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ManÏelé Veselí se vydali po diaman-
tové cestû

V prosinci pfiivítalo mûsto do Ïivota
témûfi tfiicet mal˘ch obãánkÛ

V jazzclubu vystoupil populární herec
a folkov˘ písniãkáfi Jifií Schmitzer

Bfiidliãensk˘ pûveck˘ sbor Bernardini
jako vÏdy nadchl posluchaãe

Hokejová sezóna je v plném proudu

ročník XI .
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Struãnû z událostí roku 2008

Leden
- 2. ledna se narodila Barborka

HaÏiková, první r˘mafiovsk˘ ob-

ãánek roku 2008;

- 7. ledna bylo slavnostnû otev-

fieno denní centrum pro mentál-

nû postiÏené Kouzelná bufiinka;

- ve dnech 8. aÏ 10. ledna si

mohli seniofii prohlédnout byty

v novém domû s peãovatelskou

sluÏbou na Lidické ulici;

- od ledna 2008 se zaãaly v ne-

mocnicích, ordinacích i lékár-

nách vybírat tzv. regulaãní po-

platky;

- v lednu se MûÚ R˘mafiov stal

jedním z kontaktních míst systé-

mu Czech POINT, kter˘ umoÏÀu-

je obãanÛm získat v˘pis z katast-

ru nemovitostí, obchodního a Ïiv-

nostenského rejstfiíku a také z rej-

stfiíku trestÛ na jednom místû;

- poslední lednové pondûlí byli

v bruntálském hotelu Slezan 

ocenûni nejlep‰í sportovci okre-

su, mezi nimi i Vladimír Smisi-

tel, trenér mládeÏe TJ Jiskra

R˘mafiov, a Josef Kincl, závod-

ník v parkurovém skákání z Hor-

ního Mûsta.

Únor
- 13. února se ãtyfii malí klaví-

risté ze ZU· R˘mafiov zúãastnili

okresní hudební soutûÏe v Kr-

novû, odkud si odvezli tfii první

a jedno druhé místo;

- 23. února uspofiádalo SVâ

R˘mafiov pro dûti karnevalov˘

rej s Michalem Nesvadbou

z Kouzelné ‰kolky;

- 25. února zahrál ochotnick˘ di-

vadelní spolek Mahen v premié-

fie komedii Francise Joffa

Prázdniny snÛ;

- 28. února se v knihovnû konala

beseda s Jifiím Paszem o humani-

tární práci v Ugandû.

Bfiezen
- o prvním bfieznovém víkendu

pusto‰ila âeskou republiku vich-

fiice Emma, na R˘mafiovsku zpÛ-

sobila v˘padky elektfiiny a ‰kody

na lesních porostech, v Dûtfii-

chovû nad Bystfiicí strhla kupoli

kostelní vûÏe;

- Ïák sportovní tfiídy Z· R˘ma-

fiov Pavel Ondrá‰ek zvítûzil

na Mistrovství âeské republiky

dorostu v bûhu na lyÏích;

- lidová fiemesla i tradice si moh-

li vyzkou‰et náv‰tûvníci Nedûlní

‰koly i Velikonoãního ateliéru ve

Stránském;

- první leto‰ní pofiad v jazzclubu

nabídl dvojkoncert osobností br-

nûnské a ostravské alternativní

scény - kytaristy Pavla Johanãí-

ka s houslistou Jifiím Macháã-

kem a kytaristy Vladimíra Vá-

clavka s bubeníkem Michalem

Dvofiáãkem;

- 20. bfiezna vystoupil v koncert-

ním sále undergroundov˘ umû-

lec Pavel Zajíãek s experimen-

tálním hudebníkem Tomá‰em

Vtípilem;

Duben
- akademick˘ malífi a sochafi

Bofiek Zeman zahájil v komunit-

ní ‰kole Gymnázia R˘mafiov v˘-

stavu sv˘ch obrazÛ s názvem

Pocta Ïenû;

- v sobotu 5. dubna se vrátil ví-

tûzn˘ t˘m ãesk˘ch tûlesnû posti-

Ïen˘ch kuÏelkáfiÛ, v nûmÏ pÛso-

bí i Zdenûk Doãkálek a Karel

Forcek z R˘mafiova, z meziná-

rodního utkání v Maìarsku;

- 22. dubna zhlédli diváci pfied-

stavení hry Tûlo v provedení

praÏského Intimního divadla

Bláhové Dá‰i;

- 25. dubna si fanou‰ci jazzu vy-

slechli koncert mezinárodního 

uskupení David DorÛÏka/Jose-

fine Lindstrand Quartet;

- 30. dubna uspofiádali studenti

gymnázia ekokonferenci spoje-

nou s netradiãní módní pfiehlíd-

kou odûvÛ vyroben˘ch z odpad-

ních materiálÛ.

Kvûten
- v kvûtnu vystavilo muzeum dí-

la ãesk˘ch surrealistÛ Emily

Medkové a Viléma Reichmanna;

- ve ãtvrtek 8. kvûtna se vydali

zájemci o historii na procházku

stfiedovûk˘m R˘mafiovem, kte-

r˘m je provedl Jifií Karel;

- 15. kvûtna se v knihovnû kona-

la beseda o Novém Zélandu

s Jifiím Márou, kter˘ procestoval

zemi protinoÏcÛ se sv˘m synem

upoutan˘m na invalidní vozík;

- v úter˘ 20. kvûtna uvedl ama-

térsk˘ spolek Pradivadlo premi-

éru pohádkového muzikálu

Kráska a Zvífie podle scénáfie

Franti‰ka Hrubína;

- dal‰í klasické dílo, Kytice

Karla Jaromíra Erbena, oÏilo na

konci kvûtna v inscenaci ÏákÛ li-

terárnû-dramatického oboru

ZU·;

- nov˘m majitelem firmy RD

R˘mafiov se stala akciová spo-

leãnost KATR Stará Ves;

- 29. kvûtna pfiedali Jaroslav

Kala a Pavel Nehera ze sdruÏení

BFAA Oldies v˘tûÏek z aukce

hokejov˘ch dresÛ na Plese spor-

tovcÛ zástupcÛm Dûtského do-

mova Janovice a centra Kouzel-

ná bufiinka.

âerven
- orientální taneãnice SVâ R˘-

mafiov vytancovaly v republiko-

vé soutûÏi první místo;

- kapli V Lipkách rozeznûly ve

dnech 6. a 7. ãervna duchovní

písnû Oldfiicha Janoty a Spirituál

kvintetu;

- od 14. ãervna slouÏí odsvûcená

kaple v KfiíÏovû jako soukromá

galerie;

- 21. ãervna se na nádvofií hradu

Sovince uskuteãnila dal‰í filmo-

vá noc, tentokrát s Upírem

Nosferatu a skupinou DG 307;

- ve dnech 25. a 26. ãervna se

R˘mafiov díky ÏákÛm ZU·

a mûstskému muzeu stal asij-

skou metropolí;

- boufie a krupobití, které se pfie-

hnaly nad republikou 25. ãervna,

porazily na R˘mafiovsku nûkolik

stromÛ a zpÛsobily pfieru‰ení do-

dávky elektfiiny;

- 26. ãervna starosta a místosta-

rosta mûsta oficiálnû otevfieli no-

vé dûtské a sportovní hfii‰tû 

v areálu zahrady Hedvy;

- Nela Prá‰ilová z R˘mafiova zís-

kala titul Miss Sympatie v re-

publikové soutûÏi juniorsk˘ch

královen krásy.
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âervenec
- vefiejná prohlídka janovického

zámku na zaãátku ãervence pfiilá-

kala do zdevastované památky

kolem dvou stovek náv‰tûvníkÛ;

- 17. ãervence se ve Staré Vsi

a Îìárském Potoce konal jeden ze

závodÛ mistrovství svûta v orien-

taãním bûhu;

- 21. aÏ 23. ãervence hostilo SVâ

R˘mafiov polskou v˘pravu mla-

d˘ch taneãníkÛ, ktefií se pfiijeli na-

uãit základy hip hopu v rámci pro-

jektu Spojení tancem;

- ãervenec a srpen patfiil v R˘ma-

fiovû i Bfiidliãné letním hudebním

festivalÛm, fanou‰ci si mohli vy-

brat mezi pfiehlídkou revivalo-

v˘ch kapel, hiphopov˘m Battle

Kings, ska a reggae Skatastrofou,

rockov˘m Kubafestem ãi metalo-

v˘mi Letnicemi;

- v nabídce letních akcí nechybûl

26. ãervence ani tradiãní hasiãsk˘

Memoriál Jana Suka, letos jubilej-

ní ãtyfiicát˘.

Srpen
- v srpnu uspofiádalo muzeum v˘-

stavu ménû znám˘ch grafik

Josefa âapka;

- 2. srpna se v areálu edrovického

rybníka konal dal‰í roãník DuKo

triatlonu;

- 8. 8. si v obfiadní síni janovické-

ho zámku fieklo své „ano“ osm

párÛ, jedna ze svateb se konala

dokonce jako dvojsvatba matky

a dcery;

- druh˘ srpnov˘ víkend patfiil

v R˘mafiovû 11. roãníku Mistrov-

ství Evropy ve westernov˘ch do-

vednostech a soutûÏi o Cenu

Indiany Jonese;

- 21. srpna se v sále SVâ konalo

Mistrovství âeské a Slovenské re-

publiky v poãítaãov˘ch hrách, po-

hár vítûze si odvezl Vladimír

Zapletal z Moravské Tfiebové;

- ve ãtvrtek 28. srpna byla v kni-

hovnû zahájena v˘stava fotografií

Ivo Dokoupila z rumunského

Banátu, autor snímkÛ vyprávûl

o Ïivotû v této ãeské kolonii také

pfii besedû;

- 30. srpna byla znovu vysvûcena

renovovaná kaple sv. Anny v On-

dfiejovû.

Záfií
- 1. záfií pfiestfiihli zástupci mûsta

pásku u vjezdu do nové ulice

v Edrovicích, která je pfiipravena

na v˘stavbu 13 rodinn˘ch domÛ,

ulice ponese jméno Karla Schin-

zela; dal‰ích pût pozemkÛ je pfii-

praveno v lokalitû Na Stráni;

- v sobotu 6. záfií se konala tradiã-

ní oslava lesa Dfievafiské, lesnické

a myslivecké dny s pfiehlídkou

lesnické techniky, soutûÏí dfievo-

rubcÛ a bohat˘m kulturním pro-

gramem, jehoÏ hlavní hvûzdou

byl Dan Bárta s kapelou Illustra-

tosphere;

- 8. záfií zaãal na Základní ‰kole

R˘mafiov nov˘ ‰kolní rok, t˘den-

ní zpoÏdûní zavinilo prodlouÏení

zateplovacích prací na dvou ‰kol-

ních budovách;

- Byterm ukázal budoucím ná-

jemníkÛm dokonãené byty v pÛd-

ních vestavbách na Hornomûstské

a Národní ulici a v rekonstruova-

ném domû na Bartákovû ulici;

- ve dnech 20. aÏ 21. záfií se v Bfii-

dliãné konalo Mistrovství âR

v letním biatlonu Ïactva;

- taneãní klub Jes získal pohár na

mistrovství svûta v nûmecké

Bochumi;

- uãitelky Matefiské ‰koly na

Revoluãní 30 pfiivítaly pfied‰kolá-

ky v rekonstruované budovû;

- 30. záfií byl vefiejnosti pfiedsta-

ven návrh komunitního plánu so-

ciálních sluÏeb.

¤íjen
- od fiíjna zaãal sociální odbor

MûÚ R˘mafiov vyplácet ãást soci-

álních dávek formou penûÏních

poukázek;

- 4. fiíjna zahrálo publiku jazzclu-

bu rakouské jazzpunkové trio

Tres Hombres;

- v první polovinû fiíjna probûhla

oprava po‰kozeného povrchu

dvou silnic na území R˘mafiova,

krajské komunikace na Sokolov-

ské ulici a státní silnice ã. 11 na

Opavské ulici;

- vefiejn˘m ãtením z knih Karla

âapka a dal‰ími akcemi se r˘ma-

fiovská knihovna zapojila do kaÏ-

doroãního T˘dne knihoven;

- 14. fiíjna se na gymnáziu konala

vernisáÏ nové v˘stavy fotografií

Jindfiicha ·treita, tentokrát s ja-

ponskou tematikou;

- 17. fiíjna se v Nedûlní ‰kole ve

Stránském kfitila kniha Jifiího Kar-

la Pfiíbûh lesÛ a lidí R˘mafiovska;

- 19. fiíjna vyvrcholil v˘stavou

ãtyfidenní ãesko-polsk˘ fotogra-

fick˘ workshop SVâ R˘mafiov;

- v fiíjnov˘ch volbách do kraj-

sk˘ch zastupitelstev zvítûzila stej-

nû jako v takfika celé republice

âSSD, místostarosta Jaroslav

Kala se stal prvním krajsk˘m za-

stupitelem z R˘mafiova;

- 30. fiíjna pfiesnû po dvou letech

koncertoval v jazzclubu svûtozná-

m˘ trumpetista Laco Deczi s ka-

pelou Celula New York;

- 31. fiíjna byl v R˘mafiovû oficiál-

nû zahájen projekt sociální asi-

stence.

Listopad
- 3. listopadu besedovala v kni-

hovnû se studenty spisovatelka

Petra Braunová;

- pfii mimofiádném zasedání zastu-

pitelstva 6. listopadu byl po nûko-

likamûsíãních peripetiích schvá-

len prodej pozemku u b˘valé va-

jíãkárny na OkruÏní ulici pro v˘-

stavbu supermarketu Lidl;

- 8. listopadu byl promítáním fil-

mu Juraje Jakubiska Bathory 

ukonãen provoz kina, zastupitelé

se rozhodli je uzavfiít kvÛli velké

ztrátovosti;

- v sobotu 15. listopadu se utkala

volejbalová druÏstva v meziná-

rodním turnaji k svátku 17. listo-

padu;

- v rámci projektu na zv˘‰ení bez-

peãnosti chodcÛ v ulicích R˘ma-

fiova byly nasvíceny ãtyfii pfiecho-

dy pro chodce;

- na koncertû v jazzclubu 16. li-

stopadu vystoupil americk˘ blu-

esman Steve White;

- v pátek 21. listopadu uspofiádalo

bubenické uskupení Jumping

Drums benefiãní koncert ve pro-

spûch denního centra Kouzelná

bufiinka;

- 26. listopadu pfiedal starosta Petr

Klouda ocenûní nejlep‰ím ÏákÛm

a studentÛm r˘mafiovsk˘ch ‰kol.

Prosinec
- zaãátkem prosince se Ïáãci ma-

tefiské ‰koly na Revoluãní ulici 24

pfiestûhovali do zrekonstruované

budovy v parku u b˘valé Jednoty;

- 4. prosince uspofiádala Základní

‰kola R˘mafiov Vánoãní jarmark

v˘robkÛ sv˘ch ÏákÛ;

- 9. prosince pfiivítaly r˘mafiovské

dûti pod rozsvícen˘m vánoãním

stromem na námûstí zimu a vy-

pustily balónky s pfiáními pro

JeÏí‰ka;

-12. prosince se v muzeu konala

vernisáÏ v˘stavy peãen˘ch ‰per-

kÛ, které vytvofiili Ïáci ZU·;

- posledním pofiadem r˘mafiov-

ského jazzclubu pro rok 2008 byl

recitál známého herce a hudební-

ka Jifiího Schmitzera 20. prosince;

- na 1. svátek vánoãní se se‰li fa-

nou‰ci rockové hudby na festiva-

lu Bigbeatové Vánoce.

Pfiipravila ZN
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Praví se, Ïe kaÏd˘ konec je pfiedzvûstí nového zaãátku. Nastal no-

v˘ rok 2009, pln˘ otazníkÛ a v˘zev. Pfied jednou takovou stojí

i na‰e redakce - nabízet Vám, na‰im ãtenáfiÛm, i v nadcházejícím

roce co nejvíce pfiesn˘ch, zajímav˘ch a ãtiv˘ch informací. Stejnû

jako doposud chceme pokraãovat v obohacování obsahu

R˘mafiovského horizontu, kter˘ letos oslaví desáté v˘roãí. PÛjde

o nûkolik nov˘ch prvkÛ, aÈ jiÏ grafick˘ch nebo obsahov˘ch.

Jedním z inovovan˘ch grafick˘ch prvkÛ je vlastní obálka zpra-

vodaje, která uÏ dnes pfiiná‰í nejen nov˘ design, ale také roz‰ífie-

n˘ prostor pro dal‰í fotografii. Pfiipravujeme i obohacení obsaho-

vé náplnû novin, napfiíklad o struãn˘ a pfiehledn˘ obsah ãlánkÛ,

pravideln˘ editorial Pár slov nebo nov˘ seriál Historie jednoho

domu a po letech se opût vrátíme k oblíbené soutûÏi Historické

detaily na fotografiích, která by mûla zaãít vycházet od tfietího

vydání leto‰ního roku a bude ãtenáfie provázet do posledního dva-

advacátého vydání. Na konec roku opût plánujeme zvlá‰tní celo-

barevné vydání na zajímavé téma.

Nemilou zmûnou proti loÀskému roku je nav˘‰ení ceny zpravo-

daje. Vûfite, Ïe její nárÛst není rozmarem redakce ani dÛsledkem

finanãní krize. R˘mafiovsk˘ horizont po cel˘ minul˘ rok vychá-

zel za stejnou cenu i pfiesto, Ïe od 1. ledna 2008 byla zv˘‰ena daÀ

z pfiidané hodnoty pro tiskoviny z 5 % na 19 %, a noviny tak lo-

ni vycházely se znaãnou finanãní ztrátou. Abychom tento propad

zmírnili, museli jsme pfiistoupit ke zv˘‰ení ceny. Vy‰‰í cena je

v‰ak pro redakci zároveÀ podnûtem ke zlep‰ování kvality novin,

jejich informaãní hodnoty a pestrosti.

VáÏení ãtenáfii a pfiátelé, pfied námi je nov˘ rok a s ním i mnoho

povinností a doufejme, Ïe i radostn˘ch událostí. Za celou redak-

ci R˘mafiovského horizontu Vám pfieji, aby ty radostnûj‰í pfievlá-

daly nad tûmi ménû povzbudiv˘mi, k tomu mnoho zdraví, ‰tûstí,

síly a úspûchÛ v práci i osobním Ïivotû.

Za redakci RH Jifií Koneãn˘

Pár slov V tomto ãísle najdete

Zdravotnictví

Nov˘ dûtsk˘ lékafi v Podhorské nemocnici
Od 1. ledna 2009 roz‰ífiila Podhorská nemocnice ordinaãní hodiny na gynekologické ambu-
lanci v r˘mafiovské nemocnici i na stfiedu odpoledne, kdy ordinuje MUDr. Michaela

Sou‰ková, a to od 13 do 17 hodin.

Alergologická ambulance bude v R˘mafiovû ordinovat v úter˘ od 13 do 17 hodin a v pátek

od 7 do 14 hodin (lékafi MUDr. Pavol Puci).

Od 1. února bude v r˘mafiovské nemocnici opût ordinovat dûtsk˘ lékafi pro dûti a dorost,
a to dennû od 7 do 15 hodin (MUDr. Vladimír Doktorov). 

MUDr. Marián Olejník, MBA, pfiedseda pfiedstavenstva Podhorské nemocnice, a. s.

Podhorská nemocnice získala akreditaci
Podhorská nemocnice, ãlen skupiny Agel, pro‰la
v tûchto dnech akreditaãním ‰etfiením Spojené 
akreditaãní komise a stala se 32. akreditovanou
nemocnicí v âeské republice. Akreditace, jejíÏ
platnost trvá tfii roky, dokazuje, Ïe kvalita posky-
tované péãe je jedním z cílÛ dlouhodobé strategie
Podhorské nemocnice.
Pacienti si nyní mohou b˘t jisti, Ïe dostanou

nejlep‰í moÏnou péãi, Ïe se personál fiídí

pfiísn˘mi pfiedpisy pfii kon-

trole léãiv, vedení zdravot-

nické dokumentace, Ïe

s pacientem konzultuje

v‰e, co podle smûrnic konzultovat má.

Akreditace ukazuje, jak zdravotnické zafiíze-

ní naplÀuje poÏadované standardy fiízení

kvality, managementu, diagnostick˘ch po-

stupÛ, péãe o pacienty, kontinuity péãe, do-

drÏování práv pacientÛ, podmínek poskyto-

vané péãe, péãe o zamûstnance a standardy

protiepidemick˘ch opatfiení.

„Chtûl bych podûkovat v‰em zamûstnancÛm,
ktefií se velmi aktivnû zapojili do procesu
akreditace. Experti kontrolovali úplnû v‰e,
co zkontrolovat lze. U‰etfien nezÛstal nikdo,
zamûstnanci byli v práci od brzkého rána
ãasto aÏ dlouho do noci,“ fiíká fieditel

Podhorské nemocnice MUDr. Marián

Olejník, MBA.

Získání certifikátu Spojené akre-

ditaãní komise je kontinuální pro-

ces, kter˘ ukazuje, jak jsou dlou-

hodobû dodrÏovány a kontrolovány postupy

v nemocnici. Uãí personál zdravotnického

zafiízení aktivnû vyhledávat rizika, která vy-

pl˘vají z kaÏdodenních ãinností, a eliminuje

provozní slepotu. 

Ing. Tomá‰ Îelazko, mluvãí holdingu Agel

Vánoce,
svátky míru a pokoje...?
I takov˘ prÛbûh mohou mít vánoãní a novo-

roãní svátky v poklidném mûsteãku R˘ma-

fiovû. Na Ïlutém kontejneru v Podolském

potoce si dokazoval hrdina zfiejmû posilnûn˘

alkoholem svoji sílu. Druh˘ snímek zase 

ukazuje, kam aÏ mÛÏe vést bezohlednost

a vandalství v adventním ãase. Uprostfied

nádvofií Podhorské nemocnice naprosto neu-

rvale a necivilizovanû ufiezal vandal pûkn˘

stfiíbrn˘ smrk. ·tûdr˘ den u takového stro-

meãku jej musel opravdu hfiát na du‰i. 

JiKo

Struãnû z událostí roku 2008 ......................................... str. 2 – 3
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Nov˘ dûtsk˘ lékafi v nemocnici ...................................... str. 4
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Z okolních obcí a mûst
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Odjezdy autobusÛ a vlakÛ z R˘mafiova ........................ str. 13 – 16
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Aktuálnû z mûsta

Poslední zastupitelstvo roku 2008
Ve ãtvrtek 11. prosince se v sále Základní 
umûlecké ‰koly v R˘mafiovû uskuteãnilo poslední
zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2008.
Zastupitelé na nûm pfiijali celkem tfiia‰edesát 
usnesení, z nichÏ vût‰inu tvofiily majetkové záleÏi-
tosti.
Zastupitelé vzali na vûdomí zprávu o stavu

‰kolství ve mûstû za ‰kolní rok 2007/2008.

Zpráva se vûnuje pfiedev‰ím ‰kolám (Z·, M·),

jejichÏ zfiizovatelem je mûsto. Zpráva souãas-

nû zahrnuje informace o ‰kolách, jejichÏ zfiizo-

vatelem je Moravskoslezsk˘ kraj (Z· R˘ma-

fiov na ·kolním námûstí, Gymnázium R˘ma-

fiov, S· R˘mafiov, ZU· R˘mafiov) a SSO·

Prima, s. r. o., zfiizovatele Miloslava Nehery.

Zpráva se zab˘vá zejména rozborem hospo-

dafiení, organizaãním ãlenûním, v˘vojem po-

ãtÛ ÏákÛ a moÏnostmi nabízeného vzdûlávání.

Zastupitelé schválili plán zasedání zastupitel-

stva mûsta na rok 2009, vzali na vûdomí zprá-

vu o ãinnosti finanãního v˘boru za 2. pololetí

roku 2008, schválili plán práce finanãního v˘-

boru na rok 2009 a úpravu Pravidel o prodeji

nemovitostí z majetku mûsta fyzick˘m a práv-

nick˘m osobám, vãetnû cenové mapy, a to 

s úãinností od 12. prosince 2008.

Zastupitelé schválili Komunitní plán rozvoje

sociálních sluÏeb mûsta R˘mafiova do roku

2011. Proces komunitního plánování zaãal

v kvûtnu 2006, kdy probûhlo první vefiejné

setkání v‰ech aktérÛ. Vznikly dvû pracovní

skupiny: „Seniofii a zdravotnû postiÏení“

a „Dûti, mládeÏ, rodina a obãané se zvlá‰tní-

mi potfiebami“. Komunitní plán naznaãuje

smûr pro rozvoj sociálních sluÏeb a programÛ

a prezentuje nedostateãnost nebo absenci nû-

kter˘ch poÏadovan˘ch sluÏeb. Je prvním do-

kumentem, kter˘ se snaÏí zahrnout politické

zadání vefiejnoprávních institucí, poÏadavky

poskytovatelÛ sluÏeb, názory uÏivatelÛ a moÏ-

nosti vefiejn˘ch rozpoãtÛ pfii rozvoji sociál-

ních sluÏeb slouÏících obãanÛm mûsta a oko-

lí. Komunitní plán bude doplnûním

Integrovaného dokumentu mûsta R˘mafiova. 

JiKo

Dotace z programÛ podpory sportu v R˘mafiovû
Do konce ledna mohou obãané

a organizace podávat Ïádosti

o poskytnutí mûstské dotace

v rámci Programu podpory spor-

tu I a II. Îádosti se pfiedkládají na

formuláfiích, které jsou k dispozi-

ci na odboru ‰kolství a kultury

Mûstského úfiadu v R˘mafiovû,

námûstí Míru 1, 795 01 nebo na

internetov˘ch stránkách mûsta

(www.rymarov.cz).

Programy slouÏí k podpofie ve-

fiejnû prospû‰n˘ch ãinností sub-

jektÛ, které ve sv˘ch stanovách

mají jako jednu z hlavních ãin-

ností provozování sportovních

a tûlov˘chovn˘ch ãinností.

Organizace, které získávají fi-

nanãní prostfiedky prostfiednic-

tvím rozpoãtu mûsta, nemají na

podporu v rámci tûchto progra-

mÛ nárok. V rámci vyhlá‰en˘ch

programÛ nelze uplatÀovat poÏa-

davky na investiãní dotace.

Program I - Sportovní talent, sportovní reprezentace Program II - Mûstsk˘ program rozvoje sportu

• Podpora sportovní pfiípravy reprezen-

tantÛ mûsta, zvlá‰tû sportovcÛ Ïákov-

ské, dorostenecké a juniorské katego-

rie, a jejich úãasti na vrcholn˘ch ná-

rodních soutûÏích (napfi. krátkodobá

intenzivní pfiíprava, soustfiedûní, jiná

jednorázová akce). Pfiíspûvek je po-

skytován konkrétním osobám.

• Podpora pofiádání soutûÏí mládeÏe

dorosteneck˘ch a Ïákovsk˘ch kate-

gorií na národní úrovni, zaji‰Èova-

n˘ch sportovními oddíly. Podpora je

poskytována formou pfiíspûvku na

pofiádání soutûÏe.

• Podpora pravidelné sportovní a turistické aktivity, pfie-

dev‰ím mládeÏe (obecn˘ provozní pfiíspûvek oddílÛm

a klubÛm).

• Podpora projektÛ celostátního rozsahu a v˘znamu.

• Podpora pohybov˘ch aktivit obãanÛ seniorského vûku

(nad 60 let).

Po projednání v komisi pro v˘chovu a vzdûlávání budou tyto Ïádosti pfiedloÏeny Radû mûsta R˘mafiova ke koneãnému rozhodnutí. Pfiíjemce

dotace podepí‰e s mûstem smlouvu o poskytnutí dotace, k níÏ doloÏí kopii dokladu o vlastnictví úãtu, a je povinen pfiedloÏit zprávu o akci,

na niÏ byla dotace poskytnuta, vãetnû vyúãtování dotace do 5 t˘dnÛ od skonãení akce.                                           Odbor ‰kolství a kultury

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

R˘mafiov‰tí taneãníci byli pozváni na radnici
DrÏitelky mistrovského titulu z Evropského a svûto-
vého poháru v disco tancích a streetov˘ch disciplí-
nách, jenÏ se nedávno konal v Nûmecku, mûli moÏ-
nost popovídat si z místostarostou R˘mafiova
Jaroslavem Kalou a setkali se se zástupci vedení
mûsta, ktefií jim oficiálnû podûkovali za úspûch na
mistrovství svûta.
Zástupci mûsta R˘mafiova ve stfiedu 10. prosin-

ce odpoledne pfiivítali na radnici taneãníky ze

souboru Jes, aby jim podûkovali za úspûch na

soutûÏi v nûmecké Bochumi. Z taneãního ma-

ratónu Evropského a svûtového poháru v disco

tancích a streetov˘ch disciplínách se R˘ma-

fiov‰tí pfied nûkolika t˘dny vrátili s titulem

mistrÛ svûta. „KdyÏ se z Nûmecka vrátili, tak
jsme je pfiivítali. Ale oni se uÏ tû‰ili domÛ, tak
jsme jim slíbili, Ïe jak bude chvilka, pozveme je
k nám na radnici,“ vysvûtlil r˘mafiovsk˘ mí-

stostarosta Jaroslav Kala.

S dûtmi na setkání pfii‰la také umûlecká vedou-

cí a choreografka Alena Tome‰ková. „Není to
celé jen má zásluha. Na choreografii se podíle-
li i dal‰í lidé, a to Tomá‰ Sloupsk˘ a Michal

Bezruã. Navíc ‰lo o spolupráci ‰estapadesáti li-
dí ze tfií souborÛ,“ upozornila Tome‰ková.

Soubory Calipso Dance Krnov a Dance Point

Fr˘dek-Místek spoleãnû se skupinou Jes soutû-

Ïily v kategorii velk˘ch produkcí, které tvofií

více neÏ ãtyfiiadvacet taneãníkÛ. Vystoupení

s názvem Job Like Hell trvalo osm minut.

„Souboru se v první fiadû podafiilo dobfie re-
prezentovat a propagovat mûsto R˘mafiov jak
v zahraniãí, tak i tady
v R˘mafiovû, a toho si váÏíme.
Díky tanci dûti alespoÀ ne-
mají ãas na lotroviny,“ sdûlil

r˘mafiovsk˘ místostarosta.

Získání titulu mistrÛ svûta 

uzavírá historii taneãní skupi-

ny Jes, neboÈ vedoucí a cho-

reografka Alena Tome‰ková

se pot˘ká se zdravotními pro-

blémy, které jí nedovolují

v tanci dál pokraãovat. „Jako
soubor jsme ãinnost ukonãili.
Nûkteré z dívek pokraãují dál

v jiném souboru,“ fiekla Tome‰ková. Pod vede-

ním Michala ZeÈáka dál tanãí napfiíklad Nikola

âudovská. „Vûnuji se teì hip hopu a show
dance. Nejvût‰ího úspûchu uÏ jsme dosáhli.
Pfií‰tí rok bych se chtûla pokusit dostat na ta-
neãní pedagogiku v Brnû,“ prozradila taneãni-

ce, jeÏ nedávno absolvovala taneãní konzerva-

tofi v Ostravû.

Foto a text: Deník/Zuzana Pr‰alová



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT1/2009

6

Tfiicet mal˘ch R˘mafiovanÛ
Tedy ne pfiesnû tfiicet, ale dvacet

sedm pûkn˘ch zdrav˘ch dûtí by-

lo pozváno na vítání nov˘ch ob-

ãanÛ, tradiãní slavnostní akt.

Bylo to druhou prosincovou so-

botu, kdy rodiãe pfii‰li se sv˘mi

dûtmi do sálu Stfiediska volného

ãasu, kde je pfiivítali ãelní pfied-

stavitelé mûsta.

Pro v‰echny pozvané pfiipravili

hezké vystoupení pfied‰koláãci

z matefiské ‰koly na ulici 1. má-

je. Potom slavnostní projev, kvû-

tiny, podpisy do pamûtní knihy

a také fotografie pro vzpomínku.

Hlavnû ta, kdy spokojenû a roz-

tomile ti malí leÏeli v kolébce.

Za rok se uÏ do ní nevejdou, to si

zahrají spí‰ na honiãku.

Atmosféra byla jako vÏdy srdeã-

ná a upfiímná, rodiãe i prarodiãe

nás ubezpeãovali, Ïe se na obfiad

tû‰ili, a nûkolik maminek se svû-

fiilo, Ïe i ony v té r˘mafiovské ko-

lébce leÏely, a nyní v ní brouká

právû jejich miminko. Co mÛÏe

b˘t pro organizátory lep‰í?

V‰em, v‰em tedy pfiejeme poho-

dové vykroãení do nového roku

2009, hromadu ‰tûstí a slunce

v du‰i. Tak hodnû zdraví, Aniãko,

Terezko, Viktorko, Honzíku,

Madlenko, Daneãku, Klárinko

a dal‰í R˘mafiováci! Si

Veselí jiÏ kráãí po diamantové cestû
V lidském Ïivotû jsou okamÏiky,

které se natrvalo vr˘vají do pa-

mûti - maturita, promoce, svatba,

narození dítûte a po letech man-

Ïelství zlatá nebo dokonce dia-

mantová svatba. ·edesát let spo-

leãného Ïivota si pfiipomenuli

a pfied starostou mûsta manÏel-

sk˘ slib obnovili Anna a Franti-

‰ek Veselí z R˘mafiova. Poprvé si

své „ano“ fiekli 8. ledna 1949

v kostele sv. Michaela pfied oddá-

vajícím faráfiem Mazánkem,

pfiedchÛdcem dr. VaÀáka. Paní

Anna a Franti‰ek se seznámili na

tancovaãce, na‰li v sobû zalíbení,

oba rádi chodili do kina, tanãili,

mûli rádi lidi, pfiátele. Pan Vesel˘

byl dlouho fiidiãem, opraváfiem

zemûdûlsk˘ch strojÛ, potom

mistrem a skladníkem. Paní

Veselá pracovala jako tkadlena,

potom na ONV v R˘mafiovû, se-

dm let v Geologickém prÛzkumu

a aÏ do dÛchodu pracovala jako

vedoucí skladu na Státním statku.

Oba mají i v souãasnosti mnoho

zájmÛ. Franti‰kov˘m koníãkem

je práce na zahrádce, paní Anna

má stále ‰ikovné ruce a vûnuje se

pletení, ‰ití, vy‰ívání a háãková-

ní. Spoleãné pro oba b˘valo v zi-

mû lyÏování a v létû pobyt u vo-

dy. Pfiíroda pro nû v kaÏdém roã-

ním období byla zdrojem radosti

a odpoãinku. Oba také rádi ãetli.

Na první místo kladli vÏdy péãi

o rodinu, dali Ïivot dcefii

Miroslavû a synu Slávkovi. Dnes

se jiÏ tû‰í ze sedmi vnouãat a ãtyfi

pravnouãat.

„Dovolte mi, váÏení oslavenci,
abych vám obûma podûkoval za
celoÏivotní práci, za vûrnost na-
‰emu mûstu, za v˘chovu va‰ich

dûtí, za v‰e. ProÏijte spolu ve
zdraví, spokojenosti a ‰tûstí je‰tû
spoustu dal‰ích dnÛ! AÈ kaÏd˘
den je jenom dobr˘!“ popfiál

manÏelÛm Vesel˘m starosta mûs-

ta R˘mafiova Petr Klouda pfii

slavnostním obfiadu diamantové

svatby a vyzval je, aby vzájemnû

obnovili svÛj manÏelsk˘ slib.

Následovalo dvakrát souhlasné

„ano“, polibek a slavnostní pfiípi-

tek.

A jak˘ je recept Vesel˘ch na

‰Èastné a dlouhotrvající manÏel-

ství? „I kdyÏ jsme se v Ïivotû ob-
ãas trochu po‰korpili, Ïili jsme ve
vzájemné úctû a toleranci, jeden
druhému jsme pomáhali, kdyÏ
pfii‰ly zlé doby. Ale v‰echno se
dalo vydrÏet,“ vzpomíná paní

Anna Veselá. „Îádn˘ zvlá‰tní re-
cept není. Vzájemná dÛvûra a to-
lerance, to je v‰e,“ potvrzuje slo-

va své Ïivotní partnerky pan

Franti‰ek. JiKo

Náv‰tûva v Dûtském domovû v Janovicích Informace pro uchazeãe
o zamûstnáníVe stfiedu 17. prosince 2008 v odpoledních hodinách nav‰tívili zástupci MO âSSD

R˘mafiov Dûtsk˘ domov v Janovicích. Dûtem pfiinesli balíãky se sladkostmi 

a ovocem a také finanãní hotovost. Dûti jim na oplátku zazpívaly vánoãní koledy.

Ing. Jaroslav Kala, pfiedseda MO âSSD R˘mafiov
Od 1. ledna 2009 nabyl úãinnosti zákon ã. 382/2008

Sb., kter˘m se mûní zákon ã. 435/2004 Sb., o zamûst-

nanosti. Tato novela upravuje práva a povinnosti ucha-

zeãe o zamûstnání a podmínky poskytování podpory

v nezamûstnanosti. Zásadní zmûna bude pfii posuzová-

ní nároku na podporu v nezamûstnanosti. Doposud 

úfiad práce posuzoval délku zamûstnání nebo jiné v˘-

dûleãné ãinnosti v posledních tfiech letech. Nyní bude

úfiad práce posuzovat, zda v posledních tfiech letech

pfied zafiazením do evidence získal obãan zamûstnáním

nebo jinou v˘dûleãnou ãinností dobu dÛchodového po-

ji‰tûní v délce alespoÀ 12 mûsícÛ. Skuteãnosti rozhod-

né pro pfiiznání podpory v nezamûstnanosti je uchazeã

povinen doloÏit, a to napfiíklad evidenãním listem dÛ-

chodového poji‰tûní, potvrzením o zamûstnání, potvr-

zením o v˘‰i prÛmûrného v˘dûlku. Základním doku-

mentem pro posuzování nároku na podporu se tedy stá-

vá evidenãní list dÛchodového poji‰tûní. ÚP Bruntál
Foto: archiv MO âSSD R˘mafiov
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Záchranáfii vyjíÏdûli k úrazÛm na horách i ve mûstech
První v˘raznûj‰í snûhová nadílka v le-

to‰ní zimní sezónû se ihned odrazila

v poãtu úrazÛ, ke kter˘m musely posád-

ky záchranné sluÏby v posledních dnech

vyjíÏdût. Od páteãního odpoledne do

nedûlního veãera (2.-4. ledna), tedy bû-

hem zhruba 48 hodin, jsme zaznamena-

li jedenáct zranûn˘ch lyÏafiÛ, snowboar-

distÛ ãi sáÀkafiÛ. V Jeseníkách, jejichÏ

ãást pfiíslu‰í do spádové oblasti záchran-

né sluÏby z územního odboru Bruntál,

zasahovali záchranáfii tfiikrát, ve v‰ech

pfiípadech v Karlovû. V pátek 2. ledna

odpoledne se tam na lyÏích zranila nej-

prve devítiletá dívka a o tfii hodiny po-

zdûji ãtrnáctilet˘ chlapec narazil pfii jíz-

dû na saních do tyãe. V sobotu odpoled-

ne pak ve stejné lokalitû do‰lo ke stfietu

dvou lyÏafiÛ a zranûn byl devûtadvaceti-

let˘ muÏ, kter˘ utrpûl poranûní hlavy

a hrudníku.

V‰ichni pacienti byli o‰etfieni a tran-

sportováni do nemocnice, jejich pora-

nûní byla lehká aÏ stfiednû tûÏká.

Zásahy záchranné sluÏby v oblasti

JeseníkÛ a Beskyd se neobejdou bez úz-

ké spolupráce s horskou sluÏbou. ¤ada

zranûn˘ch je nejprve o‰etfiena ãleny

horské sluÏby, teprve pozdûji na‰imi

záchranáfii. Horská sluÏba rovnûÏ zaji‰-

Èuje pfiiblíÏení zranûn˘ch ze sjezdovek

a terénu do míst, kam je moÏno dojet

sanitním vozem. PhDr. Luká‰ Humpl,
tiskov˘ mluvãí ÚSZS MSK

Proã jsem si ho vybral:
Uãitele, sportovce a podnikatele Vlastislava

Durmana jsem si vybrat proto, Ïe se mû uÏ

zhruba deset let, kdykoliv ho potkám, ptá,

kdy s ním udûlám rozhovor do novin.

Jste hlavním pofiadatelem vyhlá‰ené spor-
tovní akce DUKO triatlon. Triatlon, jak ví-
me i my, sportovní analfabeti, sestává ze tfií
disciplín. Není to málo?
Ano, toto je otázka pfiímo na tûlo. I mnû se

zdá, jako sportovnímu odborníkovi, Ïe tûch

disciplín je málo. Proto jsem v nedávné dobû

uspofiádal se vzorkem sportovních nad‰encÛ

obdobu triatlonu, kvadriatlon, roz‰ífien˘

o jednu tradiãní ãeskou disciplínu, pití piva,

a to mezi jednotliv˘mi ãástmi triatlonu. Po

vyhodnocení tohoto experimentu se skupi-

nou odborníkÛ jsme do‰li k závûru, Ïe tuto

novou disciplínu budeme prosazovat do ofi-

ciálního programu olympijsk˘ch her.

Jste muÏ mnoha profesí. Pedagog, sporto-
vec, podnikatel..., ale vidûl jsem vás exhibo-
vat i s kytarou. Dokonce jsem kdysi zaslechl
informaci, Ïe jste se vûnoval hudbû, mám
pocit, Ïe byla fieã o hfie na bicí. Co se dá fiíct
ke spojení Vlastislav Durman - muzikant?
Ano, toto je otázka na hudebního odborníka.

Pocházím z hudební rodiny. I mÛj dûdeãek

Franti‰ek si pfii práci coby sekáã (trávy) pro-

zpûvoval. Dal‰í z generace, mÛj tatínek

Franti‰ek, navázal na na‰i krásnou tradici,

kterou v‰ak je‰tû roz‰ífiil o hru na rÛzné hu-

dební nástroje, a to i na bicí. Já jako pokra-

ãující ãlen na‰í hudební rodiny jsem toto je‰-

tû roz‰ífiil o tanec. V poslední dobû se inten-

zivnû pfiipravuji na mistrovství svûta v nové

taneãní disciplínû hip dance pfies kredenc.

Cyklistickou specialitou jsou „elasÈáky
s plínkou“. Uznávám, Ïe to chlapÛm moc
slu‰í, ale dají se tyto speciální spodky vyuÏít
i jinde v bûÏném Ïivotû? A vÛbec, nebylo by
lep‰í namontovat si na kola pohodlnûj‰í
sedla?
Ano, i toto je otázka na odborníka pfies cyk-

listické obleãení a novátora v této oblasti.

Pouze pro cyklistické odborníky, nejedná se

o plínku, ale cyklistickou vloÏku. A jak je

známo u jedné ãásti na‰í populace, tak i na to

se dá zvyknout a vyuÏít v bûÏném Ïivotû. To

potvrzují kaÏdodenní televizní ‰oty o funkã-

nosti a hebouãkosti. Co se t˘ká sedla, tak zde

nejde o pohodlí, ale o tvrdost. âím tvrd‰í,

tím lep‰í.

Podûlíte se se ãtenáfii o záÏitek, kter˘ vás
v poslední dobû hodnû pobavil?
Co se t˘ká záÏitkÛ a zábavy, i v této oblasti

jsem odborníkem na svém místû. Za nejvût‰í

baviãe povaÏuji na‰e politiky, jak na celo-

státní, tak i na regionální úrovni. A abych byl

konkrétní, jedním z pfiíkladÛ je snûÏné dûlo

umístûné v garáÏi v zahradû „Flemda“, které

jiÏ druhou zimní sezónu tak intenzivnû za-

snûÏuje, Ïe pfies ten sníh, co vyrobilo, není

tento sníh ani vidût.

A závûreãná otázka. Kdy se hodláte prosadit
v politice?
Pokud si mí spoluobãané pfieãetli mé odpo-

vûdi na pfiedcházející otázky, jistû si uvûdo-

mí, Ïe i v regionální politice bych byl tím

správn˘m odborníkem. A proto abych je ne-

zklamal, budu v nadcházejících volbách do

na‰eho mûstského zastupitelstva kandidovat

s obãansk˘m sdruÏením Za lep‰í zítfiky.

Závûrem chci podûkovat za opravdu zásadní

otázky, které alespoÀ tro‰iãku poodhalily mé

schopnosti coby odborníka na v‰echno. A to

mû bude jistû v pfií‰tích volbách u na‰ich vo-

liãÛ katapultovat na pfiední místo v na‰em

mûstském zastupitelstvu.

Pfií‰tû: Vlastislav Durman se bude ptát

Pfiemysla Voráãe.

·tafeta

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.

Jan Pfiikryl se ptá Vlastislava Durmana

Foto: www.uszsmsk.cz
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·kolství

Matefiská ‰kola slaví pÛlstoletí
V fiíjnu roku 2008 na‰e matefiská

‰kola na Revoluãní ul. 24 oslavi-

la 50. v˘roãí svého otevfiení a pÛ-

sobení, patfií mezi nejstar‰í matefi-

ské ‰koly ve mûstû. Vilka, ve kte-

ré byla M· v roce 1958 zadapto-

vána, má svou zajímavou historii.

Stavebníkem krásné vily u Podol-

ského potoka byl obchodník s rea-

litami a podnikatel W. Silber-

stein, jeden z pfiíslu‰níkÛ nepo-

ãetné r˘mafiovské Ïidovské obce.

Nûkdy tûsnû pfied r. 1900 zaloÏil

v R˘mafiovû podnik na v˘robu

jemn˘ch likérÛ a mo‰tÛ. Pro

Silbersteinovu likérku a mo‰tárnu

postavili budovu, kterou nyní uÏí-

vá prodejna automobilÛ pana

La‰áka. Pfiilehlá vila slouÏila ma-

jiteli likérky k rodinnému bydle-

ní. Zaãátkem 2. svûtové války by-

la likérka a mo‰tárna zru‰ena,

majitel byl záhy zatãen a odvle-

ãen do koncentraãního tábora ja-

ko obûÈ nacistické zrÛdnosti.

Válka byla jeho nejtûÏ‰í Ïivotní

zkou‰kou, ale podafiilo se mu ji

pfieÏít, jako jednomu z mála. Po

2. svûtové válce, tûsnû pfied úno-

rov˘m pfievratem 1948, pfiedvá-

leãn˘ podnikatel a b˘val˘ politic-

k˘ vûzeÀ Silberstein emigroval

snad do Nûmecka a poté se usadil

v Izraeli.

Od roku 1951 pfie‰la vilka do ru-

kou domovní správy a slouÏila ja-

ko byty aÏ do roku 1958. A právû

v tomto roce byla zadaptována na

dvoutfiídní matefiskou ‰kolu.

První fieditelkou byla Ludmila

Rozsypalová. Otevfiení matefiské

‰koly a zahájení provozu nebylo

zcela jednoduché a bezproblémo-

vé, jak se mÛÏeme doãíst v kroni-

ce z r. 1958: „·kolní rok byl za-
hájen aÏ 1. fiíjna 1958. Obû oddû-
lení byla spojena. Po pfiivítání fie-
ditelka povûdûla dûtem pohádku
s pouÏitím flanelografu. ·kola ne-
mohla b˘t dfiíve otevfiena, práce
nebyly dokonãeny. Pfied zaháje-
ním velmi pomáhaly maminky za-
psan˘ch dûtí pfii generálním úkli-
du po malífiích i pfii úpravû za-
hrady. První mûsíc byla men‰í
docházka. Zapsáno bylo 50 dûtí,

nûkteré z nich byly
je‰tû u babiãky ne-
bo byly nemocné.
Koncem fiíjna se
dûlal pfiesun dûtí
z jeslí do matefiské
‰koly a tím se zapl-
nila obû oddûlení.
V kaÏdém oddûlení
bylo nakonec za-
psáno 32 dûtí!!“
Po první fieditelce

Ludmile Rozsypa-

lové se ve vedení

krátkodobû v obdo-

bí asi ãtyfi let vystfií-

daly tfii fieditelky.

Po nich pfievzala

M· v r. 1963 Bo-

humila Teislerová

a v r. 1965 Iva Ma-

li‰ová, která fiídila

‰kolku aÏ do roku

1994, kdy ode‰la do dÛchodu.

V r. 1994 byla konkurzním fiíze-

ním na místo fieditelky vybrána

BoÏena Jaro‰ová, která vede ‰ko-

lu dodnes.

Z pozice uãitelky, která na této

matefiské ‰kole pÛsobí 25 let, tedy

polovinu její existence, mohu

fiíct, Ïe jsem se s ní sÏila, ale ne

jenom se ‰kolou jako budovou,

ale pfiedev‰ím s dûtmi, které tou-

to ‰kolou pro‰ly, jejich rodiãi, ale

i se v‰emi spolupracovnicemi,

dfiívûj‰ími i souãasn˘mi. Pro nás,

zamûstnance ‰koly, je to pûkn˘

pocit, kdyÏ se k nám i po letech

hlásí dûti, které k nám chodily.

A ne jenom dûti, ale i jejich rodi-

ãe vzpomínají na pûkné chvíle

proÏité ve ‰kolce.

A právû v fiíjnu a listopadu 2008,

kdy mûla na‰e ‰kolka slavit kula-

té v˘roãí, zmûnilo se na‰e praco-

vi‰tû. Matefiská ‰kola se pfiestûho-

vala z Revoluãní 24 na Jelínkovu

3. Nová budova M·, mimocho-

dem opût typu vilky, byla zadap-

tována s vysok˘mi finanãními

náklady na moderní matefiskou

‰kolu. 8. prosince 2008 byl slav-

nostnû zahájen provoz v nové

M·. Dûti symbolicky pfiestfiihly

slavnostní pásku s obrázky ‰kol-

ky a kaÏd˘ si z ní odnesl kousek

domÛ. Nechybûl ani slavnostní 

obûd s dortem.

A teì uÏ si jen v‰ichni pfiejeme,

aby zde dûti na‰ly útulné a pfií-

jemné prostfiedí pro vnitfiní pocit

svého druhého domova - pocit

bezpeãí a jistoty a také lásky

a porozumûní.

Za v‰echny zamûstnance ‰koly
Jana Jiru‰ová, uãitelka

Základní ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 1

POZVÁNKA k zápisu ÏákÛ do 1. roãníku

SkfiítkÛv zápis probûhne

Z Á P I S
dûtí do 1. roãníku

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

(dfiívûj‰í zvlá‰tní ‰koly)

se uskuteãní

ve ãtvrtek 29. ledna 2009 od 12 do 17 hodin

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

Je moÏno se informovat i telefonicky na ãíslech 554 212 377

nebo 739 345 292 a dohodnout individuální termín náv‰tûvy ‰koly.

K zápisu laskavû vezmûte rodn˘ list dítûte.

v budovû

na Národní ul. 15

(pod kostelem, boã-

ní vchod)

Vezmûte s sebou

rodn˘ list dítûte

a pfiezÛvky.

v pátek

23. ledna 2009

od 13.30 do 18.00

v sobotu

24. ledna 2009

od 8.00 do 11.00

Fota: archiv M· Jelínkova 3
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Podûkování
Pfii ohlédnutí za rokem 2008, kter˘ byl pro nás

a na‰i matefiskou ‰kolu zlomov˘, bych chtûla

touto cestou podûkovat mûstu R˘mafiov, jme-

novitû Mgr. Jarmile Labounkové, a dále v‰em,

ktefií se zaslouÏili o získání financí na rekon-

strukci budovy na Jelínkovû ul. 3 a díky nimÏ

jsme získali krásn˘ dárek na Vánoce, novou

matefiskou ‰kolu.

Dále dûkuji firmû R˘mstav a v‰em, ktefií se

podíleli na rekonstrukci této budovy, hlavnû

rodiãÛm, ktefií obûtavû pfiispûli svou pomocí

pfii stûhování na‰í ‰kolky. AÈ uÏ to byly pfií-

pravné práce, které spoãívaly v ukládání vûcí

do krabic, nebo vyná‰ení krabic a beden na

pfievoz, odváÏení v‰ech vûcí a materiálu na

novou M·, ale i pomoc pfii úklidu a uspofiádá-

vání nábytku a hraãek na nové ‰kolce. Bez je-

jich vydatné pomoci by asi nebylo moÏné

v tak krátké dobû pfiipravit a znovu otevfiít no-

vou ‰kolku.

Podûkování patfií sponzorÛm, ktefií nám sv˘mi

dary umoÏnili zakoupit dûtem nová lehátka:

Autobazar Petr La‰ák, MUDr. Romana

Hance, Jan Br‰Èák - Reelza a paní Eva

Casciani, a také firmám a lidem, ktefií matefi-

ské ‰kole pomohli materiálnû: RD R˘mafiov -

p. Háma a p. Pfiíkask˘, p. Kováãová - Elektro,

p. Lucie Camfrlová, p. Hudáãková.

Je‰tû jednou moc dûkuji, a protoÏe jsme jiÏ

vstoupili do nového roku, v‰em bych chtûla

popfiát pevné zdraví a v‰e dobré v novém ro-

ce 2009!

BoÏena Jaro‰ová, fieditelka M· Jelínkova 3

Na zku‰enou
KdyÏ jsem na konci listopadu do-

stal pfiihlá‰ku na okresní závody

ve ‰plhu, rozhodl jsem se zjistit,

jak na tom jsou na‰i Ïáci 6. tfiíd

v porovnání s ostatními Ïáky ji-

n˘ch ‰kol v kategorii 6. - 7. tfiíd.

Na zku‰enou vyrazila dvû druÏ-

stva hochÛ a jedno druÏstvo dí-

vek, kaÏdé ãítající ãtyfii soutûÏící.

Sestavení nejlep‰ích „‰plhaãÛ“

probûhlo dle v˘konÛ získan˘ch

v hodinách tûlesné v˘chovy

a sportovních aktivitách. Pár tré-

ninkÛ a mohlo se jet. A tak celá

na‰e druÏina 13 závodníkÛ s jed-

ním uãitelem odjela ve stfiedu 

3. prosince ãasnû ráno do Krnova.

PfiestoÏe vût‰ina na‰ich ÏákÛ jiÏ

mûla zku‰enosti z podobn˘ch zá-

vodÛ ve ‰plhu na 1. stupni,

v mumraji velké tûlocviãny

Stfiední pedagogické a zdravotnic-

ké ‰koly v Krnovû a v mnoÏství

závodníkÛ z ostatních základních

a stfiedních ‰kol dostali trému

a mûli obavy, jak tyto závody

zvládnou. Navíc nebyli zvyklí na

jiné tyãe, zpÛsob startu a diváky,

Ïáky místní stfiední ‰koly, ktefií dû-

lali tûmto závodÛm boufilivou ku-

lisu. Není toho trochu moc na na-

‰e nejmlad‰í závodníky?

Vûfiil jsem jim. Nezklamali, zabo-

jovali a pfiekvapili. DomÛ jsme si
odvezli nakonec sedm diplomÛ.

DruÏstva dívek a hochÛ A zvítûzila

a druÏstvo hochÛ B skonãilo na

pûkném 4. místû. Naprosto suve-

rénní jsme pak byli v soutûÏi jed-

notlivcÛ, kde jsme obsadili v obou

kategoriích vÏdy 1. a 2. místo. Nej-

lep‰ími „‰plhaãi“ v okrese Bruntál

jsou tedy pro tento ‰k. rok Hana

Kitschuchová a Miroslav Král,

hned na druhém místû pak Tereza

Krywdová a Martin Drechsler.

Cesta domÛ tak byla radostná, tro-

chu vyãerpávající, neboÈ energie

tûchto dûtí je prostû bezedná.

Pokud by vás zajímalo, kdo nás

konkrétnû reprezentoval, z jak˘ch

tfiíd, ãi nûco víc z pohledu závod-

níka, pak doporuãuji velmi pove-

den˘ ãlánek Martina Drechslera,

kter˘ vyjde v na‰em ‰kolním ãa-

sopise v nejbliÏ‰ím lednovém ãís-

le. Na na‰em ‰kolním webu bude

rovnûÏ umístûna fotodokumenta-

ce soutûÏe.

Na závûr bych chtûl podûkovat

v‰em závodníkÛm za v˘bornou

reprezentaci na‰í ‰koly a mûsta ve

sportu, uãitelÛm 1. stupnû, Ïe je

nauãili tak dobfie ‰plhat, a rodi-

ãÛm za to, Ïe mi brzo ráno pfii od-

jezdu na závody nikdo z dûtí ne-

chybûl. Mgr. Miloslav Slouka,
uãitel TV Z· Jelínkova 1

Ekokonference na Gymnáziu R˘mafiov
V pátek 19. 12. 2008 se v prosto-
rách komunitního centra konala
dal‰í ekokonference za úãasti stu-
dentÛ ‰koly. Pozvání pfiijal také zá-
stupce MûÚ, vedoucí odboru Ïivot-
ního prostfiedí RNDr. Franti‰ek
âermák.
Na konferenci se sv˘mi projek-

ty vystoupili studenti témûfi ze

v‰ech tfiíd. Mohli jsme zhléd-

nout ekologické projekty v po-

dobû prezentací a filmÛ.

Zpestfiením byly ekologické po-

hádky a básniãky.

Nûktefií studenti pokraãovali

v aktivitách, které zaãali v loÀ-

ském ‰kolním roce, jiní pfii‰li se

zcela nov˘mi projekty.

Mladí ekologové se zab˘vali té-

maty, jako je voda, Ïivotní pro-

stfiedí, odpad, recyklace, ener-

gie. Mezi nová témata patfiily

napfiíklad ,,Ekopexeso“, ,,Recy-

klohraní“, ,,Slezská Harta“,

,,Pozemek kolem tûlocviãny“,

,,Ovzdu‰í“ a dal‰í.

âlenové biologického krouÏku

pfiedstavili dva projekty, se kte-

r˘mi se chtûjí koncem ‰kolního

roku úãastnit soutûÏe Vûda je

zábava, kterou pofiádá Palacké-

ho univerzita v Olomouci.

Konference se líbila, studenti

byli spokojeni a velk˘m potles-

kem odmûnili kaÏdé vystoupe-

ní. Studenti za své aktivity zís-

kali ekopeníze.

Marie Novotná

Fota: archiv Z· R˘mafiov

Foto: archiv gymnázia
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První kroky Policie âR do nového roku
Nástupem nového roku 2009 v souladu s pokyny
Policejního prezidia âR a v souvislosti s probíhají-
cí policejní reformou dojde ke zmûnám územních
celkÛ PâR v návaznosti na delimitaci sil a pro-
stfiedkÛ.
V první fiadû se bude jednat o formální strán-

ku vûci spoãívající ve zmûnû názvu.

Vefiejnost zaznamená zmûnu v oznaãení ze

stávajícího Okresního fieditelství Policie âR

na Krajské fieditelství Policie SMK s rozdûle-

ním na dva územní odbory PâR se sídlem

v Bruntále. Do ãela vedení územního odboru

PâR Bruntál jsou od 1. 1. 2009 jmenováni ve

funkci vedoucího územního odboru vnûj‰í

sluÏby plk. JUDr. Jaromír Tkadleãek a ve-

doucího územního odboru sluÏby kriminální

policie a vy‰etfiování plk. PhDr. Bc. Petr

âastulík.

Pro obãany je nejdÛleÏitûj‰í informace

o zmûnû pfiíslu‰nosti nûkter˘ch obcí k poli-

cejním obvodÛm. Jedná se o obce v regionu

Bruntálska, které systémovû pfiejdou k 1. 1.

2009 do obvodu jin˘ch OOP PâR:

- mûsto Moravsk˘ Beroun (OOP M. Beroun)

vãetnû obce Norberãany a obec Huzová bu-

dou pfiifiazeny k PâR, územnímu odboru

Olomouc;

- obec Dûtfiichov nad Bystfiicí bude sluÏebnû

pfiifiazena k OOP R˘mafiov;

- obce Dvorce, Bílãice, Kfií‰Èanovice budou

pfiifiazeny k OOP Horní Bene‰ov;

- obec Roudno bude pfiifiazena k OOP

Bruntál;

- obec Sosnová (v souãasnosti OOP H. Be-

ne‰ov) pfiejde územnû pod OOP Velké

Heraltice (Opava).

Dále dochází k zániku OOP Bfiidliãná. Zde

bude od 1. 1. 2009 zfiízena policejní stanice,

která bude rozsah policejních sluÏeb zaji‰Èo-

vat ve stanovené úfiední dobû, a to v pondûl-

ky a stfiedy v dobû 8.00 - 12.00 a 14.00 -

18.00. Obce náleÏící k OOP Bfiidliãná pfie-

jdou k 1. 1. 2009 pod OOP R˘mafiov (oddûle-

ní s nepfietrÏit˘m v˘konem dozorãí sluÏby).

Uji‰Èujeme obãany dotãen˘ch lokalit, Ïe

v dÛsledku územních zmûn nedojde k naru‰e-

ní dostupnosti a pfiímého policejního v˘konu

v tûchto obcích. V̆ sledkem zmûn i celé poli-

cejní reformy je vytvofiení takové policejní

struktury, ve které se odrazí efektivita a pro-

fesionalita a vytvofií vût‰í prostor pro preven-

ci kriminality a community policing, tj. prin-

cip práce policistÛ zaloÏen˘ na znalosti pro-

stfiedí a dÛrazu na pfiím˘ kontakt s obãany.

Jedním z krokÛ realizovan˘ch je‰tû pfied kon-

cem roku a smûfiujících k modernizaci poli-

cejní práce byla obmûna vozového parku.

V souãasné dobû disponují policisté na

Bruntálsku dvanácti nov˘mi policejními vo-

zidly ·koda Octavia a VW Transporter stfiíbr-

né barvy s modroÏlut˘mi reflexními znaky.

V pfiípadû dotazÛ se mohou obãané obrátit na

kterékoliv oddûlení policie âR nebo pfiímo na

linku 158. Popfiípadû mohou své dotazy smû-

fiovat písemnou formou na pisbr@mvcr.cz.

Vrchní inspektor nprap. Ing. Ivana Kfii‰tofová

Vloupání
do prádelny

V noci 13. prosince vnikl do prá-

delny na OkruÏní ulici v R˘ma-

fiovû zlodûj. Rozbil okno a vlou-

pal se do nûkolika kanceláfií

v budovû. Odnesl si poãítaã s vy-

bavením za 30 tisíc Kã, ‰kody za

dal‰ích 10 tisíc napáchal na dve-

fiích a oknû.

¤idiã dostal smyk
Ve stfiedu 17. prosince havaroval

mezi Malou ·táhlí a R˘mafiovem

26let˘ fiidiã z Ostravy s vozidlem

Mitsubishi. Pfii projíÏdûní zatáã-

ky dostal na mokrém povrchu

smyk, vyjel ze silnice a narazil

do sloupu dopravní znaãky a ná-

slednû do betonového oplocení.

Na vozidle vznikla ‰koda ve v˘-

‰i 50 tisíc Kã, dal‰ích 20 tisíc bu-

de stát oprava oplocení a znaãky.

Policisté kontrolovali
alkohol u mládeÏe

I v prosinci probíhaly na

Bruntálsku a R˘mafiovsku bez-

peãnostní akce zamûfiené na

kontrolu restaurací, barÛ a heren.

Akcí se zúãastnilo celkem 23 po-

licistÛ pofiádkové a dopravní po-

licie, policejní psovodi a pracov-

nice MûÚ. V Bruntále, Starém

Mûstû, Rudné pod Pradûdem,

Svûtlé a Andûlské Hofie bruntál-

‰tí policisté nezjistili Ïádné pro-

tiprávní jednání, v R˘mafiovû

a Horním Mûstû naopak zjistili

‰est pfiípadÛ podávání alkoholu

mladistv˘m. Nejvíce bylo namû-

fieno 1,21 promile alkoholu v de-

chu. Za poru‰ení zákazu podává-

ní alkoholu mladistv˘m budou

postiÏeni ãí‰níci restaurací, ktefií

alkohol dûtem prodali.

Vandal niãil stromky
V noci ze 14. na 15. prosince fiá-

dil vandal v oplocené zahradû

u rekreaãní chalupy ve Staré Vsi.

Odfiezal osm stfiíbrn˘ch smrkÛ

ve stáfií okolo 20 let, které poté

nechal leÏet u kÛlny na dfiíví.

Majiteli zahrady zpÛsobil ‰kodu

ve v˘‰i 35 tisíc Kã.

Série vloupání
do rekreaãních chat

objasnûna
Policisté objasnili sérii vloupání

do rekreaãních chat na R˘ma-

fiovsku. Polapili 38letého muÏe

z Olomouce, kter˘ má na svûdo-

mí tfii vloupání do chat v Tvrd-

kovû ze záfií a fiíjna loÀského ro-

ku. Zlodûj kradl elektroniku, ale

i o‰acení a potraviny. Celkovû

zpÛsobil ‰kody za více neÏ 50 ti-

síc Kã. MuÏ byl 20. prosince za-

drÏen a obvinûn z trestn˘ch ãinÛ

krádeÏe, poru‰ování domovní

svobody a po‰kozování cizí vûci.

Stfietl se s autobusem
Nehodou skonãila 22. prosince

rychlá jízda 20letého fiidiãe

z Bfiidliãné po Opavské ulici

v R˘mafiovû. Mladík za volan-

tem Peugeotu dostal v zatáãce

smyk, vyjel ze silnice a ãelnû na-

razil do stromu. Vozidlo se odra-

zilo zpût do vozovky a stfietlo se

s protijedoucím autobusem.

Viník nehody musel b˘t letecky

transportován do nemocnice

v Ostravû, kde mu lékafii o‰etfiili

zlomeninu ruky a ãelisti. ¤idiã

autobusu ani ãtyfii cestující neu-

trpûli Ïádná zranûní. Na vozidle

Peugeot vznikla ‰koda za 30 tisíc

Kã, na autobuse za 50 tisíc Kã.

Odcizil lyÏafiské
vybavení za 50 tisíc

Zimní sezóna je obdobím krá-

deÏí lyÏafiského vybavení.

K jedné do‰lo 27. prosince na

chatû v Karlovû. Zlodûj vnikl

do místnosti urãené pro úscho-

vu lyÏí a odcizil osm párÛ sjez-

dov˘ch lyÏí s vázáním, nûkolik

sjezdov˘ch holí a pfiepravní va-

ky na lyÏe. Pachatel zpÛsobil

majitelÛm celkovou ‰kodu ve

v˘‰i 53 tisíc Kã.

Ze stadionu
zmizela unimobuÀka

R˘mafiov‰tí policisté ‰etfií krádeÏ

stavební unimobuÀky, která na

podzim zmizela z areálu zimní-

ho stadionu v R˘mafiovû. Jedna-

lo se o objekt o rozmûrech 2,5 m

x 5 m, v˘‰ky 3 m. Zlodûj zpÛso-

bil sportovnímu klubu ‰kodu ve

v˘‰i 23 tisíc Kã.

Napadal pfiíbuzné,
skonãil na záchytce

Drsn˘ Silvestr si uÏili v rodin-

ném domû v R˘mafiovû. Silnû 

opil˘ 26let˘ muÏ nejprve slovnû

napadl své pfiíbuzné, 46letou

a 70letou Ïenu, a poté star‰í Ïenu

udefiil pûstí do obliãeje. Na mís-

to pfiijela pfiivolaná policejní

hlídka a rychlá záchranná sluÏ-

ba, která o‰etfiila zranûnou Ïenu.

MuÏ byl i nadále velmi agresivní

a musel b˘t pfievezen na obvodní

oddûlení. Orientaãní dechová

zkou‰ka ukázala hodnotu 2,66 pro-

mile alkoholu v dechu agresora,

proto byl na doporuãení lékafie

pfievezen na záchytnou stanici

v Opavû.

Dal‰í krádeÏ
lyÏafiské v˘bavy

V noci ze 3. na 4. ledna odcizil

zlodûj ze stfiechy vozidla zapar-

kovaného u penzionu v Malé

Morávce stfie‰ní box, v nûmÏ

mûl majitel uloÏeny tfii páry lyÏí,

vázání, snowboardy a sjezdové

hole. Pachatel zpÛsobil majiteli

z Opavy ‰kodu v celkové v˘‰i 

27 tisíc Kã.
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Ohlédnutí za prosincem
Jsme na poãátku roku 2009,

a tak by stálo zato ohlédnout se

za ãinností na‰eho klubu SK

ASK pfii Z· Bfiidliãná v posled-

ním mûsíci pfiede‰lého roku.

Stejnû jako zamûstnanci rÛzn˘ch

podnikÛ a firem jsme mûli i my

opravdu napilno. Zaãalo to jiÏ 

5. 12., na Mikulá‰e. Nejdfiíve

jsme nadílku uspofiádali pro

v‰echny Ïáãky z 1. stupnû.

A kromû stra‰ení jsme si pro nû

pfiipravili i malé kulturní vystou-

pení z písniãek a hry na flétnu.

Nu a co by to bylo za Mikulá‰e

bez nadílky. Zde je proto na mís-

tû podûkovat firmám, které na‰i

ãinnost jiÏ tradiãnû podporují

a díky nimÏ si mÛÏeme dovolit

potû‰it tolik dûtí. Na‰e podûko-

vání proto patfií pfiedev‰ím spo-

leãnosti Nestlé, závodu Zora

Olomouc, a zamûstnankyním

prodejny Hru‰ka R˘mafiov.

Druh˘ Mikulá‰ pfii‰el 9. 12. me-

zi dûti z DD Janovice. Zde jsme

pfiidali k programu je‰tû i hranou

pohádku a prostfiednictvím její-

ho obsahu, kromû oblíben˘ch

sladkostí, i krmítko pro ptáãky.

Pak pfii‰la na fiadu vánoãní dílna,

která se jiÏ tradiãnû konala

v prostorách na‰í Z·. KaÏd˘,

kdo mûl zájem, si zde mohl vy-

robit je‰tû nûjak˘ ten drobn˘ dá-

reãek pro svoje blízké.

Îe uÏ je to dost aktivit na jeden

mûsíc pro jeden klub? Snad ano,

ale my je‰tû stihli vyrobit a roz-

nést 136 pfiáníãek na‰im star‰ím

spoluobãanÛm. Ani to není pro

nás nic nového. Pod heslem

„Radost do kaÏdého domu“ se

snaÏíme pfied Vánoci potû‰it se-

niory jiÏ druh˘m rokem.

Zbyl˘ch 46 pfiání jsme rozeslali

jako podûkování v‰em na‰im

sponzorÛm a pfiátelÛm.

V samém závûru roku jsme je‰tû

stihli na základû spoleãného roz-

hodnutí v‰ech ÏákÛ rozdûlit i fi-

nanãní prostfiedky, které jsme

získali pomocí sbírky padesátní-

kÛ a sbûru druhotn˘ch surovin.

Celkem bylo nasbíráno 3480 ks

50haléfiov˘ch mincí. Zde je na

místû podûkovat v‰em, ktefií se

sbírky zúãastnili. VÏdyÈ i jejich

zásluhou jsme mohli koupit

a pfiedat vánoãní dárek (2 sady

obrázkov˘ch puzzle) dûtem

z DD Janovice, pfiispût do fondu

Zvífie v nouzi a v neposlední fia-

dû si splnit na‰e dlouhodobé pfiá-

ní. Prostfiednictvím spoleãnosti

SIRIRI, známé svou akcí Br˘le

pro Afriku, jsme se totiÏ pfiipoji-

li k tûm, ktefií pomáhají dûtem

v rozvojov˘ch zemích, a zaslali

jsme finanãní ãástku potfiebnou

na roãní péãi ve stacionáfii pro

jedno dítû ve Stfiedoafrické re-

publice.

A aby byl v˘ãet na‰ich aktivit

koneãn˘, nesmíme zapomenout

ani na peníze, které byly pfiedány

opût do Zoo Sv. Kopeãek pro na-

‰eho adoptivního klokánka králí-

kovitého, o nûjÏ se pomáháme

starat jiÏ nûkolik let.

Na závûr nám dovolte, abychom

vám v‰em popfiáli do leto‰ního

roku v‰e nejlep‰í a sobû, aby-

chom ani letos neztratili va‰i pfií-

zeÀ a chuÈ nám pomoci pfii rÛz-

n˘ch akcích a sbûru druhotn˘ch

surovin, v nûmÏ budeme pokra-

ãovat. Kvûtoslava Dûrdová

·tûpánsk˘ volejbal v Bfiidliãné Koncerty souboru Bernardini
V pátek 12. prosince loÀského roku zaznûl kostelem ve Starém Mûstû u Bruntálu

adventní koncert. Dûti z tamní M· nacviãily krásné vánoãní písniãky i s choreo-

grafií. Na varhany zahrála sólo dûvãata ze ZU· Bruntál, zaznûly skladby Bacha,

Mozarta a Haydna. Pûveck˘ sbor Bernardini vystoupil se sv˘mi krásn˘mi kous-

ky od Jenkinse i od Spirituál kvintetu, sólistka Lenka Mereìová s písní Ave

Maria, poté opût Bernardini se smûsí koled a na úpln˘ konec zpíval cel˘ kostel

koledu Narodil se Kristus Pán.

Dal‰í koncert se uskuteãnil v Lomnici u R˘mafiova. Na zahájení zde vystoupila

dûvãata z místního sboru s vánoãními písnûmi za doprovodu kytary, kláves a flét-

ny. Smí‰en˘ sbor

Bernardini zpíval

nejen vánoãní ko-

ledy, ale i dal‰í

krásné písnû, a na

sam˘ závûr zpí-

vali v‰ichni ty nej-

známûj‰í koledy

za doprovodu ky-

tar. Po koncertû

pfiipravili místní

obãané pro úãast-

níky koncertu ma-

lé obãerstvení

v myslivecké klu-

bovnû, za coÏ dû-

kujeme.

Tak jako kaÏd˘ rok i koncem roku 2008, na ·tûpána, pro-

bûhl tradiãní volejbalov˘ turnaj. Má svá speciální pravi-

dla - v druÏstvu mÛÏou b˘t pouze dva registrovaní a mi-

nimálnû jedna Ïena, coÏ dodává turnaji na zajímavosti.

Minulé roãníky tohoto turnaje se setkaly s velk˘m ohla-

sem, a tak není divu, Ïe se do sportovní haly sjelo více jak

80 pfiíznivcÛ tohoto sportu. Byli rozdûleni do 12 druÏstev

ve dvou skupinách. Po zajímav˘ch bojích se pfiece jen

nejvíce zadafiilo druÏstvu s názvem Hromkoãky. Na dru-

hém místû byly Kopretinky a tfietí Bubáci. V‰ichni nako-

nec slíbili, Ïe turnaj si pfií‰tí rok opût nenechají ujít.

Fota: archiv Z· Bfiidliãná



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT1/2009

12

Z okolních obcí a mûst

Tfiíkrálov˘ koncert v Bfiidliãné

Turnaj zvan˘ „Suìák“
Hned po Novém roce, 3. ledna, se

v Bfiidliãné uskuteãnil tradiãní novoroãní lo-

sovací volejbalov˘ turnaj. Pfies poãáteãní

men‰í komplikace se losování zúãastnilo pût

kapitánek, Lenka z Oder, Markéta a Ivana

z Bruntálu, Jifiina z Krnova a Krist˘na

z Bfiidliãné. V zápasech se bojovalo o kaÏd˘

set. Nakonec se rozhodlo mezi Lenkami

a Ivankami, av‰ak aÏ ve tfietím zkráceném

setu, kdy Lenky strhly vítûzství na svou stra-

nu. Tfietí skonãily zaslouÏenû domácí

Krist˘nky.

SoutûÏ mal˘ch v˘tvarníkÛ na internetu
Na internetu se objevila zajímavá soutûÏ mal˘ch v˘tvarníkÛ z M·

i Z· o dûtské hfii‰tû Jungle Gym. Na stránkách je spousta malÛvek.

I vy mÛÏete sv˘m hlasováním pfiispût nûkomu z mal˘ch umûlcÛ k v˘-

hfie, a to aÏ do 20. ledna. Pokud vás zajímají dílka ÏákÛ z Bfiidliãné,

zadejte do vyhledávacího políãka 79351. Dûti z Bfiidliãné mají své

obrázky na stranû 4 a 5.

V okolí Bfiidliãné
se udrÏují bûÏecké tratû

Péãí Klubu biatlonu Bfiidliãná a za pouÏití dotace EU a MSK budou

v prostoru Na Lánech na severu Bfiidliãné udrÏovány rekreaãní bû-

Ïecké tratû. Budou upravovány strojovû s pomocí snûÏn˘ch skútrÛ,

z nichÏ jeden byl pofiízen z prostfiedkÛ EU v programu Leader.

Náklady na úpravu tratí jsou spolufinancovány z rozpoãtu

Moravskoslezského kraje. Mapu bûÏeck˘ch tratí v Jeseníkách najde-

te na internetov˘ch stránkách kraje.

Pozvánka na ples
Mûstsk˘ úfiad Bfiidliãná pofiádá 17. ledna ve 20.00 jiÏ desát˘ roãník

Spoleãenského plesu mûsta. K tanci a poslechu zahraje cimbálovka

Sylván a hudební skupina Fofrovanka. Pro mlad‰í je pfiipravena dis-

kotéka, takÏe kaÏd˘ si pfiijde na své. Jako kaÏd˘ rok i letos je pfiipra-

vena bohatá tombola a obãerstvení. Vstupné ãiní pouze stoveãku,

takÏe si pfiijìte zatancovat, pobavit s pfiáteli a tfieba i vyhrát nûco pûk-

ného z tomboly. Pfiipravil a zpracoval Daniel Mach

První koncert v leto‰ním roce v Bfiidliãné, nazvan˘ Tfiíkrálov˘, se usku-

teãnil 3. ledna v kostele Tfií králÛ. Zaplnûn˘ kostel poslouchal známé

i ménû známé skladby a koledy smí‰eného chrámového sboru

Bernardini. Kromû nûj zahrála skladby J. S. Bacha na varhany Hana

Klime‰ová, sbormistrynû Lenka Mereìová zazpívala v duetu se svou

maminkou a poté zahrály dûti malé divadelní pfiedstavení a nejmlad‰í ze

sboru se pfiidali samostatn˘mi písnûmi. Na závûr v‰ichni zasvítili prs-

kavkami a navodili krásnou atmosféru pozdního sobotního odpoledne.

V Horním Mûstû vyrostlo moderní dûtské hfii‰tû
Nejen nového kabátu, ale i nového
hfii‰tû se doãkala matefiská ‰kola
v Horním Mûstû. Díky úspû‰nému
projektu si budou moci dûti z Horního
Mûsta uÏ na jafie, jakmile to poãasí
dovolí, zaãít chodit hrát do ‰kolní za-
hrady se spoustou nov˘ch atrakcí.
PÛvodní hfii‰tû v zahradû matefi-

ské ‰koly uÏ nevyhovovalo hygi-

enick˘m ani bezpeãnostním nor-

mám, a proto se Základní ‰kola

a Matefiská ‰kola Horní Mûsto

rozhodla vybudovat hfii‰tû nové.

Vznikl návrh projektu, kter˘ po-

ãítal s vyuÏitím zahrady nejen pro

pfied‰koláky, ale i pro ostatní dûti

z obce. V bfieznu podala ‰kola Ïá-

dost o dotaci z Regionálního ope-

raãního programu NUTS II Mo-

ravskoslezsko 2007 - 2013 a v ãer-

vnu se doãkala kladné odpovûdi.

Na svÛj zámûr získala 92,5 %

prostfiedkÛ, zb˘vající ãást více

neÏ milionové investice pfiislíbila

uhradit obec.

Bûhem podzimu tak mohlo v are-

álu matefiské ‰koly postupnû vy-

rÛst zcela nové, moderní hfii‰tû

s vybavením pro dûti v‰ech vûko-

v˘ch skupin. Zastaral˘ mobiliáfi

nahradily barevné houpaãky,

skluzavka, kolotoã, domeãek ãi

tabule na kreslení. Dominantní

prvek pfiedstavuje sestava prolé-

zaãek Mûsteãko Tris s tûlocviã-

nou a uãebnou a také dopravní

hfii‰tû pro tfiíkolky, které poslouÏí

i jako malá plocha pro basketbal

nebo fotbal.

Hfii‰tû bude v péãi matefiské ‰ko-

ly, vyuÏívat je v‰ak budou moci

i dûti, které do matefiské ‰koly

je‰tû nechodí, a také dûti star‰í.

Hfii‰tû bylo koncipováno tak, aby

si na nûm své místo na‰ly dûti

dvouleté i patnáctileté. Bude pro-

to pfiístupné celé vefiejnosti, ãímÏ

by mûl b˘t naplnûn jeden ze zá-

mûrÛ projektu - posílit komunitní

roli ‰koly. Veãer se bude ‰kolní

zahrada zamykat, aby nebyla po-

nechána napospas vandalÛm.

„Chtûli bychom podûkovat Ing.
Petru Va‰kovi a Katefiinû Kul-
hánkové, ktefií se obrovskou mû-
rou podíleli na vzniku projektu
a jeho realizaci,“ uvedla koordi-

nátorka projektu Jana Fréharová,

vedoucí uãitelka matefiské ‰koly,

„dále dûkujeme Ing. Pavle
Popoviãové a Ing. Ludmile
Sedláfiové z Regionální rady regi-
onu soudrÏnosti Moravskoslez-
sko, Ladislavu Otáhalovi, kter˘
projekt navrhl a posléze se svou
firmou Benjamín realizoval. Dík
patfií také Ing. Dagmar Vitáskové
z opavské poboãky âeské spofii-
telny za profesionalitu, nev‰ední
ochotu a poradenskou pomoc pfii
realizaci projektu.“
Renovované dûtské hfii‰tû bylo do-

konãeno v prosinci 2008 a mûlo

by zaãít slouÏit co nejdfiíve v‰em

dûtem z Horního Mûsta. Podle au-

torÛ projektu by v‰ak mohlo fun-

govat nejen jako prostor pro vol-

noãasové aktivity dûtí, ale i jako

centrum pro kulturní a spoleãen-

ské akce vefiejnosti. ZN
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Humor je solí zemû. Kdo je jím dobfie prosolen˘, vydrÏí

dlouho ãerstv˘. Karel âapek
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Známá i neznámá v˘roãí
1. 1. Státní svátek âR - Den obnovy samostatného ãeské-

ho státu
3. 1. 1924 zemfi. Jifií Wolker, spisovatel (nar. 29. 3. 1900) - 85. v˘-

roãí úmrtí

4. 1. 1874 nar. Josef Suk, skladatel a houslista (zemfi. 29. 5. 1935)

- 135. v˘roãí narození

6. 1. 1619 nar. Cyrano de Bergerac, vl. jm. Savinien Cyrano,

francouzsk˘ spisovatel (zemfi. 28. 7. 1655) - 390. v˘ro-

ãí narození

6. 1. 1829 zemfi. Josef Dobrovsk˘, jazykovûdec a literární histo-

rik, zakladatel slavistiky (nar. 17. 8. 1753) - 180. v˘ro-

ãí úmrtí

6. 1. 1884 zemfi. Johann Gregor Mendel, pfiírodovûdec a peda-

gog, zakladatel nauky o dûdiãnosti (nar. 22. 7. 1822) 

- 125. v˘roãí úmrtí

8. 1. 1324 zemfi. Marco Polo, italsk˘ cestovatel a spisovatel (nar.

1254) - 685. v˘roãí úmrtí

11. 1. V˘znamn˘ den âR - Den váleãn˘ch veteránÛ
15. 1. 1929 nar. Martin Luther King, americk˘ politik, publicista,

bojovník za obãanská práva ãern˘ch AmeriãanÛ (za-

vraÏdûn 4. 4. 1968) - 80. v˘roãí narození

19. 1. Památn˘ den âR - v˘roãí úmrtí Jana Palacha v roce
1969

19. 1. 1809 nar. Edgar Allan Poe, americk˘ spisovatel (zemfi. 

7. 10. 1849) - 200. v˘roãí narození

22. 1. 1849 nar. August Strindberg, ‰védsk˘ spisovatel (zemfi. 

14. 5. 1912) - 160. v˘roãí narození

22. 1. 1929 nar. Petr Eben, hudební skladatel a klavírista (zemfi. 

25. 10. 2007) - 80. v˘roãí narození

23. 1. 1944 zemfi. Edvard Munch, norsk˘ malífi (nar. 12. 12. 1863)

- 65. v˘roãí úmrtí

23. 1. 1989 zemfi. Salvador Dalí, ‰panûlsk˘ malífi (nar. 11. 5. 1904)

- 20. v˘roãí úmrtí

23. 1. 1999 zemfi. Jaroslav Foglar, autor románÛ pro mládeÏ (nar.

6. 7. 1907) - 10. v˘roãí úmrtí

27. 1. V˘znamn˘ den âR - Mezinárodní den památky obû-
tí holocaustu a pfiedcházení zloãinÛ proti lidskosti -

v˘roãí osvobození koncentraãního tábora v Osvûtimi
v roce 1945

LEDEN 2009
19. 1. 9:00 SVâ keramika s Bufiinkou

20. 1. 9:00 SVâ cviãení s Bufiinkou

20. 1. 8:00 SVâ ker. dílna pro Z·

21. 1. 13:00 SVâ Entent˘ny - soutûÏ 5. tfiíd

21. 1. 9:30 SVâ ker. dílna pro seniory

21. 1. 17:00 SVâ ker. dílna pro vefiejnost

22. 1. 9:00 SVâ ker. dílna pro Z·

26. 1. 11:00 SVâ ker. dílna pro Z·

Pranostiky na mûsíc leden
• V lednu za pec si sednu.

• V lednu mráz - tû‰í nás; v lednu voda - vûãná ‰koda.

• Ve dne jas, v noci mráz.

• Lep‰í vlka pod oknem vidût neÏ v lednu pluh na poli.

• Leden studen˘, duben zelen˘.

• Pfiipadne-li Nov˘ rok na ãtvrtek, pfiedpovídá se mírná zima, vûtrné

jaro, parné léto, krásn˘ podzimek, mnoho ovoce a hojnost obilí.

• Na Nov˘ rok o slepiãí krok.

• Na Tfii krále o skok dále.

• Na svatého ·ebestiána se musí nûkdo utopit, nebo zmrznout.

(20. ledna)

Stfiílela celá rodina
âtrnáct rodinn˘ch druÏstev vymûnilo na ·tûpána sladké leno‰ení za

soutûÏní odpoledne. Zúãastnila se tradiãní vánoãní soutûÏe tfiíãlen-

n˘ch rodinn˘ch druÏstev ve stfielbû ze vzduchovky Stfiílí celá rodina,

kterou jiÏ léta pofiádá Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov. A nebylo to

jen stfiílení, co soutûÏící ãekalo. Kromû stfielby si druÏstva zmûfiila sí-

ly i v dal‰ích soutûÏích - hodu na ko‰ a doplÀování slavn˘ch dvojic.

SoutûÏících bylo letos opravdu hodnû a soutûÏe se protáhly aÏ do po-

zdních odpoledních hodin.

Vítûzem leto‰ního roãníku Stfiílí celá rodina se stalo druÏstvo Luká‰e

Sobkuliaka s P. Baìurou a M. Ignaãákovou, ktefií nastfiíleli 237 bodÛ.

Druhé bylo druÏstvo Petry Síbrové - 229 b. a tfietí druÏstvo Milana

Kubáta - 223 b. Nejvíc ko‰Û naházeli Honkovi - Rí‰a, Stanislav

a René a nejvíc slavn˘ch dvojic znali Foga‰ovi - Milan ml., Milan st.

a Radka. První tfii stfielecká druÏstva stejnû jako vítûzná druÏstva do-

plÀkov˘ch soutûÏí získala hodnotné ceny. Bez odmûny v‰ak neode‰lo

Ïádné druÏstvo. Drobné ceny dostali v‰ichni soutûÏící. Ceny vûnova-

ly SVâ R˘mafiov a Elektro Kováãová - Kotrla. Helena Tesafiová

pofiádá

dne: 16. 1. 2009

v 19.30
v SVâ R˘mafiov

hraje: Alternativa

Bohatá tombola

vstupné: 70 Kã

Pfiedprodej vstupenek od 5. 1. 2009
ve stfiedisku Diakonie

a v Informaãním stfiedisku mûsta R˘mafiova.
DruÏstvo Petry Síbrové pfii stfielbû Foto: Helena Tesafiová
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Narodili se noví obãánci
Daniel Fojtík ............................................................... R˘mafiov
Andrea Kon‰tacká ....................................................... R˘mafiov
Matyá‰ Kováfi .............................................................. Janovice
Jakub Krhovsk˘ ........................................................... R˘mafiov
Radek Merva .............................................................. Edrovice
Zdenûk Neset .............................................................. R˘mafiov
Petr Alexandr Pytlíãek ................................................ R˘mafiov
Martin Smékal ............................................................. R˘mafiov
Aneta ·inová ............................................................... Ruda
Pavel ·opík ................................................................. R˘mafiov
Radim PetrÏela ............................................................ Malá ·táhle

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let

a více
Bedfii‰ka Zapletalová - R˘mafiov ......................................... 80 let
Marie Vrabková - R˘mafiov ................................................. 80 let
Îofie Vlachová - R˘mafiov .................................................. 80 let
Jarmila Gerhardová - R˘mafiov ............................................ 82 let
Anna Jágerová - R˘mafiov ................................................... 83 let
Anna Stejskalová - R˘mafiov ............................................... 83 let
Vlasta Kremerová - R˘mafiov .............................................. 83 let
Jan Slovák - Janovice .......................................................... 83 let
Libu‰e ·tûpánková - R˘mafiov ............................................. 83 let
Stanislav Ondra‰ík - R˘mafiov ............................................. 84 let
Radoslav Musil - R˘mafiov .................................................. 85 let
Janina ·afáfiová - R˘mafiov .................................................. 85 let
Kristina KubáÀová - R˘mafiov ............................................. 86 let
Richard Kopãil - R˘mafiov ................................................... 88 let
·tûpán Brenkus - R˘mafiov .................................................. 89 let

Rozlouãili jsme se
Jan Strapek - R˘mafiov .......................................................... 1950
Jifiina Solafiová - R˘mafiov .................................................... 1921
Josef âevela - R˘mafiov ........................................................ 1944
Karel Adam - R˘mafiov ......................................................... 1938
BoÏena Matysíková - Skály .................................................. 1930
AneÏka Fiurá - R˘mafiov ....................................................... 1952
Bedfii‰ka DraÏanová - R˘mafiov ............................................ 1920
Franti‰ek Slab˘ - Dolní Moravice ........................................ 1922
Jifiina Urbaníková - Mirotínek .............................................. 1929
Helena Honková - R˘mafiov .................................................. 1947
Franti‰ek Munka - R˘mafiov ................................................. 1931
Josef Vlach - R˘mafiov ......................................................... 1925
Ludmila Hru‰ková - R˘mafiov ............................................... 1933
Andrej Îigmund - Janovice ................................................. 1961
Emilie Zavadilová - R˘mafiov ............................................... 1916
Rudolf Grégr - Nové pole ..................................................... 1935

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

Vzpomínka
Dne 24. ledna 2009

vzpomeneme 1. v˘roãí úmrtí

na‰í milované maminky,

babiãky, prababiãky, sestry a tety

paní

·tûpánky Jufienové
z Jamartic.

Mûstská knihovna

Servis sluÏeb

Informaãní stfiedisko R˘mafiov

Otevírací doba:

pondûlí - pátek: 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

sobota: 9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00, nedûle: 13.00 - 16.00
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Malé ohlédnutí za akcí Pfiivítejme Vánoce
Vánoãní akce se uskuteãnila 9. pro-

since na námûstí Míru. Její souãás-

tí bylo zapojení se do celorepubli-

kového pokusu o rekord ve vypu‰-

tûní co nejvût‰ího poãtu balónkÛ

v urãitou dobu. Celkem jsme vy-

pustili 723 balónkÛ, které od 11.00

do 14.30 nafukovalo dohromady 8

osob. V celé republice se zúãastni-

lo 268 obcí, na oblohu se vzneslo

100 858 balónkÛ s pfiáním

JeÏí‰kovi a rekord byl na svûtû.

V rámci akce Strom splnûn˘ch

pfiání pro dûti z na‰eho Dûtského

domova v Janovicích se nám se-

‰lo celkem 19 dáreãkÛ, jeÏ jsme

pfiedali do domova. Dûtem udû-

laly velikou radost na ·tûdr˘

den. V‰em, ktefií nezi‰tnû dûti

potû‰ili, patfií velik˘ dík. 

JeÏí‰kovu schránku nám naplni-

lo celkem 213 pfiáníãek dûtí, dûd

Pradûd je pfiedal JeÏí‰kovi a by-

la, doufám, na ·tûdr˘ veãer vy-

plnûna. 

V̆ stava Peãen˘ ‰perk v na‰em

muzeu byla opravdu k seÏrání.

Perníkové ‰perky byly nejen ori-

ginální a nápadité, ale i velmi

chutné, a mlsné jaz˘ãky, které se

zúãastnily vernisáÏe 12. prosin-

ce, si pfii‰ly na své.

Podûkování patfií v‰em, ktefií se

dobrovolnû a bez nároku na od-

mûnu zapojili do pfiíprav i samot-

né realizace akce - pracovníkÛm

MûÚ za pfiípravu balónkÛ, paní

Leonû Pleské za spolupráci pfii

pfiípravû, panu Vítûzslavu Skou-

pilovi za odborn˘ dozor pfii ma-

nipulaci s plynem, paní uãitelce

Markétû Míãkové a dûtem ze Z·

za ukázku Ïivého betlému, dûtem

a uãitelkám r˘mafiovsk˘ch ma-

tefisk˘ch ‰kol, které zazpívaly

koledy a prezentovaly své vánoã-

ní v˘robky, panu Pavlu Hejskovi

alias dûdu Pradûdovi, paní ·árce

Lupeãkové a dûtem z jejího v˘-

tvarného krouÏku za v˘robu

JûÏí‰kovy schránky, informati-

kÛm z MûÚ za grafické zpraco-

vání pozvánek a plakátkÛ, stu-

dentÛm a jejich uãitelÛm ze

Stfiední ‰koly R˘mafiov za v˘bor-

né punãe a cukroví, Spojen˘m le-

sÛm, s. r. o., za Ïivé stromeãky,

pracovníkÛm SVâ Janu Pfiikry-

lovi a Michalu Fidlerovi za po-

stavení stánkÛ a nazvuãení,

Kouzelné bufiince za prezentaci

sv˘ch v˘robkÛ a mnoha dal‰ím.

Nakonec bych chtûla touto ces-

tou podûkovat sponzorÛm na‰í

prosincové akce Pfiivítejme Vá-

noce, a to firmám strojírna
STELON Bfiidliãná, s. r. o.,
a PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a. s.,
bez jejichÏ laskavého pfiispûní

by se celá akce nemohla konat.

Lenka Baborovská,
Mûstské muzeum R˘mafiov

Jak chutnají ‰perky?
Jedním slovem: sladce... A nemusí to b˘t

my‰leno jen metaforicky. Ochutnat opravdu

jedlé ‰perky mohli náv‰tûvníci vernisáÏe,

která v pátek 12. prosince otevfiela v˘stavu

prací ÏákÛ ZU· pod názvem Peãen˘ ‰perk.

V pfiedvánoãním ãase se nejen uklízí a naku-

puje, ale i peãe. Trouby rozehfiívají i ti, ktefií

si po vût‰inu roku vystaãí s bábovkou z ob-

chodu. Vánoce bez cukroví by zkrátka neby-

ly Vánocemi. I vánoãní perníãky v‰ak mohou

vypadat netradiãnû. Kromû obligátních hvûz-

diãek, zvoneãkÛ a snûhulákÛ se dá perníkové

tûsto vytvarovat do jakékoliv podoby, a mÛ-

Ïe tak poslouÏit i jako v˘tvarn˘ materiál.

Vtisknout mu podobu ‰perkÛ se pokusili Ïá-

ci v˘tvarného oboru ZU· pod vedením

Kamily H˘Ïové. Ta tak uplatnila nápad je‰tû

z dob sv˘ch studií, a jak pfii vernisáÏi prohlá-

sila, v˘tvory r˘mafiovsk˘ch dûtí jsou srovna-

telné s tím, co vytváfiela pfied lety se sv˘mi

kolegy na univerzitû.

A co tedy pod rukama umûleck˘ch pekafiÛ

vzniklo? V Galerii Octopus bylo k vidûní

bezpoãet náhrdelníkÛ, náramkÛ a náramení-

kÛ, masivních prstenÛ, broÏí a náu‰nic, ale

napfi. i pfiezka k opasku nebo nûkolikero kra-

vat. V̆ stavnímu stolu dominoval ‰viháck˘

klobouk, ve vitrínách bylo moÏno obdivovat

i tzv. ‰perky do dlanû, které by pfii bûÏném

no‰ení mûly tak nûjak nejblíÏe do pusy.

V‰echny vystavené práce totiÏ byly skuteãnû

urãeny ke konzumaci, kterou tvÛrci od po-

ãátku avizovali podtitulem „v˘stava k seÏrá-

ní“.

A tak se originální artefakty nejen obdivnû

prohlíÏely, aÈ na stolech, ve vitrínkách nebo

pfiímo na autorech, ale i ochutnávaly. Pravda,

nûkteré bylo potfieba nejprve zbavit spojova-

cích drátkÛ ãi dfiívek, ale v‰echny vypadaly

natolik lákavû, Ïe i tyto pfiekáÏky byly vbrz-

ku odstranûny a po perníkov˘ch ozdobách se

jen zaprá‰ilo. Po pÛlhodinû byl stÛl takfika

prázdn˘, z velké ãásti ojezeni byli i mladí

v˘tvarníci a náv‰tûvníci muzea mlsnû poku-

kovali po zb˘vajících ‰percích za sklem.

Pokud jste vernisáÏ propásli, pfii‰li jste o je-

dineãnou pfiíleÏitost okusit chuÈ peãen˘ch

‰perkÛ. Spatfiit je v‰ak bylo moÏno aÏ do

konce prosince. Perníkové artefakty byly fo-

tograficky zdokumentovány a v˘sledné

snímky byly vystaveny ve velkém sále mu-

zejní galerie. Kdo ví, kolik náv‰tûvníkÛ in-

spirovaly natolik, Ïe si cukroví o Vánocích

nearanÏovali na mísy, ale rozvûsili je na ãle-

ny rodiny. Kromû okrasné funkce mají tako-

vé perníkové ‰perky i tu v˘hodu, Ïe jsou po

ruce, kdykoliv na nû máte chuÈ... ZN

Foto: archiv Muzea R˘mafiov
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pozvánka na novou v˘stavu

V muzeu vystavuje Andromeda
Lednová v˘stava v Galerii Octo-

pus nabízí snímky fotografické

skupiny Andromeda, jejímÏ do-

movsk˘m centrem je Brumov-

Bylnice. âleny tohoto klubu se

v‰ak stali lidé z rÛzn˘ch koutÛ

na‰í zemû, ktefií vystavují spoleã-

nû, ale téÏ individuálnû v âeské

republice a na Slovensku. Jeden

z nejúspû‰nûj‰ích moravsk˘ch

klubÛ jiÏ dobyl fiadu vítûzství

v rÛzn˘ch fotografick˘ch soutû-

Ïích vãetnû Moravskoslezského

mapového okruhu, kde získal

první pfiíãku jiÏ pûtkrát. Na mezi-

národním salonu fotografie získa-

la Andromeda na‰í republice

bronzovou medaili. KaÏdoroãnû

také pofiádá instruktivní krajináfi-

ské plenéry v Bíl˘ch Karpatech.

âlenové udrÏují kontakty s legen-

dami ãeské v˘tvarné fotografie,

napfi. s Jifiím Havlem, Milanem

Boroviãkou ãi Petrem Sikulou.

Osm vystavujících fotografÛ

pfiedstavuje ‰kálu nejrÛznûj‰ích

ÏánrÛ, technik, osobitû pojat˘ch

témat a nápadÛ. Je jim vlastní

peãlivost, otevfienost a obdivu-

hodn˘ smysl pro nejlep‰í oka-

mÏik stisknutí spou‰tû, nejv˘raz-

nûj‰í kontrast a nejdokonalej‰í

svûtlo. Milana âervenku okouz-

lují architektura, záti‰í, starobylá

zákoutí a krajina. ZÛstává vûrn˘

ãernobílé fotografii. Jan Halady
se vûnuje krajinû, barvité Ïivo-

ãi‰né fií‰i. Zaujal v˘jimeãn˘m

cyklem vûnovan˘m na‰im létají-

cím drahokamÛm, ledÀáãkÛm,

kter˘ otiskl National Geografic.

Dává pfiednost barevné fotogra-

fii. Antonín Kostka, spiritus 

agens skupiny, je krajináfi a vÛ-

bec není divu, Ïe mu uãarovala

krása hor kolem Vlárského prÛ-

smyku. Ze skupiny má nejspí‰e

nejvût‰í zku‰enosti z v˘stavnic-

tví i soutûÏí a pracuje v˘hradnû

v oblasti ãernobílé fotografie.

Dal‰ím ctitelem obl˘ch tvarÛ

krajiny Západních Karpat je Jifií
Kozubík. Na rozdíl od kolegÛ 

uÏívá téÏ velkoformátové kame-

ry a také on se zamûfiil na ãerno-

bílou klasiku. ZdeÀka ¤ivnáãe
fascinuje klid a tajemné námûty,

jeÏ nachází v mûstské krajinû sta-

robylé ãásti na‰í Caput regni, ne-

boÈ nikde u nás není krásnûj‰ích

stop minulosti. Klidn˘m jej ne-

nechala ani jiná mûsta, tfieba kou-

zelné Benátky. Poslední dobou se

zamûfiil na panoramatické ãerno-

bílé snímky. Podnûtem dynamic-

kého Jindfiicha Nejedlého je

vzruch a neustál˘ pohyb ãlovûka

a jeho konání. Pro reportáÏ a do-

kument si vybral dûní v prostfie-

dí rázovit˘ch vesnic Vala‰ska,

které zachycuje na ãernobílé fo-

tografii. V neobvykl˘ch techni-

kách na‰el uspokojení David
Stránsk˘. Snímky vytváfií kon-

taktním otiskem na fotopapír, ale

nezalekl se ani jiÏ historické kya-

notopie. Zab˘vá se studiem kraji-

ny vãetnû mûstské i záti‰ím. Jeho

velk˘m vzorem je Josef Sudek

a jako on dává pfiednost velkému

formátu. Stejnû originálním auto-

rem je i Milan Îaludek. Jeho

nejvût‰í láskou je úchvatná pfiíro-

da. Poznává ji v detailu pomocí

makrofotografie a rád zobrazuje

i citliv˘ v˘fiez krajiny. Dává

pfiednost barvû, ale nijak neopo-

míjí ani ãernobílé vyjádfiení.

V malém sále galerie se znovu

vracíme k Milanu âervenkovi,
abychom zhlédli jeho epick˘ cy-

klus Ze Ïivota panenky. Na jeho

zaãátku stál svût chátrání a zani-

kání domÛ tam, kde zmizela las-

kavá lidská ruka. Autor objevil

ve staré ozáfiené skfiíni poloroz-

padlé chalupy pod zaprá‰enou

vrstvou hadrÛ mrkací kauãuko-

vou panenku, kdysi nejmilova-

nûj‰í hraãku mal˘ch dûvãátek.

Evokuje v retrospektivû její osudy

od ‰Èastn˘ch dnÛ zboÏÀování

a lásky. Pfiíbûh zaãíná Nálezem,

pokraãuje pfies Rozvernost,

NûÏnosti, V pelí‰ku. OÏivuje v‰ak

i dobu, kdy dívky dospívají a své

hraãky opou‰tí. Nastává zlom,

kter˘ naznaãují snímky Smutná,

Nezdar, Deprese a Sny a nastává

Louãení s panenkou i jejími osu-

dy. Autor vyvolává Ïivot nezná-

mého a dávného dûvãátka, které

se o panenku nûÏnû staralo, ale

pak jiÏ jako Ïena ode‰lo z domu

a jako stafiena na smutnou hraãku

asi dávno zapomnûlo. V elegii za-

nikání vypráví o nemilosrdném

ãase, zmaru a skliãující opu‰tû-

nosti zapomenut˘ch vûcí. Snímky

mûkce tónované do hnûdé aÏ za-

Ïloutlé budí soucit stáfií, vyvolá-

vají vzpomínky a kaÏdého se nû-

jak osobnû dot˘kají.

Je povzbuzující vidût skupinu li-

dí, ktefií odmítají komerãní bar-

votiskovou prÛmûrnost, my‰len-

kovou lenost, postmoderní lasci-

vitu a ploch˘ Ïivot - nabízí za nû

krásu, nápad a cit a smûr tápají-

cím. Mgr. Jifií Karel
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Z historie

R˘mafiovsko a Moravskoberounsko na poãátku kruté války sedmileté
Roku 1756 vypukla v pofiadí jiÏ tfietí válka

o dûdictví rakouské. Zaãalo se bojovat opût

v âechách. Vítûzství se zprvu pfiiklonilo na

stranu pruského panovníka Bedfiicha II.

Velmistr fiádu Klement August Bavorsk˘ se

opût zachoval pfiinejmen‰ím podivnû v dobû,

kdy zemû na svém území jako jediná hostila

jádro fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ narozdíl od pro-

testantsk˘ch PrusÛ. Nijak se nesnaÏil pomo-

ci své panovnici, k níÏ se jiÏ jednou neza-

choval zrovna nejlépe, a vyhlásil fiádová úze-

mí za neutrální. Pochopitelnû pomûrnû dost

velké území, z nûjÏ Bedfiichovi II. nehrozilo

Ïádné nebezpeãí, pruskému vládci pfii‰lo do-

cela vhod. Na druhé stranû tak pfiedstavitel

fiádu zabránil drancování majetku sv˘ch pod-

dan˘ch narozdíl od janovického panství, kte-

ré zachovalo své panovnici vûrnost jako

mnohokrát dfiívûj‰ím ãesk˘m králÛm, s v˘-

jimkou stavovského povstání. Situace se

zmûnila, kdyÏ 6. února 1761 zemfiel velmistr

Klement August Bavorsk˘ a jeho hodnost

obsadil bratr císafie a neúspû‰n˘ vojevÛdce

Karel Alexandr Lotrinsk˘ (1761-1780),

kter˘ mûl dobr˘ vztah k Bruntálu.

UÏ v kvûtnu 1757 stáli Prajzové znova pod

branami Caput regni, kam se uch˘lila pora-

Ïená rakouská vojska, a nastalo stra‰livé

„bombardování“ starobylého mûsta nad

Vltavou z tûÏk˘ch dûl. JiÏ o mûsíc pozdûji

vyhnal nepfiítele z âech mar‰ál Leopold

Daun po vítûzné bitvû u Kolína 18. ãervna,

ale Slezsko nadále zÛstávalo v moci PrusÛ.

V záfií se uÏ pfiidali Francouzi a bojovalo se

ve Slezsku. Rakouská vojska zamífiila

k Berlínu. Situace byla jako vÏdy velmi pro-

mûnlivá a roku 1758 se zas pokusili Prusové

prorazit na jih Moravou. Tentokrát uÏ loÏíro-

vání vojsk na panstvích fiádu nemohl velmis-

tr zabránit a po ústupu od Nisy zde leÏely po-

raÏené oddíly generála de Ville, Dra‰koviãe,

de Witta, také Bavofii, ktefií se nyní pfiidali

k Rakousku, Beckmann a Rombaldi i velitel

polsk˘ch hulánÛ Reinhard a Sasové Zosch-

nitz, Montjoy a Jesenitz.

Váleãné události opût ohrozily celé R˘ma-

fiovsko. Císafiská armáda vyuÏila lesnatého

kraje, kter˘ mohl poskytnout vojensk˘m od-

dílÛm dostateãn˘ úkryt a umoÏnit nebezpeã-

né nenadálé v˘pady proti nepfiátelsk˘m jed-

notkám. Pro uveden˘ zpÛsob neãekaného 

útoku a rychlého staÏení do nepfiehledného

terénu, kter˘ mûl jisté podobnosti s partyzán-

sk˘mi praktikami, samozfiejmû zvolila gene-

ralita lehké, pohyblivé a zku‰ené oddíly.

Záhy po pruské ofenzivû se objevili téÏ na

R˘mafiovsku py‰ní a oddaní císafi‰tí husafii

s copánky na hlavách a originálními ãákami

s cípem, koÏe‰inou ob‰it˘mi rud˘mi ‰ubami

a vy‰ívan˘mi nohavicemi. PÛvodnû lehkou

uherskou jízdu tvofiili skvûlí jezdci dobfie 

ovládající krátké karabiny a boj se ‰avlí

zblízka. Stejnû obávaní byli téÏ jejich spolu-

bojovníci, pol‰tí huláni s ãákami s kosoãtve-

reãn˘m d˘nkem. Také typickou polskou leh-

kou jízdu, jeÏ b˘vala ãasto najímána do ci-

zích sluÏeb, povaÏovala Evropa za jedny

z nejstateãnûj‰ích a nejnebezpeãnûj‰ích vojá-

kÛ. Pol‰tí huláni na tradiãnû dokonale vycvi-

ãen˘ch koních byli ozbrojeni rovnûÏ karabi-

nami (lehãí a krátké vojenské pu‰ky), ale nej-

vût‰í hrÛzu nahánûla nezvykle dlouhá kopí

s bílo-ãerven˘mi praporky. Pol‰tí jezdci se lé-

ta pot˘kali s oddíly TatarÛ i kozákÛ, pokud

zrovna nebyli exotiãtí jezdci v jejich sluÏbách,

a ledaco z jejich nezvyklé, av‰ak neobyãejnû

úãinné váleãné techniky s úspûchem pfiejali,

aby jim mohli vzdorovat a ubránit pfied jejich

útoky v˘chodní hranici Rzeczi pospolite.

JiÏ 16. dubna 1758 dobyl prusk˘ král

Svídnici a zaútoãil na Moravu. Prorazil hora-

mi a dospûl aÏ k Medlovu, zde zastavil

a místo zvolil za hlavní stan. Zatím dal‰ímu

postupu bránily jednotky slavného generála

Gideona Arno‰ta von Laudona (1717-

1790), sympatického livonského ‰lechtice

a pÛvodnû dÛstojníka pandurského pluku

svého nyní jiÏ mrtvého rodáka Trencka.

V 18. století jiÏ sice armády mûly trén a jis-

tou ãást potravin si zaji‰Èovaly doma a vezly

s sebou, ale pfiesto nadále vyuÏívaly jako vy-

datn˘ zdroj zásob nepfiátelské území, jeÏ

psychologicky deptaly a oÏebraãovaly rekvi-

zicemi. Men‰í oddíly s vozy na zabavené po-

traviny a dal‰í potfiebné vûci pro vojáky do-

provázela pruská jízda, aby je chránila proti

odporu obyvatel i pfiípadn˘m útokÛm drob-

n˘ch oddílÛ nepfiítele.

8. kvûtna se z niãeho nic objevili Prusové téÏ

v R˘mafiovû. Ochudili nijak pfieplnûnou

mûstskou pokladnici o tuãné v˘palné a zaba-

vili velké mnoÏství potfiebn˘ch potravin.

Zajímal je v‰ak i tabák, lu‰tûniny, káva a do-

bytek. Leã snadn˘ úspûch u vydû‰en˘ch

mû‰ÈanÛ ãi bojácn˘ch sedláãkÛ trestali cí-

safi‰tí, ktefií pohyb PrusÛ potajmu sledovali.

Vypadli obãas z lesÛ na spíÏující a naprosto

nepfiipravenou jízdu nepfiítele i málo ozbro-

jené vozataje. Pro fiadu PrusÛ se stal posled-

ním pohled na krásné jesenické lesy, a kdo

neztratil hrdlo, byl zajat se v‰emi k tomu ná-

leÏejícími ústrky a protivenstvími. Ranûn˘m

sice b˘vala poskytnuta jistá zdravotní pomoc,

na níÏ se ãasto podíleli prostí lidé, kter˘m jich

bylo líto, ale ani ta nezabránila dal‰ím ztrá-

tám mezi krvácejícími nezku‰en˘mi holob-

rádky i ostfiílen˘mi stárnoucími veterány.

O‰etfiení mnohdy nebylo dostateãnû úãinné.

K rÛzn˘m stfietÛm docházelo neustále

a zvlá‰È nebezpeãnou oblastí bylo Morav-

skoberounsko, kde se pohybovala nevelká,

ale velmi udatná jednotka plukovníka Lania

(240 granátníkÛ a 600 balkánsk˘ch hraniãá-

fiÛ) a útoãila na pruské posádky v âabové a No-

v˘ch Valtefiicích. Úspû‰nû napadli 18. kvûtna

zásobovací kolonu u âabové a u Bílãic. 25. 5.

Lanius dokonce ukofiistil 141 vozÛ po vrch

naplnûn˘ch zásobami. 8. ãervna s neuvûfiitel-

n˘m ‰tûstím zaskoãil zku‰enou jednotku

prusk˘ch polních myslivcÛ se zelen˘mi ka-

bátci a tfiíroh˘mi klobouky. Ale ke skuteãné-

mu masakru se teprve schylovalo.

Nakonec se Prusové hnuli k Olomouci.

Z vût‰í ãásti obklíãili pevnost obehnanou

podle nejmodernûj‰ích zásad vrcholné forti-

fikaãní techniky ciheln˘mi hradbami, podpí-

rajícími masivní valy se sloÏit˘m systémem

ba‰t a hlubok˘ch pfiíkopÛ, skryt˘mi chodba-

mi, kasematy a dûlostfieleck˘mi posty.

Vlastní pevnost je‰tû bránil vnûj‰í okruh ne-

mal˘ch pevnÛstek (jednu z nich je moÏno

dosud spatfiit na pfiedmûstí mûsta v zatáãce

na pravé stranû, kdyÏ pfiijíÏdíme od ·tern-

berka). Pfiedsunuté pevnÛstky mûly rozmûl-

nit první útok a ‰kodit obléhacím jednotkám

nepfiítele, pokud je obe‰el. Obdobnû peãliv˘

byl i okruh zákopÛ a pozic nepfiítele v bez-

prostfiední blízkosti hradeb mûsta dobfie zá-

sobeného potravinami, s velkou odpoãatou

posádkou a obyvateli odhodlan˘mi vzdoro-

vat tlaku. Nûkteré úseky hradeb nedokázali

Prusové na rozsáhlém prostoru uhlídat, a tak

do mûsta i v dobû obléhání proudily posily

i potraviny. Pokus o vyhladovûní by tedy ne-

vy‰el, a tak museli Prajzové volit jin˘ zpÛsob

útoku. SnaÏili se oslabit opevnûní stfielbou

z dûl nebo je zniãit pomocí podkopÛ. O mo-

hutnosti obléhacích zafiízení svûdãí, Ïe se na

nich úãastnilo pfii noãních pracích 1328

vlastních vojákÛ a 300 sedlákÛ z okolí, které

k tomu donutily ostré bodáky nepfiítele.

Po t˘denních pfiípravách zaãali 31. kvûtna

Prusové Olomouc bombardovat, jak se tehdy

naz˘valo stfiílení nejtûÏ‰ích kusÛ, bombard,

které své kulaté granáty vystfielovaly po str-

mé dráze. UÏ první den ostfielování hanácké

metropole vypálili Prusové 2256 koulí (pl-

n˘ch projektilÛ) a 325 pum, tj. granátÛ napl-

nûn˘ch prachem, které po dopadu explodo-

valy a jejich stfiepiny zabíjely ve znaãném 

okruhu kolem. Nezaháleli ani obléhaní 

a úder vraceli úderem, takÏe se nejednou sta-

ly obûtí olomoucké stfielby i celé pruské ba-

terie a mnoho vojákÛ. UÏ 9. ãervna se zaãal

Gen. Gideon Arno‰t Laudon
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zvy‰ovat poãet prusk˘ch stfiel na 2422 a 436

pum. Co to bylo ale platné. Olomoucká posád-

ka mûla na peãlivou pfiípravu ãas a t˘Ï den vy-

pálila na pruského rivala 5263 koulí a 218 pum.

Bedfiich II. nebyl pochopitelnû spokojen. 

13. ãervna velel úspû‰nému v˘padu z pevnosti

chorvatsk˘ generál Dra‰koviã. Jeho 650 vojá-

kÛ zabilo bodáky na dvû stovky pfiekvapen˘ch

PrusÛ a zne‰kodnili 18 prusk˘ch kanónÛ (za-

tloukli hfieby zátravky - otvory v hlavních pro

odpálení projektilu). Také dal‰í dny útoãili ob-

léhaní s obdobn˘m úspûchem v jin˘ch místech

hradeb. PevnÛstky se zatím úspû‰nû bránily.

Proti obléhatelÛm zasahovaly i císafiské jedno-

tky umístûné vnû hradeb vÏdy po domluvû a ve

spolupráci s velitelem Olomouce Marschallem.

16. ãervna se zaãal pfiibliÏovat s mohutnou ar-

mádou téÏ polní mar‰álek Daun. Bez boje pro-

nikl do Protivanova a obsadil obranou linii aÏ

k Brodku u Prostûjova. Do Kojetína pfiitáhli

spojeneãtí Sasové. Prusové tedy obsadili pros-

tor na levém bfiehu Moravy od Moravské

Lodûnice po Bystfiici a Holice. Nejvût‰ím pro-

blémem v‰ak bylo, Ïe se jim nepodafiilo obklí-

ãit mûsto tak, aby se zabránilo jeho spojení

s Daunem a jeho generály. Dál se dafiilo dová-

Ïet do mûsta nejen potraviny a obklíãením pro-

ráÏely i pomûrnû velké oddíly císafisk˘ch.

Tfieba 22. ãervna posílilo posádku Olomouce

1366 muÏÛ von Bülowa. Ba i okolní vesnické

obyvatelstvo se bránilo vynucované spolupráci

s Prusy a zÛstávalo vûrné panovnici, coÏ nechtû

zpÛsoboval téÏ hrub˘ nátlak nepfiátelsk˘ch vo-

jákÛ a dÛstojníkÛ vãetnû nenechav˘ch prus-

k˘ch dobrovolníkÛ, ktefií se tenãícími se záso-

bami sedlákÛ ochotnû „cpali jako Prajzi“.

Tradiãnû váhav˘ Daun se zatím vyh˘bal vût‰í-

mu stfietnutí, jeÏ mohlo mít nejist˘ v˘sledek,

volil radûji soustavu drobn˘ch, ale nepfiíjem-

n˘ch sráÏek.

AÏ na R˘mafiovsku bylo tehdy sly‰et dûsivé

dunûní císafisk˘ch i prusk˘ch dûl, podle jejichÏ

pravideln˘ch ran bylo snad moÏné sefiídit i ho-

diny na vûÏi. Noãní stfielba provázená téÏ bl˘s-

káním ohnû z hlavní prusk˘ch baterií a tem-

n˘m burácením poskytovala stra‰livé divadlo

zhrozen˘m zvûdavcÛm z kraje, sledujícím jej

z v˘‰in okolo Horního Mûsta. Epizoda s roz-

prá‰ením pruské zásobovací kolony mnoho ne-

zmûnila. Jen si Prusové jiÏ dávali vût‰í pozor na

ukryté jednotky stateãn˘ch vojákÛ v císafisk˘ch

kabátcích a zvolili jinou taktiku. Sami se jiÏ ke

spíÏování, jak se opisem fiíká krutému dranco-

vání domÛ a polí civilistÛ, neodhodlali, zato

donutili obyvatele, aby pod pohrÛÏkou sankcí,

mezi nimiÏ nechybûla ‰ibenice ani vypálení ob-

ce, poníÏenû dováÏeli potfiebné zboÏí i peníze

PrajzÛm na Hanou do ·ternberka a Uniãova.

U Olomouce se dal‰í postup zastavil. K dovr-

‰ení v‰eho se situace ponûkud zkomplikovala,

neboÈ pohyblivá vojska tehdy neoddûlovala

frontová linie. Jednalo se spí‰e o jednotlivé

sráÏky na velkém území, kde se jednotky obou

stran promíchaly. Mûstem zas táhly jednotky

císafie na ·umpersko. Císafiské v‰ak obyvatelé

vítali jako zachránce, v‰ak v jejich fiadách bo-

jovali i jejich synové. Navíc se jiÏ mnoho zmû-

nilo od tfiicetileté války a vojáci zemû se snaÏi-

li omezit spory se sv˘mi na minimum. Znova

vznikaly i domácí jednotky domobrany, ba

i skupinky ozbrojencÛ operujících na stranû cí-

safie v místech mimo pfiímé vojenské operace

a zprávy z t˘lu nepfiítele mûly spí‰e cenu Ïivo-

ta neÏ zlata. Císafiovy pluky se snaÏily zabránit

Pru‰ákÛm v ústupu, oslabit je a potfiít na obsa-

zeném území. Mgr. Jifií Karel
Literatura: ·tûpán, V.: Historie zámku Bruntál,
Bruntál 1998; Pinkava V.: Okres Unãovsk˘
a R˘mafiovsk˘, Brno 1922, Berger, K.:
Geschichte der Stadt Römerstadt, Brno 1909;
Adam, Petr: ¤ád nûmeck˘ch rytífiÛ a jeho pÛ-
sobení v â., na Mor. a ve Slezsku, Praha 2005;
Jan, L. - Skfiivánek, F.: Nûmeãtí rytífii v ães. ze-
mích, Praha 1977; Dûjiny âsl. v datech, Praha
1968; RomaÀák, Andrej - Bûlina Pavel -
Anderle, Petr: Olomouc-Doma‰ov 1758, M.
Beroun 1998 ad.

Studentsk˘ klub

SoutûÏ Marie Kodovské vyvrcholila literárním odpolednem
UÏ potfietí se ve Studentském klubu SVâ vyhla‰ovali
vítûzové Literární a v˘tvarné soutûÏe Marie
Kodovské. Po nultém roãníku 2004 a prvním roãníku
2006 vyvrcholil v sobotu 13. prosince literárním od-
polednem druh˘ roãník SoutûÏe Marie Kodovské
2008.
My‰lenka vyhlásit soutûÏ pro amatérské básní-

ky, prozaiky a v˘tvarníky se zrodila v bfieznu

2004 hned s nûkolika zámûry. Pfiednû mûla

soutûÏ vést k obohacení stránek ãtrnáctideníku

R˘mafiovsk˘ horizont o zajímavé umûlecké

texty a ilustrace a dát prostor pfiedev‰ím auto-

rÛm z okruhu na‰ich ãtenáfiÛ. ZároveÀ mûla

spojením se jménem r˘mafiovské naivistické

malífiky a básnífiky Marie Kodovské, která

v na‰em mûstû Ïila od roku 1946 aÏ do své

smrti v roce 1992, pÛsobit jako pfiipomínka té-

to pozoruhodné Ïeny a jejího díla, které je zná-

mûj‰í za hranicemi na‰eho mûsta i státu neÏ

v samotném R˘mafiovû.

SoutûÏ pÛvodnû urãená pro tvÛrce z R˘mafiov-

ska získala jiÏ v nultém roãníku ohlas i mimo

region, takÏe vût‰í ãást pfiíspûvkÛ pfii-

cházela z rÛzn˘ch koutÛ republiky,

v následujících roãnících dokonce

i ze zahraniãí. Pro pofiadatele to byla

velmi potû‰ující skuteãnost, neboÈ se

tak znaãnû roz‰ífiil v˘bûr textÛ a ilus-

trací a také se otevfiela moÏnost ‰ífiit

povûdomí o Marii Kodovské i na‰em

lokálním periodiku daleko za meze

pÛvodních pfiedstav. Ani leto‰ní roã-

ník nebyl v˘jimkou, z R˘mafiovska

smûfiovaly do redakce pfiíspûvky jen

nûkolika autorÛ, pfieváÏná ãást soutû-

Ïících pochází z jin˘ch mûst, napfi. ze

·umperka, ·ternberka, Brna, Prahy, Plznû ãi

Mostu.

Do druhého roãníku se pfiihlásilo 26 autorÛ,

nûktefií z nich do dvou i tfií kategorií souãasnû.

V kategorii poezie se tedy utkaly ver‰e dvanác-

ti tvÛrcÛ, prozaické texty pfiihlásilo patnáct spi-

sovatelÛ, tradiãnû nejménû obsazená byla kate-

gorie ilustrace s pûti soutûÏícími v˘tvarníky.

Porotu z básníkÛ nejvíce zaujal Joná‰

Zbofiil (jeho ver‰e jsme uvefiejnili v RH

03/2008, 05/2008 a 08/2008), druhé

místo pfiisoudila Miroslavu Václavkovi

(ukázka vy‰la v RH 13/2008), tfietí

místo získal Vojtûch Pi‰l. Mezi prozai-

ky si ocenûní za první místo odná‰í

Zdislav Wegner (jeho prózu Co Ïenám
vadí jsme publikovali v RH 22/2008),

druhé místo porota pfiifikla opût

Vojtûchu Pi‰lovi (text Po stropû chalu-
py vy‰el v RH 20/2008) a tfietí ZdeÀce

Kabelíkové (rozsáhlej‰í próza Îivot

pod Sluneãnou byl oti‰tûn ve tfiech pokraãová-

ních v RH 16-18/2008). V kategorii ilustrace

získala 1. místo za své fotografie Hana

Bendová, druh˘ se umístil Luká‰ Adam rovnûÏ

s fotografiemi, tfietí Marta Gärtnerová s poãíta-

ãov˘mi grafikami. Také jejich práce jsme po-

stupnû uvefiejÀovali na na‰ich stránkách.

Kromû dûl ocenûn˘ch autorÛ se v redakci

R˘mafiovského horizontu se‰la celá fiádka zají-

mav˘ch pfiíspûvkÛ; ãást mohli poznat i na‰i ãte-

náfii pfii ãetbû rubriky Studentsk˘ klub, dal‰í

texty a ilustrace, které dosud nebyly publiková-

ny, by se mûly na na‰ich stránkách objevit bû-

hem roku 2009.

Na závûr se slu‰í podûkovat v‰em, ktefií se na

právû ukonãeném roãníku SoutûÏe Marie

Kodovské nûjak˘m zpÛsobem podíleli: mûstu

R˘mafiov za vûcné a Stfiedisku volného ãasu za

finanãní odmûny pro soutûÏící, Studentskému

klubu SVâ za uspofiádání závûreãného literár-

ního odpoledne. S autory se tû‰íme na nové set-

kání v dal‰ím roãníku soutûÏe. ZN
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Jazzclub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské 2008
Vojtûch Pi‰l: Poznámky na mapû

Poloprodlévání /Alexandropolis/

Nûkdy
se musí‰ umût schovat za jedinou

pouliãní lampu
do tenouãkého prouÏku stínu
na dálnici A2

nûkdy
se musí‰ umût spokojit s tím kouskem

asfaltu a jedním patníkem
a do zemdlení v nûm hledat
/moudrost nebo zjevení - to podle

vyznání/
kdyÏ nechce‰ ten ãas úplnû zabít

nûkdy
pak nesmí‰ b˘t zklaman˘, kdyÏ nic

nenajde‰

/nûkdy mÛÏe b˘t hÛfi
vût‰inou ne
ale to stejnû neví‰/

Soumraãnost /Kirkagac/

Modlitba shofiela v poryvu vûtru

vrãení vlkÛ a kradmém

plíÏivém pfiíchodu vraha

Rozjímám o zítfiku

aÏ vyjde slunce a hory

oÏijí pfiíchodem ovãích stád

se zvonky

mohutn˘m psem

a past˘fiem v zelené kamizole

ProtoÏe co jiného zb˘vá ãlovûku

kdyÏ v‰e kromû ãasu mu odloudil strach

minulost zmizela v nenávratnu

a pfiítomnost dlouhodobû chybí

/Mlãet i v my‰lenkách?/

Neodolateln˘ loser Jifií Schmitzer
UÏ zaãátek posledního loÀského koncertu

v jazzclubu (20. 12.) byl netradiãní. Asi málo-

kdo z hudební branÏe si mÛÏe dovolit nastoupit

pfied publikum ve vytahané mikinû a sepran˘ch

riflích s úvodním upozornûním, Ïe kvÛli na-

chlazení trpí hlasovou indispozicí, takÏe nebu-

de zpívat v‰echny písniãky do konce (nebo

s refrény - „v tûch se stejnû nic nového nedoví-
te“) a Ïe by bylo taky dobré se s posluchaãi do-

mluvit, jak si ten koncert vlastnû pfiedstavují -

jestli s pfiestávkou nebo bez pfiestávky. Takov˘

úvod si zkrátka dovolí jen Jifií Schmitzer - nic-

ménû kdyby to neudûlal, byli bychom zklama-

ní.

Jifií Schmitzer je pfiedev‰ím znám jako vynika-

jící a osobit˘ herec, kter˘ se od zaãátku sedm-

desát˘ch let objevil v nûkolika desítkách filmÛ

a seriálÛ a aÈ v hlavní ãi zcela okrajové roli do-

kázal vÏdy upoutat (za dva své v˘kony v hlav-

ní roli byl ocenûn âesk˘m lvem - v roce 1997

za film Bumerang, v roce 2006 za Krásku v ne-

snázích, nezapomenuteln˘ je ale i jeho Francin

z PostfiiÏin nebo umrlec z Kytice). Velkou pfied-

ností Jifiího Schmitzera, byÈ na první pohled

pfiedurãeného k rolím smrtelnû nemocn˘ch

bezdomovcÛ ãi jinak osudem pronásledova-

n˘ch ne‰ÈastníkÛ, je obrovská rozmanitost jeho

hereckého projevu. DokáÏe excelovat ve váÏ-

n˘ch, tragikomick˘ch, poetick˘ch i bohapustû

satirick˘ch rolích. Onu polohu satirickou, paro-

dickou a sebeironickou reprezentuje jeho dlou-

holeté úãinkování v Ypsilonce, velmi efektnû

z ní dokázal tûÏit bûhem svého pfiedloÀského 

úãastnictví v taneãní soutûÏi StarDance, v níÏ

se se svéráznou parodií na spoleãensk˘ tanec

probojoval aÏ do semifinále, a rozehrává ji na-

plno také pfii sv˘ch koncertech.

Folkov˘ kytarista a písniãkáfi Jifií Schmitzer pÛ-

sobí jednodu‰e fieãeno jako naprost˘ loser, ztra-

cenec, kterého ostatní folkafii neuznávají (to jej

spojuje s bratry Ebeny, s nimiÏ také rád hudeb-

nû spolupracuje), protoÏe vlastnû neumí ani

moc zpívat, ani zvlá‰È virtuóznû hrát,

a to, o ãem zpívá, se z mezí klasické

folkové poetiky neuctivû vymyká.

Respektu u kolegÛ muzikantÛ tedy

moc nemá, zato publikum jej za

v‰echno, ãím se tolik odli‰uje, milu-

je, a tak nepfiekvapí, Ïe na Schmitze-

rovy recitály chodí jak fanou‰ci jeho

samotného, tak v‰ichni odpÛrci tra-

diãního folku, ktefií se spoleãnû s va-

gabundsk˘m bardem s gustem vy-

smûjí rádoby upfiímnému sentimentu

bratrÛ NedvûdÛ a vyhrknou na nûj

kyblík chrchlÛ a prdÛ.

Poetika Jifiího Schmitzera ale na‰tûs-

tí není jen ryze loserovská, neãerpá

jen z onûch hanebn˘ch lidsk˘ch pro-

jevÛ a ostudn˘ch pudÛ, to by se asi

brzy omrzela, ale i z hravé poetiky nonsensu

a mnohdy zarazí hlubokou moudrostí kynické-

ho filosofa, kter˘ ví o Ïivotû své. V̆ bor z ves-

mûs humorn˘ch textÛ pln˘ch sebeironie, nad-

sázky a syrovosti vy‰ly v roce 2008 pod ná-

zvem KanimÛra ze ·ardonu. Schmitzer právû

skrze své texty, byÈ zpívané ne‰kolen˘m hla-

sem a doprovázené ne úplnû dokonalou hrou

na dvanáctistrunku, prozrazuje, Ïe není vÛbec

takov˘ loser, jak˘m se staví b˘t.

Napûtí mezi inteligentními písÀov˘mi texty

a jejich hospodsky o‰untûlou interpretací je

v‰ak právû tím, co tolik baví. Na recitál Jifiího

Schmitzera jdete jako na podívanou, která vás

v prvé fiadû rozesmûje, a tak se její protagonis-

ta neváhá jako muzikant naprosto zesmû‰nit,

sem tam nûjakou tu písniãku nedozpívá, proto-

Ïe se v ní pfiece stejnû v‰echno opakuje, u dal-

‰í v pÛlce jednodu‰e zapomene, jak pokraãuje,

nebo zaãne vysvûtlovat její obsah, ãímÏ ji do-

konale rozloÏí. KdyÏ mluví o sv˘ch albech (do-

sud vy‰la ãtyfii: Recitál, 1997, 2CD ·ílenec,

2000, Bouda, 2003 a Sbírka kiksÛ, 2008), zleh-

ãuje jejich obsah i úroveÀ a totéÏ vytrvale ãiní

i se sv˘m recitálem v duchu pravdy, Ïe je pfie-

ce lépe posluchaãe pfiipravit na nejhor‰í a pak

tfieba pfiíjemnû pfiekvapit (podobenství, které

Jifií Schmitzer uÏil, je bohuÏel nepublikovatel-

né).

TûÏko fiíct, zda je onen mírnû zmaten˘ a nese-

bejist˘ ztracenec skuteãn˘ Jifií Schmitzer, nebo

je to jen dal‰í dobfie zahraná role skvûlého her-

ce. A je to asi úplnû jedno. Podstatné je, Ïe za

tím smû‰n˘m loserovstvím tu‰íme kus velké

duchaplnosti, která vnímavému posluchaãi od-

halí nûjaké to poznání, tfieba Ïe poezie mÛÏe

ãerpat Ïivou vodu i z bahenních hlubin nebo Ïe

slavn˘ herec a muzikant nemusí b˘t nutnû na-

foukanou celebritou. ZN

Luká‰ Adam: Zima
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Ohlédnutí za vánoãními a novoroãními svátky

Úsmûvnû

Pfiipomínáme si

Jak jste lu‰tili a jak jsme vám to ztíÏili
Do posledního vydání R˘mafiovského hori-

zontu roku 2008, takzvaného historickém

speciálu, pfiipravila redakce ve spolupráci

s Ing. Jaroslavem Bezpalcem nûkolik kfiíÏo-

vek a hádanek. Pro r˘mafiovské lu‰titele ne-

byla jména v˘znamn˘ch osobností obsaÏená

v devíti tajenkách nikterak neznámá, ale há-

ãek byl v tom, Ïe se nám, aÈ jiÏ vinou redak-

ce nebo grafika, do nich vloudil potmû‰il˘

‰otek, kter˘ nás pozlobil uÏ v minulosti ne-

jednou a zpÛsobil nemalé problémy s vylu‰-

tûním tajenek. Ale na‰li se i takoví machfii,

ktefií si poradili i s tímto zapeklit˘m kfiíÏov-

káfisk˘m rébusem a nejenÏe vylu‰tili v‰ech

devût tajenek a zaslali je do redakce, ale také

pfiesnû poukázali na to, kde se ná‰ redakãní

‰otek vyfiádil. Za tuto chybu se pochopitelnû

omlouváme nejen Jaroslavu Bezpalcovi, ale

hlavnû tûm, ktefií chtûli lu‰tit, a nebyli pro

dané chyby úspû‰ní.

Do redakce nepfii‰lo mnoho správn˘ch odpo-

vûdí, neboÈ jak v˘stiÏnû napsala úspû‰ná lu‰-

titelka Alena Jurá‰ová slovy legendárního

Hujera: „Bylo to tûÏké. I já jsem s tím mûla

problémy“. Ale z tûch lu‰titelÛ, ktefií byli ús-

pû‰ní, jsme nakonec vylosovali: Pavlínu

DoleÏelovou, Adélu Hausknechtovou

a Alenu Jurá‰ovou z R˘mafiova, které vyhrá-

vají kniÏní publikace od knihkupectví

U Radnice a pfiedplatné R˘mafiovského hori-

zontu na rok 2009.

A jaká Ïe jména byla ukryta v devíti tajen-

kách?

Uãitel, propagátor turistiky, ochotník souboru

Mahen - Franti‰ek Vychodil (tajenka ã. 1)

Zakladatel 1. ãeské ‰koly, umuãen v kon-

centraãním tábofie - Ferdinand Barták (ta-

jenka ã. 2)

âestn˘ obãan R˘mafiova, olomouck˘ arcibis-

kup - Dr. VaÀák (tajenka ã. 3)

V̆ znamn˘ barokní malífi - J. Handke (tajen-

ka ã. 4)

Objevitel tfiívrstvé fotografie - Schinzel (ta-

jenka ã. 5)

Jeden z prvních ãesk˘ch pováleãn˘ch obyva-

tel a pfiedseda MûNV - Sklenáfi (tajenka ã. 6)

Malífika - Marie Kodovská (tajenka ã. 7)

¤editel první ãeské mû‰Èanské ‰koly

v R˘mafiovû - J. Nûmec (tajenka ã. 8)

V̆ znamn˘ zemûdûlsk˘ odborník, majitel ja-

novického velkostatku - hrabû F. A.
Harrach (tajenka ã. 9) 

JiKo

Dej to nej
Tak uÏ máme za sebou svátky megaobdaro-

vání. To bylo nûjak˘ch balíãkÛ a dáreãkÛ.

KdyÏ vynechám takové nûjak bûÏné a tradiã-

ní, najdeme i zvlá‰tní. Kluk, kter˘ by chtûl

chodit do ‰koly v Bradavicích spolu

s Harrym Potterem nebo aspoÀ do ãarodûj-

nického krouÏku, si pfiál: Kouzeln˘ prsten

Arabely, létající koberec a taky bezedn˘ mû-

‰ec s penûzi, celé grilované kufie jen pro sebe

a detektor kovÛ, aby mohl hledat poklady...

A pfiedstavte si, Ïe bezmeznû milující dûda

vnukovi detektor koupil. Za dvanáct tisíc.

V poslední dobû jsou v‰ak módní dárky zá-

Ïitkové, tedy takové, které ãlovûk proÏije.

UÏ jsme tomu podlehli i v âesku a desítkám

firem pfiiná‰í miliony. Chcete letût balónem,

vûtronûm nebo seskoãit s padákem? Ne?

MÛÏete si dát ãokoládov˘ zábal i medovou

masáÏ, pobyt v solné jeskyni, v mrazivé ko-

mofie, budete jezdit po Praze v luxusním por-

che, bagrovat, letût ve stíhaãce, proÏijete den

s popeláfii nebo s kombajnéry, budete se uãit

stfiílet s machrem, kter˘ to umí. Mamince je

moÏno zajistit vafiení s kluky v akci, dcera

pÛjde k vizáÏistovi a potom jí zhotoví foto

Jadran ·etlík. MÛÏete vyzkou‰et zorbing,

coÏ je koulení se ze svahu v plastové kouli.

Asi 40 tisíc vás bude stát únos ‰éfa, jednotka

rychlého nasazení, auta, kukly, moment pfie-

kvapení, hluk... Jen aÈ má ‰éf zdravé srdce.

My se budeme drÏet pfii zemi. Objednáme si

malování na sklo nebo ãínské hedvábí, hodil

by se i kurz aranÏování kvûtin.

Snad to pomine, máme málo ãasu, proto po-

tfiebujeme agenturu.

Potfiebujeme?! Si

Smrt, která mûla lidi probudit k Ïivotu
Pfiesnû pfied ãtyfiiceti lety, upro-

stfied mrazivého mûsíce ledna

a je‰tû mrazivûj‰í atmosféry ze-

mû okupované cizími vojáky,

vzplála první lidská pochodeÀ -

na protest proti okupaci vojsky

Var‰avské smlouvy a vzrÛstající

letargii ve spoleãnosti se 16. led-

na 1969 na Václavském námûstí

v Praze upálil dvacetilet˘ student

Jan Palach. Jeho sebevraÏda

(Palach popáleninám po tfiech

dnech podlehl) zapÛsobila jako

tragické gesto, které mûlo pro-

mluvit lidem do svûdomí, a po-

hfieb s ãetnou úãastí, konan˘ 

25. ledna v Praze, se stal poklid-

nou manifestací odporu vÛãi 

okupantÛm, situací v zemi v‰ak
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neotfiásl, ani vlna dal‰ích demon-

strativních sebevraÏd. Teprve po

dvaceti letech se stal tzv. Pala-

chÛv t˘den pfiedzvûstí listopado-

vé sametové revoluce.

K praÏskému smuteãnímu aktu se

25. ledna pfiipojovali lidé i v ji-

n˘ch mûstech âeské republiky,

vãetnû malého R˘mafiova. Záz-

nam v mûstské kronice z roku

1969 o tryznû informuje velmi

struãnû a bez podrobnûj‰ích ko-

mentáfiÛ: „25. 1. Budova stfiední
‰koly - Studenti i dospûlí se se‰li
na smuteãním shromáÏdûní
k uctûní památky tragicky zemfie-
lého Jana Palacha v Praze.
Zúãastnilo se na 50 studentÛ
a dospûl˘ch.“ Nedozvíme se, kdo

pietní akt inicioval ani kdo se ho

úãastnil. Na jiném místû kroniky,

v pfiehledu plesÛ, najdeme je‰tû

zmínku, Ïe pÛvodnû plánovan˘

Spoleãensk˘ veãer rodiãovského

sdruÏení pfii 1. ZD· v hotelu

Pradûd byl z 25. ledna pfiesunut

na 1. února „pro národní smutek

nad tragickou smrtí Jana
Palacha, praÏského studenta“.

Podle vzpomínek pamûtníka udá-

losti, nûkdej‰ího pedagoga gym-

názia Stanislava Vitáska, se smu-

teãního pochodu úãastnili mnozí

uãitelé a studenti gymnázia, ale

zfiejmû i dal‰ích ‰kol. „V roce
1967 vzniklo na gymnáziu stu-
dentské divadélko R˘ma, které po
okupaci v srpnu 1968 reagovalo
na situaci v zemi pfiipravením
pásma z âapkov˘ch apokryfÛ
a aforismÛ. V souboru úãinkovali
i divadelní amatéfii z r˘mafiovské-
ho Mahenu, pánové EvÏen
Dvorsk˘ a Josef Haltmar.
Domnívám se, Ïe právû Josef
Haltmar byl tou vÛdãí osobností,
která v lednu 1969 zorganizovala
tryznu za Jana Palacha, a vzpo-
mínám si, Ïe sloÏil k pietû Jana
Palacha i báseÀ,“ vzpomíná

Stanislav Vitásek.

Smuteãní prÛvod po r˘mafiov-

ském námûstí dokumentuje nûko-

lik fotografií. ZN

Spoleãnû se studenty se prÛvodu úãastnilo nûkolik uãitelÛ gymnázia,
napfi. Stanislav Vitásek, Ctirad Boda a tehdej‰í fieditel Jan Slab˘

Lenka Korãeková - Anna Horáková: Kletba
(píseÀ, kterou sloÏily studentky gymnázia

k pfiedstavení z âapkov˘ch apokryfÛ a aforismÛ)

Pod nohama leÏí psaná stará kletba.

Ten, kdo skloní hlavu, ten ji uvidí.

Lásky Ïádné tahle kletba nedbá,

city se ta kletba nefiídí.

Ref.:

âerná zemû plná prachu,

Ïivot v ní je dlouhej sten.

Lidi Ïijou stále v strachu,

co pfiinese pfií‰tí den.

âlovûk v tamt˘ zemi nesmí sklonit hlavu,

nesmí se mu nikdy státi, Ïe se otoãí.

Kdo má zbraÀ, tak ten je prostû v právu,

naplivá ti jedu do oãí.

Ref.

Zajímavost

Ledov˘ muÏ z R˘mafiova a jeho Îivot
PoznaÀ 2008 - Tfietí mezinárodní
festival ledového sochafiství
JiÏ potfietí se o víkendu 6. - 7. pro-

since 2008 v polské Poznani 

uskuteãnila soutûÏ mezi sochafi-

sk˘mi umûlci z celého svûta.

SoutûÏ probûhla na hlavním po-

znaÀském námûstí Stary Rynek za

úãasti 15 t˘mÛ z 11 zemí celého

svûta (USA, Japonska, Filipín,

Kanady, Finska, Bulharska a sa-

mozfiejmû z Polska). Mezi úãast-

níky jiÏ podruhé nechybûl r˘ma-

fiovsk˘ rodák Ing. Lumír Lang,

kter˘ pfiicestoval na soutûÏ

zAlja‰ky, kde jiÏ deset let Ïije a le-

dové sochafiství provozuje jako Ïi-

votní hobby.

Desetitisíce divákÛ pfiicestovaly

zhlédnout soutûÏ a spojily ji s vá-

noãními hody na poznaÀském ná-

mûstí. Sochafiské t˘my mûly k dis-

pozici sedm blokÛ ledu o velikosti

1 x 0,5 x 0,3 metru a za úkol vy-

tvofiit libovolné sochafiské dílo

v ãase sedmi hodin pod dohledem

tisícÛ pfiihlíÏejících náv‰tûvníkÛ

a také mezinárodní odborné poro-

ty. KaÏd˘ t˘m se skládal ze dvou

sochafiÛ, ktefií se za pomoci náfiadí,

motorové pily, dlát a jin˘ch speci-

álních pomÛcek, pustili do stavby

a vytváfiení soch.

Ing. Lumír Lang a jeho kolega

Roger Wing z Philadelphie (USA)

vytvofiili sochu pod názvem Îivot.

Socha znázorÀovala propletenec

muÏe a Ïeny s v˘razn˘m odli‰e-

ním kulat˘ch tvarÛ u Ïenské ãásti

a ostr˘ch hranat˘ch tvarÛ u muÏ-

ské ãásti. Abstraktní muÏská ãást

byla vy‰‰í a mûla ‰iroká ramena.

Ve spodní ãásti sochy je také 

umístûna mezi muÏskou a Ïen-

skou ãástí ledová koule, symboli-

zující dítû.

I pfies nepfiející teplotní podmínky

po dobu festivalu (+6 °C) se v‰em

úãastníkÛm navrÏené sochy poda-

fiilo úspû‰nû dokonãit a organizá-

tor festivalu mûsto PoznaÀ v ãele

s primátorem byl nadchnut kvali-

tou a krásou tûchto jedineãn˘ch,

i kdyÏ pouze doãasn˘ch umûlec-

k˘ch skvostÛ.

První místo a 1 500 euro si odne-

sli manÏelé Costicovi z Ohia

(USA) za sochu Spring (Jaro).

Celkové dûní festivalu a dokonãe-

né ledové sochy je moÏno zhléd-

nout na adrese: http://www.youtu-

be.com/watch?v=wndnLTSJt0M. 

Z podkladÛ Lumíra Langa

Fota: Bohumil ·véda
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Organizace a spolky

Osadní v˘bory informují

Pfiedvánoãní Bufiinka s country tancem
Denní centrum pro mentálnû postiÏené
Kouzelná bufiinka uspofiádalo svou
první pfiedvánoãní besídku. Do kon-
certního sálu na Divadelní ulici pozvali
pracovníci a klienti centra v pátek 
19. prosince nejen rodiny a pfiátele
mentálnû postiÏen˘ch, ale i své kolegy
z bruntálské Polárky na odpoledne pl-
né hudby a tance.
Pfiedvánoãní datum bylo nejen

pfiíleÏitostí k zábavû, ale také

k bilancování právû konãícího ro-

ku, kter˘ byl zároveÀ prvním ro-

kem existence denního centra

v R˘mafiovû. To bylo pod názvem

Kouzelná bufiinka otevfieno 1. led-

na 2008 díky úsilí ãlenÛ místního

sdruÏení Spoleãnosti pro podporu

lidí s mentálním postiÏením.

âlenové sdruÏení se proto pfied

Vánoci se‰li v klubovnû centra,

aby se ohlédli za uplynul˘m ro-

kem a diskutovali nad plánem ak-

tivit pro rok 2009.

Dosavadní fungování centra by-

lo zhodnoceno jako velmi úspû‰-

né. Kouzelná bufiinka nabízela

mentálnû handicapovan˘m kli-

entÛm po cel˘ rok pestr˘ pro-

gram terapií a aktivit, kter˘ obo-

hatil Ïivot nejen samotn˘ch

mentálnû postiÏen˘ch, ale i je-

jich rodin. Program by mûl v no-

vém roce pokraãovat, pracovníci

centra navíc pfiipravují jeho dal‰í

roz‰ífiení, napfi. o projekt

Hubneme s Kouzelnou bufiin-

kou.

Kromû toho se podafiilo zajistit

prostfiednictvím grantÛ a s podpo-

rou mûsta financování centra.

Získávání finanãních prostfiedkÛ

na jeho provoz v‰ak zÛstane pod-

statn˘m tématem i pro rok 2009.

Na první leto‰ní ãlenské schÛzi

SPMP R˘mafiov se bude zvaÏovat

pfiechod denního centra pod

Diakonii âCE, kter˘ by umoÏnil

registraci jeho ãinnosti jako soci-

ální sluÏby.

Po ãlenské schÛzi SPMP se jiÏ sta-

rosti odloÏily stranou a nastal ãas

pro sváteãní veselení. Kouzelná

bufiinka si pro své hosty pfiipravila

ve spolupráci se základní umûlec-

kou ‰kolou nûkolik vystoupení.

První, ve stylu country, nacviãili

klienti centra s odkazem na leto‰ní

celo‰kolní projekt ZU· R˘mafiov

Amerika, následovalo pásmo pû-

veckého souboru ZU· a nesmûly

chybût ani vánoãní koledy, které si

zazpívali v‰ichni spoleãnû. Pro

zbytek odpoledne se stal prostor

pod jevi‰tûm taneãním parketem,

na nûmÏ si mohli za doprovodu

skupiny Alternativa, která vûnova-

la své vystoupení Kouzelné bufiin-

ce jako sponzorsk˘ dar, zatancovat

i v‰ichni hosté besídky. ZN

Obãané Ondfiejova pfiivítali zaãátek vánoãních svátkÛ
Na ·tûdr˘ den odpoledne pfied svátkem naro-

zení JeÏí‰e Krista se obãané Ondfiejova se‰li

na autobusové zastávce pod rozsvícen˘m vá-

noãním stromem, aby si spoleãnû zazpívali

vánoãní koledy. A tak se obcí rozléhal zpûv

koled Nesem vám noviny, Tichá noc, PÛjdem

spolu do Betléma a mnoha dal‰ích. Vûfiíme,

Ïe pfií‰tí rok nám bude pfiát lep‰í poãasí a ne-

bude mlha. Zpívání u vánoãního stromu se

zúãastnili pfiedev‰ím ti, ktefií tentokrát chtûli

zvolit trochu jin˘ zpÛsob trávení ãasu pfied

veãefií a rozbalováním dárkÛ. Dûti obdrÏely

sladkosti a dospûlí nûco „pro zahfiátí“. Potom

jsme se roze‰li domÛ. V‰e nejlep‰í do nové-

ho roku 2009, naplnûného zdravím, láskou,

pohodou a úspûchy. 

Za Osadní v˘bor Ondfiejov
AneÏka Továrková

Na ·tûpána odhalili ve Stránském nov˘ betlém
Zpravidla kaÏd˘ poslední pátek

v mûsíci se v útulné klubovnû

Obecnû prospû‰né spoleãnosti

Sovinecko ve Stránském konají

koncerty bluegrasové kapely

Keltgrass Band, sloÏené v˘hradnû

z místních muzikantÛ. AÏe jim ná-

stroje jaksepatfií ladí, o tom se pfie-

svûdãili v‰ichni, kdo do malebné

chaloupky, vystfiiÏené jako z La-

dov˘ch obrázkÛ, zavítali na ·tû-

pána 26. prosince.

Malá ok˘nka, na která mráz na-

maloval abstraktní ledové obraz-

ce, a za nimi k prasknutí obsazená

klubovna Sovinecka, o. p. s., míst-

ními ‰tamgasty, ale i pfiespolními.

·enk˘fika s hospodsk˘m ve stylo-

vém kroji, v‰ude vÛnû domácího

cukroví, svût˘lka plápolav˘ch sví-

cí a úsmûvy na tváfiích spokoje-

n˘ch hostÛ. Taková byla atmosfé-

ra na posledním koncertu kapely

Keltgrass Band ve Stránském

v roce 2008.

Nálada je‰tû více stoupla s první-

mi tóny znám˘ch i ménû znám˘ch

písní, které se nesly jak jinak neÏ

v keltském rytmu. Po první sérii

podmaniv˘ch písniãek naznaãil

‰éf kapely Petr Schäfer, Ïe je pro

pfiítomné pfiipraveno pfiekvapení.

Pod bílou plachtou na stole mohou

lidé leccos vytu‰it. Koneãnû putu-

je látka dolÛ a na stole se objevuje

ruãnû vyfiezávan˘ dfievûn˘ betlém

stráneckého fiezbáfie ZdeÀka

Smékala, kter˘ na svém díle pra-

coval asi jeden mûsíc. Pohoda

a dobrá nálada pfii pûkn˘ch písniã-

kách pokraãuje aÏ do pozdních

noãních hodin. ·koda Ïe Vánoce

nepfietrvávají v srdcích v‰ech lidí

i po zbytek celého roku. JiKo
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Zima v R˘mafiovû

Objektivem ZdeÀka Habra

Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ:
Informace Místní skupiny ââK - První pomoc pfii neúrazov˘ch stavech

28. Záchvat kfieãí - epilepsie
Záchvat kfieãí s poruchou vûdomí b˘vá nejãas-

tûji projevem tzv. epilepsie. Je to celá skupina

onemocnûní centrální nervové soustavy, které

pojmenováváme tímto souhrnn˘m názvem.

Epileptick˘ záchvat je pfiíznakem pfiechodnû

poru‰ené funkce mozku a jde o pfiíhodu relativ-

nû ãastou, odhaduje se, Ïe 2-5 % obyvatelstva

ho bûhem Ïivota prodûlá.

Epileptick˘ záchvat mÛÏe sv˘mi dramatick˘mi

pfiíznaky vzbudit dojem, Ïe se nemocné dítû

nalézá v bezprostfiedním ohroÏení Ïivota.

Skuteãností ale je, Ïe úmrtnost bûhem epilep-

tického záchvatu je velmi nízká.

Existují dva druhy epileptick˘ch záchvatÛ. Pfii

tzv. generalizovaném záchvatu je v jednu

chvíli zmûnou elektrické aktivity postiÏen cel˘

mozek. Jedná se o tzv. velk˘ záchvat - grand
mal, nejdramatiãtûj‰í typ záchvatu. Projevuje se

náhlou a úplnou ztrátou vûdomí, pádem, nûkdy

provázen˘m v˘kfiikem a kfieãemi. Kfieãe - nej-

prve jako napnutí svalstva, které stfiídají rytmic-

ké zá‰kuby - se projevují na v‰ech konãetinách,

na svalstvu trupu a obliãeje. Dochází k pfie-

chodné zástavû dechu, dítû se mÛÏe pfii kfieãích

Ïv˘kacího svalstva pokousat, nûkdy se pomoãí

a pokálí. Vlastní záchvat odeznívá bûhem nûko-

lika minut. Bezprostfiednû po záchvatu b˘vá dí-

tû spavé a zmatené, nûkdy i del‰í dobu.

Lehãí formou generalizovan˘ch záchvatÛ je

tzv. absence. Jde o náhle vzniklou poruchu vû-

domí, kterou kfieãe neprovází. Dítû je jakoby

strnulé, ustane v zapoãaté práci a nereaguje na

okolí, po nûkolika vtefiinách se stav upravuje

k normû. Na záchvat si nepamatuje. Pfii této

formû záchvatÛ vût‰inou není první pomoc po-

tfiebná, je ale velmi potfiebné záchvaty vãas od-

halit, dítû nechat vy‰etfiit, zahájit léãbu a pfiede-

v‰ím preventivnû u dítûte omezit aktivity, pfii

kter˘ch by mohlo v rámci záchvatu dojít k jeho

zranûní (pobyt ve v˘‰kách, motosporty, vodní

sporty apod.).

Ve druhém pfiípadû elektrická aktivita vzniká

jen v urãité ohraniãené oblasti mozku - jedná se

o tzv. záchvaty loÏiskové. Nedochází ke ztrátû

vûdomí, záchvat se projevuje rytmick˘mi stahy

urãité svalové skupiny nebo periodicky se opa-

kujícími neúãeln˘mi pohyby, které mÛÏe pro-

vázet rÛznû vyjádfiená porucha vûdomí.

Vût‰inou nejsou opatfiení první pomoci nutná,

dÛleÏité je ale zji‰tûní, zda bylo dítû jiÏ kvalifi-

kovanû vy‰etfieno. Pokud ne, je odborné vy‰et-

fiení nutné k zahájení léãby a pfiedev‰ím k vy-

louãení jiného tûÏkého onemocnûní mozku.

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)
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Sport

Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii nezklamali
V sobotu 13. prosince se konalo na domácí r˘ma-
fiovské kuÏelnû mistrovství âeské republiky v ku-
Ïelkách tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ za úãasti
ãtyfiiadvaceti nejlep‰ích hráãÛ.
V kategorii LP2 muÏi se nejlépe dafiilo Janu

·merdovi z âKD Blansko (462 kolkÛ), na

druhém místû se umístil r˘mafiovsk˘ Ivo

Mrhal (456 kolkÛ) a tfietí pfiíãku obsadil os-

travsk˘ Jan Pavlosek (447 kolkÛ).

V kategorii TP muÏi jsme mûli horkého favo-

rita a jednoho z nejlep‰ích tûlesnû postiÏen˘ch

kuÏelkáfiÛ poslední doby ZdeÀka Doãkálka.

I tentokrát potvrdil svou v˘bornou formu,

a i pfies zdravotní problémy, které ho prováze-

ly v poãáteãních závodech âeského poháru,

zvítûzil s poãtem 559 shozen˘ch kolkÛ. Druh˘

se v této kategorii umístil Pavel Mikurda z os-

travského Baníku (518 kolkÛ) a tfietí skonãil

Jaroslav Horáãek z Olympie Bruntál (513 kol-

kÛ).

O tom, Ïe si R˘mafiováci nevedli ‰patnû, svûd-

ãí i fakt, Ïe v kategorii LP2 se Karel Forcek 

umístil na 4. místû a v kategorii TP skonãili

Petr ·védík a Josef Lutz na 5. a 6. místû.

ZdeÀku Doãkálkovi se podafiilo získat v‰ech-

ny tituly, které mÛÏe kuÏelkáfi bûhem jediné

sezóny posbírat. Stal se mistrem âeské repub-

liky pro rok 2008, zároveÀ vítûzem âeského

poháru, a aby toho nebylo dost, stal se také

Nejlep‰ím kuÏelkáfiem roku.

„Chtûl bych podûkovat, a myslím, Ïe budu
mluvit asi za v‰echny kuÏelkáfie, paní

Tomanové, panu Hamplovi, Ihnátovi a hlavní-
mu rozhodãímu Ing. Josefu ÎiÏkovi za bez-
chybn˘ prÛbûh mistrovství âR a pomoc pfii or-
ganizaci a také paní Tilerové za vynikající
obsluhu,“ nechal se po turnaji sly‰et ãerstv˘

mistr republiky Zdenûk Doãkálek. V âeském

poháru se umístil na tfietím místû také dal‰í

R˘mafiovák Karel Forcek.

Mistrovství âeské republiky 2008 tûlesnû po-

stiÏen˘ch sportovcÛ v kuÏelkách sponzorova-

li: Hlavní sponzor - Petr La‰ák autobazar,

Agro Huzová Zby‰ek Adamec, Petr Jiru‰ -

dlaÏdické práce, Elektro Bernátek, Elektro

Zigi, Elektro Medek, Ing. Josef Mereìa -

Lesnická ãinnost, Elektro Kováãová - Kotrla,

RD R˘mafiov a Amin Velká ·táhle. JiKo

Rekordní úãast na ·tûpánské desítce
Rekordní úãast 46 závodníkÛ v bûhu na ·tûpánské
desítce je dokladem toho, Ïe je pofiád dost tûch,
co o svátcích vyvíjejí nûjakou fyzickou aktivitu.
Potû‰itelná je úãast nejmen‰ích závodníkÛ.
Díky finanãnímu pfiispûní firem Reelza (Jan

Br‰Èák), ElektromontáÏe (Jifií ·atka),

Lesnická ãinnost (Rostislav Jurdiã), Velo

(Marek Chudûj), OÚ Stará Ves, Lesy âR

a CK Stará Ves se podafiilo zajistit ceny pro

velkou vût‰inu úãastníkÛ závodu. Nelze za-

pomenout také na zázemí, které vytvofiila

Základní ‰kola Stará Ves, dobrovolníci u pre-

zence Jakub a Romana Valovi, rodiny

ZedníkÛ a SlovákÛ, které se kaÏdoroãnû sta-

rají o ãaj.

Letos poprvé odstartoval tento bûÏeck˘ závod

starosta obce Petr Stanûk. Na start hlavního

závodu se postavili v‰ichni hlavní favorité,

které na poslední chvíli doplnil akademik

Tomá‰ Bednáfi, pravideln˘ úãastník závodu.

Od druhého aÏ tfietího kilometru se na ‰pici 

usadila trojice bûÏcÛ z klubu Fortex M.

Beroun (Radim ·esták, Radovan Roubalík

a Michal Svoboda), následovali je místní

·tûpán Sedláãek a Luká‰ Vala. Pfiesto cílem ja-

ko první probûhl Tomá‰ Bednáfi, kter˘ pojal

závod jako zpestfiení svého tréninku. V cíli se

ho nepodafiilo zachytit, jelikoÏ nemûl startovní

ãíslo. To v‰ak nemûní nic na tom, Ïe je zapsán

do v˘sledkÛ jako absolutní vítûz. Kategorie

Ïen byla také velmi dobfie obsazená.

Za úãast na závodû v‰em dûkují pofiadatelé

z Cykloklubu Stará Ves. Karel StrÏínek

V podzimní sezónû závodnice vybojovaly postup na MâR
Na podzim 2008 absolvovaly závodnice SK Studio Sport a Zdraví sérii nároãn˘ch krajsk˘ch závodÛ v aerobiku, ve kter˘ch si vedly velmi úspû‰nû.

Vybojovaly sedm medailí (4x zlato, 2x stfiíbro, 1x bronz), 14 finálov˘ch umístûní a pût dûvãat postoupilo na mistrovství âeské republiky do Brna.

Open Aerobic Ostrava 19. 10. 2008

Krywdová Tereza 1. místo
Zapletalová ·árka 6. místo

Aerobikstar Fr˘dek-Místek 1. 11. 2008

Zifãáková Klára 5. místo

Br‰Èáková Mí‰a 6. místo

·andová Jana finálové umístûní

Semifinále MâR Fitness dûti Kopfiivnice

15. 10. 2008

Krywdová Tereza 1. místo
- postup na MâR

Br‰Èáková Mí‰a 3. místo

- postup na MâR

Zifãáková Klára finálové umístûní

- postup na MâR

Zapletalová ·árka finálové umístûní

- postup na MâR

·andová Jana finálové umístûní

- postup na MâR

Ostravsk˘ Pohár Ostrava 22. 11. 2008

Krywdová Tereza 2. místo

Zifãáková Klára 6. místo

Kuzmíková Barbora finálové umístûní

Br‰Èáková Mí‰a finálové umístûní

Krajská soutûÏ v minutov˘ch choreografiích

- Ostrava 22. 11. 2008

Krywdová Tereza 1. místo
Zapletalová ·árka 1. místo
·andová Jana 4. místo

Br‰Èáková Mí‰a 6. místo

Zifãáková Klára finálové umístûní

Kuzmíková Barbora finálové umístûní

Body za umístûní v krajsk˘ch soutûÏích v ro-

ce 2008 se zapoãítávaly do Moravskoslezské

ligy aerobiku. Do této ligy je zapojeno cel-

kem 15 klubÛ aerobiku z celé Moravy. SK

Studio Sport a Zdraví R˘mafiov obsadil v li-

govém Ïebfiíãku krásné 4. místo. Umístûní

klubu je o to cennûj‰í, Ïe je vybojovaly na‰e

mladé, zaãínající závodnice v 1. a 2. vûkové

kategorii. Ve 3. a 4. vûkové kategorii jsme

nemûli zastoupení a Ïádné body, protoÏe na-

‰e dlouhodobû úspû‰né druÏstvo Ïen ukonãi-

lo v roce 2008 svoji závodní ãinnost.

Nejlep‰í umístûní na‰ich závodnic v ligovém

Ïebfiíãku 2008:

Tereza Krywdová 2. místo

·árka Zapletalová 4. místo

V‰em úspû‰n˘m závodnicím gratulujeme a dûkujeme také ostatním závodnicím, které nezískaly diplom nebo medaili, ale sv˘mi body pfii-

spûly k v˘bornému umístûní na‰eho klubu v Moravskoslezské lize aerobiku. Podûkování patfií trenérkám L˘dii Mihálové a L˘dii ·védíkové,

a také obûtav˘m rodiãÛm, ktefií dûvãatÛm fandí a podporují je. Fota a text: L˘die ·védíková, pfiedsedkynû SK
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Nohejbalisté Staré Vsi vybojovali postup v soutûÏi
Hráãi Nohejbalového klubu ve

Staré Vsi zaÏívají skvûlé ãasy. JiÏ

tfietí rok po sobû zvítûzili v kaÏdé

dlouhodobé soutûÏi, které se zú-

ãastnili. V roce 2006 získali trofej

Krnovské ligy, v dal‰ím roce vy-

hráli okresní pfiebor 3. tfiídy

v Ostravû a zajistili si tím postup

do 2. tfiídy. Pro sezónu 2008 se

starovesk˘ klub posílil o b˘valého

prostûjovského hráãe Ladislava

Pírka. Nebyla to náhodná posila,

L. Pírek hraje pravidelnû za NK

Stará Ves na nejprestiÏnûj‰ích mo-

ravsk˘ch nohejbalov˘ch turna-

jích, ve kter˘ch se Stará Ves utká-

vá s t˘my hrajícími nejvy‰‰í ligo-

vé soutûÏe a mnohdy s nimi doká-

Ïe hrát více neÏ vyrovnané zápa-

sy.

První turnaj 2. tfiídy okresního

pfieboru se odehrál 17. 5. 2008 ve

Vítkovû. Sehraná trojice Staré Vsi

(Jifií a David Zifãákovi, L. Pírek)

mûla herní pfievahu po cel˘ turnaj.

PfiestoÏe byli starove‰tí hráãi ne-

pochopitelnû nervózní, mûli ne-

pfiesnou nahrávku a pfiíli‰ mnoho

smeãÛ konãilo v síti nebo v outu,

tak ve skupinû porazili v‰echny

soupefie vãetnû siln˘ch Závi‰ic

a zajistili si tím postup do finále,

kde Stará Ves porazila t˘m

Petrovic A 2:1 na sety. Pln˘ poãet

bodÛ pro celkové první místo

v soutûÏi dal hráãÛm Staré Vsi po-

tfiebné sebevûdomí do dal‰ího

prÛbûhu soutûÏe.

Dal‰ího turnaje, konaného 7. 6.

2008 v Hodslavicích, se Stará Ves

zúãastnila ve stejné sestavû.

Procházela turnajem velmi sebe-

vûdomû a aÏ ve finále si zahrála

vyrovnan˘ zápas se Závi‰icemi,

které po tuhém boji porazila 2:0

a upevnila si tím pozici na prvním

místû soutûÏe.

Tfietí turnaj, tentokrát nohejbalo-

v˘ch dvojic, pofiádaly Závi‰ice

s vûdomím, Ïe pokud chtûjí po-

m˘‰let na postup do první tfiídy,

musí porazit Starou Ves. Oba t˘-

my se nekompromisnû probojo-

valy do finále. T˘m Staré Vsi ve

sloÏení Jifií a David Zifãákovi zá-

pas od zápasu zlep‰oval svÛj her-

ní projev. Hru Staré Vsi zdobil

perfektní pfiíjem na síÈ a následné

vût‰inou úspû‰né zakonãení tech-

nick˘m nebo razantním úderem

do strany soupefiova pole. Pfied fi-

nálov˘m zápasem bylo znát pfie-

hnané sebevûdomí Závi‰ic, ply-

noucí z v˘hody domácího prostfie-

dí. To ale za stavu 5:0 v prÛbûhu

prvního setu ve prospûch Staré

Vsi zmizelo. Starove‰tí hráãi do-

vedli první set exhibiãním v˘ko-

nem do vítûzného konce. Druh˘

set mûl sice vyrovnanûj‰í prÛbûh,

ale zmocnili se ho zase Starove‰tí

a porazili Závi‰ice 2:0. Po desá-

tém vítûzném bodu vzplanula ra-

dost Staré Vsi, které uÏ postup

mohlo vzít jen velmi nereálné

‰patné umístûní na posledním tur-

naji. Hráãi Zavi‰ic po zápase neu-

drÏeli nervy na uzdû a pfiedvedli

v‰em pfiítomn˘m neuvûfiitelné di-

vadlo, kdyÏ je‰tû dlouho po turna-

ji jeden druhého zasypávali na-

dávkami.

Na poslední turnaj, konan˘ ve

V̆ ‰kovicích 30. 8. 2008, pfiijela

Stará Ves ve sloÏení Jifií, David

a ·tûpán Zifãákovi, ktefií ve vel-

kém horku potvrdili dobrou v˘-

konnost a zaslouÏenû si dojeli po-

ãtvrté za sebou pro první místo

v turnaji a zároveÀ celkové první

místo v soutûÏi. Postoupili tím do

1. tfiídy okresního pfieboru

v Ostravû. Jako první t˘m dokáza-

li zvítûzit na v‰ech turnajích a za-

psali se tak zlat˘m písmem do os-

travského okresního pfieboru.

Nohejbalov˘ klub Stará Ves

Koneãná tabulka okresního
pfieboru 2. tfiídy Ostrava:
1. NK Stará Ves

2. TJ Závi‰ice

3. Inter Petrovice A

4. Sokol V̆ ‰kovice B

5. âistírna Avion

6. TJ Vítkov B

7. TJ Hodslavice

8. Sokol Stafiíã A

Multiweb.cz/nohejbal

Pfiedvánoãní ãas si kuÏelkáfii zpfiíjemnili na kuÏelnû
Ve ãtvrtek 18. prosince 2008 byl

zakonãen dal‰í roãník Mûstské 

amatérské kuÏelkáfiské ligy (MA-

KL) vzájemn˘m utkáním mezi

druÏstvy sloÏen˘mi z úãastníkÛ

MAKLu a registrovan˘mi hráãi

oddílu kuÏelek, hrajícími mist-

rovské soutûÏe pofiádané âKA.

I pfies celkovou poráÏku zástupcÛ

MAKLu se podafiilo tfiem zástup-

cÛm amatérÛ porazit registrované

hráãe. Zb˘vající zástupci amaté-

rÛ si jen posteskli, Ïe jim „profí-

ci“ podstrãili koule, kter˘mi hra-

jí svá mistrovská utkání, coÏ je

rozhodilo a nepodali takové v˘-

kony, na jaké jsou zvyklí.

Na závûr vyhlásila Vûra Toma-

nová koneãné v˘sledky MAKLu

2008. Celkov˘m vítûzem se sta-

lo druÏstvo Kamzík ve sloÏení

Zdenûk Chmela, Jaroslav Pfie-

cechtûl a Miroslav Brada.

Pofiadí v jednotliv˘ch skupinách:

I. tfi. II. A tfi. II. B tfi. III. tfi.

1. Kamzík Kasard RD 8 Lamont

2. KOM 1 RD 2 Alianz Karde 1

3. Fagus KOM 3 DUKO S-13

Fota: archiv NK Stará Ves
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Vánoãní nadílka
Pod hlaviãkou oddílu Sport pro v‰echny TJ

Jiskra R˘mafiov vedou jiÏ nûkolik let cviãení

rodiãÛ s dûtmi cviãitelky Lenka ·tefková

a Iva Klementová. Ví, jak dûti pobavit a pfii-

mût je ke sportovním v˘konÛm. Tradiãnû po-

fiádají pro dûti a jejich rodiãe doplÀkové pro-

gramy pfied Vánocemi. Také v závûru roku

2008 uspofiádaly pro své svûfience nejdfiíve

Mikulá‰e a pfied Vánoci i tradiãní vánoãní

nadílku pro zvífiátka. Tentokrát pojaly nadíl-

ku v trochu jiném stylu. Nejdfiíve pfiipravily

ve vánoãnû vyzdobené tûlocviãnû na

Hornomûstské ulici nadílku pro dûti, které

na‰ly pod stromeãkem balíãky s drobnostmi,

a poté se v‰ichni vypravili nadûlovat zvífiát-

kÛm. Venku u stromku zapálili prskavky,

spoleãnû zazpívali koledy a obdarovali zví-

fiátka vánoãní nadílkou - jablíãky, mrkví

a dal‰ími pochoutkami. Cviãitelky touto ces-

tou dûkují sponzorovi nadílky H+H R˘ma-

fiov. Alena Jurá‰ová

Z I. tfiídy sestupují druÏstva An-
tares, Rumpold a HrHaMi, které
vystfiídají postupující druÏstva
z II. A a B tfiídy Kasard, RD 8
a Alianz. Z druh˘ch tfiíd sestupuje
poslední druÏstvo s hor‰ím prÛ-
mûrem, kter˘m je druÏstvo Ladea,
a to vystfiídá postupující druÏstvo
z III. tfiídy Lamont.
Nejlep‰ími jednotlivci byli vyhlá-
‰eni Monika Îárská s prÛmûrem
na zápas 250,4 poraÏen˘ch kolkÛ
a Marek Zoth s prÛmûrem
261,4 kolkÛ. Skokanem roku
2008 se stalo druÏstvo KOM 3 ve
sloÏení Monika Îárská, Renata
Tvrdcová a TáÀa Grulichová, kte-
r˘m po loÀském postupu ze 
III. tfiídy unikl vstup do nejvy‰‰í
soutûÏe o vlásek, a tak jen vzká-
zaly v‰em úãastníkÛm „Tfieste se,

pfií‰tí roãník vám to nandáme“.
Podûkování za organizaci a prÛ-
bûh celé soutûÏe náleÏí v‰em ãle-
nÛm oddílu kuÏelek. Nov˘ roãník
MAKL 2009 zaãne v únoru, uzá-
vûrka pfiihlá‰ek je 31. 1. 2009.
BliÏ‰í informace k soutûÏi jsou
zvefiejnûny na kuÏelnû.
V sobotu 20. prosince 2008 se na
kuÏelnû opût se‰li vyznavaãi ku-
Ïelkáfiského sportu pfii tradiãním
vánoãním turnaji v kuÏelkách,
kter˘ jiÏ druh˘ rok sponzoruje
Alfréd Heinisch. Do turnaje se
pfiihlásilo 25 ãtyfiãlenn˘ch druÏ-
stev, ve kter˘ch mohl b˘t zastou-
pen jeden registrovan˘ hráã, kter˘
aktivnû hraje v soutûÏi pofiádané
âKA.
Úãastníky pfiivítala o pÛl deváté
ráno vánoãnû vyzdobená kuÏelna

a bojovalo se aÏ do pozdního ve-
ãera. DruÏstva, která odehrála zá-
pas, povzbuzovala své soupefie,
ktefií postupnû dle ãasového har-
monogramu nastupovali k dal‰ím
utkáním, a tak na kuÏelnû panova-
la ta správná sportovní nálada.
Celkové v˘sledky byly v porov-
nání s loÀsk˘m rokem podstatnû
lep‰í. Bylo dosaÏeno skvûl˘ch v˘-
sledkÛ. Putovní pohár pro vítûze
si odneslo druÏstvo Hujefii ve slo-
Ïení Franti‰ek Tu‰inovsk˘, Ro-
mana Valová, Zdena Weinerová
a Zdenûk Dûdáãek st. v˘konem
1069 poraÏen˘ch kuÏelek. Na
druhém místû skonãilo druÏstvo
KOM 1 ve sloÏení Marek Zoth,
Oldfiich Vaníãek, Miloslav Gru-
lich a Michal Davidík v˘konem
1050 poraÏen˘ch kuÏelek a tfietí

místo obsadilo druÏstvo Ranafii ve
sloÏení Jindfiich Petfiík, Pavel
SvatoÀ, Milan Metelka a Radovan
KoÀafiík v˘konem 1002 poraÏe-
n˘ch kuÏelek.
V pfiedvánoãním ãase kuÏelkáfii
nezapomnûli ani na dûti z Dûtské-
ho domova v Janovicích. V závûru
turnaje se uskuteãnila draÏba cen,
které pro tento úãel vûnovali zá-
stupci jednotliv˘ch druÏstev. Díky
licitátorsk˘m schopnostem Mar-
cely Tillerové ãinil v˘tûÏek z draÏ-
by 4 400 Kã. Tuto ãástku pfiedala
Alena Jurá‰ová fieditelce Dûtského
domova v Janovicích paní Horké
dne 5. 1. 2009. Na tomto setkání
bylo pfiislíbeno, Ïe se zástupci dût-
ského domova aktivnû zúãastní
dal‰ího roãníku vánoãního turnaje. 

Foto a text: Alena Jurá‰ová

DesetibojafiÛm to na kuÏelnû padalo
V pondûlí 29. prosince 2008 se na kuÏelnû se-

‰li úãastníci R˘mafiovského desetiboje. Po

dlouhém volnu, které tentokrát provázelo vá-

noãní svátky, si pfii‰lo na kuÏelnu protáhnout

svá tûla a shodit nabraná kila celkem 55 dese-

tibojafiÛ. Mnozí z nich koneãnû prolomili ku-

Ïelkáfiské prokletí z minul˘ch roãníkÛ, kdy se

jim pfii této disciplínû v rámci desetiboje ne-

dafiilo, a tentokrát 33 úãastníkÛ pfiekonalo hra-

nici 200 kolkÛ. V̆ born˘ch v˘sledkÛ bylo za-

jisté dosaÏeno i díky skvûlé atmosféfie, která

na kuÏelnû panovala. Své soupefie pfii‰li po-

vzbudit kamarádi desetibojafii, ktefií z jak˘ch-

koliv dÛvodÛ letos do soutûÏe nenastoupili

a nechtûjí ztratit kontakt se ‰piãkou. Zkrátka

desetibojafii ukázali, Ïe tvofií správnou partu.

Na pomysln˘ch stupních vítûzÛ v této discip-

línû stanuli:

1. místo 2. místo 3. místo
MuÏi A Jan Hnilo 247 b. Daniel Marcel 242 b. Jifií Jaro‰ 238 b.

MuÏi B Jifií Lisick˘ 241 b. Rudolf Heisig 238 b. Miloslav Slouka 237 b.

MuÏi C Jan Horáãek 258 b. Jaroslav Pfiecechtûl 246 b. Jaroslav Hofman 239 b.

Îeny A Jana Pitorová 227 b. Marcela Îáková 211 b. Andrea Továrková 207 b.

Îeny B Alena Jurá‰ová 243 b. Dana DoleÏelová 234 b. Eva Sovi‰ová 194 b.

V pofiadí pátou disciplínou je plavání. To se uskuteãní v sobotu 24. ledna 2009 od 11

hodin na krytém bazénu v Bfiidliãné.

Celkové pofiadí po ãtyfiech disciplínách:
MuÏi A J. Jaro‰ Jifií Hnilo Jan Hnilo

MuÏi B J. Svedoník R. Heisig H. JankÛ

MuÏi C J. Horáãek I. Sovi‰ A. Koneãn˘

Îeny A A. Továrková L. Czedronová K. Koláfiová

Îeny B E. Sovi‰ová D. DoleÏelová A. Jurá‰ová

Za organizaãní v˘bor desetiboje Alena Jurá‰ová

hokejov˘ servis

Okresní pfiebor muÏÛ v ledním hokeji
10. 1. 2009
HC R˘mafiov x TS Batex Bruntál  9:5

(2:3, 6:2, 1:0)

Diváci mûli moÏnost zhlédnout pohledn˘ ho-

kej, spoustu gólÛ a krásné akce. Zápas zaãal

sviÏnû. Soupefi dal první branku po 1. minutû.

Na‰i chlapi odpovûdûli o dvû minuty pozdûji,

kdy po pûkné kombinaci zakonãoval do bran-

ky soupefie ·ebík po pfiihrávce ·tefanova. Po

chvíli soupefi opût zv˘‰il náskok a srovnání

pfii‰lo z hokejky Spurného po asistenci Pekra.

V polovinû tfietiny opût skóroval soupefi a stav

vydrÏel do jejího konce. ObdrÏené branky pa-

daly hlavnû kvÛli chybám v obranû a nepfies-

n˘m rozehrávkám.

Druhá tfietina zaãala bleskem v 17. sekundû,

kdy srovnával za na‰e barvy Vesel˘ po pfii-

hrávce od ·tefanova. Po pûti minutách soupefi

opût zmûnil skóre ve svÛj prospûch, ale

Mu‰álek srovnal o minutu pozdûji díky

Spurného asistenci. Definitivnû se stav pfieklo-

pil v prospûch domácích HC R˘mafiov po

kombinaci Barbofiík - Klíã J. v 11. minutû tfie-

tiny. Bûhem dal‰ích dvou minut dokázali do-

mácí zv˘‰it o dvû branky, nejprve Vesel˘ po

pfiihrávce Blatu‰e a poté Barbofiík vyuÏil chy-

bu soupefie v rozehrávce. V poslední minutû

tfietiny soupefi sníÏil náskok, ale Klíã J. byl

proti a pfied ukonãením tfietiny staãil je‰tû skó-

rovat díky pfiihrávce Pekra.

Tfietí tfietina byla smolná po v‰ech stránkách.

Poslední gól na stavu utkání dal v polovinû tfie-

tiny Pekr po Mu‰álkovû pfiihrávce. Vidûli jsme

Foto: archiv R˘mafiovského desetiboje
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R˘mafiovská liga ledního hokeje

hodnû nepromûnûn˘ch pfiíleÏitostí, zmafien˘ch

kombinací a ne‰Èastné zranûní soupefie.

Diváci byli spokojeni s pfiedvedenou hrou do-

mácích i soupefie a lze pfiíznivû hodnotit i fakt,

Ïe soupefi nastoupil k zápasu v minimálním

moÏném poãtu.

Dal‰í utkání se hraje s TJ H. Bene‰ov v nedûli

18. 1. v 16.00 na ZS v H. Bene‰ovû. 

Turnaj pfiípravek v R˘mafiovû
V sobotu 3. 1. 2009 sehrálo druÏstvo pfiípravek HC R˘mafiov v rám-

ci krajské soutûÏe dal‰í dvojzápas s druÏstvy HK ·umperk A, B na

domácí pÛdû.

HC R˘mafiov x HK ·umperk A 2:22
Pfievaha soupefie byla drtivá, rozdíl byl velice v˘razn˘. Za domácí

Vlãata skóroval 2x La‰ák.

HC R˘mafiov x HK ·umperk B 3:7
Toto utkání bylo podstatnû vyrovnanûj‰í. Soupefi mûl vÏdy navrch,

ale rozdíl ve hfie, taktice a technice nebyl tak velk˘. Na‰e Vlãata se

snaÏila, hlavnû bojovností. 

Stfielci gólÛ: 3x La‰ák, 1x Vosyka

V novém roce pofiádá dal‰í turnaj HC R˘mafiov v sobotu 10. 1. 2009

od 9.00 s druÏstvy HC Uniãov a HC ·umperk A, B.

Foto a text: Jifií Slováãek

¤outilová Ivana, DiS. 

739 053 293

RoutilovaIvana@seznam.cz

Mrsko‰ová Karla

604 802 363

Úãetnictví
- podvojné úãetnictví,

daÀová evidence,

mzdy,

DPH,

daÀová pfiiznání,

úãtování v cizích mûnách aj.

Kanceláfi ã. 16 na Palackého ul. ã. 11
(2. patro) - budova Bytermu

NN aa bb íí zz íí mm ee   pp oo dd nn áá jj ee mm

ll uu kk rr aa tt ii vv nn íí cc hh

nn ee bb yy tt oo vv ˘̆ cc hh   pp rr oo ss tt oo rr

vv cc ee nn tt rr uu

(( nn aa   nn áá mm ûû ss tt íí ))

RR ˘̆ mm aa fifi oo vv aa ..

KK oo nn tt aa kk tt ::   66 00 88 44 66 22 77 88 11

REST. U HROZNA - SK SLOVAN 2:8 (0:2/0:1/2:5)

HC F. TYG¤I - HC HORNÍ MùSTO 13:0 (1:0/6:0/6:0)

SK SLOVAN - HC KOVO·ROT 2:2 (0:0/1:0/1:2)

HC F. TYG¤I - SK SLOVAN 0:3 (0:1/0:0/0:2)

HC KOVO·ROT - TJ MALÁ MORÁVKA 3:9 (2:3/1:2/0:4)

TJ MALÁ MORÁVKA - SK MEDVùDI 5:2 (1:1/2:1/2:0)

REST. U HROZNA - HC GRIZZLIES 5:0

TJ MALÁ MORÁVKA - HC H. MùSTO 5:2 (1:0/2:0/2:2)

SK MEDVùDI - HC GRIZZLIES 2:11 (0:5/0:3/2:3)

SK MEDVùDI - SK SLOVAN 2:11 (1:3/0:4/1:4)

F. TYG¤I - HC GRIZZLIES 3:4 (2:2/1:1/0:1)

KOVO·ROT - HC HORNÍ MùSTO 4:3 (1:3/1:0/2:0)

SK SLOVAN - MALÁ MORÁVKA 4:4 (0:1/4:0/0:3)

HC GRIZZLIES - KOVO·ROT 3:2 (1:0/0:1/2:1)

F. TYG¤I - REST. U HROZNA 12:0 (7:0/1:0/4:0)

H. MùSTO - SK MEDVùDI 3:1 (1:1/1:0/1:0)

2. kolo:

SK SLOVAN - REST. U HROZNA 8:2 (5:0/1:2/2:0)

MALÁ MORÁVKA - REST. U HROZNA 7:0 (2:0/2:0/3:0)

F. TYG¤I - KOVO·ROT 6:1 (1:1/3:0/2:0)

H. MùSTO - MALÁ MORÁVKA 2:3 (1:0/0:1/1:2)

GRIZZLIES - SK MEDVùDI 8:2 (4:0/2:0/2:2)

Martin Ftáãek
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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

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 do 16 hodin).

PPP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

VV ÁÁ MM NN AA BB ÍÍ ZZ ÍÍ
MIMO JIÎ KLASICKY POSKYTOVAN¯CH SLUÎEB

I NOVù PLNùNÍ A âI·TùNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
tfiída HrdinÛ 45, R˘mafiov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

V naléhav˘ch situacích se lze na telefonu 774 950 041
dohodnout i jinak.

- Momentálnû dále nabízí slevu

na skladové zásoby

osobních pneumatik

zn. Barum

ve v˘‰i 35 %

(platí do
vyprodání

zásob)

ElektromontáÏe
La‰ák

- instalace, montáÏ, servis
Dále nabízím:
- v˘stavby interiérÛ

- rekonstrukce interiérÛ

- malífiské práce

- pfiestavby byt. jader

KONTAKT:
Roman La‰ák, Potoãná 23, Stará Ves

tel: 774 955 838
e-mail: lasak.elektromont@email.cz
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Prodej

RÛzné
Hledám podnájem bytu 2+1 pfiíp. 3+1 v R˘mafiovû a okolí. Kontakt:

607 521 287 nebo 605 965 330.

Prodám ‰tûÀata drsnosrstého trpasliãího jezevãíka s PP po v˘born˘ch

pracovních rodiãích. Inter‰ampión práce. Kontakt: 731 895 135.

Soukromá fiádková inzerce

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, okres
Bruntál

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pozici
redaktor

mûstského ãtrnáctidenníku R˘mafiovsk˘ horizont

Místo v˘konu práce: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov,

okres Bruntál

Pfiedpokládan˘ nástup: duben 2009

Pracovní pomûr: na dobu urãitou - zástup za MD

Pracovní úvazek: 1,0

Platové zafiazení: 9. - 10. platová tfiída

PoÏadavky: - vzdûlání minimálnû S·, vysoko‰kolské ne-

bo vy‰‰í odborné vzdûlání Ïurnalitického ãi

lingvistického zamûfiení v˘hodou;

- novináfiská praxe v˘hodou;

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na

PC a internetu;

- schopnost kultivovaného psaného projevu;

- pfiehled o regionálním dûní;

- schopnost samostatného jednání;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Rozsah pracovní ãinnosti: - podíl na tvorbû a distribuci novin;

- podíl na vãasné pfiípravû a zpracování re-

dakãních ãlánkÛ a materiálÛ k danému vy-

dání;

- vyhledávání námûtÛ a zajímav˘ch informa-

cí z mûsta a regionu;

- získávání a redakãní dotváfiení informací,

podkladÛ a pfiíspûvkÛ ze zafiízení spravova-

n˘ch mûstem, od ostatních mûstsk˘ch sub-

jektÛ a obcí v rámci regionu R˘mafiovska;

- získávání a doplÀování informací z interne-

tu;

- podíl na proporcionální vyváÏenosti novin,

zejména v ãásti zpráv a pfiíspûvkÛ mimo

mûstsk˘ úfiad, zpráv z dûní na území mûs-

ta, zajímavostí, zábavy a servisu ãtenáfiÛm;

- zpracování pfiehledu o prodejnosti a remi-

tendû novin, hodnotícího listu redakce;

- pfiíprava materiálÛ a podkladÛ pro celoba-

revn˘ historick˘ speciál;

- sjednávání plo‰né inzerce a vedení ekono-

mické agendy.

Pfiihlá‰ka musí obsahovat: - jméno a pfiíjmení uchazeãe;

- datum a místo narození uchazeãe;

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

- místo trvalého pobytu uchazeãe;

- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokla-

du o povolení pobytu u cizího státního pfií-

slu‰níka;

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - profesní Ïivotopis;

- v˘pis z rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsí-

ce (lze doloÏit pfii nástupu);

- kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdû-

lání.

Místo podání pfiihlá‰ky:
osobnû u fieditelky SVâ R˘mafiov nebo písemnû na adresu: Stfiedisko vol-

ného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10/1059, 795 01 R˘mafiov.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 27. února 2009

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch ucha-

zeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchaze-

ãÛm oznámeno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe za-

davatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními úda-

ji. Informace lze získat u fieditelky SVâ Marcely Pavlové na tel.

554 211 410 nebo 737 177 033.



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2009

35




