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LEDEN
• první r˘mafiovské miminko roku

2007 - Terezka ·opíková - pfii‰lo

na svût 2. ledna ve ‰ternberské po-

rodnici;

• odbor sociálních vûcí a zdravot-

nictví MûÚ R˘mafiov vydal v rám-

ci projektu komunitního plánování

Katalog sociálních sluÏeb R˘ma-

fiovska;

• ve ãtvrtek 4. ledna se v mûstské

knihovnû konala beseda s Janou

Sedláãkovou o cestû po Islandu;

• orkán Kyrill, kter˘ zasáhl 

18. ledna velkou ãást Evropy, do-

razil i do âeska, na R˘mafiovsku

jiÏ nemûl tolik síly, pfiesto poniãil

rozsáhlé plochy lesÛ;

• 24. ledna se v SVâ R˘mafiov ko-

nala vefiejná debata o chystaném

projektu regenerace sídli‰tû Du-

kelská;

• 29. ledna byli v bruntálském ho-

telu Slezan vyhlá‰eni nejlep‰í

sportovci okresu, mezi nimi také

závodník v parkurovém skákání

Josef Kincl z Horního Mûsta, tû-

lesnû postiÏen˘ kuÏelkáfi Zdenûk

Doãkálek a trenér fotbalu Petr

Kostelník z R˘mafiova.

ÚNOR
• v únoru vystavoval v Galerii

Octopus ãelní pfiedstavitel souãas-

ného umûní Vladimír Kokolia;

• zastupitelstvo schválilo tzv. In-

tegrovan˘ dokument, neboli plán

investic mûsta na aktuální volební

období;

• 7. února pfievzal místostarosta

Jaroslav Kala model pÛvodní ka-

menné rozhledny na Pradûdu z ru-

kou jejího autora, rodáka z R˘ma-

fiova, b˘valého profesionálního

hasiãe Kurta BartoÀka; model je

k vidûní v muzeu;

• 22. a 23. února se v Horním

Mûstû uskuteãnila konference zá-

stupcÛ obcí a reprezentantÛ ce-

stovního ruchu pod názvem

Jeseníky v nadûji;

• v pondûlí 26. února zahráli ãle-

nové ochotnického spolku Mahen

v premiéfie kriminální komedii

Normana Robbinse Do hrobky ta-
neãním krokem.

B¤EZEN
• 5. bfiezna byl po osmi mûsících

znovu otevfien rekonstruovan˘

plaveck˘ bazén v Bfiidliãné;

• v úter˘ 6. bfiezna pfievzal r˘ma-

fiovsk˘ kuÏelkáfi Zdenûk Doãkálek

z rukou námûstkynû hejtmana kra-

je Jaroslavy Wenigerové titul

Nejlep‰ího sportovce kraje za rok

2006;

• 23. bfiezna byla slavnostnû zahá-

jena ãinnost Komunitní ‰koly

Gymnázia R˘mafiov a v jejích pro-

storách otevfiena stálá expozice 

akademického malífie Bofika Ze-

mana, absolventa ‰koly;

• V SVâ a muzeu byly dokonãeny

moderní poãítaãové uãebny s bez-

bariérov˘m pfiístupem a pro obãa-

ny byla zprovoznûna sluÏba SMS

rozhlas;

• na konci bfiezna byl odvolán

Dieter Schallner z funkce fieditele

mûstského muzea;

• 28. bfiezna zavítal do knihovny

znám˘ fejetonista a písniãkáfi Jan

Burian, kter˘ pfiedstavil svou ru-

kopisnou kníÏku Îenou se ãlovûk
nerodí, ale stává;

• v pátek 30. bfiezna si hosté bese-

dy Studentského klubu SVâ vy-

slechli vyprávûní Jany ·krabalové

o cestû do Himalájí.

DUBEN
• v Galerii Octopus vystavil v dub-

nu svá díla letos 80let˘ malífi

z Bfiidliãné Josef ·kubna;

• 3. dubna otevfieli r˘mafiov‰tí

skauti v Galerii U Stromu poznání

v knihovnû putovní v˘stavu ke

100. v˘roãí zaloÏení skautské or-

ganizace a 100. jubileu Jaroslava

Foglara;

• mimofiádného úspûchu - 1. místa

v okresním kole fyzikální olympi-

ády - dosáhli Ïáci Základní ‰koly

R˘mafiov Petr KoÀárek a Lenka

Dokoupilová;

• 14. dubna zavedli ãlenové oddílu

sebeobrany a bfii‰ní taneãnice

SVâ publikum po Stopách v písku
do dalekého Orientu;

• 26. dubna se v praÏské kavárnû

Café Savoy konala konference

u pfiíleÏitosti kfitu dvacetitisícího

domu vyrobeného firmou RD

R˘mafiov.

KVùTEN
• 5. kvûtna vystoupil v jazzovém

klubu SVâ znám˘ slovensk˘ jazz-

man Peter Lipa;

• 10. kvûtna se na jevi‰ti mûstské-

ho kina konalo divadelní pfiedsta-

vení hry Donalda Churchilla

Chvilková slabost v podání Hany

Maciuchové a Radoslava Brzo-

bohatého;

• 11. kvûtna se ve hfie Sama

Sheparda Láskou posedlí pfiedsta-

vili Ïáci literárnû-dramatického 

oboru ZU· R˘mafiov;

• 17. kvûtna byla zaloÏena r˘ma-

fiovská organizace SdruÏení pro

podporu lidí s mentálním postiÏe-

ním, jejímÏ hlavním cílem je vy-

tvofiit ve mûstû denní centrum pro

mentálnû handicapované;

• do R˘mafiova zavítal hejtman

kraje EvÏen To‰enovsk˘, aby se

setkal se starosty obcí regionu

a informoval je o moÏnostech ãer-

pání penûz z dotaãních programÛ

EU i státu;

• zástupci mûsta uctili 14. kvûtna

památku hrabûte Franti‰ka Harra-

cha poloÏením kvûtin do hrobky

HarrachÛ v Netínû nedaleko Vel-

kého Mezifiíãí;

• v jifiíkovské Pradûdovû galerii 

oslavil fiezbáfi Jifií Halouzka zápis

dvou sv˘ch dûl do ãeské Guines-

sovy knihy rekordÛ a ocenûní

Svûtového sdruÏení betlémáfiÛ za

nejvût‰í dfievûn˘ betlém svûta;

• taneãnice TK Jes získaly na mist-

rovství republiky v âeské Lípû ti-

tul mistrÛ âeské republiky za cho-

reografii Nezbedné plamínky.

âERVEN
• 2. ãervna byla v Galerii Octopus

vernisáÏí zahájena v˘stava barev-

n˘ch fotografií úãastníkÛ soutûÏe

O Cenu Karla Schinzela;

• tent˘Ï den se na hradû Sovinci

slavnostnû otevírala v˘stava soch

Michala Gabriela, v˘znamného

souãasného v˘tvarníka a ãlena

skupiny Tvrdohlav˘ch;

• 7. ãervna se v kapli V Lipkách 

uskuteãnil koncert Ireny Budwei-

serové, známé interpretky a autor-

ky spirituálÛ a gospelÛ;

• 16. ãervna oslavili manÏelé

Jifiina a Svatopluk Podaní zlatou

svatbu, tedy 50 let spoleãného Ïi-

vota;

• Jan Sochor a Vûra Tomanová vy-

bojovali tituly vicemistrÛ âeské

republiky v kuÏelkách;

• muzeum pfiipravilo 23. ãervna

muzejní den a muzejní noc, tento-

krát ve znamení stra‰idel;

• na konci ãervna zavítala do

R˘mafiova skupina mlad˘ch Ke-

ÀanÛ, ktefií zde v rámci projektu

Fotbal pro rozvoj besedovali se
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studenty, sehráli nûkolik zápasÛ

v kopané a nav‰tívili projekt

Afrika, kter˘ uspofiádala ZU·

R˘mafiov.

âERVENEC
• magické datum 7. 7. pfiilákalo do

obfiadní sínû janovického zámku

rekordních dvanáct párÛ snouben-

cÛ;

• v sobotu 7. ãervence vybojovala

r˘mafiovská fotbalová pfiípravka

pohár vítûze na olympijském sta-

dionu v Mnichovû;

• 16. ãervence odvolala rada mûs-

ta jednatele Mûstsk˘ch sluÏeb

Martina Valu;

• do R˘mafiova pfiijeli na pfiátel-

skou náv‰tûvu studenti z litevské-

ho mûsta Alytusu;

• 26. ãervence byl z textilní expo-

zice r˘mafiovského muzea odcizen

vzácn˘ brokátov˘ ornát nevyãísli-

telné hodnoty, policie pachatele

dosud nedopadla;

• 27. ãervence zahrál v jazzclubu

pro fanou‰ky alternativní hudby

bubeník Pavel Fajt.

SRPEN
• dva mladí hudebníci z R˘mafio-

va, Ïáci ZU·, vyrazili ve dnech 

9. - 16. ãervence do italského Ma-

pella, aby se zapojili do meziná-

rodního orchestru v rámci student-

ského projektu Svût pfiátel;

• 25. srpna se v obfiadní síni zám-

ku v Janovicích konala diamanto-

vá svatba, v pováleãné historii

R˘mafiova teprve podruhé; své

ano si po 60 letech znovu fiekli

manÏelé RÛÏena a Václav Tlapa-

lovi;

• mistrovství Evropy ve westerno-

v˘ch dovednostech spojené se

soutûÏí o Cenu Indiany Jonese se

konalo ve skautském stfiedisku Na

Stráni jiÏ podesáté;

• v srpnu mûli náv‰tûvníci Galerie

Octopus moÏnost zhlédnout díla

undergroundového muzikanta, bás-

níka a v˘tvarníka Pavla Zajíãka;

• k tradiãním srpnov˘m sportov-

ním událostem patfií motokrosov˘

závod v Ondfiejovské dolinû

a DuKo triatlon u edrovického

rybníka;

• v srpnu nechybûly v zahradû

Hedvy ani hudební festivaly pro

mladou generaci - hiphopov˘

Battle Kings (11. 8.) ãi ska a reg-

gae festival R˘mafiovská Ska-

tastrofa (25. 8.).

ZÁ¤Í
• 6. záfií se konalo mimofiádné za-

sedání zastupitelstva, které projed-

návalo prodej pozemkÛ v soused-

ství b˘valé vajíãkárny na OkruÏní

ulici; v tûchto místech by mûl

v budoucnu vyrÛst supermarket;

• na setkání se starostou Petrem

Kloudou a vedoucím r˘mafiovské-

ho oddûlení Policie âR Milanem

Ondra‰íkem pfiijel nov˘ policejní

rada Okresního policejního fiedi-

telství v Bruntále Tomá‰ Tuh˘;

• R˘mafiovsko, o. p. s., vydalo ex-

kluzivní nástûnn˘ kalendáfi

Jeseníky 2008 s tipy na v˘lety,

kter˘ má slouÏit propagaci turisti-

ky a cestovního ruchu;

• 14. záfií se pfied zaplnûn˘m vel-

k˘m sálem SVâ odehrál koncert

bratfií EbenÛ;

• na duchovnû-umûleckém pásmu

kostelním v Albrechticích u R˘-

mafiova 22. záfií vystoupila mimo

jiné mladá básnífika Marie ·Èastná,

nositelka Ceny Jifiího Ortena;

• rada mûsta jmenovala nov˘m

jednatelem Mûstsk˘ch sluÏeb

Antonína Urbánka a fieditelkou

muzea Lenku Baborovskou;

• 28. záfií zazpívala na pódiu jaz-

zového klubu SVâ ãerno‰ská blu-

esová legenda Vera Love v dopro-

vodu kapely ãeského emigranta

George Kozela.

¤ÍJEN
• mûsto získalo dotaci na 1. etapu

projektu kulturnû-sportovního are-

álu v zahradû Hedvy;

• s odváÏn˘m cestovatelem po

Sibifii Karlem Bublákem se mohli

setkat zájemci v knihovnû pfii be-

sedû o jeho poslední v˘pravû po

fiece Lenû;

• zajímavou v˘stavu koláÏí a foto-

graficky ilustrovan˘ch sonetÛ

pfiedstavil v fiíjnu v Galerii Octo-

pus Lubo‰ Tesafi;

• 27. fiíjna se v Bruntále a mora-

vickém hotelu Avalanche volila

vítûzka mezinárodní SoutûÏe

Superkrás, kterou se stala Monika

Vaculíková z Bruntálu;

• v galerii Gymnázia R˘mafiov by-

la zahájena dal‰í z kaÏdoroãních

v˘stav fotografa Jindfiicha ·treita

Dûti ze zámku;

• rocková kapela The Pant natoãi-

la v SVâ R˘mafiov své první

DVD.

LISTOPAD
• listopadová v˘stava v Galerii

Octopus pfiiblíÏila tvorbu grafika

a básníka Bohuslava Reynka a je-

ho syna, fotografa Daniela Reyn-

ka;

• na své poslední leto‰ní schÛzce

12. listopadu se ãlenové místní or-

ganizace Spoleãnosti pro podporu

lidí s mentálním postiÏením do-

hodli na termínu otevfiení vznikají-

cího denního centra pro mentálnû

handicapované Kouzlená bufiinka

- zaãne fungovat 7. ledna 2008

v prostorách budovy SVâ na

Divadelní ulici;

• v jazzovém klubu se 16. listopa-

du konal koncert brnûnské bigbea-

tové legendy Ty Syãáci a praÏské-

ho tria jazzov˘ch experimentátorÛ

Plankton;

• záhadolog, spisovatel a scenáris-

ta Arno‰t Va‰íãek uvedl na pfied-

ná‰ce v knihovnû tajemnou ëáb-

lovu bibli do nov˘ch souvislostí;

• v sobotu 17. listopadu se poprvé

otevfiely dvefie Nedûlní ‰koly ve

Stránském, kde se budou vyuão-

vat tradiãní fiemesla;

• radnice ocenila nejlep‰í studenty

a Ïáky r˘mafiovsk˘ch ‰kol u pfiíle-

Ïitosti Dne studentÛ.

PROSINEC
• prosincová v˘stava v Galerii

Octopus nabídla tfii pohledy na re-

ligiózní Ïivot na Slovensku, v˘sta-

vu ãernobíl˘ch fotografií Markéty

Luskaãové, Andreje Bána a Tibora

Huszára;

• 8. prosince se v jazzovém klubu

se‰li pfiíznivci bluegrassu na kon-

certû amerického kytaristy Jim-

myho Bozemana a kapely P.R.S.T.;

• 14. prosince se konala premiéra

hry Thortona Wildera Na‰e mûs-
teãko v nastudování novû zaloÏe-

ného ochotnického spolku Pradi-

vadlo;

• vánoãní koncert klasické hudby

nabídlo trio hudebnic Musica in

tre ve stfiedu 19. prosince.

Pfiipravila ZN
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Advent sbliÏuje
Ve ãtvrtek 6. prosince se na r˘mafiovském

námûstí pod vánoãním stromem oz˘valy

hlásky témûfi stovky dûtí ze ãtyfi matefisk˘ch

‰kol, které v dobû adventu pfii‰ly potû‰it

v doprovodu uãitelek své rodiãe i kolem-

jdoucí vánoãními písnûmi a fiíkankami.

Odmûnou jim byl velk˘ potlesk mnohaãetné-

ho davu, ‰Èastné úsmûvy rodiãÛ a navíc slad-

ké mlsání, které jim rozdával místostarosta

R˘mafiova Jaroslav Kala spoleãnû s vedoucí

odboru ‰kolství a kultury Leonou Pleskou.

Mikulá‰sko-vánoãní tematika ovládla díky

dûtem z matefisk˘ch ‰kol i sklepení mûstské-

ho muzea. Zatímco Mikulá‰ s andûly a ãerty

musel v pfiedveãer svého svátku ‰lapat po

blátiv˘ch, zamlÏen˘ch ulicích bez stopy snû-

hu, sklepení muzea mu nabídlo alespoÀ iluzi

zasnûÏen˘ch strání. Pod spoustou snûhov˘ch

vloãek se tu se‰la celá pfiehlídka Mikulá‰Û,

ãertÛ a bûlostn˘ch i zlatav˘ch andûlÛ, spo-

leãnû s velk˘m snûhulákem a lesními zvífiát-

ky. Mikulá‰ pfiiná‰í pfiedzvûst blíÏících se vá-

noãních svátkÛ, a tak není divu, Ïe dûti pfii-

pojily k typick˘m figurkám i nûkolik vánoã-

ních pfiání a pûknû vy‰ívan˘ch ãerven˘ch po-

noÏek, které jsou tu pfiichystány na vysnûné

dárky. JiKo a ZN

VESELÉ VÁNOCE V MUZEU

V MùSTSKÉM
MUZEU 

V R¯MA¤OVù 
NA VÁS âEKAJÍ

SNùHULÁCI,
âERTÍCI, 
MIKULÁ·

A VÁNOâNÍ 
STROMEâEK

Zveme v‰echny
na dûtskou v˘stavu se zimní a vánoãní tematikou

5. 12. - 30. 12. 2007

V˘stavu pfiipravily dûti z matefisk˘ch ‰kol
v Janovicích a v R˘mafiovû
Vstup pro v‰echny zdarma

Pohotovostní sluÏby Bytermu
v prÛbûhu vánoãních svátkÛ

Byterm R˘mafiov si dovoluje oznámit v‰em nájemníkÛm bytÛ ve

vlastnictví mûsta pohotovostní sluÏbu pro pfiípad havárií bûhem vá-

noãních svátkÛ.

Pohotovost je drÏena od 8.00 do 15.00 na ãíslech:

• Voda a odpady Mûstské sluÏby, Bohumil Mofikovsk˘ 737 241 057

TZB, Jifií Vavrou‰ek 603 531 811

• Elektfiina Roman Szukalski 602 127 196

• Plyn Severomoravská plynárenská, a. s. 1239 (nepfietrÏitû)

Pouze pro pfiípad závaÏn˘ch havárií!

Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

DÛm R. ·tûrby, 1969 DÛm R. ·tûrby, 2007

Pfiejeme v‰em nájemníkÛm
i ostatním obãanÛm mûsta klidné proÏití
vánoãních svátkÛ a úspû‰né vykroãení

do nového roku 2008.

Kolektiv zamûstnancÛ organizace Byterm
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Aktuálnû z mûsta

Nájemné se bude zvy‰ovat
V pondûlí 3. prosince se uskuteãnilo fiádné

zasedání Rady mûsta R˘mafiova. Radní na

nûm pfiijali celkem ‰estaosmdesát usnesení,

z nichÏ dvaadvacet mûlo charakter doporu-

ãení pro jednání zastupitelstva mûsta.

Vût‰inu usnesení tvofiily majetkové a bytové

záleÏitosti.

Rada mûsta vzala na vûdomí Celomûstsk˘

kalendáfi akcí na rok 2008 (konkrétní akce na
první pololetí roku 2008 pfiineseme v prvním
vydání R˘mafiovského horizontu 18. ledna)
a dále schválila plán zasedání rady mûsta.

Rada mûsta rovnûÏ projednala obsáhl˘ mate-

riál t˘kající se v˘‰e nájmu bytÛ, nebytov˘ch

prostor a pozemkÛ ve vlastnictví mûsta pro

rok 2008.

Ve vûci nájmu bytÛ byla schválena vyvolá-

vací ãástka pro byty pronajímané na základû

nejv˘‰e nabídnutého nájemného. Tato ãástka

se zv˘‰ila z 24 Kã/m2 na 26 Kã/m2 u stan-

dardního bytu. (Jen pro zajímavost, prÛmûr-

ná v˘‰e vydraÏeného nájemného ãinila v ro-

ce 2007 ãástku 40,50 Kã/m2.) Rada mûsta zá-

roveÀ stanovila v˘‰i nájemného pro byty

pronajímané obãanÛm evidovan˘m v pofiad-

níku na byty, a to na ãástku 21,36 Kã/m2

u standardních bytÛ a 19,22 Kã/m2 u bytÛ se

sníÏenou kvalitou. V̆ ‰e uvedené sazby ná-

jemného se t˘kají pouze novû pronajíma-

n˘ch bytÛ, tyto sazby budou v prÛbûhu trvá-

ní nájemního vztahu valorizovány o úfiednû

pfiiznan˘ pfiírÛstek prÛmûrného roãního inde-

xu spotfiebitelsk˘ch cen pfiedchozího roku 

(= inflace).

Zv˘‰ení nájemného u stávajících „regulova-

n˘ch“ nájemních smluv probíhá v souladu se

zákonem ã. 107/2006 Sb., o jednostranném

zvy‰ování nájemného z bytÛ, a sdûlením mi-

nisterstva pro místní rozvoj ã. 151/2007.

Toto zv˘‰ení bylo schváleno radou mûsta

v srpnu tohoto roku. Nájemníci jiÏ oznámení

o jednostranném zv˘‰ení nájemného obdrÏe-

li, takÏe vûdí, Ïe od 1. ledna 2008 budou za

m2 plochy standardního bytu (dfiíve I. kate-

gorie) platit 17,63 Kã.

Sazby nájemného u nebytov˘ch prostor

a pronájmy pozemkÛ lze valorizovat v ná-

vaznosti na v˘voj inflace, pfiiãemÏ úãinnost

zmûn se stanoví zpravidla k 1. lednu bûÏné-

ho kalendáfiního roku. Základní sazby za m2

byly naposledy valorizovány k 1. 1. 2005.

Vzhledem k v˘voji inflace bylo rozhodnuto

nenavy‰ovat sazby nájemného pro nebytové

prostory a pozemky a rada mûsta pouze vza-

la na vûdomí jejich aktuální v˘‰i. MoÏnost

navy‰ování sazeb bude projednávána v prÛ-

bûhu roku 2008 s tím, Ïe by nové sazby ná-

jemného platily od 1. ledna 2009. Roãní zá-

kladní sazba nájemného pro podnikatelskou

ãinnost se tedy bude v roce 2008 pohybovat

od 420 Kã/m2 za hlavní plochy v ostatních

ãástech mûsta aÏ po 648 Kã/m2 v intenzivním

centru mûsta. Roãní sazba nájemného pro

podnikání v fiemeslné malov˘robû nebo v ne-

dostatkov˘ch sluÏbách je ve stejn˘ch lokali-

tách sníÏena o 30 %. Pokud je úãelem pro-

nájmu ãinnost ve ‰kolství, kultufie, sportu

atd., je roãní sazba nájemného jednotná 

- 120 Kã/m2. VydraÏená sazba nájemného ze-

jména na námûstí a v jeho nejbliÏ‰ím okolí se

ale díky vysoké poptávce po podnikatel-

sk˘ch prostorech v posledních dvou letech

pohybuje pfiibliÏnû na dvojnásobku základní

sazby nájemného.

Poslední projednávanou záleÏitostí ve vûci

cen roku 2008 byla cenová mapa pro prodej

pozemkÛ z majetku mûsta. Pozemky na úze-

mí mûsta a jeho místních ãástí se prodávají

za základní cenu plus pfiíspûvek za dostup-

nost jednotliv˘ch inÏen˘rsk˘ch sítí. Stávající

cenová mapa a v˘‰e pfiíspûvku platí od 

1. ãervence 2007, tzn. rada mûsta je nezv˘‰i-

la, ale pouze vzala ceny na vûdomí. 

JiKo a Ing. Lenka Vavfiiãková

Do konce leto‰ního roku bude na MûÚ R˘mafiov zfiízeno kontaktní místo s názvem Czech POINT. Jedná

se o asistované místo pro komunikaci obãana s vefiejnou správou, které umoÏní zajistit v˘stupy

z Obchodního rejstfiíku, Katastru nemovitostí a Îivnostenského rejstfiíku. Pro pfií‰tí rok se pfiipravuje

roz‰ífiení i o v˘pis z Rejstfiíku trestÛ. O podrobnostech této sluÏby vás budeme v nejbliÏ‰ím termínu infor-

movat. Zdroj: www.rymarov.cz

Na mûstském úfiadû je moÏné platit platební kartou
Pro zlep‰ení sluÏeb obãanÛm zavedl Mûstsk˘ 

úfiad v R˘mafiovû od 1. prosince tohoto roku ve

své hlavní pokladnû moÏnost provádût platby

závazkÛ vÛãi mûstu platební kartou. Dle smlou-

vy s bankovním ústavem mÛÏeme akceptovat

bûÏnû pouÏívané karty typu MasterCard,

MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa

Electron, American Express, JCB Cards, Diners

Club International. Terminál je umístûn zatím

pouze na hlavní pfiíjmové pokladnû na nám.

Míru 1 (II. poschodí radnice), kde lidé platí nej-

ãastûji místní poplatky za komunální odpad a za

psa, nájemné z pozemkÛ, pokuty uloÏené odbo-

ry úfiadu a jiné správní a administrativní poplat-

ky. Pokud bude ze strany obãanÛ o tento zpÛsob

úhrady zájem, mûly by b˘t do budoucna termi-

nály na pfiíjem platebních karet umístûny také

do dal‰ích dvou budov mûstského úfiadu (nám.

Svobody 5 a 8. kvûtna 48).

UpozorÀujeme, Ïe úhradu platební kartou je

nutno pfii placení nahlásit pfiedem.

Vûfiíme, Ïe na‰í sluÏby brzy vyuÏijete.

Ing. Martin Ondra,
finanãní odbor MûÚ R˘mafiov

Vítání dûtí pod vánoãním stromeãkem
V sále SVâ na Divadelní ulici se konalo v sobotu 8. pro-

since ãtvrté a souãasnû poslední leto‰ní vítání novû naroze-

n˘ch obãánkÛ mûsta R˘mafiova. Nejmen‰í obãánky a jejich

rodiãe, prarodiãe a pfiíbuzné pfiivítali starosta mûsta Petr

Klouda, BoÏena Filipová, pfiedsedkynû kulturní komise,

Kvûtoslava Sicová, pfiedsedkynû komise pro obãanské zá-

leÏitosti, a cel˘ t˘m, kter˘ celoroãnû vítání tûch nejmen‰ích

do Ïivota pfiipravuje.

Z osmnácti pozvan˘ch novorozencÛ byla nejmlad‰í

Darinka Golasowská (8. 11. 2007) a nejstar‰í Natálka

Stárková (14. 8. 2007). Rodiãe se zapsali do pamûtní knihy

a dûti dostaly od mûsta mal˘ dárek. ProtoÏe se poslední ví-

tání konalo v dobû adventní, zazvonil na závûr kouzeln˘

zvoneãek, kter˘ by mûl podle slov Kvûtoslavy Sicové pfii-

nést dûtem i jejich rodiãÛm splnûní v‰ech jejich tajn˘ch

pfiání a pfiedev‰ím pevné zdraví, pohodu a radost. JiKo

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov se zapojil do projektu Czech POINT



V atmosféfie chladn˘ch dnÛ mohla kaÏdého

náv‰tûvníka mile potû‰it v˘stava v knihovnû.

Od 19. 11. do konce listopadu zde studenti

na‰eho gymnázia od primy po kvartu vysta-

vovali své práce na téma Voda.

Z v˘tvorÛ d˘chne témûfi letní atmosféra.

Pfieneseme se do podmofiského svûta, pozná-

me Ïivot na vodû, ve voskov˘ch batikách

spatfiíme, co v‰e dokáÏe voda. A proã se ne-

napít ze zajímavû zdoben˘ch pohárkÛ?

Vidíme, Ïe voda se dá ztvárnit na spoustu

moÏn˘ch zpÛsobÛ a rozhodnû s ní není nuda.

Perliãka na závûr: vût‰ina v˘tvorÛ vznikala

z odpadov˘ch materiálÛ.

Dal‰í ãást expozice se nachází v prostorách

‰koly, kde vás u vstupu pfiivítá mohutn˘ vo-

dopád s fantastick˘mi rybami. 

Pavlína DoleÏelová
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Proã jsem si ho vybral?
S VíÈou se znám pfies jeho taÈku,

kterého jsem si váÏil pro jeho

pracovitost, upfiímnost a také ve-

selou povahu. BohuÏel uÏ není

mezi námi a tak mû zajímá, jak

se s tím po pracovní stránce vy-

rovnal jeho syn.

R˘mafiovskou prádelnu vybudo-
val tvÛj taÈka. Zcela jistû jste
mûli rozdûlené úkoly, ale teì jsi
na to sám. Jak to zvládá‰?
Samozfiejmû Ïe z poãátku to ne-

bylo jednoduché a ztráta otce je

pro mû stále nenahraditelná.

Pfiesto jde Ïivot dál. Jsem velmi

rád za to, Ïe jsme velká rodina

a vzájemnû si pomáháme.

Kromû nejbliÏ‰ích mi velmi po-

máhají tátovi bratfii (str˘cové

Ferda, Hubert a Josef).

Bude se prádelna je‰tû roz‰ifio-

vat nebo uÏ to tak staãí?
Budova prádelny se za 15 let proti

pÛvodní roz‰ífiila pûtinásobnû. V‰e

se odvíjelo od poptávky po na‰ich

sluÏbách a s tím i nutnosti zajistit

dostaãující strojové a technické

vybavení, sociální zázemí pro za-

mûstnance, dílny pro údrÏbu a do-

pravu, sklady atd. V roce 1992 tá-

ta zaãínal se ãtyfimi zamûstnanci,

dnes jich máme v R˘mafiovû bez-

mála padesát. Souãasn˘ stav je jiÏ

dostaãující a dal‰í roz‰ifiování ne-

mám v plánu.

Má‰ pfiedstavu, co bys dûlal,
kdybys nemûl prádelnu?
Pravdûpodobnû bych obchodo-

val s motorkami. MoÏná bych

mûl prodejnu a servis. VÏdycky

se mi motorky líbily a stále to 

trvá. Kdoví, tfieba si je‰tû splním

svÛj sen.

Vím, Ïe jsi jezdil motokros, zá-
vodí‰ je‰tû? A co tvÛj voln˘ ãas?
Motokros jsem jezdil do roku

1995, kdy jsem mûl dva váÏné 

úrazy, a proto jsem tohoto sportu

musel ze zdravotních dÛvodÛ za-

nechat. Pfiesto nás s taÈkou láska

k motoristickému sportu neopus-

tila a na‰li jsme ‰etrnûj‰í alterna-

tivu pro mé klouby - závody sil-

niãních motocyklÛ.

Jezdím Pfiebor âR ve tfiídû nad

600 ccm, v nûmÏ jsem v loÀském

roce dosáhl svého nejlep‰ího 

umístûní, celkovû 4. místa. Voln˘

ãas trávím také sportem, v zimû

hraji hokej a florbal, v létû jez-

dím na horském kole a motorce.

Pfií‰tû: Vítûzslav ·opík se bude

ptát Romana Vepfieka.

·tafeta

·kolství

Známé osobnosti se ptají znám˘ch ãi nûãím pozoruhodn˘ch osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i ãte-

náfie. Spoleãnû s otázkami pfiedávají pomysln˘ ‰tafetov˘ kolík, kter˘ zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-

n˘mi ãi úplnû jin˘mi otázkami dal‰ího zajímavého ãlovûka.

Josef Pipa se ptá Vítezslava ·opíka

V˘stava studentsk˘ch prací na téma Voda

Gymnázium usiluje o titul Eko‰kola
Leto‰ní ‰kolní rok pfiinesl na‰í

‰kole malou, leã v˘raznou zmû-

nu. Pfiihlásili jsme se do meziná-

rodní sítû Eko‰kol, do níÏ je za-

pojeno asi 20 000 ‰kol na celém

svûtû. U nás tento projekt za‰tiÈu-

je ekologické sdruÏení Tereza

v Praze (www.terezanet.cz).

V rámci projektu Eko‰kola studen-

ti spolu s pedagogy postupují pod-

le pfiedem vytãen˘ch krokÛ.

Zab˘vají se hlavními tématy Voda,

Odpady, Energie a Îivotní prostfie-

dí a v rÛzn˘ch pfiedmûtech se sna-

Ïí tato témata zpracovávat. Na po-

ãátku jsme vytvofiili pracovní t˘m,

kter˘ tvofií zástupci studentÛ a pe-

dagogick˘ch i ostatních pracovní-

kÛ ‰koly. Spoleãnû se snaÏíme vy-

myslet a zrealizovat zámûr, jak pfii-

spût k ekologiãtûj‰ímu chodu ‰ko-

ly. A nejde jen o my‰lenky, mnozí

Fota: archiv Gymnázia R˘mafiov
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ze studentÛ mají v˘borné nápady

i kritické pfiipomínky k problé-

mÛm kolem sebe. Student‰tí zá-

stupci ekot˘mÛ potom pÛsobí na

své spoluÏáky ve tfiídû a do ãinnos-

ti jsou zapojeni v‰ichni.

Najednou ve ‰kole více sl˘cháme

pojmy eko‰kola, ekologie, Ïivot-

ní prostfiedí, ‰etfiení vodou a elek-

tfiinou, tfiídûní odpadÛ. Zam˘‰lí-

me se nad mnoÏstvím odpadÛ,

které vyprodukujeme. Mnozí

z nás se pozastaví a snaÏí se s tou-

to problematikou nûco udûlat

a nûco na ní zlep‰it. Leckdo si 

uvûdomí, Ïe kaÏd˘ jednotlivec

mÛÏe pomoci. Napfiíklad zapoje-

ním se do ‰kolních soutûÏí ve

sbûru rÛzn˘ch odpadov˘ch mate-

riálÛ. Studentky 4. B organizují

pro celou ‰kolu sbûr PET lahví,

právû se uskuteãnil celo‰kolní

sbûr starého papíru, stále probíhá

sbûr hliníku ãi víãek z PET lahví.

Ale nejde jen o odpady. Studenti

se zab˘vají i dal‰ími ekologick˘-

mi aktivitami. V hodinách ãi

krouÏcích sledují spolu s pedago-

gy spotfiebu elektrické energie,

zam˘‰lí se, kde jsou ve ‰kole re-

zervy, jak u‰etfiit. Nebo zkoumají

kvalitu vody blízk˘ch vodních

zdrojÛ. Dal‰í skupiny studentÛ

pracují na projektech monitorují-

cích stav Ïivotního prostfiedí

v blízkosti ‰koly ãi v rÛzn˘ch lo-

kalitách R˘mafiova a okolí.

Zde je jen nástin nûkolika ãinnos-

tí, na nichÏ studenti pracují.

Aktivit je samozfiejmû víc a mno-

zí pfiicházejí s velmi dobr˘mi ná-

pady. Jsme sice na poãátku cesty,

na jejímÏ konci je v˘sledek - zís-

kání titulu Eko‰kola, ale nejde

o cíl. Jde o to, abychom si uvûdo-

mili sebe, své okolí a popfiem˘‰-

leli, jestli chceme nûjak pomoci

a jak na to. Îe jsme na dobré ces-

tû, o tom svûdãí ocenûní za eko-

logické aktivity, které získala na-

‰e ‰kola v rámci Moravskoslez-

ského kraje. Pavlína DoleÏelová

Pfiíbûhy bezpráví na r˘mafiovském gymnáziu
V mûsíci listopadu pofiádala spoleãnost

âlovûk v tísni tfietí roãník projektu

Pfiíbûhy bezpráví. Jeho cílem bylo 

oslovit mladé lidi a vzbudit u nich zá-

jem o problematiku pováleãn˘ch ães-

koslovensk˘ch dûjin a období totality,

coÏ jsou témata zatím opomíjená.

Prostfiednictvím dokumentárních nebo

hran˘ch fil-

mÛ se studen-

ti mohli se-

známit s pfií-

bûhy lidí, kte-

fií zaÏili bez-

práví komu-

n i s t i c k ˘ c h

k r i m i n á l Û .

Poté následo-

vala debata

s pamûtníkem

oné doby, pfií-

padnû s histo-

rikem ãi tvÛr-

cem nûkteré-

ho z filmÛ.

Na r˘mafiov-

ském gymná-

ziu se Pfiíbû-

hy bezprá-

ví promítaly

27. listopadu. V leto‰ním roãníku bylo

na v˘bûr ze ãtyfi filmÛ, dvou dokumen-

tárních a dvou hran˘ch. Zvolili jsme

dílo reÏiséra Jaromíra Poli‰enského In
nomine patris z roku 2004. Jedná se

o celoveãerní snímek zachycující udá-

losti kolem tzv. ãího‰Èského zázraku.

Podle svûdkÛ se v prosinci 1949 bû-

hem m‰e v kostele v malé vesniãce

âího‰ti nûkolikrát pohnul pÛlmetrov˘

krucifix na oltáfii. ·ífiící se zpráva o zá-

zraku pfiitáhla pozornost StB.

âího‰Èsk˘ faráfi Josef Toufar byl za-

tãen, vystaven krut˘m v˘slechÛm a nu-

cen k pfiiznání, Ïe pomocí provázkÛ

a gumiãek h˘bal s kfiíÏem. Komunis-

tické orgány mezitím nechaly dvûma

mlad˘mi filmafii natoãit na téma ãí-

ho‰Èského zázraku propagandistick˘

snímek, kter˘ mûl katolickou církev 

usvûdãit z podvodu. Film samotn˘ ne-

ní pfiesnou historickou rekonstrukcí

pfiípadu, neuvádí Ïádná jména kromû

obûtí, ale pfiesto je velmi pÛsobiv˘.

Vesniãka âího‰È leÏí poblíÏ Ledãe nad

Sázavou na Vysoãinû. Shodou okol-

ností z oné oblasti pochází i v˘znamn˘

historik na‰eho kraje pan Mgr. Jifií

Karel, kter˘ se ochotnû dostavil na be-

sedu se studenty. Mluvil o faráfii

Toufarovi, kter˘ byl podle tehdej‰ích

svûdectví vel-

mi oblíben˘m

k n û z e m ,

a o tom, jak

se povinnû

chodilo na

p r o m í t á n í

Bûda tomu,
skrze nûhoÏ
pfiichází po-
hor‰ení, jak

znûl název 

onoho propa-

gandistického

filmu.

Studenty za-

sáhl fakt, Ïe

vy‰etfiovatel,

kter˘ zpÛso-

bil smrt Jo-

sefa Toufara,

byl odsouzen

v roce 1998 k pûti letÛm vûzení, ov‰em

trest mu byl na základû odvolání sní-

Ïen na dva roky a ze zdravotních dÛ-

vodÛ jej nikdy nenastoupil.

Mgr. Karel vyprávûl o vlastních záÏit-

cích z doby totality, o lidech, které znal

a ktefií byli odsouzeni k smrti ãi k mno-

ha letÛm vûzení. Vzpomínal na lido-

vecké funkcionáfie Jana Tuãka, Karla

Veselého a dal‰í, ktefií pocházeli z Ji-

hlavy, byli odsouzeni k trestu smrti za

velezradu a pfiípravu vraÏdy (jíÏ se ne-

dopustili) a místní kat je odmítl popra-

vit. Dále poukázal na to, Ïe doba bez-

práví netrvala pouze bûhem padesá-

t˘ch let, ale Ïe je‰tû v roce 1988 zem-

fiel v komunistickém vûzení nespra-

vedlivû odsouzen˘ Pavel Wonka.

Pfiíbûhy bezpráví vyvolaly u studentÛ

silnou odezvu a snad je povedou

k vût‰ímu zájmu o období, které ani ti

nejstar‰í z nich jiÏ nezaÏili. 

Eva ·védová

Gymnázium, R˘mafiov, p. o.

Sokolovská 34

Rýmařov

si vás dovoluje pozvat na

Den otevfien˘ch dvefií

9. ledna 2008
od 10.00 do 17.00

• pfiijímaãky naneãisto

• ukázky v˘uky

• informace o ‰kole

• v˘stava pouÏívan˘ch uãebnic

www.gymnaziumrymarov.cz

Faráfi Josef Toufar
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Sa‰a z Primy je nejoriginálnûj‰í
Úspûch loÀského roku, kdy stu-

dentka na‰í ‰koly získala titul

Miss sympatie, se letos znovu 

opakoval. VÛbec jsme nepoãíta-

li, Ïe v silné konkurenci znovu

obstojíme a dosáhneme na ‰piã-

ku ledovce.

SoutûÏilo se ve ãtyfiech disciplí-

nách. Celkem bylo pfiihlá‰eno 

11 soutûÏících. Na‰i ‰kolu a R˘-

mafiov reprezentovala studentka

ãtvrtého roãníku Khandarmaa

Tsogt, alias Sa‰a. Jedním z úko-

lÛ bylo pfiedstavit svÛj region.

Sa‰a se úkolu velmi dobfie zhos-

tila. Zvolila systém prÛvodce,

inspirací jí byl znám˘ román 

M. Viewegha Úãastníci zájezdu.

Ve svém programu seznámila

v‰echny pfiítomné s okolím a pa-

mátkami R˘mafiova, Re‰ovsk˘-

mi vodopády, janovick˘m zám-

kem, hradem Sovincem a s nej-

vy‰‰í horou JeseníkÛ.

Druhou disciplínou byl typick˘

krajov˘ prvek. Vybrala Petrovy

kameny, ke kter˘m se váÏe po-

vûra, Ïe jsou místem sletÛ ãaro-

dûjnic. ÚÏasná ãarodûjnice sdûli-

la porotû a v‰em úãastníkÛm

v sále, Ïe se brzy spoleãnû uvidí,

nûkteré porotce a dokonce i di-

váky identifikovala jako své

spolupracovnice. Pobavila nejen

cel˘ sál, ale i porotu.

Ve tfietí, volné disciplínû si vy-

brala lidovou mongolskou píseÀ.

âesk˘ text byl simultánnû pro-

mítán na plátno, aby porota ro-

zumûla, o ãem zpívá. DoplÀkem

byl mongolsk˘ kroj.

Do ãtvrté disciplíny bylo zafiazeno

typické krajové jídlo. R˘mafiovsko

své typické jídlo nemá, a tak jsme

v nadsázce zvolili „âarovné pu-

sinky - kousíãek úsmûvu, ‰petku

lásky, Ïdibek touhy a za stále se

zvy‰ujícího tlukotu srdce líbáme

10 minut do stavu uvolnûní a ra-

dosti z ãarovné pusinky“. V její in-

terpretaci se v‰ichni dozvûdûli, jak

pusinky pfiipravit. Návod i samot-

né pusinky byly okamÏitû rozebrá-

ny. Na jejich pfiípravû se podílela

paní Ludmila Axmanová.

Sa‰a se stala Miss originality

2008 za originálnû pfiipraven˘

program ve v‰ech disciplínách.

10. ledna pfievezme na veletrhu

Regiontour v Brnû ocenûní z ru-

kou ministra pro místní rozvoj.

Jan Dobe‰, SSO· Prima, s. r. o.

Na snûhu
nezvládla smyk

Jízdu na zasnûÏené a kluz-

ké vozovce nezvládla 

27. listopadu u Jamartic

26letá fiidiãka Felicie. Ta

pfii jízdû táhlou zatáãkou

dostala na zasnûÏené silni-

ci smyk a sjela ze silnice.

Auto se pfievrátilo pfies

stfiechu na bok. Vznikla na

nûm ‰koda asi za 30 tisíc

korun, Ïena byla navíc

lehce zranûna.

Rozbil mu
kamením
okna bytu

Z trestného ãinu v˘trÏnic-

tví byl v tûchto dnech ob-

vinûn 43let˘ muÏ z Bfii-

dliãné. Je obvinûn, Ïe 

23. listopadu házel do ok-

na bytu v ãinÏovním domû

na ulici 1. máje v Bfiidliã-

né kameny. Majiteli poni-

ãil tfii sklenûné v˘plnû 

oken a sklenûn˘ konfe-

renãní stolek v ob˘vacím

pokoji. ZpÛsobil mu ‰ko-

du za témûfi pût tisíc ko-

run.

Zpracováno z podkladÛ
tiskové mluvãí PâR Bruntál

Mezi Bruntálem a Val‰ovem do‰lo 

7. prosince ráno k tragické nehodû dvou

osobních vozidel fiízen˘ch muÏi dÛcho-

dového vûku. 67let˘ fiidiã Fabie jel smû-

rem na Val‰ov a zaãal pfiedjíÏdût vozid-

la jedoucí pfied ním. Pfiitom se nezafiadil

vãas do svého jízdního pruhu a témûfi

ãelnû narazil do protijedoucího Favoritu

fiízeného 80let˘m fiidiãem. Ten sv˘m

zranûním na místû podlehl. Favorit byl

pfii nehodû zdemolován, Fabie byla po-

‰kozena jen ãásteãnû. Viník Ïádné zra-

nûní neutrpûl. Komisafi SluÏby kriminál-

ní policie a vy‰etfiování jiÏ zahájil úko-

ny trestního fiízení. Na místû nehody

musela b˘t provedena dvouhodinová

dopravní uzávûra s objíÏìkou pfies

Moravskoslezsk˘ Koãov.

Od 17. listopadu provádí Inspektorát pro zbranû, stfielivo, v˘bu‰ni-

ny a drogy Okresního fieditelství Policie âR Bruntál kontroly na

mysliveck˘ch honech, takzvané „akce dohledu“, které jsou zamûfie-

ny na zbranû, pfiíslu‰né doklady a dodrÏování zákazu poÏívání 

alkoholick˘ch nápojÛ. Policie provedla kontrolu na vytipovan˘ch

honech v R˘mafiovû, Nové Pláni, Star˘ch Hefimínovech, Liptáni

a v sobotu 8. prosince v KnûÏpoli a Lomnici.

„U pfiede‰l˘ch honÛ byl letos zji‰tûn jedin˘ pfiestupek, a to zbytko-
v˘ alkohol 0,4 promile u mladého myslivce ze ·umperska, kter˘ byl
hostem na honu na R˘mafiovsku. Dnes jsme u nikoho z kontrolova-
né tfiicítky myslivcÛ nezjistili Ïádn˘ pfiestupek, své doklady i zbranû
mûli v naprostém pofiádku a rovnûÏ dechové zkou‰ky probûhly
u v‰ech s v˘sledkem 0,00 promile alkoholu,“ potvrdila tisková

mluvãí Okresního fieditelství Policie âeské republiky Lucie

Zgarbová a dodala, Ïe v akcích dohledu bude policie na území

Bruntálska v této sezónû nadále pokraãovat. „Obecnû lze trend v té-
to oblasti hodnotit v na‰ich podmínkách jako pozitivní, u myslivcÛ
je patrn˘ respekt vÛãi zákonu o zbraních a stfielivu,“ doplnila infor-

maci Lucie Zgarbová. JiKo

Tragická dopravní
nehoda u Val‰ova

Policie sází na dÛslednost a prevenci

Foto: archiv SSO· Prima

Foto: PâR Bruntál
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·tûdr˘ den 2003

Objektivem ZdeÀka Habra

Jazzclub

P.R.S.T. a Jimmy Bozeman hosty jazzclubu
V sobotu 8. prosince veãer nám

Jazzclub SVâ pfiipravil dal‰í hu-

dební vystoupení. Tentokrát v‰ak

ne‰lo o ryzí jazz, ale o jednu z je-

ho mnoha odnoÏí. Nejãastûji je

tento smûr pojmenováván jako

folkjazz. Za typickou a nejv˘raz-

nûj‰í pfiedstavitelku je povaÏová-

na drÏitelka nûkolika cen Gram-

my, zpûvaãka Norah Jones.

Kvarteto mlad˘ch muzikantÛ

P.R.S.T., které získalo hudební

vzdûlání na Konzervatofii Jaro-

slava JeÏka, pfiedvedlo na pódiu

solidní v˘kon, kter˘ sice nebyl 

okofienûn Ïádn˘m ‰piãkov˘m in-

strumentálním ãíslem, ale to ne-

sníÏilo kvalitu celkového proje-

vu. Dá se to docela pochopit, ka-

pela je teprve na zaãátku své 

umûlecké dráhy a jen bubeníka

Tomá‰e Vokurku hudba Ïiví.

Ostatní, Svatka ·tûpánková

s charismatick˘m zpûvem, Ra-

dek Hlávka s nûkolika kytarami

a Pepa Malina se sv˘mi housliã-

kami, dûlají muziku jen pro ra-

dost. KaÏd˘ z nich je ov‰em vy-

hledáván mnoh˘mi kapelami ja-

ko host pfii nahrávání rÛzn˘ch

CD, a to i v zahraniãí.

Je potû‰itelné, Ïe kromû nûkolika

pfievzat˘ch skladeb hraje kapela

vûci vlastní. Ve druhé polovinû

zaplesala srdce zejména tûm, kdo

nadev‰e milují country hudbu.

Spoleãnû s kapelou vystoupil

host z Louisiany Jimmy Boze-

man. Jimmy ze své nevyãerpatel-

né studnice skladeb, protínajících

blues, jazz, country, bluegrass,

swing a dal‰í styly, vylovil nûko-

lik písní, které oslovily právû

ãást publika, která country po-

slouchá. Velmi pfiátelskou atmo-

sféru podtrhlo spoleãné posezení,

hraní a zpívání v‰ech, kdo nespû-

chali a zÛstali aÏ do ranních ho-

din.

Jsem pfiesvûdãen, Ïe se právû dí-

ky rozmanitosti hudebních ÏánrÛ

a spoleãné „after party“, kde na

nástroje hrál, kdo mûl ruce a no-

hy, kaÏd˘ cítil dobfie. A to byl

v této pfiedvánoãní dobû jedno-

znaãn˘ cíl.

Byl jsem poÏádán kapelou, 

abych pfiedal díky Honzu Pfiikry-

lovi za organizaci a Ivanu

Sigmundovi za v˘born˘ zvuk.

V‰em ostatním pfiání spokoje-

n˘ch Vánoc a celého pfií‰tího ro-

ku 2008, k ãemuÏ se pfiidávám

i já. Martin âermák
Foto: M. âermák
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V kÛÏi ... kamnáfie

aneb Jak vytvofiit teplo domova
Opût se scházíme u pravidelné reportáÏe, je-

jímÏ tématem jsou bûÏné profese, s nimiÏ se

setkáváme témûfi kaÏd˘ den, ale ne vÏdy si 

uvûdomujeme jejich nezbytnost v na‰em Ïi-

votû i skryté kouzlo. Profese, které se neobe-

jdou bez patfiiãného fortelu, zruãnosti, umu

a dlouholet˘ch zku‰eností a nezfiídka se dûdí

„z otce na syna“ po nûkolik generací. Platí to

také o profesi kamnáfie, i kdyÏ v na‰em pfií-

padû bude mÛj prÛvodce svûtlou v˘jimkou.

Kamnafiina patfií mezi nejstar‰í fiemesla, kte-

rá vznikla specializací a osamostatnûním od

hrnãífiské profese. V̆ roba hlinûného nádobí

provází ãlovûka jiÏ mnoho staletí, av‰ak v˘-

roba a stavba kachlov˘ch kamen se zaãala na

na‰em území roz‰ifiovat aÏ v 15. století.

V̆ voj kamnafiiny vÏdy reagoval na celkov˘

v˘voj spoleãnosti a úroveÀ prÛmyslové v˘-

roby. Vyrábûly se kachle bohatû zdobené

do honosn˘ch sídel a pansk˘ch domÛ, stejnû

jako hladké s levnou glazurou pro chud˘ lid.

Byly doby, kdy kamnáfii poÏívali obecnou

váÏnost, a jindy bylo fiemeslo v úpadku a za-

pomnûní. Naposled v ‰edesát˘ch letech mi-

nulého století, neboÈ roku 1965 byl uãební 

obor Kamnáfi-obkladaã zru‰en. V roce 1995

se podafiilo dát dohromady nûkolik kamnáfi-

sk˘ch nad‰encÛ, ktefií se snaÏili do té doby

individuálnû o znovuvzkfií‰ení tohoto krá-

sného fiemesla. První schÛzka se uskuteãnila

20. 8. 1995 ve v˘zkumném ústavu keramiky

v Horní Bfiíze u Plznû, dal‰í pokus následo-

val v fiíjnu 1995 v Letovicích a celé toto úsi-

lí bylo zavr‰eno ustavující schÛzí kamnáfiÛ

zaãátkem listopadu 1995 v Praze. Od 1. záfií

1996 byl opût zaveden uãební obor Kamnáfi

na Stfiedním odborném uãili‰ti v Ostravû.

Od té doby nastal dynamick˘ rozvoj profese

kamnáfie v celém spektru ãinností. V souãas-

né dobû má Cech kamnáfiÛ âeské republiky

asi 170 ãlenÛ, aÈ jednotlivcÛ ãi vût‰ích firem,

ktefií zastupují toto fiemeslo ve v‰ech ãástech

na‰í republiky. Cech kamnáfiÛ také rozvíjí

spolupráci napfi. se Spoleãenstvem kominíkÛ

a zapojuje se do odborn˘ch aktivit.

Za jedním z ãlenÛ Cechu kamnáfiÛ jsem se

vypravil na reportáÏ do Harrachova, místní

ãásti R˘mafiova.

reportáÏ
VyráÏím z mûsta a mífiím po úzké

asfaltové silniãce lemované zpo-

ãátku stromofiadím do místní ãás-

ti Harrachova. Silnice leÏí na ná-

vûtrné stranû a pfii velké snûhové

nadílce je nûkdy problém se do 

okrajové ãásti R˘mafiova vÛbec

dostat. Na‰tûstí v dobû, kdy tudy

jedu já, je zima na poãátku své

vlády a okolní pole jsou jen lehce

„pocukrována“ snûhov˘m po-

pra‰kem. Silniãka se kroutí mezi

pfiilehl˘mi staveními a zanedlou-

ho spatfiuji nevelkou ceduli

Kamnáfiství. Jsem u cíle. Na zá-

praÏí mû vítá usmûvav˘ kamnáfi-

sk˘ fiemeslník Erik Orság, r˘ma-

fiovsk˘ rodák. Jeho prarodiãe pfii-

‰li na R˘mafiovsko v roce 1946.

Vcházíme do nevelkého zrekon-

struovaného domku, kter˘ zdûdi-

la rodina pana Orsága po dûdeã-

kovi, a na‰e kroky smûfiují ro-

vnou do pokoje, kde zrovna mis-

tr kamnáfisk˘ odbornû ãistí svá

kachlová kamna. Pracuje pfiitom

s vysavaãem a jak˘msi podiv-

n˘m kbelíkem, kterému fiíká fil-

tr. „Jedná se o speciální filtr, kte-
r˘ se pouÏívá na ãi‰tûní kamen.

S obyãejn˘m vysavaãem bychom
si s tím neporadili. Navíc tato
kamna umoÏÀují modernûj‰í styl
ãi‰tûní. Trouba, kolem které je
tvofien v podstatû vlastní tah ka-
men, se dá jednoduch˘m zpÛso-
bem vyjmout a není potfieba, aby
zde byly umístûny dal‰í zátky, ja-
ko tomu bylo u star‰ích typÛ.
Nenasává to fale‰n˘ vzduch
a technologie tûchto kamen je
celkovû na daleko vy‰‰í úrovni,“
zasvûcuje mû postupnû do tajÛ

kamnáfiství Erik Orság. âi‰tûní

kamen by se podle kamnáfiÛ mû-

lo provádût i dvakrát za rok.

Dále se dovídám, jak nová kam-

na vznikají. Nejlépe na betono-

vou základnu se zhotoví dlaÏba

a na ni se staví vlastní kamna.

Na ménû tepelnû namáhané ãasti

kamen se uÏívá ytong, popfiípadû

pálená cihla. „Samotná kamna
stavím podle pfiedem navrÏeného
projektu, ve kterém je pfiesnû sta-
noveno, jak a kudy povedou ta-
hové cesty kamen, jsou dány
pfiesné rozmûry kamen a v pfiípa-
dû, Ïe se jedná o kategorii tûÏ-
k˘ch kamen, která mívají po do-

konãení váhu aÏ dvû tuny, udává
projekt i nosnost v pfiípadû, Ïe se
taková kamna staví v patfie,“ do-

dává mistr kamnáfisk˘.

Nûktefií zákazníci chtûjí postavit

napfiíklad vûrnou repliku kamen,

která vidûli nûkde na zámku,

a podle slov Erika Orsága, kter˘

své fiemeslo provozuje ‰est let,

i taková moÏnost existuje.

Ov‰em staví se pochopitelnû

z moderních materiálÛ, které ty

historické vûrnû napodobí.

V souvislosti s historií se zají-

mám o to, jaká nejstar‰í kamna

pro‰la pod mistrov˘ma rukama,

a dovídám se, Ïe k zajímav˘m

kamnÛm, která Erik Orság re-

konstruoval, se fiadí ta na lovec-

ké chatû Jelení na hfiebeni

JeseníkÛ, která byla údajnû sta-

vûna pro Hermanna Göringa -

mar‰ála nacistické Luftwaffe.

„Tato kamna jsem celá rozebral
a postavil znovu, bylo na první
pohled vidût, Ïe se jednalo
o ‘lep‰í’, zfiejmû dovezen˘ mate-
riál a nikoliv místní,“ upfiesÀuje

pan Orság.

A ãím vzrÛstá hodnota kamen, aÈ

jiÏ historick˘ch nebo souãas-

n˘ch? Zajímá mû, zda se zvy‰u-

je úmûrnû s jejich stáfiím. „Je to
rÛzné, záleÏí na pouÏitém mate-
riálu. Dfiíve, tak jako dnes, se
pouÏíval na stavbu kamen nûkdy
kvalitnûj‰í a nûkdy naopak hor‰í
materiál. Ménû kvalitní materiál
mûl Ïivotnost asi 50 aÏ 70 let
a kvalitnûj‰í kachle vyrobené
v dávné minulosti mohou mít Ïi-
votnost i nûkolik set let,“ dopl-

Àuje kamnáfi. Podle jeho slov sta-

ãí staré kvalitní kachle fiádnû, ale

opatrnû od staré hlinûné v˘plnû

oãistit a om˘t a mohou se zase

pouÏít pfii rekonstrukci star˘ch

nebo k v˘stavbû nov˘ch kamen.

·amotov˘ materiál se pouÏívá

na vyzdívání kamen témûfi odne-

pamûti. Pochopitelnû, Ïe v sou-

ãasnosti existuje i materiál s vût-

‰í objemovou hmotností, kter˘

mÛÏe ‰amot ãásteãnû nahradit.

„Aby kamna správnû fungovala,
je nejdÛleÏitûj‰ím pfiedpokladem
jejich správn˘ v˘poãet, aby byly
tahy kamen správnû dimenzová-
ny, a také správné postavení ka-
men hraje dÛleÏitou roli. Do-



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2007

11

chází zde k velké roztaÏnosti ma-
teriálu vlivem vysok˘ch teplot
a nesmí se udûlat nic, co by stálo
v cestû tomuto pnutí. V Rakousku
zaãali v poslední dobû pouÏívat
dokonce keramick˘ ro‰t v kachlo-
v˘ch sporácích, kter˘ podstatnû
zlep‰uje spalování v kamnech,“
popisuje Erik Orság.

Kamna v dne‰ní podobû se zaãa-

la stavût asi pfied ãtyfimi sty lety.

Zpoãátku byla dvífika kamen

dfievûná, jednalo se zjednodu‰e-

nû fieãeno o uzavfiené ohni‰tû. Dá

se také fiíci, Ïe pfiedchÛdcem ka-

men byl krb. Na otázku, zda mû-

la kamna dal‰í vyuÏití, odpovídá

mistr kamnáfisk˘ takto: „Kamna
slouÏila kromû vytápûní obydlí
samozfiejmû k dal‰ím úãelÛm, pe-
kl se v nich chleba a peãivo, spá-
valo se na nich, záleÏelo na tom,
o jak velká kamna ‰lo.“ A jaká

nejvût‰í kamna mûl Erik Orság

tu ãest opravovat nebo stavût?

Jednalo se pr˘ o kamna v hospo-

dû v Nové Vsi, která mûla úcty-

hodn˘ rozmûr tfiikrát tfii metry

a na v˘‰ku asi dva metry. „Vût‰í
kamna se snad ani nevyrábûjí.“
„V poslední dobû se ãím dál více
lidí vrací k vytápûní kamny,
i vzhledem ke stále rostoucím ce-
nám plynu a elektrické energie.
Dfievo jako ekologické palivo je
stále cenovû nejdostupnûj‰í.
Ov‰em zásada je taková, Ïe neÏ
pfiiloÏíme do kamen polínko, mû-
li bychom si uvûdomit, Ïe musí
b˘t dokonale suché. Optimální
vysu‰ení dfieva trvá asi dva ro-
ky,“ sdûluje podstatné informace

mistr kamnáfi. Hodnû také záleÏí

na druhu dfieva. âím je dfievo

tvrd‰í, tím vût‰í má objemovou

hmotnost a dá více energie na-

rozdíl od dfieva mûkkého.

Nejefektivnûj‰í a nejãist‰í spalo-

vání se dûje pfii teplotû 

800 - 900 °C, kdy se v kamnech

spálí dokonale i spalné plyny

a do ovzdu‰í uÏ neuniká nic ‰pat-

ného. „U mnoha lidí pfietrvává
názor, Ïe musí neustále pfiikládat
do kamen a v‰ude je plno ‰píny.
Není to pravda. Do kamen, která
jsou dnes projektována s velkou
peãlivostí a prozíravostí, zejmé-
na co se t˘ãe úspory a v˘hfiev-
nosti, staãí pfiiloÏit suchá polena
a topit pouze hodinu, a to plnû
postaãí k tomu, aby se kamna
nahfiála na poÏadovanou teplo-
tu, která nejen vytopí místnost,
ale pfiedev‰ím si zahfiátá kamna
udrÏí teplo témûfi do druhého
dne,“ fiíká pfiesvûdãivû pan

Orság.

Mistfii kamnáfii rozdûlují kamna

na lehká, mezi nûÏ patfií napfií-

klad sporáky a kamna o váze 

400 - 500 kg, u tûch se teplota

spalování pohybuje kolem 

400 °C, stfiednû tûÏká kamna

zhruba do 1 tuny s teplotou spa-

lování kolem 600 °C a nakonec

tûÏká kamna, dosahující váhy

nad jednu tunu. „O tûchto kam-
nech se dá bez nadsázky fiíci, Ïe
mají nejlep‰í spalování, které se
dûje pfii jiÏ zmiÀované teplotû

800 - 900 °C,“ doplnil mistr

kamnáfi. Souãasná moderní tech-

nologie novodobého kamnáfiství

je uÏ tak daleko, Ïe spalování re-

guluje automatická sonda, která

ovládá regulátor pfiisávání pri-

márního nebo sekundárního

vzduchu.

V̆ poãty uvádûjí, Ïe na jednu ho-

dinu hofiení je potfieba asi 12 ki-

logramÛ dfieva, coÏ je z ekono-

mického hlediska zanedbatelná

poloÏka. Dal‰ím zásadním fakto-

rem, proã se lidé vracejí k vytá-

pûní v kamnech, je zdravot-

ní hledisko. Zatímco klasické 

ústfiední topení vysu‰uje vzduch,

coÏ pÛsobí problémy zejména 

alergikÛm a astmatikÛm, u vytá-

pûní v kachlov˘ch kamnech to-

mu tak není. Odpadá klasická

konvekce - cirkulace, která se

dûje u ústfiedního vytápûní.

„KdyÏ se podíváme na glazuru
tûchto novûj‰ích kamen, uvidí-
me, Ïe je na nich vytvofiena jaká-
si patina ‘stékáním’, kachle tak
pÛsobí starobyl˘m dojmem, ale
to je dnes zcela bûÏná záleÏitost
a v˘bûr kachloví je dnes opravdu
‰irok˘. Kachle byly a jsou rÛznû

glazovány s nejrÛznûj‰ími moti-
vy, napfiíklad mysliveck˘mi nebo
kvûtinov˘mi. V dfiívûj‰ích do-
bách pÛsobila témûfi v kaÏdém
men‰ím mûsteãku firma, která se
v˘robou kamnov˘ch kachel za-
b˘vala,“ pfiibliÏuje ukázku ka-

chel na sv˘ch kamnech Erik

Orság. Stavby a rekonstrukce

kamen jsou v souãasnosti vázá-

ny velmi pfiísn˘mi pfiedpisy

a normami. KaÏdé sebemen‰í 

opomenutí nebo poru‰ení tûchto

norem má za následek v lep‰ím

pfiípadû ekonomické dÛsledky -

v˘hfievnost není na takové úrov-

ni, jaká se od ní oãekává, v hor-

‰ím pfiípadû dojde k po‰kození

nebo deformování nûkter˘ch

vnitfiních ãástí kamen.

Z pohledu kamnáfie je nejdÛleÏi-

tûj‰í komín. ZáleÏí na jeho kvali-

tû, rozmûrech, umístûní, v˘‰ce

a podobnû. „Komín totiÏ ovliv-
Àuje celou stavbu budoucích ka-
men. Nezfiídka se stává, Ïe dfiíve
neÏ se zaãne s projektováním
vlastních kamen, musí se v sou-
ãinnosti vyprojektovat komín.
Ten ovlivní celou stavbu kamen.
Dobrej kamnáfi je ten, kter˘ pfii-
jde domÛ a pfiem˘‰lí, co na stav-
bû kamen nebo jejich rekon-
strukci opomenul nebo co by mo-
hl je‰tû vylep‰it,“ dodává na zá-

vûr na‰í reportáÏe Erik Orság.

S pfiáním pûkného dne se louãíme

a já jsem zase bohat‰í o dojmy,

které mi pfiineslo tak trochu zapo-

menuté fiemeslo z dávn˘ch dob -

kamnáfiství. Kouzlo vytápûní

v kachlov˘ch kamnech má nûco

do sebe. Obzvlá‰È kdyÏ praskání

ohnû umocní romantickou dobu

adventní, kdy za okny padá jedna

vloãka za druhou. Obnovení po-

lozapomenutého fiemesla navíc

svûdãí o tom, Ïe se lidé opût na-

vracejí my‰lením i konáním zpát-

ky k pfiírodû. JiKo
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Pojedou, pojedeme...?
Informace, které jsme zvefiejnili zaãátkem li-

stopadu o problémech s autobusov˘m jízdním

fiádem, dostaly v minul˘ch t˘dnech a dnech

konkrétnûj‰í podobu. Pfiedev‰ím jsme obdrÏe-

li dopis od dopravcÛ z Olomouckého kraje, Ïe

nám nebudou zaji‰Èovat od 9. prosince sluÏby

v autobusové dopravû na nûkter˘ch vybra-

n˘ch linkách, které vedou pfies ná‰ kraj, z dÛ-

vodÛ znaãn˘ch ztrát. Bylo nám oznámeno, Ïe

v Olomouckém kraji jsou tyto ztráty dotová-

ny, ale na na‰em území tomu tak není. Toto 

upozornûní obdrÏely i jiné obce, pfies které ty-

to linky vedou. Samozfiejmû to vyvolalo mno-

ho diskusí a protestÛ, protoÏe se jednalo o au-

tobusové linky, které vyuÏívají na‰i obãané

a jsou nepostradatelné z hlediska dopravy

k lékafii, studentÛ do ‰kol apod.

Na základû uveden˘ch okolností bylo vyvolá-

no jednání o dopravní obsluÏnosti pro rok

2008, které se uskuteãnilo v R˘mafiovû za 

úãasti v‰ech zainteresovan˘ch starostÛ obcí

a námûstka hejtmana Moravskoslezského kra-

je Pavla Luk‰i. V̆ sledkem jednání je tato do-

hoda: Ve v‰ední dny bude tyto linky dotovat

Moravskoslezsk˘ kraj a o sobotách a nedûlích

se budou na dotaci podílet obce, kter˘ch se to

bezprostfiednû dot˘ká. Jan Bubela

Kapfii na bále Turisté mají
dal‰í puch˘fiTradiãní countrybál, kter˘ probíhal ve Spole-

ãenském domû v Bfiidliãné, byl velmi dobfie pfii-

praven. Pfiíznivci country, ale i ostatní zájemci

o dobrou zábavu se trousili jiÏ pfied 19. hodinou,

aby zaplnili velk˘ sál, a dychtivû ãekali, co jim

pofiadatelé pfiipraví za menu. A bylo toho dost.

Po celou dobu hrála známá místní kapela v‰em

a v‰echno. Na pfiedtanãení byla pozvána skupina

„Stopa“ z Olomouce, která se v‰em líbila, to ale

nikdo netu‰il, co pfiedvedou po pÛlnoci.

Tombola byla tentokráte s pfiekvapením, cena-

mi v podobû nûkolika opravdov˘ch kapfiíkÛ.

A obãerstvení jedna báseÀ, takov˘ zvûfiinov˘

gulá‰, ten nemûl chybu, a peãínka z kance se ze-

lím a knedlíkem, kdo ochutnal, ten si pochutnal.

Dále bylo k vidûní perfektní vystoupení mistra

svûta Ladislava ·ína ve cviãení s biãem, které-

mu zdárnû asistoval místní „biãafi“ Petr Bubela.

BlíÏila se pÛlnoc, napûtí pfiítomn˘ch stoupalo.

Témûfi s úderem pÛlnoci se na scénû objevila

znovu olomoucká skupina Stopa a pfiedvedla

perfektní kankán (vãetnû jedné travesti taneãni-

ce), to bylo pro v‰echny pfiítomné parádní ãíslo.

BlíÏila se ‰está hodina ranní, kdyÏ odcházeli

poslední spokojení náv‰tûvníci bálu. 

Text a foto: Radek Poncza

V Blansku se konal uÏ 36. roãník ce-

lostátní turistické akce „Za posledním

puch˘fiem“, které se zúãastnili i ãleno-

vé KâT z Bfiidliãné. Vyrazili vlakem

jiÏ ve ãtvrtek, pfiespali v tûlocviãnû

v Blansku a v pátek ráno se jelo na zá-

jezd do Sloupalo-so‰Ûvsk˘ch jeskyní,

pak na zámek do Lysic a potom do

B˘ãí jeskynû. Na závûr si v‰ichni vy-

slechli koncert známé písniãkáfiky

Má‰i Kubátové, která zazpívala nejen

ãesky, ale i rusky, hebrejsky a jazy-

kem jidi‰. V sobotu byl hlavní pochod,

vybrali jsme si trasu v délce 20 km.

Veãer jsme se zúãastnili hlavní „pu-

ch˘fiovské zábavy“ s vyhodnocením

nejlep‰ích jednotlivcÛ a skupin v sou-

tûÏi „Turisté pfiírodû“. V nedûli byla

prohlídka historické ãásti Blanska, ná-

v‰tûva muzea a pak odjezd domÛ. 

Ludmila HorÀáãková

âert fiádil u Zaka Mikulá‰ v HospÛdce U âarodûjnic
Mikulá‰ská nadílka v hospodû „U Zaka“ ve Vajglovû probûhla ve

stfiedu 5. prosince. V této hospÛdce uÏ shromáÏdûné dûti s rodiãi ne-

trpûlivû ãekaly na trojici poveden˘ch koledníkÛ. Dûti se bavily zatím

po svém, hrály si, tanãily, nervozita stoupala, aÏ koneãnû, byÈ se

zpoÏdûním, dorazil Mikulá‰ s andûlem a krásnû maskovan˘m ãertem,

kter˘ se radûji moc neukazoval, aby dûti nevystra‰il. Celá akce se vy-

dafiila, je jenom ‰koda, Ïe nepfii‰lo více rodiãÛ s dûtmi, dárkÛ bylo pro

v‰echny dost. Text a foto: Radek Poncza

8. prosince uspofiádala paní Zdena Novotná ve své HospÛdce U âa-

rodûjnic ve Vajglovû dal‰í skvûlou akci, tentokrát pro dûti. Paní ‰éfo-

vá pfiipravila pro 27 zúãastnûn˘ch dûtí velké balíãky plné sladkostí,

které jim pfiedal Mikulá‰ s ãertem a krásn˘m andûlem. Poté probûhla

soutûÏ ve zpûvu, kterou vyhrála Aniãka z Arnoltic s písní Rolniãky za

doprovodu hudební skupiny Tutti Frutti. Dûti doprovázelo bezmála

100 dospûl˘ch, ktefií si po skonãení dûtské show zatanãili s místní hu-

dební skupinou.

Vrchní ãarodûjnice Zdeno, bylo to super! Text a foto: M. Glacner
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Z okolních mûst a obcí

KuÏelky Pozvánky
V̆ sledky krajského pfieboru Olomouckého kraje: 

Hor. Bene‰ov - Kovo „A“ 0 : 16 - nejlep‰í z na‰ich Jan Dosedûl - 482
kolkÛ !!
Kovo „B“ - Zábfieh „C“ 12 : 4 - nejlep‰í Zdenûk Fiury ml. - 436 kol-

kÛ

12. kolo:

·umperk „C“ - Kovo „A“ 2 : 14 - nejlep‰í Tomá‰ Fiury a âestmír

¤epka - oba 447 kolkÛ

Kovo „B“ - Olomouc 12 : 4 - nejlep‰í Zdenûk Fiury ml. - 445 kolkÛ

13. kolo:

Kovo „A“ - Mohelnice 12 : 4 - nejlep‰í Jan Dosedûl - 417 kolkÛ

·ternberk - Kovo „B“ 6 : 10 - nejlep‰í Zdenûk Fiury ml. - 434 kolkÛ

Tabulku krajského pfieboru vede Kovo „A“ o pût bodÛ, Kovo „B“ je

ãtvrté.

V̆ sledky meziokresního pfieboru druÏstev:

Kovo „C“ - Svûtlá Hora 6 : 4 - nejlep‰í z na‰ich Franti‰ek Habrman

- 397 kolkÛ

Kovo „C“ - Chvalíkovice 10 : 0 - nejlep‰í Pavel Veselka - 399 kolkÛ

Opava „F“ - Kovo „C“ 4 : 6 - nejlep‰í Franti‰ek Habrman - 420 kol-

kÛ

Kovo „D“ - Opava „C“ 10 : 0 - nejlep‰í Franti‰ek Ponãík - 410 kol-

kÛ

Chvalíkovice „B“- Kovo „D“ 6 : 4 - nejlep‰í Ota Pidima - 423 kolkÛ

Kovo „D“ - Opava „E“ 8 : 2 - nejlep‰í Ota Pidima - 422 kolkÛ

Aniãka Dosedûlová

Zveme v‰echny pfiíznivce fotbálku v hale na protaÏení tûlesn˘ch schrá-

nek po ‰tûdroveãerním hodování. Hned v úter˘ 25. prosince organizu-

je kulturní komise a její aktivní ãlen Mirek Kala‰ dal‰í roãník tzv.

Vánoãního turnaje v kopané ve sportovní hale v Bfiidliãné. Zaãátek je

uÏ v 8.30.

Dal‰í turnaj, tentokráte ve volejbale, se uskuteãní hned následující den,

ve stfiedu 26. prosince. Zvlá‰tností tohoto turnaje je podmínka, Ïe slo-

Ïení t˘mu musí ãítat vÏdy pût muÏÛ a jednu Ïenu! Hlavní organizátor

turnaje Petr Nûmeãek slibuje napínavé boje a vítûzÛm pûkné ceny.

Ve Spoleãenském domû v Bfiidliãné se 25. prosince pofiádá ·tûpánská

zábava. K tanci i poslechu zahraje místní skupina Al Club, o tombolu

a zajímav˘ program je postaráno.

Dal‰í ·tûpánská zábava se uskuteãní ve stejn˘ den v prostorách hos-

pÛdky U âarodûjnice ve Vajglovû, pr˘ i na ubytovnû bude veselo.

Pfiipraven je jako vÏdy pestr˘ jídelníãek, bohatá tombola a velké pfie-

kvapení. Tentokráte se mÛÏete tû‰it na vystoupení profesionální strip-

t˘zové taneãnice. Pánové, máte se na co tû‰it. Daniel Mach

O Silvestru na Stránsk˘ vrch
Klub ãesk˘ch turistÛ Bfiidliãná pofiádá v pondûlí 31. prosince 11. roã-

ník akce Silvestrovsk˘ v˘stup na Stránsk˘ vrch. Sraz je v 10 hodin

na zastávce âD Bfiidliãná. Klub ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov se sejde

pravdûpodobnû v 9.30 na autobusovém nádraÏí v R˘mafiovû. âas od-

chodu se mÛÏe zmûnit, v‰e záleÏí na tom, jaké bude poãasí. Proto sle-

dujte turistické v˘vûsky. KâT Bfiidliãná a R˘mafiov

Advent vtiskl du‰i i dfievu
Nad Jifiíkovem u R˘mafiova opût

zazáfiila betlémská hvûzda, kterou

bystré oko nemÛÏe pfiehlédnout

ani z vût‰í dálky. ¤ezbáfi a majitel

Pradûdovy galerie U HalouzkÛ

Jifií Halouzka obnovil zapoãatou

tradici a hvûzdu instaloval v dobû

adventu na stfiechu jednoho

z objektÛ galerie. „Rozsvítím ji
kaÏd˘ den od první adventní ne-
dûle ve 14 hodin a svítí aÏ do no-
ci,“ upfiesnil fiezbáfi, kter˘ neu-

stále láká náv‰tûvníky své gale-

rie nûjakou novinkou.

Leto‰ní adventní doba je toho

záfin˘m pfiíkladem. „Chtûl bych
v této dobû plné oãekávání po-
zvat v‰echny náv‰tûvníky na slav-
nostnû rozzáfien˘ betlém, kter˘ je
nejvût‰í na svûtû, vyfiezan˘ v Ïi-
votní velikosti a v souãasné dobû
má 130 figur,“ poznamenal Jifií

Halouzka. Nepfiehlédnutelnou

novinkou v této ãásti galerie je

sekce, ve které jsou instalovány

dfievûné sochy Panny Marie a Jo-

sefa, kterak putují z Nazaretu do

Betléma a Marie je v oãekávání

narození malého JeÏí‰ka. Atmos-

féra expozice je umocnûna auto-

matick˘m rozsvûcováním svût˘-

lek a reprodukovan˘m hraním

koled. Postaviãky jako by náhle

oÏívaly a mûly du‰i.

Betlém se v souãasnosti rozpros-

tírá na vût‰í expoziãní plo‰e, aby

mohly v budoucnu ke stávajícím

sochám pfiib˘t dal‰í. „Na tvorbu
nov˘ch soch jsem si pfiivezl asi

dvacet kubíkÛ dfieva, z nich bych
pak chtûl vyfiezat napfiíklad dva
stojící velbloudy a konû v Ïivotní
velikosti,“ doplÀuje fiezbáfi Ha-

louzka.

Dal‰í atrakcí zejména pro dûti je

krmení ãtyfiicetihlavého stáda

daÀkÛ v obofie, které zaãíná 

v 15 hodin. Podle slov Jifiího

Halouzky jsou Ïiví daÀci souãás-

tí betlému, vÏdyÈ do betlémské

krajiny zvífiátka neodmyslitelnû

patfií.
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Galerie U HalouzkÛ vyhla‰uje soutûÏ
Jednu dobu nadûloval dárky Dûda Mráz

a s sebou si nesl jolku, teì dûtem chodí na-

dûlovat dárky pro zmûnu Santa Claus na lé-

tajících saních, které táhnou sobi. „Nûkteré
dne‰ní dûti snad ani nevûdí, Ïe dárky nosí
pod stromeãek ãesk˘ JeÏí‰ek, tak jsou z dne‰-
ních reklam a filmÛ popletené. Ani Santa, ani
Dûd Moroz do âeska nepatfií. OdjakÏiva ta-
dy byl ãesk˘ JeÏí‰ek, stejnû jako v ãesk˘ch
pohádkách vystupuje ãesk˘ tfiíhlav˘ drak,“
kroutí hlavou fiezbáfi Halouzka.

A protoÏe je‰tû nikdy nikdo na vlastní oãi

JeÏí‰ka nespatfiil, rozhodl se mistr fiezbáfi vy-

hlásit soutûÏ o v˘tvarn˘ návrh na téma

JeÏí‰ek. „Porota vybere jedno z nejzdafiilej-

‰ích dûl, podle kterého pak já zpracuji dfievû-
nou postavu. Dûti mají maximální pfiedstavi-
vost a JeÏí‰ek je tady pfiedev‰ím pro nû,“ vy-

svûtluje Jifií Halouzka.

Do soutûÏe se mohou pochopitelnû zapojit i ce-

lé rodiny a nemusí se jednat jen o kresbu, dûti

mohou modelovat napfiíklad z plastelíny.

SoutûÏ není nijak omezena. SoutûÏní v˘tvory

v‰ak musí b˘t doruãeny nejpozdûji do konce

ledna 2008 na adresu: Pradûdova galerie,

Jifiíkov 39. „Mohl bych si JeÏí‰ka vyfiezat pod-
le své fantazie, ale to já nechci. Jak vlastnû vy-
padá? Je velk˘, mal˘, star˘ nebo je to chlapec?
Snad kaÏd˘ z nás dospûl˘ch na nûj vûfiil a to je
ta hlavní my‰lenka a pointa celého nápadu

a soutûÏe,“ fiekl s nad‰ením fiezbáfi Halouzka.

Vítûz soutûÏe obdrÏí dfievûnou sochu Jifiího

Halouzky podle vlastního v˘bûru a o Váno-

cích 2008 bude JeÏí‰ek, kter˘ vzejde z fiez-

báfiovy dílny, vystaven po celou dobu adven-

tu a svátkÛ, bude nasvícen a kaÏd˘ náv‰tûv-

ník galerie si koneãnû bude moci prohléd-

nout, jak vlastnû vypadá ten, kdo v âesku

kaÏd˘ rok o ·tûdrém dnu nadûluje dárky. 

JiKo

Provozní doba Galerie U HalouzkÛ:

Pondûlí - nedûle 10 - 17 hodin

(i o svátcích, vãetnû ·tûdrého dne)

Skibusy spoleãnosti Ski Karlov budou zdarma
Spoleãnost Ski Karlov, s.

r. o., se rozhodla v˘raznû

zlep‰it sluÏby sv˘m zá-

kazníkÛm a zavedla pro

nadcházející zimní sezó-

nu pravidelné linky skibu-

sÛ k lyÏafisk˘m vlekÛm do

Karlova pod Pradûdem.

Jízda skibusem je pro ly-

Ïafie zdarma, podrobnûj‰í

informace naleznete v ní-

Ïe uvedeném letáku

a jízdním fiádu. Skibusy

budou pfiepravovat zájem-

ce k veãernímu lyÏování

do areálu naproti hotelu

Pradûd. Tam budou ná-

v‰tûvníky oãekávat dva

lyÏafiské vleky, které bu-

dou dokonale osvûtlené,

zasnûÏené technick˘m

snûhem a upravené. BliÏ‰í

informace o spoleãnosti

Ski Karlov, s. r. o., sjez-

dovkách, poãasí a snûho-

vé pokr˘vce, pfiípadnû ak-

tuální pohled do lyÏafiské-

ho areálu prostfiednictvím

webov˘ch kamer získáte

na www.skikarlov.cz. 

Pavel ·vrlansk˘,
Ski Karlov, s. r. o.
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RyÏovi‰tû mûsíc pfied ·tûdr˘m dnem ...
24. listopadu 2007 se v Základní

‰kole RyÏovi‰tû konala v˘tvarná

akce pfii projektu „Akce pro

v‰echny RyÏovi‰Èáky“, v rámci

programu Pfiipoj se, spolufinco-

vaného z nadace Make a Connec-

tion. K t˘mu mlad˘ch lidí, ktefií

tento projekt pfiipravili, se v této

akci pfiipojilo více neÏ sedmde-

sát vánoãnû naladûn˘ch spolu-

obãanÛ nejen z obce RyÏovi‰tû.

Programem odpoledne byla v˘-

roba vánoãních ozdob, vánoã-

ních pfiáníãek a peãení perníãkÛ.

V˘tvarné akce se zúãastnily

v‰echny vûkové kategorie, od

tûch nejmen‰ích aÏ po seniory.

Z pfiíjemnû stráveného odpoled-

ne si pfiítomní kromû záÏitkÛ

a nápadÛ odnesli i svÛj v˘robek

a upeãen˘ perníãek.

Po cel˘ mûsíc listopad byla OÚ

RyÏovi‰tû vyhlá‰ena soutûÏ ve

sbûru papíru o hodnotné ceny.

V této soutûÏi nejlépe obstál Ïák

Základní ‰koly RyÏovi‰tû Jaro-

slav Mare‰ka (9 let), kter˘ ode-

vzdal celkem 670 kg papíru. Za

tento v˘kon obdrÏel od OÚ Ry-

Ïovi‰tû kopací míã.

T˘den nato, v sobotu 1. prosince

2007, zaãalo odpoledne slav-

nostním pfiivítáním nov˘ch ob-

ãánkÛ, kter˘ch bylo celkem se-

dm, z toho dvû holãiãky a pût

chlapeãkÛ. RodiãÛm dûtí byl pfii

zápisu do kroniky obce pfiedán

dárek - kojenecké obleãení, dût-

ská kosmetika a hraãky s památ-

níãkem, maminky dostaly kytiã-

ku.

Po vítání se pokraãovalo. T˘m

mlad˘ch lidí z obce RyÏovi‰tû

pfiipravil pro leto‰ní rok poslední

akci z projektu „Akce pro v‰ech-

ny RyÏovi‰Èáky“ - mikulá‰skou

besídku s kulturním programem

a hudební soutûÏí pod názvem

„Minuta slávy“. SoutûÏ spoãíva-

la v napodobení vystoupení zná-

mého zpûváka. Do této soutûÏe

se pfiihlásili jak dûti, tak i dospû-

lí. V‰ichni vystupující získali za

svÛj v˘kon dáreãek, od ply‰o-

v˘ch hraãek, sladkostí aÏ po ke-

ramiku. Pfiítomn˘ Mikulá‰ s an-

dûlem celou hudební soutûÏ

a vyhodnocení zhlédli a usoudili,

Ïe v RyÏovi‰ti jsou jen hodné

a ‰ikovné dûti, které si zaslouÏí

obdarování mikulá‰sk˘m balíã-

kem. ProtoÏe si v‰echny dûti ba-

líãek zaslouÏily, ãert nemusel pfii

rozdávání vÛbec Mikulá‰i s an-

dûlem pomáhat. Pfii fotografová-

ní dûtí se ov‰em ãert nezastavil.

Ve ãtvrtek 6. prosince 2007 ry-

Ïovi‰Èsk˘ Mikulá‰ spolu s andû-

lem a ãertem odvezli mikulá‰ské

balíãky a dárky pod stromeãek

i dûtem do Dûtského domova

v Janovicích u R˘mafiova.

Do konce roku 2007 toho uÏ

moc nestihneme, ale:

- mladí hasiãi rozsvítí vánoãní

stromek na námûstí;

- dûti ze Z· a M· RyÏovi‰tû pfii-

praví vánoãní besídku;

- spoleãnû postavíme betlém

a vyzdobíme místní kostel;

- v pfiípadû pfiíznivého poãasí

a dostatku snûhové nadílky se

bude konat ryÏovi‰Èsk˘ bob,

sjezd na netradiãních vozidlech.

Poslední akcí leto‰ního roku bu-

de slavnostní silvestrovsk˘ pfií-

pitek na námûstí.

A s ãím jdeme do nového roku
2008?
S pfiíchodem Tfií králÛ a Tfií-

králové sbírky probûhne v míst-

ním kostele v nedûli 6. ledna

2008 od 16 hodin koncert pûvec-

kého sdruÏení Variace z R˘ma-

fiova. 

Dá‰a Vogelová, OÚ RyÏovi‰tû

O lidech s lidmi
Na podzim tohoto roku se obec

RyÏovi‰tû pfiihlásila s projektem

„Kdo si hraje nezlobí - aneb hfii‰-

tû pro kaÏdého“ do soutûÏe O li-

dech s lidmi, kterou pofiádá Cen-

trum pro komunitní práci ve spo-

lupráci s t˘deníkem Vefiejná

správa a nadací Partnerství, za

finanãní podpory Evropské unie.

Dne 22. listopadu pfii‰la na‰í ob-

ci gratulace k postupu do druhé-

ho kola této soutûÏe.

Na základû tohoto postupu pfiijeli

do RyÏovi‰tû 26. listopadu zá-

stupci poroty ve sloÏení: Ing.

Daniela Hátleová, fieditel japon-

ské nadace Sasakawa Peace

Foundation pan Takahiro Nanri,

RNDr. Jan Polák a Ing. Krist˘na

JeÏová. Porota se se‰la s místními

obãany a zástupci neziskov˘ch

organizací obce. Jejím cílem bylo

zjistit, jak místní správa zapojuje

do svého rozhodování vefiejnost

a neziskové organizace.

Do druhého kola postoupilo ‰est

projektÛ z celé âeské republiky.

Porota v‰echny nav‰tívila a na

svém dal‰ím zasedání 18. pro-

since vybere tfii nejlep‰í, ostatní

tfii projekty obdrÏí ãestná uznání.

Vítûz pak postoupí do meziná-

rodního kola soutûÏe, které je ur-

ãeno pro stfiední Evropu. 

Pfiipravila Dá‰a Vogelová,
OÚ RyÏovi‰tû

Mikulá‰ zavítal i do Stránského
Leto‰ní Mikulá‰ nezapomnûl nav‰tívit ani nejmen‰í

obyvatele obce Stránské u R˘mafiova. Poslechl si

koledy a básniãky, za které obdaroval balíãkem pamlskÛ

v‰echny zúãastnûné. Jen pár se jich pak odváÏilo

postát místnímu fotografovi s ãertem. 

Text a foto: Franti‰ek Vrbeník, Stránské

Foto: archiv OÚ RyÏovi‰tû

Foto: archiv OÚ RyÏovi‰tû
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Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské
próza

Zora ·imÛnková: ... my tû budem kolíbati
...JeÏí‰ku, panáãku, z kuchynû hrálo rádio, my

tû budem..., zmlklo vprostfied tónu.

Kolíbati, doplnila v duchu chmurnû Katefiina

a uhladila si na bfii‰e látku sv˘ch nejlep‰ích

sváteãních ‰atÛ. Je‰tû pofiád vypadala jako jin-

dy. Za pár t˘dnÛ... uÏ to bude vidût.

- Katko, Petfie, ozvalo se zezdola. Mezerou

mezi schodi‰tûm zahlédla tváfi své sestry

Marie.

- Veãefie, volala dál.

Katefiina zavfiela dvefie od pokoje a opfiela se

o nû ãelem. Je‰tû chvíli, neÏ pÛjde dolÛ. Bude

to divn˘ ·tûdr˘ veãer. Zhluboka se nadechla

a vykroãila pravou nohou.

Jakmile ve‰la do jídelny, Marie se natáhla za

sebe a pustila magnetofon. Karel Gott: Vánoce

ve zlaté Praze. MoÏná byli vhodnûj‰í zpûváci,

ale tohle patfiilo k rituálu. Kolik let si tu pásku

pou‰tûli! BoÏsk˘ Karel vánoãnû zpívával je‰tû

v dobách, kdy bydlely u rodiãÛ a Marie byla

svobodná.

Kolem prostfieného stolu sedûli tfii, ale Marie

prostfiela i ãtvrt˘ talífi. Katefiinu zamrazilo.

Jasnû, Marie to dûlala z povûrãivosti, lich˘ po-

ãet kolem vánoãního stolu znamená ne‰tûstí,

ale...

Pohlédla na sestru a vidûla tatínka. Stejné oãi,

stejn˘ úsmûv. První Vánoce po jeho smrti trá-

vily s maminkou taky u Marie, ale jen ve tfiech.

Petr mûl v nemocnici noãní, a proto za ním

sestra hned po veãefii odbûhla. Kousek od ‰pi-

tálu ji porazilo auto. Z nemocnice pfii‰la aÏ po

Novém roce, bledá, nemluvná, jiná. Potratila -

byla ve tfietím mûsíci vymodleného tûhoten-

ství.

- Petfie, ãekáme, zaãala Marie, a váÏnû dodala:

- Ty jsi hlava rodiny, tak mluv. Chce to pfiípi-

tek, povzbudivû se usmála. Po láhvi Bohemky

stékala kapka sraÏené páry.

Petr se nad˘chl: - V‰em pfieju hezké Vánoce,

hlavnû tobû, Marie, pootoãil hlavu: - ... i tobû,

Katefiino. Odevfiel ‰ampaÀské a naplnil skle-

niãky na tácu.

- I tu ãtvrtou, prosím, poÏádala ho váÏnû

Marie. S mírn˘m zaváháním naplnil i poslední

sklenici.

- Tak na zdraví, pronesl Petr.

- A na Vánoce, zamumlala potichu Katefiina.

- A hlavnû na to, abychom se za rok zase se‰li

v‰ichni, jak tu jsme, doplnila na závûr Marie.

Katefiinû se roztfiásla ruka tak, Ïe ji musela

schovat pod stÛl.

- Katko, vem si, pobídla sestra a podávala jí

mísu s nádhern˘mi fiízky.

Nemohla, uÏ nemohla dál. Îaludek jako na lo-

di, vstala, odbûhla do kuchynû a otevfiela na se-

be okno. U sousedÛ na zahradû mûli ozdoben˘

smrãek a z pfiízemí byla sly‰et hudba.

Kroky: sestra. Objala ji: - Katu‰ko, nebuì

smutná, nejsi sama. Má‰ nás - mû a Petra...

Katefiina jenom polkla. Zbytek veãefie jí ubûhl

jako v mlhách.

Snad vÛbec nic netu‰ila, i kdyÏ je nûkolikrát

skoro pfiistihla. Nikdy se nezeptala, proã je

Petr vprostfied odpoledne doma, moÏná jí sta-

ãily v˘mluvy, moÏná se podvûdomû bránila to-

mu, co bylo jasné. Nebo moÏná jen po tolika

letech manÏelství ztratila ostraÏitost. Marie

chtûla od Ïivota uÏ jen dítû. Od té ne‰Èastné 

události pfied mnoha lety vyzkou‰ela, co se da-

lo. Nic nepomáhalo, nic nezabíralo, jak stárla,

touha mít dítû zaãínala b˘t pro ni jedin˘m

smyslem Ïivota. Je‰tû se o nûco pokusit, je‰tû

nûco vyzkou‰et... a pak, moÏná. Petr ze zaãát-

ku ochotnû dûlal, co mu fiekla, vozil ji po nej-

rÛznûj‰ích vy‰etfieních po celé republice, shá-

nûl známé mezi doktory, ale kdyÏ se nedosta-

voval v˘sledek, ochoty mûl ãím dál ménû.

Pfiistoupil na adopci, ale nic ne‰lo rychle

a snadno. VÏdycky byl nûjak˘ pár potfiebnûj‰í,

lépe splÀoval kritéria.

SnaÏil se ale Marii pomoci tím, Ïe hledal ãin-

nost, ke které by se upnula. Koupil jí fotoapa-

rát, opravdu zaãala chodit do fotoklubu a po-

máhala zorganizovat nûkolik v˘stav. Petr jako

by omládl a dusno v rodinû se uvolnilo. JenÏe

pak spfiátelen˘ fotoklub zorganizoval soutûÏ

na téma Dûti a Marie v tom jela znovu. KdyÏ

ji Petr pfiistihl, jak v noci potají háãkuje malé

rÛÏové dupaãky, vzdal to, pfiestal s manÏelkou

témûfi mluvit a zaãal se svûfiovat Katefiinû. Ze

zaãátku v tom opravdu nebylo nic jiného neÏ

potfieba se vymluvit. âasem ale Marie prodû-

lala dal‰í vy‰etfiení s uÏ beznadûjn˘m v˘sled-

kem a zatrpkla. Zaãala b˘t protivnûj‰í a protiv-

nûj‰í, víc a víc na manÏela útoãila, pfiipomína-

la mu tu dávnou noãní pfied mnoha lety a na-

konec mu pfienesla vûci do rohového pokoje.

Katefiina nesnûdla je‰tû ani jeden fiízek, zaãala

ji pálit Ïáha. Jednu chvíli ucítila Petrovu nohu,

jak hladí tu její. Nepodívala se na nûj, Gott,

Mariin hlas, kter˘ udrÏoval konverzaci, v‰ech-

no byla jenom kulisa. Petr odpovídal jednosla-

biãnû, Katefiina vÛbec. Jen Marie se otáãela ja-

ko na drátku.

- Co je s vámi, lidi, vÏdyÈ jsou Vánoce, prone-

sla s úsmûvem. - Jsme tady spolu, Ïiví a zdra-

ví, máme se dobfie. Jen co dojíme, pfiijde

JeÏí‰ek..., postavila na stÛl mísu plnou cukroví.

Úplnû nahofie sedûlo linecké koleãko. Linecké

cukroví dûlala vÏdycky Katefiina, byla to její

specialita snad od ‰estnácti let. I tohle dûlala -

právû ten den, co za ní byl Petr naposledy.

Pfii‰el se vymluvit - a zaãal plakat. Krátce po-

tom Katefiina zjistila, Ïe ãeká dítû. Petrovo dí-

tû, nebylo pochyb. KdyÏ se to dozvûdûl, opil se

s kamarádem tak, Ïe nepfii‰el domÛ, spal v or-

dinaci. Pro jistotu, aby nic v opilosti neprozra-

dil. Bál se Marie, ale víc o Katefiinu a nejvíc

o dítû. UÏ nevûfiil, Ïe bude nûjaké mít, a proto

nehodlal riskovat. Tajnû doufal, Ïe aÏ se pfieÏe-

ne první nával vzteku, Marie si zvykne. MoÏná

bude i ráda, vÏdyÈ to zÛstane v rodinû. Proto se

dohodl s Katefiinou, Ïe novinu oznámí po ‰tûd-

roveãerní veãefii.

Dojedli. Katefiina sklidila ze stolu a schovala

ruce pod stÛl. Teì, teì musí Petr zaãít. Drtil ale

mezi zuby vylouskan˘ ofiech a vypadal du-

chem nepfiítomnû. Marie poloÏila dlanû na stÛl

a pomalu fiekla: - Mám jednu novinku.

Sestra i manÏel vylekanû vzhlédli.

Petr si odka‰lal: - Já taky, Marie.

Rezolutnû pronesla: - Ale nejdfiív tu moji.

Máme dítû k adopci. Hned po Vánocích se na

nûj mÛÏeme jet podívat. UÏ jsem to s paní na

sociálním domluvila. Je to krásná holãiãka.

Jmenuje se..., a usmála se na sestru: - Katefiina.

Osadní v˘bory informují

Pozvánka osadního v˘boru Janovice
Osadní v˘bor v Janovicích u R˘mafiova upozorÀuje v‰echny pfiíznivce, Ïe v nedûli 16. prosince 2007 od 18 hodin bude uskuteãnûn vánoã-

ní koncert pûveckého sdruÏení Variace v obfiadní místnosti janovického zámku.

V‰ichni jste srdeãnû zváni. Osadní v˘bor Janovice
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Známá i neznámá v˘roãí
14. 12. 1957 zemfi. Josef Lada, malífi a spisovatel

(nar. 17. 12. 1887) - 50. v˘roãí úmrtí

15. 12. 1832 nar. Alexandre Gustave Eiffel, francouzsk˘ inÏen˘r

a konstruktér (zemfi. 28. 12. 1923) - 175. v˘roãí narození

17. 12. 1787 nar. Jan Evangelista Purkynû, pfiírodovûdec, filozof

a spisovatel, národní buditel (zemfi. 28. 7. 1869) 

- 220. v˘roãí narození

17. 12. 1887 nar. Josef Lada, malífi a spisovatel (zemfi. 14. 12. 1957)

- 120. v˘roãí narození

18. 12. Mezinárodní den vystûhovalcÛ, od roku 2000 (OSN)
18. 12. 1737 zemfi. Antonio Stradivari, italsk˘ houslafi (nar. asi

1648) - 270. v˘roãí úmrtí

22. 12. 1812 fieditel Stavovského divadla Jan K. Liebich postavil

v libeÀském zámeãku pro své ‰tûdroveãerní hosty prv-
ní vánoãní stromek v Praze - 195. v˘roãí

22. 12. 1867 nar. Franti‰ek Xaver ·alda, spisovatel, kritik a lite-

rární historik (zemfi. 4. 4. 1937) - 140. v˘roãí narození

24. 12. 1982 zemfi. Louis Aragon, francouzsk˘ spisovatel (nar. 

3. 10. 1897) - 25. v˘roãí úmrtí

25. 12. 1977 zemfi. Charles Spencer Chaplin, britsk˘ a americk˘

filmov˘ herec, reÏisér a scenárista (nar. 16. 4. 1889) 

- 30. v˘roãí úmrtí

28. 12. 1937 zemfi. Maurice Ravel, francouzsk˘ skladatel (nar. 

7. 3. 1875) - 70. v˘roãí úmrtí

30. 12. 1952 zemfi. Ivan Olbracht (vl. jm. Kamil Zeman), spisova-

tel (nar. 6. 1. 1882) - 55. v˘roãí úmrtí

31. 12. 1877 zemfi. Gustave Courbet, francouzsk˘ malífi (nar. 

10. 6. 1819) - 130. v˘roãí úmrtí

31. 12. 1877 nar. Viktor Dyk, spisovatel, novináfi a politik (zemfi.

14. 5. 1931) - 130. v˘roãí narození

31. 12. 1902 nar. Jan âep, prozaik a pfiekladatel (zemfi. 25. 1. 1974)

- 105. v˘roãí narození

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Pavla Dávidíková ............................................................ R˘mafiov

Roman Tomá‰ek ............................................................ R˘mafiov

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

Antonie La‰áková - R˘mafiov ............................................... 80 let

Martin Sobkuljak - Jamartice ............................................... 82 let

Janina ·afáfiová - R˘mafiov ................................................... 84 let

Vincenc Sigmund - R˘mafiov ................................................ 84 let

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

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

Klára Peková - R˘mafiov ...................................................... 85 let

BoÏena Zelendová - R˘mafiov .............................................. 88 let

Rozlouãili jsme se
Danu‰e Kuzmíková - R˘mafiov ............................................. 1930

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

14. 12. 19.00 kino Na‰e mûsteãko

- Pradivadlo SVâ R˘mafiov

15. 12. 9.00 SVâ Vánoãní v˘prava

- zdobíme stromeãek pro zvífiátka

15. 12. 19.00 SVâ Závûreãná taneãní kolona S·

16. 12. 19.00 kino Na‰e mûsteãko

- Pradivadlo SVâ R˘mafiov

18. 12. 13.00 tûl. Národní Vánoãní laÈka - soutûÏ ve skoku

vysokém 6. - 9. tfi.

19. 12. 9.30 Dolní. Keramická dílna pro seniory

Morav

19. 12. 19.00 sál ZU· Vánoãní koncert - Musica in tre

26. 12. 14.00 SVâ Stfiílí celá rodina

Upozornûní
PÛvodnû avizované vánoãní odpoledne pro dûti

pofiádané Stfiediskem volného ãasu R˘mafiov

(21. 12. od 16 do 18 hodin) se NEKONÁ!!!

Plesová sezóna 2008
12. 1. Ples Gymnázia

18. 1. Ples Diakonie

25. 1. Ples R˘mafiov

1. 2. Ples SSO· Prima

3. 2. Dûtsk˘ karneval

8. 2. Ples Z· R˘mafiov

29. 3. Ples sportovcÛ
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Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

v úter˘ 18. 12. 2007
ve 14.00

Vystoupí dûti ze ZU·

na

literárnû-dramatické

pásmo ke

100. v˘roãí

narození spisovatelky

Astrid Lindgrenové

Pfiijìte v‰ichni do knihovny Mûstská knihovna R˘mafiov a ZU· R˘mafiov
zvou na v˘stavu betlémÛ,

která se koná v adventní dobû v knihovnû
Tel.: 554 212 566

E-mail: knihovna.ry-

marov@tiscali.cz

Webové stránky: http://

www.mekrymarov.info/

Lenka Îmolíková,
fieditelka MûK

û

fi fi
â

Ryzí Slovensko na snímcích ‰piãkov˘ch fotografÛ
„Fotografování je kromû lásky
to nejlep‰í, co mû v Ïivotû potka-
lo,“ fiekl v úvodu vernisáÏe po-

slední leto‰ní v˘stavy v Galerii

Octopus Jindfiich ·treit. Pfied-

stavil na ní tfii své pfiátele a kole-

gy fotografy, pro nûÏ tato slova

platí stejnou mûrou. Markétu

Luskaãovou, Andreje Bána

a Tibora Huszára pfiitom spojuje

nejen láska k fotografování a pfiá-

telství s Jindfiichem ·treitem, ale

i vztah ke Slovensku, které je je-

jich domovinou ãi studnicí inspi-

race, témat a fotografick˘ch zku-

‰eností.

Nejrozsáhlej‰í kolekci prosinco-

vé v˘stavy pfiedstavují fotografie

Markéty Luskaãové ve velkém

sále galerie. Spoleãn˘m tématem

této autorky a souãasnû vystave-

ného souboru Andreje Bána jsou

poutníci, v tomto pfiípadû slo-

ven‰tí vûfiící zachycení bûhem

náboÏensk˘ch poutí i jin˘ch cír-

kevních událostí v rÛzn˘ch ob-

dobích roku. Markéta Luskaãová

umoÏÀuje nahlédnout do religi-

ózního Ïivota v˘chodosloven-

ského venkova z pfielomu 

60. a 70. let, do míst, odkud je‰-

tû nezmizela upfiímná zboÏnost,

ale ani tvrd˘ Ïivot, zraãící se

v nach˘len˘ch postavách a pfiís-

n˘ch tváfiích vesniãanÛ.

Spatfiíme hlavnû Ïeny, vesmûs

s hlavami zahalen˘mi v ‰átcích,

s v˘razem prosté kontemplace,

ale i smutku ãi únavy v obliãeji,

Ïeny, jeÏ proÏívají církevní obfia-

dy nikoli jako formální rituály,

ale s procítûností, byÈ nepatetic-

kou. Úsmûv, je-li vÛbec nûkde

pfiítomen, je moÏno nalézt jedinû

na dûtsk˘ch tváfiích, ne ov‰em na

tûch, jeÏ náleÏí ministrantÛm ãi

mal˘m „nevûstám“ u prvního

pfiijímání. Ti mají tváfie stejnû

soustfiedûné jako dospûlí.

Na fiadû snímkÛ autorka zachyti-

la poutníky pfii odpoãinku na

loukách, v polích, pod stromy

v lese, na trávû i snûhu, ãi vûfiící

pfii bohosluÏbû, u pohfibu, pono-

fiené v tiché modlitbû. Její sním-

ky vypovídají s velkou autentici-

tou o Ïivotû, kter˘ jako by patfiil

do vzdálen˘ch ãasÛ, do svûta,

kter˘ dosud neovládla moderní

civilizace a kter˘ si díky tomu

zachoval cosi ryzího.

Andrej Bán, nejmlad‰í z vysta-

ven˘ch fotografÛ, nabízí v ma-

lém sále tematicky obdobn˘ sou-

bor ãernobíl˘ch snímkÛ. Roz-

mûrné fotografie zobrazují tak-

téÏ poutníky na cestû, pfii shro-

máÏdûní vûfiících, pfii zpovûdi ãi

pfiímo pfii exaltované modlitbû.

Bánovi poutníci v Litmanové ãi

Levoãi se v‰ak jiÏ od tûch Mar-

kéty Luskaãové v mnohém li‰í.

Zatímco její vûfiící pfiipomínali

svou strnulostí spí‰e sochy,

Bánovi poutníci jsou v pohybu

a i na snímcích, které zachycují

postavy v klidu, je patrná dyna-

mika.

V lecãems jsou to také jiÏ lidé

moderní doby, coÏ na nûkter˘ch

zábûrech pÛsobí aÏ komicky

(muÏ pevnû svírající svat˘ obrá-

zek stojí v tûsném sousedství

muÏe tfiímajícího stejnû pevnû

rádio). Humor je ostatnû nejpod-

statnûj‰í prvek, kter˘m se Andrej

Bán od obou sv˘ch kolegÛ odli-

‰uje. Snímky, které nepostrádají
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vtip, jsou i pfiesto velmi autentic-

ké a takfiíkajíc lidsky laskavé.

Tibor Huszár, obdafien˘ titulem

slovenského Fotografa roku

2007, se na v˘stavû v Galerii

Octopus pfiedstavuje dvûma roz-

mûrn˘mi fotografiemi ze svého

patrnû nejznámûj‰ího souboru

snímkÛ s romskou tematikou. Na

první nabízí pohled do samého

centra sevfieného Ïivota sloven-

ské romské komunity, do oka-

mÏiku pohfibu jednoho z muÏ-

sk˘ch ãlenÛ velkorodiny, pfiímo

k rakvi s prosklen˘m víkem, je-

hoÏ se dot˘kají nejbliÏ‰í zesnu-

lého. V̆ raz bolesti v jejich tvá-

fiích je pouze nepatrn˘m názna-

kem projevÛ takfika vá‰nivého

Ïalu, typického pro romská po-

slední louãení s mrtv˘mi.

Druh˘ HuszárÛv snímek nás za-

vede do situace podobnû tûÏko

pfiístupné ãlovûku zvenãí. Upros-

tfied ‰eré místnosti stojí dlouh˘

stÛl obtûÏkan˘ nesãetn˘m mnoÏ-

stvím lahví nejrÛznûj‰ího obsa-

hu, kolem nûjÏ sedí zamlklí, za-

chmufiení muÏi. Hostina, zfiejmû

na poãest zemfielého, je ryze

muÏskou záleÏitostí - v pozadí se

mihne snad jediná Ïenská tváfi.

Atmosféra odpovídá muÏské po-

dobû smutku, kter˘ odplaví spí‰e

potoky pálenky neÏ slz.

Prosincov˘ pfiedvánoãní ãas se

poslední leto‰ní v˘stavou v Ga-

lerii Octopus pfiipomíná ponû-

kud netradiãnû, a pfiitom tak pfii-

léhavû. VÏdyÈ co jiného neÏ té-

ma nefal‰ovaného duchovního

Ïivota má blízko k oslavám na-

rození JeÏí‰e Krista, tedy k Vá-

nocÛm. ZN

Servis sluÏeb

DIAKONIE âCE, ST¤EDISKO R¯MA¤OV
pofiádá

dne: 18. 1. 2008 v19.30 v SVâ R˘mafiov

hraje: Alternativa

Bohatá tombola, vstupné: 60 Kã

DIAKONIE âCE, ST¤EDISKO V R¯MA¤OVù
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK

kaÏdé liché úter˘ v budovû stfiediska 

na tfiídû HrdinÛ 48 v R˘mafiovû.

Zaãátek vÏdy ve 13.30.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity,

které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termín kavárniãky do konce tohoto roku: 18. prosince

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v prosinci
Pondûlí 14.00 - 20.00 Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 19.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 19.00

Nedûle   13.00 - 19.00

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

Upozornûní: 24. a 25. 12. 2007 zavfieno!
Ve stfiedu 26. 12. 2007 provozní doba od 14.00 do 20.00

Na Silvestra 31. prosince 2007 bude kryt˘ bazén
pro vefiejnost otevfien od 12 do 17 hodin

Aquacentrum Slunce
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

V‰em vyznavaãÛm nudismu a naturismu aquacentrum

nabízí plavání bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci

od 19.00 do 21.00.

Termín do konce roku 2007: 19. 12.

Jednou mûsíãnû se koná Aquapárty s pfiíjemn˘mi masáÏemi 

- medovou, ostruÏinovou a dal‰ími.

sobota 5. ledna 19.30

Skóruj!
Komedie (USA 2007)

Randy byl slavn˘ pingpongov˘ ‰ampión, neÏ se zhroutil na olympiá-

dû. Nyní se má na Ïádost FBI vetfiít do ilegální organizace pofiádající

utajen˘ turnaj v ping-pongu, jehoÏ jediné pravidlo zní: Skóruj bez

pravidel! Je to hra na Ïivot a na smrt... Bude Randy pfiipraven za-

smeãovat? Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 12. ledna 19.30

Resident Evil: Zánik
Akãní sci-fi horor (USA/VB/Nûmecko 2007)

Nastal konec svûta. Pokusn˘ T-virus, vyroben˘ spoleãností Umbrella,

byl vypu‰tûn do svûta a promûnil lidstvo v hordu hladov˘ch zombie.

Skupinka nenakaÏen˘ch mífií na Alja‰ku, aby se pfied nimi zachráni-

la. Konvoj ohroÏovan˘ ze v‰ech stran ochraÀuje Alice, nadaná nad-

lidsk˘mi schopnostmi. Milla Jovovich ve tfietím pokraãování série

Resident Evil. Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 13. ledna 17.00

Divoké vlny
Animovan˘ (USA 2007)

Nauãte se surfovat s tuãÀáky! Mlad˘ tuãÀák Cody je zaãínající sur-

fafi. Opou‰tí rodn˘ MraÏákov v Antarktidû a následován filmov˘m

‰tábem se právû chystá na svÛj první profesionální závod - surfafisk˘

memoriál na ostrovû Pin-Guí. Cody touÏí po vítûzství, obdivu a úctû,

ale ãeká ho nûco mnohem cennûj‰ího.  MládeÏi pfiístupn˘

sobota 19. ledna 19.30

Medvídek
âerná komedie (âR 2007)

Tfii kamarádi, ktefií se znají uÏ od ‰kolních let, mají k sobû stále blízko,

vzájemnû se nav‰tûvují a jejich vztahy se zdají b˘t idylické. Málokdo

vãetnû jejich manÏelek v‰ak tu‰í, Ïe mají tajemství, které zásadnû zmûní

jejich Ïivot. Co se stane, kdyÏ vyjdou lÏi na povrch? Hrají: A. Geislerová,

T. Wilhelmová, I. Trojan, J. Macháãek ad. Pfiístupn˘ od 12 let
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V̆ ãet pfiedmûtÛ tvofiících interiér

68 místností, ale i chodeb a ji-

n˘ch prostor, kter˘ zãásti uvedly

roku 1931 Lidovky, samozfiejmû

není zdaleka úpln˘. Je jasné, Ïe

prÛvodce redaktora, nûkter˘

z pansk˘ch úfiedníkÛ, vyuÏil ne-

pfiehledn˘ch prostor zámku

a svou úlohu odbyl, neboÈ panu

Stráneckému neukázal exkluziv-

ní loveckou expozici zámeckého

muzea a instalaci majoliky s nád-

hernou renesanãní kredencí v pat-

fie nad ním, jehoÏ bylo moÏno do-

sáhnout po dfievûném toãitém

schodi‰ti, neukázal mu ani kapli

a dal‰í zajímavé prostory zdobe-

né rovnûÏ mnoha cenn˘mi obra-

zy. V záplavû záÏitkÛ si jistû Ïur-

nalista ledaãeho nepov‰iml a le-

daco nezaznamenal. My v‰ak

máme ‰tûstí (nebo spí‰e smutek),

Ïe se dochovala kopie seznamu

bohuÏel jen ãásti pfiedmûtÛ, které

mûly b˘t na pfiíkaz premiéra

Bene‰ovy vlády ZdeÀka Fierlin-

gera roku 1946 vráceny rodinû

ForgáchÛ po skandálu ve spoje-

necké cizinû a intervenci oblíbe-

ného ministra zahraniãí Jana

Masaryka. Seznam uvádí pfiesnû-

ji 877 pfiedmûtÛ jmenovitû, v tom

nûkteré jen pfiibliÏnû, jako „asi
24“ (akvarelÛ), a fiada souborÛ je

shromáÏdûna bez poãítání jako

„v‰echna“ (pfi. keramika). Lze te-

dy pfiedpokládat, Ïe skuteãn˘ po-

ãet kusÛ mohl dosahovat tisícÛ

(viz napfi. fotografie ad.).

Tvofiilo je nespoãítané mnoÏství

fotografií a rodinn˘ch alb, zatím

je‰tû „v‰echny“ knihy (drobní

zlodûji neh˘fií intelektem ani tou-

hou po sebevzdûlávání), zafiízení

ke krbÛm a rÛzné mfiíÏe, téÏ vy-

kládané a malované selské truhli-

ce (5), prádelníky (10), skfiínû

(17), ostatní se asi hodily do bytÛ,

neboÈ je jich uvedeno jen velmi

málo, a totéÏ se t˘ká téÏ postelí

(2), kter˘ch musely b˘t v komna-

tách, dûtsk˘ch a pohostinsk˘ch

pokojích desítky, jejich osud je

zcela neznám˘, mnoÏství Ïidlí

(56), ãetná kfiesla a fotely ãi diva-

ny, v‰echny rozpárány a rozbity

hledaãi stfiíbra, jehoÏ se mezitím

„ujal“ a zapfiel Národní pozemko-

v˘ fond v ·umperku (Praze?).

Ke zbytkÛm v˘bavy patfiily téÏ

zdobené stoly, nûkteré starobylé

a nádhernû vyfiezávané a vyklá-

dané, a stolky vãetnû psacích,

noãních a karetních (39), malova-

né paravány (10), hudebniny

a stojany na kvûtiny, povolen v˘-

voz jen 8 ks parohÛ (?).

KaÏdá ãást nábytku byla krásn˘m

umûleckofiemesln˘m kusem vel-

ké hodnoty, totéÏ lze fiíci o vût‰i-

nû ostatních pfiedmûtÛ. Za jiné

jmenujme dosud úpln˘ „bílo-
modr˘ pokoj“ s 2 postelemi, 

1 ‰atníkem, 2 noãními stolky, 

29 rámy men‰ími (obsah nejspí‰

ukraden), 1 kanapem, 1 chaise-

longuem (dlouhou pohovkou se

‰ikm˘m opûradlem, celou pota-

Ïenou látkou), 5 fotely, 3 stoly se

Ïidlemi. Zrcadla urãená k vrácení

se leskla v pozlacen˘ch rámech

a stfiídala je benátská (10), ani ta

nejsou v‰echna. Nûkteré kreden-

ce byly nádhern˘mi fiezbáfisk˘mi

pracemi s v˘jevy z evangelia a ji-

n˘mi, na‰li bychom i skfiíÀky

a stÛl z ebenu ãi dal‰í nábytek

z tûÏkého nafialovûlého mahago-

nu, Ïádná dfievotfiíska s d˘hou,

ale poctivé masivní dfievo.

K sedání slouÏily i lavice (5)

a soupis dokonce obsahuje téÏ

poloÏky bûÏné, jako nepoãítané

kuchyÀské a stolní nádobí (porce-

lán a sklo) a jiné domácké potfie-

by (nÛÏky, Ïehliãky, hmoÏdífie

mramorové a jiné...), mnoÏství ji-

stû exkluzivních hodin (nepoãítá-

no), zbylé a dosud celé lustry

bronzové, zlacené, z foukaného

skla i brou‰ené (9), muselo jich

b˘t v ‰esti desítkách místností

podstatnû více, lucerny mûdûné,

mosazné, bronzové, sklenûné

foukané i brou‰ené (37), nepoãí-

tanû svícnÛ, lamp a kahanÛ (mo-

saz, bronz, dfievo, sklo, cín, por-

celán, brou‰ené sklo), vázy rÛz-

n˘ch velikostí a tvarÛ (29), zafií-

zení ke kachlov˘m kamnÛm

(nádherné kachláky z rÛzn˘ch

dob od baroka po biedermeier by-

ly posléze v‰echny rozbity krom-

páãi a vyházeny z oken). Zapoãí-

tává se téÏ námofiní dalekohled, 

4 dámské bidety, lednice, v soupi-

se i Ïelvovinová „mandoliniã-
ka“, ko‰e na prádlo, pefiiny, pol-

‰táfie a jeden pytel pefiin i broká-

tov˘ pfiehoz protkávan˘ zlatem,

ba i holiãsk˘ strojek, vûjífie, zvon-

ky, shaker (‰ejkr), uvádí se téÏ

v‰echny zbytky stfiíbra, jeÏ si za-

tím nikdo vãetnû NPF nestihl pfii-

vlastnit, mnoÏství je‰tû zb˘vají-

cích kobercÛ a dokonce i vysavaã.

Nevelk˘ díl nábytku byl vcelku

zánovní, na‰li bychom zde proti

tvrzení pana Stráneckého i spous-

tu stylov˘ch vysoce hodnotn˘ch

nábytkov˘ch kompletÛ nebo jed-

notliv˘ch kusÛ z období baroka,

rokoka, klasicismu a biedermeie-

ru ãi historizujících stylÛ. Vzácná

majolika ãi bûlina (polévaná ka-

menina) se v seznamu oznaãuje

jako barevné hrníãky, dÏbány, 

umyvadla ãi mísy z keramiky

a poãet je stanoven slovem

„v‰echny“, my opût dodáváme

„zb˘vající“.

Obrazy pfiedstavovaly i ve zmen-

‰eném poãtu velké mnoÏství

a hodnotu. OlejÛ bylo 73 kusÛ,

mezi nimi Hamiltonovy krajiny,

svûtci a lovecká záti‰í od Handka,

rÛzná záti‰í a portréty, vûfiím, Ïe

i dal‰í skvosty, které notáfi vÛbec

nedokázal v rychlosti a z nezna-

losti identifikovat. Na‰li bychom

uÏ poslední gobelín, mnoÏství ry-

tin, s nimiÏ si nikdo nedal práci,

aby je spoãítal, kromû dal‰ích na-

poãítan˘ch dvû stû dvaceti osmi

a mezi nimi také velk˘ soubor ry-

tin z ãeské historie, 24 litografií

a kresba malého Alfréda Harra-

cha, samozfiejmû jich muselo b˘t

pÛvodnû mnohem víc.

Ani slovo o stovkách historic-

k˘ch zbraní, cínÛ, mincí, sklu, 

archeologick˘ch nálezech ãi

drobn˘ch umûleck˘ch pracích.

Plastik je v seznamu neuvûfiitelnû

málo (2). A to jsme uvedli jen

ãást pfiedmûtÛ ze seznamu vûcí

(hustû psan˘ch 5 listÛ strojopisu),

jeÏ mûly b˘t pfievezeny do

Maìarska. „Zda byly pfievzaty,
není zde známo,“ (27. 6. 1947,

NKK NPF pfii MZ, ãj. 1013 a ãj.

40 9999/47-32d-3293) - bodejÈ

by se NKK hlásilo k vykraden˘m

vagónÛm! Pokud víme, byly pod

dozorem naplnûny podle na‰eho

seznamu v R˘mafiovû a dorazily

na hranice prázdné. Nic se ne-

mohlo vypafiit, ledaco uÏ bylo od-

vezeno úfiednû, odcizeno jednot-

livci ãi spáleno a k nepotfiebû roz-

bito anebo dosud zÛstávalo

v zámku. Záhadou jsou tfii Hand-

kova lovecká záti‰í, která se pod-

le seznamu uloÏila do vagónÛ, ale

jsou nyní ve státních sbírkách -

jak se tam asi dostala?

Seznam vyhotovil a vûci vydává

Národní pozemkov˘ fond pfii

Ministerstvu zemûdûlství v Praze

s (úmyslnû?) neãiteln˘m podpi-

sem pfiedsedy Josefa Smrkov-

ského nebo nûjakého jeho zástup-

ce. O NPF víme, Ïe sbírky z ãet-

n˘ch zámkÛ, jeÏ po válce spravo-

val a konfiskoval, mnohdy dál

prodával, ov‰em stûÏí doma.

Víme, Ïe se mnoho vûcí pa‰ovalo

pomocí agentÛ, ministersk˘ch 

úfiedníkÛ a fingované agentury

Eupex za dolary ãi libry boháãÛm

z rÛzn˘ch zemí do západního

Nûmecka. Z utrÏen˘ch penûz bra-

li platy zemûdûl‰tí referenti slíbe-

ní KSâ na okresních národních

v˘borech a ãást se uÏila na dosud

nejasné úãely vãetnû nedostatko-

vého kontrabandu (kakao, káva,

ãokoláda, látky, silonky...) pro

stranické a vládní papalá‰e, napfi.

min. spravedlnosti Noska a dal‰í.

Kdo tedy vykradl vlak? Neznámí

zlodûji nebo naopak známí poten-

táti, toÈ otázka, jak praví Hamlet.

Podobnû záhadnû „nedorazilo“

z R˘mafiova vypravené harra-

chovské stfiíbro na filiálku

Národního pozemkového fondu

v ·umperku, Ïe by také náhoda

nebo jen ‰lendrián?

Mgr. Jifií Karel

Stíny let 1946-49 na janovickém zámku

Z historie

Foto: Bfietislav Bednáfi
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Úsmûvnû

Pfiipomínáme si

Jdou po mû, jdou...
Bûsi vánoãní. Nebo aspoÀ bûsíci. A to jsem si

skálopevnû umiÀovala, Ïe je nepustím pfies

svÛj práh. Ale po roce jsou tu opût Vánoce

a uÏ mû lapili. První je uklízecí a já mu na-

mítám, Ïe pfiece uklízím prÛbûÏnû a pravi-

delnû a není potfieba právû teì lézt po ok-

nech, cídit, co se dá, pfierovnávat dÛleÏitosti

ve skfiíních a ‰uplatech (rozumûj v zásuv-

kách). Ale ten ãajov˘ servis po babiãce by

potfieboval nale‰tit a lustr? Kde se jen ten

prach bere? MuÏ lehce namítá, aÈ si sundám

br˘le, aÈ prach nevidím. Vrhám se na nûj (na

lustr) a vidím dal‰í a dal‰í prach. A uÏ v tom

jedu. Kdesi dole v podvûdomí mi fiíká moje

hor‰í já, Ïe bych to mohla nechat na zaãátek

ledna, bude po svátcích, po Silvestru. Ale to

bude aÏ pfií‰tí rok! Ostuda! Je po v‰ech roz-

hodnutích. Kmitám jak zdivoãelé pendlovky.

Nákupy, peãení, vafiení. Ne, mû nedostanete.

S úsmûvem budu míjet v‰echny fiady nervóz-

ních zákazníkÛ a Ïeny pfiipomínající stûho-

váky. Jíst se musí, Ïaludek mám jenom je-

den, stejnû jsem obezitka, udûlám... ãesneã-

ku a k tomu sk˘va chleba postaãí. Nepostaãí,

‰upináãek je koupen a doÏívá své dny ve va-

nû, polévka bude jedna báseÀ, pfiece vnitfi-

nosti, mlíãí, zelenina. No a zeleninu také do

bramborového salátu, bude ho jen tro‰ka.

A z tro‰ky je mísa.

Co by to bylo za svátky narození bez vÛnû

vanilkov˘ch rohlíãkÛ? KdyÏ uÏ mám vál

a v‰echno na kuchyÀské lince - pfiece linecké

peãivo vydrÏí. Taky medvûdí tlapky a plnûná

vosí hnízdeãka. Maminka vÏdycky dûlávala

jableãn˘ ‰trúdl; nebudu lenoch a padavka.

Dárky? Symbolické. Jako v˘raz vztahu. UÏ

mûly b˘t nakoupeny v fiíjnu - to bylo pfiedse-

vzetí z loÀska. No, nejsou. Koupím kaÏdému

drobnost. Bude to ale ‰est drobností. Kdyby

v na‰í zemiãce kaÏd˘ koupil ‰est dárkÛ, je to

‰edesát milionÛ darÛ a dáreãkÛ. To je síla.

Nûco uÏ mám promy‰leného, zabalit, vy-

‰perkovat, dát tomu ‰tábní kulturu. Moji mi-

lí, betlém nestavûjte, i bez koled usnu pod

stromeãkem jako jezulátko. (Hodnû pfierostlé

a pfiestárlé). Budu vá‰ dárek.

Na závûr? I letos mû bûsíci dostali. A víte, Ïe

jsem ráda?

TakÏe: ·Èastné a veselé! Dobré Vánoce a vá-

noãky! Ze ♥ Si

Co se stalo pfied padesáti léty
Padesátá léta - studená válka,

soupefiení dvou nesmifiiteln˘ch

svûtÛ a první snahy o mírovou

spolupráci, v na‰í zemi upevÀo-

vání moci komunistické strany,

násilná kolektivizace zemûdûl-

ství, represe a politické procesy.

V roce 1955 byla podepsána

Var‰avská smlouva (spoleãné

vojenské velení pro státy v˘-

chodního bloku) a s velkou pom-

pou byl v Praze na Letné odha-

len tfiicet metrÛ vysok˘ pomník

J. V. Stalina, nejvût‰í mimo úze-

mí Sovûtského svaz („Pro vûky
je urãen tento památník ãesko-
slovensko-sovûtského pfiátel-
ství.“). V následujícím roce

1956 Nikita Chru‰ãov ve funkci

generálního tajemníka Ústfied-

ního v˘boru Komunistické stra-

ny Sovûtského svazu na XX.

sjezdu této strany zdÛraznil nut-

nost mírového souÏití a distan-

coval se od dosud pfiijímané teze

o nevyhnutelnosti války mezi si-

lami kapitalismu a socialismu,

tvrdû zastávané Stalinem (zem-

fiel v roce 1953) a generály So-

vûtského svazu. Z úst Anastase

Mikojana pak zaznûla první kri-

tická slova na adresu dosud ne-

dotknutelného a uctívaného 

J. V. Stalina a na tajném zasedá-

ní 24. února 1956 Nikita Chru‰-

ãov pfieãetl referát na téma Kult
osobnosti a jeho následky a vel-

mi otevfienû analyzoval a odsou-

dil Stalinovu ãinnost v celém ob-

dobí od pfievzetí moci po úmrtí

Lenina. Postupnû pak prostfied-

nictvím ãlánkÛ v deníku Pravda

byly v˘sledky tohoto „odhalení“

pfiedávány vefiejnosti. Je nepo-

chybné, Ïe tento moment byl

jedním z klíãov˘ch impulsÛ pro

dal‰í v˘voj nejen v zemích v˘-

chodního bloku, ale i v rámci ce-

losvûtové politiky. Uskuteãnila

se povstání v Polsku a zejména

v Maìarsku, v âeskoslovensku

vládnoucí komunistická garnitu-

ra pfii této pfiíleÏitosti odsoudila

„snahy o zneuÏití kritiky kultu 

osobnosti proti socialismu“ 

a oznaãila revizionizmus za

hlavního nepfiítele jednoty ko-

munistick˘ch stran.

(StalinÛv pomník na Letné, jehoÏ

autor, uznávan˘ sochafi Otakar

·vec, spáchal mûsíc pfied odhale-

ním pomníku sebevraÏdu, vydr-

Ïel aÏ do roku 1962, teprve po-

tom byl ve v‰í tichosti odstranûn.)

Na poãátku roku 1957 v tradiã-

ním poselství americkému Kon-

gresu ohlásil prezident Eisenho-

wer zmûnu zahraniãní politiky

USA ve vztahu k Blízkému v˘-

chodu, která mimo jiné obsaho-

vala i právo intervenovat v tûch-

to zemích vojensky na Ïádost

pfiíslu‰n˘ch vlád. Cílem bylo ze-

jména eliminovat vliv SSSR na

Blízkém v˘chodû. Na poãátku

ledna bylo v Maìarsku vyhlá‰e-

no stanné právo a krátce na to

byli popraveni dva z vÛdcÛ po-

vstání. V bfieznu 1957 bylo pod-

pisem ‰esti zúãastnûn˘ch západ-

ních zemí zaloÏeno Evropské

hospodáfiské spoleãenství (EHS),

které bylo roz‰ífiením Montánní

unie z roku 1951 a které se stalo

základem dne‰ní Evropské unie.

Ve volbách do Spolkového snû-

mu v Nûmecku v˘raznû uspûly

strany CDU/CSU a do funkce

spolkového kancléfie byl potfietí

zvolen Konrád Adenauer. Na

podzim do‰lo v návaznosti na

rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu

Spojen˘ch státÛ americk˘ch

o zru‰ení rasové segregace na

vefiejn˘ch ‰kolách z roku 1954

k ãetn˘m konfliktÛm a rasov˘m

bojÛm. 4. fiíjna 1957 zpÛsobila

velk˘ rozruch ve svûtû zpráva

o vyslání prvního satelitu Zemû -

sovûtského Sputniku 1. Mûl prÛ-

mûr 58 centimetrÛ, váÏil 83,6 kg

a ke svému obletu Zemû ve

vzdálenosti 900 km od jejího po-

vrchu potfieboval 95 minut. V tfií-

sekundov˘ch intervalech vysílal

radiové signály. JiÏ poãátkem li-

StalinÛv pomník na Letné byl nejvût‰ím skupinov˘m souso‰ím
v Evropû. Stavba trvala 495 dnÛ a pracovalo zde na 600 dûlníkÛ ve
tfiech smûnách. Pomník byl odhalen 1. 5. 1955, stál sedm let a v li-
stopadu 1962 byl vyhozen do povûtfií za pomoci 2000 kg perunitu
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stopadu pak Sovûtsk˘ svaz vy-

pustil dal‰ího umûlého souputní-

ka Zemû. Na palubû této druÏice

o váze pfied pÛl tuny byla první

Ïivá bytost ve vesmíru - fenka

Lajka - a také znaãné mnoÏství

vûdeck˘ch pfiístrojÛ pro mûfiení

sluneãního záfiení a vnûj‰ích 

atmosférick˘ch vrstev. PfiestoÏe

Lajka po ‰esti dnech zahynula,

protoÏe do‰la zásoba kyslíku,

dokázala, Ïe savci jsou schopni

pfieÏít stav beztíÏe. Vypu‰tûní tak

tûÏkého tûlesa bylo na západû

vesmûs povaÏováno za hrozbu

pro západní zemû a americk˘

prezident poté uji‰Èoval znepo-

kojenou vefiejnost, Ïe americká

vojenská v˘zbroj je dostateãnû

silná, aby odrazila pfiípadn˘ so-

vûtsk˘ útok. Pokus Spojen˘ch

státÛ o vypu‰tûní satelitu o váze

asi dvou kilogramÛ na zaãátku

prosince se nezdafiil.

V roce 1957 byl ve Spojen˘ch

státech uveden do provozu první

atomov˘ reaktor, v ¤eÏi u Prahy

byl uveden do provozu první

ãeskoslovensk˘ atomov˘ reaktor

pro vûdecké úãely, v Leningradu

byl spu‰tûn na vodu první ledo-

borec na svûtû s atomov˘m po-

honem, ve Velké Británii byl

zru‰en pfiídûlov˘ systém na ben-

zin, Sovûtsk˘ svaz oznámil, Ïe

úspû‰nû vyzkou‰el svou první

mezikontinentální raketu. Tehdy

23letá italská hereãka Sophia

Lorenová a o 21 let star‰í filmo-

v˘ producent Carlo Ponti uza-

vfieli v mexickém Juarezu man-

Ïelsk˘ svazek na dálku, zastupo-

vali je jejich právníci. V roce

1957 byl natoãen vynikající so-

vûtsk˘ film Jefiábi táhnou, vymy-

kající se do té doby platn˘m he-

roizujícím schématÛm váleã-

n˘ch filmÛ.

V roce 1957 zemfieli Josef Sku-

pa, tvÛrce Spejbla a Hurvínka,

Gustav Fri‰tensk˘, proslul˘ ães-

k˘ zápasník, Oliver Hardy, ame-

rick˘ filmov˘ komik, Christian

Dior, francouzsk˘ módní tvÛrce,

Diego Rivera, mexick˘ malífi,

Josef Lada, ãesk˘ malífi,

Franti‰ek Kupka, ãesk˘ malífi Ïi-

jící v PafiíÏi a prÛkopník nefigu-

rativní malby. 13. listopadu 1957

zemfiel Antonín Zápotock˘,

„druh˘ dûlnick˘ prezident“ ães-

koslovenské republiky; nov˘m

prezidentem byl zvolen Antonín

Novotn˘.

Co zaznamenal kronikáfi o dûní v roce 1957 v na‰em mûstû?
I kdyÏ s tím moÏná nûktefií pamûtníci nebu-

dou úplnû souhlasit, v R˘mafiovû se v tom ro-

ce podle zápisu v Mûstské kronice nic velké-

ho a zásadního neudálo. Na úvod snad jen

pfiipomeÀme, Ïe R˘mafiov byl je‰tû okresním

mûstem (ke zru‰ení okresu do‰lo v roce

1960), a tak zde pÛsobily dvojí úfiady a insti-

tuce, politické i správní a v˘konné.

Samotné mûsto R˘mafiov bez dnes pfiipoje-

n˘ch obcí mûlo 4938 obyvatel a obyvatelé

pracovali vût‰inou v místních závodech

a podnicích. V̆ znamnou sloÏkou bylo zemû-

dûlství, v nûmÏ hrálo prioritní roli Jednotné

zemûdûlské druÏstvo s 90 ãleny, soukromû

hospodafiilo pouze pût zemûdûlcÛ. Zemûdûl-

ství se snaÏilo vyuÏívat v‰ech moÏností, kte-

ré místní kraj poskytoval, a tak v roce 1957

napfi. vyprodukovalo 299 metrick˘ch centÛ

p‰enice, 125 centÛ Ïita, 819 centÛ jeãmene,

1170 centÛ ovsa, 525 centÛ lnûn˘ch stonkÛ

a 43 centÛ lnûného semene, 4625 centÛ

brambor a 2435 centÛ fiepy a kapusty. V Ïi-

voãi‰né v˘robû chovali 229 ks skotu, 176 pra-

sat, 136 ovcí, 691 slepic a 16 koní a vypro-

dukovali celkem 188 tisíc litrÛ mléka, takfika

23 tisíc kg hovûzího a 18 tisíc kg vepfiového

masa, ale také 345 kg s˘ra a 165 kg medu.

Mezi údaji, které kronika zaznamenala, jsou

zajímavá i ãísla charakterizující pfiedepsané

a skuteãné objemy sbûru odpadov˘ch su-

rovin v R˘mafiovû (skuteãnost/plán):

385/210 tun Ïeleza, 69/30 tun papíru, 

94/60 kg korku, 4/10 t kostí, 2333/4000 ks

králiãin, a také napfi. 56/90 kg hmoty PVC

a 715/110 kg sisalu.

PrÛmûrn˘ v˘dûlek dosahoval v celostátním

mûfiítku asi 1 200 Kãs, ‰piãkov˘ kombajnér

si v té dobû vydûlal aÏ 2 500 Kã. Kvalifiko-

van˘ mistr v r˘mafiovské textilce dostával za

svoji práci 1 450 Kã, dobrá tkadlena 1 300 Kãs,

kanceláfiská síla cca 1 200 Kã.

V kvûtnu 1957 se konaly volby do místních

a okresních národních v˘borÛ. Kronikáfi na-

psal: „Lidé volili v drtivé vût‰inû manifestaã-
nû, právo volit za plentou témûfi nikdo ne-
pouÏil.“ K volbám pfii‰lo 2676, tj. 99,89 %,

zapsan˘ch voliãÛ a pro kandidáty hlasovalo

2663 voliãÛ proti 13. Pfiedsedou Místního

národního v˘boru byl zvolen Jaroslav

Crhonek, úfiedník Okresního národního v˘-

boru. Místní národní v˘bor mûl 40 ãlenÛ,

z nich bylo patnáct dûlníkÛ, dva ãlenové

JZD, ãtyfii státní zamûstnanci, dva uãitelé, je-

den lékafi a ‰estnáct úfiedníkÛ.

V listopadu probûhly besedy k dopisu ÚV

KSâ o „dobudování socialismu v na‰í vlas-

ti“. Úãast na besedách v‰ak byla malá, osmi

besed se zúãastnilo v‰eho v‰udy 800 osob.

Kronikáfi také poznamenal: „âinnost maso-
v˘ch sloÏek se nedá oznaãit jako uspokojivá -

napfi. témûfi Ïádnou ãinnost navenek nevyví-
jela místní skupina Svazu ãs.-sovûtského pfiá-
telství, âerveného kfiíÏe a Svazu mládeÏe“ -

nejlépe si vedli poÏárníci a tûlov˘chova.

V roce 1957 byl otevfien velmi dobfie vyba-

ven˘ internát Brokátu na Sokolovské ulici

a byla dokonãena v˘stavba 18 bytov˘ch jed-

notek za budovou soudu a zahájena v˘stavba

12 bytÛ na Palackého ulici. V akci „Z“ po-

kraãovala v˘stavba poÏární zbrojnice, kuÏel-

ny na Bartákovû ulici a byla zahájeny pfií-

pravné práce pro stavbu koupali‰tû. Bylo vy-

bráno místo na louce pod vlakov˘m nádra-

Ïím, ale pfii v˘kopu bylo zji‰tûno, Ïe terén je

„hodnû mokr˘“ a „spodní voda se tlaãí jiÏ
v hloubce 1 m“. Práce byly zastaveny a bylo

zadáno zpracování projektu. Byla dokonãena

úprava námûstí s autobusov˘m nádraÏím

a zasazeny stromy kolem radnice.

Kronikáfi konstatuje, Ïe stoupá hmotná Ïivot-

ní úroveÀ, na celém okrese bylo zaznamená-

no celkem 136 drÏitelÛ osobních vozÛ a 626

majitelÛ motocyklÛ, 429 majitelÛ televizorÛ

(z toho více neÏ polovina v R˘mafiovû). Kro-

nikáfi si v této souvislosti posteskl: „·koda
je, Ïe se vzrÛstem nárokovosti na‰ich obãanÛ
nestoupá úmûrnû i snaha pomáhat ve v˘stav-
bû obcí v akci „Z“. Je sice v R˘mafiovû ãas-
to hodnû kritick˘ch hlasÛ, ale málo ochot-
n˘ch rukou.“
(Pozn. aut.: „Akce Z“ byla v dobách komu-

nistického systému neplacená pracovní ãin-

nost obyvatel. Oficiálnû se jednalo o dobro-

volnou práci - pÛvodnû ke zvelebování - od-

tud „Z“, pozdûji v‰ak tyto akce zahrnovaly

i v˘stavbu a modernizaci bytÛ, prodejen

a kulturních zafiízení apod. a staly se pevnû

definovanou souãástí centrálního plánování.

Úãast obãanÛ na akcích byla sledována a do-

kumentována.)

V roce 1957 se promítalo v kinû 165 filmÛ veLeteck˘ pohled na R˘mafiov - poãátek 60. let Foto: R. Tich˘
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383 pfiedstaveních s náv‰tûvností 94 836 ná-

v‰tûvníkÛ. Z celkového poãtu bylo 48 filmÛ

ãesk˘ch, 42 sovûtsk˘ch, 11 ze západního

Nûmecka, 10 francouzsk˘ch, 8 anglick˘ch

a stejn˘ poãet maìarsk˘ch, ale promítány

byly i filmy polské, v˘chodonûmecké, ital-

ské, jugoslávské, ‰védské, ãínské, po jednom

pak z produkce americké, japonské, brazil-

ské, indické a bulharské. První místo v Ïeb-

fiíãku náv‰tûvnosti mûl film Dobr˘ voják

·vejk, následoval rakousk˘ snímek Lesník

ze Stfiíbrného lesa a dále ãesk˘ film Nevûra.

Kronikáfi si opût posteskl, Ïe plán náv‰tûv-

nosti byl splnûn jen na 85 % a „jistû znaãn˘
vliv na pokles náv‰tûvnosti kulturních podni-
kÛ nese roz‰ífiení televize.“ Ve mûstû bylo 

uspofiádáno 11 plesÛ, a „pofiadatelé nemohli

b˘t spokojeni s úrovní plesÛ, neboÈ v˘trÏnos-
ti podnapil˘ch kazily hladk˘ prÛbûh spole-
ãenské zábavy.“
Pan kronikáfi zaznamenal úmrtí velmi nada-

ného „malífie JeseníkÛ“, 56letého uãitele je-

denáctiletky Václava Kováfie, kter˘ Ïil

v R˘mafiovû od r. 1946. Jeho jméno ani tvor-

bu jiÏ dne‰ní obãané R˘mafiova bohuÏel ne-

znají.

A snad je‰tû jaké bylo poãasí. Dalo by se fií-

ci: nic moc. Na poãátku roku mírná zima

s nedostatkem snûhu, kolem 10. února pfii‰lo

takfika jarní poãasí, od poloviny bfiezna hod-

nû plískanic, snûhu málo, v kvûtnu vût‰inou

chladno, ãerven pomûrnû tepl˘, ale s obãas-

n˘mi boufikami a de‰tûm, poãátkem ãerven-

ce vedra aÏ 33 stupÀÛ Celsia, ale od 10. ãer-

vence s v˘jimkou nûkolika dní v první polo-

vinû srpna chladno a naopak od 7. fiíjna po

cel˘ fiíjen a listopad sluneãné a teplé poãasí.

30. listopadu ale uhodily mrazy a chladné

poãasí s popra‰kem snûhu vydrÏelo do konce

roku, poslední prosincové dny byly zahaleny

do mlhy a tûÏké námrazy.

TakÏe rok niãím zvlá‰È v˘znamn˘, jeden

z mnoha podobn˘ch na ‰ÀÛrce Ïivota dfiíve

narozen˘ch a asi niãím zvlá‰È zajímav˘ pro

generaci souãasnou. Minulost je opravdu mi-

nulostí, ale alespoÀ povûdomí bychom o ní

mít mûli, mÛÏe nám pomoci k lep‰ímu po-

chopení souãasnosti.

(Prameny: Kronika R˘mafiova II; 20. století,
Kronika; volnû pfiístupné internetové stránky)

M. Marek

Organizace a spolky

Co nového kolem tepla v R˘mafiovû?
VáÏení spoluobãané,

je tomu témûfi deset let, co vznikla spoleãnost

Teplo R˘mafiov, s. r. o. - pfiesnû 17. 12. 1997,

svoji praktickou a podnikatelskou ãinnost

v‰ak zapoãala 1. 1. 1998. Co se za tûch deset

let v této spoleãnosti událo, jaké byly její nej-

dÛleÏitûj‰í mezníky?

Spoleãnost je ve stoprocentním vlastnictvím

mûsta R˘mafiova a je nástupnickou organiza-

cí státního podniku Tepelné hospodáfiství

R˘mafiov. V posledním roce své ãinnosti do-

sáhlo TH R˘mafiov obrat 23 mil. Kãs a evi-

dovalo dluh ve v˘‰i témûfi 24 mil. Kãs.

Podnik v té dobû obhospodafioval 14 zdrojÛ -

provozoven tepla. V roce 1997 byl vybudo-

ván v centrální v˘topnû R˘mafiov dvoupali-

vov˘ systém, tedy moÏnost topení uhlím

a plynem, systém parního topení byl pfieve-

den na horkovodní, byla provedena v˘mûna

pÛvodního primárního rozvodu za pfiedizolo-

vané potrubí a vybudovány rozvody nové

a byly rekonstruovány v‰echny v˘mûníkové

stanice. Celá rekonstrukce, na niÏ byla získá-

na státní podpora ve v˘‰i 4 mil. Kã, stála 

48 mil. Kã, vãetnû úrokÛ z pfiijatého úvûru.

K dne‰nímu dni je cel˘ dluh uhrazen.

Rekonstrukce mûla pozitivní dopad na Ïivot-

ní prostfiedí.

Následující údaje pfiedstavují mnoÏství roã-

ních emisí v tunách pfied a po rekonstrukci:

v r. 1996 v r. 2006

tuhé látky 8,3 3

SO2 136,2 67,5

NOx 27 10,6

CO 8,7 7,1

Z uveden˘ch hodnot plyne, Ïe zejména 

u emisí SO2, tuh˘ch látek a NOx do‰lo k v˘-

raznému poklesu.

Dal‰ím krokem spoleãnosti Teplo R˘mafiov

bylo roz‰ífiení v˘roby tepla. Dnes zaji‰Èuje-

me v˘robu ve více neÏ 135 v˘robnách, záso-

bujeme teplem obyvatelstvo v R˘mafiovû,

Dvorcích, Rudné pod Pradûdem, Libinû,

Zátoru, Razové, Huzové, Kfii‰Èanovicích

a ãásteãnû i ve Zlat˘ch Horách, Vrbnû pod

Pradûdem, Krnovû, Horním Bene‰ovû,

Moravském Berounû, Arnolticích, Jamarti-

cích, Janovicích, Horním Mûstû, RyÏovi‰ti

a v Bruntále. Teplo se vyrábí vût‰inou v re-

konstruovan˘ch kotelnách.

V roce 2001 vyfie‰ila na‰e spoleãnost dlou-

hodob˘ problém „vytápûní chodníku“ na

OkruÏní ulici v R˘mafiovû a vybudovala no-

vou plynovou kotelnu v Domovû dÛchodcÛ

na sídli‰ti Dukelská. Tímto opatfiením se sní-

Ïily velmi v˘znamnû ztráty v rozvodech. Na

vybudování této kotelny byla od Mûsta

R˘mafiova poskytnuta pÛjãka ve v˘‰i 1,9 mil.

Kã, dluh je beze zbytku uhrazen. Na‰e spo-

leãnost provedla plynofikaci celého objektu

Mûstského úfiadu v R˘mafiovû na ulici 

8. kvûtna a plynofikaci Mûstsk˘ch sluÏeb

a Bytermu vãetnû vybudování plynov˘ch ko-

telen a provedla fiadu rekonstrukcí kotelen

v R˘mafiovû a okolí.

V roce 2006 zapoãala s obnovou a v˘mûnou

vadného potrubí sekundárních rozvodÛ z v˘-

mûníkové stanice 1 (VST1) vãetnû elektro-

nického ãerpadla. Ztráty na rozvodech se

sníÏily o 100 GJ mûsíãnû, coÏ není zanedba-

telné. Dle povolení mûly b˘t terénní práce 

ukonãeny do 30. 6. 2007, vãetnû úpravy pfie-

kopÛ silnic asfaltem. Pfii této akci jsme voli-

li fie‰ení, která co nejménû omezovala do-

dávky teplé uÏitkové vody (TUV) a ústfiední-

ho vytápûní. Vím, Ïe obyvatelé v této ãásti

R˘mafiova se museli „prodírat“ neuprave-

n˘m terénem. Za jejich trpûlivost jim chci

podûkovat. Na druhé stranû v‰ak kvÛli neú-

stupnosti spolumajitelÛ jednoho objektu

jsme museli dvakrát navíc pfiekopat místní

komunikaci a vícepráce dosáhly ãástky té-

mûfi 500 tis. Kã, vãetnû nákladÛ na náhradu

zcizeného materiálu.

Ke sníÏení ztrát na rozvodech pfiispûly 

i úpravy na ulici Radniãní a Dukelské. V ko-

telnû Dukelská byla instalována úãinná filt-

race teplé uÏitkové vody. Studená voda pod-

le v˘sledkÛ mûfiení obsahuje 0,15 mg Ïeleza

na litr a po filtraci pak pouze 0,03 mg/l, obû

hodnoty splÀují limity dané vyhlá‰kou 

ã. 252/2004 Sb. Zv˘‰en˘ obsah Ïeleza v tep-

lé uÏitkové vodû má svÛj pÛvod v nevyhovu-

jících vnitfiních rozvodech. V budoucnu po-

ãítáme s obmûnou rozvodÛ z VST3 a VST6

a s modernizací centrální kotelny.

V̆ sledkem v‰ech technick˘ch a organizaã-

ních opatfiení je mimo jiné i to, Ïe v‰eobecnû

dochází k mnohem men‰ímu poãtu poruch

v dodávkách teplé vody a tepla neÏ dfiíve

a závady jsou odstraÀovány v krátk˘ch ter-

mínech.

V̆ voj ceny tepelné energie byl pfieváÏnû 

ovlivÀován zv˘‰ením ceny paliva - zejména

plynu, a také cenou elektrické energie.

Pfiedstavu o v˘voji cen tepla mezi rokem

1998 a rokem 2006 poskytují následující 

údaje:

1998 2006
- v˘roba tepla

celkem 100 498 GJ 153 899 GJ

- náklady na

el. energii

a paliva na

v˘robu 1 GJ

(bez DPH) 133,40 Kã 196,84 Kã

- cena dodá-

vaného tepla

v Kã/GJ

(vãetnû DPH) 299,99 Kã 367,50 Kã

PrÛmûrn˘ meziroãní nárÛst ceny od roku

1998 pfiedstavoval necelá 3 %.

V roce 2007 lze pfiedpokládat skuteãnou ce-

nu v R˘mafiovû 390,60 Kã/GJ vãetnû DPH,

a to pfii poklesu odbûru tepla v dÛsledku za-

teplování a klimatick˘ch podmínek o více

neÏ 20 %. Za dodané teplo zaplatí obãané asi

o 10 % ménû neÏ v roce 2006, úspora se sa-

mozfiejmû v˘raznûji projeví u zateplen˘ch

bytÛ.

Cenov˘ ‰ok nás v‰ak ãeká v roce 2008.

Kromû v‰eobecnû deklarovaného zv˘‰ení

cen vstupÛ (uhlí, plynu, elektfiiny) dojde

i v dÛsledku zavedení ekologick˘ch daní

a nav˘‰ení DPH o 4 % ke zv˘‰ení daÀového

zatíÏení na‰í spoleãnosti z dosavadních 

2,4 mil. Kã na 6 mil. Kã. PfiedbûÏnû poãítá-

me pro rok 2008 s cenou 450 Kã za jeden GJ

vãetnû DPH. Ing. ·tûpán Kováfi,
jednatel spoleãnosti Teplo R˘mafiov
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Mikulá‰ská besídka pro r˘mafiovské a dolnomoravické seniory
V pondûlí 3. prosince 2007 pro-

bûhla v sálku SVâ na Divadelní

ulici mikulá‰ská besídka, kterou

uspofiádala Diakonie âCE, stfie-

disko v R˘mafiovû, pro v‰echny

r˘mafiovské seniory. Jde o jiÏ

tradiãní akci, která probíhá kaÏ-

doroãnû a je (nejen) mezi senio-

ry velmi oblíbená.

Program byl velmi pestr˘ a umoÏ-

Àoval vzájemné setkání lidí

v‰ech vûkov˘ch skupin. Nejprve

vystoupily dûti z M· 1. máje,

které si pod vedením paní fiedi-

telky Resnerové a paní uãitelky

Dohnalové pfiipravily velmi pou-

tavé pásmo písní a scének spoje-

n˘ch s adventem a Vánoci.

Ihned po nich se pfiedstavili fre-

kventanti ZU· R˘mafiov s tema-

ticky podobnû zamûfien˘m pro-

gramem. ·lo o Ïáky paní uãitel-

ky Janou‰kové (ta zároveÀ do-

provázela nûkterá vystoupení na

klavír) a paní uãitelky Mácové

(uvádûla jednotlivé v˘stupy)

a dále pana uãitele Martiníka.

Vystoupení obou Ïákovsk˘ch

skupin bylo publikem pfiijato

s nad‰ením a uãitelé mohou b˘t

na své svûfience právem hrdí.

Do aplausu, kter˘m byli „koled-

níci“ odmûnûni, pak vstoupil

sám Mikulá‰ s andûlem a ãer-

tem. Také jejich v˘kon byl strhu-

jící, i kdyÏ u nikoho z pfiítom-

n˘ch pfiíli‰ respektu a báznû ne-

budili.

Meditativnûj‰í polohu a posel-

ství nadcházejících svátkÛ míru

a pokoje pfiineslo vystoupení

R˘mafiovského chrámového sbo-

ru pod vedením varhaníka a re-

genschoriho chrámu sv. Micha-

ela v R˘mafiovû pana Petra

Wolffa.

Po jejich potleskem ocenûném

v˘konu se ke slovu dostaly lehãí

múzy, které pfiedstavoval soubor

Profil, tvofien˘ dvûma ostfiílen˘-

mi hudebníky, pány Kováãem

a Oharkem. Jejich muzikantská

zruãnost nedala leckter˘m úãast-

níkÛm besídky posedût, a tak se

zaãal zvolna zaplÀovat i prostor

vyhrazen˘ pro tanec. Zábava

gradovala natolik, Ïe mnoh˘m se

nechtûlo ani po ãtyfiech hodinách

konãit a jít domÛ.

Zkrácenou verzi této nadmíru

vydafiené akce mûli moÏnost ab-

solvovat i seniofii Ïijící v DOS

v Dolní Moravici. Stalo se tak

v dopoledních hodinách ve stfie-

du 5. prosince 2007 v prostorách

DOS. Jen dûti z r˘mafiovsk˘ch

‰kol byly nahrazeny dûtmi z M·

a Z· v Dolní Moravici. Zoufat

v‰ak nemuseli ani ti seniofii, kte-

fií se nemohli zúãastnit ani jedné

akce. Bûhem stejného dne, stfie-

dy, i je nav‰tívil Mikulá‰ se sv˘-

mi tradiãními pomocníky a potû-

‰il je v jejich mnohdy nelehké Ïi-

votní situaci a samotû, protoÏe

právû to je souãástí kfiesÈanské

sluÏby lidem, kterou na‰e stfie-

disko poskytuje v‰em potfieb-

n˘m. Pomáhat ostatním - i to zní

z vánoãního poselství o zrození

malého dítûte, které v dospûlosti

svou láskou, sluÏbou a obûtí

zmûnilo svût.  Marcela StaÀková,
fieditelka stfiediska

Bilancování âerveného kfiíÏe
Jistû si pamatujete anketu, kterou letos s pomocí R˘mafiovského horizontu a nûkter˘ch pfiíspûvkov˘ch organizací ve mûstû organizovala

Místní skupina âeského âerveného kfiíÏe. Slíbené v˘sledky jsou v následující tabulce a grafu:

Ankety se zúãastnilo celkem

375 r˘mafiovsk˘ch obãanÛ -

poslední otázka, která není

v tabulce uvedena, zji‰Èovala,

zda by obãané uvítali pfied-

ná‰ky první pomoci. Cel˘ch

91,5 % obãanÛ uvedlo, Ïe jim

kurzy první pomoci chybí

a rádi by je nav‰tûvovali.

Gymnázium R˘mafiov nabízí

v‰em obãanÛm i firmám své

kurzy první pomoci, realizo-

vané v rámci Komunitní ‰ko-

ly. Pokud kurzy pofiádáte sa-

mi, ale nemáte dostateãné vy-

bavení, Místní skupina âes-

kého âerveného kfiíÏe nabízí

k zapÛjãení nejen vybavené

zdravotní bra‰ny, ale i resus-

citaãní figurínu - bliÏ‰í infor-

mace vám poskytneme na tel.

ãísle 728 479 558.

Fota: archiv Diakonie âCE R˘mafiov
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Místní skupina ââK v R˘mafiovû bude i v pfií‰tím roce pokraãovat

v úspû‰ném provozu o‰acovacího stfiediska, které provozuje ve sv˘ch

prostorách na Palackého ulici (budova Mûstsk˘ch sluÏeb a Bytermu,

1. patro vpravo). Provozní dobu v roce 2008 uvádíme v tabulce.

Do o‰acovacího stfiediska nemusíte chodit jen kvÛli darování nebo

vydávání odûvÛ - v dobû provozu stfiediska mÛÏe kaÏd˘ obãan vyu-

Ïít pfiítomnosti ãlenÛ ââK a nechat si zmûfiit krevní tlak a glykémii

nebo si vyzkou‰et nácvik poskytování první pomoci na resuscitaãní

figurínû.

Místní skupina âeského âerveného kfiíÏe pfieje v‰em ‰Èastné a poko-

jené Vánoce a do nového roku hodnû zdraví a ‰tûstí. A pokud bude

va‰ím novoroãním pfiedsevzetím dûlat více pro druhé, rádi vás mezi

sebou uvítáme. Vûra Koláfiová, pfiedsedkynû MO ââK

Vánoãní zdobení ve Stránském
Obãanské sdruÏení Stránské po-

fiádalo o prvním prosincovém ví-

kendu Vánoãní zdobení. Nedûlní

‰kola tak pfiivítala první náv‰tûv-

níky, ktefií vyrábûli rÛzné vánoã-

ní dekorace. Dospûlí si troufli

pod vedením Vladimíry Kfien-

kové na adventní vûnce, do aran-

Ïování svícnÛ se pustili dospûlí

i dûti a vznikaly zajímavé vari-

anty. Fantazii se v Nedûlní ‰kole

meze nekladou a materiálu bylo

na v˘bûr dostatek. Dûti vyrábûly

tûÏítka se snûhulákem i se snûÏe-

ním, coÏ si mnohé vyzkou‰ely

poprvé, dále tvofiily svítící do-

meãky a dal‰í ozdoby na vánoã-

ní stromeãek. V‰echny dûti byly

pilné, takÏe nikdo neode‰el

s prázdnou. Pod odborn˘m vede-

ním Markéty Beránkové se za-

pojily nejen dûti, ale i rodiãe

sv˘m ratolestem pomáhali.

Pro zpestfiení se dûti mohly zú-

ãastnit krmení oveãek, skopeãek

jménem Mazlík se nechal hladit

od kaÏdého zvlá‰È a velmi dlou-

ho, je to prostû Mazlík. Pro nás,

organizátory, je obrovskou od-

mûnou vidût spokojené tváfie

v‰ech zúãastnûn˘ch. Navíc je

poznat, Ïe zámûr, kter˘ nás vedl

k projektu Nedûlní ‰kola, se dafií

a je o nûj zájem. Pfiekvapil nás

v˘rok jedné z úãastnic vánoãní-

ho zdobení, která fiekla: „Atmo-
sféra u vás mi pfiipomíná setká-
vání sousedÛ, jako tomu bylo
dfiíve, tfieba u draní pefií.“ Svor-

nû jsme zajásali: „Pfiesnû o tohle

nám jde!“
ProtoÏe to je na‰ím cílem. UmoÏ-

nit pfiíjemné setkávání, a pokud

moÏno do toho vloudit i uchová-

ní tradiãních fiemesel, ãi jak uÏ

jsme informovali, tfieba ekologic-

kou v˘chovu a pfiedná‰ky.

V‰em, kdo nás ve Stránském

nav‰tívili, pfiejeme klidné Váno-

ce a do nového roku mnoho spo-

kojenosti a dûtského smíchu.

Tû‰íme se na dal‰í setkání.

Za Obãanské sdruÏení Stránské
Vladimíra Kfienková

Hledáte netradiãní vánoãní dárek pro své blízké?
Vûnujte jim symbolickou adopci nûkterého z na‰ich zvífiat!

Hledáte-li originální vánoãní dárek, mÛÏete sv˘m blízk˘m symbo-

licky adoptovat zvífie z na‰í zoo. Udûláte tak radost nejen sv˘m nej-

bliÏ‰ím, ale také hrochÛm, tygrÛm nebo tfieba ‰impanzÛm, ktefií Ïijí

v nevhodn˘ch podmínkách star˘ch v˘bûhÛ stejnû jako mnoho dal-

‰ích zvífiat. Podporou konkrétního zvífiete formou adopce mÛÏete

pfiispût na jejich nové bydlení a celkové zlep‰ení Ïivotních podmí-

nek. ¤adû zvífiat finanãní pomoc na‰ich sponzorÛ Ïivotní podmínky

znaãnû zlep‰ila. Letos jiÏ sponzofii a náv‰tûvníci pfiispûli ãástkou ví-

ce neÏ 1,5 mil. Kã. V zoo probíhá také vefiejná sbírka, kterou mo-

hou náv‰tûvníci podpofiit napfi. zasláním dárcovské SMS. V̆ tûÏek

z vefiejné sbírky ãiní ke 4. prosinci 285 664,47 Kã. Mezi náv‰tûvní-

ky nejvíce podporovaná zvífiata patfií tygfii, hro‰i a medvûd.  

Ve‰keré informace o adopci najdete na na‰ich webov˘ch strán-

kách www.zoo-ostrava.cz v sekci Adopce, sponzorství. Pro bliÏ‰í

informace mÛÏete také psát na email ondrusova@zoo-ostrava.cz

nebo volat na tel.: 596 243 316. Stanislav Derlich,
oddûlení pro kontakt s vefiejností Zoo Ostrava

Fota: archiv OS Stránské

Fota: archiv Zoo Ostrava
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Vánoce netradiãnû tradiãnû
Dokud je ãlovûk dítûtem, proÏívá Vánoce jako ãa-

rovn˘ ãas pln˘ kouzel, pohádek a pfiekvapení. Dûti si

totiÏ narozdíl od dospûl˘ch nelámou hlavu s nutnos-

tí tzv. pfiedvánoãního shonu. Netrápí se s generálním

úklidem, peãením cukroví, hektick˘mi nákupy jídla

a dárkÛ, shánûním stromku, kapra, s posíláním vá-

noãních pfiání. Vût‰ina tûchto starostí je míjí nebo si

jich umí uÏít tak, Ïe nejsou starostmi, ale zábavou.

Obzvlá‰tû v posledních letech se z ãeské kotliny vy-

tratil vánoãní duch klidu a rodinné pohody, o duchu

kfiesÈanské víry v pfiíchod Spasitele ani nemluvû.

Reklama na nás útoãí ze v‰ech stran ve snaze na-

mluvit nám, Ïe Vánoce jsou pfiedev‰ím o nakupová-

ní, Ïe bez toho a onoho produktu pod stromeãkem se

neobejdeme, nebudeme in, a tudíÏ ‰Èastní. Aãkoliv

rozum ví, Ïe je to nesmysl, tûÏko se bráníme a ne-

cháme se u‰tvat. Zatímco osamûlí lidé jsou

o Vánocích blíÏe odhodlání sáhnout si na Ïivot, o ty,

ktefií mají naopak blízk˘ch dost, se pokou‰í infarkt.

Má to vÛbec cenu?

Samozfiejmû Ïe má cenu Vánoce slavit. Ale jen s vû-

domím, co je jejich skuteãnou podstatou a Ïe ke svá-

teãní pohodû potfiebujeme velice málo. Jen zlomek

populace se v‰ak dokáÏe od tlaku konzumentství 

oprostit. Bylo by asi nereálné chtít po dûtech, aby se

vzdaly sv˘ch vysnûn˘ch dárkÛ a na ·tûdr˘ veãer se

sesedly u chudiãkého stolu a obdarovaly se jablíãky

a vla‰sk˘mi ofiechy. Ani dospûlí rodinní pfiíslu‰níci

by se asi nechtûli vzdát bohaté veãefie, cukroví a te-

levizních pofiadÛ, s celoveãerním zpûvem koled by-

chom u nich nejspí‰ neuspûli. I tak se ale dají Vánoce

oslavit jinak. Nechte se inspirovat tradiãním ‰tûdro-

veãerním stolem. Tfieba vás bude tato stará, a pfiitom

uÏ neobvyklá variace víc bavit a Vánoce se pak sta-

nou vût‰í radostí.

KfiesÈanské Vánoce coby oslava narození JeÏí‰e

Nazaretského byly oficiálnû uznány papeÏem

Liberiusem roku 354 n. l. Dnem narození Pánû byl

ustanoven 25. prosinec. Rok 1 n. l. byl oznaãen za

rok Kristova zrození teprve v období vrcholného

stfiedovûku. Pfiesné datum v‰ak není v evangeliích

zaznamenáno a podle nûkter˘ch souãasn˘ch histori-

kÛ se JeÏí‰ Nazaretsk˘ narodil spí‰e kolem roku 4 pfi.

n. l. a je moÏné, Ïe to ani nebylo v zimû, nicménû pro

kfiesÈanskou vánoãní tradici nemají tyto nesrovna-

losti Ïádn˘ v˘znam.

PrÛbûh vánoãních svátkÛ se v jednotliv˘ch kfiesÈan-

sk˘ch zemích li‰í. Znaãnû variabilním zvykem je pfie-

dev‰ím ono dûtmi nejoãekávanûj‰í rozdûlování dárkÛ.

Zatímco v Anglii a Americe se nadûluje 25. prosince

ráno (neboÈ Santa Claus pfiichází s nadílkou bûhem

noci z 24. na 25. prosince), v Itálii nadûluje ãarodûj-

nice Befana aÏ 6. ledna, stejnû jako v zemích Latinské

Ameriky, kde obdarovávají teprve Tfii králové (stejnû

jako v Bibli pfiinesli dary JeÏí‰kovi, teì je nosí ostat-

ním dûtem). V lednu se slaví Vánoce také v pravo-

slavn˘ch zemích, zde je ov‰em ãasov˘ posun zpÛso-

ben juliánsk˘m kalendáfiem, kter˘ je oproti na‰emu

gregoriánskému opoÏdûn o 14 dní, takÏe 25. prosinec

zde pfiipadá na ná‰ 7. leden. Je‰tû podstatnûj‰í datum

pro pravoslavné vûfiící je 1. leden (juliánského kalen-

dáfie), kdy byl JeÏí‰ dle Ïidovské tradice obfiezán a tím

vstoupil do spoleãenství muÏÛ.

V ãesk˘ch zemích se ujal zvyk rozdûlovat dárky pod

vánoãním stromeãkem uÏ na ·tûdr˘ veãer 24. pro-

since. Této chvíli v‰ak je‰tû pfiedchází celodenní

pÛst, abychom vidûli zlaté prasátko (v 15. století 

údajnû ty, kdo poru‰ili pÛst, trestala paní Perchta,

která jim hrozila rozpárat bfiicho dfievûn˘m noÏem),

a ‰tûdroveãerní veãefie, která je odnepamûti prováze-

na fiadou rituálních úkonÛ. Ta tradiãní byla zahájena

modlitbou a prosbou o to, aby se rodina zase na-

pfiesrok ve zdraví se‰la. Dnes toto pfiání vyslovujeme

nejãastûji pfii pfiípitku.

Rodina si sedá ke stolu ve chvíli, kdy vyjde první ve-

ãerní hvûzda. Prostfieno má b˘t pro sud˘ poãet sto-

lovníkÛ, a to i tehdy, pokud je skuteãn˘ poãet lich˘.

Pfieb˘vající místo je v tom pfiípadû vyhrazeno „po-

cestnému“ (zajímavé je, Ïe lze najít i opaãn˘ zvyk

prostírat pro lich˘ poãet stolovníkÛ - pro ‰tûstí). Pod

stolem mají leÏet dvû pfiekfiíÏené sekery, které pr˘

chrání proti nemocem a úrazÛm, nohy stolu se také

svazovaly fietûzy. Pod talífie se podkládala trocha se-

na, na znamení JeÏí‰ova narození ve chlévû, ãi obilí,

aby byla v následujícím roce hojnost jídla (dnes si

pod talífie schováváme mince, aby bylo dost penûz,

ze stejného dÛvodu si schováváme do penûÏenky

kapfií ‰upinu). Uprostfied stolu má stát doÏínkov˘ vû-

nec, do nûjÏ se vkládá mísa s jídlem. V‰echno nádo-

bí má b˘t nachystáno na stole, protoÏe nikdo vãetnû

hospodynû nesmí vstát bûhem veãefie od stolu - ro-

dina by se na pfií‰tí Vánoce nese‰la. Vstát od stolu

mÛÏe znamenat i smrt, neboÈ podle staré povûry 

uvolnûnou Ïidli zasedají du‰e mrtv˘ch.

Sestava ‰tûdroveãerních chodÛ byla dfiíve docela jiná

neÏ dnes. SmaÏen˘ kapr s bramborov˘m salátem se

usídlily na na‰em vánoãním stole teprve bûhem 

20. století. Tradiãní oslava ·tûdrého veãera pfiedepi-

sovala devût chodÛ, které musely obsahovat v‰echny

dÛleÏité plodiny. Jako pfiedkrm se na venkovû podá-

val krajíc chleba s ãesnekem, poté se jedla hustá hra-

chová ãi ãoãková a rybí polévka, jídla z hub - ãern˘

nebo téÏ houbov˘ kuba, jen v nûkter˘ch krajích se

podával kapr, dále se jedla hustá prosná ka‰e, placky,

oplatky s medem, kter˘ mûl sílu zahánût zlou moc,

a jako zákusek rÛznû upravené su‰ené ovoce, tzv.

muzika. Zlat˘m hfiebem byla vánoãka - bílé peãivo,

jeÏ si chud‰í lidé mohli dovolit jen pfii této zvlá‰tní

pfiíleÏitosti. Po veãefii se je‰tû krájela jablka, pou‰tûly

lodiãky z ofiechov˘ch skofiápek, lilo olovo ãi házelo

stfievícem - tyto zvyky si uchová-

váme dosud. Vdavekchtivé dívky

si vû‰tily brzkou svatbu jiÏ na sv.

Barboru, na ·tûdr˘ veãer mohly

zkusit ‰tûstí znovu - zatfiást bezo-

v˘m kefiem. Odkud se ozval ‰tû-

kot psa, tam se mûla dívka pro-

vdat.

Stejnû jako se nesmûlo na ·tûdr˘

veãer bûhem jídla vstávat od sto-

lu, bylo dfiíve zapovûzeno po 

ukonãení hostiny sklízet a um˘-

vat nádobí. Zbytky jídla na talí-

fiích totiÏ patfiily du‰ím zemfie-

l˘ch, ktefií bûhem svaté noci pfii-

cházeli ke sv˘m blízk˘m na

vlastní tajemnou hostinu.

Od 19. století se na ·tûdr˘ den

strojí vánoãní stromeãek. Tento

zvyk je u nás tudíÏ pomûrnû mla-

d˘ a z poãátku byl v ãesk˘ch kra-

jích odmítán jako nûmeck˘.

Typické naopak bylo chystat jes-

liãky s Jezulátkem a ostatními po-

stavami, k nimÏ se 6. ledna pfiipo-

jila trojice mudrcÛ, tj. králÛ. Tato

tradice pochází uÏ ze 13. století;

první jesliãky postavil ve své

poustevnû Franti‰ek z Assisi. Do

âeska se zvyk dostal díky rekato-

lizaãním snahám jezuitÛ. Nejdfií-

ve se betlémy stavûly v kostelech,

v ãesk˘ch domácnostech se obje-

vují teprve na konci 18. století.

Tradice zdobení stromkÛ je pfiesto je‰tû star‰í neÏ

betlémy - pochází jiÏ z pohanského období, kdy

pamlsky ozdobené stromky slouÏily k poho‰tûní 

a udobfiení du‰í mrtv˘ch. V 6. století mûl tohoto

zvyku vyuÏít irsk˘ opat Kolumnám, vyslan˘ do

Burgundska, aby pfiivedl pohany na kfiesÈanskou

víru v pfiíchod Spasitele, nicménû je‰tû v 16. stole-

tí se zdobení stromeãku pokládalo za zvyk pohan-

sk˘ a hodn˘ vym˘cení. První stromeãek u nás vy-

strojil pro potûchu sv˘ch hostÛ fieditel

Stavovského divadla Jan K. Leibich ve své vile

v roce 1812. Postupnû se zvyk roz‰ífiil a v 60. le-

tech 19. století pronikl i na konzervativní venkov.

Není bez zajímavosti, Ïe napfi. na Vala‰sku se

ozdoben˘ stromeãek nestavûl na zem ãi stÛl jako

dnes, ale zavû‰oval do v˘‰ky nad ‰tûdroveãerním

stolem.

Vánoce, to není jen ·tûdr˘ den, pfiedchází je advent-

ní období, urãené k rozjímání a pfiípravám. I advent

je spojen s fiadou zvykÛ, dal‰í se pojí s prvním a dru-

h˘m svátkem vánoãním a vánoãní období vlastnû

konãí teprve po Tfiech králích. Inspiraci na tradiãní

Vánoce lze naãerpat v nepfieberném mnoÏství ilus-

trovan˘ch publikací, které v souãasnosti vycházejí.

Pokud se ale pfiece jen nakonec spokojíte s kaprem

a bramborov˘m salátem a po t˘dnech pfiedvánoãní-

ho ‰ílenství vyãerpanû usednete do kfiesla, abyste si

koneãnû uÏili vánoãního klidu, mÛÏete sáhnout i po

R˘mafiovském horizontu a odreagovat se pfii lu‰tûní

na‰í velké ‰védské kfiíÏovky, osmismûrky, rozety ãi

ornamentovky. Úspû‰ní fie‰itelé, ktefií za‰lou ta-

jenky do 10. ledna na adresu R˘mafiovsk˘ horizont,

Stfiedisko volného ãasu, OkruÏní 10, 795 01 R˘ma-

fiov, nebo elektronicky na rymhor@seznam.cz, pfií-

padnû vhodí dopis s fie‰ením do redakãní schránky

u hlavního vchodu SVâ, se mohou tû‰it na pûkné ce-

ny a pfiedplatné na‰eho ãtrnáctideníku na pfií‰tí rok

zdarma. Redakce

VÁNOâNÍ A NOVOROâNÍ P¤ÍLOHA
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Rozeta

Legenda:
Amor, arsin, Asie, BRA, Brod, ãern˘‰, debata, dûlník, epopej, geny,

jehlan, kaãena, Kanada, karusel, kefie, klí, kmín, kopanice, kopyto,

kur˘r, kvas, lanû, lesník, lhaní, lilie, medy, mokfiina, nard, Nûmec,

normála, oaza, odmûk, okofi, oktáv, Ondo, paãesy, pah˘l, pair, paliã,

parcela, parník, pa‰ík, pelota, pinta, popelník, po‰ta, povel, pfiímûfií,

rebelie, reportér, Riga, rmen, ruãnice, satan, ‰krt, tesafi, tikoty, Tkáã,

tluk, Tfiinec, tuba, tuha, úfiedník, ústup, utûrák, Utín.

1.V̆ tahy; 2. halda hlu‰iny; 3. Ïenské jméno; 4. textilní látka; 5. pÛ-

vodci; 6. dûtská pfiesnídávka; 7. karty; 8. nemocní; 9. látka na vy‰í-

vání; 10. stoky; 11. sportovní obuv; 12. krém na opalování; 13. dfie-

viny, slov. uzenina; 14. noãní úbor, jezdecká dráha; 15. duchovní, stát

v Karibiku; 16. tesafiské nástroje, sketa; 17. klesnutí v kolenou, niva;

18. kfiiÏák, po‰kozen˘ les.  PomÛcka: benare, Belize

¤etûzová rámcovka

Pfiesmyãková v˘pustka
1 - batoh, jinak;

2 - uãitel, ná‰ zpûvák

3 - hranoly, nápoje

4 - stoky, nátûr. hmoty

5 - jedno z kfiestních jmen Dienzenhofera

6 - zastaveníãko, ãásti odûvu

7 - divok˘ kÛÀ, mfiíÏ

PomÛcka: Kilian; kertak

Zleva vpravo dolÛ: 1 - noãní ptáci; 2 - rybí vajíãko, nástavba na fiím-

se; 3 - Junák, zhá‰et cigaretu; 4 - nerost 8. stupnû tvrdosti, mírné za-

klení; 5 - zelenina, krovy; 6 - lidovû obchÛdek, dozorce ve vûznici; 

7 - dûlník v kovoprÛmyslu.

Zprava vlevo dolÛ: 3 - dravec; 4 - dráha, franc. mûsto; 5 chraptût,

mnouti; 6 - svalek, sklad obilí; 7 - církevní obfiad, souhlasit; 8 - krá-

sa, vrata; 9 - lidovû kuchafiky.

Ornamentovka
Shluková fietûzovka: 1 - 2 citrusov˘ plod; 2 - 3 druh narcisu; 3 - 4

tlaãítka; 4 - 5 grafick˘ list; 5 - 6 na‰ikmo; 6 - 7 dravci; 7 - 8 hrad

SlavníkovcÛ; 8 - 9 mifiíky; 9 - 10 zrzav˘; 10 - 11 komitéty; 11 - 12

‰elma; 12 - 13 kolek; 13 - 1 Italské mûsto.

Do stfiedu: 1 - 2 pokryv v lese; 2 - 3 chem. prvek; 3 - 4 fiadová ãí-

slovka; 4 - 5 lidovû Timotej; 5 - 6 pták; 6 - 7 Ïelezo; 7 - 8 citoslovce

zvonu; 8 - 9 Rumunská platidla; 9 - 10 desková hra; 10 - 11 dlouhá

koÏe‰ina; 11 - 12 nûmecky „ona“; 12 - 13 africk˘ veletok; 13 - 1 la-

tinsky lipnice.

PomÛcka: limeta, poa.

Pro redakci autorsky pfiipravil a zpracoval
Ing. Jaroslav Bezpalec, CSc.

Osmismûrka
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Informace fiímskokatolick˘ch farností

Vánoãní bohosluÏby 2007 v R˘mafiovû a okolí

R˘mafiov V. ·táhle St. Ves Jamartice

Ne 23. 12. 4. adventní nedûle 9:30 8:00 11:00

Po 24. 12. ·tûdr˘ den 22:00

Út 25. 12. Narození Pánû 9:30 8:00 11:00

St 26. 12. sv. ·tûpána 9:30 11:00

ât 27. 12. sv. Jana Evangelisty 17:00

Ne 30. 12. Svaté Rodiny 9:30 8:00 11:00

Po 31. 12. (konec obãanské- 16:00

ho roku)

Út 1. 1. Panny Marie 9:30 8:00 11:00

Matky BoÏí

¤ímskokatolická farnost R˘mafiov

BohosluÏby v Malé Morávce a Dolní Moravici

Út 25. 12. 8.00 Malá Morávka

16.00 Dolní Moravice

St 26. 12. 16.00 Malá Morávka - Vánoãní pûveck˘ koncert

Pá 28. 12. 17.00 Malá Morávka

So 29. 12. 16.00 Dolní Moravice

Ne 30. 12. 8.00 Malá Morávka

14.00 Malá Morávka - Koncert duchovní hudby

Po  1. 1. 8.00 Malá Morávka

16.00 Dolní Moravice

BohosluÏby ve farnosti Horní Mûsto
Po 24. 12. 22.00 Horní Mûsto

Út 25. 12. 8.30 Ruda

10.00 Horní Mûsto

11.15 Re‰ov

St 26. 12. 9.30 Horní Mûsto

Ne 30. 12. 9.30 Horní Mûsto

Po 31. 12. 16.00 Horní Mûsto

Út 1. 1. 9.30 Ruda

10.00 Horní Mûsto

11.15 Re‰ov

BohosluÏby ve farnosti Bfiidliãná
Po 24. 12. 20.00 RyÏovi‰tû

22.00 Lomnice

24.00 Bfiidliãná

Út 25. 12. 9.00 Huzová

11.00 Bfiidliãná

15.00 RyÏovi‰tû

16.30 Lomnice

St 26. 12. 9.00 Lomnice

11.00 Bfiidliãná

16.00 Huzová

So 29. 12. 16.00 Huzová

Ne 30. 12. 8.00 RyÏovi‰tû

9.30 Lomnice

11.00 Bfiidliãná

Po 31. 12. 9.00 Bfiidliãná

16.00 Huzová

Út 1. 1. 11.00 Bfiidliãná

15.00 Lomnice

17.00 RyÏovi‰tû

Betlémské svûtlo pokoje a víry
„To svûtlo ve tmû svítí a tma je nepohltila.“

(Jan 1,5)
Svûtlo je vÛbec symbolem Vánoc. Zapálením

a pfiedáváním svûtla si pfiipomínáme vánoãní

poselství pokoje a úkol, kter˘ z nûj vypl˘vá -

uskuteãÀovat tento pokoj mezi lidmi.

Betlémské svûtlo b˘vá od roku 1986 nûkolik

t˘dnÛ pfied Vánocemi zapáleno zpravidla dí-

tûtem z Horních Rakous v jeskyni Narození

v Betlémû. V lampû chránûné proti poÏáru se

pfieveze letadlem do Rakouska a uchová se

do Vánoc.

Krátce pfied ·tûdr˘m dnem se rozveze

z Vídnû na v‰echna místa v Rakousku a do

vût‰iny evropsk˘ch zemí. Vlaky s tímto svût-

lem projíÏdûjí takfika celou Evropou. Od roku

1989 se ãe‰tí skauti spolu s Ïelezniãními spo-

leãnostmi podílejí na rozváÏení svûtla i u nás.

Transport Betlémského svûtla ãesk˘mi skau-

ty po celé na‰í zemi pfiiná‰í velkou pfiíleÏitost

skautské sluÏby. A to i tam, kde zrovna necítí

Ïádn˘ závazek. Mal˘ plamínek a pár mil˘ch

slov dokáÏe lidem prozáfiit vánoãní svátky

víc neÏ sebevût‰í lampa a plamínek Betlém-

ského svûtla, kter˘ jim zanechají, zÛstane dÛ-

kazem toho, Ïe to nebyl jenom sen.

Betlémské svûtlo si mÛÏete pfiinést domÛ i vy.

A kdy? Tradiãní doprava Betlémského svûtla

do r˘mafiovsk˘ch domovÛ, kostela, nemocni-

ce a zkrátka v‰ude tam, kde o nûj lidé projeví

zájem, by se neobe‰la bez skautÛ z junácké

chaty Na Stráni v R˘mafiovû. Letos

Betlémské svûtlo pfiivezou v sobotu 22. pro-
since vlakem z Val‰ova, pfiedají je duchov-

ním v kostele sv. Michaela a na ·tûdr˘ den

24. prosince je budou pfiedávat lidem na r˘-

mafiovské trÏnici od 7.30 do 11.00. V kostele

sv. Michaela pak bude Betlémské svûtlo

k dispozici po m‰i svaté u vánoãního betlé-

mu.

Díky vám, r˘mafiov‰tí junáci! Pokojné

a ‰Èastné Vánoce. JiKo

Podûkování r˘mafiovské firmû Karde, s. r. o.
Dûkuji touto cestou v˘‰e jmenované firmû, která nám na podzim instalovala plastová okna. O kvalitû práce v‰ech pracovníkÛ svûdãí sku-

teãnost, Ïe do dne‰ního dne nemám v bytû potfiebu pfiitápût a teplota neklesá pod dvacet stupÀÛ. DÛleÏit˘ je i koeficient U 1,1 u vakuo-

v˘ch dvojskel. Krásné Vánoce a hodnû spokojen˘ch zákazníkÛ v roce 2008 pfieje Ing. Josef ·véda, Dukelská 4, R˘mafiov
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Sport

hokejové stfiípky

R˘mafiovská hokejová liga na-

brala plné obrátky. Tfiikrát aÏ

ãtyfiikrát t˘dnû se na zimním

stadionu v R˘mafiovû hrají zápa-

sy, které pfiilákají do hledi‰tû

velmi slu‰nou diváckou obec.

Z toho je vidût, Ïe r˘mafiovská

vefiejnost má velk˘ zájem o r˘-

mafiovsk˘ hokej. Kromû této

soutûÏe se zde hrají i zápasy 

okresního pfieboru muÏÛ, kde ve

skupinû „A“ máme jednoho zá-

stupce - HC R˘mafiov, ve druhé

skupinû „B“ dva zástupce, a to

HC Grizzlies R˘mafiov a SK

Medvûdi R˘mafiov.

V˘sledky R˘mafiovské hokejové ligy

HC Horní Mûsto - SK Slovan 6 : 5
Vítûz prvního roãníku R˘mafiovské ligy dostal v˘prask od snaÏiv˘ch ho-

kejistÛ H. Mûsta. V první tfietinû byl SK Slovan pánem na ledû, coÏ po-

tvrzovalo skóre, kdyÏ hned v prvních minutách vedli 0:2, potom podce-

nili soupefie, coÏ se jim vymstilo, a mûli jsme první pfiekvapiv˘ v˘sle-

dek.

HC Malá Morávka - Tygfii 2 : 5
Velmi tûÏké utkání pfiivedlo Tygry do vítûzného konce aÏ v závûru zá-

pasu. Opût se vydafiila taktika generálního manaÏera F. ·opíka a trené-

rÛ Z. Prá‰ila a P. ·opíka.

SK Medvûdi - HC Kovo‰rot 2 : 2
Zde opût nováãek soutûÏe Kovo‰rot pod vedením trenéra P. ·anovce po-

tvrdil, Ïe t˘m nebude Ïádn˘ outsider a je tfieba s ním poãítat na pfiední

místa, zku‰en˘ t˘m SK Medvûdi nedokázal na nováãka nic chytrého vy-

myslet, a proto je remíza zaslouÏená.

HC Grizzlies - SK Slovan 0 : 4
Lépe bruslící druÏstvo Slovanu po dramatickém boji dotáhlo zápas do

vítûzného konce. Trenér J. Volek s generálním manaÏerem M. Mervou

mohou b˘t spokojeni.

HC Kovo‰rot - HC M. Morávka 2 : 2
Nováãek Kovo‰rot opût remizoval ve velmi vyrovnaného zápase, ve

kterém mûl mírnou pfievahu, kterou nedokázal zuÏitkovat, a proto je re-

míza pro obû druÏstva zaslouÏená. HC Kovo‰rot v tomto zápase potvr-

dil stoupající tendenci, ale na první vítûzství stále ãeká.

Tygfii - SK Slovan 4 : 4
V tomto zápase se stfietla druÏstva z 1. a 2. místa loÀského roãníku. Lépe

zaãal zápas pro Tygry, ktefií vedli 3:1, ale po dramatickém závûru pfii‰la

zaslouÏená remíza.

SK Slovan - HC Kovo‰rot 3 : 2
Slovan se pustil do soupefie s velkou chutí. Ten se v‰ak nezalekl, po-

stupnû vyrovnával hru a dostal se do vedení 0:1. Druhá a tfietí tfietina

mûly dramatick˘ prÛbûh, hrál se pûkn˘, rychl˘ hokej. Domácí strhli ví-

tûzství na svoji stranu aÏ tûsnû v závûru utkání.

HC M. Morávka - SK Medvûdi 3 : 2
Vyrovnan˘ zápas s obrovsk˘m poãtem ‰ancí na obou stranách. Po dvou

tfietinách vedli Medvûdi 0:1, soupefi dotahoval na 2:2, ale 3 sekundy

pfied koncem vstfielilo druÏstvo M. Morávky vítûzn˘ gól. Vzhledem

k poãasí bylo málo divákÛ, ale pfiíchozí nelitovali.

Uplynulé zápasy se dají shrnout jako atraktivní pro diváky, vyrovnané

a dramatické, pfiedev‰ím v koncovkách zápasÛ. V odehran˘ch utkáních

se v drtivé vût‰inû rozhodovalo aÏ v poslední tfietinû.

Hokejov˘ servis pfiipravil Martin Ftáãek a Jifií Slováãek
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XXV. roãník silvestrovského
bûhu Moravická desítka

Den konání: 31. 12. 2007

Místo konání: obec Dolní Moravice

Prezence závodníkÛ: od 9.00 v zasedací místnosti

obecního úfiadu

Start hlavního závodu: 10.00 od obecního úfiadu

Pofiadatel: TJ Sokol Dolní Moravice

+ Obecní úfiad v Dolní Moravici

Zodpovûdná osoba: prezident TJ Sokol Dolní Moravice 

Jan Najdek

Organizaãní zaji‰tûní: ãlenové TJ Sokol Dolní Moravice

Generální sponzor: K+K v˘roba nábytku
- Pavel a David Kopeãkovi

Tradiãní silvestrovsk˘ bûh Moravická desítka je nároãn˘

krosov˘ závod, kter˘ se bûÏí za kaÏdého poãasí

s pfiev˘‰ením od 620 m do 827 m v hlavní kategorii.

Jednotlivé kategorie: MuÏi do 40 let 10 600 m

MuÏi nad 40 let 10 600 m

MuÏi nad 50 let 10 600 m

Îeny 10 600 m

Îeny 2 000 m

Dorostenci 14-16 let 3 000 m

Dorostenky 14-16 let 3 000 m

Dûti 12-14 let 2 000 m

Dûti 10-12 let 1 000 m

Dûti 8-10 let 500 m

Dûti 6-8 let 200 m

Dûti do 6 let 200 m

Kategorie pfiíchozích 3 000 m

Startovné: od 18 let - 30 Kã

Obãerstvení zaji‰tûno v budovû obecního úfiadu. Dûti mlad‰í 

8 let mohou bûÏet v doprovodu sv˘ch rodiãÛ.

Pozvánka na ·tûpánskou desítku 26. 12. 2007 sraz v 10 hod.
u fieditelství Katru, a. s. (www.cksv.invention.cz).

Srdeãnû zvou pofiadatelé. Karel StrÏínek

přejí

veselé Vánoce a šťastný nový rok

DÁREK OD NÁS!

Nav‰tivte na‰i prodejnu a pfii zakoupení zboÏí
nad 2 000 Kã budete automaticky zafiazeni do

slosování, které probûhne 23. 12. 2007. 

Losovat se bude o tyto ceny:

1. cena - televize s úhlopfiíãkou 55 cm
2. cena - DVD pfiehrávaã
3. cena - rádio s CD
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• fiidiãe pro mezinárodní kamionovou dopravu

POÎADUJEME:
- praxi v oboru MKD
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C, E
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav

NABÍZÍME:
- náborov˘ pfiíspûvek dle délky odpracovan˘ch let

u svého pfiede‰lého zamûstnavatele
- tahaãe DAF + plachtové návûsy
- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

• fiidiãe pro vozidlo do 12 tun
POÎADUJEME:
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C
- vûk min. 21 let
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav
NABÍZÍME:
- pfiidûlení vozidla
- po zauãení umoÏníme
roz‰ífiení pro skupinu E

- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup
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JAK VYJDE

Dal‰í fiádné ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 18. 1. 2008
Uzávûrka pro první lednové vydání

je ve ãtvrtek 10. 1. 2008 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

1/2008

Soukromá fiádková inzerce
RÛzné

• Hledám kamarádku nebo partu kamarádÛ ve vûku od 25 let

z Bfiidliãné, R˘mafiova a okolí na spoleãné turistické v˘lety a pose-

zení u kávy. Tû‰ím se brzké shledání. Tel. 737 049 777.

• Vyuãená ve vûku 29 let hledá v Bfiidliãné a okolí zamûstnání v so-

ciální oblasti, pfiíp. jako pokojská nebo dûlnice. Tel. 737 049 777.

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme

Nástup moÏn˘ po dohodû ihned, pro bliÏ‰í informace kontaktujte:
Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460 (v dobû od 7 - 16 hodin).

RD R˘mafiov, s. r. o., hledá vhodné kandidáty na pozici:

TECH. PRACOVNÍK - P¤ÍPRAVA V¯ROBY

pracovní náplÀ:
• tvorba modelu prefabrikovaného domu ve 3D programu

• spolupráce s oddûlením statiky, konstrukce a projekce

poÏadujeme:
• min. S· vzdûlání stavebního nebo technického smûru

• základní znalost systému CAD

• schopnost uÏívání bûÏn˘ch aplikací MS Office

nabízíme:
• stabilní zamûstnání v perspektivním oboru

• odpovídající finanãní ohodnocení

• zamûstnanecké v˘hody

kontakt: Ing. Pavlík, tel. 554 252 152,

pavlik@rdrymarov.cz
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Nyní akce!

HYPOÚVùR BEZ POPLATKU

U‰etfiíte 10 000 Kã



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

Fiat Ulysse 2.1 TD, 1. maj., r. v. 1998,
ABS, ASR, rádio, el. zrc., teplomûr, 
z. stûraã, el. sklop. zrc., el. okna,
centrál, 2x airbag. Cena: 139 900 Kã.

Peugeot Boxer 2.5TDI, CZ, 
r. v. 1997, centrál, el. okna
a zrcátka. Cena: 89 900 Kã
bez DPH.

Ford Transit 2.0TDI , T260, CZ, r. v.
2001, airbag, rádio, imob., posil.
fiíz., el. zrcátka, dûlená zadní sedad-
la. Cena: 205 900 Kã bez DPH.

Land Rover Discovery 2.5TD5, auto-
mat, r. v. 2004, ABS, ESP, kÛÏe, rádio,
el. v˘bava, indik. park., centrál, CD
2x airbag a dal‰í. Cena: 459 900 Kã.

Fiat Brava 1.9JTD, 77kW, 1. maj., 
r. v. 1999, rádio, posil. fiíz., zad. stûraã,
imob., el. okna, dûlená zad. sedadla,
centrál, airbag. Cena: 89 900 Kã.

Ford Mondeo Combi TDCi, 96 kW, r. v.
2004, ABS, rádio, posil. fiíz., el. v˘bava,
teplomûr, imob., centrál, CD, 6x airbag.
Cena: 249 900 Kã.

Peugeot 206 SW 1.4HDi, servis, r. v.
2003, 2x airbag, rádio, imob., el. ok-
na, posil. fiíz., taÏné, centrál, zadní
stûraã, mlhovky. Cena: 169 900 Kã.

Citroen C4 1.6HDi,r. v. 2006, ABS,
ESP, ASR, el. v˘b., temp., z. stûr., sen-
zor stûr. a brzd, rádio, PC, indik. park.,
centr., CD, 4x airb. Cena: 294 900 Kã.

BMW 330D Combi, 1. maj., r. v. 2000,
ABS, ESP, rádio, tepl., temp., senzor
brzd, PC, el. v˘bava, centrál, CD mûniã,
4x airbag a dal‰í. Cena: 259 900 Kã.

Hyundai Terracan 2.9CRDi, r. v.
2003, posil. fiíz., zadní stûraã, uzáv.
difer., el. okna a zrcátka, centrál, CD,
ABS, 2x airbag. Cena: 359 900 Kã.   

BMW 530, r. v. 2001, ABS, aut. pfievod.,
6x airbag, xen., ASR, CD, rádio, alarm,
el. okna, PC, taÏ., cent., CD mûniã, vy-
hfi. el. zrc., temp. Cena: 319 900 Kã.

Citroen Xsara Picasso HDI, R. V. 2003,
ABS, 4x airbag, teplomûr, senzor brzd,
rádio, el. v˘bava, CD, imob., posil. fiíz.,
PC, centrál, mlhovky. Cena: 219 990 Kã.

Renault Scénic 1.6 16V, 1. maj., r. v.
2002, rádio, zadní stûraã, tepl., imob.,
el. okna a zrcátka, centrál, CD, ABS,
6x airbag. Cena: 184 900 Kã.

Alfa Romeo 156 2.4 JTD, r. v. 2004,
ABS, taÏné, teplomûr, senzor brzd,
ASR, CD, rádio, el. v˘b., PC, centrál,
12x airbag a dal‰í. Cena: 269 900 Kã.

Ford Escort combi 1.6, CZ, servis, r. v.
1997, ABS, airbag, rádio, imob., taÏ-
né, zad. stûraã, el. okna, centrál, dûle-
ná zad. sedadla. Cena: 49 900 Kã.

KLIMA

DIGI KLIMA

DIGI KLIMAKLIMA 4X4 4X4 DIGI KLIMA

DIESEL
DIESELDIESEL

DIESEL
DIESEL

DIESEL

DIGI KLIMA DIGI KLIMA
DIGI KLIMA129 kW 135 kW

DIESEL DIESEL DIGI KLIMA

DIGI KLIMA

DIESEL
Volkswagen Passat Combi 1.9 TDI, 
r. v. 2002, ABS, ESP, ASR, 8x airbag,
vyhfi. el. zrc., senzor brzd, el. okna,
centrál a dal‰í. Cena: 259 900 Kã.

DIESEL

6 MÍST
7 MÍST

■ 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

NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY

·etfiíme va‰e peníze
• neplaÈte poplatek za smlouvu
• lustrace vozidel ZDARMA
• nemûnná v˘‰e splátek

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

K vozÛm na splátky bonus:
satelitní navigace
Akontace od 0%

4x zimní pneu
zámek zpáteãky

slevová karta na PHM
CCS karta 5 000 Kã

Spotfiebitelské
úvûry

• od 0% akontace

• na v‰echny vozy 

• bez omezení stáfií 

• bez potvrzení pfiíjmÛ

• bez ruãitele

NAJETO 50 TIS. KM

NAJ. 25 TIS. KM TOP STAV

·koda Octavia Combi 1.9TDI, r. v.
2000, rádio, posil. fiíz., PC, taÏ., tep-
lom., z. stûraã, airbag, CD, centrál,
el. okna a zrc.. Cena: 189 900 Kã.

1. MAJITEL

MAXI

1. MAJITEL
6KVALT

DIGI KLIMA

DIGI KLIMA

6KVALT

DIESEL

DIESEL DIESELDIESEL

KLIMA

Ford Mondeo Combi TDCi

splátka jiÏ

od 2198 Kã/mûs.

BONUS
Navigace + sada zimních pneu

CZ

AUTORIZOVANÉ  PRACOVI·Tù CEBIA

96 kW


