfieba odevzdat do 15. 2. 2007.

Pfiihlá‰en˘m bude koncem února zaslána in-

formace o imatrikulaci, místu konání v˘uky

a rozvrhu pfiedná‰ek. Studium bude zahájeno

v bfieznu 2007.

BliÏ‰í informace: tel: 554 212 134, e-mail:

komunitniskola@seznam.cz;

www.gymnaziumrymarov.cz - v sekci Ko-

munitní ‰kola. Irena Tyl‰arová,
koordinátorka Komunitní ‰koly

Stfiední ‰kola R˘mafiov, p. o.,
zve v‰echny zájemce o studium i ‰irokou vefiejnost na

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
pro ãtyfilet˘ studijní obor s maturitou HOTELNICTVÍ A TURISMUS

a tfiíleté uãební obory KUCHA¤-âÍ·NÍK PRO POHOSTINSTVÍ,

OPRAVÁ¤ ZEMùDùLSK¯CH STROJÒ a HUTNÍK

dne 23. ledna 2007 od 9.00 do 17.00
Náv‰tûvníci budou pfiivítáni kdykoli bûhem dne na hlavní budovû Julia Sedláka 16, 

poté si mohou s prÛvodcem prohlédnout v‰echny budovy Stfiední ‰koly R˘mafiov (uãebny, domov mládeÏe, dílny).  

Tû‰íme se na Ïáky i jejich rodiãe!

Ilustraãní foto
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O nejlep‰í bábovku Stfiední ‰koly R˘mafiov
V pfiedsváteãním t˘dnu se mezi Ïáky Stfiední

‰koly R˘mafiov konala soutûÏ o nejlep‰í do-

mácí bábovku. Dobrovolníci mûli za úkol do-

ma pfiipravit klasickou bábovku podle vlastní

receptury. Na soutûÏním stole se tak se‰ly v˘-

tvory nejrÛznûj‰ích chutí a tvarÛ. Odborná

porota sloÏená z uãitelÛ odborného v˘cviku

i praktického vyuãování hodnotila vzhled

mouãníkÛ, jejich chuÈ a v neposlední fiadû ta-

ké originalitu receptÛ. Úãastníci byli rozdûle-

ni do dvou kategorií podle roãníkÛ. V katego-

rii prvních roãníkÛ oborÛ Hotelnictví a turis-

mus a Kuchafi-ãí‰ník pro pohostinství nejvíce

zaujala Pi‰kotová bábovka Petry Mirgové

z Hotelnictví a turismu. Mezi druh˘mi a tfie-

tími roãníky oboru Kuchafiské práce vynikla

Katefiina Langerová s Prezidentskou bábov-

kou. Porotci se uÏ teì tû‰í na pfiíjemnou de-

gustátorskou práci v pfií‰tím roãníku. Pro mi-

lovníky sladkého peãiva uvádíme recepty na

vítûzné v˘robky. Eva Holubová

Prezidentská bábovka
6 vajec (bílky - Ïloutky zvlá‰È)

300 g mouãkového cukru

100 g mlet˘ch ofiechÛ

200 g másla, 0,25 l smetany

ke ‰lehání, 1 prá‰ek do peãiva

50 g nahrubo nastrouhané ãokolády

Postup:
Máslo, cukr a Ïloutky vymícháme, postupnû pfiidáme pomleté ofie-

chy, ‰lehaãku, ãokoládu, zlehka vmícháme tuh˘ sníh z bílkÛ s mou-

kou smíchanou s prá‰kem do peãiva. MÛÏeme pfiisypat i 50 g rozinek.

Formu na bábovku vymaÏeme, vysypeme jemnou strouhankou, nali-

jeme tûsto a ve vyhfiáté troubû pomalu peãeme. Upeãenou bábovku

vyklopíme a posypeme mouãkov˘m cukrem.

Pi‰kotová bábovka hrnková
2 vejce

1 hrnek cukru krupice

1 hrnek vlaÏného mléka (pfiíp. vody)

2 hrnky polohrubé mouky

1 prá‰ek do peãiva

1/2 hrnku oleje, kakao

Postup:
Vejce a cukr vy‰leháme do pûny, pfiidáme vlaÏné mléko (vodu), mou-

ku smíchanou s prá‰kem do peãiva, olej. VymaÏeme formu a vysy-

peme ji strouhankou nebo kokosem, nalijeme pÛlku vy‰lehaného tûs-

ta. Do zbytku tûsta vmícháme kakao a pfiilijeme do formy. Peãeme ve

vyhfiáté troubû.

Vánoãní stoly byly inspirativní
JiÏ tradiãní soutûÏ o nejlépe pro-

stfien˘ sváteãní stÛl uspofiádala

pro své studenty Stfiední ‰kola

R˘mafiov v úter˘ 19. 12. ve

Stfiedisku volného ãasu. Do leto‰-

ního ‰estého roãníku se zapojilo

12 dvojic studentÛ uãebních obo-

rÛ Kuchafi-ãí‰ník a novû otevfie-

ného maturitního oboru Hotelni-

ctví a turismus. Úkol znûl: pfiipra-

vit slavností tabuli vãetnû menu

pro 4 osoby.

T̆ den pfied samotn˘m kláním by-

ly pfiípravy soutûÏících v plném

proudu. Pod vedením uãitelÛ od-

born˘ch pfiedmûtÛ teoretického

a praktického vyuãování si dvojice

chystaly v˘zdobu a celkové aranÏ-

má stolÛ, tûÏ‰ím úkolem v‰ak bylo

vymyslet sloÏité menu o ãtyfiech

chodech vãetnû nápojÛ, v‰e podle

platn˘ch gastronomick˘ch zásad.

V den soutûÏe si soupefii rozloÏili

stoly v pfiedsálí Stfiediska volného

ãasu a naaranÏovali sváteãní v˘-

zdobu. Nápaditost studentÛm roz-

hodnû nechybûla, a tak skuteãnû

platilo, Ïe jí se také oãima.

Vypsány byly dvû kategorie.

V první o pofiadí rozhodovala od-

borná porota sloÏená z uãitelek

(M. Bartesková a M. Koreníková)

a odborníkÛ z praxe (paní Háková,

paní Vi‰Àová a pan Háma). Kromû

estetiky hodnotili vhodn˘ v˘bûr jí-

del a nápojÛ i správné zaloÏení pfií-

borÛ a jídelního servisu. V jejich 

oãích úkol nejlépe zvládla dvojice

studentÛ druhého roãníku obor

Kuchafi-ãí‰ník pro pohostinství

Stanislav Weis a Irena Hamalová,

druhé místo získali jejich kolegové

ze tfietího roãníku Barbora

Koãandrlová a Milan Vovesn˘,

bronz vybojovala dûvãata z první-

ho roãníku oboru Hotelnictví a tu-

rismus Ludmila Kfiápková a Petra

Hanzlíková. Nevdûãné, ale pûkné

ãtvrté místo pfiipadlo na Jana

Wanieka a Miroslava ·tulu ze stej-

né tfiídy jako jejich bronzové kole-

gynû. Ve druhé kategorii rozdávala

body laická porota. SoutûÏ byla 

otevfiena pro vefiejnost, a tak mohl

kaÏd˘ náv‰tûvník hlasovat pro své-

ho favorita. Laiky nejvíce zaujala

slavnostní tabule studentek první-

ho roãníku oboru Kuchafi-ãí‰ník

pro pohostinství Petry Mirgové

a Petry ·armanové.

Pfiíjemn˘m doplnûním sváteãní

atmosféry a souãasnû lákadlem

pro vefiejnost byl prodej pravého

horkého punãe, cukroví a hlavnû

zabijaãkov˘ch pochoutek. Tyto

v˘robky pfiipravovali uãitelé od-

borného v˘cviku v pozdních noã-

ních hodinách, aby mohli nabíd-

nout co nejãerstvûj‰í kvalitu.

Náv‰tûvníci si tedy odnesli nejen

bohatou inspiraci pro své vánoãní

stolování, ale také nev‰ední dob-

roty, které na slavnostnû prostfie-

n˘ stÛl mohli servírovat.

Podûkování patfií v‰em sponzo-

rÛm, ktefií umoÏnili obdarovat 

umístûné hodnotn˘mi cenami.

Eva Holubová

Rozpoãet mûsta na rok 2007
Zastupitelstvo mûsta na svém

fiádném zasedání dne 14. 12. 2006

usnesením ãíslo 21/3/06 schváli-

lo rozpoãet mûsta na rok 2007.

Rozpoãet byl schválen podle ná-

vrhu rady mûsta s tím, Ïe zastu-

pitelstvo provedlo jen drobné 

úpravy. Rozpoãet na rok 2007 je

po diskusi v komisích a radû

koncipován jako vyrovnan˘, to

znamená, Ïe pfiíjmy i v˘daje

mûsta jsou v rovnováze a mûsto

nebude pro svoji potfiebu ãerpat

pÛjãku nebo úvûr. V rozpoãtu

jsou ale uvedeny jen ty investiã-

ní projekty a akce, jejichÏ finan-

cování pfiechází z roku 2006 na

rok 2007 - jsou to chránûné byty

na Lidické ulici (dÛm s peãova-

telskou sluÏbou) a dvoje pÛdní

vestavby bytÛ na Hornomûstské

ulici.

Rada mûsta v souvislosti s pro-

jednáváním rozpoãtu doporuãila

zastupitelstvu stanovit hned

z poãátku roku priority investic

na rok 2007 a celé volební obdo-

bí, jen na tyto akce Ïádat dotace

a nerozmûlÀovat finanãní zdroje

do akcí s nízkou prioritou.

Dosud nejsou známa v‰echna

smûrná ãísla a ukazatele rÛstu

daní a dotací na v˘kon státní

správy, ale v˘voj a pfiedpoklad

pfiíjmÛ ze státního rozpoãtu

oproti pfiedchozím rokÛm neu-

stále klesá a mûsto musí hledat

i jiné finanãní zdroje na uskuteã-

nûní sv˘ch investiãních zámûrÛ,

financování úfiadu, ‰kolství, kul-

tury, sportu apod. Po projednání

rozpoãtu vyvstal pro komise ra-

dy mûsta úkol prozkoumat moÏ-

nosti úspor v˘dajÛ nebo vyhle-

dat pfiíleÏitosti pro nav˘‰ení pfiíj-

mÛ v celém spektru ãinnosti

mûsta. Ing. Petr Klouda,
starosta mûsta R˘mafiova
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ROZPOâET Mûsta R˘mafiova na rok 2007
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Domy Pánû bez pána II.
LoÀsk˘ roãník R˘mafiovského

horizontu provázela rubrika o hi-

storick˘ch zajímavostech na‰eho

regionu, v níÏ jsme ob ãíslo nabí-

zeli ãtenáfiÛm historii i souãas-

nost nûkter˘ch ménû znám˘ch

církevních, ale i svûtsk˘ch staveb

v okolí R˘mafiova. Texty a foto-

grafie poskytly svûdectví o tom,

Ïe R˘mafiovsko je na cenné pa-

mátky pomûrnû bohaté, av‰ak

v fiadû pfiípadÛ lhostejné k jejich

stavu. Na zapomenuté a zdeva-

stované stavby jsme upozornili

pfiedev‰ím v závûreãném ãísle ro-

ku 2006, v ãlánku Domy Pánû

bez pána. Na téma opu‰tûn˘ch

chrámÛ naváÏeme i v následují-

cím ãlánku. Pfiesuneme se na sa-

motnou hranici regionu, ke staro-

bylému mûsteãku Huzové, vÛbec

nejstar‰í osadû na R˘mafiovsku.

Huzová, její historie i památky,

zaslouÏí vût‰í pozornosti, a proto

jí budeme vûnovat samostatn˘

ãlánek. Nyní se zamûfiíme na tfii

lokality v bezprostfiedním okolí

Huzové a zvlá‰tû pak na osud

zdej‰ích kostelÛ a kaplí. Souãas-

n˘ stav chrámÛ v KnûÏpoli,

Vevefií a Arnolticích bude záro-

veÀ ilustrací rÛzn˘ch stádií de-

vastace hmotné kultury u nás,

zpÛsobené nedostatkem financí

i zájmu o její udrÏení.

Cestujeme-li z R˘mafiova pfies

Stránské do Huzové, projíÏdíme

nejprve malou osadou nesoucí

název KnûÏpole (KnûÏípole,

Knûzpole, Herzogsdorf, Herzog-

wald, Gründorf, Grundorf).

Osada vznikla za olomouckého

biskupa Bruna jako Brundorf ãi

Brunsdorf v sousedství mûsta

Brunzejf (RyÏovi‰tû), poãe‰tûnû

pak byla roku 1492 zapsána do

zemsk˘ch desek jako Brunáfiov.

Roku 1545 se objevuje pfieklad

podoby Brunerdorf = Studenec.

V roce 1326 je osada zapsána do

lenního biskupského rejstfiíku ja-

ko Grundorf, coby souãást sovi-

neckého panství je pak roku 1609

naz˘vána Gründorf. V 17. století

zde existovaly pstruÏí rybníky,

které mûli údajnû vylovit bûhem

svého taÏení rabující ·védové.

Název Herzogsdorf, ãesky KnûÏ-

pole, se ujal teprve v 18. století.

Roku 1765 mûl totiÏ zdej‰í dvÛr

Grünhof, k nûmuÏ se vázala ro-

botní povinnost okolních podda-

n˘ch, rozprodat místním lidem

vévoda a velmistr fiádu nûmec-

k˘ch rytífiÛ Karel z Lotrink. Tato

ãást vsi je‰tû dlouho nesla název

Hof a dnes tvofií centrum KnûÏ-

pole.

KnûÏpole bylo od poãátku pfiifa-

fieno k Jifiíkovu, do Jifiíkova do-

cházely rovnûÏ místní dûti ‰kolou

povinné. KnûÏpolská jednotfiídka

byla vybudována roku 1841 na

poãátku obce, její budova mûla

podle nûmeckého pramene od ro-

ku 1869 dokonce vlastní zvonici.

Nejprve sem docházel uãitel

z Jifiíkova, od roku 1868 mûlo

KnûÏpole kantora vlastního. Nová

dvoupodlaÏní ‰kolní budova byla

vybudována v letech

1931 - 1932.

KnûÏpole bylo vÏdy

malou a pomûrnû

chudou horskou vsí,

lidé se na zdej‰í ka-

menité a jílovité pÛdû

zab˘vali nepfiíli‰ v˘-

nosn˘m zemûdûl-

stvím, v men‰í mífie

pak domácím tkal-

covstvím. Pinkava

(1922) uvádí, Ïe

místní „domky jsou

vût‰inou neúhled-

né“. Do dne‰ních dnÛ

v‰ak zÛstává v této

jiÏ spí‰e rekreaãní 

osadû jedna architek-

tonická dominanta -

filiální kostelík za-

svûcen˘ Janu Kfititeli

z poãátku minulého století.

Nûmeck˘ pramen se odvolává na

svûdectví kroniky, Ïe KnûÏpole

mûlo dfievûn˘ kostel jiÏ roku

1350. V roce 1603 v‰ak „padl za

obûÈ havarijního stavu“, tedy za-

nikl. Roku 1660 byla vybudová-

na zvonice. Nynûj‰í kostelík je

z roku 1908 - 1909 a nechal jej

vystavût zdej‰í rodák Johann

Riedel. V roce 1910 vnikla zeì

pfiilehlého hfibitova.

Popis pÛvodního inventáfie ãer-

páme rovnûÏ z nûmeckého pra-

mene, kter˘ uvádí, Ïe v kostele

stál dfievûn˘ bohatû vyfiezávan˘

oltáfi s barevn˘mi a zlacen˘mi

sochami svat˘ch. Vyfiezávané

sochy stály také po obou stra-

nách oltáfie v rozích chrámové

lodi na zpÛsob boãních oltáfiÛ.

K bohosluÏbû svolávala dvojice

vûÏních zvonÛ. Roku 1920 vzni-

kl chrámov˘ sbor, kter˘ vedl

tehdej‰í fieditel ‰koly.

Kostel sv. Jana Kfititele v KnûÏpoli
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Dne‰ní stav kostela sv. Jana

Kfititele, vystavûného v historizu-

jícím stylu, je na první pohled re-

lativnû zachoval˘ (pfiinejmen-

‰ím v porovnání s hutovskou ka-

plí podobného stáfií). Nicménû

vstoupíme-li vyfiezávan˘mi dvefi-

mi do interiéru kostela, zjistíme,

Ïe je prakticky prázdn˘. ZÛstala

zde pouze jedna fiada lavic a bez-

hlavá socha podpírající petlici

boãního vstupu, v ãtvercové lodi

zbyly jen rohové dfievûné police

coby podstavce soch. Podlaha je

vydláÏdûná, v oknech jsou skle-

nûné tabulky, mezi nimi zelené

s plastick˘m vzorem. V presbyte-

riu je v zemi zapu‰tûna kamenná

deska se jménem Johanna Riedla

a datací 1908. V malé sakristii je

jedna lavice a zbytky me‰ních

rouch. Na kÛru nad hlavním vstu-

pem je pouze dfievûné zábradlí.

Za kostelem se rozkládá mal˘

hfibitov, z nûjÏ lze vstoupit do

druhé boãní místnosti kostela,

protilehlé sakristii a zevnitfi oddû-

lené zdí. SlouÏila snad jako sklad

ãi márnice. Mezi poniãen˘mi

náhrobky hfibitova najdeme 

i otevfien˘ hrob Johanna Riedla.

Z KnûÏpole vede silnice do

Huzové pfies osadu Vevefií

(Aichhorn, Eichhorn, dfiíve Ge-

zindl, Mní‰ek), která dnes tvofií

stejnû jako Arnoltice místní ãást

Huzové. Osada pfiíslu‰ela k bis-

kupskému manství v RyÏovi‰ti

a v rejstfiíku z roku 1326 je naz˘-

vána Gezindl, neboli Einsiedl,

ãesky Samota. Pfii zápisu do zem-

sk˘ch desek byl název Einsiedl

zamûnûn za Einsiedler a pojme-

nován ãesk˘m Mní‰kem (1492),

pozdûji Mní‰kovem a pak

Mí‰kovem (Mysskow, 1545 -

1576).

Bûhem uhersk˘ch válek byla ves

pustá, roku 1547 Kry‰tofem

z Boskovic na Sovinci listem vy-

dána rychtáfii Hanu‰i Rutterovi

k novému osídlení. Listina byla

potvrzena i Vavfiincem Ederem ze

·tiavnice roku 1592. V sovine-

ckém urbáfii z roku 1609 se ves

objevuje jiÏ pod názvem Vevefií

(Aichhorn). Veverku sedící mezi

dvûma vûtvemi nesl i peãetní

znak z roku 1749. Veverek bylo

údajnû v okolí obce obklopené le-

sy velmi mnoho, stejnû jako dal‰í

lesní zvûfie. Nûmeck˘ pramen

nicménû vykládá pÛvod názvu

i z podobnosti tvaru vesnice (jako

písmeno U) s dechov˘m nástro-

jem nesoucím jméno lesní roh,

neboli Horn.

Od okolí odfiíznutá zemûdûlská 

obec mûla jiÏ roku 1789 jednotfií-

dní ‰kolu, av‰ak roku 1856 byla

zru‰ena a dûti docházely aÏ do ro-

ku 1873 do ‰koly v Arnolticích.

Budova ‰koly pochází z roku

1844.

V letech 1790 vznikla na návr‰í

v sousedství rychty kaple sv.

Jeron˘ma, kterou nechal postavit

ryÏovi‰Èsk˘ „Spitalkaplan“ Mi-

chael Schiebel a roku 1791 ji vy-

svûtil jifiíkovsk˘ faráfi. Vevefií by-

lo pfiifafieno k RyÏovi‰ti, kde síd-

lil nûmeck˘ knûz. M‰e se ve

Vevefií konala jednou mûsíãnû.

Na lesní cestû mezi RyÏovi‰tûm

a Vevefiím stála i dfievûná kapliã-

ka zasvûcená sv. Brunovi.

Z pozdnû barokní stavby v‰ak do

dne‰ních dnÛ pfietrvaly jen ruiny.

Kaple má obdélníkov˘ pÛdorys

s pÛlkruhovou apsidou, z níÏ ve-

dou dvefie do ãásteãnû zasypané

sakristie. Zachováno je pouze ob-

vodové zdivo se zbytky omítky

a vybit˘mi pÛlkruhov˘mi okny.

Kaple jiÏ nemá stfiechu ani vûÏ,

‰piãka vûÏe krytá dfievûn˘mi ‰in-

deli je zfiícena uvnitfi lodi. Nad

vchodem jsou zbytky ufiezan˘ch

kÛrov˘ch trámÛ. Kolem kaple je

dosud patrná kamenná hfibitovní

zeì s pozÛstatky hrobÛ (na jed-

nom náhrobku je ãitelné jméno

rodiny Schmatzer), rozbit˘mi ci-

hlami a zbytky trámového dfieva.

Celá ruina i s okolním hfibitÛv-

kem je na pozemku, v nûmÏ se

pohybují krávy, a zarÛstá náleto-

v˘m porostem.

Kaple sv. Jeron˘ma ve Vevefií, 50. léta 
Foto: archiv Mûstského muzea R˘mafiov

Kaple sv. Jeron˘ma, dne‰ní stav

Rychta ve Vevefií, dne‰ní stavRychta ve Vevefií, 50. léta Foto: archiv Mûstského muzea R˘mafiov
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O poznání zachovalej‰í je barok-

ní budova zmínûné rychty taktéÏ

z konce 18. století. Rozlehlá bu-

dova velkostatku byla zapsána

mezi kulturní památky okresu

Bruntál. Má pískovcov˘ portál

a pfiedsíÀ s prusk˘mi klenbami na

pasech. Vnitfiní stropy jsou zdobe-

ny ‰tukami. Kamenné sklepy ma-

jí valenou klenbu. Rychta je v ha-

varijním stavu, pfiilehlé hospodáfi-

ské budovy jsou vesmûs zbofieny.

Historie zaloÏení osady Arnoltice

(Arnultice, Arenns Dorf, Arn-

sdorf) spadá podobnû jako u Ve-

vefií do období jiÏ pfied rokem

1320. Zemûdûlskou obec zaloÏil

biskupsk˘ man jménem Arnold

zfiejmû jiÏ koncem 13. století,

první zmínka o vsi je z roku

1326. V dÛsledku uhersk˘ch vá-

lek byla roku 1474 zniãena a vy-

sídlena. Od roku 1492 vlastnil

Arnoltice Jan PÀovsk˘ ze Sovin-

ce. Roku 1545 byla ves je‰tû

pustá, k dal‰ímu osídlení do‰lo

teprve bûhem sedmdesát˘ch let

16. stol. JiÏ roku 1576 mûla kos-

tel, svého ãasu protestantsk˘.

Novû vybudován ze dfieva byl

k poctû sv. Anny roku 1670.

Jeden z jeho dvou zvonÛ pfiitom

pocházel jiÏ z roku 1583, tedy

z inventáfie pÛvodního kostela.

V roce 1846 byl filiální kostel sv.

Anny vystavûn znova, tentokrát

jiÏ zdûn˘, v klasicizujícím stylu,

a to z popudu velmistra fiádu nû-

meck˘ch rytífiÛ arcivévody Max-

miliána, a vysvûcen na svátek

Panny Marie. Arnoltice byly pfii-

fafieny k RyÏovi‰ti.

Po válce a odsunu pÛvodního nû-

meckého obyvatelstva zaãal kos-

tel pozvolna upadat, v následují-

cích letech slouÏil jako sklad

brambor a garáÏ pro traktory

zdej‰ích Státních statkÛ (vyuÏití

kostela coby garáÏe dokumentu-

je slavná fotografie Jindfiicha

·treita z roku 1980). V roce

1983 byl kostel natolik zchátra-

l˘, Ïe byl i s pfiilehl˘m hfibito-

vem zdemolován. Dnes je moÏ-

no nalézt pouze pozÛstatky hfibi-

tovních zdí a malou ãást kamen-

n˘ch základÛ kostela. Na po-

zemku nûkdej‰ího hfibitova leÏí

nûkolik rozbit˘ch náhrobkÛ.

Siluetu zmizelého kostela suplu-

je náletov˘ porost, kter˘ kopíru-

je tvar chrámové lodi, trojice pÛ-

vodních vzrostl˘ch stromÛ na-

znaãuje umístûní vûÏe s hlavním

vstupem. V prostoru pfied zanik-

l˘m kostelem je dosud dochován

pískovcov˘ kfiíÏ s plastikou

Krista, stojící na hranolovitém

podstavci s reliéfy Panny Marie

Bolestné a Eucharistie, kamenic-

ká práce z roku 1859, zapsaná na

seznam kulturních památek 

okresu Bruntál.

Pfiíklad knûÏpolského, vevefiské-

ho a arnoltického kostela budiÏ

dokladem postupného zániku

kulturních památek v r˘mafiov-

ském regionu - od stádia opu‰tû-

nosti a vyprázdnûní, pfies postup-

nou pfiemûnu v ruinu aÏ po na-

prosté srovnání se zemí. Tûmito

stupni procházejí v‰echny histo-

rické stavby, které ztrácejí pfiízeÀ

lidí a mizí ze zájmu spoleãnosti

jako nelukrativní, a tudíÏ nepo-

tfiebné dûdictví. ZN

(Za spolupráci pfii popisu aktuál-
ního stavu památek dûkuji Mgr.
Kamile H˘Ïové, za poskytnutí li-
teratury Mûstskému muzeu R˘-
mafiov.
Literatura: Barto‰, Josef a kol.
Historick˘ místopis Moravy
a Slezska 1848 - 1960, Ostrava
1974; Pinkava, Viktor. Unãovsk˘

a R˘mafiovsk˘ okres, Brno 1922;
Samek, Bohumil. Umûlecké pa-
mátky Moravy a Slezska 2, Praha
1999; Erinnerungen an den
Heimatkreis Römerstadt/Altva-
ter, Gießen 1996; OÚ Bruntál
a Památkov˘ ústav Ostrava.
Seznam nemovit˘ch kulturních
památek okresu Bruntál, 2000.)

Kostel sv. Anny, 1980
Foto: Jindfiich ·treit KfiíÏ v Arnolticích z roku 1859 Opu‰tûná budova Státních statkÛ v Arnolticích

Zbytek zdi kostelní lodi

Silueta zbouraného kostela v Arnolticích, vlevo byla vûÏ, vpravo loì

Kostel sv. Anny v Arnolticích, 50. léta
Foto: archiv Mûstského muzea R˘mafiov
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Na náledí dostal smyk
a narazil do domu

¤idiã Fordu nezvládl 17. prosin-

ce na náledí prÛjezd mírné zatáã-

ky v R˘mafiovû. Dostal smyk,

sjel za prav˘ okraj vozovky a na-

razil do domu na Národní ulici.

Na autû vznikla ‰koda za 100 ti-

síc Kã. Dal‰í ‰koda vznikla na

plotu a zdi. Pfii nehodû byla navíc

zranûna 85letá spolujezdkynû.

Policisté mohou
od 1. ledna vykázat
pachatele domácího

násilí z bytu
V souvislosti s novelou trestního

zákona t˘kající se domácího ná-

silí informujeme, Ïe od 1. ledna

mohou pfiíslu‰níci Policie âeské

republiky reagovat na násilí pá-

chané v rodinû ãi spoleãném 

obydlí za splnûní stanoven˘ch

podmínek vykázáním útoãníka

z bytu. Policisté jsou nyní pfiipra-

veni takové situace bez prÛtahÛ

fie‰it.

První agresor
vykázán z bytu

R˘mafiov‰tí policisté uÏili jako

první v na‰em kraji institut vyká-

zání z bytu v souvislosti s domá-

cím násilím. V poledne 2. ledna

vyjeli do bytu, kde do‰lo ke slov-

nímu i fyzickému útoku ze strany

30letého muÏe na jeho druÏku.

Policisté zjistili, Ïe podezfiel˘ se

obdobného jednání mûl dopou-

‰tût opakovanû v posledních ‰es-

ti letech. MuÏ byl na dobu 10 dnÛ

vykázán z domu, kam má nyní

zákaz vstupu. Pfiípad je dále

v ‰etfiení.

Pachatele v kukle
vyru‰ila majitelka

se psem
Z trestného ãinu poru‰ování do-

movní svobody je podezfiel˘ ne-

znám˘ pachatel, kter˘ vnikl 

22. prosince veãer do rodinného

domu v Karlovû. Pachatel byl

vysok˘ asi 185 cm, ‰tíhl˘, na so-

bû mûl tmavé kalhoty a zimní

sportovní bundu oranÏovo-ãerné

barvy s ãern˘mi klíny na ruká-

vech. Na hlavû mûl ãernou kuklu 

s otvory pro oãi. Vy‰el aÏ do ku-

chynû v 1. patfie domu, kde byl

vyru‰en majitelkou a jejím psem.

Poté z domu utekl.

Na bratra
zaútoãil noÏem

Z pokusu ublíÏení na zdraví

s tûÏkou újmou byl 29. prosince

obvinûn 45let˘ muÏ z R˘mafiov-

ska. Skutku se mûl dopustit po

pÛlnoci pfiedchozího dne v rodin-

ném domku v Janovicích. Do‰lo

zde k fyzické potyãce mezi ním

a jeho 42let˘m bratrem. Mlad‰í

sourozenec pfii‰el z restaurace

a po hádce uchopil obvinûného

pod krkem a zaãal s ním cloumat.

Obvinûn˘, kter˘ v té dobû jedl

a krájel si noÏem maso, se rukou

ohnal a pfiitom bratra dvakrát bo-

dl noÏem do zad. Pobodáním mu

zpÛsobil nebezpeãné zranûní,

které jen náhodou nezasáhlo led-

viny.

Pfii nehodû
zranil dvû dívky

Na Nov˘ rok brzy ráno do‰lo na

kfiiÏovatce Revoluãní ulice a tfií-

dy HrdinÛ v R˘mafiovû k nehodû.

Mladík za volantem Renaultu

zfiejmû pod vlivem alkoholu ne-

zvládl fiízení, vyjel s vozidlem do

protismûru a narazil do domu.

ZpÛsobená ‰koda na autû ãiní 

35 tisíc Kã. ¤idiã vyuÏil doby do

pfiíjezdu policie a své auto z mís-

ta nehody odstranil. Pfii nehodû

v‰ak byly zranûny dvû fiidiãovy

spolujezdkynû. 17letá dívka utr-

pûla trÏnou ránu ve tváfii, otfies

mozku a pohmoÏdûní krãní páte-

fie, 16letá spolujezdkynû na‰tí-

pnutí kolene, otfies mozku a po-

hmoÏdûniny. Policisté navíc zjis-

tili, Ïe fiidiã není vlastníkem fii-

diãského oprávnûní.

LoupeÏ v R˘mafiovû
Ve ãtvrtek 11. ledna pozdû veãer

do‰lo v R˘mafiovû mezi Jung-

mannovou a Havlíãkovou ulicí

k násilnému incidentu. Dva ne-

známí lupiãi pfiepadli 25letého

muÏe, kterého úderem do zad

srazili na zem. Jeden z pachatelÛ

jej pfiidrÏel, druh˘ mu strhl z ra-

mene batoh a oba pak z místa ãi-

nu utekli. V batohu mûl po‰koze-

n˘ doklady, penûÏenku s 6 tisíci

Kã a platební kartou a ãtyfii DVD

s filmy.

K popisu pachatelÛ policisté zjis-

tili, Ïe první muÏ mûl pfiibliÏnû 

35 let, byl vysok˘ asi 180 cm,

stfiední postavy, mûl uÏ‰í obliãej

bez vousÛ a na sobû ãernou bun-

du a ãervenou k‰iltovku. Druh˘

muÏ byl ve vûku kolem 25 let,

men‰í postavy, svûtlej‰ích vlasÛ

a obleãen˘ ve svûtle zelené bun-

dû. Podezfielí se mohli pohybovat

ve vozidle ·koda star‰ího typu.

SluÏební pes nalezl prázdn˘ ba-

toh napadeného na ulici Julia

Sedláka. Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Pátrací relace

Policie âR Ïádá vefiejnost o spolupráci
pfii pátrání po totoÏnosti mrtvého muÏe

Policie âR Ïádá o pomoc pfii pátrání
Policie pátrá po

Antonínu Petro‰ovi,
nar. 17. 7. 1983, bytem
Bruntál, Horní 1559/3.
Popis osoby: 23 let, atle-

tická postava, v˘‰ka 182

- 185 cm, hnûdé rovné

krátce stfiiÏené vlasy,

hnûdé oãi, svûtlá pleÈ.

Na tohoto mladého reci-

divistu byl Okresním

státním zastupitelstvím

Bruntál jiÏ 3. 10. 2006

vydán souhlas k zadrÏe-

ní. Jmenovan˘ je stíhán

ve Vy‰kovû pfiedev‰ím

pro majetkovou trestnou

ãinnost, napfi. pfiivlastÀo-

vání vozidel z pÛjãoven.

V pfiípadû, Ïe mÛÏete poskytnout jakékoli informace k pohybu hle-

daného Antonína Petro‰e, kontaktujte prosím linku 158 nebo kterou-

koli policejní sluÏebnu ãi pfiímo SluÏbu kriminální policie a vy‰etfio-

vání v Bruntále na tel. 974 731 320.

Zpracovala redakce na základû podkladÛ tisk. mluvãí PâR Bruntál

Dne 28. 12. 2006 byly v lese u Karlova pod Pradûdem nalezeny lid-

ské kosterní ostatky. Pfii ohledání místa policisté dohledali celkem

devût kosterních ostatkÛ s ãástmi lebky, pátefie, pánve a dlouh˘ch

kostí, a to vãetnû zbytkÛ levé ruky s hodinkami. Ve vûci bylo prove-

deno intenzivní ‰etfiení, ale totoÏnost mrtvoly muÏe ve vûku 30 - 45

let se dosud nepodafiilo ustanovit. Nález nasvûdãuje tomu, Ïe na so-

bû mûl obleãenu modrou sportovní soupravu. Îádáme obãany, ktefií

by mohli poskytnout policii jakékoli informace k vûcem na fotogra-

fiích (hodinky zn. Lewis ãervené barvy v digitálním provedení a zby-

tek triãka se zkfiíÏen˘mi tenisov˘mi raketami a nápisem Clubline),

aby neprodlenû kontaktovali linku 158, kteroukoli policejní sluÏebnu

nebo pfiímo bruntálské kriminalisty na tel. 974 731 333 ãi 974 731

336. Informace pfiijme i skupina

pátrání na mobilu 604 933 124.
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ko sladké fieky ve slan˘ch mofiích. F. la Rochefoucauld
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Známá i neznámá v˘roãí
19. 1. Památn˘ den âR - v˘roãí úmrtí Jana Palacha v roce 1969
19. 1. 1877 nar. FráÀa ·rámek, spisovatel (zemfi. 1. 7. 1952) - 130. v˘r. nar.

20. 1. 1292 nar. Eli‰ka Pfiemyslovna, ãeská královna, matka Karla IV. 

(zemfi. 28. 9. 1330) - 715. v˘roãí narození

20. 1. 1612 zemfi. Rudolf II., poslední ãesk˘ král, kter˘ sídlil v Praze (nar. 

18. 7. 1552) - 395. v˘roãí úmrtí

20. 1. 1787 Wolfgang Amadeus Mozart poprvé nav‰tívil Prahu, v Nostico-

vû divadle dirigoval reprízu své opery Figarova svatba - 220. v˘r.

21. 1. 1862 zemfi. BoÏena Nûmcová, spisovatelka, zakladatelka moderní 

ãeské prózy (nar. 4. 2. 1820) - 145. v˘roãí úmrtí

23. 1. 1832 nar. Édouard Manet, francouzsk˘ malífi (zemfi. 30. 4. 1883) 

- 175. v˘roãí narození

24. 1. 1852 zemfi. Ján Kollár, slovensk˘ básník, sbûratel lidové slovesnosti, 

estetik a jazykovûdec (nar. 29. 7. 1793) - 155. v˘roãí úmrtí

25. 1. 1882 nar. Adeline Virginia Woolfová, anglická prozaiãka a esejistka

(zemfi. 28. 3. 1941) - 125. v˘roãí narození

26. 1. 1972 zemfi. Franti‰ek Smolík, herec (nar. 23. 1. 1891) - 35. v˘r. úm.

27. 1. V˘znamn˘ den âR - Den památky obûtí holocaustu - v˘roãí
osvobození koncentraãního tábora v Osvûtimi v roce 1945

27. 1. 1832 nar. Lewis Carroll, vl. jm. Charles Lutwidge Dodgson, anglick˘ 

logik, matematik a spisovatel, autor Alenky v fií‰i divÛ a za zr-

cadlem (zemfi. 14. 1. 1898) - 175. v˘roãí narození

27. 1. 1897 nar. Karel Lamaã, filmov˘ herec, scenárista a reÏisér (zemfi. 

2. 8. 1952) - 110. v˘roãí narození

28. 1. 1912 nar. Jackson Pollock, americk˘ malífi (zemfi. 11. 8. 1956) 

- 95. v˘roãí narození

29. 1. 1912 nar. Franti‰ek ·vantner, slovensk˘ prozaik (zemfi. 13. 10. 1950)

- 95. v˘roãí narození

30. 1. 1997 zemfi. Josef ·vejcar, pediatr (nar. 20. 5. 1897) - 10. v˘r. úm.

31. 1. 1797 nar. Franz Schubert, rakousk˘ skladatel (zemfi. 19. 11. 1828) 

- 210. v˘roãí narození

31. 1. 1962 zemfi. Vlasta Burian, herec (nar. 9. 4. 1891) - 45. v˘roãí úmrtí

1. 2. 1882 nar. Marie Majerová, spisovatelka a novináfika (zemfi. 16. 1. 1967)

- 125. v˘roãí narození

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - leden 2007

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov pfiipravuje

BALETNÍ ·KOLU PRO NEJMEN·Í (5 - 10 let)
pod vedením Mgr. Lenky La‰tÛvkové

Zahájení: 1. 2. 2007 ve velkém sále Stfiediska volného ãasu v 15.30
Cena: 150 Kã na pololetí

Dûti se nauãí základní baletní polohy, kroky a skoky, správné drÏení

tûla a sladûní pohybu tûla s hudbou ...

Informace a pfiihlá‰ky: Helena Tesafiová (tel. 554 21 10 14)

Balet je zvlá‰tní druh tance, je to zábavná a zajímavá ãinnost vhodná

jak pro dívky, tak chlapce. Pozná‰ pfii ní nové pfiátele a vkroãí‰ do

kouzelného svûta taneãního pohybu ...

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Jakub Ho‰ek ................................................................ Stará Ves
Vendula Krhovská ....................................................... R˘mafiov
Jan Paseck˘ ................................................................. R˘mafiov
Rozálie Vágnerová ...................................................... Horní Mûsto
Katefiina Procházková ................................................ R˘mafiov
Vladislav Litvik .......................................................... Ondfiejov
Tereza ·opíková ......................................................... Janovice
T˘na Baslarová ........................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Anna Jágerová - R˘mafiov ...................................................... 80 let
Jarmila Gerhardová - R˘mafiov ............................................... 80 let
Jarmila Plachá - R˘mafiov ....................................................... 80 let
Jifiina Tomanová - R˘mafiov .................................................... 80 let
Pavel Haník - R˘mafiov .......................................................... 80 let
Jan Slovák - Janovice ............................................................. 81 let
Vlasta Kremerová - R˘mafiov ................................................. 81 let
Anna Stejskalová - R˘mafiov .................................................. 81 let
Ludmila Pavlechová - R˘mafiov ............................................. 82 let
Radoslav Musil - R˘mafiov ..................................................... 83 let
·tûpánka Jufienová - Jamartice ............................................... 85 let
Eli‰ka Weinerová - R˘mafiov .................................................. 85 let
Richard Kopãil - R˘mafiov ..................................................... 86 let
·tûpán Brenkus - R˘mafiov .................................................... 87 let
Ludmila Václavková - R˘mafiov ............................................. 94 let

Rozlouãili jsme se
Helena Stivarová - Malá ·táhle ............................................... 1914
Jifiina Drtilová - Janovice ........................................................ 1920
Zdenûk Vogel - Janovice ......................................................... 1953
Jindfii‰ka Havelková - R˘mafiov .............................................. 1945
Marie Samková - Dolní Moravice ........................................... 1921
Leopold Po‰tolka - Skály ......................................................... 1948
Václav Vítek - Dolní Moravice ................................................ 1945
Antonie Poláãková - Dolní Moravice ..................................... 1921
Josef Musil - R˘mafiov ............................................................ 1937

(Redakce se omlouvá za nesprávné oti‰tûní jmen Pavla ·makalová
a Elena Vrobelová v rubrice novû narozen˘ch obãánkÛ v minulém vy-
dání R˘mafiovského horizontu ã. 23/2006. Chyba byla zapfiíãinûna
nesprávn˘m nastavením poãítaãe. Dûkujeme za pochopení.)

Dûkuji v‰em za kvûtinové dary a slova útûchy, kter˘mi se pfii‰li 

rozlouãit s m˘m manÏelem, panem ZdeÀkem Vogelem.

manÏelka Dá‰a

Ilustraãní foto
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Mûstská knihovna

Cesta kolem Islandu za ãtrnáct dní
Ani program akcí r˘mafiovské knihovny na rok

2007 nepostrádá oblíbené cestovatelské besedy

s promítáním fotografií z exotick˘ch i zdánlivû

znám˘ch zemí svûta. Ve ãtvrtek 4. ledna se

v knihovnû konala beseda s Janou Sedláãko-

vou, sympatickou Krnovaãkou, která mimo ji-

né pÛsobí jako uãitelka zpûvu na r˘mafiovské

ZU· a vefiejnosti je dobfie známá i z nûkolika

vlastních pûveck˘ch vystoupení na vernisáÏích

v muzeu. Tentokrát se v‰ak pfiedstavila v roli

cestovatelky po jedné z nejtajuplnûj‰ích ãástí

evropského severu, po Islandu. V‰em, ktefií za-

jímavou besedu propásli, nabízíme následující

rozhovor a nûkolik fotografií ze zemû protikla-

dÛ, ostrova ohnû a ledu, kfiesÈanství a pohan-

sk˘ch bÛÏkÛ, tradiãní i té nejmodernûj‰í archi-

tektury, ale i drobn˘ch plavovlas˘ch lidí, ktefií

mají pouze kfiestní jména.

rozhovor
V úvodu besedy jste fiekla, Ïe na
Island jste se vÏdy touÏila podí-
vat. Co vás na nûm tolik pfiita-
hovalo?
UÏ od dûtství mû pfiitahovaly se-

verské krajiny, zvlá‰È Skandiná-

vie. S rodiãi jsme byli nûkolikrát

u Baltického a Severního mofie

a tamní pfiíroda mû upoutala.

I kdyÏ je úplnû jiná neÏ u nás,

byla mi vÏdycky nûãím blízká.

MoÏná jsem byla v minulém Ïi-

votû Viking (smûje se). Nakonec

jsem zjistila, Ïe úplnû nejvíc mû

pfiitahuje právû Island, snad pro-

to, Ïe je ze v‰ech severních zemí

Evropy nejménû evropsk˘. Podí-

vat se na Island jsem touÏila uÏ

tak dvacet let. Pfieãetla jsem si

o nûm v‰echno moÏné, takÏe

jsem o nûm vûdûla skoro v‰ech-

no, ale pofiád jsem ho nevidûla

na vlastní oãi.

Jak se li‰í Island skuteãn˘ od
toho ve va‰ich pÛvodních pfied-
stavách?
Myslím, Ïe moje pfiedstavy se

moc neli‰ily. I kdyÏ pfiece jen mû

nûco pfiekvapilo. Pocházím

z Ostravy, takÏe si z dûtství dob-

fie pamatuji mûsíãní krajinu mezi

Ostravou a Karvinou. KdyÏ jsme

první den pfiijíÏdûli do Reykja-

víku a pak k Modré lagunû, byla

mi ta okolní krajina, tvofiená vy-

vfielinami, pofiád nûãím povûdo-

má, zkrátka mi evokovala právû

prÛmyslovou krajinu u Ostravy.

I kdyÏ mi bylo jasné, Ïe je úplnû

jiného pÛvodu.

A pak také na severu, kdyÏ jsme

projíÏdûli fjordy a málo obydle-

né pustiny, navíc v docela ne-

vlídném poãasí s mlhou a drob-

n˘m de‰tûm, jsem si pfies v‰e-

chen skvûl˘ pocit z vysnûné do-

volené uvûdomila, jak na mû tah-

le ãást Islandu pÛsobí depresiv-

nû. Zvlá‰È kdyÏ si ãlovûk pfiedsta-

ví, Ïe v zimû tady den trvá dvû tfii

hodiny. Îivot na Islandu má pro-

stû obû dvû stránky.

Kdy, na jak dlouho a s k˘m jste
se na Island vydala?
Odjela jsem s cestovní kanceláfií

Periscope z Brna 20. srpna 2006.

PÛvodnû jsem mûla jet s jinou

kanceláfií, ale ta zájezd na po-

slední chvíli zru‰ila. Byla jsem

moc ráda, Ïe jsem je‰tû získala

místo u Periscopu. Tato kanceláfi

se specializuje na severské ze-

mû, Skandinávii, Island, Grón-

sko a pobaltské republiky.

Vyjeli jsme autobusem z Brna do

Mnichova, odtud letadlem do

Keflavíku, protoÏe v Reykjavíku

není leti‰tû. Let trval asi tfii a pÛl

hodiny. Na Islandu jsme strávili

dva t˘dny a objeli jsme ho cel˘.

Pak jsme z mûsteãka Seydisf-

jördur odjeli trajektem do

Dánska, na lodi jsme strávili dvû

noci, a pak pfies Nûmecko auto-

busem domÛ. Do âeska jsme se

vrátili 3. záfií.

Jak jste se na svou cestu pfiipra-
vovala?
Periscope nám dal informace

a rady, co si vzít s sebou, jaké

obleãení a potraviny, co se na

Islandu dá koupit, co kolik stojí -

je tam totiÏ dost draho - a taky

plán celé cesty. Musela jsem si

koupit nûjaké vybavení, nepro-

mokavé obleãení, boty apod.

I kdyÏ jsme jeli na konci léta,

v‰echno teplé obleãení jsme

zvlá‰È na severu uÏili.

Kudy vedla va‰e cesta po
Islandu a která zajímavá místa
jste bûhem ní nav‰tívili?
Island jsme objeli podél pobfieÏí

ve smûru na jih, západ a pfies se-

ver na v˘chod. KaÏd˘ den jsme

toho stihli neuvûfiitelnû hodnû.

Vyjmenovat v‰echno ani nejde.

Zaãali jsme v hlavním mûstû

Reykjavíku (ães. Koufiová záto-

ka), tam jsme vidûli napfi. budo-

vu parlamentu ãi vilu Höfdi, kde

svého ãasu rokovali prezidenti

Gorbaãov a Reagan o ukonãení

studené války. Pokraãovali jsme

k vyhlídkové hofie Esja, na jejíÏ

vrchol se nám v‰ak kvÛli poãasí

vystoupat nepodafiilo, a poté do

geotermálních lázní Modrá lagu-

na. Dal‰í den jsme vidûli vodo-

pády Seljalandfoss a Skógafoss,

útesy na mysu Dyrhólaey, pak

lávové pole Eldhraun. âtvrt˘

den jsme nav‰tívili ledovec

Vatnajökull s lagunou plnou

modr˘ch ker a dal‰í den jsme le-

tûli na Vestmánské ostrovy.

·est˘ den jsme jeli do oblasti

Geysir a vidûli tzv. otce v‰ech

gejzírÛ ãi nedalek˘ vodopád

Gullfoss. Nevynechali jsme ani

místo, na nûmÏ se st˘kají ame-

rická a euroasijská litosférická

deska. Asi v polovinû pobytu

jsme dorazili do nejodlehlej‰ích

Vila Höfdi v Reykjavíku

Budova parlamentu v Reykjavíku

Geotermální láznû Modrá laguna
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âl. A

Obecná ustanovení

1. Bydlení obãanÛ v bytech v majetku mûsta je zásadnû nájemním vztahem na základû písemné nájemní smlouvy mezi mûstem jako pronajímate-

lem a obãanem jako nájemcem. Nájemní smlouvy za mûsto potvrzuje starosta nebo místostarosta.

2. Podnájem bytu nebo jeho ãásti vzniká podnájemní smlouvou mezi nájemcem a podnájemcem, k jejímu uzavfiení je nutn˘ souhlas pronajímate-

le, tzn. mûsta, zastoupeného bytovou komisí rady mûsta.

3. Nájem bytu zanikne písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou v˘povûdí. V pfiípadû, Ïe byl nájem sjednán na dobu

urãitou, skonãí uplynutím této doby. Pronajímatel mÛÏe vypovûdût nájem bytu z dÛvodÛ uveden˘ch v § 711 Obãanského zákoníku, na základû

rozhodnutí rady mûsta.

4. Správou bytového fondu v majetku mûsta MûÚ R˘mafiov povûfiuje organizaci (v souãasné dobû pfiíspûvkovou organizaci Byterm) - dále

jen „správce bytového fondu“, která na základû smlouvy s mûstem vyfiizuje administrativní agendu a zaji‰Èuje sluÏby spojené s uÏíváním

bytÛ.

âl. B

Pfiijímání Ïádostí

1. Îádosti o pronájem bytu, o v˘mûnu bytÛ, o souhlas s podnájmem a ve‰kerá dal‰í korespondence t˘kající se hospodafiení s byty uskuteãÀova-

ná mezi obãany, pfiípadnû právnick˘mi osobami a Mûstsk˘m úfiadem v R˘mafiovû, kterému je svûfieno plnûní úkolÛ v této oblasti, procházejí

zásadnû podatelnou MûÚ R˘mafiov v souladu se spisov˘m fiádem MûÚ a pfiidûlují se k dal‰ímu fiízení podle organizaãního fiádu MûÚ a tûchto

pravidel.

âl. C

Evidence uchazeãÛ o byt

1. Îádosti o pronájem bytu v majetku mûsta pfiedávají Ïadatelé písemnû na pfiedepsaném formuláfii Mûstskému úfiadu v R˘mafiovû po‰tou nebo 

osobnû na podatelnû mûstského úfiadu.

2. Podání Ïádosti o pfiidûlení bytu v Ïádném pfiípadû nezakládá Ïádn˘ nárok Ïadatele na pfiidûlení bytu. Stejnû tak nezakládá Ïádnou povinnost mûs-

ta Ïadateli byt pronajmout, a to ani v pfiípadû rozhodnutí soudu o zaji‰tûní bytové náhrady, leda by se jednalo o nápravu dÛsledkÛ pfiedchozího

chybného rozhodnutí mûsta.

3. Odbor finanãní, majetkov˘ úsek, MûÚ (dále „odbor FMÚ MûÚ“) vede pofiadník uchazeãÛ o byt, do nûhoÏ zapí‰e uchazeãe, ktefií nemají ve mûs-

tû vlastní byt, tzn. ani byt ve svém vlastnictví ani byt pronajat˘ nebo ktefií mají pronajat˘ byt na dobu urãitou. Podmínkou pro zapsání do po-

fiadníku a pro zafiazení mezi uchazeãe o získání bytu na základû nejv˘‰e nabídnutého smluvního nájemného je, Ïe uchazeã má trvalé bydli‰tû ve

mûstû. Uchazeãem se rozumí pro tyto pfiípady fyzická osoba.

4. V pfiípadû, Ïe uchazeãem je starobní ãi invalidní dÛchodce, je podmínkou, aby ve mûstû mûl trvalé bydli‰tû. Starobní nebo plnû invalidní dÛ-

chodce, kter˘ ve mûstû nemá trvalé bydli‰tû, mÛÏe b˘t zapsán do pofiadníku uchazeãÛ jen po pfiedchozím souhlasu rady mûsta.

5. Do pofiadníku uchazeãÛ mÛÏe b˘t zapsána i právnická osoba. Podmínkou je pfiedchozí schválení radou mûsta a to, Ïe byt bude nadále slouÏit

jen k bydlení.

6. Zapsání do pofiadníku a pofiadové ãíslo, pod kter˘m je Ïadatel do pofiadníku zapsán, oznámí odbor FMÚ MûÚ uchazeãi písemnû na pfiíslu‰ném

tiskopise nejpozdûji do 30 dnÛ od podání Ïádosti. Oznámení bude zároveÀ obsahovat upozornûní Ïadatele na ustanovení ãl. C odst. 2 tûchto pra-

videl.

7. Oddûlenû vede odbor FMÚ MûÚ seznam obãanÛ, ktefií mají vyklidit byt na základû rozhodnutí soudu. V seznamu bude uvedeno rozhodnutí sou-

du o zpÛsobu zaji‰tûní bytové náhrady ve smyslu znûní § 712 Obãanského zákoníku.

8. Odbor FMÚ MûÚ vede dále oddûlenû seznam uchazeãÛ o pfiidûlení bytu (jak na základû Ïádostí fyzick˘ch, tak právnick˘ch osob), jejichÏ po-

volání je pro mûsto nutné a dÛleÏité ve vefiejném zájmu. Do tohoto seznamu budou zapisováni uchazeãi rozhodnutím rady mûsta na základû do-

poruãení bytové komise.

9. Seznam uchazeãÛ o byty zvlá‰tního charakteru1) vede odbor sociálních vûcí MûÚ. Do tohoto seznamu mÛÏe b˘t zapsán uchazeã na základû do-

poruãení o‰etfiujícího lékafie nebo rozhodnutím sociálního odboru MûÚ.

10. Podání Ïádosti o pfiidûlení bytu je podmínûno úhradou ãástky spojené s nezbytn˘mi náklady na zafiazení do pofiadníku pro pfiidûlení bytu

ve v˘‰i 200 Kã. Tato ãástka je splatná v hotovosti na odboru FMÚ MûÚ pfii podání Ïádosti a bude hrazena pouze pfii prvním podání Ïá-

dosti.

11. Îádost o pfiidûlení bytu v majetku mûsta, která splÀuje podmínky dle v˘‰e uveden˘ch odstavcÛ, je moÏno podat osobnû, na následující kalen-

dáfiní rok v termínu od 30. 6. do 31. 12. daného kalendáfiního roku. Jen takto podané Ïádosti budou odborem FMÚ MûÚ zafiazeny do pofiadníku

uchazeãÛ. Îadatel mÛÏe od své Ïádosti odstoupit, a to písemn˘m prohlá‰ením podan˘m osobnû na odbor FMÚ MûÚ.

12. Îádost o pfiidûlení bytu bude po projednání bytovou komisí vyfiazena kdykoliv v prÛbûhu jejího fie‰ení, pokud nastaly tyto skuteãnosti:

(a) bytová potfieba Ïadatele je vyfiízena;

(b) zjistí-li se, Ïe Ïadatel pfii podání, potvrzení nebo zmûnû své Ïádosti uvedl nesprávné údaje nebo neoznámil zmûny v údajích, které ho neopráv-

nûnû zv˘hodní;

(c) dopustil-li se Ïadatel protiprávního obsazení bytu nebo hrubû poru‰uje dobré mravy v dosud uÏívaném bytû, dokladované projednáním v komi-

si pro projednávání pfiestupkÛ nebo opakovanou v˘zvou správce bytového fondu;

(d) v pfiípadû úmrtí Ïadatele.

(e) Po projednání v bytové komisi v pfiípadû písm. b) a c) bude Ïadatel písemnû vyrozumûn o vyfiazení Ïádosti.

13. Ve v‰ech ustanoveních, kde se jedná o splnûní podmínek pro zapsání do pofiadníku, platí tyto podmínky rovnûÏ pro uchazeãe o získání bytu na

základû nejv˘‰e nabídnutého smluvního nájemného (ãl. E písm. g), pokud splnûní podmínek vypl˘vá z logiky vûci.

1) Byty zvlá‰tního charakteru se rozumí v této vyhlá‰ce byty urãené mûstem jako byty v domû s peãovatelskou sluÏbou a v azylovém domû.

Pravidla
pro postup obãanÛ a orgánÛ mûsta pfii podávání a vyfiizování Ïádostí
o pronájem bytu, podnájem a v˘mûnu bytÛ v majetku MûÚ R˘mafiov
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âl. D

Pofiadník pro dan˘ kalendáfiní rok

1. Byty dle pfiílohy 1), které se v prÛbûhu roku uvolní a jsou k dispozici k pronajmutí, kromû bytÛ zvlá‰tního charakteru, jsou pronajímány podle

pofiadí uchazeãe v pofiadníku.

2. Odbor FMÚ MûÚ ve stanoveném termínu, tj. 31. 12. daného kalendáfiního roku, uzavfie pfiijímání a evidenci Ïádostí o pfiidûlení bytu pro probí-

hající rok a zpracuje pofiadník uchazeãÛ. V‰echny Ïádosti budou do 15 dnÛ bodovû ohodnoceny a pfiedloÏeny na jednání bytové komise, která

projedná a sestaví pofiadník uchazeãÛ pro dan˘ kalendáfiní rok.

3. Pofiadník uchazeãÛ pro dan˘ kalendáfiní rok bude bytovou komisí pfiedloÏen ke schválení radû mûsta. Po schválení bude pofiadník zvefiejnûn na

úfiední desce na dobu 30 dní a je platn˘ vÏdy do doby schválení nového pofiadníku pro následující kalendáfiní rok. Neuspokojení Ïadatelé se mo-

hou pfiihlásit do nového pofiadníku aÏ pro následující kalendáfiní rok.

4. Uchazeãi zapsaní do pofiadníku uchazeãÛ pro dan˘ kalendáfiní rok mohou podat písemnû pfiipomínky odboru FMÚ nejpozdûji do 30 dnÛ od da-

ta zvefiejnûní. Pfiipomínky projedná bytová komise a návrh na fie‰ení pfiedá k projednání radû mûsta.

5. V̆ ‰e nájemného za m2 na mûsíc bude stanovena do 31. 1. kalendáfiního roku usnesením rady mûsta. V pfiípadû, Ïe se jedná o pronájem bytu v do-

mû, ve kterém se nájemníci dohodli hradit smluvní nájemné z titulu spoluúãasti na opravách domu (viz Pravidla pro spoluúãast nájemníkÛ 

na opravách domu formou dohody o smluvním nájemném), je ãástka nájemného za m2 na mûsíc stanovena na úrovni dohodnutého smluvního

nájemného za m2 na mûsíc.

âl. E

Pronajímání bytÛ mimo pofiadník pro dan˘ kalendáfiní rok

1. Mimo schválen˘ pofiadník pro dan˘ rok mohou b˘t pronajímány byty obãanÛm v rámci nápravy kfiivd zpÛsoben˘ch nezákonn˘mi rozhodnutími

správních orgánÛ.

2. Mimo schválen˘ pofiadník pro dan˘ rok mohou b˘t dále pronajímány byty spojené s v˘konem práce nebo sluÏby, jako jsou byty domovníkÛ,

‰kolníkÛ apod., tzn. sluÏební byty, a to na základû pfiíslu‰né pracovní smlouvy.

3. Mimo pofiadník pro dan˘ rok lze pronajímat i byty v pfiípadû Ïivelní pohromy nebo na základû rozhodnutí stavebního úfiadu o demolici ãi re-

konstrukci domu.

4. Mimo pofiadník pro dan˘ rok lze pronajímat byty pro potfieby nezbytn˘ch sluÏeb mûsta na základû rozhodnutí rady mûsta, v tûchto pfiípadech je

nájemní smlouva uzavfiena na dobu urãitou.

5. Mimo pofiadník pro dan˘ rok lze pronajímat i náhradní byty na základû rozhodnutí soudu, pfiípadnû pfiivolení soudu k v˘povûdi nájmu na zá-

kladû návrhu mûsta, pfiíp. Ïádosti jiného pronajímatele o zaji‰tûní bytové náhrady.

6. Pfiidûlování bytÛ zvlá‰tního charakteru se fiídí ustanoveními ãl. F odst. 3 tûchto pravidel.

7. Byty dle pfiílohy 2) jsou pronajímány na základû nejv˘‰e nabídnutého smluvního nájemného a sloÏení zálohy na smluvní nájemné ve v˘‰i 12ná-

sobku vydraÏeného smluvního nájemného.

• Úãast zájemce v nabídce na nejv˘‰e nabídnuté smluvní nájemné bude podmínûna doloÏením prokazateln˘ch dokladÛ o nevlastnûní volného by-

tu, domu, ubytovny nebo Ïe nepronajímá bytov˘ prostor nebo zru‰en˘ bytov˘ prostor na podnikatelskou ãinnost (prohlá‰ení).

• Informace o vyhlá‰ené draÏbû na právo nájmu bude vyvû‰ena nejménû po dobu 15 dnÛ na úfiední desce MûÚ. Souãástí informace bude sdûlení,

o jak˘ byt se jedná - velikost, adresa, vyvolávací ãástka smluvního nájemného za m2 bytu na mûsíc a povinnost sloÏit pfied uzavfiením nájemní

smlouvy zálohu na smluvní nájemné na období 12 mûsícÛ od uzavfiení nájemní smlouvy. Vyvolávací ãástka smluvního nájemného za m2 na mû-

síc bude stanovena do 31. 1. kalendáfiního roku usnesením rady mûsta. V pfiípadû, Ïe se jedná o pronájem bytu v domû, ve kterém se nájemníci

dohodli hradit smluvní nájemné z titulu spoluúãasti na opravách domu (viz Pravidla pro spoluúãast nájemníkÛ na opravách domu formou doho-

dy o smluvním nájemném), je vyvolávací ãástka smluvního nájemného za m2 na mûsíc stanovena minimálnû na úroveÀ dohodnutého smluvní-

ho nájemného za m2 na mûsíc a po ukonãení splácení spoluúãasti se smluvní nájemné nesniÏuje.

• Nabídku smluvního nájemného doruãí zájemci v uzavfiené obálce. Pofiadí na pronájem bytu bude urãeno usnesením rady mûsta sestupnû od nej-

vy‰‰í nabídkové ceny.

• Otevírání nabídek smluvního nájemného provádí bytová komise, která urãí pofiadí uchazeãe. V pfiípadû stejné nabídky dvou ãi více uchazeãÛ,

pokud se tito nedohodnou na místû, probûhne v˘bûr prvního uchazeãe losováním.

• Zálohu na smluvní nájemné ve v˘‰i 12násobku nejv˘‰e nabídnutého smluvního nájemného sloÏí zájemce, kter˘ nabídl nejvy‰‰í ãástku smluvní-

ho nájemného za m2 bytu na mûsíc a kterému bylo usnesením rady mûsta schváleno pfiidûlení bytu jako prvnímu v pofiadí, na úãet správce ma-

jetku mûsta R˘mafiova - Bytermu R˘mafiov, p. o., vedeného u KB, a. s., Bruntál, ã. 4905771 100 s uvedením variabilního symbolu, kter˘m je no-

vû zfiízené ãíslo SIPO, a to pfied uzavfiením nájemní smlouvy. Ve lhÛtû 12 mûsícÛ od uzavfiení nájemní smlouvy nájemce nehradí smluvní ná-

jemné, to je upisováno ze sloÏené zálohy.

• V pfiípadû neuzavfiení nájemní smlouvy se uhrazená záloha v plném rozsahu vrací, v pfiípadû ukonãení nájemního vztahu ve lhÛtû 12 mûsícÛ od

uzavfiení nájemní smlouvy se vrací pomûrná v˘‰e zálohy.

• Pokud zájemce, kter˘ byl první v pofiadí, neuhradí ve stanoveném termínu zálohu, pfiechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dal‰ího zá-

jemce dle schváleného pofiadí pronájmu dle usnesení rady mûsta.

• Zájemci o úãast na pfiidûlení bytu na základû nejv˘‰e nabídnutého smluvního nájemného mají právo na prohlídku bytu.

âl. F

Pfiidûlování bytÛ k pronajmutí

1. Pronajmutí jakéhokoliv volného bytu v majetku mûsta je moÏné pouze na základû usnesení rady mûsta. Pokyn k pronájmu volného bytu v ma-

jetku mûsta mÛÏe uãinit také bytová komise, pokud bude pfii pfiidûlení bytu dodrÏena posloupnost ÏadatelÛ, jak jsou uvedeni v radou mûsta schvá-

leném pofiadníku pro dan˘ rok.

2. Návrh na pfiidûlení volného bytu pfiipraví povûfien˘ pracovník odboru FMÚ MûÚ. Bytová komise návrh projedná, v pfiípadû potfieby ovûfií po-

skytnuté informace, pfiípadnû získá informace nové a písemnû navrhne radû mûsta, komu má b˘t voln˘ byt pronajat. Nájemní smlouva je uzaví-

rána na dobu urãitou.

3. Pfiidûlení bytu zvlá‰tního charakteru navrhuje komise sociálních vûcí a zdravotnictví radû mûsta s pfiihlédnutím ke stanoviskÛm o‰etfiujícího lé-

kafie a geriatrické sestry.

4. Po schválení pfiidûlení bytu radou mûsta odbor FMÚ MûÚ uloÏí správci bytÛ pfiipravit nájemní smlouvu a pfiipravenou smlouvu pfiedá starosto-

vi nebo místostarostovi k podpisu. O konkrétních podmínkách pronájmu jedná s obãanem správce bytového fondu.

5. Na základû návrhu bytové komise mÛÏe rada mûsta dát souhlas s pfiednostním pfiidûlením bytu v následujících pfiípadech:

(a) Uchazeãi zafiazenému do pofiadníku pro dan˘ rok je moÏné pronajmout byt dle pfiílohy 1) i 2) za pfiedpokladu provedení stavebních úprav z prostor

neslouÏících k bydlení nebo k bydlení nezpÛsobil˘ch, pokud je uchazeã provede úpln˘m vlastním nákladem. Tato moÏnost se nabídne zvefiejnûním na 
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V minulém roce, jak jsme vás jiÏ nûkolikrát

informovali, byla dokonãena regenerace síd-

li‰tû Pfiíkopy, a to za pfiispûní Ministerstva pro

místní rozvoj âR, které tuto akci podpofiilo

ãástkou 4 895 000 Kã. Vlastní podíl mûsta se

potom vy‰plhal k hodnotû 1 456 816 Kã.

V roce leto‰ním bychom chtûli v regenera-

cích sídli‰È pokraãovat, a proto jsme vybrali

pro regeneraci sídli‰tû Dukelská. To se pot˘-

ká s obdobn˘mi problémy jako zmiÀované

Pfiíkopy, tj. s monofunkãností, neudrÏovan˘-

mi plochami, nedostateãn˘m mnoÏstvím par-

kovacích ploch, nedostatkem zelenû a rela-

xaãních ploch.

Mezi základní cíle projektu patfií odstranûní

nebo zmírnûní nedostatkÛ a deformace pane-

lového sídli‰tû v oblasti architektonicko-este-

tické, sociální, funkãnû-prostorové, dále je

snahou harmonizovat a zatraktivnit jeho

vzhled, vytvofiit na sídli‰ti rovné podmínky

pro v‰echny vûkové skupiny, fie‰it nedostatek

parkovacích míst, zfiídit a doplnit chybûjící

plochy a vybavení pro volnoãasové aktivity

zejména dûtí a mládeÏe.

Základní problémové oblasti regenerace by-

ly stanoveny takto. Urbanisticko-architek-
tonické fie‰ení (nahrazení a doplnûní stávají-

cího mûstského mobiliáfie - laviãek, odpad-

kov˘ch ko‰Û, návrhy nov˘ch chodníkÛ a pû-

‰ích komunikací, rekonstrukce stávajících

chodníkÛ, úpravy vefiejn˘ch prostranství, 

úpravy pfiedprostorÛ nástupÛ do bytov˘ch

domÛ, redukce nevyuÏívan˘ch su‰ákÛ na

prádlo), zeleÀ a Ïivotní prostfiedí (alejovitá

v˘sadba vzrostlé zelenû podél komunikací

a chodníkÛ, úpravy ploch vefiejné zelenû, ná-

vrh nov˘ch parkov˘ch a odpoãinkov˘ch

ploch, návrh stanovi‰È pro kontejnery a do-

movní odpad), doprava (úpravy stávajících,

vybudování nov˘ch odstavn˘ch a parkova-

cích stání, úprava stávajících komunikací),

rekreace a sportovní aktivity (vybudování

nov˘ch dûtsk˘ch hfii‰È), technická infra-
struktura (rekonstrukce a doplnûní vefiejné-

ho osvûtlení na sídli‰ti).

Pro stanovení jednotliv˘ch problémov˘ch 

okruhÛ se vycházelo z v˘sledkÛ ankety, která

probíhala v letních mûsících minulého roku.

V souãasnosti firma Arborea Bfiezová, s. r. o.,

vítûz v˘bûrového fiízení, zpracovává doku-

mentaci pro územní rozhodnutí. Tato doku-

mentace bude následnû zvefiejnûna na interne-

tu a v místním tisku, pfiiãemÏ k ní bude moÏ-

né vzná‰et konkrétní pfiipomínky a podnûty.

V souvislosti s projektem regenerace sídli‰tû

Dukelská probûhne také vefiejné projednává-

ní, kterého se mÛÏe zúãastnit ‰iroká vefiejnost. 

V tuto chvíli obãanÛm pfiedkládáme základní

„komplexní návrh regenerace“ a v˘sledky

ankety. Dal‰í informace o projektu je moÏno

získat na odboru ÎPaRR MûÚ.

RNDr. Kamila Kreãmerová,
odbor ÎPaRR MûÚ

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov

si dovoluje pozvat

v‰echny obãany mûsta

na vefiejné projednávání

REGENERACE
SÍDLI·Tù DUKELSKÁ,
které se bude konat

dne 24. 1. 2007 v 17.00
ve velkém sále

Stfiediska volného ãasu R˘mafiov
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•     ANKETA MEZI OBYVATELI SÍDLI·Tù
Anketu mezi obyvateli, fyzick˘mi a právnick˘mi subjekty na fie‰eném panelovém sídli‰ti provedl zpracovatel v rámci problémové anal˘zy za

pomoci Mûstského úfiadu R˘mafiov.

Otázky ankety:
1.    Jste spokojen(a) se stavem, s uspofiádáním a mnoÏstvím chodníkÛ na Va‰em sídli‰ti?

Pokud jste nespokojen(a), co Vám vadí?

2.    Jste spokojen(a) s umístûním, ãlenûním a poãtem parkovacích stání na Va‰em sídli‰ti?

Pokud jste nespokojen(a), co Vám vadí?

3.    Vyhovuje Vám souãasn˘ stav a údrÏba zelenû na Va‰em sídli‰ti?

Jaké navrhujete její dal‰í umístûní a vyuÏití?

4.    Postrádáte na sídli‰ti prostory vyãlenûné v˘hradnû pro rekreaãní úãely a urãené pfiedev‰ím dûtem a star‰ím lidem (napfi. laviãky, dûtské

hfii‰tû apod.)?

Pokud ano, jaké zafiízení Vám chybí?

5.    Cítíte se na svém sídli‰ti bezpeãnû? Vyhovuje Vám stav vefiejného osvûtlení?

Pokud ne, co navrhujete ke zlep‰ení?

6.    Jste spokojeni s úrovní svého bydlení?

7.    Jste ochotni se finanãnû podílet na regeneraci sv˘ch bytov˘ch domÛ (v pfiípadû, Ïe regenerace dosud neprobûhla)?

8.    Vyhovovaly by Vám pfiípadné stfie‰ní nástavby?

9.    Jste spokojen(a) se stavem údrÏby a ãistoty kolem domÛ, s mnoÏstvím a umístûním odpadkov˘ch ko‰Û a kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad?

• Zv˘‰it poãet kontejnerÛ 23 % • Zv˘‰it frekvenci odvozu odpadu 4 %
• Zv˘‰it poãet odpadkov˘ch ko‰Û 12 % • Pfiidat kontejnery na papír a bio odpad 3 %

10.  Vyhovovalo by Vám doplnûní kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad o dal‰í komodity (napfi. biologicky rozloÏiteln˘ komunální odpad, vrstvené 

kartony), kontejnerÛ na zbytkov˘ odpad apod.?

11.  PovaÏujete za nezbytnû nutné zachování stávajícího mnoÏství klepaãÛ a su‰ákÛ na prádlo?

12.  Jak˘ máte názor na vyuÏití stávajících základÛ pro „U“ rampu?

Odstranit 17 %
Dostavût 7 %
VyuÏít na sportovní hfii‰tû 3 %

13.  Máte nûjaké dal‰í námûty a pfiipomínky, které by mûl obsahovat a fie‰it program regenerace Va‰eho sídli‰tû a co by se mûlo zlep‰it na

Va‰em sídli‰ti?

Kromû v˘‰e uveden˘ch problémÛ vypl˘vajících ze zpracování ankety mezi obyvateli sídli‰tû se v otázce ã. 13 objevily následující pfiipomínky

a nedostatky:

• Zneãi‰tûní odpadky a psími v˘kaly

• Dofie‰it areál b˘valého Okresního stavebního podniku

• Zateplit fasády

• Vyfie‰it parkování

• Vysadit Ïiv˘ plot podél ulice U Potoka - ÎiÏkova

• Dukelská ã. 6 - ‰patné nájezdy do sklepa

• Vybudovat koupali‰tû

• Nevyhovující stav domÛ - balkony, v˘tahy, bojlery, zásobování teplou vodou

ano 51, tj. 27 % ne 137, tj. 73 %

ano 82, tj. 44 % ne 106, tj. 56 %

ano 80, tj. 43 % ne 108, tj. 57 %

ano 60, tj. 32 % ne 128, tj. 68 %

ano 98, tj. 52 % ne 90, tj. 48 %

ano 132, tj. 70 % ne 56, tj. 30 %

ano 129, tj. 69 % ne 59, tj. 31 %

ano 140, tj. 74 % ne 48, tj. 26 %

ano 104, tj. 55 % ne 84, tj. 45 %

ano 50, tj. 27 % ne 138, tj. 73 %

ano 93, tj. 49 % ne 95, tj. 51 %

ANKETA MEZI OBYVATELI SÍDLI·Tù DUKELSKÁ - R¯MA¤OV
A JEJÍ VYHODNOCENÍ
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úfiední desce mûsta uchazeãÛm zafiazen˘m v pofiadníku pro dan˘ rok a aÏ pfiípadnû následnû ostatním obãanÛm mûsta. Pfiidûlení takovéhoto bytu zájem-

cÛm nezafiazen˘m do pofiadníku se uskuteãní v draÏbû s vyvolávací cenou 1 000 Kã. V̆ ‰e nájemného je stanovena podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ.

(b) Uchazeãi zafiazenému do pofiadníku pro dan˘ rok, kter˘ má zájem odkoupit voln˘ byt, pfiípadnû cel˘ dÛm dle zák. ã. 72/1994 Sb. (zákon o vlast-

nictví bytÛ) a pravidel stanoven˘ch usnesením zastupitelstva mûsta, je moÏné v pfiípadû prodeje domu pronajmout byt. Tato moÏnost se nabídne zve-

fiejnûním na úfiední desce mûsta uchazeãÛm zafiazen˘m v pofiadníku pro dan˘ rok a aÏ pfiípadnû následnû ostatním obãanÛm mûsta.

6. Mûstsk˘ úfiad vede v evidenci samostatn˘ seznam bytÛ, na nichÏ vázne nájemné nejménû za 12 mûsícÛ. Pfiípadné pfiidûlení takového bytu, zafia-

zeného v pfiíloze 1), na nûmÏ bude po pfiedchozím nájemci váznout neuhrazené nájemné, bude provádûno oddûlenû od ÏadatelÛ o byt zafiazen˘ch

v pofiadníku na dan˘ kalendáfiní rok, a to na základû vefiejné nabídky uskuteãnûné na úfiední desce, s podmínkou uhrazení dluhu po pfiedchozím

nájemci za následujících podmínek:

•  k datu uzavfiení nájemní smlouvy musí b˘t uhrazeno dluÏné nájemné jednorázovû;

•  v pfiípadû, Ïe o takov˘ byt projeví zájem i uchazeãi zafiazení v pofiadníku, bude mít pfiede v‰emi zájemci pfiednost ten, kter˘ je v pofiadí nejv˘‰e;

•  pokud se zájemce z pofiadníku nepfiihlásí a uchazeãÛ bude více neÏ jeden, bude byt pfiidûlen tomu, kdo nabídne nejvy‰‰í cenu.

•  V̆ ‰e nájemného je stanovena podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ.

âl. G

Právní okolnosti pronajímání bytÛ

1. Uchazeã, kterému je nabídnut byt k pronájmu, mÛÏe tento odmítnout bez udání dÛvodu. Byt bude na základû tûchto pravidel nabídnut k proná-

jmu dal‰ímu uchazeãi zafiazenému v pofiadníku pro dan˘ rok.

2. JestliÏe uchazeã do 30 dnÛ od data vyzvání neuzavfie s mûstem smlouvu o nájmu bytu a nepoÏádá o prodlouÏení termínu k uzavfiení nájemní

smlouvy s uvedením dÛvodu, ztrácí právo na pronájem a byt bude na základû tûchto pravidel nabídnut dal‰ímu uchazeãi z pofiadníku pro dan˘

rok nebo uchazeãi na základû nejv˘‰e nabídnutého smluvního nájemného.

3. Uchazeã zafiazen˘ do pofiadníku pro dan˘ rok, kter˘ písemnû ãi ústnû do protokolu odmítne dvû nabídky na pronájem pfiimûfieného bytu, bude

vyfiazen z pofiadníku pro dan˘ rok. Po prvním odmítnutí bude uchazeã písemnû upozornûn na dÛsledky odmítnutí bytu dle této vyhlá‰ky.

4. Bude-li byt pronajímán na základû Ïádosti právnické osoby dle ãl. C odst. 5 v souvislosti s pracovním pomûrem mezi nájemcem a Ïadatelem,

bude délka nájemní smlouvy vázána na termín, do kterého bude nájemce v pracovním pomûru u právnické osoby, která o pfiidûlení bytu Ïádala.

5. U bytÛ pronajíman˘ch pro zaji‰tûní nezbytn˘ch potfieb mûsta dle ustanovení ãl. F odst. 1 písm. f) této pfiílohy bude délka nájemní smlouvy vá-

zána na termín ukonãení pracovního pomûru s v˘jimkou ukonãení pracovního pomûru podle § 46 odst. 1 písm. a), b) a c) Zákoníku práce.

6. V pfiípadech ustanovení ãl. G odst. 4 a 5 mÛÏe rada mûsta po uplynutí lhÛty 5 let od nástupu do zamûstnání, pro které byl nájemci nebo uÏiva-

teli byt pfiidûlen, rozhodnout, Ïe nájemní smlouva bude zmûnûna na smlouvu uzavfienou na dobu neurãitou. Pfii rozhodování o zmûnû nájemní

smlouvy rada mûsta pfiihlédne k pracovnímu hodnocení uÏivatele nebo nájemce bytu, kterého se zmûna t˘ká.

7. Pfiechod nájmu bytu v pfiípadû smrti nájemce se fiídí ustanoveními § 706 a násl. Obãanského zákoníku. Splnûní podmínek podmiÀujících pfie-

chod práva nájmu bytu ze zákona kontroluje pracovník bytové agendy mûstského úfiadu, v˘sledek pfiedloÏí k projednání bytové komisi. V pfií-

padû potvrzení splnûní podmínek nebo v pfiípadû jednoznaãného závûru o nesplnûní podmínek stanoven˘ch zákonem je pro dal‰í fiízení rozho-

dující usnesení bytové komise. Ve sporn˘ch pfiípadech bytová komise postoupí radû mûsta rozbor situace s návrhem fie‰ení.

âl. H

Smlouva o nájmu bytu

1. Na kaÏd˘ byt v majetku mûsta, kter˘ uÏ je nebo má b˘t pronajat, musí b˘t sepsána smlouva o nájmu bytu. Znûní smlouvy se fiídí ustanovením

obãanského zákoníku. Nájemní smlouva musí obsahovat dále:

• v˘‰i nájemného;

• zpÛsob zvy‰ování nájemného (poãínaje rokem následujícím po uzavfiení nájemní smlouvy bude smluvní nájemné roãnû valorizováno o úfiednû

pfiiznan˘ pfiírÛstek prÛmûrného roãního indexu spotfiebitelsk˘ch cen pfiedchozího roku, a to vÏdy ke dni 1. 5.; obû strany se zavazují respektovat pro

tento úãel oficiální údaje âeského statistického úfiadu; ve‰keré v˘poãty valorizací provádí pronajímatel);

• moÏnost zmûny nájemní smlouvy na dobu neurãitou (nejdfiíve po uplynutí doby 5 let od pfiidûlení bytu a sjednání nájemní smlouvy mÛÏe rada

mûsta, po zhodnocení plnûní povinností vypl˘vajících z nájemní smlouvy, zmûnit smlouvu o nájmu bytu z doby urãité na dobu neurãitou).

Vzor nájemní smlouvy je v Pfiíloze 3 tûchto pravidel.

2. Nedílnou souãástí smlouvy o nájmu bytu je evidenãní list o v˘poãtu nájemného, protokol o pfiedání a pfievzetí bytu a podpisem nájemcem stvr-

zená citace ãl. H odst. 3 a 4 tûchto pravidel.

3. Nájemce je povinen písemnû oznámit finanãnímu odboru MûÚ ve‰keré zmûny v poãtu osob, které Ïijí s nájemcem v bytû, a to do 15 dnÛ ode

dne, kdy ke zmûnû do‰lo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, pfiíjmení, data narození a státní pfiíslu‰nost tûchto osob. Nesplní-li ná-

jemce tuto povinnost ani do jednoho mûsíce, povaÏuje se to za hrubé poru‰ení povinností podle § 711 odst. 2 písm. b) Obãanského zákoníku.

4. Pronajat˘ byt nebo jeho ãást lze jinému pfienechat do podnájmu na dobu urãenou ve smlouvû o podnájmu nebo bez urãení doby jen s písemn˘m

souhlasem pronajímatele. Není-li splnûna tato podmínka, je smlouva neplatná. Poru‰ení této povinnosti se povaÏuje za poru‰ení povinnosti ná-

jemce podle § 711 odst. 2 písm. b) Obãanského zákoníku. Smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu.

5. V pfiípadû, Ïe nájemník nebude z váÏn˘ch dÛvodÛ uÏívat byt del‰í dobu neÏ pÛl roku a nepfiihlásí do bytu podnájemníka, je povinen tuto sku-

teãnost ohlásit odboru FMÚ MûÚ.

âl. I

V˘mûny bytÛ v majetku mûsta

1. Úprava práv nájemcÛ pfii vzájemné v˘mûnû bytu se fiídí ustanoveními § 715 a násl. Obãanského zákoníku. Souhlas k v˘mûnû bytÛ vydává rada

mûsta na návrh bytové komise, které pfiedloÏí pfiíslu‰né podklady odbor FMÚ MûÚ.

2. Jedná-li se o byt, kter˘ je ve spoleãném nájmu více osob, je k v˘mûnû nutn˘ písemn˘ souhlas v‰ech spolunájemníkÛ.

3. S nájemci, kter˘m byla potvrzena dohodnutá v˘mûna, sepí‰e organizace povûfiená správou bytového fondu novou smlouvu o nájmu bytu, kter˘

je v majetku mûsta.

4. Oznámení o schválené v˘mûnû bytÛ pfiedá odbor FMÚ MûÚ pracovnici oddûlení evidence obyvatel MûÚ, kde jsou oba nájemci povinni 

do 8 dnÛ ohlásit zmûnu trvalého bydli‰tû.

5. K v˘mûnû je nutno doloÏit tyto doklady:

- pfiesnou a úplnou dohodu o v˘mûnû s datem podání Ïádosti;

- obãanské prÛkazy.

6. Rada mûsta mÛÏe schválit v˘mûnu uvolnûného bytu v majetku mûsta v pfiípadû, kdy Ïadatel jako nájemce dosavadního mûstského bytu vrátí mû-

stu pronajat˘ byt, kter˘ je v˘hodnû pouÏiteln˘ pro fie‰ení Ïádosti z pofiadníku.
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âl. J

Podnájem

1. Podnájem bytu nebo jeho ãásti se fiídí ustanovením § 719 Obãanského zákoníku. Pronajat˘ byt nebo jeho ãást lze jinému pfienechat do podná-

jmu na dobu urãenou ve smlouvû o podnájmu nebo bez ãasového urãení jen s písemn˘m souhlasem pronajímatele. Písemn˘ souhlas k podná-

jmu v bytech v majetku mûsta vãetnû souhlasu s dobou, na kterou se podnájem sjednává, vydává odbor FMÚ MûÚ na základû stanoviska by-

tové komise.

2. Skonãením smlouvy o nájmu bytu konãí i smlouva o podnájmu.

3. Nebylo-li dohodnuto jinak, platí, Ïe podnájem lze vypovûdût i bez uvedení dÛvodÛ ve lhÛtû 3 mûsícÛ tak, aby skonãil ke konci kalendáfiního mû-

síce (§ 719 odst. 1 Obãanského zákoníku). Skonãením podnájmu nemá podnájemník právo na náhradní byt, podnájem ani náhradní ubytování.

4. Doklady potfiebné k vydání souhlasu k podnájmu:

- obãanské prÛkazy;

- úplná Ïádost o povolení k pfienechání ãásti bytu s uvedením dÛvodu a doby, na kterou bude podnájem sjednán;

- kopie podnájemní smlouvy.

5. Podnájmem není, pfiijme-li nájemce do bytu jiné osoby, aby s ním trvale nebo doãasnû bydlely ve spoleãné domácnosti. Tuto skuteãnost je ná-

jemce povinen neprodlenû ohlásit odboru FMÚ MûÚ. V pfiípadû sporu je rozhodující, zda je splnûna podmínka trvalého souÏití ve spoleãné do-

mácnosti ve smyslu znûní § 105 Obãanského zákoníku. Pfiihlá‰ení k pobytu podle pfiedpisu o hlá‰ení obyvatel k pobytu trvalé souÏití ve spoleã-

né domácnosti nedokazuje a není rozhodující.

6. Doklady potfiebné k vydání potvrzení o spoleãném uÏívání bytu:

(a) Spoleãné uÏívání bytu druha a druÏky:

- obãanské prÛkazy;

- ãestné prohlá‰ení s ovûfien˘mi podpisy.

(b) Spoleãné uÏívání bytu pfiímého rodinného pfiíslu‰níka:

- obãanské prÛkazy;

- souhlas nájemce bytu;

- doklad, kter˘ prokáÏe, Ïe Ïadatel je skuteãnû rodinn˘ pfiíslu‰ník.

âl. K

Spoleãn˘ nájem bytu

1. Spoleãn˘ nájem bytu je upraven ustanoveními § 700 aÏ 702 Obãanského zákoníku.

2. K uzavfiení nájemní smlouvy na spoleãn˘ nájem bytu dává souhlas na základû doporuãení bytové komise rada mûsta.

3. Spoleãn˘ nájem bytu manÏeli vzniká ze zákona ve smyslu ustanovení § 703 aÏ 705 Obãanského zákoníku.

âl. L

Byty obsazené neoprávnûnû

1. Neoprávnûné obsazení bytu je poru‰ením ustanovení § 249 a) trestního zákona ã. 140/1961 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Odbor kanceláfi starosty MûÚ vydá ve správním fiízení neprodlenû pfiíkaz k vyklizení neoprávnûnû obsazeného bytu a k obnovení pfiede‰lého stavu.

3. Neuvolní-li obãan ve stanovené lhÛtû neoprávnûnû obsazen˘ byt, bude podáno trestní oznámení a soudní Ïaloba na vyklizení bytu. Ve‰keré ná-

klady spojené s vystûhováním na základû nafiízení k v˘konu rozhodnutí hradí obãan, kter˘ byt neoprávnûnû obsadil.

4. Za neoprávnûné obsazení bytu je povaÏováno i pfienechání bytu jinému nájemci bez souhlasu pronajímatele.

5. Za neoprávnûnû obsazen˘ byt nenáleÏí Ïádná bytová náhrada.

âl. M

Odstupné za byty

1. Pro byty uvedené v pfiíloze 1) i 2) platí, Ïe pfii vrácení bytu nebo v˘mûnû mezi mûstem a nájemcem, jeÏ jsou v zájmu mûsta a na základû doho-

dy s nájemcem (pokud mûsto nabídne uvolnûn˘ men‰í byt), je zavedeno odstupné od mûsta.

a) Projeví-li více nájemcÛ zájem o v˘mûnu za voln˘ byt mûsta, platí, Ïe byt získá ten, kdo poÏádá o vyplacení niÏ‰ího odstupného.

b) Na pfiípady smûny jak˘chkoliv bytÛ v majetku mûsta, kdy Ïadatelé chtûjí fie‰it svoji bytovou situaci, se odstupné nevztahuje.

c) Odstupné lze získat také tehdy, pokud nájemce uvolní byt mûsta a pfiestûhuje se do bytu nebo domu, kter˘ prokazatelnû oprávnûnû vybudoval ze

sv˘ch finanãních prostfiedkÛ a do svého vlastnictví nebo zakoupil jako nov˘. Odstupné platí pro pfiípad, pokud se pfiíslu‰ná osoba neodstûhuje

do nového bytu a trvalého bydli‰tû mimo R˘mafiov. V tomto pfiípadû je v˘‰e odstupného stanovena na 50násobek ãistého nájemného platného

ke dni podání návrhu na vrácení bytu.

d) Nájem bude ukonãen písemnû dohodou v souladu s Obãansk˘m zákoníkem § 710 odst. 1 a odstupné bude vyplaceno do 30 dnÛ od pfiedání by-

tu pronajímateli a pfiepsání trvalého bydli‰tû.

e) V ostatních pfiípadech stanoví v˘‰i odstupného zastupitelstvo mûsta na návrh rady mûsta. V̆ ‰e odstupného nesmí b˘t stanovena vy‰‰í, neÏ je

50násobek ãistého nájemného platného ke dni podání návrhu na vrácení bytu.

NájemníkÛm, ktefií mají smlouvu na dobu urãitou, bude odstupné stanoveno jako násobek nájemného a poãtu mûsícÛ, které zb˘vají do vypr‰e-

ní nájemní smlouvy, nejv˘‰e v‰ak 30násobek. Odstupné bude v tomto pfiípadû vyplaceno pouze nájemníkÛm, ktefií bydlí v bytû déle neÏ rok.

2. Nevyplacení odstupného

Odstupné nebude vyplaceno u nájemcÛ, ktefií:

•  mají soudní v˘povûì;

•  jsou dluÏníky mûsta a dluhy by po kompenzaci pfiesáhly ãástku odstupného;

•  dostali náhradní byt v domû s peãovatelskou sluÏbou nebo jiném sociálním zafiízení, u kterého je zfiizovatelem stát.

Odstupné nebude vyplaceno ani zákonn˘m dûdicÛm v pfiípadû úmrtí nájemce.

Pfiíloha 1:  Seznam domÛ s byty pfiidûlovan˘mi dle pofiadníku

Pfiíloha 2:  Seznam domÛ s byty pfiidûlovan˘mi na základû draÏby

Pfiíloha 3:  Vzor nájemní smlouvy

(Pfiílohy jsou k dispozici na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov.)
Pravidla byla schválena Radou mûsta R˘mafiova dne 4. 12. 2006 pfiijetím usnesení ãíslo 111/2/06. Ing. Petr Klouda, starosta mûsta



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 01/2007

27

míst Islandu, do nesãetn˘ch fjor-

dÛ na severozápadû ostrova.

Pokraãovali jsme po severním

pobfieÏí, nav‰tívili napfi. skanzen

Glaumbaer s typick˘mi drnov˘-

mi domeãky nebo mûsto Akurey-

ri s nedalek˘m vodopádem Go-

dafoss (vodopád BohÛ), u nûjÏ

se údajnû Island zbavil pohan-

ství, tedy sv˘ch bÛÏkÛ. Popravdû

fieãeno, pohanské tradice zde

pfietrvávají pofiád, slouãené

s vût‰inou protestantsk˘m kfies-

Èanstvím. Pfiedposlední den po-

bytu na ostrovû jsme se podívali

k dosud ãinné sopce Krafla a do

kaÀonu Jökulsárgljúfur s nejvût-

‰ím evropsk˘m vodopádem

Dettifoss. Dvanáct˘ den ráno

jsme se nalodili na trajekt

a s krátk˘m mezipfiistáním na

Faersk˘ch ostrovech se plavili

do Dánska.

Co z pfiírodních zajímavostí vás
nejvíce zaujalo?
Islandská pfiíroda je velmi rÛz-

norodá, kromû mûsíãní krajiny

a lávov˘ch polí s rÛznobarevn˘-

mi skulpturami najdete jakoby

irské travnaté kopce, jinde zase

prérii nebo skalnatou horskou

krajinu. Chybí tu lesy, jen ve

mûstech jsou vysázené parky.

Mnû osobnû se nejvíce líbila ãer-

ná pláÏ na jiÏním pobfieÏí a útesy

na severozápadû. Velice pûkná

byla ledovcová laguna, ale

i Vestmánské ostrovy.

Kolik ãlenÛ mûla va‰e v˘prava
a kdo ji vedl? âím jste se po ost-
rovû dopravovali?
PÛvodnû nás bylo osm plus prÛ-

vodce a fiidiã v jedné osobû Josef

Chodur, velk˘ znalec Islandu

a geologie. Bylo to fajn, protoÏe

v˘prava byla malá a mohli jsme

cestovat autem. Po nûkolika

dnech se k nám pfiidala ‰estiãlen-

ná v˘prava. Druh˘ t˘den jsme

tedy uÏ museli jezdit mal˘m au-

tobusem.

Kde jste nocovali a jak jste se
stravovali?
Nocovali jsme pokaÏdé jinde.

Spávali jsme v turistick˘ch uby-

tovnách, penzionech a motelech.

Ve vût‰ích mûstech jsou samo-

zfiejmû i velké hotely. Musím ale

fiíct, Ïe s kvalitou ubytování jsme

byli naprosto spokojení. V‰ude,

kde jsme spali, to bylo ãisté, 

útulné a dobfie zafiízené, s v‰e-

strann˘m zázemím vãetnû ku-

chynûk. Mûli jsme spací pytle,

ale ne v‰ude jsme je potfiebovali.

Co se stravování t˘ãe, v cenû zá-

jezdu byly snídanû, ostatní jídlo

jsme si pfiipravovali z vlastních

zásob, nûco jsme si kupovali.

Potraviny jsou na Islandu dost

drahé, napfiíklad chleba, kter˘

pfiipomíná ná‰ toastov˘ chléb,

stál v levnûj‰ích samoobsluhách

v pfiepoãtu 60 aÏ 80 Kã. Jednou

jsme si za‰li do restaurace na pi-

vo - dvû tfietinky slabého piva

nás vy‰ly na 300 Kã.

Ochutnala jste nûjaké místní
speciality?
âasto jsem si kupovala skyr, kte-

r˘ pfiipomíná tvaroh a prodává se

v rÛzn˘ch pfiíchutích. Kromû

skyru jsem ochutnala napfi. su‰e-

né ryby. Islandskou specialitou

je i maso papuchalkÛ, zvlá‰tních

ptákÛ Ïijících na ostrovû, ty jsem

ale nejedla. Rad‰i jsem si o nich

koupila kníÏku. Na radu na‰eho

prÛvodce jsem zato ochutnala

v˘born˘ zeln˘ salát s jahodami.

DomÛ jsem si pfiivezla taky kavi-

árovou pastu. Z cukrovinek jsou

typické lékofiicové bonbóny, 

údajnou lahÛdkou, kterou jsem

se ale ochutnat neodváÏila, jsou

posolené bonbóny. Na jedné far-

mû jsme také okusili místní pá-

lenku zvanou âerná smrt. Pfii-

pomínala na‰i kmínku. V této

souvislosti je tfieba podotknout,

Ïe na Islandu je prohibice, alko-

hol je velmi drah˘, koupit jej lze

jen ve specializovaném obchodû

s omezenou otvírací dobou a pi-

je se spí‰ doma v soukromí.

Na Islandu je tedy na na‰e po-
mûry dost draho. Jaké náklady
pro vás cesta znamenala?
Náklady byly docela velké. ·e-

tfiila jsem na nû nûkolik let.

Zájezd zahrnoval letenku, leti‰t-

ní poplatky, dopravu po ostrovû,

poji‰tûní, prÛvodce, noclehy se

snídaní, trajekt do Dánska a au-

tobus do Mnichova a z Dánska

domÛ. K tomu je‰tû pfiibyl nákup

speciálního obleãení, potravin

a ve‰keré vstupné na Islandu.

Nav‰tívili jste nûkolik island-

sk˘ch mûst, jak vypadá takové
typické velkomûsto? âím se li‰í
od evropsk˘ch metropolí?
Hlavní mûsto Reykjavík s pfii-

lehl˘mi obcemi má asi 120 tisíc

obyvatel, coÏ pfiedstavuje skoro

polovinu obyvatelstva Islandu.

Jedno z vût‰ích islandsk˘ch mûst

je Akureyri s 15 tisíci obyvateli.

Za mûsto se povaÏuje i obec

o nûkolika stovkách obyvatel.

Nenajdete tu velkomûstská cent-

ra v evropském stylu, Ïádné ho-

nosné bulváry, témûfi Ïádná ná-

mûstí, ale spí‰e útulné ulice. Ruch

je tu ov‰em znaãn˘, na kaÏdého

Islanìana pfiipadají dvû auta.Nejvût‰í evropsk˘ ledovec Vatnajökull

Tradiãní drnové domky ve skanzenu Glaumbaer

âerná pláÏ na mysu Dyrhólaey

Ledovcová laguna Jökulsárlón
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Kromû mûst jste projíÏdûli i ves-
nicemi. MÛÏete popsat typické
islandské obydlí?
Typické domky na Islandu jsou

docela malé, tradiãní domky,

které se stavûly do poãátku mi-

nulého století, jsou celé pokryté

travnat˘mi drny, novûj‰í jsou

z dfievûn˘ch prken nebo z beto-

nu, nûkde jsou k vidûní i domeã-

ky z vlnitého plechu. V‰echny

jsou velice barevné. Snad si tím

zdej‰í obyvatelé vynahrazují ne-

dostatek slunce. V kaÏdém ma-

lém mûsteãku je banka, obchody,

naopak ‰koly jsou jen ve vût‰ích

centrech a jsou internátní, zato

i na té nejmen‰í samotû najdete

kostel. Kostely jsou tu velmi

rozmanité a mají mnohdy velice

nápaditou architekturu. Je patr-

né, Ïe jim Islanìané vûnují vel-

kou péãi a v‰eobecnû své vífie

pfiikládají znaãn˘ v˘znam.

DokáÏete si pfiedstavit Ïivot na
zapadlé islandské samotû?
Asi ne. NedokáÏu si pfiedstavit,

jak tamní lidé pfieãkávají dlou-

hou tmavou zimu bez kontaktu

s turisty, jen v úzkém kruhu rodi-

ny a tûch nûkolika sousedÛ. Ale

oni jsou zfiejmû uÏ na takov˘ Ïi-

vot zvyklí.

O Islanìanech se mluví jako

o mlãenliv˘ch medvûdovit˘ch po-
vahách. Jak zapÛsobili na vás?
Nemûli jsme moc moÏností se

s Islanìany blíÏ setkávat a mlu-

vit s nimi, ale fiekla bych, Ïe jsou

docela pfiátel‰tí a komunikativní.

Snad jen na severu jsou trochu 

uzavfienûj‰í.

Jak je podle va‰ich zku‰eností
Island pfiipraven na turistick˘
ruch? Myslíte si, Ïe je moÏné jej
procestovat tzv. na vlastní pûst,
nebo byste doporuãovala spí‰e
pobyt zprostfiedkovan˘ cestovní
kanceláfií?

Pro turisty je Island vybaven 

opravdu dobfie. Urãitû je moÏné

jej procestovat i bez pomoci ce-

stovní kanceláfie. Osobnû jsem

byla ráda, Ïe jedu s prÛvodcem,

ale teì mám uÏ více zku‰eností

a moÏná bych si troufla jet i na

vlastní pûst, ale nejspí‰ ne úplnû

sama. Setkala jsem se s nûkolika

lidmi, ktefií jeli po Islandu ve

vlastním autû a bez zaji‰tûného

ubytování. Na Islandu jsou k dis-

pozici i kempy se sociálním zá-

zemím, ve kter˘ch se dá pfieno-

covat ve stanu.

Na co by se mûl ãlovûk, kter˘
chce jet na Island, pfiipravit?
Urãitû na promûnlivé a nevyzpy-

tatelné poãasí. Bûhem jediného

dne se tu nûkolikrát prostfiídá

krásné poãasí s de‰tûm, snûhem

a mlhou. TakÏe rozhodnû je tfieba

se vybavit dobr˘m obleãením

a obutím. De‰tník je vám k niãe-

mu, protoÏe tu jsou ãasto hori-

zontální de‰tû. Ale i na pfiípad

náhl˘ch problémÛ s poãasím je

Island pfiipraven. Pro turisty, kte-

fií se ocitnou v nouzi nûkde v pus-

tinû na severu, jsou na rÛzn˘ch

místech vybudována záchranná

obydlí se zásobami potravin

a vody, v nichÏ se dá pfiespat.

Pfiivezla jste si z Islandu kromû
záÏitkÛ a nepfieberného mnoÏ-
ství fotografií nûjak˘ suven˘r?
Na Islandu je údajnû zajímavá

keramika, já jsem v‰ak na Ïád-

nou nenarazila. Zajímavé jsou

i odûvy a v˘robky z ovãí vlny. Já

jsem si domÛ pfiivezla kalendáfi,

obrázek ze skla, záloÏky, pfiívûs-

ky a drobné ‰perky, kamínky,

kníÏku o papuchalcích a nûjaké

ty lahÛdky. Chtûla jsem si pfii-

vézt CD s typickou islandskou

hudbou, ale nemûla jsem moÏ-

nost si Ïádné pfiedem poslech-

nout.

Chtûla byste se na Island znovu
podívat? Která místa, jeÏ jste za-
tím nemûla moÏnost vidût, vás
je‰tû lákají?
Samozfiejmû bych se na Island

ráda vrátila. Objeli jsme jej po

pobfieÏí, ale do centrální ãásti,

kde je terén velmi tûÏko sjízdn˘,

jsme se nepodívali, protoÏe jsme

nemûli k dispozici terénní vozid-

lo. TakÏe tyto oblasti mne je‰tû

lákají. Stejnû tak bych se ráda

podívala na dal‰í kulturní památ-

ky, napfi. na Islandskou operu

v Reykjavíku, do botanické za-

hrady v Akureyri nebo do velry-

báfiského muzea v Húsavíku.

Dûkuji za rozhovor. ZN

M û s t s k á k n i h o v n a  R ˘ m a fi o v

zve na v˘stavu

KRESBA VÁCLAVA PAVÉZY

Od 2. 1. do 31. 1. 2007 v Galerii U Stromu poznání

PÛjãovní doba knihovny od 2. ledna 2007:
Po 9-17, Út 9-17, St zavfieno, ât 9-17, Pá 9-17, So 8-11

Godafoss - vodopád BohÛ

Kostel v Akureyri
Kostel Hallgrímskirkja v Reykja-
víku Fota: Jana Sedláãková

Nejmen‰í kostel na Islandu Vodopád Seljalandfoss
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Jak jsme vzpomenuli v˘‰e, nemûl Ferdinand

Bonaventura Harrach muÏského potomka,

a pfiestoÏe ani dcera nezÛstala bez bohatého

vûna, odkázal, aby majetek zÛstal rodu, jak

b˘valo nepsan˘m zvykem, svá panství sy-

novci Arno‰tu Quidovi (1723 - 1783), synu

bratra Bedfiicha Augusta (Gervase, 1696 -

1749), kter˘ se stal dûdicem janovického

i námû‰Èského panství od roku 1778.

Majetky vãetnû janovického v‰ak záhy po je-

ho brzké smrti pfiipadly synu Janu Arno‰tovi
(1756 - 1829). Své vlastní panství o nûco roz-

‰ífiil jiÏ 1753, kdyÏ zakoupil pustou tvrz

v Radíkovû. S manÏelkou Marií Josefou knûÏ-

nou Dietrichsteinovou mûl devût dûtí. O nû-

kter˘ch se je‰tû zmíníme, neboÈ i ony se staly

v dospûlosti v˘znamn˘mi ãleny rodu v oblas-

tech, jeÏ jsou velmi zajímavé. Nejstar‰í Marie

Josefa si vzala za muÏe Franti‰ka Josefa hra-

bûte Vlãka a kromû druhorozeného Jana

Arno‰ta tu byli je‰tû Arno‰t Kry‰tof, lékafi

Arno‰t Boromej, Ferdinand Josef, manÏel

Jany Kristiny Rajské z Dubnice, Marie

Terezie a Jan Nepomuk. Arno‰t Quido zastá-

val vysoké dvorské funkce c. k. komofiího

a císafiského tajného rady. Jeho krátké pÛso-

bení v ãele rozsáhlé harrachovské domény ne-

mohlo nijak v˘raznû ovlivnit dokonal˘

systém správy a hospodafiení vytvofien˘ jeho

pfiedchÛdci, ale dokázal jej udrÏet v plné ‰ífii

a pfiipravit dal‰í rozvoj své domény.

Z jeho bratrÛ bychom nemûli vynechat gene-

rála Franti‰ka Xavera (1732 - 1781), kter˘

velel císafiské lombardské armádû a byl rytí-

fiem v˘jimeãného fiádu Marie Terezie.

Z dal‰ích pfiíbuzn˘ch se vyznamenal ve sluÏ-

bách státu str˘c Arno‰ta Quida Jan Josef
Filip (1678 - 1764), kter˘ patfiil k nejlep‰ím

vojákÛm monarchie a jako polní mar‰ál pro-

slul ve válce o dûdictví ‰panûlské, jeÏ vznikla

ze snahy Francie zabránit nástupu právoplat-

n˘ch dûdicÛ, tj. rakousk˘ch HabsburkÛ, na 

osifiel˘ trÛn a dosadit francouzské Bourbony,

jimÏ trÛn za nejasn˘ch okolností pfiislíbil umí-

rající a nejspí‰e jiÏ nepfiíli‰ pfiíãetn˘ panovník.

V italské ãásti války se proslavil stateãnou 

obranou mostu pfies fieku Chiesa u Calcinata.

Jeho nadfiízen˘ zkostnatûl˘ Raku‰an Reven-

tow bohuÏel nedokázal jeho úspûchu vyuÏít

a bitvu prohrál 19. 4. 1706 proti poãetní pfie-

vaze francouzského generála Vendôma.

Rakousk˘ sbor tehdy ztratil na 3000 muÏÛ

a musel se stáhnout pfies fieku Minciato aÏ do

údolí AdiÏe. PoráÏka zavinila nechtûn˘ ústup

EvÏena Savojského z Tridentska.

Daleko viditelnûj‰í úspûchy zaznamenal

v bojích proti TurkÛm. Velitel, kter˘ patfiil

k elitû dÛstojníkÛ kolem skvûlého EvÏena

Savojského, se vyznamenal v kruté bitvû

u Teme‰váru a zvlá‰tní uznání si pak vyslou-

Ïil v bitvû u Bûlehradu roku 1716. Pozdûji

prost˘ ãlen fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ pfievzal

po EvÏenovû smrti 1739 v˘znamné místo

prezidenta dvorské váleãné rady, jakéhosi

velitele generálního ‰tábu.

V závûru válek proti TurkÛm bojoval v ar-

mádû Marie Terezie téÏ maltézsk˘ rytífi a ge-

nerál Ferdinand Jan Harrach (1740 - 1796)

z rohravské vûtve ve válce o dûdictví rakous-

ké. Syn císafie Karla VI., otce Marie Terezie,

totiÏ zemfiel dfiíve, neÏ mohl zasednout na

trÛn, a zoufal˘ otec vyhlásil pragmatickou

sankci oznamující, Ïe rakousk˘ trÛn mohou

dûdit i Ïeny. Smrt starého panovníka roku

1740 a nástup nezku‰ené mladiãké císafiovny

se stal pro „galantní“ Francouze, Bavory

a Prusy vítanou záminkou k napadení fií‰e.

Pfies urãité ztráty se podafiilo císafiské armá-

dû útok odrazit a vyhnat s Bavory

i Francouze, ktefií dobyli podstatnû více ví-

tûzství v loÏnicích praÏsk˘ch mû‰tek neÏ na

boji‰ti, a stát zachovat. Roku 1788 dobyl ge-

nerál Harrach Uj-Palanku, v ãele sv˘ch vojá-

kÛ zniãil celou tureckou dunajskou flotilu

a vyhnal Turky z Banátu. C. k. tajn˘ rada

a komofií mûl téÏ v˘znamnou hodnost poru-

ãíka císafiovniny osobní stráÏe arcieri.  

Mgr. Jifií Karel

Harrachové na janovickém zboÏí a pfiíbuzní od 18. do 19. století
Z historie

sobota 20. ledna 19.30

Iluzionista
Drama (âR/USA 2006)

Nadan˘ iluzionista Eisenheim se stává ve Vídni ãím dál více popu-

lárním. Následník trÛnu princ Leopold s krásnou snoubenkou Sofií

nav‰tíví jeho vystoupení. Sofie v‰ak pozná v Eisenheimovi svou lás-

ku z dûtství. Rozhodnou se pro útûk. Následující den je Sofie naleze-

na mrtvá. Ve‰kerá vina padá na Eisenheima, kter˘ musí dokázat

Leopoldovu vinu dfiív, neÏ bude sám zniãen. Pfiichystá tedy nejvût‰í

iluzi svého Ïivota. V hl. roli: E. Norton. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 27. ledna 19.30

Kráska v nesnázích
Tragikomedie (âR 2006)

Pfiíbûh mladé Ïeny fie‰ící dilema lásky ke dvûma muÏÛm, dilema me-

zi sexuální závislostí a zaji‰tûnou budoucností pro sebe a své dûti.

Dilema vztahÛ ke své matce a otãímovi a ke své tch˘ni. Film pln˘ vy-

pjat˘ch zvratÛ i komick˘ch a paradoxních rozuzlení se strhujícími

v˘kony a vynikající hudbou. ReÏie: J. Hfiebejk; hrají: A. Geislerová,

J. Brejchová, E. Va‰áryová, J. Schmitzer.  Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 3. února 19.30

Volver
Komedie (·panûlsko 2006)

Volver znamená vrátit se. ReÏisér snímku Pedro Almodóvar se jím

vrací do míst svého dûtství, do La Mancha, kraje dona Quijota, kde

fouká siln˘ vítr, kter˘ ‰ífií poÏáry. Pfii jednom z nich zahynou rodiãe

sester Raimundy a Sole, hlavních hrdinek pfiíbûhu. Vrací se ale také

do pfiistûhovaleck˘ch ãtvrtí Madridu, kde strávil mládí v barvitém

propletenci nejrÛznûj‰ích etnik a zpÛsobÛ Ïivota. A koneãnû vrací se

i ke svému vûãnému tématu - Ïenám, jejich spletit˘m povahám, ta-

jemstvím a odvaze pfieÏít za kaÏdou cenu. V hl. roli: P. Cruz. 

Pfiístupn˘ od 15 let
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Studentsk˘ klub

Trojice prosincov˘ch koncertÛ zakonãila kulturní sezónu 2006
Bûhem loÀského roku se na strán-

kách R˘mafiovského horizontu jiÏ

nûkolikrát objevila zmínka o ne-

b˘vale bohaté nabídce kulturních

akcí ve mûstû. Potvrzením tûchto

slov byl i poslední mûsíc roku,

kter˘ nabídl posluchaãÛm hned tfii

rockové koncerty.

Druhého prosince se do Erny sje-

ly kapely Two Men Whose Lo-

ve’s Music ze Zábfiehu, Traviny

Jas z Olomouce a Fru Fru z Tfie-

bíãe.

První zahráli „Dva muÏi, ktefií mi-

lují hudbu“, coÏ je název tak tro-

chu zavádûjící, protoÏe muzikan-

tÛ jsem na pódiu napoãítal pût.

Hudebnû bych kapelu zafiadil nû-

kam na pomezí etna, alternativy

a grunge, pfiiãemÏ v˘sledkem byl

velice pfiíjemn˘ a docela sviÏn˘

koncert.

Následovala trochu del‰í technic-

ká pauza, neboÈ nástrojov˘ park

tfiebíãsk˘ch Fru Fru byl ponûkud

obsáhlej‰í. Kapela, která vznikla

v roce 2000 pÛvodnû jako pfiíleÏi-

tostné uskupení k improvizacím

na vernisáÏích, se bûhem ‰esti let

vypracovala na ‰piãku alternativ-

ní scény. Má za sebou pfies 250

koncertÛ, nûkolik CD, úãast na

festivalech po celé Evropû, nûko-

lik vystoupení v televizi (nejen

ãeské) a v roce 2005 byla dokon-

ce nominována na Ïánrovou cenu

Akademie populární hudby

Andûl. Z hudebního hlediska vyu-

Ïívá nástrojÛ klasick˘ch pro big-

beat, pfies rÛzné perkusionistické

lahÛdky, jako jsou napfiíklad steel

drumy, aÏ po vymoÏenosti poãíta-

ãového vûku, v˘sledkem ãehoÏ

jest smûsice jazzu se siln˘mi prv-

ky worldmusic a taneãní hudby.

V R˘mafiovû kapela zahrála hlav-

nû písnû ze svého posledního alba

Nevûfi tichu (Indies Records,

2005) a myslím, Ïe mi úãastníci

akce dají za pravdu, kdyÏ fieknu,

Ïe vystoupení Fru Fru patfiilo

bezpochyby k tomu nejlep‰ímu,

co jsme letos mohli v R˘mafiovû

sly‰et.

Poslední kapelou veãera byl Tra-

viny Jas z Olomouce. Jak uÏ je

v Ernû tradicí, poslední kapelu

provází nepfiíjemné technické

problémy, tentokrát to byla ne-

funkãní basskytara. TakÏe se na-

dává, ‰roubuje, nadává, rozebírá,

skládá a zase nadává, ale nakonec

je problém vyfie‰en a produkce

mÛÏe zaãít. Traviny Jas se uÏ taky

po klubech potulují nûjak˘ ten pá-

tek a dá se fiíct, Ïe jejich hudba

momentálnû zakotvila nûkde ve

vodách experimentálního psyche-

delického rocku. ·lapající rytmi-

ka slouÏící jako prostor pro expe-

rimenty kytaristy a basáka ústí ve

v˘sledek sice velice precizní

a muzikantsky jistû zajímav˘, 

av‰ak z posluchaãského hlediska

ponûkud nároãn˘ (nûkteré sklad-

by trvají i dvacet minut).

Závûr akce obstarala improvizují-

cí smûsice hudebníkÛ z kapel, kte-

ré nás provázely veãerem, doplnû-

ná o instrumentalisty domácí scé-

ny. Akce pomûrnû vydafiená, jen

náv‰tûva mohla b˘t o nûco lep‰í,

zvlá‰tû kdyÏ v˘tûÏek byl vûnován

dûtskému domovu v Janovicích.

K tradiãním vánoãním kulturním

akcím mÛÏeme zafiadit koncert

básníka, hudebníka a r˘mafiov-

ského rodáka Vladimíra Václav-

ka. Jeho vystoupení letos pfiipadlo

na pátek 22. 12. Akce probûhla

v malém sále SVâ a Václavka na

bicí nástroje doprovázel Milo‰

Dvofiáãek, kterého jsme mohli

v R˘mafiovû vidût uÏ v fiadách

VRM ãi v˘‰e zmiÀovan˘ch Fru

Fru. Náv‰tûva koncertu byla ten-

tokrát velice slu‰ná, coÏ bylo znát

i na jeho atmosféfie. K sly‰ení by-

ly hlavnû písnû z Václavkova po-

sledního sólového alba Písnû ne-

písnû (Indies Records, 2003), do-

plnûné o celou fiadu improvizací,

v nichÏ se mohl v˘raznûji prosadit

i Milo‰ Dvofiáãek, kter˘ kromû to-

ho, Ïe je vynikající bubeník, pro-

jevil i znaãné pûvecké a komedi-

ální nadání. Koncert i s pfiídavky

trval skoro dvû hodiny a nespoko-

jeného, ãi dokonce zklamaného

náv‰tûvníka jsem tam nepotkal.

Závûreãn˘ koncert roku patfií uÏ

zhruba deset let Bigbeatov˘m

VánocÛm. Konaly se v pondûlí

25. 12. ve velkém sále SVâ. První

zahrál domácí Moskviã a jako ob-

vykle by bylo zbyteãnou ztrátou

ãasu nûjak to komentovat.

Následovala produkce opavsk˘ch

Helpness. Zaslechl jsem moÏná

jen dvû skladby, takÏe tûÏko coko-

liv hodnotit, hudebnû bych to za-

‰katulkoval na pomezí hardcoru

a thrashmetalu. Koncert kapely

Psycho Radio z Hranic na Moravû

jsem zaznamenal rovnûÏ jen let-

mo, myslím, Ïe to bylo taky hod-

nû o hardcoru, ale pfiesvûdãivû

mÛÏu fiíct jen to, Ïe kytarista mûl

slu‰ivé ãervené trenky.

Co mû v‰ak pfiekvapilo velmi pfií-

jemnû, bylo vystoupení slovenské

kapely Rumburax. Skupina z Bra-

tislavy, která kombinuje alterna-

tivní nápaditost s coreovou a me-

talovou tvrdostí, dostala koneãnû

do varu velkou ãást zhruba tfiíset-

hlavého posluchaãstva.

Dobrou zábavu nikdy nezkazí ani

karvinsk˘ ska band All SKApo-

ne’s. Pánové v poslední dobû tro-

chu pfiitvrdili smûrem k punku,

a kdyÏ vystoupí v plné síle (8 lidí

na pódiu), nezÛstane v sále jediná

noha, která by si nepodupávala na

druhou dobu.

A pro v‰echny, ktefií toho blbnutí

je‰tû nemûli dost, byla pfiipravena

závûreãná teãka v podobû hard-

rockové smr‰ti nesmrteln˘ch The

Pant. Panti dohráli za boufiliv˘ch

ovací nûkdy kolem druhé hodiny

ráno a uzavfieli tak definitivnû cel-

kem obsáhlou sloÏku s visaãkou

Koncerty R˘mafiov 2006. A jak˘

bude rok 2007? Prosl˘chá se, Ïe

hitem budou lední revue ...  Johan

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské
próza

Barbora âiháková: Sváteãní blití (úryvek)
(1. místo v kategorii próza)

„Nebudu vám nic nalhávat,“ fiekl ztûÏka muÏ.

Îena odvrátila pohled od lékafisk˘ch diplomÛ

a zadívala se do jeho modr˘ch oãí. A jemu se

zdálo, jako by Ïena pfied ním bûhem nûkolika

obyãejn˘ch sekund zestárla nejmíÀ o dvacet

let. Její tváfi zesinala a na ãele se objevily sta-

rostlivé vrásky.

„Chemoterapie ani ozafiování nepomohlo. Je

mi to váÏnû líto.“

„Kolik ãasu zb˘vá?“ zeptala se a okázale ig-

norovala jeho drobné zamraãení. Nemûl rád,

kdyÏ mu nûkdo skákal do fieãi, ale v té chvíli

se nûãím tak malichern˘m vÛbec nezab˘vala,

i kdyÏ si byla jistá, Ïe on svoji autoritu bere

velmi váÏnû.

„Pfiinejlep‰ím pÛl roku. Nemáme Ïádnou jisto-

tu a vlastnû jenom hádáme,“ pfiiznal neochot-

nû a uhnul jejímu zamraãenému pohledu.

„ZáleÏí jedinû na tom, jak bude rakovina rÛst.

Jediné, co vám mÛÏu slíbit, je, Ïe nebude cítit

bolest. Metastázy strávily nervová zakonãení,

a nebudou tedy nutné Ïádné utû‰ující léky.“

Jakkoli to byla dobrá zpráva, jí se zdála v tom

momentu nedostaãující. Chtûla víc. Její vnitfi-

nosti se kroutily sÏírav˘m pocitem nespravedl-

nosti.

„PÛl roku ...,“ za‰eptala témûfi nesly‰nû, jako

by spí‰ mluvila sama k sobû.

„MoÏná i víc.“

„Nebo moÏná míÀ,“ fiekla, podívala se na nûj

a odmlãela se. âekala, aÏ tohle její prohlá‰ení

popfie. Neudûlal to a dobfie vûdûl proã. Nechtûl

jí dávat nadûji nûkde, kde v ni sám nevûfiil.

Foto: Pavel Surma
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Slzy se jí chvûly na fiasách, ale nechtûla je 

ukázat. Nechtûla, aby vidûl její slabost.

„NemÛÏeme si b˘t v tomto okamÏiku niãím

jisti. Je mi to skuteãnû líto, ale va‰e matka

zemfie.“

Ordinace se jí najednou zdála temnûj‰í. I za

okny zmizelo slunce a jarní jas vystfiídala ‰eì.

Mûla pocit, Ïe v té jedné vtefiinû, ve které byla

vyfiãena jediná vûta, ztratil svût kyslík, slunce

i krásu.

Podával jí pfies stÛl svoji vizitku. „Je tam i mo-

je ãíslo na mobil. Volejte kdykoli, kdybyste si

uÏ nevûdûla rady. Jakmile se nûco zhor‰í, tak

volejte ... budu ho mít neustále u sebe.“

„Dûkuji,“ odpovûdûla ztûÏka a spû‰nû zastr-

ãila vizitku do ta‰ky. „Snad to nebude nut-

né,“ fiekla a opût ãekala, aÏ to popfie. A on to

znovu neudûlal. Byl si aÏ pfiíli‰ jist˘, Ïe to

potfieba bude. Rad‰i mlãel a opût se vyhnul

jejímu pohledu.

Zhluboka vydechla. Její srdce se propadlo.

Jako by svoji matku ztratila uÏ v tomhle oka-

mÏiku. Pfied oãima se jí zatemnilo a náhle si

pfiipadala podivnû slabá. Ruce se jí chvûly,

a pfiesto nechtûla, aby na ní bylo cokoli poznat.

Vidûl v‰e, ale zároveÀ pochopil, Ïe jeho po-

moc nechce. Za ta léta praxe uÏ rozeznával,

kdy pomoc nûkdo skuteãnû potfiebuje, a kdy ji

naopak odmítá. Mlãel jenom proto, Ïe si byl ji-

st˘ tím, Ïe je to nejlep‰í fie‰ení.

Vzpamatovala se. Vstala a pokusila se usmát,

na tváfii se jí v‰ak ukázal jen jak˘si podivn˘,

neupfiímn˘ ‰kleb. Napfiáhl ruku. „Nashleda-

nou,“ fiekl. Stiskla jeho ruku a k˘vla na po-

zdrav. Nemûla sílu mluvit. Bála se, Ïe kdyby

otevfiela pusu a pokusila se nûco fiíct, pozvra-

cela by se. Otoãila se, odvrátila pohled od mu-

Ïe sedícího ve velkém polstrovaném kfiesle.

Ukázala mu záda s pocitem, Ïe by ho nejradû-

ji nikdy v Ïivotû nepoznala.

Vy‰la na chodbu, kde se lidé hemÏili v rytmu

tajemné hudby. Pobíhali z jedné strany na dru-

hou a ona je jen stûÏí vnímala. jako by byla

hluchá. Jejich obliãeje byly rozmazané, nev˘-

razné. V‰echno bylo vzdálené a cizí. Obstou-

pil ji chlad a zvedl se jí znovu Ïaludek.

Bezmocnû se zhroutila na laviãku v ãekárnû.

Zhluboka oddychovala a ãekala, aÏ ji ta náhlá

slabost pfiejde.

Náhle pocítila na svém rameni cizí ruku.

Otoãila se a hledûla na Ïenu sedící vedle ní.

Oddechla si a najednou z ní v‰echny bolesti

spadly.

Dívala se do té tváfie, která byla pohublá a po-

maãkaná ãetn˘mi vráskami. Oãi na ni kouka-

ly pronikavû a pfiem˘‰livû, aãkoli se v nich

skr˘valo tolik bolesti. Vidûla, jak se matãiny

rozpraskané, vysu‰ené rty roztahují v bezbar-

vém úsmûvu. Matka opûtovala pohled své

dcery a zároveÀ se ji snaÏila utû‰it tak, jak to

umí jedinû matky.

Îenina tváfi zrudla studem. To já bych ji mûla

utû‰ovat, a ne ona mû!? Náhle pochopila, Ïe

ona je tou slabou, bojící se odlouãení. Hledûla

do její tváfie a pochopila, Ïe její matka je vy-

rovnaná, smífiená a pfiipravená, ale ona sama

si tak rozhodnû nepfiipadala. Její Ïaludek byl

staÏen˘ strachem. Odvrátila tváfi, neboÈ ne-

chtûla, aby si matka v‰imla strachu, kter˘ se jí

zrcadlil v oãích.

Její oãi se náhodnû stfietly s jin˘mi. Hledûla do

hnûd˘ch oãí sotva desetiletého dítûte. Usmála

se na holãiãku, i kdyÏ se musela pfiemáhat.

Obraz dívenky se zelenav˘m ‰átkem skr˘vají-

cím holou lebku bez jediného vlásku se jí vpí-

jel navûky mezi vzpomínky.

„Vidí‰,“ zaslechla ‰eptav˘ hlas vedle sebe, ale

neotoãila se. „Vidí‰, kvÛli takové by ses mohla

cítit mizernû, a ne kvÛli mnû. Vím, Ïe má‰

strach, ale já vidûla v‰echno, co jsem chtûla.

Nemusí‰ cítit lítost kvÛli mnû ... moÏná pro tu

holãiãku nûjak˘ schovej, ale pochybuji, Ïe by

ho pfiijala.“

Koneãnû se podívala a spatfiila jemn˘ úsmûv

ve tváfii své matky. Lehce k˘vla a pokusila se

úsmûv opûtovat.

„MÛÏeme jít?“ zeptala se matka po chvíli.

„Ano, mÛÏeme,“ odpovûdûla nahlas, kdyÏ se

vytrhla ze sv˘ch zmaten˘ch my‰lenek.

„Musíme jít nebo pfiijdeme pozdû.“

„To samozfiejmû nesmíme. Zná‰ Jarãu, jakmi-

le nepfiijdeme v ãas, bude stra‰nû nervózní. To

bychom si u ní pûknû zavafiily, kdybychom ne-

dodrÏely jednu z jejích zásad: dochvilnost.“

„To tedy ano,“ lehce se zasmála pfii pfiedsta-

vû, jak bude její teta vyvádût, a nabídla své

matce ruku. Ta se jí ihned uchopila a spoleã-

nû vykroãily pryã z nemocnice. Dokud byly

v budovû, dodrÏovaly obû nepsan˘ zákon

a ‰ly co nejti‰eji, ale jakmile otevfiely dvefie

a pocítily svûÏí bfieznov˘ vzduch, spustily

obû zaráz.

„Zaãni, Alenko,“ fiekla star‰í Ïena a pohledem

sledovala snûÏenky, které se prodíraly na svût-

lo skrze zbytky snûhu.

„Doktor mi fiekl v‰e ... chemoterapie ani oza-

fiování nezabralo a fiekl taky ...,“ hlas se jí za-

drhl, nedokázala vyslovit to, co ji tak tíÏilo.

Ze v‰ech zb˘vajících sil, co mûla, na okamÏik

sevfiela ruku své dcery. „A fiekl taky,“ za‰epta-

la, „fiekl, Ïe uÏ nemám tolik ãasu, kolik jsme si

myslely.“

„Tím si ale není jist˘. UÏ zítra mÛÏou pfiijít na

nûco nového,“ prohlásila, i kdyÏ tomu sama 

úplnû nevûfiila.

„Ale no tak,“ pfieru‰ila ji matka. „Tomuhle

pfieci ty sama nevûfií‰.“

Dcera se k ní otoãila. Mûla ve tváfii vzdor.

Zprudka se nadechla, aby nûco fiekla, ale kdyÏ

vidûla její tváfi, v‰echna slova se ztratila v ne-

dohlednu a my‰lenky odvál poryv vûtru.

Odvrátila tváfi, aby skryla svoji slabost. Její oãi

beznadûjnû bloudily po celém nemocniãním 

areálu a zoufale hledaly nûco, k ãemu by se

mohly upnout. Nic. V‰ude to bylo stejné.

V‰ude byla spousta snûhu, kter˘ obãas naru‰o-

valy jen maliãké ostrÛvky bled˘ch stébel trávy.

Mlãky do‰ly k autu, nasedly a nepromluvily,

dokud nedorazily k tetû.

Kam na v˘let

Jak˘ byl 1. leden na Pradûdu
Novoroãní v˘stup na Pradûd byl le-

tos jiÏ 33. roãníkem a zároveÀ 

4. roãníkem ménû známé akce

Novoroãní ãtyfilístek, kterou pfiipra-

vil Klub ãesk˘ch turistÛ spolu

s âesk˘m rozhlasem pro podporu

akce Svûtlu‰ka a kter˘ mají charak-

terizovat tyto ãtyfii dobré skutky:

1. Pfiekonej svou pohodlnost - jdi na

Nov˘ rok na v˘let nebo procházku.

2. UãiÀ nûco pro své okolí - pozvi

alespoÀ jednoho bliÏního ze svého

okolí na tento v˘let.

3. Poznej, kde Ïije‰ - projdi maliã-

k˘ kousek vlasti a poznej ho vlast-

ními smysly.

4. Pfiispûj potfiebn˘m ãástkou od 

20 Kã v˘‰e na sbírku konta

Svûtlu‰ka. Uãiní‰-li tyto dobré skut-

ky, obdrÏí‰ v cíli v˘letu odznak

Novoroãní ãtyfilístek a bude ti dobfie.

Stejnû jako pfiedcházející roky i le-

tos organizoval v˘stup na Pradûd

KâT Krnov. Poãasí bylo nevlídné,

Pradûd s okolím zahalen do husté

mlhy, vichfiice dosahující síly orká-

nu. Pfiesto na Pradûd do‰lo 270 lidí

a pro Svûtlu‰ku se vybralo témûfi 

2 500 Kã. K odváÏlivcÛm, ktefií

mezi prvními pfii‰li na vrchol, patfii-

ly i Ïeny z KâT Bfiidliãná. K tomu

je v‰ak tfieba je‰tû dodat, Ïe den

pfied tím, 31. prosince, patfiily k dal-

‰ím 20 turistÛm KâT Bfiidliãná,

ktefií se z Bfiidliãné vydali pfies hus-

tou mlhu na 10 km dlouh˘ v˘stup

na Stránsk˘ vrch. V̆ stup 31. pro-

since 2006 byl desát˘m roãníkem

této akce, kterou KâT Bfiidliãná

mimo mnoha dal‰ích akcí zafiazuje

do svého kalendáfie. 

Za KâT Hana Ka‰parová
Ilustraãní foto
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Úsmûvnû

Organizace a spolky

Osadní v˘bory informují

Micourka nevyhazujte
Je po svátcích dárkÛ a malí nezbedníci se je‰tû dostateãnû nenabaÏi-

li nov˘ch autíãek, panenek, stavebnic. Jen lyÏe a boby odpoãívají

spolu se sáÀkami, svítí novotou a ãekají na snûhovou

nadílku. Maminky uklidily krabice, krabiãky i bed˘n-

ky, v‰echno je vyluxováno. Vãetnû ledniãky.

Nepotfiebné a poslouÏiv‰í jde do odpadkÛ, tedy do 

útrob kontejneru ãi popelnice. Ten star˘, odfien˘ a vy-

slouÏil˘ ply‰ov˘ králíãek taky. Pryã s ním! Mat˘sek

pfiece dostal nového, hebouãkého a roztomilého tak,

Ïe se vám taky chce pohrát si s ním. Stalo se, star˘ uÏ

je mezi odpadky. Neprotestuje.

Pfiijde veãer a Mat˘sek vykoupan˘, s v˘razem andûlíãka, se chystá do

své post˘lky. Je‰tû Micourka! Ale králík zvan˘ Micourek není. Za

kter˘mi zemûpásy se toulá asi? Prostû není k nalezení. Maminka nû-

jak nesmûle a s provinil˘m v˘razem nabízí králíãka nového, je pfiece

tak líbezn˘ a ten star˘ vlastnû mûl je jedno oko, byl 

odfien˘ a skoro bez chloupkÛ. Mat˘sek popotahuje, po-

tom uÏ breãí a breãí, usedavû, aÏ srdce usedá. V‰echno

chlácholení je zbyteãné. Tatínek nervovû nevydrÏí.

Jde. Bere baterku, háãek a hrabe v obsahu popelnice.

Papíry, obaly, papíry. Tady je! Jednook˘, opotfiebovan˘

... ale oblíben˘. Ulehãenû a radostnû jde domÛ,

Mat˘sek uÏ vÛbec nebreãí, chystá se do pelí‰ku s oblí-

ben˘m kamarádem. DrÏí ho tak láskyplnû.

Je‰tû ve dvefiích se obrací na rodiãe s otázkou: To se dûlá? Vyhazovat

králíãka, kter˘ má jméno?! Si

Tam, kde nechybí láska a obûtavost ...
Paní Marcela StaÀková, fieditelka Diakonie

âeské církve evangelické v R˘mafiovû, mÛÏe

b˘t pfiíkladem skvûlého fiídícího pracovníka.

Podafiilo se jí za velmi krátkou dobu zajistit

finanãní prostfiedky a vybudovat velmi dobfie

prosperující zafiízení pro seniory z R˘mafiov-

ska i okolí. Jsme si vûdomi toho, Ïe pracuje

ãasto nad rámec sv˘ch pracovních povinnos-

tí. Nejvíce si v‰ak na ní váÏíme toho, Ïe vy-

tvofiila skupinu pracovníkÛ, ktefií pod jejím

vedením peãují s láskou a obûtavostí o staré

a potfiebné obãany.

Paní fieditelka dokáÏe trpûlivû vyslechnout

nejen své klienty, ale i své podfiízené, ktefií se

na ni ãasto obracejí i se sv˘mi soukrom˘mi

záleÏitostmi. Myslíme si, Ïe fiídících pracov-

níkÛ s tak vynikajícími organizaãními schop-

nostmi a zároveÀ natolik rozvinut˘m sociál-

ním cítûním a humánním pfiístupem ke v‰em

lidem bez rozdílu je opravdu málo.

Na zaãátku kalendáfiního roku bychom chtû-

li proto paní fieditelce podûkovat za to, co pro

nás pracovníky i na‰e klienty udûlala v roce

minulém, a zároveÀ jí chceme popfiát co nej-

více zdraví a energie do roku pfií‰tího.

„Na‰e drahá Marcelko, chceme ti prostfiednic-
tvím R˘mafiovského horizontu fiíci, Ïe tû máme
moc rádi, váÏíme si tvé laskavosti a lidskosti
a doufáme, Ïe s námi vydrÏí‰ i dal‰í léta.“

Kolektiv pracovníkÛ Diakonie

Osadní v˘bor v Ondfiejovû
pfiivítal zaãátek vánoãních svátkÛ

Na ·tûdr˘ veãer v 16 hodin, pfied svátkem narozením Krista, se ob-

ãané Ondfiejova se‰li pod rozsvícen˘m stromem, aby spoleãnû zazpí-

vali vánoãní koledy. A tak se obcí rozléhal zpûv koled Nesem vám

noviny, Tichá noc, PÛjdem spolu do Betléma a mnoha dal‰ích.

Vûfiíme, Ïe pfií‰tí rok se zpívání u vánoãního stromu zúãastní i ti, kte-

fií tentokrát volili jin˘ zpÛsob trávení ãasu pfied veãefií a rozbalováním

dárkÛ, a neÏ se tak stane, aÈ máte cel˘ rok 2007 naplnûn˘ zdravím,

láskou, pohodou a úspûchy.  

Za Osadní v˘bor Ondfiejov AneÏka Továrková

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

3. - 25. února Vladimír Kokolja (kresby, grafika)
VernisáÏ se koná v sobotu 3. února v 15.00

Servis sluÏeb

Bruslení pro vefiejnost
Pondûlí 14.00 - 16.30

Úter˘ 14.00 - 16.30

18.30 - 20.30

Stfieda 14.00 - 16.30

âtvrtek 14.00 - 16.30

18.30 - 20.30

Pátek 14.00 - 16.30

Sobota 13.00 - 16.15

19.15 - 20.15

Nedûle 13.00 - 16.15

na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

Aquacentrum Slunce vychází vstfiíc v‰em vyznavaãÛm
naturismu a stejnû jako vloni i letos se uskuteãní plavání

bez plavek v termínech: 17. 1., 21. 2., 21. 3. a 18. 4.
v dobû od 19 do 21 hodin.

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
DO ODVOLÁNÍ JE KRYT¯ BAZÉN ZCELA UZAV¤EN

Z DÒVODU ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCEFoto: archiv OV Ondfiejov
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

V b˘valé ‰kolce bylo vybudováno ‰estnáct nov˘ch bytÛ
Na Komenského ulici v Bfiidliãné bylo
18. prosince zkolaudováno ‰estnáct
nov˘ch bytov˘ch jednotek pro pfiíjmo-
vû vymezené osoby na základû
Nafiízení vlády ã. 146/2003 Sb. V ten-
t˘Ï den byly byty pfiedány do uÏívání
nov˘m nájemníkÛm.
Mûsto Bfiidliãná spolu se Státním

fondem rozvoje bydlení uzavfielo

9. února 2006 smlouvu o poskyt-

nutí dotace pro úpravu a v˘stavbu

‰estnácti nájemních bytÛ v budovû

b˘valé Matefiské ‰koly na

Komenského ulici 319 v Bfiidli-

ãné. Slavnostní kolaudace 18. pro-

since se zúãastnili pozvaní staro-

stové z okolních obcí a novináfii.

Pofiizovací cena uvedeného díla

dosáhla v˘‰e 13,5 milionu korun.

Státní fond poskytl investiãní do-

tace ve v˘‰i 8 mil. 800 tis. Kã.

Pfiijatá dotace byla ov‰em vázaná

závazn˘mi podmínkami:

- v˘stavbu mohl provést jedin˘ in-

vestor bez spoluúãastí jin˘ch in-

vestorÛ;

- podlahová plocha musela u ne-

jménû 80 % vybudovan˘ch by-

tÛ naplÀovat maximálnû 60 m2

a u zb˘vajících bytÛ podlahová

plocha nesmûla b˘t vût‰í neÏ 

80 m2;

- vlastnictví bytového domu se ne-

mÛÏe pfievést na jinou osobu, není

povoleno provést zmûnu uÏívání

bytÛ k jin˘m úãelÛm neÏ k bydle-

ní a byt musí zÛstat trvale nájem-

ním bytem;

- nájemné za byt nesmí pfiesáhnout

mûsíãní koeficient 0,0033 z pofii-

zovací ceny bytu;

- nájemní smlouvy se mohou uza-

vírat jen s pfiíjmovû vymezen˘mi

osobami, a to na dobu urãitou

v délce 2 let s moÏností opakova-

ného prodlouÏení;

- od budoucích nájemníkÛ nesmí

vlastník Ïádat Ïádné finanãní ani

vûcné plnûní (dary, pÛjãky, pfied-

placení nájemného na dobu pfiesa-

hující tfii mûsíce apod.).

Z celkem ‰estnácti bytov˘ch jed-

notek byly ãtyfii velikosti 1 + 0, se-

dm bytÛ velikosti 1 + 1, ãtyfii byty

2 + 0 a jeden byt 2 + 1, pfiiãemÏ

dva byty byly vybudovány jako

bezbariérové pro osoby s omeze-

ním pohybu. V‰echny bytové jed-

notky jsou vybaveny základním

pfiíslu‰enstvím vãetnû sporákÛ na

vafiení a kuchyÀsk˘ch linek.

Uveden˘ bytov˘ dÛm splÀuje

v‰echny poÏadavky na spokojené

bydlení a nachází se v centru mûs-

ta, kde je snadn˘ pfiístup k potfie-

bám obãanské vybavenosti (zá-

kladní ‰kola, zdravotní stfiedisko,

úfiady a dal‰í instituce). 

Ve spolupráci
s MûÚ Bfiidliãná JiKo

Ohlédnutí za Mikulá‰em
V leto‰ním roce zahájili ãlenové

Klubu ASK âR, kter˘ byl na

podzim zaloÏen pfii Z· Bfiidli-

ãná, svou akcí novou tradici.

Îáãkové prvních a druh˘ch tfiíd

si mohli 5. prosince 2006 nejen

uÏít tradiãního Mikulá‰e, ãerty

a andûly, ale i kouknout na lout-

kovou pohádku O snûhuláãkovi

Toníãkovi, zazpívat si spoleãnû

koledy, posle-

chnout hru na

flétnu a k tomu

v‰emu dostali

i malou slad-

kou nadílku.

A co by to bylo

za radost a po-

hodu, kdyby si

ji uÏívali jen

na‰i nejmen‰í,

kdyÏ v‰ichni

dobfie víme, Ïe

jsou zde i malé

dûti z DD Ja-

novice. A pro-

toÏe slova nic

nespraví, nezÛ-

stalo dlouho

pouze pfii nich.

M i k u l á ‰ s k á

skupina ze Z·

se 6. prosince vydala potû‰it i ty-

to dûti. Uskuteãnilo se malé vy-

stoupení plné písniãek, básniãek

a pohádek. K sváteãní pohodû

pfiispûli i ti nejmen‰í, ktefií bez

trémy a strachu zpívali a recito-

vali. Díky pomoci vedení závo-

du Zora Olomouc mohl i zde ob-

darovat Mikulá‰ dûti sladk˘mi

balíãky.

O tom, Ïe se oba dny vydafiily,

svûdãí i pofiízené fotografie.

Nezb˘vá neÏ drÏet palce, aby ta-

kov˘ch akcí pfiib˘valo a vÛbec

aby se v‰em ãlenÛm klubu dafii-

lo. Bc. Kvûta Dûrdová

Fota: archiv MûÚ Bfiidliãná

Fota: archiv Z· Bfiidliãná
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Z okolních mûst a obcí

V Karlovû otevfieli nové lanové centrum Proud
Leto‰ní zima je na snûhovou na-

dílku velmi skoupá. Nepfiíznivé

snûhové podmínky nepfiejí lyÏa-

fiÛm, ale pfiedev‰ím majitelÛm

lyÏafisk˘ch stfiedisek a vlekafiÛm

nejen v âeské republice. Ti pfii-

cházejí o znaãné finanãní pro-

stfiedky a ztrátu budou jen tûÏko

dohánût. Nûktefií podnikatelé

proto v rámci zatraktivnûní ski 

areálÛ hledají náhradní program

a moÏnost, jak nalákat do sv˘ch

stfiedisek vût‰í mnoÏství ná-

v‰tûvníkÛ. NejrÛznûj‰ími atrak-

cemi chtûjí pfiispût ke sníÏení fi-

nanãního propadu.

Za dobr˘ konec to vzali organi-

zátofii v Karlovû pod Pradûdem,

kde 27. prosince otevfieli nové

lanové centrum Proud. Toto

komplexní zafiízení je koncipo-

váno pfiedev‰ím jako centrum 

osobnostnû-sociálního rozvoje.

Jeho smyslem je umoÏnit ãlovû-

ku poznat sám sebe, své schop-

nosti a vlohy, ale i limity. Umo-

ÏÀuje aktivnû fie‰it vzniklé situ-

ace, poznat kouzlo vzájemné

mezilidské spolupráce v proce-

su tvorby ãi fie‰ení.

„Na‰ím cílem je podporovat
úãastníky v takov˘ch modelech
chování a jednání, ve kter˘ch
vstupují do ãinností vyÏadujících
pfiekonání jisté dávky subjektiv-
ního strachu, a pfiitom mohou
vyzkou‰et vûci, o kter˘ch si mys-
leli, Ïe je nikdy nedokáÏí. Úãast-
níkÛm tak pomáháme zvy‰ovat
jejich sebedÛvûru, sebepojetí
a sebevûdomí. Pocit naplnûní
a seberealizace a celková emoã-
ní bilance vytváfií velmi siln˘ po-
zitivní podtext procesu uãení
v lanovém centru Proud, jenÏ
zpûtnû pozitivnû ovlivÀuje kaÏ-
dodenní Ïivot úãastníkÛ progra-
mu,“ sdûlil k novû otevfienému

lanovému centru v Karlovû in-

struktor David Martiník.

Lanové aktivity jsou jedním

z prostfiedkÛ záÏitkové pedago-

giky, pedagogiky usilující o v˘-

chovu a vzdûlávání pro Ïivot.

Pfiedstavují pfiekáÏky konstruo-

vané z rÛzn˘ch typÛ lan, klád,

trámkÛ, pneumatik a sítí, které

jsou navrÏeny tak, aby co nej-

opravdovûji simulovaly dobro-

druÏnû-v˘zvové situace v divoké

pfiírodû.

Nezbytnou souãástí lanov˘ch

aktivit je bezpeãnost, spolupráce

a individuální úspûch. Na tyto

kvality je kladen dÛraz kvalifi-

kovan˘mi instruktory, ktefií ve-

dou úãastníky v programu, kde

se lezec jistí sám pomocí ferrato-

vého setu (speciální ji‰tûní celé-

ho tûla).

Lanové centrum Proud v Karlo-

vû mÛÏe nav‰tívit kaÏd˘ zájemce

z fiad ‰iroké vefiejnosti (celé rodi-

ny, skupiny pfiátel, znám˘ch

a kolegÛ z práce), vyzkou‰et si

odvahu mohou Ïáci a studenti

‰kol v rámci ‰kolních v˘letÛ,

hromadn˘ch akcí nebo tûlesné

v˘chovy. Lanové centrum mÛÏe

dobfie poslouÏit i jako firemní

program. Centrum je ãasto vyu-

Ïíváno jako souãást vzdûlávání

zamûstnancÛ firem metodou

Outdoor Management Trainig.

(Je zaloÏena na teorii uãení zá-

Ïitkem, vlastní praktickou zku-

‰eností. Lidé jsou stavûni pfied

rÛzné úkoly a uvádûni do nov˘ch

v˘zvov˘ch situací, nároãn˘ch na

rozhodování a netradiãní, origi-

nální fie‰ení.) Lanové centrum je

také skvûlou nabídkou pro aktiv-

ní turisty, ktefií pfiijeli na více dní

a hledají zdroj netradiãních zá-

ÏitkÛ a dobrodruÏství. Stejnû

dobfie jej mohou vyuÏívat i spor-

tovní a zájmové organizace, do-

my dûtí a mládeÏe nebo tûlesnû

postiÏení. Propracovaná metodi-

ka lanov˘ch aktivit umoÏÀuje

zpfiístupnit centrum témûfi komu-

koliv, pfiitom doporuãená mini-

mální v˘‰ka je 120 cm, doporu-

ãen˘ minimální vûk 10 rokÛ

a maximální váha 110 kg.

Úãastníci mlad‰í 18 let musí b˘t

doprovázeni dospûlou osobou.

„Bezpeãnost je pfii provozu areá-
lu na‰í zásadou ãíslo jedna.
KaÏd˘ krok v metodice, kaÏdou
ãinnost uvádíme, vedeme a fiídí-
me s neustál˘m vûdomím otázky
bezpeãnosti úãastníka. Rozli‰u-
jeme zde subjektivní vnímání ri-
zika a objektivní velikost rizika.
Subjektivní hodnota rizika je ko-
neckoncÛ Ïádoucí v námi pojí-
maném procesu uãení a mûla by
dosahovat pomûrnû velké hod-
noty, kterou my vlastním vede-
ním programu neustále usmûr-
Àujeme. Objektivní velikost rizi-
ka musí b˘t v‰ak za v‰ech okol-
ností blízká nule ãi pfiímo nulo-
vá. V kaÏdém okamÏiku je klient
ji‰tûn,“ ubezpeãil instruktor

David Martiník.

Lanové centrum Proud je otevfie-

no kaÏd˘ den od 9.00 do 20.30,

a to aÏ do poloviny bfiezna. Pro

ostatní mûsíce bude provozní

doba upfiesnûna v prÛbûhu mûsí-

ce bfiezna. V tuto dobu není nut-

né si program objednávat pfie-

dem, protoÏe je k dispozici stál˘

instruktor. JiKo

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Osoby ohroÏené domácím násilím mají nová intervenãní centra
Kraj zfiídil od 1. ledna v Ostravû dvû intervenãní
centra pro ochranu osob ohroÏen˘ch domácím nási-
lím, sluÏby zaji‰Èují zavedené neziskové organizace.
Od 1. 1. 2007 platí nového zákony pro oblast

tzv. domácího násilí a v˘raznû se tak zlep‰ují

moÏnosti ohroÏen˘ch osob bránit se násilí,

zvy‰ují se pravomoci policie.

Kraje v té souvislosti zfiizují tzv. intervenãní

centra pro ohroÏené osoby. ,,V Moravskoslez-
ském kraji uÏ podobné sluÏby fungují, spoleh-
livû je zaji‰Èují neziskové organizace, a proto
se krajsk˘ úfiad dohodl se dvûma z nich - ty te-
dy budou centra provozovat. Bíl˘ kruh bezpeãí
bude sluÏby od 1. ledna zaji‰Èovat pro okresy

Ostrava, Opava a Nov˘ Jiãín v DONA Centru
v Ostravû, Slezská diakonie pak o‰etfií oblast
Karvinska, Fr˘decko-Místecka a Bruntálska,
intervenãní centrum má také v Ostravû,“ vy-

svûtlil vedoucí odboru sociálních vûcí krajské-

ho úfiadu Jifií Hrãek.

Nové zákony dávají více pravomocí policii - 

agresora mÛÏe vykázat ze spoleãného bytu

a zakázat mu tam na 10 dnÛ pfiístup. Musí pak

o tom informovat pfiíslu‰né intervenãní krajské

centrum, které osobû ohroÏené poskytne bez-

prostfiednû pomoc - psychologickou i sociální.

Pomoc mÛÏe b˘t dle situace ambulantní, ale

intervenãní centrum zprostfiedkuje ohroÏen˘m

podle potfieby také azylové ubytování.

OhroÏená osoba mÛÏe poté také podat k soudu

návrh na vydání pfiedbûÏného opatfiení a soud

mÛÏe desetidenní lhÛtu prodlouÏit aÏ do pra-

vomocného rozhodnutí ve vûci (vynesení pra-

vomocného rozsudku).

Kontakty: Slezská diakonie - centrum
v Ostravû na ulici 28. fiíjna 86, telefon
596 611 239, pohotovost 739 500 634. DONA
Centrum Bílého kruhu bezpeãí - centrum
Ostrava, 28. fiíjna 124, tel. 597 489 207, po-
hotovostní mobil 739 449 275.

Zpracovala ·árka Swiderová,
tisková mluvãí MSK

Fota: archiv Lanového centra Proud
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Seriál

Co se psalo pfied sto lety

Nebojte se první pomoci (24. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Úrazy vyÏadující speciální postupy - Tonutí
Tonutí = du‰ení v dÛsledku vniknutí vody do

d˘chacích cest.

Pfiíãiny: - nehody pfii plavání a koupání; opi-

lost.

Pfiíznaky: - modrá barva pokoÏky, bezde‰í,

zástava obûhu.

âím je postiÏen˘ ohroÏen?
âasn˘m úmrtím v dÛsledku zástavy obûhu,

pozdním úmrtím na ‰okovou plíci.

Postup první pomoci:
Po vytaÏení tonoucího na bfieh je nutno zahá-

jit kardiopulmonální resuscitaci. U podchla-

zen˘ch osob, zejména dûtí, je nadûje na ús-

pûch i po del‰ím ãase. Pfii podchlazení klesá

látková v˘mûna a tím se prodluÏuje doba Ïi-

votnosti mozkov˘ch bunûk.

Laici podceÀují stavy tzv. „napití“, tj. krát-

kodobého tonutí pfii zachovalém vûdomí. Po

vdechnutí vody dochází v plicích s ãasov˘m

odstupem ke zmûnám, jeÏ mohou ohrozit Ïi-

vot.

âeho chceme docílit?
Do pfiíjezdu záchranné sluÏby udrÏet náhrad-

ní obûh okysliãené krve, tedy resuscitovat.

·kodliv˘ m˘tus
Pfied zahájením resuscitace b˘vají doporuão-

vány manévry k vylití vody. Tato pfiedstava

je mylná, vodu lze vylít pouze ze Ïaludku.

Voda vniklá do plic je totiÏ vstfiebána v plic-

ních sklípcích.

Utonulé dítû má ‰anci - neberte mu ji.

Osoba, jeÏ tonula, patfií vÏdy k lékafii. 

MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)

Jak dopadla vánoãnû-novoroãní soutûÏ?
Musím se pfiiznat, Ïe ani já jsem neodolal

a pustil se do plnûní úkolÛ, které pro na‰i re-

dakci autorsky pfiipravil Ing. Jaroslav

Bezpalec, CSc., i kdyÏ jsem pochopitelnû

znal v‰echny tajenky. Musím konstatovat, Ïe

tentokrát nebyla soutûÏ opravdu vÛbec jed-

noduchá, ba naopak. Ale asi nejhor‰ím zji‰-

tûním byl fakt, Ïe se nám technick˘m nedo-

patfiením vloudily do soutûÏe grafické chyby

u rozety a fietûzové rámcovky. Za to se po-

chopitelnû v‰em lu‰titelÛm na‰e redakce co

nejpokornûji omlouvá. Ov‰em i pfiesto byli

tací, ktefií graficky nedokonalou rámcovku

úspû‰nû vylu‰tili. BohuÏel rozeta byla nato-

lik zaãarovaná, Ïe nezb˘vá neÏ v nûkterém

z pfií‰tích vydání otisknout jinou, ale uÏ se

správn˘m ãíslováním, tak jak to mûlo b˘t

i u té vánoãní. A jak tedy mûly znít správné

odpovûdi? Tady jsou vylu‰tûní:

Osmismûrka: R˘mafiovsko

Hádanky:
- v˘pustka: Modrá svíce - Moravice

- skr˘vaãka: pivo ·erák - Re‰ov

- zámûnka: chór ãi mûsto - Horní Mûsto

¤etûzová rámcovka: Janovice, Stará Ves

Velká ‰védská kfiíÏovka: Hlas zvonÛ táhne

nad závûjí a v dáli ti‰e zaniká

A koneãnû správné znûní graficky nedokona-

lé rozety mûlo znít: Karlov

Do redakce pfii‰la bohuÏel jen jedna správ-

ná odpovûì a s pfiihlédnutím ke grafick˘m

chybám v zadání byla do vyhodnocení za-

fiazena. Úspû‰nou lu‰titelkou byla paní

Alena Jurá‰ová, která vtipnû a ver‰ovanû

napsala: „Va‰e pfiání s dáreãkem pro roz-
pt˘lení a pobavení bylo pro ãtenáfie tûÏké
pfiezkou‰ení. JelikoÏ ve mnû hráãsk˘ duch
dfiímá, pustila jsem se do lu‰tûní, uf, to by-
la dfiina. Osmismûrku jsem zvládla v poho-
dû, navedla mû k hádankám, ty jsem v‰ak
ponechala náhodû. Rozeta se moc nepo-
vedla, mû v‰ak od lu‰tûní neodvedla.
Chybnou fietûzovou rámcovku jsem zvládla
a velkou ‰védskou kfiíÏovku k úspû‰nému
konci dotáhla.“
Blahopfiejeme a pfiedáváme v˘hru 500 Kã

za trpûlivost a snahu, se kterou se vítûzce

podafiilo vût‰inu zapeklit˘ch rébusÛ vylu‰-

tit.

U dal‰ích, graficky zdafiilej‰ích lu‰tûní se
na vás za redakci R˘mafiovského horizontu
tû‰í odpovûdn˘ redaktor Jifií Koneãn˘.

Hrozn˘ ãin pomstychtivého
Dne 30. prosince (1911 - pozn.

red.) dopustil se myslivec

Franti‰ek G e i r i n g e r v Malém

Neusiedlu u Fischamendu u Vídnû

hrozného ãinu, kter˘m bylo oby-

vatelstvo oné obce nanejv˘‰e roz-

ru‰eno.

Myslivec Geiringer dlel dne 30.

prosince v Malém Neusiedlu

v hostinci Hardingrovû, kde dostal

se do sporu s ostatními hosty, a byl

proto nûkolikráte hostinsk˘m vy-

zván, aby choval se klidnû. Pfies

v‰echny Ïádosti hostinského po-

vykoval myslivec Geiringer dále,

takÏe koneãnû hostinsk˘ mysliv-

covi nafiídil, aby z hostince se

vzdálil.

Myslivec ode‰el z hostince nejv˘-

‰e rozru‰en a namífiil rovnou ces-

tou do svého obydlí, aby si vzal

pu‰ku a aby pomstil se hostinské-

mu. Doma zastavil se jen na oka-

mÏik, zavûsil si svou ostfie nabitou

pu‰ku pfies rameno a ufiícen hnal

se zpátky do hostince.

Ne‰Èastná náhoda pfiivedla mu do

cesty dávného nepfiítele jeho

Karla Lobenweina, jenÏ je jako

prÛvodãí vlaku zamûstnán v pa-

pírnû v Malém Neusiedlu. Lo-

benwein stál právû na stupátkách

nákladního vlaku sestávajícího ze

tfií vagonÛ, taÏen˘ch koÀmi po to-

vární trati.

Sotva myslivec Geiringer spatfiil

svého nepfiítele, namífiil a stfielil po

nûm ze vzdálenosti asi tfií metrÛ.

Trefil Lobenweina do hlavy.

Lobenwein skácel se mrtev na

schÛdky vagonu a odtud spadlo

bezduché tûlo na traÈ. Náboj z pu‰-

ky vniknul Lobenweinovi do hla-

vy, kterou zohavil k nepoznání.

Vrah rozbûhl se nyní do

Hardingrova hostince. Sotva

vstoupil do místnosti, ihned pfiilo-

Ïil pu‰ku k líci a vypálil ostrou rá-

nu mezi hosty. Náboj zasáhl mys-

livce Karla Kramera do hlavy;

Kramer byl tûÏce zranûn a skácel

se v bezvûdomí k zemi.

Vrah chtûl nyní svou dvouhlavÀo-

vou pu‰ku znovu nabíti a sáhnul

do kapsy pro náboje. Hosté v hos-

tinci stáli jako pfiimrazeni a Ïádn˘

se ani nehnul. Jedin˘ Josef Oberer,

desátník u dragounÛ, mûl tolik du-

chapfiítomnosti, Ïe vrhnul se na

vraha, kter˘ právû pu‰ku nabíjel,

povalil ho k zemi a zbraÀ mu vy-

rval.

Také ostatní hosté zatím se vzpa-

matovali, vrhli se na vraha

a stloukli ho do krve. Zatím pfiibû-

hl také ãetnick˘ stráÏmistr Schne-

cker do hostince, vraha vysvobo-

dil z rukou hostÛ a zatknul ho.

Vrah byl lékafiem obvázán a do-

praven k zemskému soudu do

Vídnû. V jeho kapse nalezeno by-

lo je‰tû pût patron, coÏ svûdãí

o tom, Ïe chtûl postfiílet je‰tû více

lidí.

Zastfielen˘ vlakvedoucí Leopold

Lobenwein jest otcem ãtyfi dûtí,

tûÏce zranûn˘ myslivec Karel

Kramer má t fi i n á c t dûtí, vrah

sám má dûtí deset! 

Ve Vídni dne 18. ledna 1912

Ilustraãní foto



XXXI. roãník R˘mafiovského

desetiboje 2007 pokraãoval dal-

‰ími dvûma disciplínami a zavr-

‰il tak svou polovinu. Ve stfiedu

27. prosince probûhla v místní

kuÏelnû 4. disciplína - kuÏelky.

Protáhnout si tûlo a shodit nabra-

ná kila po vánoãních svátcích

pfii‰lo 72 borcÛ. ÚroveÀ soutûÏe

rok od roku stoupá a dokazuje,

Ïe v R˘mafiovû je tento sport vel-

mi oblíben. Polovina v‰ech sou-

tûÏících se dostala pfies hranici

200 bodÛ. Na‰li se v‰ak i takoví,

ktefií se s touto disciplínou setka-

li poprvé ãi podruhé, a tak mûli

na své stranû ponûkud více „dûr

a buzarÛ“. Vûfiíme v‰ak, Ïe se

tím nenechají pro pfií‰tû od toho-

to nádherného sportu odradit.

V kategorii Ïen A se na pomysl-

n˘ zlat˘ stupeÀ postavila Jana

Pitorová (224 b.), o jedno místo

si oproti loÀsku pohor‰ila Hana

Hájková (212 b.) a bronzovou

pfiíãku obsadila Marcela Îáková

(199 b.).

V kategorii Ïen B se nejlep‰ím

v˘konem dne bl˘skla ZdeÀka

Kubáãová v˘konem 253 shoze-

n˘ch kolkÛ. Za ní skonãila po vy-

nikajícím v˘konu Dana DoleÏe-

lová s 245 b. a tfietí se umístila

Markéta Míãková s 236 b.

Vítûz nejmlad‰í muÏské katego-

rie BroÀa Rektofiík svou obhajo-

bou loÀského vítûzství jen potvr-

dil, Ïe kdo umí, ten umí. Dosáhl

v˘konu 249 b. Druh˘ skonãil

Petr Trusina s 244 b. a tfietí Karel

Toman s 233 b.

V kategorii muÏÛ B potvrdil pa-

pírové pfiedpoklady Milo‰ Slou-

ka v˘konem 250 shozen˘ch kol-

kÛ. Stfiíbrn˘ skonãil Karel To-

man st. v˘konem 248 b. a bron-

zov˘ stupínek patfií velkému pfie-

kvapení soutûÏe Rudolfu Heisi-

govi, kter˘ popohánûn povzbu-

zováním pfiítomn˘ch divákÛ do-

sáhl v˘konu 245 shozen˘ch kol-

kÛ.

V kategorii muÏÛ C zvítûzil hor-

k˘ favorit této soutûÏe Václav

Orlík, jejÏ k vítûzství hnaly sáz-

ky uzavfiené s ostatními úãastní-

ky. Jeho 228 vítûzn˘ch kolkÛ

svûdãí o dobré kuÏelkáfiské for-

mû. Druhé místo obsadil Vladi-

mír ·trbík s 226 b., tfietí skonãil

Antonín Koneãn˘ s 209 b.

Podûkování za dobrou organiza-

ci a hladk˘ prÛbûh kuÏelkáfiské-

ho klání náleÏí Danû

DoleÏelové, Rudolfu Heisigovi

a Alenû Jurá‰ové.

Z dÛvodu oprav krytého bazénu

v Bfiidliãné do‰lo k pfiesunu dis-

ciplín R˘mafiovského desetiboje,

takÏe leto‰ní pátou disciplínou

byl stolní tenis. SoutûÏ probûhla

13. ledna 2007 v tûlocviãnû na

Národní ulici a zahrát si pfii‰lo

celkem 53 úãastníkÛ. Pofiadatel-

ské funkce se zhostili na v˘bor-

nou Ale‰ Polák a BroÀa Rekto-

fiík. Náladu jim neubraly ani po-

zdní pfiíchody nûkter˘ch soutûÏí-

cích, které naru‰ovaly hladk˘

prÛbûh soutûÏe. Tûmto nediscip-

linovan˘m jedincÛm byly uloÏe-

ny sankce, které budou vybírány

pfii ukonãení leto‰ního roãníku.

Îeny a muÏi kategorie B zasáhli

do bojÛ dopoledne. ·koda velmi

nízké úãasti v kategorii Ïen B,

kter˘ch se u zelen˘ch stolÛ se‰lo

jen ‰est. Zde potvrdila svou su-

verenitu Markéta Míãková, která

zvítûzila pfied Majkou Pitorovou

a Vlaìkou Kubáãovou.

V kategorii Ïen A se bylo naã

koukat. Vyrovnané souboje, pro-

vázené ladn˘mi pohyby s doko-

nalou Ïenskou elegancí, pfied-

vedlo v‰ech 11 úãastnic této ka-

tegorie. Zlato si vybojovala Jana

Pitorová, pfied stfiíbrnou Olgou

Valovou a bronzovou ZdeÀkou

Br‰Èákovou.

V kategorii muÏÛ B se se‰lo 12

borcÛ a nechybûla zde zdravá

sportovní rivalita. K je‰tû lep‰ím

v˘konÛm jim, jak se v závûru

svûfiili, chybûla pfiítomnost roz-

tleskávaãek. Boje byly napínavé

aÏ do samého závûru. Favorit té-

to kategorie Láìa Chladn˘ s na-

pûtím sledoval závûreãn˘ souboj

mezi Milo‰em Sloukou a Jardou

Lachnitem, kter˘ mohl zamíchat

pofiadím. Soupefii si nic nedaro-

vali, a tak musel Jarda Lachnit

taktnû upozornit Milo‰e Slouku -

citujeme: „KurÀa, já mám 60,
nehoÀ mû tak.“ Jeho v˘tka v‰ak

nebyla nic platná a k pfiekvapení

v‰ech pro sebe celkové vítûzství

urval Milo‰ Slouka. Druhé místo

získal Láìa Chladn˘ a tfietí skon-

ãil „uhnan˘“ Jarda Lachnit.

Po obûdû se se‰li ke sv˘m bojÛm

nejstar‰í muÏi a nejmlad‰í kate-

gorie. Pro vítûzství v kategorii

C si pfii‰el Laìa ·trbík, druh˘

skonãil Václav Orlík a na tfietím

místû velké pfiekvapení Josef

Dfievo.

Jako tradiãnû byla nejvíce obsa-

zena kategorie muÏÛ A, i kdyÏ se

jich tentokrát se‰lo pouh˘ch 18.

Po dlouhém maratónu vyfiazova-

cích bojÛ byli úãastníci rozdûleni

do dvou skupin, v nichÏ bojovali

o umístûní. Nejlep‰í formu potvr-

dil Ale‰ Polák, kter˘ v krásném,

oku lahodícím souboji profesio-

nálÛ porazil BroÀu Rektofiíka.

Tfietí skonãil Josef Vosyka.

Dal‰í disciplínou, která ãeká de-

setibojafie v únoru, je bûh na ly-

Ïích. Pofiadatelé této disciplíny -

rodina Sovi‰ova, mají objednan˘

pfiísun snûhu na 17. února 2007

do zahrady Hedvy. Kdyby v‰ak

dodavatel nesplnil své závazky,

termín se posouvá o dal‰í t˘den

a eventuálnû i do vy‰‰ích poloh -

na Skfiítek. O termínu a místû

konání budou v‰ichni vãas infor-

mováni.
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Sport

Úãastníci desetiboje se utkali mezi svátky na kuÏelnû,
druhou lednovou sobotu pak za zelen˘mi stoly

A jak vypadá celkové pofiadí v polovinû soutûÏe:
1. místo 2. místo 3. místo

Îeny A Cisariková Hana Czedronová Lenka Pitorová Jana

Îeny B Jurá‰ová Alena Egidová Jana Míãková Markéta

MuÏi A Koneãn˘ Petr Hnilo Jifií Sovi‰ Ivo

MuÏi B Hofman Jaroslav Lachnit Jaroslav Volek Ivo

MuÏi C Orlík Václav Koneãn˘ Antonín Dfievo Josef

V̆ bor R˘mafiovského desetiboje
Foto: Radek Koláfi
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Velká cena R˘mafiova ve stolním tenisu
První sobotu nového roku 2007, 6. ledna, si dali dostaveníãko pfiíz-

nivci celuloidového míãku v r˘mafiovském SVâ pfii 6. roãníku Velké

ceny R˘mafiova ve stolním tenisu.

O vysok˘ poãet úãastníkÛ se letos zaslouÏili zejména aktéfii soutûÏe

neregistrovan˘ch - amatérsk˘ch hráãÛ, ktefií se zúãastnili v poãtu ãty-

fiiatfiiceti, registrovan˘ch hráãÛ si pfii‰lo zahrát tfiináct. SoutûÏící

z R˘mafiova, Bfiidliãné, Bruntálu, Krnova, Grygova, Tovaãova,

Uniãova, Libiny a ·ternberku se utkali o vûcné ceny ve dvouhrách

a ãtyfihrách.

V˘sledky jednotliv˘ch soutûÏí:

Dvouhra registrovaní: Dvouhra amatéfii:
1. Plesník Jifií, Slavoj Bruntál 1. Pavlík Zdenûk, Krnov

2. Îateck˘ Vladimír, TJ Krnov 2. Vládek Pavel st., Bfiidliãná

3. Casciani Ludûk, SVâ R˘mafiov 3. Vládek Pavel ml., Bfiidliãná

4. JanÛ Vojtûch, SVâ R˘mafiov 4. Lorenc Miroslav, Uniãov

5. - 6. Polák Ale‰, SVâ R˘mafiov 5. - 6. Rektofiík Luká‰, R˘mafiov

·tûpánek Martin, TJ Krnov Sopko Silvestr, Uniãov

7. - 8. Strohalm Zdenûk, Grygov 7. - 8. E‰ík Dalibor, Bfiidliãná

Malec Jan, Sokol Tovaãov Vládek Josef, Krnov

âtyfihra spoleãn˘ch aktérÛ:

1. Îateck˘ Vladimír + ·tûpánek Martin, TJ Krnov

2. Rektofiík Bronislav + JanÛ Vojtûch, SVâ R˘mafiov

3. Casciani Ludûk + Polák Ale‰, SVâ R˘mafiov

Turnaj byl pofiádán oddílem stolní-

ho tenisu a SVâ R˘mafiov.

Hráãi oddílu stolního tenisu chtûjí

touto formou podûkovat zejména

paní Helenû Tesafiové z SVâ

R˘mafiov, která je vÏdy nápomocna

nejen pfii organizaci tohoto turnaje,

ale i pfii bûÏné ãinnosti oddílu stol-

ního tenisu. Za oddíl stolního
tenisu SVâ R˘mafiov Ale‰ Polák

Na kuÏelnû TJ Jiskry R˘mafiov je stále Ïivo
V pátek 22. prosince se uskuteãnil vánoãní tur-

naj RD R˘mafiov ãtyfiãlenn˘ch druÏstev.

Kromû zamûstnancÛ RD se jej mohli úãastnit

i dal‰í pfiíchozí z jin˘ch r˘mafiovsk˘ch závodÛ,

provozÛ a institucí. Celková úãast byla dvacet

druÏstev, to znamená, Ïe turnaj odehrálo osm-

desát hráãÛ a hráãek. Vítûzem se stalo druÏstvo

Karde 1 ve sloÏení: Mare‰, Sochor ml.,

Bahulík, Ondryá‰. Dosáhlo v˘konu 1090 pora-

Ïen˘ch kuÏelek. Na druhém místû skonãilo

druÏstvo Fagus 2 - ÎiÏka, Sochor st., Dûdáãek

st., Tu‰inovsk˘ - v˘konem 1035 a tfietí Kasard

1 - Tomanová, Hrazdil, Metelka, Petfiík, ktefií

shodili 1020 kuÏelek. Na závûr turnaje byli vy-

hodnoceni jednotlivci. Nejlep‰ího v˘sledku do-

sáhl Bfietislav Bahulík, kter˘ na 60 hodÛ sdru-

Ïen˘ch porazil 289 kuÏelek. Druh˘m byl

Franti‰ek Tu‰inovsk˘ (283) a tfietí místo obsa-

dil Milo‰ Grulich v˘konem 282 shozen˘ch ku-

Ïelek. V prÛbûhu turnaje organizátofii uspofiá-

dali dobrovolnou sbírku ve prospûch Dûtského

domova v Janovicích. Za vybranou ãástku

1720 Kã byl zaplacen pronájem Aquacentra

v R˘mafiovû pro dûti z dûtského domova.

I v prÛbûhu sváteãních dní bylo v kuÏelnû ru‰-

no. Na Druh˘ svátek vánoãní uspofiádal oddíl

tradiãní ·tûpánské koulení za hojné úãasti ãle-

nÛ oddílu a vefiejnosti. Hned po sváteãních

dnech ve stfiedu 27. prosince se na kuÏelnû ko-

nala jedna z disciplín R˘mafiovského desetibo-

je.

O víkendu 6. ledna jiÏ byly zahájeny mistrov-

ské soutûÏe. V prvním jarním kole hostily na‰e

Ïeny v II. moravskoslezské lize druÏstvo HKK

Olomouc a zvítûzily 6,5:1,5. B druÏstvo muÏÛ

v divizi porazilo Spartak Pfierov B 10:6.

Oddíl zve v‰echny pfiíznivce tohoto pûkného

sportu k náv‰tûvû kuÏelny a vûfií, Ïe povzbudí

na‰e druÏstva pfii mistrovsk˘ch utkáních.

Pfiesn˘ rozpis termínÛ jednotliv˘ch zápasÛ je

vyvû‰en ve skfiíÀce oddílu kuÏelek TJ Jiskra na

Radniãní ulici.  Miroslav Votruba

Vánoãní turnaj v nohejbale trojic se nesl ve znamení bojovnosti
Turnaje, kter˘ pofiádal Nohejbalov˘ klub Stará

Ves 29. prosince v tûlocviãnû Gymnázia

R˘mafiov, se zúãastnilo deset kvalitních nohej-

balov˘ch trojic z blízkého i vzdálenûj‰ího oko-

lí. T˘my byly rozlosovány do dvou skupin.

Z kaÏdé skupiny postoupili ãtyfii nejlep‰í do

ãtvrtfinále.

Nejvût‰ím favoritem byl t˘m z Prostûjova. Ten

ale hladce prohrál uÏ ve skupinû se Starou Vsí

A 2:0 na sety. V závûru skonãil tfietí ve skupi-

nû a prostûjovské hráãe ãekal ve ãtvrtfinále

zku‰en˘ t˘m R˘mafiova. Prostûjov‰tí hráãi bo-

jovali spí‰e mezi sebou a nakonec po velké bit-

vû prohráli s R˘mafiovem 2:1 na sety, a turnaj

tím pro nû skonãil. Ostatní zápasy ve ãtvrtfiná-

le dopadly podle papírov˘ch pfiedpokladÛ.

Semifinále se neslo ve znamení dvou derby.

R˘mafiov se utkal se Starou Vsí A, která si ta-

ké jist˘m v˘konem zajistila postup do finále

a zaslouÏenû vyhrála 2:0. Druhé semifinále

bylo mnohem napínavûj‰í, utkaly se t˘my

Karlovic a Svûtlé Hory. Prosadila se zku‰enost

hráãÛ Karlovic, ktefií porazili Svûtlou Horu 2:1

na sety. V zápase o tfietí místo jiÏ podruhé za-

bojoval t˘m R˘mafiova a odsoudil v domácím

prostfiedí favorizovanou Svûtlou Horu na

bramborovou pozici. T˘m R˘mafiova prokazo-

val bojovnou hrou ve vyfiazovací ãásti, a stal se

tak pfiíjemn˘m pfiekvapením turnaje.

Ve finále byl k vidûní nejkvalitnûj‰í nohejbal

celého dne. Oba t˘my, Stará Ves i Karlovice, se

vzájemnû dobfie znají ze spoleãn˘ch tréninkÛ.

Hra Karlovic byla aÏ pfiíli‰ stereotypní a byla

postavena pfiedev‰ím na tvrdém smeãi Vráti

Jarmara, na druhé stranû hrála Stará Ves mno-

hem techniãtûj‰í a variabilnûj‰í nohejbal, coÏ

bylo dáno i tím, Ïe hráli na dva smeãafie. Ve tfie-

tím setu Stará Ves ukázala skvûlou hru v poli

a tfii bloky Jirky Zifãáka rozhodly o tûsné v˘hfie

Staré Vsi. Byl to mimofiádnû vyhecovan˘ zá-

pas, ve kterém Stará Ves prokázala vût‰í touhu

po vítûzství a nakonec vyhrála 2:1 na sety.

Stará Ves (vítûz Krnovské ligy 2006), která se

vûnuje nohejbalu jiÏ více neÏ deset let, se

v prosinci zúãastnila Mikulá‰ského turnaje ve

Vítkovû. Na velmi kvalitním turnaji obsadila

druhé místo za t˘mem z Prostûjova, kter˘ byl

posílen o dva extraligové hráãe. I pfiesto doká-

zala Stará Ves zápas s Prostûjovem zdramati-

zovat a uhrát tak alespoÀ ãestn˘ set.

28. prosince se Stará Ves zúãastnila turnaje

v Litovli, kde ve finále porazila zku‰en˘ t˘m

Vojnic. Ve Staré Vsi má nohejbal dlouholetou

tradici, jeho hráãi se pravidelnû zúãastÀují

kvalitních turnajÛ po celé Moravû, zastoupe-

n˘ch t˘my ze v‰ech soutûÏí vãetnû extraligy

s hráãi reprezentace. Vrcholem bylo pozvání

na pohár âNS (âesk˘ nohejbalov˘ svaz)

v Litomy‰li v roce 2006, kterého se ov‰em

Stará Ves nezúãastnila. NK Stará Ves se v ro-

ce 2007 zúãastní severomoravského oblastní-

ho pfieboru a bude se snaÏit posunout ná‰ no-

hejbal zase o kousek v˘‰.

Oddíl nohejbalu Stará Ves

Pofiadí Vánoãního turnaje v nohejbale trojic 29. 12. 2006

1.   NK Stará Ves A (Jifií, ·tûpán, Josef a David Zifãákovi)

2.   Karlovice (VraÈa Jarmar, Ladislav TuÏka, Miroslav Uhlík, Rostislav Krupa)

3.   R˘mafiov (Pavel ZeÈák, Jifií a Oldfiich Vaníãkovi)

4.   Svûtlá Hora

5.   Prostûjov

6.   NK Stará Ves B

7.   Krnov

8.   Skály

9.   VladkÛv Dream team

10. Horní Mûsto
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TK Jes úspû‰n˘ v Olomouci

Ve Staré Vsi se bûÏela tradiãní ·tûpánská desítka
Za témûfi jarního poãasí probûhly ve
Staré Vsi bûÏecké závody pod ná-
zvem „·tûpánská desítka“. Tfietího
roãníku se zúãastnilo ãtyfiiatfiicet zá-
vodníkÛ a závodnic v‰ech vûkov˘ch
kategorií. Organizátorem bûÏeckého
klání byl místní Cykloklub Stará Ves.
Tratû pro jednotlivé kategorie

vedly po Potoãné ulici. Nejdel‰í

traÈ mûla obrátku aÏ ve

Îìárském Potoku u silnice ã. 11.

V‰ichni závodníci, od tûch nej-

mlad‰ích (Adéla StrÏínková 

4 roky) aÏ po nejstar‰í (Milan

Matou‰ek 63 let), zvládli svou

traÈ v rámci sv˘ch moÏností

a shodli se na tom, Ïe ne‰lo ani

tak o dosaÏené ãasy, ale pfiede-

v‰ím o to, Ïe se i ve sváteãní ãas

dokáÏí sejít a udûlat nûco pro

zdraví.

Je také tfieba podûkovat Z· ve

Staré Vsi za zázemí pro závodní-

ky, Hanû Slovákové za obãer-

stvení, rozhodãím, traÈov˘m ko-

misafiÛm a v neposlední fiadû

Obecnímu úfiadu Stará Ves, fir-

mû REELZA Jana Br‰Èáka

a RosÈu Jurdiãovi za prostfiedky

vûnované na ceny.

V̆ sledky jednotliv˘ch kategorií

jsou následující:

V sobotu 16. prosince 2006 pro-

bûhlo v olomouckém Domû dûtí

dal‰í Ïebfiíãkové kolo soutûÏe

„O Hanáck˘ koláãek“. Ve v˘ra-

zovém tanci mûl ná‰ soubor za-

stoupení v dûtské a juniorské ka-

tegorii.V dûtech zcela pfiesvûdãi-

vû vyhrála Îanetka Szapowalo-

vá se skladbiãkou „Neposedn˘

plamínek“ a druhá pfiíãka patfiila

Terezce Valové v choreografii

Nikoly âudovské „Léto“. Lenka

Mrhalová, která patfií vûkem me-

zi dûti, si tentokrát zatanãila

v juniorské kategorii. Se svojí

skladbou „Tanãím tolik, kolik je

mi let“ doslova „pfieválcovala“

v‰echny juniorky a získala 1. mí-

sto!!

Dûkuji tímto v‰em taneãnicím za

krásn˘ vánoãní dárek a pfieji mno-

ho dal‰ích úspûchÛ. A závûrem mi

dovolte podûlit se s vámi o veli-

kou radost. Îanetka Szapowalová

a Lenka Mrhalová získaly nomi-

naci na ME do Rakouska, které se

uskuteãní v bfieznu. HURÁ!!! 

Alena Tome‰ková

Karel StrÏínek

Foto: archiv TK Jes

Fota: Jakub Vala
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Moravická desítka

V˘sledky:
Nejmlad‰í kategorii dûtí do 6 let vyhrál Ondfiej Kopeãek z R˘mafiova.

Kategorie 8 - 10 let:

1. Jan Kopeãek, 2. David Sovi‰, 3. Ivana Kubjátová.

Kategorie 10 - 12 let:

1. Radka Dobo‰ová, 2. Josef Kubját, 3. Jan Bajtek.

Kategorii 12 - 14 let:

1. Iva Kopeãková, 2. Jakub Sovi‰, 3. Adéla Ondruchová.

Kategorie Ïeny:

1. Klára Bubelová, 2. Olga Valová, 3. Zdenka Br‰Èáková.

Kategorie pfiíchozích:

1. BraÀo Kucharoviã, 2. Stanislav Krivák, 3. Radek Procházka.

Kategorie muÏi nad 50 let:

1. Vladimír Stroupek, 2. Ivo Volek, 3. Josef Svedonik.

Hlavní kategorie muÏÛ:

1. Tomá‰ Bednáfi, 2. Lubomír Tomeãek, 3. Tomá‰ Zahrádka.

Karel Horáãek

Na Silvestra se v obci Dolní Moravice usku-

teãnil 24. roãník silvestrovského silniãního

bûhu „Moravická desítka“. Ve v‰ech vûko-

v˘ch kategoriích od 4let˘ch dûtí aÏ po 65le-

té seniory se zúãastnilo celkem 65 bûÏcÛ.

Tradiãní silvestrovsk˘ bûh je nároãn˘ závod,

letos se bûÏel na posypané, ale zledovatûlé

trati s pfiev˘‰ením v hlavní kategorii pfies 200

v˘‰kov˘ch metrÛ. Silvestrovského bûhu se

tradiãnû úãastní i rekreanti, ktefií v Jesení-

kách tráví vánoãní a novoroãní svátky.

Tohoto bûhu se zúãastnili i bûÏci z Ko‰ic

a z Prahy. Organizátorem bûhu je TJ Sokol

Dolní Moravice spoleãnû s Obecním úfiadem

Dolní Moravice.

Freeze Dance si pfiijel do Liberce pro medaile
Jeden listopadov˘ víkend patfiil

Ïebfiíãkové soutûÏi v Liberci,

která nesla název „Street dance

Babylon“. Tato soutûÏ byla veli-

ce nároãná, protoÏe je to kus ces-

ty a my museli vyjíÏdût v sobotu

ve velice brzk˘ch ranních hodi-

nách a vraceli jsme se aÏ v nedû-

li zase v brzk˘ch ranních hodi-

nách. Ale i pfiesto jsme jeli

v‰ichni s obrovsk˘m nad‰ením

pfiedvádût ty nejlep‰í v˘kony.

I tentokrát jsme s sebou vezli

nejmlad‰í ãleny souboru, dûti,

které pfii‰ly na fiadu jako první.

V sólech tfiídy B pfiedvádûly nád-

herné v˘kony Lucinka Horkelo-

vá, která skonãila ve finále na

vynikajícím pátém místû a Adél-

ka Köhlerová, která si z této sou-

tûÏe odvezla dokonce stfiíbrnou

medaili. V duích tanãila Katka

Klíãníková s Adélkou Köhlero-

vou. I tyto taneãnice stály na

bednû, tentokrát se tfietím mís-

tem.

V juniorech tfiídy C byla skoro

celá finálová ‰estka zastoupena

taneãní skupinou Freeze Dance.

Nikola Chvátalová, která skonãi-

la na krásném 5. místû, Aniãka

Stachová na 4. místû a na bednû

Lucka Kistanová se tfietím mís-

tem a Mirka Rapouchová vyni-

kající stfiíbrné 2. místo! „Byl to
boj! Holky vlastnû tancovaly
proti sobû, ale bylo se na co dí-
vat. Jsou skvûlé,“ fiekla ãlenka

Freeze Dance.

Ve finálovém kole duí tfiídy B bo-

jovaly Aniãka s Nikolou, které si

vytancovaly 2. místo a Lucka

s Mirkou nádhern˘m tancová-

ním, úsmûvem na tváfii a velice

suverénním v˘ko-

nem získaly zlatou

medaili! „VÏdycky,
kdyÏ tanãí dûti a ju-
niofii, bûhá mi mráz
po zádech. Na Ïeb-
fiíãkové soutûÏe jez-
dí teì poprvé a na-
prosto skvûle se
s tím umí poprat.
Pfiedvádí tak nád-
herné v˘kony, jsou
plni úsmûvÛ a ra-
dosti! Jsem na nû
hrdá,“ fiekla vedou-

cí Petra âechová.

Je‰tû ale není ko-

nec, na parket pfii-

chází hlavní vûko-

vá kategorie. Nej-

prve sóla Ïeny. Tady je konku-

rence veliká a taneãnic opravdu

moc. Nám se do finále dostala

Verãa Ichová, která si vytanco-

vala 5. místo, a na‰e vedoucí

Petra âechová, která díky jedi-

neãnému stylu a úÏasné improvi-

zaci nakonec stála na bednû se

zlatou medailí. Nesmíme zapo-

menout na Moniku Diváckou,

Mí‰u VyslouÏilovou, Verãu

ZeÈákovou a Petru Sedláãkovou,

které se sice nedostaly do finálo-

vého kola, ale také tancovaly

krásnû a patfií jim velk˘ dík za

bojovnost.

Za muÏe nás prezentoval jedin˘,

a to Martin Romanov, kter˘

skonãil ve finálovém kole na

skvûlém 5. místû. V duích tanãi-

la Mí‰a VyslouÏilová s Martinem

Romanovem, ktefií svou skvûlou

souhrou a v˘born˘m tancem zís-

kali místo první. Verãa Ichová

s Petrou Sedláãkovou a Monika

Divácká s Luckou La‰tovkovou

sice nepostoupily do finálového

kola, ale také jim patfií velk˘ dík

za bojovnost a úãast. Závûrem

soutûÏe bylo electric boogie, kde

nás prezentoval Martin Sedlá-

ãek, kter˘ skonãil na skvûlém 

5. místû.

A co na to Petra âechová, ve-

doucí souboru? „Mám skvûlou
skupinu lidí. Nejen taneãníkÛ,
ale i skvûl˘ch pfiátel. Mají se rá-
di, podporují se, vzájemnû si po-
máhají, coÏ je pro mû stra‰nû dÛ-
leÏité. Mám je moc ráda, jsem na
v‰echny hrdá a nikdy bych je za
nic nevymûnila! A v‰em samo-
zfiejmû moc gratuluji. Také bych
chtûla touto cestou podûkovat
v‰em rodiãÛm za ochotu, spoleh-
livost a úÏasnou spolupráci, bez
které bych se neobe‰la, a popfiát
jak rodiãÛm, tak v‰em taneãní-
kÛm ‰Èastn˘ nov˘ rok.“

Kolektiv Freeze Dance

Foto: autor ãlánku

Fota: archiv Freeze Dance
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Auto color Design, s. r. o.
Rýmařov
Opavská 69
tel.: 554 230717

salon.rym@autocolordesign.cz
www.autocolordesign.cz

Kurz francouzského jazyka
Jazykov˘ kurz francouz‰tiny pro zaãáteãníky, rozsah 20 hodin,

cena kurzu 1600 Kã.

Pfiedpokládan˘ termín: úter˘ od 15.30 do 16.30

Absolventi kurzu obdrÏí certifikát.

Pfiihlásit se mÛÏete telefonicky na ãísle 554 212 134 

nebo e-mailem na adrese komunitniskola@seznam.cz.

V pfiípadû zájmu budou otevfieny také kurzy

angliãtiny a nûmãiny pro zaãáteãníky.

TERMÍN ZAHÁJENÍ KURZÒ: ÚNOR 2007

Rozsah 20 hodin, cena kurzu 2000 Kã.

Pfiedpokládan˘ termín: úter˘ 17.00 - 19.00

MS Word, MS Excel, internet

Absolventi kurzu obdrÏí certifikát.

Pfiihlásit se mÛÏete telefonicky na ãísle 554 212 134

nebo e-mailem na adrese: komunitniskola@seznam.cz.

V̆ uka probíhá v novû vybudované Komunitní ‰kole 

- PC uãebna vybavená speciálnû pro v˘uku,

doplnûná nejmodernûj‰ím prezentaãním zafiízením

pro pohodlí studentÛ i lektora.

Intenzivní kurz
práce na PC

¤ízením poboãky byl povûfien:
Mgr. Petr Wolff, advokátní koncipient

Kontakt:
Pfiíkopy 5, 795 01 R˘mafiov

tel.: 554 212 443

GMS: 724 107 390

e-mail: petr.wolff@seznam.cz

Dne 2. 1. 2007 byla v R˘mafiovû, Pfiíkopy 5,

zfiízena poboãka advokátní kanceláfie:

JUDr. Ludûk Zakopal, advokát

Krnovská 1397/47, 792 01 Bruntál

zapsán v âAK ã. 3857, IâO: 66 22 36 10

Oznámení o zahájení ãinnosti

Opravy a potahování nábytku,
Ïidlí, rohov˘ch lavic,

ãalounûní dvefií koÏenkou atd.

Provozovna
v prostorách

prodejny
Textil - odûvy

U Hanãí
námûstí Míru 24, R˘mafiov

Mobil: 604 824 895

âalounictví

Petr Luká‰ekâalounictví

Petr Luká‰ek
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Nové jízdní fiády
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MÍSTO NA LYÎE

SE DO LANOVVYDEJTE SE DO LANOVÉHO CENTRA

MÍSTO NA LYÎE

SE DO LANOVÉHO CENTRA
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Soukromá fiádková inzerce
Prodej

• Prodám Avia-31: SkfiíÀ (5 m dlouhá), 5 rychlostí, v depozitu.

Dále prodám mnoho náhradních dílÛ na Avii, alternátor Liaz,

startér na Tatru. Kontakt: Jan Panyla, Pfiíkopy 13, tel.: 604

937 478.

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov hledá
pronájem garáÏe v R˘mafiovû pro osobní vozidlo.

Tel.: 737 177 033 nebo 739 001 474.

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 2. 2. 2007

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 25. 1. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

02/2007

Neobvykl˘ úkaz - lednová duha nad R˘mafiovem



· - Octavia Combi 1.9TDi, r. v. 1999,
4x airbag, ABS, rádio, PC, zadní stû-
raã, senzor svûtel, mlhovky, el. okna
a zrcátka, centrál,. Cena: 189 900 Kã.

■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet, komisní prodej
■ Záruka nízké splátky

■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% 
akontace, staãí OP + ¤P, bez ruãitele 
a na poãkání

■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e 
auto vám zÛstane

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej

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

VW Transporter 2.5 TDi, CZ, servis,
1. maj., r. v. 2003, rádio, posil. fiíz.,
zámek fiad. páky, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 329 900 Kã bez DPH.

·koda Superb 1.9TDi PD, CZ, r. v. 2002,
8x airbag, ESP, ABS, rádio, vyhfi. zrc.,
senzor brzd, alarm, PC, temp., el. okna
a zrcátka a dal‰í. Cena: 319 900 Kã.

·koda Octavia 1.6 LX, r. v.
1998, airbag fiidiãe, rádio, imo-
bilizér, posil. fiíz., zámek fiadící
páky. Cena: 139 900 Kã.

Seat Inca 1.4i 44 kW, 5 míst,
CZ, r. v. 1996, 2x airbag, rádio,
centrál, pos. fiíz., zad. stûr., tón.
skla, imob. Cena: 79 900 Kã.

Peugeot 406 Combi 1.9 TD, r.
v. 1997, airbag, rádio, posil.
fiíz., centrál, senzor stûraãÛ,
mlhovky. Cena: 109 900 Kã.

Opel Astra Combi 1.7D, r. v.
1999, 4x airbag, ABS, rádio, el.
‰íbr, posil. fiíz., zadní stûraã, imo-
bilizér, centrál. Cena: 115 000 Kã.

Citroen Xsara Picasso 2.0 Hdi, r. v.
2000, 4x airbag, ABS, ESP, rádio,
PC, multif. volant, imob., el. okna
a zrc., centrál, CD. Cena: 179 900 Kã.

Suzuki Jimny 1.3,1. maj., CZ, r. v.
1999, 2x airbag, rádio, el. okna, po-
sil. fiíz., zadní stûraã, uzávûrka dif.,
el. zrc., centrál. Cena: 139 500 Kã.

·koda Fabia 1.2, 1. maj., CZ, ser-
vis, r. v. 2003, 2x airbag, ABS, rá-
dio, CD, posil. fiíz., taÏ., zám. fiad.
páky, zad. stûr. Cena: 169 900 Kã.

Fiat Bravo 1.6 16V 100, r. v.
1998, rádio, posil. fiíz., zadní stû-
raã, mlhovky, centrál, imob., el.
okna a zrcátka. Cena: 84 900 Kã.

·koda Fabia Combi 1.4MPi, 1. maj., 
r. v. 2002, 2x airbag, rádio, centrál, po-
sil. fiíz., pal. PC, zám. fiad. páky, imobi-
lizér, el. pfi. okna. Cena: 155 900 Kã.

Renault Kangoo 1.5 dCi, r. v.
2005, rádio, posil. fiíz., zadní
stûraã, el. okna, centrál, air-
bag, ABS. Cena: 249 900 Kã.

·koda Octavia TDi, r. v. 2002, 2x air-
bag, ABS, ASR, PC, vyhfi. zrc., mlhov-
ky, imob., el. okna a zrcátka, centrál,
aut. pfievodovka. Cena: 229 900 Kã.

Opel Astra 2.0DTi, 1. maj., r. v. 2003,
ASR, rádio, CD, pfiípr. pro tel., 4x 
airbag, ABS, imob., el. pfi. okna, Al
kola, centr., el. zrc.. Cena: 219 900.

Ford Focus 1.8TDDi, servis,1. maj.,
r. v. 2003, rádio, posil. fiíz., 4x air-
bag, ABS, imob., el. okna a zrcátka,
centrál. Cena: 229 900 Kã.

Nissan Almera TINO 2.2TDi, CZ, 
1. maj., r. v. 2002, rádio, posil. fiíz., 4x
airbag, ABS, CD, imob., el. okna,
centrál, el. zrcátka. Cena: 199 900 Kã.

·koda Felicia 1.3 LX 40 kW, CZ, 
r. v. 1997, rádio, zámek fiadící pá-
ky, dûlená zadní sedadla, zadní
stûraã, mlhovky. Cena: 69 900 Kã.

Citroen C3 1.4 HDi, 1.maj., r. v.
2004, 4x airbag, CD, rádio, el.
okna, posil. fiíz., centrál, mlhovky
a dal‰í. Cena: 229 000 Kã.

Daewoo Nubira Combi 1.6 LPG, 1. maj.,
r. v. 1999, 2x airbag, ABS, centrál, 
imob., el. okna, posil. fiíz., el. zrc., dûle-
ná zad. sed.. Cena: 99 900 Kã.

Daewoo Matiz 0.8SE, 1. maj., 
r. v. 1999, rádio, centrál, zad. stû-
raã, tón. skla, imobilizér, el. pfi. ok-
na, dûl. zad. sed. Cena: 84 900 Kã.

Renault Mégane 1.6, 55kW, r. v.
1997, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
zadní stûraã, mlhovky, el. okna,
centrál. Cena: 89 900 Kã.

Fiat Marea Weekend, 1.6 16V, r. v.
1998, rádio, centrál, posil. fiíz.,
zadní stûraã, mlhovky, imob., el.
okna a zrcátka. Cena: 98 500 Kã.

· - Fabia 1.4 Comfort, CZ, 1. maj., 
r. v. 2001, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
PC, zámek fiad. páky, zad. stûraã, el.
okna, centrál. Cena: 139 900 Kã.

KLIMAKLIMAKLIMA

KLIMA

DIESEL

DIESEL 4X4DIESEL

DIESEL DIESEL DIESEL

KLIMA

DIGI KLIMAKLIMA

KLIMA LPG

LPG

DIESEL

KLIMA

DIGI KLIMA

DIESELDIGI KLIMA

DIESELDIESEL

1850 – 2000 ccm  od 3.590 Kã

2000 – 2500 ccm  od 3.880 Kã

od 2500 ccm  od 5.800 Kã
Nejlevnûj‰í povinné ruãení!

NAJETO 64 TIS. KM

NAJETO 48 TIS. KM


