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R˘mafiov se pfiedstavil na veletrhu 
Regiontour – GO 09

První obãánek R˘mafiova se narodil 
8. ledna a jmenuje se Patrik 

Pradivadlo zahrálo komedii Holka odjinud,
diváci byli shovívaví, kritika jiÏ ménû

Tfiikrát mûfi a jednou stfiíhej, tvrdí 
v reportáÏi klempífii firmy Pipa

Zdenûk Doãkálek - nejlep‰í kuÏelkáfi âR 
roku 2008, ceny pfievzal v hotelu Slezan
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Zápis do Z· na‰ím objektivem

Po takovém zkou‰ení je tfieba tûlo pofiádnû protáhnout

Budoucí ‰koláci zasedli do lavic a dokazovali, co v‰echno uÏ umí

Své úkoly si ve ‰kolních lavicích plnili i rodiãe

Za svoji píli a odvahu si pfied‰koláãci odnesli domÛ spoustu dáreãkÛ
Zápisem provázeli skfiítci. Fotku na památku si odnesly v‰echny dûti

Fota a text: uãitelky 1. stupnû Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

A paní uãitelky byly zvûdavé: odkud jsi, kde bydlí‰, jaká je to barva?
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Zaãala zima a mráz zabíjí! Sníh a mráz suÏují celou Evropu!
Ledov˘ vzduch z v˘chodu pfiinesl holomrazy! MuÏ nemûl do-
ma topení a umrzl! Kdy skonãí arktické mrazy? Sníh zasypal
Alpy!
UÏ nûkolikát˘ t˘den nás noviny, rozhlas a televize bombardu-
jí stra‰liv˘mi zprávami o nevídaném poklesu teplot, zákefiném
snûÏení a útoãném vûtru. Drobné televizní moderátorky v Ïi-
v˘ch vstupech pfiemáhají drkotání zubÛ a vydû‰enû sdûlují di-
vákÛm, Ïe rtuÈ teplomûru klesne aÏ pod -10 stupÀÛ!
A co fiíká ná‰ zdrav˘ rozum? KdyÏ se podíváme na informace
o klimatu, které poskytuje na sv˘ch stránkách âesk˘ hydro-
meteorologick˘ ústav, zjistíme vcelku jednodu‰e, Ïe v lednu
a únoru je u nás prostû zima a nejniÏ‰í teploty se pohybují 
okolo -18 aÏ -24 stupÀÛ Celsia, tak jaképak pfiekvapení.
Ostatnû - leden se podle ledu jmenuje a název února pr˘ znaãí,
Ïe se v tuto dobu ponofiují a vynofiují ledové kry na fiekách.
V souãasné postmoderní dobû se necháváme pfiíli‰ ovlivÀovat
mediální realitou, která nás obklopuje. Médiím, a televizi
zvlá‰È, pak v‰echno vûfiíme a nûkdy dáváme pfiednost jejich re-
alitû pfied tou skuteãnou. Nevûfiíte? Moje babiãka byla pfiisti-
Ïena, jak sleduje poãasí v okolí svého domu prostfiednictvím
televizního programu Panorama na âT2 - a pfiitom staãilo vy-
jít ze dvefií...
A jak je to s ostatními informacemi, které nám média pfiedklá-
dají? Opravdu jsou „ti dobfií“ dobfií? Nebo jen umûjí lépe pra-
covat s médii? A ti, které povaÏujeme za líné, pracovité, hlou-
pé, chytré, arogantní nebo milé? Jsou takoví doopravdy, nebo
jen pro nás, ãtenáfie a posluchaãe? Jak zjistit prav˘ stav vûcí?
Zkusme pro zaãátek jednou nesledovat Tinu, Karlu, TaÈánu
a ostatní meteozvûsty, vyjdûme veãer pfied dÛm a podívejme se
na oblohu. Vidíte hvûzdy? Tak to bude asi pûknû mrznout, tak-
Ïe aÏ pÛjdeme zítra na procházku, musíme si vzít pofiádnou ãe-
pici, tlust˘ svetr a palãáky. A aÏ se prokfiehlí vrátíme, mÛÏeme
si dát hork˘ ãaj s rumem a v novinách si pfieãíst, jaké stra‰né
‰kody zase ta nevídanû krutá zima napáchala... Leona Pleská

Zdravotnictví

Laická první pomoc zachrání Ïivot
Záchranáfii ÚSZS MSK v R˘mafiovû ve stfiedu 21. ledna pfied sedmou hodinou
ranní o‰etfiovali muÏe, kter˘ se váÏnû zranil pfii dopravní nehodû. Obvyklé
ov‰em je, Ïe posádka vyjíÏdí za zranûn˘mi na místo události. Pfiípad ze stfie-
deãního rána se proto znaãnû vymykal bûÏné praxi. Pacient se totiÏ objevil
pfiímo na v˘jezdovém stanovi‰ti záchranné sluÏby.
MuÏ poblíÏ Ondfiejova havaroval v osobním automobilu, pfiiãemÏ 
údajnû narazil do stromu. Místo, kde k nehodû do‰lo, v‰ak není po-
kryto signálem mobilního telefonu a z místa se nelze dovolat pomo-
ci. Zranûn˘ muÏ byl nalezen okolo jedoucím motoristou, kter˘ jej 
obûtavû naloÏil do svého vozidla a pfiivezl aÏ k r˘mafiovsk˘m zá-
chranáfiÛm.
Padesátilet˘ pacient jevil známky ‰okového stavu, lékafi pfii vy‰etfie-
ní zjistil váÏná poranûní hrudníku a pátefie. TûÏce zranûn˘ muÏ, byÈ
pfii vûdomí a komunikující, byl v ohroÏení Ïivota. Posádka postiÏe-
ného o‰etfiila, zafixovala do vakuové matrace a transportovala do ne-
mocnice v Bruntále. Odtud posádka rychlé lékafiské pomoci zaji‰Èo-
vala v dopoledních hodinách je‰tû pfievoz váÏnû zranûného do
Fakultní nemocnice v Ostravû-Porubû.
Pokud jde o laickou první pomoc pfii podobn˘ch událostech, pravidla
jsou v drtivé vût‰inû pfiípadÛ pomûrnû jednoduchá. Máme-li podezfie-
ní na závaÏnûj‰í poranûní nebo si pacient sám stûÏuje napfi. na bolest
v oblasti pátefie ãi na zhor‰ené d˘chání po nárazu a podobnû, jeho
pfiepravu ponecháme na záchranné sluÏbû. Zranûného je zapotfiebí
odbornû o‰etfiit jiÏ na místû události a pfied transportem jej zajistit
speciálními pomÛckami, jako je vakuová matrace apod. Neodborn˘m
a nezaji‰tûn˘m transportem, a to i sebelépe mínûn˘m, vystavujeme
pacienta nejen bolesti, ale pfiedev‰ím znaãnému riziku zhor‰ení jeho
stavu. V tomto pfiípadû v‰ak byla situace pochopitelnû komplikovaná
kvÛli nemoÏnosti pfiivolat pomoc z místa události.

PhDr. Luká‰ Humpl, tiskov˘ mluvãí ÚSZS MSK

Foto: Franti‰ek âermák
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Aktuálnû z mûsta

Jedna paní povídala ... 

Od ledna dochází ke zmûnám v dani z nemovitosti
Od ledna leto‰ního roku dochází ke zmûnám v dani
z nemovitosti. Mûsto R˘mafiov stanovilo svou vy-
hlá‰kou ã. 03/2008 koeficient 2 pro v˘poãet zá-
kladní sazby danû. Tato obecnû závazná vyhlá‰ka
se vztahuje na cel˘ územní obvod mûsta R˘mafiova
pro zdaÀovací období, které zaãíná 1. 1. 2009.

Zmûny v dani z nemovitosti od 1. 1. 2009
Ru‰í se patnáctileté osvobození od danû u do-
konãen˘ch novostaveb nebo nov˘ch bytÛ.
Pokud bylo osvobození uplatnûno na pfiedchozí
zdaÀovací období, poskytne se naposledy v roce
2009.
Ru‰í se pûtileté osvobození staveb, bytÛ a sa-
mostatn˘ch nebytov˘ch prostorÛ po sníÏení

tepelné nároãnosti stavebními úpravami, na
které bylo vydáno stavební povolení. Pokud
bylo osvobození uplatnûno na pfiedchozí zdaÀo-
vací období, poskytne se naposledy v roce 2012.
Místní koeficient, kter˘ mûsto R˘mafiov stanovi-
lo od leto‰ního roku ve v˘‰i 2, se nevztahuje na
zemûdûlské pozemky vãetnû trval˘ch trav-
ních porostÛ, orn˘ch pÛd a zahrad.
Koeficienty 0,3 a 0,6 se naposledy pouÏily v ro-
ce 2008.
DaÀové pfiiznání se nemusí podávat, pokud bylo
podáno jiÏ dfiíve a nedo‰lo ke zmûnám. DaÀ bu-
de vymûfiena hromadn˘m pfiedpisn˘m sezna-
mem. Vzhledem k oãekávanému znaãnému po-
ãtu zmûn v daÀové povinnosti a s tím souvisejí-

cí technické nároãnosti jejich zpracování dopo-
ruãuje správce danû vyãkat s placením danû
z nemovitosti na sloÏenky, které budou zasílá-
ny po‰tou v dubnu aÏ kvûtnu 2009.
Placení danû z nemovitosti
DaÀ niÏ‰í neÏ 5000 Kã je splatná najednou do 
1. 6. 2009. K tomuto datu lze zaplatit najednou
i daÀ vy‰‰í. Pokud daÀ ãiní 5000 Kã a více, je
splatná ve dvou stejn˘ch splátkách, a to do 1. 6.
2009 a do 30. 11. 2009. U poplatníkÛ provozu-
jících zemûdûlskou v˘robu a chov ryb je daÀ
od 5000 Kã splatná ve dvou stejn˘ch splátkách,
a to do 31. 8. 2009 a do 30. 11. 2009. DaÀ niÏ-
‰í neÏ 30 Kã se neplatí.

Hana Pavlásková, MûÚ R˘mafiov

V této rubrice reagujeme na podnûty obãanÛ a zab˘váme se i citliv˘-
mi tématy, jeÏ se stávají náplní hovorÛ na ulici ãi v hospodû a jsou
podle sv˘ch mluvãích nedostateãnû fie‰ena. Rubrika by mûla slouÏit
tomu, aby byly problémy obãanÛ, které nejsou docenûny, znovu ote-
vírány.
Nebudeme se bránit ani anonymním podnûtÛm, ov‰em za dodrÏení ji-
st˘ch pravidel. Budeme pracovat pouze s anonymy, které budou slu‰-
né, neuráÏející, nevulgární, nebudou poru‰ovat tiskov˘ zákon a bu-

dou v souladu se ctí, morálkou a dÛstojností.
âtenáfiské pfiíspûvky budeme postupnû zpracovávat a fie‰it s pfiíslu‰-
n˘mi kompetentními a povûfien˘mi osobami, zejména se starostou
mûsta. Pfiíspûvky mohou b˘t redakci zasílány prostfiednictvím e-ma-
ilu: rymhor@seznam.cz nebo na adresu redakce OkruÏní 10, 795 01
R˘mafiov, pfiípadnû mohou b˘t vhozeny do schránky redakce u vcho-
du do Stfiediska volného ãasu.
První pfiíspûvek v na‰í rubrice má název:

Kdy bude Lidl v R˘mafiovû?
Nûktefií obãané si v poslední dobû kladou otázku, kdy a hlavnû kde vyroste market Lidl. Zeptali jsme se proto pfiímo projektového manaÏera
firmy Lewerenz Development, s. r. o., Franti‰ka Drábka.

odpovûì
V závûru roku 2007 vyhlásilo mûsto R˘mafiov
v˘bûrové fiízení „Prodej pozemkÛ za úãelem
v˘stavby obchodního centra“ na OkruÏní ulici,
vedle b˘valé vajíãkárny, pfiiãemÏ jednou z pod-
mínek úãasti v tomto v˘bûrovém fiízení bylo
odkoupení sousedního soukromého pozemku
a demolice zdevastovaného objektu. Firma
Lewerenz Development, s. r. o., se v˘bûrového
fiízení zúãastnila a na základû nabídnut˘ch
a potvrzen˘ch podmínek obdrÏela pfiíslib mûs-
ta k odkoupení pfiedmûtn˘ch pozemkÛ.
Byly zahájeny v‰echny nezbytné práce, za-
mûfiení a prÛzkumy t˘kající se ekologick˘ch
a geologick˘ch podmínek, umístûní stavby,
jednání s potenciálními provozovateli mar-
ketu a v neposlední fiadû konzultace s odbor-
n˘mi útvary MûÚ v R˘mafiovû. Z tûchto jed-
nání vze‰ly dal‰í podmínky, které vyústily
v nûkolikeré pfiepracovávání pÛvodní studie
investiãního zámûru. Jednalo se pfiedev‰ím
o poÏadavek Národního památkového úfiadu
t˘kající se umístûní stavby mimo linii pÛ-

vodních hradeb, dále zachování vzrostl˘ch
stromÛ podél Lipové ulice a napojení stáva-
jících komunikací na prostor kolem vstupu
do marketu. Pro pfiesné umístûní a plánování
stavby byl velk˘m problémem nesoulad hra-
nic stávajících komunikací se zákresem par-
cel dle katastrálního úfiadu.
V závûru roku 2008 uzavfiela firma Lewerenz
Development, s. r. o., s mûstem R˘mafiov
smlouvu o prodeji pozemkÛ mûsta za úãelem
stavby marketu Lidl vãetnû fieznictví a pekafi-
ství a 51 parkovacích míst. Je rovnûÏ uzavfie-
na smlouva o odkoupení sousedního pozemku
a vydán demoliãní v˘mûr na objekt stojící na
pozemku, dokonãuje a upfiesÀuje se projekto-
vá dokumentace pro územní fiízení, jehoÏ za-
hájení pfiedpokládáme zaãátkem mûsíce úno-
ra. Podmínkou zahájení jsou kladná stanovis-
ka zainteresovan˘ch úãastníkÛ územního fiíze-
ní, mûsta R˘mafiova, Moravskoslezského kra-
je, státních orgánÛ a distribuãních síÈov˘ch or-
ganizací. V souãasné dobû máme k dispozici

vût‰inu kladn˘ch stanovisek. S ohledem na
zákonné lhÛty oãekáváme vydání územního
rozhodnutí a nabytí právní moci v bfieznu aÏ
dubnu 2009, poté bude ihned zahájeno sta-
vební fiízení s pfiedpokládan˘m vydáním sta-
vebního povolení v ãervnu aÏ ãervenci 2009.
Zahájení stavby plánujeme na srpen 2009
s tím, Ïe cílem je uvedení marketu do provo-
zu pfied Vánocemi 2009.
Ze zku‰eností víme, Ïe na kaÏdé pfiipravova-
né, pfiípadnû probíhající stavbû dochází
k mnoha situacím, které v˘‰e uvedené plány
ztûÏují nebo pfiímo brzdí. Tím chceme fiíci, Ïe
i pfies vÛli a snahu dodrÏet slíbené termíny
mÛÏe dojít k situacím, které neovlivníme.
RovnûÏ bude docházet zvlá‰È na tomto ma-
lém prostoru a blízko obydlen˘ch ploch
a centra mûsta k doãasnému zhor‰ení Ïivot-
ního prostfiedí. Na‰í snahou bude tyto vlivy
eliminovat a dostateãnû vãas a prÛbûÏnû in-
formovat o prÛbûhu stavebních prací.

Ing. Franti‰ek Drábek, projektov˘ manaÏer

Dal‰í pfiíspûvek v na‰í rubrice má název:

Co není zakázáno, je povoleno?
Pokud si vyjdete na procházku na‰ím mûstem, cestou narazíte na ob-
jekty, které d˘chají historií, a oku lahodí mnohdy vkusnû a zruãnû
provedené renovace. A nemusí jít jen o historické budovy. Nápaditû
pÛsobí i mnoho modernûj‰ích staveb na‰eho mûsta, aÈ jiÏ rodinn˘ch
domkÛ nebo bytov˘ch domÛ. Na druhou stranu dluÏno fiíci, Ïe ne
vÏdy mûli realizátofii cit pro barvu fasády, ale o tom nûkdy pfií‰tû.

Najdou se v‰ak historické stavby, které se s tûmi moderními „nemají
v lásce“. A k takov˘m patfií napfiíklad novû budovaná terasa s gará-
Ïov˘m stáním u historické budovy b˘valé Jednoty. Zda projektant
nebo stavebník „oklamal“ stavební úfiad ãi je v tom jin˘ háãek, jsme
se zeptali vedoucí stavebního úfiadu v R˘mafiovû Ing. Ivety
Pochylové.
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

odpovûì
Ne vÏdy se podafií skloubit zámûr
stavebníka, um projektanta a moÏ-
nosti, které dává místo stavby, tak,
aby v˘sledek lahodil oku v‰ech
kolemjdoucích. Stavební úfiad má
podle stavebního zákona a prová-
dûcích pfiedpisÛ za úkol zkoumat,

zda je navrhovaná stavba v soula-
du s vefiejn˘mi zájmy, zejména 
územnûplánovací dokumentací,
cíli a zámûry územního plánová-
ní, obecn˘mi technick˘mi poÏa-
davky na v˘stavbu, technick˘mi
poÏadavky na stavby a se zájmy

chránûn˘mi zvlá‰tními pfiedpisy.
K posouzení z hlediska územního
plánování slouÏí pfiedev‰ím 
územní plán mûsta R˘mafiova,
schválen˘ v dubnu loÀského roku,
kde se zvlá‰tní ochrany dostává
jen památkovû chránûnému cent-
ru mûsta. V této zónû je v˘stavba
a vlastnû jakákoliv ãinnost regulo-
vána pfiísn˘mi pfiedpisy. V okolí
památkové zóny, vymezené pro-
storem pÛvodního stfiedovûkého
opevnûní mûsta R˘mafiova, uÏ ne-
jsou pfiedpisy na regulaci v˘stav-
by tak konkrétní a podrobné, tak-
Ïe dávají vût‰í prostor zámûrÛm
investorÛ.
A tím se vracíme k názvu ãlánku
a prvnímu odstavci. Bez podrob-
n˘ch regulativÛ nemá stavební 
úfiad moc moÏností „zabránit“ ná-
padÛm investorÛ a stavebníkÛ,
jak realizovat své plány. Lze pou-
ze apelovat na vkus, opírat se pfii-

tom o platné pfiedpisy a zákony
a po konzultaci s mûstsk˘m ar-
chitektem ing. arch. âehovsk˘m
dospût ke kompromisnímu fie‰e-
ní, které nemusí b˘t vÏdy podle
pfiedstav obãanÛ.
V souãasné dobû zastupitelé
mûsta schválili pfiípravu zadání
regulaãního plánu centra mûsta
R˘mafiova a jeho okolí, kter˘ vy-
mezí podrobné podmínky pro
vyuÏití pozemkÛ, pro umístûní
a prostorové uspofiádání staveb,
pro ochranu architektonick˘ch
hodnot a charakteru území. To je
jedna z moÏností, jak mÛÏe ve-
fiejnost ovlivnit vzhled staveb
v sousedství. O postupu prací na
regulaãním plánu bude vefiejnost
podrobnû informována na webo-
v˘ch stránkách a úfiední desce
mûsta R˘mafiova. 

Za stavební úfiad
Ing. Iveta Pochylová

R˘mafiov na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR - GO 09

Veletrh Regiontour 09 v Brnû ve dnech 14. -
18. ledna 2009 opûtovnû pfiedstavil turistic-
kou nabídku v‰ech krajÛ âeské republiky, tu-
zemsk˘ch regionÛ, mûst, incomingov˘ch 
agentur i regionÛ z okolních zemí. Tradiãního

stfiedoevropského veletrhu cestovního ruchu
se zúãastnilo 1270 vystavovatelÛ ze 31 zemí
na plo‰e 12 500 m2. Zv˘‰il se mezinárodní
kredit veletrhu, kdyÏ o 33 % vzrostla úãast
vystavovatelÛ z okolních zemí. V̆ raznû se
zv˘‰il také zájem zahraniãních náv‰tûvníkÛ,
kter˘ch se v prvních tfiech dnech na poklad-
nách zaregistrovalo 2258 (v roce 2008 za ãty-
fii dny 1030).V prvních dvou dnech urãen˘ch
odborníkÛm pro‰lo branami v˘stavi‰tû více
neÏ 15 200 náv‰tûvníkÛ. Hlavní nápor na po-
kladnách podle oãekávání zaznamenali v so-
botu, kdy si veletrhy prohlédlo témûfi 11 tisíc
náv‰tûvníkÛ. Celková náv‰tûvnost dosáhla
cca 35 tisíc osob.1)

R˘mafiov se jiÏ tradiãnû prezentoval v rámci
stánku Moravskoslezského kraje. Kromû na-

bídky ubytování, atraktivit, zimních i letních
sportÛ byla zpestfiením ochutnávka na‰eho
piva Excelent a své produkty, o které byl vel-
k˘ zájem, pfiedstavila spoleãnost Turistické
známky. Náv‰tûvníci se nejvíce zajímali
o památky, moÏnosti ubytování a cykloturis-
tiky.
Podûkování patfií pivovaru Excelent, kter˘
poskytl zdarma k ochutnávce své v˘borné
pivo, a pracovnicím Informaãního centra pfii
Mûstském muzeu R˘mafiov a Turistick˘ch
známek, které ochotnû a s úsmûvem posky-
tovaly celé ãtyfii dny informace zájemcÛm
o ná‰ region.

Lenka Baborovská,
Mûstské muzeum R˘mafiov

1) zdroj: www.bvv.cz
Fota: archiv muzea
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Proã jsem si ho vybral: Pfiemysla Voráãe
jsem si vybral do ‰tafety ze dvou dÛvodÛ. 
1. PovaÏuji jej za velice vtipného a s nadhle-
dem jednajícího ãlovûka, coÏ mnoh˘m
v dne‰ní uspûchané dobû chybí. 2. Je to ãlo-
vûk znal˘ na‰eho prostfiedí, Ïije zde od naro-
zení.

Co si pfiedstavujete pod pojmem láska?
Tak v mém vûku je pro mne láska svíãková
na smetanû s houskov˘m knedlíkem a bru-
sinkami. Ale jinak samozfiejmû láska je nej-
základnûj‰í lidská potfieba pro to, aby byl
ãlovûk v Ïivotû ‰Èastn˘.
Je v‰eobecnû známo, Ïe jste vá‰niv˘m rybá-
fiem, jak˘ je vá‰ nejvût‰í úlovek a kde jste ho
chytil?
Na ryby chodím rád, hlavnû kvÛli relaxová-
ní, ne tak kvÛli úlovkÛm. Naposledy kdyÏ
jsem lovil na Hartû, tak jsem vytáhl krásnou
pneumatiku Barum, která pfiesnû pasovala na

jeden z na‰ich autobusÛ Veolia. Kromû gu-
mov˘ch úlovkÛ se mi na háãek zatoulalo pár
kaprÛ, amurÛ, ‰tik, a ãeho si nejvíc povaÏuji,
je pstruh o délce 57 cm. LahÛdka!
Jak si pfiedstavujete ideální dovolenou v na-
‰em regionu?
Vzhledem k tomu, Ïe severomoravsk˘ region
nabízí velkou rozmanitost pfiírodních lokalit
a úkazÛ, tak svoji dovolenou v na‰em regio-
nu bych strávil ve stanu u Re‰ovsk˘ch vodo-
pádÛ se svojí rodinou a pfiáteli. Kromû válení
ve stanu, naslouchání ‰umûní vody a zpûvu
ptákÛ bychom pofiádali tzv. „tour de beer“ po
místních restauracích a hospÛdkách. Jako po-
slední zastávku bych zvolil hospodu ve
Skalách Na ·pici a pak zase zpût do stanu.
Co si myslíte o pfiístupu r˘mafiovsk˘ch spo-
luobãanÛ k seniorÛm?
Urãitû se mûsto R˘mafiov snaÏí o zaji‰tûní
seniorÛ, napfi. peãovatelská sluÏba Diakonie
se velice rozrÛstá a vyvíjí. Mûsto také posta-
vilo nov˘ dÛm pro seniory na Hornomûstské
ulici. Co se t˘ká spoluobãanÛ, tak ne vÏdy se
snaÏí star˘m lidem, ktefií jsou vût‰inou ne-
mocní a mají problémy s pohybem, nûjak˘m
zpÛsobem pomoci.
Jak vnímáte souãasnou svûtovou krizi?
A jak z toho ven?
Nedávno jsem jel na kole, zastavil na mostû
a sly‰el jsem, jak se pod ním baví dva bez-
domovci a ten jeden druhému fiíká: „Ty,
Pepo, jak se pozná ta svûtová finanãní kri-
ze?“ A ten druh˘ mu odpovídá: „Karle, kolik
zná‰ bankéfiÛ nebo milionáfiÛ?“ Pepa:
„Îádného!“ Karel: „Tak teì jich bude‰ znát
spousty!“ Celosvûtová krize se dotkne nás
v‰ech, pfiedev‰ím zdraÏováním plynu, ná-
jmÛ, pohonn˘ch hmot atd. Jak z toho ven, to
je tûÏké a myslím si, Ïe to musí vyfie‰it svû-
tové velmoci a postavit zase ekonomiku na
nohy.

Poslední otázka, budete se tento rok úãast-
nit r˘mafiovského triatlonu?
Urãitû ano, minul˘ rok jsem mûl poranûn˘
kotník, tak jsem triatlon neabsolvoval, ale le-
tos urãitû pojedu a porazím v‰echny své vy-
zyvatele! Kromû závodûní jsme jiÏ minul˘
rok pofiádali s dcerou Monikou doprovodn˘
program pro dûti nazvan˘ DuKoutek. Letos
bude dûtsk˘ koutek DuKoutek obsáhlej‰í,
s více disciplínami a cenami, proto vás
v‰echny srdeãnû zveme na leto‰ní triatlon
s doprovodn˘m programem!
Chtûl byste závûrem nûkoho pozdravit?
Nejprve chci pozdravit svoji manÏelku
Moniku, obû dcery Veroniku a Moniku, pak
pana Mgr. Vlastislava Durmana a jeho rodi-
nu, saunafie a v‰echny spolupracovníky ze
spoleãnosti Veolia.

Pfií‰tû: Pfiemysl Voráã se bude ptát Ing. Petra
Zieglera.

·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.

Vlastislav Durman se ptá Pfiemysla Voráãe

První r˘mafiovské miminko roku 2009 se jmenuje Patrik
ManÏelÛm Evû a Jifiímu Reisnerov˘m z Janovic se
narodil první leto‰ní obãánek mûsta R˘mafiova.
Stalo se to 8. ledna ve ‰ternberské porodnici.
¤íká se, Ïe miminka nosí ãáp. Ten, kter˘ pfii-
nesl prvního obãánka mûsta R˘mafiova pro
rok 2009, si dával trochu naãas. KrouÏil nad
domeãkem manÏelÛ Evy a Jifiího Reisnero-
v˘ch v Janovicích, místní ãásti R˘mafiova,
hodnû dlouho, neÏ jim nakonec nadûlil chla-
peãka Patrika.
Radostná zpráva se rychle roz‰ífiila po okolí
a na‰e redakce u toho nesmûla chybût.
Spoleãnû s pfiedsedkyní pro obãanské záleÏi-
tosti Kvûtou Sicovou jsme mladé mamince
popfiáli a pfiedali kytiãku, malého ply‰ového
medvídka a roztomil˘ obleãek modré barvy.
Mal˘ Patriãek se právû probudil a vesele kou-
kal na svût. Od maminky jsme se dovûdûli, Ïe

se narodil ve ‰ternberské porodnici za deset
minut devût ráno, váÏil 3 kg a mûfiil 49 cm.
Mal˘ Patrik je prvorozen˘m dítûtem.
Maminka Eva pracovala pfied nástupem na
matefiskou dovolenou jako dûlnice ve firmû
Prostr Janovice a tatínek Jifií je vojákem z po-
volání. „Jméno jsme vybírali tak, Ïe jsme pro-
hlíÏeli kalendáfi, pÛvodnû jsem chtûla Jifiíãka,
ale protoÏe by byl v rodinû jiÏ ãtvrt˘ v pofiadí,
rozhodli jsme se pro jméno Patrik,“ sdûlila
maminka Eva, která si nemohla vynachválit
velmi pfiátelsk˘ a dokonal˘ servis zdravotního
personálu ‰ternberské porodnice. Tatínek, kte-
r˘ chtûl b˘t u porodu, jel z Vy‰kova a dvacet
minut mu scházelo k tomu, aby na vlastní oãi
vidûl, jak jeho prvorozen˘ syn pfiichází na
svût. Ale co není, mÛÏe b˘t pfií‰tû. 
Podle slov Kvûty Sicové pfiijde na první leto‰-

ní vítání mal˘ch obãánkÛ mûsta R˘mafiova do
Ïivota s rodiãi Barborka HaÏiková, první ob-
ãánek roku 2008, a symbolicky pfiedá
Patriãkovi Ïezlo prvního R˘mafiovana. JiKo
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·kolství

Samotn˘ zápis spoãívá v tom, Ïe podáte pfii-
hlá‰ku dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání a na
základû toho fieditelka ‰koly zahájí správní fiíze-
ní (fiídí se zákonem 500/2004 Sb., správní fiád,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ). Rozhodnutí
o pfiijetí ãi nepfiijetí dítûte obdrÏíte do 30 dnÛ.
U zápisu se mÛÏete dozvûdût informace o ‰kole,
o tom, co dítû má umût pfii nástupu, co budete
potfiebovat, které poplatky a v jaké v˘‰i budete
hradit, a mÛÏete se samozfiejmû zeptat na coko-
li, co vás bude o provozu ‰kolky zajímat.
Podle ãeho fieditelka ‰kolky o pfiijetí dítûte
rozhoduje? ·kolsk˘ zákon fieditelkám ukládá,
aby pfiednostnû pfiijaly dûti v posledním roce
pfied zahájením povinné ‰kolní docházky, kte-
ré mají trvalé bydli‰tû v R˘mafiovû. Dal‰í kri-
téria si stanoví kaÏdá ‰kolka samostatnû - mÛ-
Ïe to b˘t skuteãnost, Ïe jde o pravidelnou celo-
denní docházku dítûte, Ïe jde o sourozence dí-
tûte, které jiÏ ‰kolku nav‰tûvuje, Ïe jde o dítû

zamûstnan˘ch rodiãÛ, pfiípadnû zamûstnan˘ch
rodiãÛ samoÏivitelÛ a podobnû.
Co mÛÏeme poradit rodiãÛm? Pfiedev‰ím
pfiijìte k zápisu. Pokud nepfiijdete, nemÛÏete
poãítat s tím, Ïe se pro va‰e dítû najde ve ‰kol-
ce místo tfieba v polovinû roku. Je to dÛleÏité
i pro mûsto jako zfiizovatele matefisk˘ch ‰kol,
aby mûlo dostateãn˘ pfiehled o skuteãné potfie-
bû míst v matefisk˘ch ‰kolách. U zápisu infor-
mujte o v‰em pravdivû a nic nezamlãujte - po-
kud je fieditelka informována o tom, Ïe má va-
‰e dítû napfiíklad zdravotní problémy, je moÏné
jej pfiijmout a zajistit pro nûj asistenta pedago-
ga nebo pfiizpÛsobit provoz tfiídy. KdyÏ se
o problému dozví aÏ v t˘dnech po zahájení do-
cházky dítûte, na zaji‰tûní asistenta je jiÏ po-
zdû. Pokud se takov˘ch dûtí sejde ve tfiídû ví-
ce, uãitelka jim musí vûnovat svÛj ãas a pozor-
nost na úkor ostatních dûtí a cílÛ vzdûlávacího
programu a pak se nemÛÏete divit fieditelce,

která ukonãí docházku takového dítûte po
skonãení zku‰ebního pobytu. Neexistuje Ïádn˘
pofiadník. MÛÏete klidnû pfiijít kdykoli ve sta-
noven˘ch hodinách, kritériem k pfiijetí dítûte
rozhodnû není ãas podání pfiihlá‰ky.
Nezapisujte se ve v‰ech ‰kolkách - va‰i ‰anci
na pfiijetí dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání to
nezv˘‰í. ¤editelky si porovnávají seznamy po-
dan˘ch pfiihlá‰ek na spoleãném jednání, hod-
notí je podle stanoven˘ch kritérií a pak teprve
vydávají rozhodnutí. KdyÏ bude va‰e dítû na
seznamech více ‰kolek, stejnû bude pfiijato
pouze v jedné ‰kolce, ov‰em fieditelky budou
muset vyfiizovat místo jedné Ïádosti dvû nebo
tfii.
Pokud se chcete podívat, jak to v nûkteré ‰kol-
ce chodí, a podle toho se teprve rozhodnout,
kam byste chtûli dítû umístit, mÛÏete se do-
mluvit s fieditelkou na individuální náv‰tûvû.

Odbor ‰kolství a kultury MûÚ R˘mafiov

Zápis do r˘mafiovsk˘ch matefisk˘ch ‰kol

vyhla‰ují termín zápisu dûtí k pfied‰kolnímu vzdûlávání

na 31. bfiezna 2009 v dobû od 14.00 do 16.30

• Matefiská ‰kola R˘mafiov, 1. máje 11, okres Bruntál
• Matefiská ‰kola R˘mafiov, Revoluãní 30, okres Bruntál

• Matefiská ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 3, pfiíspûvková organizace
• Matefiská ‰kola R˘mafiov, Janovice, Zámeck˘ park 6, okres Bruntál

Pozvánka k zápisu

Základní a matefiská ‰kola
Stará Ves

zve k zápisu ÏákÛ
do 1. roãníku

v úter˘ 10. února 2009

od 14.30 do 16.00

v budovû základní ‰koly
ve Staré Vsi.

K zápisu pfiineste prosím
rodn˘ list dítûte.
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V kÛÏi ... klempífie

aneb Plechafiina - Ïádná dfiina?
Klempífiské fiemeslo má poãátky v dávné historii. Lidé vÏdy potfiebo-
vali stfiechu nad hlavou, a aby jim tou stfiechou neteklo, musela b˘t
ãas od ãasu opravována. Zpoãátku dosti ãasto, to kdyÏ se na stfiechy
ch˘‰í pouÏívala sláma, bambus, rákosí a podobnû, pozdûji ménû ãas-
to, kdyÏ tyto primitivní materiály nahradily do‰ky, zpoãátku dfievûné,
pozdûji pálené z hlíny. Ta‰ka byla ve vypálené podobû poprvé pouÏi-
ta asi 4500 let pfi. Kr. na Krétû. ¤ímané se nauãili umûní vypalování
cihel od ¤ekÛ a tito zfiejmû od AsyfianÛ. Od ¤ímanÛ pochází i v˘raz
ta‰ka a z latiny je odvozeno slovo „teqere“, coÏ znamená kr˘t.
PfiibliÏnû z doby Karla Velikého pocházejí záznamy o modelech ta-
‰ek a jejich zpÛsobu ukládání. Stfie‰ní ta‰ku z pálené hlíny lze bez

nadsázky oznaãit za krytinu s neomezenou Ïivotností. Svûdãí o tom
nejen její historick˘ pÛvod, ale i to, Ïe v Evropû se dochovaly nûkte-
ré nûkolik set let staré exponáty. V moderní dobû, s pfiíchodem no-
v˘ch a staronov˘ch materiálÛ (titanzinek, hliník, povrchovû uprave-
né pozinkované plechy) a zv˘‰en˘ch nárokÛ na hydroizolaãní a te-
pelnû izolaãní vlastnosti stfiech, do‰lo k v˘raznému posunu klempífi-
ského fiemesla a k aplikaci nov˘ch konstrukãních detailÛ.
Kvalifikovan˘ klempífi je zvykl˘ pracovat s milimetrovou pfiesností.
Trendem poslední doby je, Ïe se dílenská v˘roba pfiesouvá do vût‰ích
firem, technologicky vybaven˘ch na vysoké úrovni, které poté záso-
bují montáÏní firmy.

Stojím pfied men‰ím domkem
v r˘mafiovské Zahradní ulici
s nápisem PIPA klempífiství.
Zakladatelem této firmy je Josef
Pipa, kter˘ se profesi klempífie
vyuãil v letech 1967-1970 pro
Okresní podnik sluÏeb. „Zpo-
ãátku jsem se pfiihlásil na malífie
pokojÛ a jsem docela rád, Ïe to
nevy‰lo. Po revoluci v roce 1989
jsem se z OPS rozhodl odejít
a zkusit ‰tûstí na vlastní pûst.
V ãervnu devadesátého roku
jsem s Vojtou Skoupilem dal
vzniknout prvnímu zárodku sou-
ãasné firmy a asi po tfiech letech
jsme se vydali kaÏd˘ svou ces-
tou,“ vzpomíná Josef Pipa a do-
dává, Ïe v dne‰ní dobû je firma
schopna pfiijmout jakoukoliv za-
kázku, od zamûfiení, technického
nákresu, v˘roby aÏ po finální ho-
tov˘ produkt.
Vstupuji prosklen˘mi dvefimi do
neveliké dílny, kde pracuje nû-
kolik klempífiÛ. Vítá mû usmûva-
v˘, sluÏebnû nejstar‰í klempífi
Pavel Gerhard, kter˘ bude na
chvíli m˘m prÛvodcem. Je pÛ-
vodnû vyuãen˘ jako automecha-
nik a nastoupil do firmy 1. dub-
na 1992. „Teì, kdyÏ je venku zi-
ma a nevlídno, pracujeme na za-
kázkách, na které není ãas pro
sezónní práce rozsáhlej‰ího cha-

rakteru - stfiechy, okapy a podob-
nû. Tady chlapi vyrábí napfiíklad
plechové kryty pro sluneãní ko-
lektory pro anglického a italské-
ho zákazníka, tady zase Franta
Bitala dokonãuje nerezov˘ ná-
sypník pro r˘mafiovskou pekár-
nu,“ zasvûcuje mû do klempífi-
ské v˘roby Pavel Gerhard.
Pozoruji druhého ze sluÏebnû
nejstar‰ích klempífiÛ ve firmû
Franti‰ka Bitalu, jak po dÛklad-
ném zamûfiení, nar˘sování, oh˘-
bání a vystfiiÏení drobnûj‰ích
ãástí dokonãuje poslední práce
na násypníku z nerezového ple-
chu, kter˘ je o nûco silnûj‰í neÏ
u bûÏnû vyrábûn˘ch klempífi-
sk˘ch v˘robkÛ. Pekárna potfie-
buje vût‰í násypník, proto se její
vedení obrátilo na firmu Josefa
Pipy. Sleduji Franti‰ka, jak zku-
‰enû letuje poslední spoje.
„Pfii letování cínu na mûkko mu-
síme pouÏívat patfiiãné pojivo,
vût‰inou se jedná o nûjakou ky-
selinu, pastu nebo hmotu, která
materiál upraví tak, aby cín leto-
vané místo dobfie spojil. U na‰í
profese hodnû záleÏí na pfiesnos-
ti a hlavnû kvalitû pouÏívaného
materiálu. Jak se fiíká - Dvakrát
mûfi a jednou fieÏ, u klempífiské
profese platí - Tfiikrát mûfi a jed-
nou fieÏ, chce‰-li, stfiíhej. Ne-

chceme nic ‘o‰ulit’, protoÏe zá-
kazník to za prvé okamÏitû pozná
nebo se nekvalitní práce projeví
po nûjaké dobû, za druhé to vrhá
‰patné svûtlo na firmu a pfií‰tû by
si kaÏd˘ rozmyslel, jestli nám nû-
jakou zakázku svûfií,“ hájí svû-
domitost firmy klempífi Pavel. Je
zajímavé pozorovat zku‰ené
klempífie, s jakou zruãností pro-
vádí svou ãinnost. Tu ustfiihnout,
tu zase pfiihnout, kle‰tû na plech
jim v ruce jen hrají jako nástroje
v rukou hudebních virtuózÛ.
Ke své práci pouÏívají klempífii
vût‰inou pozinkovan˘ plech,
kter˘ je z jedné strany opatfien
nejrÛznûj‰ími barevn˘mi odstíny
podle toho, jakou má zákazník
pfiedstavu. Dále se s oblibou
pouÏívá hliníkov˘ nebo mûdûn˘
plech, na stfiechy se zase pouÏívá
lehká stfie‰ní krytina zvaná
Maxidek. Ke kvalitnímu materi-
álu je potfieba mít také kvalitní
stroje. „My klempífii jsme vlast-
nû také tak trochu tesafii a pokr˘-
vaãi. Starou stfie‰ní krytinu je
potfieba odstranit, nûkteré desky
musíme vymûnit, dát novou pa-
rozábranu, musíme zhotovit no-
v˘ ro‰t, oplechovat a poloÏit no-
vou krytinu,“ fiíká pfii dokonão-
vání plechového násypníku
Franti‰ek Bitala a Pavel Gerhard

dodává, Ïe v dne‰ní dobû poãíta-
ãov˘ch technologií a internetu
uÏ má vût‰ina zákazníkÛ pfied-
stavu o budoucí podobû nové
stfiechy.
Pfii vût‰ích zakázkách, kde je po-
tfieba vût‰í spolupráce tesafiÛ, si
firma Pipa najímá osvûdãenou
tesafiskou firmu. „Spolupracuje-
me s vût‰ími firmami, napfiíklad
s RD R˘mafiov, 5. stavební nebo
s vrbenskou firmou Twi, která se
zab˘vá v˘robou plastov˘ch oken
a my jim k tomu vyrábíme para-
pety. Je také spousta dal‰ích
podnikatelÛ a firem, se kter˘mi
spolupracujeme. Dnes se uÏ stfie-
chy neopravují, lidé chtûjí vût‰i-
nou v˘mûnu staré stfiechy za no-
vou,“ informuje o velk˘ch za-
kázkách klempífi Pavel Gerhard.
Chlapi pfii na‰em rozhovoru pil-
nû a s fortelem pokraãují ve své
práci. KrytÛ na sluneãní kolekto-
ry pomalu pfiib˘vá a násypník
pro pekárnu je jiÏ témûfi hotov.
Zanedlouho nás ãeká transport
násypníku a jeho instalace pfiímo
v provozu pekárny. V‰echno je
naãasováno témûfi na minuty.
Na dotaz, jaká byla nejhor‰í za-
kázka firmy Pipa, odpovídá
Pavel pfiesvûdãivû, Ïe to bylo 
oplá‰tûní budovy Rojany se za-
oblenou stfiechou na tfiídû Hrdi-

reportáÏ
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nÛ. „Pracovali jsme asi ve dva-
náctistupÀov˘ch mrazech a váz-
lo tam ze strany investora témûfi
v‰echno, pak nastaly nûjaké fi-
nanãní tahanice a hledání neexi-
stujících chyb, nakonec v‰e dob-
fie dopadlo,“ doplÀuje s úsmû-
vem zku‰en˘ klempífi.
A kde pracovali na zakázce nej-
dále? V Ostravû, Plumlovû,
Olomouci, Havífiovû a Karviné.
Ale jak potvrzuje Pavel, jednalo
se vÏdy o akci pro stálou kliente-
lu. Snahou firmy není brát za
kaÏdou cenu jakoukoliv zakáz-
ku, ale pfiedev‰ím udrÏet si stálé
zákazníky v regionu a také aby
zamûstnanci byli se sv˘mi rodi-
nami. „I tak chodí‰ do práce na
sedm a vrací‰ se aÏ veãer. DomÛ
se chodí‰ jen vyspat. Ale to tak
funguje asi v dne‰ní dobû u kaÏ-
dého poctivého fiemesla, pokud
si chce‰ vydûlat slu‰n˘ peníze,“
posteskl si s úsmûvem Pavel
Gerhard.
Ptám se, zda si chlapi vzpome-
nou na nejmen‰í zakázku. Pavel
s úsmûvem pohotovû odvûtí: „To
je podle zákazníka taková zakáz-
ka, kterou bychom mu podle nûj
mohli udûlat z ‘nûjak˘ch zbytkÛ’
2x2 metry,“ dávají se do smíchu
klempífii. Co se opravdu nejmen-
‰ích zakázek t˘ãe, jedná se vût‰i-
nou o nûjaké drobnûj‰í opravy,
napfiíklad lucerniãek ze hfibitova.
Bábinka si ani neuvûdomí, Ïe
i nad takovou drobností stráví
klempífi hodinu a pÛl, ale nelze jí
úãtovat ãtyfii stovky, protoÏe no-
vá lampiãka stojí pût stovek
a ona by to urãitû nepochopila.
„Zkrátka fieknu, tady to máte,
matko, a nechci za to nic,“ vy-
práví o náv‰tûvách dÛchodcÛ
Pavel Gerhard.
A je tady povel k odchodu.
Jdeme zamûfiovat s Janem
Hudáãkem dva parapety pro zá-
kazníka. Sedáme do auta a zane-
dlouho jsme tam. Je‰tûÏe je
R˘mafiov tak malé mûsto. „První

zásada je zmûfiit si hloubku vza-
du u okna, ne vpfiedu, protoÏe ta-
dy vpfiedu jsou ty ‰palety rozjet˘.
TakÏe to má pfiesnû 116,5 cm
a teì pfiiloÏením pravého úhlu
k oknu zjistím, o kolik se mi to
rozchází vpfiedu oproti zadní
ãásti. A vidím, Ïe vlevo je to plus
1,2 cm a vpravo to je 1,1 cm. Teì
si zmûfiím hloubku na levé i na
pravé stranû a vidím, Ïe vlevo je
to 14,5 cm po hranu fasády, dru-
há strana je 15 cm. Teì je‰tû pfii-
ãtu vpfiedu 3 cm, podle normy,
aby byl parapet s dostateãn˘m
pfiesahem a voda nestékala po
fasádû, a nakonec si zmûfiím v˘‰-
ku parapetu vzadu u okna, dáme
si 2,5 cm a jedno okno máme ho-
tovo. To samé udûláme i s dru-
h˘m oknem a mÛÏeme jet zpátky
do dílny parapety vyrobit,“ popi-
suje zamûfiení parapetÛ Jenda
Hudáãek. Druhá dílna firmy
Pipa je velmi dobfie zafiízena,
prostorná a dostateãnû prosvûtle-
ná a hlavnû s nov˘mi stroji.
V‰emu vévodí nová elektrická
oh˘baãka plechÛ, vedle jsou ulo-
Ïeny na pohybliv˘ch kotouãích
obrovské svitky plechÛ rÛzn˘ch
barev a provedení. A spousta
nejrÛznûj‰ích pomÛcek a pfií-
pravkÛ nezbytn˘ch pro práci
klempífie.
„Parapety vyrábíme zejména
pro velké firmy - r˘mafiovskou
5. stavební nebo vrbenskou fir-
mu Twi. Jsem schopen za jedin˘
den nainstalovat na panelák asi
70 parapetÛ,“ pfiesvûdãuje
o svém umu klempífi Jenda
Hudáãek. Nûkter˘m firmám nebo
podnikatelÛm se zdají finanãní
poÏadavky firmy Pipa nadhod-
noceny, ale opak je pravdou.
Zavedené firmy vûdí, Ïe dnes
hraje nejvût‰í roli kvalita. Rychle
a ménû kvalitnû platilo moÏná
pfied dvaceti a více lety. Pokud
se pouÏijí na v˘robu kvalitní
prvky, projeví se to v déle trvají-
cí Ïivotnosti celé zakázky a zá-

kazník do ní nemusí investovat
znovu za pár let nebo dokonce
mûsícÛ. „Mnohé firmy, podnika-
telé a zákazníci vyuÏívající klem-
pífisk˘ch sluÏeb by si mûli dát po-
zor na podezfiele nízké ceny pre-
fabrikovan˘ch klempífisk˘ch prv-
kÛ od nûkter˘ch dodavatelÛ, kte-
ré je zpravidla moÏné uplatnit
jen pfii pouÏití plechÛ o men‰í
tlou‰Èce, a to i niÏ‰í, neÏ pfiipou-
‰tí souãasná platná ãeská nor-
ma. Na trhu v‰ak i nadále pÛso-
bí nûkolik stfiedních firem schop-
n˘ch operativní atypické v˘roby
pro potfieby slohovû nároãnûj-
‰ích konstrukcí, a my k nim pat-
fiíme,“ dodává zcela váÏnû klem-
pífi Jenda.
Mezitím co vyprávíme, vznikají
pod jeho rukama dva pfiesné pa-
rapety. „Nejdfiíve je potfieba si
spoãítat rozvinutou ‰ífii parapetu
a pak ji musím pfienést na pfii-
praven˘ plech,“ komentuje své
poãínání Jenda. Rychlé v˘poãty
na kalkulaãce a rozvinutá ‰ífie je
na svûtû. Jdeme pro plech.
Zaãátek velkého svitku putuje na
stfiíhaãku a podle pfiesn˘ch roz-
mûrÛ stfiíhá klempífi dva kusy
plechu. Teì je‰tû zb˘vá nar˘so-
vat lemy a pfieklady. „Vím, Ïe ta-
dy bude okno, to je zadní díl, ta-
dy poteãe voda, teì si musíme
naznaãit pod úhlem pfiední od-
klony parapetu a mÛÏeme je
pfiesnû podle rysky ustfiihnout.
Zb˘vá ruãnû zaoblit rohy a mÛ-
Ïeme jít na oh˘baãku,“ komen-
tuje svÛj pracovní postup.
Netrvá dlouho a v ruce zku‰ené-
ho klempífie se
objevují dva
hotové v˘rob-
ky, se kter˘mi
se v momentû
vydáváme k zá-
kazníkovi na
montáÏ. Ta je
rovnûÏ otázkou
nûkolika minut.
Tady se potvr-
dilo pravidlo
o pfiesném mû-
fiení a stfiíhání.
V‰e naprosto
dokonale pasu-
je k oknu.
Vracíme se na
základnu firmy
Pipa, kde mû uÏ
ãeká Franta
s hotov˘m ná-
sypníkem, a vy-
ráÏíme do pe-
kárny. Prochá-
zíme voÀav˘m
provozem. Sta-

r˘ násypník, kter˘ nestaãil kapa-
citnû pokr˘t v˘robu, je uÏ od-
stranûn a ve stropû zeje velká dí-
ra, kam pfiijde nainstalovat nov˘.
V̆ tahem vyjíÏdíme do prvního
patra a klempífi zkou‰í prÛchod-
nost násypníku otvorem. Nûkde
to je‰tû drhne. Díra je ãtvercová
a má stûny na spodní hranû do
kónusu. Nezb˘vá neÏ otvor 
upravit tak, aby tam násypník
pohodlnû vklouznul. Na fiadu
pfiichází kladivo a majzlík. Není
to práce na dvû minuty. Beton
jen pomalu ustupuje tvrdému se-
káãi. Pomalu se otvor pfiizpÛso-
buje vyrobenému násypníku.
Horko z pece dûlá své. KrÛpûje
potu stékají Frantovi po tváfii.
Poslední betonov˘ v˘ãnûlek je
odstranûn. Zkou‰ka prÛchodnos-
ti a násypník se pomalu dostává
pfies stropní otvor dolÛ. Jeho
manÏety se zarazí o kachlovou
podlahu. Je to pfiesné. Zb˘vá na-
sadit vrchní ãást a vyzkou‰et,
zda hnûtací stroj po najetí k ná-
sypníku odpovídá jeho rozmû-
rÛm. Zkou‰ka a je patrné, Ïe 
okraj lemÛ vadí. Na fiadu pfiichá-
zí nÛÏky na plech. Staãí jen ma-
linko pfiistfiihnout a je po problé-
mu. Vrchní ãást je hotova.
SjíÏdíme v˘tahem dolÛ a zji‰Èu-
jeme po poradû s technology v˘-
roby, Ïe bude potfieba vyrobit je‰-
tû plechov˘ límec, aby se tûsto
dostalo pfiímo ke stroji. Pro zku-
‰eného klempífie otázka nûkolika
desítek minut na základnû firmy.
Po obûdû uÏ má r˘mafiovská pe-
kárna nov˘ násypník se v‰ím v‰u-
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dy. Na vãasném dokonãení klem-
pífiské práce je totiÏ závislá dal‰í
firma, která bude pro nov˘ stroj
pfiipojovat vzduchotechniku.
A jak vidí zakladatel firmy Josef
Pipa její budoucnost? „Zákla-
dem v‰eho je, aby ãlovûk pro‰el
v‰ím, ãím mÛÏe u fiemesla projít.
Budoucnost vidím i pfies finanãní
krizi ve svûtû velmi optimisticky.
Máme mladé lidi, mají zájem dû-
lat, dûlají a vydûlají si. Práci
jsme schopni zajistit na‰im za-
mûstnancÛm celoroãnû, coÏ je
v této profesi, která je spí‰ se-
zónní povahy, velmi dÛleÏité.

Jsme generaãní firma a ãlovûk se
musí pfiipravit na fakt, Ïe je a bu-
de nahraditeln˘, musí se s tím
smífiit a musí vytvofiit podmínky,
aby jednou mohl b˘t nahrazen.
Firmu jsem postavil na dÛvûfie
a spolupráci, a o tom to je,“ do-
dává na závûr na‰í reportáÏe ma-
jitel firmy Josef Pipa.

(Dûkuji Josefu Pipovi a klempí-
fiÛm Pavlovi, Frantovi, Jardovi,
ZdeÀkovi, Jendovi, Petrovi a Mir-
kovi za to, Ïe mohla tato reportáÏ
o profesi klempífie vzniknout.)

JiKo

Kradl v restauraci
Policisté zahájili 7. ledna trestní stíhání 31le-
tého muÏe z R˘mafiova, kter˘ loni v listopa-
du v restauraci na Ml˘nské ulici okradl jed-
noho z hostÛ. Tomu mûla ve chvíli, kdy pro-
cházel kolem jeho stolu, upadnout na zem
ledvinka. Obvinûn˘ muÏ vyuÏil nepozornos-
ti majitele ta‰ky a ponechal si ji. Uvnitfi led-
vinky byla penûÏenka s hotovostí 5 000 Kã
a mobilní telefon. Trestní stíhání je vedeno
na svobodû.

Po‰tovního lupiãe zahnal pes
V pátek 9. ledna ráno vstoupil maskovan˘ muÏ
s pistolí v ruce na poboãku po‰ty v Dûtfiichovû
nad Bystfiicí. Vedoucí po‰ty vyzval k vydání fi-
nanãní hotovosti a na pracovní pult poloÏil 
igelitovou ta‰ku. Vedoucí pachateli sdûlila, Ïe
mu Ïádné peníze nevydá, a varovala jej, Ïe po-
kud neopustí po‰tu, pustí na nûj svého psa.
Lupiã se zalekl a rychle ode‰el. Odjel ·kodou
Felicií tmavû zelené nebo modré barvy bez
SPZ smûrem na RyÏovi‰tû.

Popis pachatele: muÏ ve vûku 20 aÏ 30 let,
v˘‰ky 180 cm, ‰tíhlé postavy, na sobû mûl ãer-
nou bundu, tmavé kalhoty s ãerven˘mi pruhy
na bocích, na hlavû ãernou pletenou kuklu, na
rukou ãerné pletené rukavice. Hovofiil plynule
ãesky, bez pfiízvuku ãi vady fieãi.
Îádáme vefiejnost o spolupráci pfii pátrání.
Pfiípadné informace o neznámém vozidle ne-
bo k osobû pachatele pfiijme kterékoliv oddû-
lení PâR nebo se mÛÏete obrátit na telefonní
linku 158.

·koda u nehody
pfiesáhla 200 tisíc

K váÏné dopravní nehodû do‰lo 10. ledna
u Ondfiejova. ¤idiã z Olomouce v Peugeotu
dostal na namrzlé vozovce smyk a v zatáãce
pfiejel do protismûru, kde se stfietl s protijedou-
cím VW Touran. Obû vozidla skonãila v pfií-
kopu, náraz byl tak siln˘, Ïe vytrhl motor
Peugeotu. Pfii havárii utrpûla trojãlenná posád-
ka VW Touran lehká zranûní, fiidiãe Peugeotu
a jeho 20letou spolucestující pfievezli záchra-

náfii k o‰etfiení do nemocnice v Bruntále. Na
vozech vznikla celková ‰koda za 250 tisíc Kã.

Zlodûj plenil
v zahradních chatkách

Zlodûj fiádil zaãátkem ledna v zahrádkáfiské
kolonii v R˘mafiovû. Vloupal se do nûkolika
chatek, rozbíjel okna i vnitfiní vybavení a od-
ná‰el v‰e cenné, hlavnû náfiadí. ·kody, které
napáchal, celkovû pfiesáhly 30 tisíc Kã.

Vloupal se do kovo‰rotu
Policisté OOP R˘mafiov ‰etfií pfiípad vloupá-
ní do objektu kovo‰rotu na NádraÏní ulici
v R˘mafiovû. V polovinû ledna neznám˘ pa-
chatel vystfiihl otvor v plechové stfie‰e budo-
vy kovo‰rotu, kter˘m vnikl dovnitfi. V pfiíze-
mí rozbil zámek dvefií a dostal se do kance-
láfie v˘kupu sbûrn˘ch surovin, odkud odcizil
finanãní hotovost pfies 50 tisíc Kã.

Z podkladÛ tiskové mluvãí
Policie âR Bruntál

Hasiãi v terénu
Profesionální r˘mafiovská jednotka Hasiã-ského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje vyjíÏ-
dûla od zaãátku roku 2009 k 11. lednu k ‰esti pfiípa-
dÛm.

3. ledna hasiãi likvidovali poÏár auta na
OkruÏní ulici v R˘mafiovû. O dva dny pozdû-
ji hasili poÏár komína v Harrachovû, násle-
dující den pomáhali pfii otevfiení bytu na

ÎiÏkovû ulici v R˘mafiovû, podobnou pomoc
poskytli také 11. ledna na Sokolovské ulici.
7. ledna hasili saze v komínû ve Staré Vsi.
V sobotu 10. ledna zasahovali hasiãi u váÏné

dopravní nehody v Ondfiejovû. Na
místû zásahu se nacházela dvû ãel-
nû havarovaná vozidla, jedno v pra-
vém a druhé v levém pfiíkopu pod
svahem na stfie‰e. O zranûné se po-
starali lékafii tfií sanitních vozidel.
Z vozidla Peugeot vypadl motor na
silnici a jednotka provedla úklid
provozních kapalin a odpojení au-
tobaterií. Po zdokumentování neho-
dy dopravní policií byly vraky na-
loÏeny na vozidlo odtahové sluÏby.
Na místû zasahovala také Policie
âR z R˘mafiova, která uzavfiela
místo nehody a fiídila dopravu.

Z podkladÛ HZS R˘mafiov
zpracoval JiKo

Fota: archiv HZS MSK
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Organizace a spolky

Jeseníky nosí hrdû na hrudi stovky lidí z celého âeska
Neformální sdruÏení 28 mûst a obcí Jeseníky pfies
hranici, jehoÏ ãlenem je i R˘mafiov, pfiipravilo pro
loÀsk˘ vánoãní trh zcela nov˘ produkt - triãka
z kolekce Jeseníky s regio-
nálními motivy nebo sloga-
nem „SjíÏdím Jeseníky“.
„Pfiipravili jsme celkem
desítku motivÛ triãek.
Pûtice byla s regionální-
mi motivy, jako je Pra-
dûd, Ovãárna, âertovy
kameny, Petrovy kameny,
Kralick˘ SnûÏník, a pûtice
s v˘stiÏn˘m nápisem SjíÏ-
dím Jeseníky, kter˘ byl
doplnûn o obrázek lyÏafie,
bûÏkafie, snowboardisty,
sáÀkafie nebo cyklisty. Vû-
fiili jsme, Ïe triãka milov-
níky na‰ich hor zaujmou, a na‰tûstí jsme se
nespletli,“ shrnuje Jana Kostelníková, mana-
Ïerka sdruÏení Jeseníky pfies hranici.
V období dvou mûsícÛ se podafiilo prodat ne-
uvûfiiteln˘ch sedm set triãek. „Nejvíc se líbil

motiv lyÏafie a snowboardisty. Z regionálních
motivÛ pak lidi nejvíc zaujal motiv Petrov˘ch
kamenÛ s vyobrazením letící ãarodûjnice.

Poãet prodan˘ch triãek povaÏujeme za ob-
rovsk˘ úspûch a uÏ nyní evidujeme dal‰í ob-
jednávky. Volají nám milovníci JeseníkÛ z ce-
lého âeska. Triãko chtûjí buì pro sebe nebo
jako dárek k narozeninám pro nûkoho blízké-

ho. Víme i o tom, Ïe nûkterá triãka putovala
pod vánoãní stromeãky do Nûmecka, Polska
i do Turecka,“ uvedla Jana Kostelníková.

Cílem této kampanû bylo
propagovat Jeseníky a ge-
nerovat finanãní pro-
stfiedky pro realizaci pfii-
pravovaného projektu
Jeìte s dûtmi na piknik,
kter˘ navrhuje vybudová-
ní tematick˘ch odpoãin-
kov˘ch míst u cyklistic-
k˘ch a turistick˘ch tras
v cel˘ch Jeseníkách.
Obojí se povedlo. Pro
dal‰í mûsíce plánujeme
roz‰ífiit poãet motivÛ
o letní sporty a dal‰í regi-
onální motivy. Aktuální

nabídku triãek lze sledovat na webu
www.trickajeseniky.cz.

Tereza Schreiberová,
koordinátorka sdruÏení

Jeseníky pfies hranici

Z okolních obcí a mûst

Stoletá obãanka Staré Vsi
Dne 1. února 2009 se doÏívá v plné síle úctyhodného

vûku sta let

paní Marie Machalová

ze Staré Vsi.

Do dal‰ích let jí pfiejeme hlavnû hodnû zdraví, ‰tûstí
a spokojenosti.

Za Obecní úfiad ve Staré Vsi
Mgr. Petr Stanûk

Masopustní veselice
Oddíl kopané a Obecní úfiad ve Staré Vsi

pofiádají v sobotu 14. února 2009

masopustní rej
PrÛvod se vydá na svou pouÈ po obci v 9 hodin od místního kina

Srdeãnû zveme v‰echny zájemce, ktefií se chtûjí zúãastnit!

Masopustní veselice a rej masek bude
po ukonãení prÛvodu pokraãovat v kinû

Zvou pofiadatelé
Mgr. Petr Stanûk

Osudy dávn˘ch nemluvÀátek aneb Babybox pod lískov˘m kefiem
Zrození potomka, pokraãovatele
rodu, je, pfiesnûji mûlo by b˘t,
snad nejkrásnûj‰ím okamÏikem
v lidském Ïivotû. O‰idné je slÛv-
ko „mûlo“, protoÏe Ïivot praktic-
k˘ skr˘vá nejednu abnormalitu
a to, co je pro drtivou vût‰inu dÛ-
vodem k radosti, mÛÏe b˘t u to-
ho zbytku nemilou pfiítûÏí. Îel
právû zrození dítûte nevyjímaje.
Je tomu tak dnes, v dobû anti-
koncepce a potratÛ, b˘valo tomu
tak i pfied staletími.
Tfieba zrovna na R˘mafiovsku,
odkud je ná‰ pfiíbûh, mající svÛj
zaãátek na zaãátku léta v roce
1626, kdy do kraje pfii‰la vojska
generála Mansfelda. Vojáci byli
vût‰inou Dánové protestantské-
ho vyznání a lidmi byli, hlavnû
zpoãátku, pfiijímáni pfiíznivû ja-

ko osvoboditelé od katolické
nadvlády. Pravda, pozdûji se
vztahy s vojáky zmûnily k hor‰í-
mu, Ïoldáci se vÏdy nechovali 
ohleduplnû, vymáhali své poÏit-
ky leckdy neurvale bez ohledu
na moÏnosti domácího obyvatel-
stva.
Tehdy se to dûlalo tak, Ïe do kaÏ-
dé chalupy byl pfiidûlen voják
nebo i více „na byt a stravu“.
Takov˘ verbífii na vojnu mnohdy
násilím odveden˘ muÏ Ïil s do-
mácími v jedné svûtnici, jedl
s nimi a nûkdy, kdyÏ byl v dobré
náladû ãi se nejednalo vyloÏenû
o nûjakého lumpa, dokonce po-
máhal v domácích pracích. Ba
stávalo se, Ïe se ubytovan˘ bo-
jovník v chalupû nebo v obci za-
miloval - se v‰emi z toho ply-

noucími dÛsledky. Nebo násled-
ky, máte pravdu! Ani to není no-

vá vûc pod sluncem, staãí se roz-
hlédnout po dûdinû, do kolika

Usedlost ã. 22, lískové kefie pfied domem slouÏily jako místo pro od-
kládání dûtí Foto: Jaroslav Chytil

Fota: archiv IC R˘mafiov
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Li‰ákova stezka
Zaãátkem kvûtna 2008 jsem coby ko-
ordinátorka environmentální v˘cho-
vy, vzdûlávání a osvûty (EVVO) na
‰kole vypracovala a podala projekt 
oznaãen˘ názvem Li‰ákova stezka.
To proto, Ïe státní podnik Lesy âR
vyhla‰uje kaÏdoroãnû v rámci nadaã-
ního programu granty na podporu po-

pularizace péãe o Ïivotní prostfiedí.
Obsahem zmínûného projektu byla
my‰lenka pfiiblíÏit ÏákÛm na‰í ‰koly,
ale zdaleka ne jen jim, jesenickou fló-
ru, konkrétnû pfiispût k poznávání
a znalostem o stromech, které je moÏ-
né vidût v CHKO Jeseníky.
Mûli jsme ‰tûstí, projekt se hodnotící

komisi líbil, a tak jsme z LesÛ âR ob-
drÏeli sponzorsk˘ dar na realizaci.
Jak se v‰e podafiilo, se mÛÏete sami
pfiesvûdãit uÏ zaãátkem jara, kdy bu-
de stezka, umístûná v areálu Z·
Bfiidliãná, zpfiístupnûna ‰iroké vefiej-
nosti. 

Kvûta Dûrdová

rodin se pfiiÏenil voják slouÏící
v nedalek˘ch kasárnách pod
Sluneãnou. V nejednom pfiípadû
se tak fie‰ilo nenadálé tûhoten-
ství, co si budeme nalhávat...
JenÏe ná‰ „tatínek v oãekávání“
mûl zjistitelné jméno, bydli‰tû,
zploditel dítka v období tfiicetile-
té války mûl jméno, které si sám
urãil, bydli‰tû v „‰irém poli“
a jeho velitelé fie‰ili takové pro-
blémy podle nálady a svûdomí.
Vût‰inou nijak!
V Lomnici mûli Dánové jakousi
dílnu na opravy zbraní v b˘valé
obecní kovárnû, která stávala
pfied dne‰ním ã. 22 a kam vede
cesta vedle zastávky autobusÛ
u lomnické ‰koly. Tu kovárnu
Dánové u lomnické obce dokon-
ce v rámci dobr˘ch vztahÛ od-
koupili (!) spolu s nedalek˘m
pozemkem na hfibitov, jak bylo
star˘m místním kronikáfiÛm zná-
mo. Království dánské se od
vlastnictví nikdy nedistancova-
lo, ani ho nepotvrzovalo, tudíÏ
i dnes, kdy od dánského odcho-
du uplynulo 382 let, by teoretic-
ky ãást pozemku ã. 1662/2 a ce-
l˘ pozemek ã. 495 ve tvaru ne-
obvyklého sedmiúhelníku mohly
patfiit dánské královské rodinû...
VraÈme se zpût do roku 1627,
kdy Dánové Lomnici opou‰tûjí
a s nimi odchází nûkolik chasní-
kÛ coby novû naverbovan˘ch
vojákÛ. Známe dokonce jejich
jména, nevíme v‰ak, kolik zde
zanechali Dánové sv˘ch potom-
kÛ, pfieváÏnû je‰tû nenaroze-
n˘ch. Jsme u jádra na‰eho pfiíbû-
hu s tragick˘m obsazením,
truchliv˘mi jednáními a relativ-
nû ‰Èastn˘m koncem. Souvisí to
se v‰eobecn˘m osudem novoro-
zeÀat v dobû nejen 17., ale nej-
ménû i celého 18. století.
UkáÏeme si to na nûkter˘ch fak-
tech, potvrzen˘ch p. Kráãmarem
ze ·tûpánova u Olomouce, kter˘
se problematikou do hloubky
a odpovûdnû zab˘vá.
Kojenecká úmrtnost dosahovala
v bûÏn˘ch letech asi 60 %, v do-
bách hladu nebo epidemií se nû-

kde blíÏila aÏ k 80 %, tedy z de-
seti Ïivû narozen˘ch dûtí jich
osm zemfielo do vûku dvou let!
Ale pozor, za dûti se povaÏovala
pouze ta novorozeÀata, která by-
la pokfitûna! V pfiípadech, kdy se
to z nûjak˘ch dÛvodÛ nestihlo
a dítû nebylo pokfitûno, nebylo
povaÏováno za dítû, nesmûlo b˘t
pohfibeno na hfibitovû, n˘brÏ nû-
kde jinde, nejãastûji za hfibitovní
zdí, kam se zakopávali nekatolí-
ci, sebevrazi a vÛbec osoby,
u kter˘ch nebyl katolick˘ kfiest
potvrzen. Toto opatfiení bylo ve
své dobû velmi deprimující a ne-
‰Èastní rodiãe se je snaÏili nûja-
k˘m zpÛsobem obcházet, dítû
pfiece nebude spaseno! Zoufalé
poboÏné matky to fie‰ily takzva-
n˘m stfie‰ním kfitem. Je znám
i od kostela sv. Jifií v Lomnici.
Jak vypadal?
Pfiedstavte si rodinu, kde se na-
rodí dítû buì mrtvé a nebo zem-
fie v nûkolika hodinách po poro-
du. ·ance na kfiest není, na faru
je daleko a aÏ do roku 1782
v Lomnici ani fara nebyla, muse-
lo se do RyÏovi‰tû. Je pravdou,
Ïe existoval jak˘si nouzov˘
kfiest, musela k nûmu b˘t svûce-
ná voda a musela b˘t prokázána
zachovalost a hodnovûrnost kfití-
cích. Nebylo to v niÏ‰ích sociál-
ních vrstvách snadno proveditel-
né. Mnoho dûtí tudíÏ umíralo ne-
pokfitûno, matky v zoufalé snaze
po jejich spasení chodily za nocí
na hfibitov a mrtvé dûti zakopá-
valy okolo kostela tak, aby na
hrobeãek (musel b˘t zamasko-
ván) dopadala voda z kostelní
stfiechy. AlespoÀ...
Jin˘ problém byl s dûtmi naroze-
n˘mi v urãit˘ch mûsících. V ãer-
vnu, ãervenci a srpnu se dûti ro-
dit nemûly vzhledem k tomu, Ïe
byly v tûchto pfiípadech poãaty
v dobû církevních pÛstÛ a vÛbec
v období pokání. Dûti narozené
v létû byly zvlá‰tû v bigotností
proslul˘ch obcích opovrhovány
a jejich rodiãe pokládáni za lidi
málo zboÏné a mravné. Mluvíme
stále o dûtech „z loÏe manÏelské-

ho“, coÏ teprve kdyÏ ‰lo o dítka
nemanÏelská! V takov˘ch a vÛ-
bec ne fiídk˘ch pfiípadech, jak by
se zdálo, byli rodiãe ãasto rádi,
Ïe smrt dítûte vyfie‰ila tûÏkou si-
tuaci.
I v tûch dobách byly dûti odklá-
dány, nûkdy se dávaly na práh
bohat‰ím rodinám, jsou zázna-
my, Ïe se tak dûlo i u dvefií klá‰-
terÛ (RyÏovi‰tû), dûti byly nalé-
zány potrhány v lese od divoké
zvûfie atd. V Lomnici a asi i jin-
de, kde klá‰terní zafiízení nebylo,
byl po válce s pfiítomností DánÛ
praktikován zpÛsob odkládání
do velk˘ch lískov˘ch kefiÛ, je-
jichÏ následovníci podnes rostou
na pÛvodním místû, právû uÏ na
zaãátku zmínûné dánské vojen-
ské kovárny. Zde nalezen˘m ne-
mluvÀatÛm se fiíkalo „lísková
pacholata“. Pozdûji zde byla po-
stavena malá kapliãka mezi dvû
lípy, zbofiená po roce 1946.
Solidní lomniãtí dûjepisci místo
zdÛvodÀovali tím, Ïe stavení
vedle „odkládacího“ místa byl
velk˘ statek rodiny TostÛ, Ïel
majitelé byli bezdûtní a po válce
v roce 1627 nûkdo usoudil, Ïe
kdyÏ Tostovi dobfie vycházeli
s Dány, tak se postarají i o dûti
po dánsk˘ch vojácích. Stalo se
tak! KdyÏ nûkdy v roce 1672
statkáfi Tost umíral, dûlil majetek
mezi pût potomkÛ stejného stáfií.
Velkou usedlost zdûdil bÛhví-
proã Georg Tost, na ostatní zby-
ly chalupy z „hrsti“ okolo statku, 
osídlené nádeníky.
Lze soudit, Ïe „babybox“ napro-
ti TostÛm existoval i dále, v obci
byli pofiád ubytovaní nûjací vo-
jáci, co jen tûch válek bylo. 
F. Riedl soudí, Ïe poslední pfií-
pad se stal v roce 1866, ale Ïe ‰lo
o klamání vefiejného mínûní.
Matka odloÏeÀátka nebyla v po-
mûru s vojákem ze zde ubytova-
n˘ch, n˘brÏ s podomním ob-
chodníkem z Tylova. Ze stejné-
ho zdroje se téÏ dovídáme, jak to
v‰e probíhalo a jakou roli v tom
hrály dal‰í generace TostÛ.
OdloÏené robû dostala na starost

baba, fieknûme Agatha, bydlící
v domku u mostu pfies potok,
kdyÏ se jde od hospody k lom-
nickému nádraÏí. Hrbatá a asi
i jinak postiÏená osoba byla snad
nemanÏelsk˘m dítûtem dal‰í ge-
nerace TostÛ, a tak jí koupili do-
mek u potoka, stavení s velmi
‰patnou povûstí. Pfiedchozí maji-
telé pfiipravovali rÛzné léãivé ná-
levy a podezíráni z ãarodûjnic-
k˘ch praktik si vzali oba najed-
nou Ïivot. Tostovi dÛm koupili
za babku pro Agathu, pozdûji ji
v domû vystfiídala rovnûÏ asi nû-
jak postiÏená Tekla. Tady se vy-
chovávaly odloÏené dûti a zdá
se, Ïe na nû pfiispívala ãásteãnû
i obec. Dûti si uÏ v té dobû ne-
osvojovali Tostovi, ale i jiní,
smutné a stra‰idelné povûsti si
dÛm uÏíval dál.
Je‰tû za 2. svûtové války v nûm
jedna rodina umístila svého zfiej-
mû du‰evnû nemocného syna, tû-
lesnû ov‰em velkého siláka. Îil
ve sklepní místnosti za vût‰ím
zamfiíÏovan˘m oknem. Obãas se
bavil s procházejícími lidmi, aby
se vzápûtí rozzufiil s pûnou u úst.
Tradovalo se, Ïe pfii plebiscitu na
podzim 1938 byl dopraven k hla-
sování o pfiíslu‰nosti k ¤í‰i
v kleci, která se pouÏívala na
pfieváÏení prasnic, a aÏ pfied do-
mem, kde se hlasovalo, mu lékafi
z RyÏovi‰tû vstfiíkl injekci na
uklidnûní. Odhlasoval „Ja“ a pak
klidnû ode‰el po sv˘ch do svého
sklepa. Odsunu po roce 1946 se
asi nedoÏil.
Po válce v domû bydleli Holko-
viãovi a neklidn˘ genius loci se
pr˘ nijak neprojevoval. Dnes je
zde mírn˘ hrbol po zbourané
chalupû a v‰e, o ãem bylo vyprá-
vûno, patfií spí‰ do místního bá-
jesloví. NejbliÏ‰í babybox je
snad aÏ v Olomouci, jen ty kefio-
vité lísky rostou zatím na svém
dávném, povûstmi opfiedeném
místû.
(Z pfiipravované publikace
U Sluneãné v lese tma aneb
Lomnice tajemná.) 

Jaroslav Chytil
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Známá i neznámá v˘roãí
31. 1. 1929 zemfi. Jan Karafiát, prozaik a teolog, autor pfiíbûhÛ pro

dûti (nar. 4. 1. 1846) - 80. v˘roãí úmrtí
2. 2. 1849 nar. Pavol Országh Hviezdoslav, slovensk˘ spisovatel

a pfiekladatel (zemfi. 8. 11. 1921) - 160. v˘roãí narození
2. 2. 1889 nar. Emil Vachek, romanopisec, humorista, autor de-

tektivek (zemfi. 1. 5. 1964) - 120. v˘roãí narození
3. 2. 1809 nar. Felix Mendelssohn-Bartholdy, nûmeck˘ skladatel

a dirigent (zemfi. 4. 11. 1847) - 200. v˘roãí narození
5. 2. 1914 nar. William Burroughs, americk˘ prozaik (zemfi. 2. 8.

1997) - 95. v˘roãí narození
7. 2. 1864 zemfi. Vuk Stefanoviç KaradÏiç, srbsk˘ filolog, etno-

graf, historik, tvÛrce novodobého srbského spisovného
jazyka, zakladatel moderní srbské literatury (nar. 2. 10.
1787) - 145. v˘roãí úmrtí

7. 2. 1869 nar. Jindfiich ·imon Baar, spisovatel a sbûratel pohá-
dek (zemfi. 24. 10. 1925) - 140. v˘roãí narození

8. 2. 1834 nar. Dimitrij Ivanoviã Mendûlejev, rusk˘ chemik, ob-
jevitel periodického zákona chemick˘ch prvkÛ (zemfi.
2. 2. 1907) - 175. v˘roãí narození

10. 2. 1929 nar. Franti‰ek Nepil, prozaik a scenárista (zemfi. 8. 9.
1995) - 80. v˘roãí narození

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

12. 2. 1804 zemfi. Immanuel Kant, nûmeck˘ filosof (nar. 22. 4.
1724) - 205. v˘roãí úmrtí

12. 2. 1809 nar. Charles Darwin, anglick˘ pfiírodovûdec a cestova-
tel (zemfi. 19. 4. 1882) - 200. v˘roãí narození

12. 2. 1984 zemfi. Julio Cortázar, argentinsk˘ spisovatel (nar. 26. 8.
1914) - 25. v˘roãí úmrtí

ÚNOR 2009
1. 2. 10:00 SVâ Semináfi tance – salsa

2. 2. 9:00 SVâ Keramika s Bufiinkou

4. 2. 10:00 kino Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘

– divadelní pfiedstavení pro dûti

2.-5. 2. 14:00 SVâ Keramické dílny pro dûti

7. 2. 14:00 SVâ Regionální turnaj ve stolním tenisu

10. 2. 8:00 SVâ Keramika pro ‰koly

10. 2. 19:00 kino Divadlo Sklep – Besídka 2009

11. 2. 10:00 SVâ Kurz drhání

11. 2. 13:00 SVâ Entent˘ny - soutûÏ ÏákÛ 5. tfiíd

12. 2. 10:00 SVâ Keramika pro ‰koly

12. 2. 17:00 SVâ Kurz plstûní s M. Beránkovou

13. 2. 20:00 SVâ Velk˘ ples SVâ s Marcelem Wood-

manem

16. 2. 9:00 SVâ Keramika s Bufiinkou

16. 2. SVâ Zahájení soutûÏe O cenu Karla Schinzela

17. 2. 10:00 SVâ Cviãení s Bufiinkou

17. 2. 17:00 SVâ Zahájení 1. PC kurzu pro zaãáteãníky

18. 2. 9:30 D. Moravice Keramika pro seniory v D. Moravici

18. 2. 13:00 tûlocviãna Okrskov˘ závod v pfieskoku pfies ‰vi-

Z· 1. máje hadlo 1. - 5. tfi.

19. 2. 9:00 SVâ Keramika pro ‰koly

19. 2. 10:00 SVâ Zahájení 2. PC kurzu pro zaãáteãníky

21. 2. 14:30 SVâ Stavíme s Bofikem stavitelem – zábavn˘ 

program pro dûti

21. 2. 8:30 S. Ves Snowboardcrossové závody

– lyÏ. vlek

24. 2. 8:00 SVâ Keramika pro ‰koly

24. 2. 9:45 SVâ Masopustní rej - vesel˘ ‰tafetov˘ zá-

vod dûtí - M·

25. 2. 17:00 SVâ Keramika pro vefiejnost

26. 2. 8:00 SVâ Keramika pro ‰koly

Pranostiky na mûsíc únor
• Únor bíl˘ - pole sílí. Únorová voda - pro pole ‰koda.

• KdyÏ skfiivánek v únoru zpívá, velká zima potom b˘vá.

• Jestli v únoru se mu‰ky mlely, zjara rády umírají vãely.

• Na Hromnice zimy polovice. (2. února)

• Konec masopusta - kaÏdá kapsa pustá.

• Na svatého BlaÏeje slunce je‰tû nehfieje. (3. února)

• Svatá Veronika seká ledy z rybníka. (4. února)

• Svatá Agáta b˘vá na sníh bohatá. (5. února)

• Svatá Dorota stromy snûhem ometá. (6. února)

• Svatá Apolena v mlhu je ãasto zahalena. (9. února)

• Na svatého Valentina zamrzne i kolo ml˘na. (14. února)

• Svat˘ Matûj zimu tratí, kdyÏ netratí, obohatí. (24. února)

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Servis sluÏeb

Pozvánka na novou v˘stavu

7. února - 3. bfiezna   Vladimír Halla

Retrospektivní v˘stava k Ïivotnímu jubileu 60 let
(práce z let 1989 - 2009)

VernisáÏ v sobotu 7. února v 16.00
Úvodní slovo Mgr. Jifií Karel

Kulturní program: P. Hejsek, H. Hejsková, J. Koneãn˘

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Informaãní centrum R˘mafiov nabízí zájemcÛm

sjezdového lyÏování prodej permanentek
s moÏností získání skipasu do Skiareálu Avalanche

a dal‰í zajímavé slevy, které se t˘kají
i celého hotelového komplexu.

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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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.
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Narodili se noví obãánci

Michal Gorãík ....................................................... Horní Mûsto
Jan Kopáãek .......................................................... Dolní Moravice
Patrik Reisner ........................................................ Janovice
Martin Koláãek ...................................................... Stará Ves
Aneta Hole‰ová ..................................................... Horní Mûsto
Jana Poláchová ...................................................... R˘mafiov
Tobiá‰ Gregovsk˘ ................................................... R˘mafiov

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

Hermína Holãapková - R˘mafiov ......................................... 80 let
Jaromír V‰iansk˘ - R˘mafiov ................................................ 81 let
Marie Gabri‰ová - R˘mafiov ................................................. 82 let
Pavel Haník - R˘mafiov ........................................................ 82 let
Jifiina Tomanová - R˘mafiov ................................................. 82 let
Emil Murarik - R˘mafiov ..................................................... 83 let
Jifiina Ovãaãíková - R˘mafiov ............................................... 85 let
Erna La‰tÛvková - R˘mafiov ................................................ 85 let
Vladislav Andr˘sek - R˘mafiov ............................................ 85 let
Anna Baãíková - R˘mafiov ................................................... 86 let
Julie Cábová - R˘mafiov ....................................................... 86 let
Ludmila Zapletalová - R˘mafiov .......................................... 87 let

Rozlouãili jsme se

Oldfiich Rychtafiík - R˘mafiov ................................................ 1928
Eva Va‰ková - Jifiíkov ............................................................ 1955
Karel Polách - R˘mafiov ........................................................ 1925
Jan Balek - R˘mafiov ............................................................. 1951
Marie Zahradníková - Janovice ............................................. 1912
Blanka Volfová - R˘mafiov ..................................................... 1929

Spoleãenská kronika

Blahopfiání
Dne 6. února 2009 oslaví

manÏelé
Julie a Pavel La‰ákovi

z R˘mafiova
60 let spoleãného Ïivota.
Tímto bychom jim chtûli

popfiát do dal‰ích
spoleãn˘ch let

pevné zdraví, ‰tûstí
a spokojenost.

Dcera s rodinou

Podûkování

Upfiímnû dûkuji v‰em, kdo jste se pfii‰li
rozlouãit s m˘m bratrem, 

panem Andrejem Îigmundem, 
kter˘ zemfiel náhle ve sv˘ch 48 letech.

Dále velice oceÀuji pomoc, ochotu
a vstfiícnost pana Franti‰ka Filipa

a dÛstojn˘ a pÛsobiv˘ smuteãní projev
Mgr. Kvûty Sicové.

Dûkuje
Jarmila KoÀárková s rodinou
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Z historie

SráÏka u Guntramovic
Prusk˘ panovník byl opravdu nebezpeãn˘
nepfiítel, kter˘ vcelku nepfiíli‰ vybírav˘mi
zpÛsoby dokonale zmilitarizoval svÛj stát.
Pruská armáda v‰ak mnoho nestála, v dobû
míru byla sobûstaãná. Vojáci pro‰li neoby-
ãejnû tvrd˘m v˘cvikem, zostfien˘m je‰tû
ohromnou ‰kálou trestÛ, mezi nimiÏ nebyla
zvlá‰tností ani „krvavá uliãka“ a nejménû
pravidelné bití rákoskou ãi holí. Psycholo-
gick˘ vliv na pocit síly a neporazitelnosti
mûl i hlasit˘ parádemar‰, vytluãen˘ vysoko
zdvíhan˘ma nohama. DluÏno dodat, Ïe díky
dobr˘m vztahÛm s tehdej‰ím Ruskem cviãili
pru‰tí instruktofii téÏ carskou armádu jiÏ za
Petra Velikého. Kromû mnoha jin˘ch prvkÛ
vãetnû neobyãejnû hluboké propasti mezi
dÛstojníky a muÏstvem si Rusové stejné ma-
‰írování udrÏeli dodnes a bohuÏel jej impor-
tovali i k nám, uÏ bychom se asi mûli zbavit
i jeho zbytkÛ.
Pru‰tí odvedenci museli v dobû míru dûlit
svÛj ãas na v˘cvik a práci na poli nebo
u tkalcovsk˘ch stavÛ. Sobûstaãná armáda
s vlastním obleãením a potravinami byla tu-
díÏ lacinûj‰í neÏ jinde. Za války logicky mu-
sela ustat v˘robní ãinnost vojákÛ a jejich
hospodáfiskou ãinnost zastoupilo zázemí.
Jednalo se o vojáky vytrénované neuvûfiitel-
n˘m drilem, vojáky dokonale poslu‰né, ale
bez schopnosti vlastního rozhodování.
K velké sráÏce se zaãalo schylovat, kdyÏ vy-
nikající velitel císafisk˘ch vojsk mar‰ál
Josef Maria Leopold von Daun (+1766)
dostal prostfiednictvím generála Bukowa aÏ
z 90 km vzdálené Vidnavy 22. ãervna 1758
zprávu o sestavování ohromného pruského
konvoje, kter˘ pfiiváÏel ze Slezska potfieby
pro obléhatele Olomouce. Obyvatelé stráda-
jící prusk˘mi vpády dûlali v‰e, aby informo-
vali dÛstojníky armády habsburské monar-
chie, od nichÏ oãekávali pomoc. Informací
tak bylo dost, byly vãasné a pfiesné. Nároãná
operace a velká pruská armáda sv˘mi poÏa-
davky hospodáfiské moÏnosti Slezska témûfi
pfiekroãily. Oblast se tím vyãerpala natolik,
Ïe pfiípadnou ztrátu zásob pro královské pol-
ní vojsko by jiÏ nemohlo v dohledné dobû
Slezsko nahradit. Zcela jistû se jednalo
o chybu jinak velmi nadaného stratéga, ja-
k˘m byl hohenzollernsk˘ panovník Bedfiich,
a téÏ nebezpeãn˘ risk, neboÈ jeho kolony se
zásobami pro armádu císafi‰tí s úspûchem na-
padali a trasa se pomalu stávala neprÛjezd-
nou. Snad právû proto vsadil v‰e na jedinou
kartu: dovézt najednou potfieby v ohromném
mnoÏství.
Po dlouhé trase vezly vozy tuny potravin, su-
dy nápojÛ, boty, uniformy, sanitní materiál,
stanové celty, zbranû, munici, stfieln˘ prach
a mnoho dal‰ích vûcí. Trén tvofiilo 4000 plnû
naloÏen˘ch vozÛ a s nimi hnali honáci kolem
2 500 kusÛ dobfie vykrmen˘ch volÛ. Konvoj
doprovázelo 10 873 vojákÛ z osmi praporÛ
infanterie (pûchoty), zãásti nezku‰en˘ch no-
váãkÛ, dále vojákÛ vracejících se ze zajetí

s minimální chutí padnout do rukou nepfiíte-
le opût a doléãen˘ch veteránÛ zranûn˘ch
v pfiedchozích bitvách. Vozkové byli vût‰i-
nou prostí ãeledíni násilím donucení k jízdû
a konû byli zrekvírováni slezsk˘m sedláã-

kÛm. Nejvy‰‰í bojovou hodnotu mûlo 1341
osvûdãen˘ch jízdních. Celé skupinû velel
zku‰en˘ plukovník Wilhelm von Mosel.
Vojáci mûli dojem, Ïe Ïádné nebezpeãí ne-
hrozí, ba Ïe císafi‰tí ani nemají ponûtí o exi-
stenci trénu, a tak se kolona roztáhla do
ohromného proudu v délce 45 kilometrÛ.
První chyba.
Mezitím Daun rychle reagoval a vypracoval
plán útoku, v nûmÏ hrál v˘znamnou úlohu 

osvûdãen˘ generálmajor Laudon se ãtyfimi
prapory pûchoty, dvûma pluky dragounÛ
a husarÛ, baterií dûl, 1500 pandury plukovní-
ka Brentana a oddíly chorvatského generál-
majora Josefa svobodného pána Îi‰kovi-
ãe, jeÏ tvofiily dva prapory pûchoty a jeden

granátnick˘, ãtyfii prapory jízdních granátní-
kÛ, husafii a dragouni, dvanáct dûl a zhruba 
1500 ‰vali‰érÛ (lehká jízda) a hulánÛ. 
Krásnû barevné jednotky císafiovny Marie
Terezie dorazily na místo oklikou, aby zmát-
ly nepfiítele a pfiipravily se k útoku, aniÏ
Prusové cokoli tu‰ili. Nebylo jich sice pfiíli‰
mnoho, ostatní totiÏ bojovali s Prusy na ji-
n˘ch místech, aby bránili dal‰ímu trénu do-
váÏet potfiebné vûci obléhatelÛm olomoucké
pevnosti. Pochopitelnû i na Prusy padla úz-
kost a král Bedfiich vyslal k Jívové vstfiíc
konvoji generála Ziethena s prapory obáva-
n˘ch prusk˘ch granátníkÛ a 20 eskadrami
jízdy. 26. ãervna se vyplazila obrovitá prus-
ká kolona z Opavy a tent˘Ï veãer dorazila do
Budi‰ova. Stále nervóznûj‰í velitel poãítal
s tím, Ïe pfií‰tí den kolonu dostihnou opo-
zdilci a 28. ãervna chtûl dorazit do pruského
tábora u Olomouce.
Nevûdûl v‰ak, Ïe 27. ãervna se objevil
Laudon ve ·ternberku a spojil se s ostfiíle-
n˘m Laniem, kter˘ uÏ znal potfiebné detaily
o postupu Ziethena. Jeho husafii obsadili
Doma‰ov n. Bystfiicí a Laudon se dal ke
Guntramovicím se zhruba sedmi tisíci vojá-
ky proti nepfiíteli dvakrát silnûj‰ímu.
O Îi‰koviãovi zatím nevûdûl. Se sv˘mi vojá-
ky se pfiipravil k boji na vr‰cích kolem ne-
velké obce (dnes jsou Guntramovice souãás-
tí Budi‰ova n. Budi‰ovkou) a v˘znamnou 
úlohu pfiifikl sask˘m dragounÛm a maìar-
sk˘m husarÛm hrabûte Nadasdyho.
Velitel pruského konvoje mu v‰ak ponûkud
situaci zkomplikoval, protoÏe na cestu vyra-
zil nezvykle brzo, o druhé hodinû v noci,
a tak se objevil vcelku neãekanû jiÏ za první-
ho svítání. Jak uÏ to b˘vá v ãervnu, o ãtvrté
uÏ bylo svûtla dost. TfiebaÏe byli císafi‰tí po-
nûkud pfiekvapeni, nevyvedlo je to z míry.
Jakmile pfiedvoj dorazil do Dolních
Guntramovic, zahájila baterie lehk˘ch dûl
dobfie mífienou palbu. Nepfiipraven˘ plukov-
ník Wilhelm Mosel, velitel konvoje, se rych-
le vzpamatoval a okamÏitû zaútoãil, av‰ak se
znaãn˘mi problémy. Neznal totiÏ ani posta-
vení ani mnoÏství Laudonov˘ch jednotek,
takÏe zatím neviditelní dûlostfielci kapitána
de Rouvroi a Brentanovi pandufii první akci
snadno odrazili. Pfiesto se podafiilo dovléct
na v˘‰inu MlÏn˘ kopec nûkolik prusk˘ch
dûl, jeÏ ohroÏovaly levé Laudonovo kfiídlo
bez valného efektu a zároveÀ se dostaly do
stfietnutí s jeho dûly. Nevelk˘ úspûch zazna-
menaly nevyvedené bodákové útoky. Mosel
v‰ak ohrozil Laudonova dûla deptající útoãí-
cí Prusy kartáãovou stfielbou (viz granáty)
a nûkolika z rakousk˘ch kanónÛ se jeho gra-
nátníci zmocnili. Na boji‰ti zÛstalo 51 mrt-
v˘ch císafisk˘ch se 111 ranûn˘mi a 29 koÀ-
mi. Pohfie‰ovalo se 399 muÏÛ. Prusové mûli
ztráty podstatnû vy‰‰í, zvlá‰tû mrtv˘ch bylo
víc, 120 vojákÛ císafi‰tí zajali a dal‰í zÛstali
nezvûstní. Laudon se sv˘mi slab‰ími jednot-
kami zatím ustoupil k Moravskému Berou-

Mar‰ál Leopold Daun

Generál Laudon (na koni)
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nu. Nezvítûzil sice, ale dokázal transport zdr-
Ïet a zneklidnit, ãelo kolony se rozpt˘lilo
v neznámém hornatém terénu a mezi vojáky
a pfiedev‰ím vozataji se zaãala ‰ífiit panika
a naprost˘ zmatek. Plukovník Mosel se obá-
val dal‰ího postupu a chybnû zastavil cel˘
obrovsk˘ konvoj v leÏení na Modfiínovém
poli mezi Starou Libavou a Kamenn˘m kop-
cem (636 m n. m.). Zoufale oãekával pomoc
od Olomouce.
Guntramovice byly stfielbou zniãeny, fiada
statkÛ a chalup vypálena, chybûla sláma a se-
no, které odvezli Prusové, rozkraden církev-
ní majetek. Prusové zabavili vozy a kupodi-

vu i pluhy, také obilí, mouku, zpracovan˘
len, podupali zrající úrodu na polích a sebra-
li dokonce i 94 klátÛ (úlÛ) i s vãelstvy.
Odvedli 11 koní, 24 krav, 13 volÛ do tahu
a 159 ovcí, kradli i pefiiny, ko‰ile Ïenské
i muÏské, kabáty, hodily se téÏ koÏichy, pun-
ãochy, boty, Ïenské ‰nûrovaãky, ‰átky z cvi-
lichu, plátno, ba i spodní prádlo, klavír,
housle a v‰echno, co jim pfii‰lo pod ruku,
vãetnû tabáku. Koneãnû ani prusk˘ král si
nedûlal Ïádné v˘ãitky a obãas se zachoval ja-
ko povûstná straka, jeho kofiistí v‰ak byly
spí‰e pfiedmûty ze zámku v Îidlochovicích,
dokonce i hedvábné tapety a potahy s ãalou-

ny. Tím si vyslouÏil pfiezdívku âalouník, je
zajímavé, Ïe stejné pfiízvisko se dávalo u nás
za druhé svûtové války také jeho velkému
obdivovateli a zloãinci par excelence Adolfu
Hitlerovi. 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; Dûjiny âsl. v datech, Praha 1968;
RomaÀák, Andrej - Bûlina, Pavel - Anderle,
Petr: Olomouc - Doma‰ov 1758, M. Beroun
1998 ad.

Od 1. února 2009
budou vystaveny

v Galerii U Stromu poznání
fotografie vztahující se k této buddhistické ‰kole
jak z v˘chodních zemí, tak i ze zemí západních,

kam se po okupaci Tibetu âínou
buddhismus pfiesouvá.

10. února 2009 od 17 hodin
probûhne v knihovnû pfiedná‰ka cestujícího uãitele

z Prahy Jakuba Kadlece, kter˘ je dlouholet˘m
Ïákem lamy Oleho Nydahla.

Mûstská knihovna

Diamantová cesta
v Mûstské knihovnû R˘mafiov

recenze

Pfiekvapivá komedie bez pfiekvapení
KdyÏ pfied rokem nastupoval na r˘mafiov-
skou ochotnickou scénu s pfiedstavením hry
Thortona Wildera Na‰e mûsteãko nov˘ sou-
bor s názvem Pradivadlo, v‰e nasvûdãovalo
tomu, Ïe pfiichází zmûna. NejenÏe pominul
‰edesátilet˘ monopol spolku Mahen a na po-
li amatérského divadla vzniklo konkurenãní
prostfiedí, ale navíc se nabídla pfiíleÏitost pro
diváky i potenciální herce, které nepfiitahují
jen konverzaãní ãi detektivní komedie, jeÏ
se v ochotnickém prostfiedí hrají nejãastûji.
V ambiciózním plánu dûlat trochu jiné diva-
dlo Pradivadelníci pokraãovali i nastudová-
ním pohádky Kráska a Zvífie podle scénáfie
Franti‰ka Hrubína, kterou ozvlá‰tnili muzi-
kálov˘mi prvky. Obû hry byly divácky pfiija-
ty kladnû a soubor s nimi vystoupil i v jin˘ch
mûstech a na nûkolika divadelních festiva-
lech.
O to pfiekvapivûj‰í bylo rozhodnutí vedoucí-

ho souboru Jifiího Koneãného pfiipravit pro
leto‰ní sezónu komedii, konkrétnû veselohru
Rudolfa Trinnera Holka odjinud. K volbû
lehãího kusu jej vedlo nûkolik dÛvodÛ - aby
si soubor vyzkou‰el práci na jiném Ïánru neÏ
dosud a také odpoãinul po reÏijnû, herecky
i technicky nároãn˘ch projektech, jimiÏ by-
ly obû pfiedchozí inscenace. Dal‰í dÛvod re-
Ïisér naznaãil v pozvánce, kdyÏ pfiipustil, Ïe
tentokrát myslel na ménû nároãné publikum,
které si v divadle chce jen „odpoãinout, po-
bavit se a pfiijít na jiné my‰lenky“. Na tako-
v˘ krok má dramaturg a reÏisér v jedné oso-
bû jistû plné právo, je jen ‰koda, Ïe si pro je-
ho realizaci nevybral kvalitnûj‰í text.
Klavírista, dirigent, autor operet a hudebních
komedií Rudolf Trinner, kter˘ byl mimocho-
dem 17. ledna hostem premiéry v r˘mafiov-
ském divadle, se podle sv˘ch slov nechal
k veselohfie Holka odjinud inspirovat jistou
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povídkou, kterou pfievedl na jevi‰-
tû nejprve pod názvem Kopretina
z Wyomingu a poté v pfiepracova-
né verzi jako Holku odjinud.
Pfiíbûh o dcefii zlatokopa, která po
otcovû smrti putuje do rodiny
str˘ce, v‰ak v sobû nese i nûco
z vlastních zku‰eností autora, kte-
r˘ podobnû jako otec hlavní po-
stavy na konci 60. let emigroval
z vlasti a hledal ‰tûstí ve svûtû.
Rudolf Trinner se v‰ak neÏivil r˘-
Ïováním zlata, ale vyuÏil svého
hudebního nadání a uchytil se
v showbyznysu - v kabaretech,
kasinech i na v˘letní lodi, s níÏ 
obeplul svût. Jeho návrat do
âeska po tfiiceti letech mohl b˘t
spjat s podobn˘mi pocity, jaké vy-
jadfiuje zlatokopova dcera Jessie,
kdyÏ se poprvé ocitá ve vlasti své-
ho otce. Je to pfiíchod do zemû,
která se za tûch tfiicet let velmi
zmûnila, v níÏ se ãlovûk dlouho
pob˘vající na druhém konci svûta
mÛÏe cítit jako cizinec, ale záro-
veÀ v ní nachází svoje kofieny.
Tyto autentické pocity lze v ko-
medii Holka odjinud vytu‰it, nic-
ménû tím ve‰kerá opravdovost
konãí.
Abychom shrnuli dûj: do domu
majitele autodopravy Alojze
Veverky (Pavel Hejsek) pfiichází
netefi Jessie (Jana Lipková), aÏ
dosud pob˘vající s otcem kdesi na
americkém venkovû. PfiiváÏí s se-
bou nejen vzpomínky na Alojzo-
va bratra Václava a historky ze Ïi-
vota zlatokopecké komunity, ale
i velk˘, tûÏk˘ kufr, jehoÏ obsah
v souvislosti s Ïivností Jessieina
otce okamÏitû vzbudí zvûdavost
u ãlenÛ rodiny. Ty kromû otce
Alojze pfiedstavují jeho manÏelka
AneÏka (Vladimíra ·afáfiová), její
vûãnû pfiiopilá sestra MáÀa
(Markéta Míãková) a dvû dcery,
star‰í hádavá Katefiina (Hana Hej-
sková) a pubertálnû lehkomyslná
Alenka (Barbora ·ínová). Sestavu
doplÀují Katefiinin snoubenec

EvÏen (Petr Bubela), hromotluc-
k˘ Alenãin novomanÏel Pepan
(Ladislav ·ín) a rodinn˘ pfiítel
Matûj Kaãaba (Zdenûk Vodiãka).
Hlava rodiny ve chvíli Jessieina
pfiíchodu slaví úctyhodné kulatiny
a souãasnû fie‰í vrtochy sv˘ch
dcer - té, která by se uÏ ráda pro-
vdala, i té, která se natruc provda-
la tajnû a teì chce vûno. Charak-
terovû nepokfiivená, bezelstná
a tvrd˘m Ïivotem zkou‰ená Jessie
tak vstupuje do rozhádané rodiny
jako osvûÏení, jako ãlovûk, kter˘
netouÏí po penûzích, ale jen po
pfiátelství, vybaven pouze ãist˘m
srdcem a - tajemn˘m kufrem. Dí-
ky prvnímu Jessie brzy probudí
sympatie str˘ce Alojze i Katefii-
nina snoubence EvÏena, díky dru-
hému pragmatick˘ zájem v‰ech
ostatních.
Jak se bude pfiíbûh odvíjet dál, je

jasné hned na zaãátku a autor se
bohuÏel ani jednou nepokusí smûr
v˘voje zkomplikovat nebo naru-
‰it. Cel˘ dûj se aÏ do samého zá-
vûru toãí kolem snah ãlenÛ rodiny
odhalit tajemství kufru a pfiípadnû
z nûj nûco získat a Jessie, aã se
musí stále vyrovnávat s vezdej‰ím
pokrytectvím a Katefiininou Ïárli-
vostí, se nakonec rozhodne rodinû
tajemství odhalit a co víc, podûlí

se i o k˘Ïené zlato. PrÛhledná zá-
pletka dvojaktovky tak vyústí
v ponûkud rozpaãit˘ happyend,
stejnû jako pfiíbûh milostného troj-
úhelníku Jessie - EvÏen - Katefii-
na, kter˘ pfies finální pfietahovaã-
ku konãí nerozhodnû.

Pfiímoãar˘ dûj bez jediného zvra-
tu a závûr prchající kamsi do ztra-
cena nejsou jedin˘m úskalím ko-
medie Holka odjinud. V̆ stavba
dûje je nekompaktní, rozpadá se
v sérii scén, které jsou chvílemi
vtipné, chvílemi ménû, jednou
smûfiují ke konverzaãní pfiestfielce,
podruhé k operetní estrádû a jindy
k filozofování o banálních prav-
dách, jeÏ vykrystalizují v explicit-
nû vyfiãené pfiísloví, Ïe není
v‰echno zlato, co se tfipytí, pfiípad-
nû v nepfiímo vyslovené ponauãe-
ní, Ïe cennûj‰í neÏ peníze je ryzí
pfiátelství. Aby toho nebylo málo,
dal si autor jen málo práce s pro-
pracováním postav, a tak nás více
neÏ dûj samotn˘ pfiekvapuje jejich
vykonstruovanost a motivaãnû
nejasné chování, zvlá‰tû u titulní
role Jessie, která sice nikoho z po-
kryteckého pfiíbuzenstva nezmû-
ní, ale pfiesto je z nûjakého zvlá‰t-
ního dÛvodu podaruje zlatem.
Pochybnosti vyvolává i její v˘fieã-
nost, pfiekypující Ïivotními moud-
ry, jakou disponuje málokterá

mladá dívka, obzvlá‰tû vyrÛstající
v primitivních podmínkách zlato-
kopecké osady. V‰e bychom pfii-
jali bez v˘tek, pokud by se dûj 
odehrával ve 30. letech 20. století
(nejlépe v parodujícím stylu Pyt-
lákovy schovanky), Ïánru veselo-
hry z té doby ostatnû odpovídá
model rodiny VeverkÛ (otec Ïivi-
tel, matinka v domácnosti, potrhlá
tetiãka, dcery usilující o vdavky,
rodinn˘ pfiítel) i americká minu-
lost Jessie (která se podle sv˘ch
slov um˘vala ve vodû ze studny
apod.). Zasazení pfiíbûhu do blíz-
kosti roku 2000 v‰ak vyznívá pfii-
nejmen‰ím asynchronnû.
Komedie Holka odjinud zkrátka
nepatfií mezi v˘kvût Ïánru a Pra-
divadlo její realizací slevilo ze své
úrovnû snad aÏ pfiíli‰ (v ostatních
smûrech zÛstala kvalita zachová-
na - originální hudba Petra La‰-
tuvky, ãtiv˘ a pûknû vyti‰tûn˘
program atd.). Pfiitom je tfieba
konstatovat, Ïe tato nepfiíli‰ dobfie
napsaná hra byla velmi dobfie za-
hrána. Obzvlá‰tû v˘kony v‰ech
muÏsk˘ch hercÛ stály za zhléd-
nutí - vynikající Pavel Hejsek,
stfiídm˘ a vyrovnan˘ Zdenûk
Vodiãka, sympaticky civilní Petr
Bubela i fanfarónsk˘ Ladislav
·ín, kter˘ podal svou roli vtipnû
a s velkou nadsázkou. Mezi Ïe-
nami podle pfiedpokladÛ nejpfie-
svûdãivûji hrála Barbora ·ínová,
ale v˘borná byla i Hana
Hejsková, která si ha‰tefiivou
Katefiinu zjevnû uÏila, a dobfie
zvládnutá byla i role Jessie v po-
dání studentky Jany Lipkové.
Dvûma debutantkám Markétû
Míãkové a Vladimífie ·afáfiové 
evidentnû chybí vût‰í herecká
zku‰enost. Vcelku v‰ak ansámbl
pÛsobil sehranû a je jasné, Ïe
pfií‰tû si mÛÏe bez obav troufnout
na mnohem nároãnûj‰í scénáfi.
Z dosavadního repertoáru vypl˘-
vá, Ïe Pradivadlo svÛj smûr tepr-
ve hledá. PfiízeÀ publika v‰ak uÏ
na‰lo. ZN
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Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské 2008

Zora ·imÛnková: Vyjednavaã
Ve‰el do budovy, k˘vl na po-
zdrav ochrance, kterou zjevnû
vyru‰il od televize, a vstoupil
do v˘tahu. Zamraãil se, proto-
Ïe i tady znûly reprodukované
koledy. Vánoce nemûl rád, 
ostatnû proto dneska pfii‰el.
V‰echno podstatné se stejnû
dûje aÏ veãer. Pokud se ve dva-
cetiletém manÏelství je‰tû dá
na takov˘ch svátcích nûco
podstatného nalézt.
Od chvíle, kdy na guvernér-
ském patfie vystoupil, mûl ãím
dál silnûj‰í pocit, Ïe nûco ne-
hraje. Tichou chodbou do‰el ke
dvefiím své kanceláfie, a kdyÏ
pod nimi uvidûl svûtlo, zarazil
se. To bylo ‰patnû, v tenhle den
a ãas tam nikdo kromû nûj ne-
mûl co dûlat.
Ráznû otevfiel - a strnul. Za je-
ho stolem sedûla neznámá Ïena
ve stfiíbrn˘ch ‰atech a se zele-
nou stuhou ve vlasech.
Soustfiedûnû ãetla Zákoník prá-
ce, kter˘ byl pÛvodnû v pfiíruã-
ní knihovnû.
- Ahoj, fiekla, aniÏ vzhlédla.
- Dobr˘ den, pfii‰el si jak ve
‰patném snu. - Co tu dûláte?!
To je moje kanceláfi. ZÛstal v˘-
znamnû stát mezi dvefimi a ãe-

kal, aÏ se neznámá pohne.
- Sedni si, fiekla místo toho
a rukou ukázala na Ïidle
u dlouhého poradního stolu.
- Hned se ti budu vûnovat.
- Tak to ne. Dostával zlost. Byl
zvykl˘ rozkazy dávat, ne po-
slouchat. - Buìto mi fiekne‰, co
tu dûlá‰, pfie‰el taky na
tykání, - nebo volám ochranku.
¤ekl by, Ïe se v jeho kfiesle
rozvalila. Ve skuteãnosti se po-
hodlnû opfiela a koneãnû se na
guvernéra podívala zpfiíma.
- Zkus to, usmála se, - ãekám.
Vedle vypínaãe u dvefií byl
knoflík interkomu. Stiskl ho,
do mluvítka fiekl: - Pfiijìte sem,
a pak uÏ jen ãekal. Neznámá
zaãala zase listovat tlust˘m
svazkem.
KdyÏ se objevil muÏ z ochran-
ky, guvernér k˘vl ke svému
stolu: - Kde se tu vzala?
- Kdo? ãern˘ ‰erif se zatváfiil
nechápavû.
- Ta dáma, ukázal rukou.
StráÏn˘ bojácnû udûlal krok ke
dvefiím: - Tam nikdo není, pa-
ne.
Guvernér pochopil a nemínil
se ztrapÀovat dál. Mávl rukou:
- Jdûte, jdûte!

Jakmile ochranka zmizela, ze-
ptal se: - Tak kdo jsi?
Opfiela se lokty o stÛl, nakloni-
la se dopfiedu a pomalu a peãli-
vû vyslovila: - Co bys myslel?
Ne nadarmo byl guvernérem.
- Od nich? ukázal k zemi
o mnoho pater níÏ.
Rozesmála se. - Vypadám tak?
poloÏila fieãnickou otázku.
- Má‰ snad ‰patné svûdomí, Ïe
je ãeká‰? Hrála si s ním. - No
tfieba by i pfii‰li. Kdybych tu
nebyla já, vstala a zálibnû se
protáhla, ladnû a pruÏnû jako
koãka. Zase se posadila, dala
nohu pfies nohu a fiekla: - Jsem
andûl.
S buclat˘m andûlíãkem, kter˘
na babiããinû obrázku pfievádûl
dûti pfies propast, nemûla nic
spoleãného.
- Bucláãi jsou u nás taky, ãetla
mu my‰lenky, - ale pro dûti,
dodala. - AndûlÛ je víc druhÛ,
vysvûtlila a vznesla se pÛl met-
ru nad podlahu, kdyby jí náho-
dou nevûfiil.
Vzduch je na‰e mofie, napadlo
ho pfiitom a koneãnû vzal situa-
ci jako fakt. Dobfie, vidí andûla,
o Vánocích se stává v‰elicos.
Ale i andûlé mají nûjaká jména.

- Jmenuju se Berenika, odpo-
vûdûla na nevyslovené. - Pro
pfiátele Bea, a sklouzla zase na
zem. - A jsem vyjednavaã.
- A co má‰ vyjednat? zeptal se.
- Nalije‰ mi? Místo odpovûdi
k˘vla k whisky na sekretáfii.
Tak uÏ i andûlé, u‰klíbl se
v duchu, ale beze slova nalil jí
i sobû.
Lokla si a slastnû pfiimhoufiila
oãi. - Ne‰idí‰ se. Dobr˘ch sto
let jsem nûco tak skvûlého ne-
mûla. Napila se podruhé a pak
si uvûdomila, kde je.
- K vûci. Máme zájem na uza-
vfiení smlouvy. Uvûdomila si
mnoÏné ãíslo a dodala: - Tedy
nebe a já.
- Oã jde? nasadil profesionální
tón a popamûti si dopnul
sako. - Musím tû ale upozornit,
Ïe sám Ïádné dohody uzavírat
nemÛÏu.
K˘vla hlavou: - To ani nechce-
me. Jde jaksi, udûlala v˘znam-
nou pausu, - o rovné pfiíleÏitos-
ti.
- Pro koho?
- No pro nás. Hledala asi nej-
lep‰í slovo: - Pro NÁS NAHO-
¤E.
- A vy jste nûjak v nev˘hodû?
podivil se upfiímnû. - VÛãi li-
dem asi tûÏko.
- Tomu je‰tû nerozumí‰, zpra-
Ïila ho. - NemÛÏe‰, dodala
smífilivû a vypila zbytek whis-
ky na ex. - Chceme mít na
Zemi zastoupení.
- A co v‰echny ty kostely?
- To je málo. Vyãítavû dodala:
- Ve va‰ich novinách se pofiád
pí‰e o rovné ‰anci pro v‰ech-
ny!
Na to se nedalo nic fiíct.
- Chceme kousek zemû, kde by
mohl b˘t RÁJ. Hned ti to vy-
svûtlím. Vstala a zaãala rych-
l˘mi kroky pfiecházet po míst-
nosti. - Tisíce let na ...TY DO-
LE, ‰tíhl˘m bíl˘m prstem uká-
zala k zemi, naãeÏ se koberec
zaãal zlostnû vlnit. Pfiidupla ho
‰piãkou boty a pokraãovala:
- Doplácíme. Ale teì, kdyÏ
mÛÏou rovné ‰ance platit pro
lidi... Naklonila se ke guverné-
rovi a po‰eptala mu do ucha:
- Nám staãí kousek. To jenom
peklo je v‰ude.Marta Gärtnerová - Optika 7
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Úsmûvnû

Pfiipomínáme si

Co to sly‰í dûtské u‰i?
Co sl˘chávají na‰e dûti:

Nelítej, nesahej na nic, dávej pozor, dojez v‰echno, pohni sebou,
buì zticha, omluv se, pozdrav, um˘vej si ruce, neru‰, ne-
skákej mi do fieãi, musí‰ se uãit, neza‰piÀ se, nemluv
s plnou pusou, nech mluvit dospûlé, teple se obleã,
nezpoÈ se, neztrácej svoje vûci, co jsem ti fiíkal(a),
neseì jen u televize a u poãítaãe, bûÏ na sluníã-
ko, ale aÈ nemá‰ úpal, coÏe? trojka ve ‰kole, to
jsi mû zklamal(a), nemá‰ nic jiného na práci?,
takové kamarády si nevybírej, nemám ãas na
tvoje v˘mysly, má‰ kolem sebe zase nepofiádek,
zavazuj si boty, nemlaskej, podûkuj, na to jsi je‰-
tû mal˘/á, nedûlej potopu v koupelnû, nemotej se
pofiád kolem mû, to nezvládne‰, nevyklánûj se z okna,
nechoì pozdû, zase jsi nesplnil(a) úkol, jsi nemoÏn˘/á, fií-
kal(a) jsem ti to uÏ stokrát...

Co by rády sly‰ely?

Máme tû rádi, jsme ‰Èastní, Ïe tû máme, pojì, budeme si povídat, jak ti je,
nemá‰ strach?, co tû trápí?, mÛÏe‰ mi fiíct v‰echno, líbí se mi, kdyÏ

se smûje‰, vûfiím ti, dobfie Ïe jsi dojedl a nenechává‰ zbytky, ty
známky ve ‰kole si urãitû zlep‰í‰, pro jednou - i dobr˘ Ïák

nûkdy zklame, trojka - to je dobr˘, i na ni ses musel uãit,
ale na nûco jsi asi zapomnûl, pfií‰tû to bude lep‰í, dnes ti
to slu‰í, mám pochopení pro tvé kamarády, to je milé,
Ïes nezapomnûl(a) na moje narozeniny, Ïe jsi podûko-
val(a) dûdeãkovi, Ïe ses rozdûlil(a) s bratrem, Ïe sis ukli-
dil(a) v pokoji, Ïe umí‰ pûknû naslouchat, Ïe nejsi vybí-

rav˘/á v jídle, neubliÏuje‰ kamarádÛm ani zvífiatÛm, nel-
Ïe‰, nebere‰ si, co ti nepatfií, nezapomíná‰, drÏí‰ dané slovo,

chrání‰ slab‰í, pomÛÏe‰, kdykoliv tû nûkdo poÏádá...

Îe byste mohli pokraãovat? A pfiem˘‰lejte... Si

MendûlejevÛv chemick˘ pasiáns
Mendûlejevovu periodickou tabulku
prvkÛ, která visí na stûnû snad ve
v‰ech uãebnách chemie, si ze ‰koly
vybaví kaÏd˘. Hrála v‰emi barvami
a hemÏila se chemick˘mi znaãkami 
elementÛ, z nichÏ se skládá cel˘ ná‰
vesmír i my samotní. Letos je to prá-
vû 140 let, co byla sestavena, a záro-
veÀ 175 let od narození jejího geniál-
ního tvÛrce - ruského chemika Dimit-
rije Ivanoviãe Mendûlejeva.
Mendûlejevovo dûtství a dospívá-
ní pfiipomíná dûj ruského románu.
Narodil se jako nejmlad‰í ze ãtr-
nácti (nûkdo uvádí patnáct) dûtí
Ivana Mendûlejeva, fieditele gym-
názia v nûkdej‰ím hlavním mûstû
Sibifie Tobolsku, a podnikavé
Marie Korniljevové. Otec oslepl
a brzy poté zemfiel a matka se mu-
sela postarat o poãetnou rodinu
sama. Sklárna, kterou fiídila, v‰ak
vyhofiela a katastrofa ji postavila
pfied rozhodnutí, co dál. Nejspí‰
tu‰ila, Ïe její nejmlad‰í syn má
schopnost stát se nûk˘m velk˘m,
a tak prodala ve‰ker˘ majetek
a spoleãnû s MíÈou a jeho sestrou
Lízou odjela do Moskvy. Pfiála si
mít ze syna lékafie, na moskev-
skou univerzitu jej v‰ak nepfiijali.
Matka se nevzdala a odvezla jej
do Petrohradu, ale ani tady se
kvÛli studentsk˘m nepokojÛm na
univerzitu nepfiijímalo. Nakonec
se podafiilo Dimitrije zapsat na fy-
zikálnû-matematickou fakultu
Pedagogického ústavu. Krátce na-
to osifiel úplnû.
Ve velkém svûtû se v‰ak neztratil.
Matka se zfiejmû nem˘lila, kdyÏ
do nûj vkládala tolik nadûjí, pro-
toÏe Mendûlejev v roce 1855 stu-

dia úspû‰nû ukonãil, pr˘ s oslÀují-
cím prospûchem, a stal se uãite-
lem, nejprve na gymnáziu v Odû-
se a pozdûji na univerzitû
v Petrohradu, kde pfiedná‰el anor-
ganickou chemii. V roce 1859 se
vydal na dvouletou studijní cestu,
bûhem níÏ pÛsobil na univerzitû
v Heidelbergu a také se úãastnil
vÛbec prvního kongresu chemikÛ
v nûmeckém Karlsruhenu. Právû
tamní diskuse o souvislostech ato-
mové hmotnosti (pfiesnûji atomo-
vého, resp. protonového ãísla) zá-
kladních prvkÛ, kter˘ch bylo v je-
ho dobû známo nûco pfies ‰edesát,
a jejich vlastnostech Mendûlejeva
pfiivedla na stopu pfievratného ob-
jevu. Rusk˘ chemik tu‰il, Ïe v ne-
pfiehledném chaosu tehdy zná-
m˘ch prvkÛ musí panovat nûjak˘
systém. K jeho objevení mu mûla
pomoci náhoda.
Mendûlejev rád hrál pasiáns, ka-
retní hru pro jednoho hráãe, a tu
ho napadlo, Ïe místo karet pouÏi-
je cedulky s názvy jednotliv˘ch
prvkÛ. Skládal je rÛznû vedle se-
be, ale systém stále nenacházel.
Shodou okolností se jednoho zim-
ního veãera u MendûlejevÛ konal
veãírek, hrálo se na klavír, kon-
verzovalo, ale Dimitrij myslel jen
na ty zpropadené prvky. Pak mu
svitlo - tóny hudby se pfiece po
oktávách opakují a stejnû tak se 
opakují vlastnosti urãit˘ch prvkÛ
s rÛznou atomovou hmotností.
Zkusil svÛj chemick˘ pasiáns po-
skládat znova a v‰e do sebe náhle
zaãalo zapadat. Podle jiné verze
se mûla periodická tabulka
Mendûlejevovi sama objevit ve

snu po tfiech dnech a nocích beze
spánku. AÈ mu napomohla hudba
nebo sen, Mendûlejev zjistil, Ïe
vlastnosti prvkÛ se opakují v urãi-
t˘ch periodách.
SvÛj objev pfiedloÏil v bfieznu ro-
ku 1869 Ruské chemické spoleã-
nosti, ale nesetkal se s okamÏit˘m
pfiijetím. Bez ohledu na to, Ïe ne-

závisle na Mendûlejevovi tent˘Ï
systém odhalil i Nûmec Lothar
Meyer (publikoval jej o rok po-
zdûji a pfii‰el tak o prvenství), se
vûdecké kapacity stavûly k Men-
dûlejevovû periodické tabulce
zpoãátku skepticky. Nebyla ostat-
nû prvním pokusem roztfiídit prv-
ky do nûjakého systému.
Kamenem úrazu zÛstávala prázd-
ná políãka uvnitfi tabulky. Ne
v‰echny prvky totiÏ byly v té do-
bû známy, rusk˘ chemik je v‰ak
dokázal právû díky zákonu perio-
dicity pfiedpovûdût. T˘ká se to ze-
jména tfií prvkÛ, jeÏ Dimitrij
Mendûlejev pojmenoval jako eka-
bór, ekahliník a ekakfiemík (pfied-
pona eka- znamená nejbliÏ‰í) a je-

jichÏ vlastnosti dokázal popsat,
aãkoliv prvky samotné dosud ne-
byly známy. To se zmûnilo aÏ
o nûkolik let pozdûji s objevem
galia (Mendûlejevova ekahliníku,
kter˘ roku 1875 objevil Francouz
Lecoq de Boisbaudran), skandia
(Mendûlejevova ekabóru, objeve-
ného v roce 1879 ‰védsk˘m che-
mikem Larsem Frederikem
Nilsonem) a germania (ekakfiemí-
ku, jejÏ objevil 1886 Nûmec
Clemens Winkler). Dal‰ích dÛka-
zÛ jiÏ nebylo tfieba a periodická
tabulka nesoucí jméno ruského
chemika mohla b˘t oficiálnû
uznána za platnou.
S dal‰ími v˘zkumy se Mendûle-
jevova tabulka upfiesÀovala a do-
plÀovala, nejen o nové prvky (na-
pfi. radon a polonium manÏelÛ
Curie, vzácné plyny helium, ne-
on, argon, krypton a xenon Willi-
ama Ramsaye a jeho kolegÛ atd.),
ale pfiesnûj‰ího vysvûtlení se do-
stalo i vlastnostem prvkÛ a samot-
nému principu periodicity. Do ro-
ku 1940 bylo objeveno v‰ech 
92 pfiirozenû se vyskytujících prv-
kÛ a následnû i mnoÏství dal‰ích,
umûle vytvofien˘ch. V souãasnos-
ti obsahuje periodická tabulka 118
políãek a pouze políãko s ãíslem
117 není obsazeno - prvek unun-
septium zatím nebyl objeven.
Samostatnou kapitolu pfiedstavují
názvy prvkÛ. Nûkteré z nich, jako
zlato, stfiíbro, Ïelezo nebo olovo,
byly známy uÏ ve starovûku, pro
prvky objevené v moderní dobû si
právo na pojmenování vyhradili
jejich objevitelé, ktefií tohoto fak-
tu ãasto vyuÏili k uctûní své vlasti
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Zima

Objektivem ZdeÀka Habra

(pfiípad galia, skandia, germania
ãi polonia) nebo nûkteré z v˘-
znamn˘ch osobností (einsteini-
um, roentgenium, nobelium, curi-
um). Jindy se názvy odvozovaly
od místa prvního objevu prvku
(erbium podle ‰védské vesnice
Ytterby, dubnium dle sovûtského
mûsta Dubna, darmstadtium pod-
le nûmeckého Darmstadtu), od
pojmenování planet (uran, neptu-
nium, plutonium, palladium),
z mytologie (helium, tantal, pro-
methium) nebo okolností, za kte-

r˘ch byly objeveny, napfi. neonu
(neo = nov˘) dal jméno dvanácti-
let˘ syn objevitele prvku
Williama Ramseye, kter˘ pr˘ fas-
cinovanû sledoval jeho ãervené
svûtlo.
âeské chemické názvosloví nabí-
zí, podobnû jako v jin˘ch vûdec-
k˘ch oborech, pro fiadu termínÛ
vlastní ekvivalenty. Vznikly v do-
bû národního obrození jako jeden
z projevÛ úsilí o emancipaci ães-
kého jazyka. Jejich autory byli
Jan Svatopluk Presl a Karel

Slavoj Amerling. Slovotvorná
fantazie tûchto buditelÛ se samo-
zfiejmû dotkla pouze tehdy zná-
m˘ch prvkÛ, a dnes tedy tvofií pou-
hou ãást terminologie (uÏívá se
deset Preslov˘ch pojmÛ). Znaãná
ãást ãesk˘ch originálÛ se vÛbec
neujala, napfi. PreslÛv kostík (fos-
for), solík (chlor), barvík (chrom)
ãi nebesník (uran), pfiípadnû zÛ-
stala platná pouze v laickém po-
vûdomí, napfi. AmerlingÛv otru‰ík
(arsen).
Mnozí z vûdcÛ, ktefií se pfiiãinili

o zdokonalení a hlub‰í poznání
systému chemick˘ch prvkÛ, kter˘
na pevn˘ základ postavil Dimitrij
Mendûlejev, získali za své objevy
Nobelovu cenu. I samotn˘ Men-
dûlejev byl na toto prestiÏní oce-
nûní nominován, krátce pfied svou
smrtí. BohuÏel ji tehdy nezískal,
údajnû o jedin˘ hlas. Jeho jméno
se v‰ak stalo svûtovû proslul˘m
i bez toho - dodnes je nese perio-
dická tabulka prvkÛ i jeden z nich
- 101. prvek mendelevium. 

ZN

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Kraj poskytne 16 milionÛ na zv˘‰ení bezpeãnosti silniãního provozu
Radní Moravskoslezského kraje na svém jednání
23. ledna vyhlásili dotaãní program na zvy‰ování
pasivní bezpeãnosti pozemních komunikací.
V‰echny obce Moravskoslezského kraje se do 
27. února mohou ucházet o dotaci na úhradu aÏ 
75 % stavebních nákladÛ vynaloÏen˘ch na odstra-
Àování nebezpeãn˘ch míst na komunikacích.
Dotaãní program pod kódov˘m názvem
DSH_8 bude poskytovat finanãní podporu
zamûfienou na ochranu zraniteln˘ch úãastní-
kÛ silniãního provozu. Cílem programu jsou
úpravy dopravního prostoru, které zajistí
bezpeãn˘ pohyb pro pû‰í, cyklisty i osoby

s omezenou schopností pohybu a orientace.
Jedná se zejména o budování bezpeãn˘ch
tras a pfiechodÛ pfies pozemní komunikace
(napfi. speciální oznaãení pfiechodÛ, autobu-
sov˘ch zálivÛ apod.) Podstatou úspû‰ného
projektu by mûla b˘t ochrana chodce pfied
dÛsledky stfietu s motorov˘m vozidlem mo-
derním bezpeãnostním vybavením komuni-
kace. Kritéria pro v˘bûr projektÛ budou hod-
notit napfiíklad dopravní nehodovost, intenzi-
tu dopravy, ãetnost imobilních osob nebo za-
pojení vefiejné dopravy.
„Na na‰ich silnicích je jedním z nejváÏnûj-

‰ích problémÛ vysoké procento chodcÛ a cyk-
listÛ, ktefií zemfiou nebo utrpí tûÏké zranûní
v dÛsledku dopravní nehody. Právû nejzrani-
telnûj‰ím úãastníkÛm silniãního provozu
chceme v kraji vytvofiit podmínky pro bez-
peãn˘ pohyb. Pfiedpokládám, Ïe na‰e 16mili-
onová dotace by mohla b˘t pro obce v˘zvou
a impulsem k zamy‰lení. M˘m cílem je po-
stupnû tuto ãástku zvy‰ovat tak, aby se na‰e
silnice staly bezpeãnûj‰ími,“ sdûlil námûstek
hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav
Novák.

Petra ·pornová, tisková mluvãí
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Zajímavost

H˘l obecn˘, kter˘ se pravidelnû na zimu stûhuje do blízkosti lidsk˘ch sídel. Pfies rok Ïije v lesích, nûktefií jedinci k nám na zimu migrují ze
seversk˘ch zemí. Fota a text: Miroslav Glacner

Seriál

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

29. První pomoc pfii epileptickém záchvatu
Zbavte se strachu z epileptického záchvatu,
nejedná se o nic zásadnû neobvyklého, je dÛ-
leÏité nepodlehnout panice a znát nûkolik zá-
kladních postupÛ, kter˘mi mÛÏete b˘t dítûti
prospû‰ní.
- Z okolí pacienta odstraÀte v‰echny pfiedmû-
ty, o které by se mohl poranit, pokud toto
nelze provést, pfiedmûty alespoÀ zakryjte
mûkkou hmotou (pol‰táfiem, dekou). Nemoc-
ného ‰etrnû odsuÀte z dosahu pfiedmûtÛ, kte-
ré mohou b˘t jinak nebezpeãné (horká kam-
na apod.).
- ZáchvatÛm kfieãí nikdy fyzicky nebraÀte,
konãetiny násilím nepfiidrÏujte, mÛÏe dojít
k dal‰ímu zranûní, napfi. zlomeninám.
- Pfii první pfiíleÏitosti odstraÀte z úst pfiedmû-
ty, které by mohlo dítû vdechnout, to lze vût-
‰inou aÏ po odeznûní kfieãí, jelikoÏ síla Ïv˘-
kacích svalÛ je pfii jejich sevfiení enormní.
- Nikdy nic nevkládejte do úst dítûte, ani vlast-
ní prsty, nepáãete ãelist, hrozí dal‰í poranûní.

- Má-li dítû jiÏ v pfiedchozí dobû ordinované
léky urãené pro akutní záchvaty, podejte je
(nejãastûji diazepam v tubû pro podání do
koneãníku - pfiípravek Stesolid).
Plnû rozvinutému záchvatu lze nûkdy u dítû-
te, které zná pfiedzvûsti stavu (tzv. aura), za-
bránit vãasn˘m podáním tohoto léku. Rodiãe
dûtí s epilepsií by Stesolid mûli mít stále pfii
sobû, mûli by ovládat jeho aplikaci do ko-
neãníku, vstfiebání a rychlost úãinku je stejnû
rychlá jako podání léku do Ïíly. Vût‰í pacien-
ti si dokonce mohou pfii pfiíznacích poãínají-
cího záchvatu (po dostateãném pfiedchozím
pouãení) lék aplikovat sami a záchvatu pfie-
dejít.
Dítû, u kterého se záchvat vyskytl poprvé, by
mûl neurolog vy‰etfiit co nejdfiíve. Zde je vel-
mi dÛleÏitá vnímavost svûdkÛ a popis zaãát-
ku, doby trvání a charakteru v‰ech pfiíznakÛ.
Je-li dítû dlouhodobû léãené a sledované pro
epilepsii, není ojedinûl˘ záchvat dÛvodem

k akutnímu pfiivolání rychlé zdravotnické
sluÏby. Doporuãte ale vÏdy rodiãÛm dítûte
v následujících dnech náv‰tûvu a vy‰etfiení
neurologem.
Trvá-li záchvat kfieãí a poruchy vûdomí déle
neÏ 20-30 minut, jedná se o tzv. epileptick˘
stav - pfiivolání zdravotnické záchranné
sluÏby a odborná péãe jsou nutností!
- Po odeznûní kfieãí zajistûte pfiístup ãerstvé-
ho vzduchu, dítû uloÏte do stabilizované po-
lohy, stále je sledujte aÏ do fáze plného ná-
vratu vûdomí a plné slovní komunikace.
- Celou fiadou nemocn˘ch epileptikÛ, pfiede-
v‰ím dûtí, je záchvat nemoci vnímán s poci-
ty studu a zejména období po záchvatu je ná-
roãné na velmi citliv˘ psychologick˘ pfiístup
k nemocnému, taktní vystupování jeho oko-
lí. Uklidnûte dítû, zabezpeãte mu potfiebn˘
klid a pfiístup jen nezbytného mnoÏství lidí,
pfiedev‰ím rodiãÛ.

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)

Pfiedali jsme v˘hru na‰im soutûÏícím
V pondûlí 19. ledna byly tfiem vylosova-
n˘m v˘hercÛm vánoãní soutûÏe, jejíÏ v˘-
sledky byly uvefiejnûny v R˘mafiovském
horizontu ã. 1/2009, pfiedány ceny, jeÏ do
soutûÏe vûnovalo knihkupectví U Radnice.
Pfiipomínáme, Ïe uzávûrka soutûÏe byla 
8. ledna a úspû‰né lu‰titele Alenu
Jurá‰ovou, Pavlínu DoleÏelovou a Adélu
Hausknechtovou z R˘mafiova vylosovala
redakãní rada R˘mafiovského horizontu
spoleãnû s vydavatelem, fieditelkou Stfie-
diska volného ãasu R˘mafiov. V̆ hercÛm
blahopfiejeme a tûm, ktefií v soutûÏi nemû-
li ‰tûstí, pfiejeme více úspûchÛ pfii nûkteré
soutûÏi leto‰ního roku.  JiKo
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Sport

R˘mafiovsk˘ aerobik opût na v˘sluní
V sobotu 24. ledna se v nové au-
le Vysoké ‰koly báÀské v Ostra-
vû konalo finále Miss aerobik
âR 2008. Do celorepublikové
soutûÏe v kategorii minimiss by-
lo pfiihlá‰eno celkem 600 dívek

a z postupov˘ch kol jich bylo
vybráno pût. Teprve desetiletá
·árka Zapletalová, svûfienkynû
Sportovního klubu Sport a zdra-
ví, se probojovala mezi finalist-
ky a v koneãném mûfiení sil se

stala druhou viceminimiss âeské
republiky pro rok 2008.
„Tímto bych chtûla podûkovat
Sportovnímu klubu Sport a zdra-
ví a trenérkám L˘dii Mihalové
a L˘dii ·védíkové, sponzorÛm,

MûÚ R˘mafiov a Ing. Bohumilu
Procházkovi z penzionu Bohou‰
v Karlovû,“ nechala se sly‰et po
vyhlá‰ení v˘sledkÛ maminka
·árky Helena Zapletalová. 

JiKo

Desetibojafii skoãili do vody
V sobotu 24. ledna 2009 od‰krtli
desetibojafii dal‰í disciplínu - a to
na krytém bazénû v Bfiidliãné.
Mnoh˘m pfiekazila úãast nemoc,
proto konkurence nebyla nejvût‰í.
Pfiesto nûktefií dosáhli velmi kva-
litních v˘konÛ.
Sedm muÏÛ kategorie C skoãilo
do vody krátce po jedenácté hodi-
nû. Prvenství získal s témûfi 2,5se-
kundov˘m náskokem Jaroslav
Hofman pfied Vojtûchem Hrdinou
a Václavem Orlíkem.
Bloky poté opanovaly Ïeny kate-
gorie B. Se‰ly se pouze ãtyfii.
Suverénní vítûzkou se stala
Markéta Míãková s v˘born˘m ãa-
sem 44,47 s, za ní vybojovala dru-
hou pozici Eva Sovi‰ová, tfietí
Dana DoleÏelová.
Îeny A se také vtûsnaly do jedné
rozplavby. I zde byla vítûzka jasná
- Katefiina Koláfiová vylep‰ila svÛj
loÀsk˘ v˘kon a dohmátla v ãase

43,75 s. Pofiadí na dal‰ích dvou
medailov˘ch místech zÛstala od
loÀska nezmûnûna - Andrea
Továrková, Petra Dobrevová.
MuÏi B svedli boj o kaÏd˘ centi-
metr - Josef Vosyka sice zvítûzil
s pomûrnû bezpeãn˘m odstupem,
mezi druhou a tfietí pozicí v‰ak ne-
byla ani setina rozdílu - shodného
ãasu dosáhli Pavel Koláfi a Ale‰
Bodlák.
Pfiím˘ souboj o vítûzství svedli
muÏi A - také se stejn˘m v˘sled-
kem jako vloni. Horcí favoriti Jan
Hnilo a Karel Toman se dlouho dr-
Ïeli na stejné úrovni. Za pÛlkou
druhého bazénu se v‰ak zaãal lá-
mat chleba. Honza zabral a Kar-
lovi nakonec o 50 setin uplaval.
Na tfietím místû skonãil bezpeãnû
Luká‰ Janáã.
V‰ichni, ktefií na bazén dorazili,
pfiedvedli v˘kony na hranici sv˘ch
moÏností. Dík patfií organizátorovi

a hlavnímu startérovi Milanu
Ondra‰íkovi a zapisovateli Václa-
vu Orlíkovi. OceÀujeme i koope-
raci jednotliv˘ch úãastníkÛ pfii za-
ji‰Èování stopek a mûfiení.
Nyní nás ãeká dal‰í disciplína -

bûÏky, které jsou závislé na mnoÏ-
ství snûhu. Jako první moÏn˘ se
jeví termín nedûle 8. února 2009,
bude v‰ak upfiesnûn podle aktuál-
ních podmínek.

Alena Jurá‰ová

V sobotu 7. února 2009 v tûlocviãnû TJ Jiskra R˘mafiov na Hornomûstské ulici v dobû od 9:30 do 13:00 pofiádá

Sport pro v‰echny
sportovní akci pro nej‰ir‰í vefiejnost

CVIâÍ CELÉ MùSTO
Srdeãnû jsou zváni v‰ichni, kdo si chtûjí vyzkou‰et rÛzné druhy cviãení pod vedením

Ing. Pavlíny Janãové - drÏitelky profi licence aerobiku, Ing. Ondfieje Peterky - instruktora II. tfiídy aerobiku

1. hodina - step - Ondfiej
2. hodina - MTV dance - Pavlína

3. hodina - double aerobik - Pavlína + Ondfiej

Startovné 50 Kã

Na v‰echny se tû‰í realizaãní t˘m SPV pod vedením Ing. Aleny Jurá‰ové

Fota: archiv Heleny Zapletalové

Foto: Lubomír Kfiimsk˘
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hokejov˘ servis

R˘mafiov‰tí hokejisté bodovali v Horním Bene‰ovû
Dne 18. ledna byl odehrán dal‰í zápas okresního pfieboru muÏÛ v led-
ním hokeji skupiny A na zimním stadionu v Horním Bene‰ovû.

TJ H. Bene‰ov x HC R˘mafiov          2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Ti r˘mafiov‰tí pfiíznivci hokeje, ktefií se jeli podívat na zápas do
Horního Bene‰ova, vidûli strhující utkání s v˘born˘m soupefiem.
Nezaãalo pro na‰e barvy dobfie. Je témûfi pravidlem, Ïe neÏ se roz-
koukáme, soupefi skóruje. Tak tomu bylo i nyní. Neubûhla ani první
minuta a uÏ jsme po pûkné kombinaci soupefie prohrávali. To na‰e
hráãe probudilo a poté jsme mûli moÏnost vidût hlavnû rychl˘ kom-
binaãní hokej. Od 16. minuty do konce tfietiny jsme stále hráli 
v oslabení pûti proti tfiem.
Zaãátek druhé tfietiny byl zrcadlov˘ pfiedchozí tfietinû. V polovinû
první minuty srovnával stav Pekr po pfiihrávce ·uby na 1:1 ve vlast-
ním oslabení. Byli jsme svûdky hroziv˘ch akcí soupefie, které likvi-
doval ná‰ gólman, i zmafien˘ch pfiíleÏitostí na‰ich hráãÛ. Pomyslnou
misku vah v ná‰ prospûch pfieváÏil opût Pekr po pfiihrávce Mu‰álka
a ·tefanova v pÛlce tfietiny.
Stav po pfiestávce byl hfiejiv˘, ale soupefi stupÀoval tlak. Tomu kon-
troval ve tfietí minutû ·ebík po pfiihrávce ·tefanova a zv˘‰ili tak ná‰
náskok. O dal‰í tfii minuty pozdûji pfiihrával ·tefanov ·ubovi na
uklidÀující ãtvrtou branku. Soupefi je‰tû více pfiidal na tlaku, chvíle-
mi pûknû zatápûl pfied na‰ím gólmanem a podafiilo se mu v polovinû
tfietiny sníÏit na koneãn˘ stav.

Dal‰í zápas okresního pfieboru muÏÛ v ledním hokeji se hrál 25. led-
na opût na zimním stadionu v Horním Bene‰ovû.

HC Lomnice x HC R˘mafiov          3:7 (1:2, 1:4, 1:1)

Na papírovû slab‰ího soupefie vyrazili na‰i hráãi ve velmi nízkém po-
ãtu. Podle kanonády na gólmana od zaãátku utkání byla zfiejmá tak-
tika vstfielit co nejvíce gólÛ a psychicky zlomit odpor soupefie. To se
v‰ak nedafiilo, soupefi urputnû bránil. První gól padl aÏ v polovinû
první tfietiny zásluhou ·ebíka za asistence Barbofiíka. Soupefi dokon-
ce srovnal ke konci tfietiny, ale Barbofiík se svojí pohotovostí obratem
postaral o opûtovné vedení minutu pfied koncem tfietiny.
Ve druhé tfietinû uÏ byl obraz hry pro skalní pfiíznivce HC R˘mafiov
pfiíznivûj‰í. Nejprve naládoval ·uba na stfielu Kleiblovi, kter˘ se ne-
m˘lil a skóroval. Prakticky po následujícím vhazování vyuÏil soupefi
euforie z na‰eho gólu a sníÏil po brutální chybû v obranû. Klid do na-
‰ich fiad pfiineslo brankové zakonãení ·uby s Pekrov˘m pfiispûním
v polovinû tfietiny, kdy jsme zv˘‰ili náskok na soupefie. Tûsnû pfied
koncem tfietiny promûnil ‰anci Pekr s Barbofiíkovou asistencí a po
nûm je‰tû pfiidal náskok ·ebík.
Ve tfietí tfietinû jsme vidûli jiÏ docházející síly na obou stranách.
Soupefi sníÏil gólem na zaãátku tfietiny. V druhé pÛlce tfietiny si spl-
nil leto‰ní sen na vstfielení hattricku ·ebík po pfiihrávce Barbofiíka.

V dal‰ím utkání v sobotu 31. ledna v 17.00, které se hraje na domácí
pÛdû, bude soupefiem na‰ich hráãÛ letos je‰tû neporaÏen˘ t˘m Ice
Dogs Krnov.

Turnaj pfiípravek v Prostûjovû

V nedûli 25. ledna sehrálo druÏstvo pfiípravky HC R˘mafiov v rámci
krajské soutûÏe dal‰í dvojzápas s druÏstvy HK Prostûjov A,
B v Prostûjovû.

HC R˘mafiov x HK Prostûjov B 7:6
Dal‰í vítûzství v krajském pfieboru pfiípravek. Pokud na‰e Vlãata na-
razí na v˘konnostnû stejného soupefie, dokáÏí se vyhecovat a bojov-
ností strhnout vítûzství na svoji stranu. Za Vlãata skóroval 4x Urban,
3x La‰ák.

HC R˘mafiov x HK Prostûjov A 2:15
Na dal‰í utkání v turnaji uÏ nezbylo pfiíli‰ sil, a tak v˘sledek odpoví-
dá pfiedvedené hfie. Celkovû v‰ak lze konstatovat zvy‰ující se úroveÀ
hry na‰ich Vlãat. Stfielec gólÛ: 2x Urban.

Dal‰í turnaj pofiádá HC R˘mafiov v sobotu 31. ledna od 9.00 s druÏ-
stvy HC Uniãov a HC ·umperk A, B.

Jifií Slováãek
R˘mafiovská liga ledního hokeje

9. 1. 2009
Rest. U Hrozna - Kovo‰rot 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

12. 1. 2009
SK Medvûdi - F. Tygfii 1:10 (1:3, 0:4, 0:3)

13. 1. 2009
Malá Morávka - Grizzlies 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)

14. 1. 2009
SK Slovan - H. Mûsto 11:3 (1:1, 4:1, 6:1)

16. 1. 2009
Kovo‰rot - SK Medvûdi 4:4 (1:1, 2:1, 1:2)

18. 1. 2009
SK Medvûdi - H. Mûsto 4:4 (3:2, 0:1, 1:1)

19. 1. 2009
F. Tygfii - TJ Malá Morávka 8:1 (3:1, 5:0, 0:0)

20. 1. 2009
Grizzlies - SK Slovan 3:3

Foto: archiv Jifiího Slováãka

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).

PPPP NNNN EEEE UUUU SSSS EEEE RRRR VVVV IIII SSSS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

VVVV ÁÁÁÁ MMMM NNNN AAAA BBBB ÍÍÍÍ ZZZZ ÍÍÍÍ
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

¤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

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 13. 2. 2009

Uzávûrka pro vydání
je ve ãtvrtek 5. 2. 2009 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

3/2009
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Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE

NEZAPOME≈TE,
JIÎ OD P¤Í·TÍHO VYDÁNÍ 
MÒÎETE S HORIZONTEM 

SOUTùÎIT O ZAJÍMAVÉ CENY
V POPULÁRNÍ SOUTùÎI 

POD NÁZVEM „HISTORICKÉ DETAILY“

NNNN aaaa bbbb íííí zzzz íííí mmmm eeee     pppp oooo dddd nnnn áááá jjjj eeee mmmm

llll uuuu kkkk rrrr aaaa tttt iiii vvvv nnnn íííí cccc hhhh

nnnn eeee bbbb yyyy tttt oooo vvvv ˘̆̆̆ cccc hhhh     pppp rrrr oooo ssss tttt oooo rrrr

vvvv cccc eeee nnnn tttt rrrr uuuu

(((( nnnn aaaa     nnnn áááá mmmm ûûûû ssss tttt íííí ))))

RRRR ˘̆̆̆ mmmm aaaa fifififi oooo vvvv aaaa ....

KKKK oooo nnnn tttt aaaa kkkk tttt ::::     6666 0000 8888 4444 6666 2222 7777 8888 1111
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Nejlep‰í sportovci roku 2008 se set-
kali pfii pfiíleÏitosti udílení cen tûm
nejlep‰ím z okresu Bruntál. Poháry,
odmûny a ‰perk jim v upomínku pfie-
dali ãelní pfiedstavitelé tûlov˘chovy
a sportu spoleãnû se starosty a sta-
rostkami obcí, jeÏ jsou pÛsobi‰ti 
ocenûn˘ch sportovcÛ.
JiÏ pûtatfiicet let se koná tradice
udílení ocenûní nejlep‰ím spor-
tovcÛm z celého okresu Bruntál
na základû nominací jednotli-
v˘ch klubÛ a tûlov˘chovn˘ch
jednot, ale také na základû di-
vácké ankety. 
Mezi nominovan˘mi byl letos 
opût i dlouholet˘ tûlesnû postiÏe-
n˘ kuÏelkáfi, nûkolikanásobn˘
mistr âR, ãlen vítûzného druÏ-

stva z evropského utkání v Ma-
ìarsku a nûkolikanásobn˘ vítûz
âeského poháru v kuÏelkách
Zdenûk Doãkálek. Je také záro-
veÀ drÏitelem rekordu v poãtu
shozen˘ch kolkÛ mezi tûlesnû
postiÏen˘mi kuÏelkáfii. To samo
o sobû nespadne ãlovûku do klí-
na. DosaÏení takov˘ch úctyhod-
n˘ch úspûchÛ stojí hodnû úsilí
a nespoãet tréninkov˘ch hodin. 
A jak hodnotí uplynulou sezónu
Zdenûk Doãkálek? „V této sezó-
nû mû provázela neskuteãná
smÛla. Mûl jsem zdravotní pro-
blémy s rukou, kterou léãím do-
dnes. Doufejme, Ïe to povede
k úspû‰nému závûru a já budu
moci zaãít trénovat naplno,“ od-

povûdûl Zdenûk na otázku mo-
derátora pfii slavnostním udílení
cen v bruntálském hotelu Slezan.
V zastoupení za starostu mûsta
R˘mafiova Petra Kloudu, kter˘
musel odjet na zasedání rady,
pfiedával ZdeÀku Doãkálkovi
pohár a ceny pfiedseda tûlov˘-
chovné jednoty Jiskra R˘mafiov
Franti‰ek Pohanka.
Organizátofii nezapomnûli pfii le-
to‰ním udílení cen ani na spor-
tovce seniory. Mistrem âeské re-
publiky seniorÛ v kuÏelkách se
stal bfiidliãensk˘ âestmír ¤epka.
Vítûzn˘ pohár a ceny mu pfiedá-

val starosta mûsta Bfiidliãné
Bohumír Kamenec. 
Pfiedseda Okresního v˘konného
v˘boru âSTV Jifií Plchot shrnul
v krátkosti historii pûtatfiiceti let
trvání ankety o nejlep‰ího spor-
tovce okresu, zmínil, jak˘mi
zmûnami za tu dobu pro‰la, a pfii-
pomenul, Ïe tam, kde dnes stojí
deset nejlep‰ích sportovcÛ a je-
den sportovní kolektiv, stála celá
fiada mistrÛ svûta, Evropy i âes-
ké republiky. Na závûr popfiál ús-
pûchy v‰em ocenûn˘m sportov-
cÛm starosta mûsta Bruntálu
Franti‰ek Stru‰ka. JiKo

Mistrem âeské republiky se ãlovûk nerodí

Dospûlí

âestmír ¤epka kuÏelky Bfiidliãná mistr seniorÛ

MládeÏ

Jifií Panáãek karate Bruntál 1. místo ME, mistr âR
·tûpánka ·ajnarová karate Bruntál 3. místo ME, 2. MâR
Kamila Nûmcová atletika Bruntál ãs. reprezentantka,

2x 2. MâR
Jakub ·esták atletika Bruntál 3. místo MâR 3000 m
Jakub ¤íha plavání Krnov 2x 2. a 3. místo MâR
Michaela Králová orientaãní bûh Vrbno p. P. 4. místo MâR,

horská kola 2x âesk˘ pohár

Tûlesnû postiÏení sportovci

Zdenûk Doãkálek kuÏelky R˘mafiov 1. místo MâR

Trenéfii

Radim ·esták atletika Bruntál trenér III. tfiídy
Radek PeÀáz lyÏování - bûh Vrbno p. P. trenér I. tfiídy

Kolektivy

TJ Slavoj Bruntál ‰achy – muÏi Bruntál postup do II. ligy

Nejlep‰í sportovci, trenéfii a kolektivy
okresu Bruntál za rok 2008

Franti‰ek Pohanka pfiedává cenu ZdeÀku Doãkálkovi

Bohumír Kamenec gratuluje âestmíru ¤epkovi (vlevo)




