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Galerie Octopus mûstského muzea 
vystavuje zbranû a zbroj

Seniofii byli pozváni na pestroba-
revnou oslavu podzimu Ïivota

Pradivadlo R˘mafiov zve na lyrické 
muzikálové drama Romeo, Julie a tma

âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ pfiipravil spole-
ãenskou akci Jak pfieÏít ve zdraví

Policie varuje: Pozor na namrzlou 
vozovku, zejména v lesních úsecích

ročník XI I I .

Foto: Lucie Lehká
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Aktuálnû z mûsta

Pestrobarevná oslava podzimu Ïivota
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Zdravotnictví

O podzimu se fiíká, Ïe je nejlep-

‰ím malífiem, a pro jeho pestrou

paletu barev jej mnozí povaÏují

za nejkrásnûj‰í roãní období.

O podzimu Ïivota se zase hovofií

v souvislosti s pokroãil˘m vû-

kem, kdy léta práce jiÏ vystfiídal

zaslouÏen˘ odpoãinek. Dlouhé

podzimní veãery pfiímo svádûjí

k posezení s lidmi, ktefií jsou

nám blízcí a se kter˘mi máme

nûco spoleãného. A na‰i sváteã-

nû obleãení a dobfie naladûní

spoluobãané mûli nûco spoleã-

ného - rok narození 1936 nebo

1941.

Leto‰ní setkání jubilantÛ se usku-

teãnilo v pátek 4. listopadu vpod-

veãer ve ‰kolní jídelnû Základní

‰koly R˘mafiov na ulici 1. máje.

Pofiadatelem akce bylo tradiãnû

mûsto R˘mafiov ve spolupráci

s komisí pro obãanské záleÏitosti

a Stfiediskem volného ãasu

R˘mafiov. Pokud bychom nahléd-

li do kronik mûsta, zjistili by-

chom, Ïe slavnostní akt setkávání

na‰ich spoluobãanÛ-oslavencÛ se

koná více jak tfii desetiletí.

Pfiedsedkynû komise pro obãan-

ské záleÏitosti Kvûtoslava

Sicová pfiivítala jubilanty a vy-

jádfiila jim podûkování za pro-

spû‰nou práci, kterou pro na‰e

mûsto vykonali. Více jak sto tfii-

cet pozvan˘ch hostÛ obdrÏelo

pfii vstupu do sálu kytiãku a po-

zdravili se se zástupci mûsta, sta-

rostou Petrem Kloudou, místo-

starostou Jaroslavem Kalou a ve-

doucí odboru ‰kolství a kultury

Leonou Pleskou. âlenka komise

pro obãanské záleÏitosti (KPOZ)

BoÏena Filipová zdÛraznila, Ïe

mûsto na na‰e dfiíve narozené

spoluobãany nezapomíná. Pfií-

tomna byla také fieditelka Stfie-

diska volného ãasu R˘mafiov

Marcela Pavlová a ãlenky KPOZ

Irena Polidarová, BoÏena Jureã-

ková a Jarmila Labounková, kte-

ré se podílely na organizaci

a hladkém prÛbûhu oslavy.

Starosta popfiál jubilantÛm pev-

né zdraví a hodnû optimismu 

a elánu do dal‰ích let. Pomysl-

nou kytiãku pfiedali seniorÛm

prostfiednictvím herecké etudy

a hudebního pásma také Ïáci

dramatického a hudebního oboru

Základní umûlecké ‰koly R˘-

mafiov. Po slavnostním pfiípitku

následovala volná zábava s chut-

n˘m poho‰tûním, o které se po-

starali Ïáci oboru kuchafi-ãí‰ník

Stfiední ‰koly R˘mafiov.

I letos si mohli oslavenci zatan-

covat pfii nestárnoucích melo-

diích hudby Akord Vladimíra

Bulka a Ludmily Sigmundové,

které se hrávaly v dobû jejich

mládí. O tom, Ïe je nemusel ni-

kdo do tance dlouho pobízet,

svûdãí fakt, Ïe uÏ pfii prvních tó-

nech byl parket pln˘.

Vládla zde sváteãní atmosféra,

prostfiené stoly, kvûtiny, úsmûvy,

spousta znám˘ch, ktefií se mnoh-

dy dlouho nevidûli, i kdyÏ Ïijí ve

spoleãném mûstû. Nûktefií se ne-

chali dokonce sly‰et, napfiíklad

manÏelé Kotrlovi, Barto‰ovi,

Tabarkovi, Va‰íãkovi, paní Vûra

Slováková a mnoho dal‰ích, Ïe

oslava je pfiíjemnû pfiekvapila,

a vyslovili upfiímné podûkování

mûstu za tuto bohulibou kaÏdo-

roãní akci. Pro organizátory je to

potvrzení, Ïe setkávání 70-

a 75let˘ch jubilantÛ má smysl.

Co dodat na závûr? Snad jen se

pfiipojit k fiadû gratulantÛ a po-

pfiát, aby elán, Ïivotní pohoda

a pevné zdraví na‰im dfiíve naro-

zen˘m vydrÏely je‰tû po dal‰í

dlouhá léta, a v‰em, ktefií tato

tradiãní setkání pfiipravují, vy-

slovit velk˘ dík. Podûkování pat-

fií rovnûÏ v‰em ochotn˘m lidem,

ktefií se podíleli na pofiádání ve-

ãera - osobnû roznesli pozvánky,

zajistili a pfiipravili sál, pfiivezli

jubilanty a postarali se o chutné

obãerstvení. Pofiadatelé jsou

upfiímnû rádi, Ïe oslavenci po-

zvání pfiijali a dokázali, Ïe jsou

vnitfinû stále mladí. 

JiKo

Jak pfieÏít ve zdraví
âlenky r˘mafiovské organizace
âeského ãerveného kfiíÏe pfiipravily
na stfiedu 9. listopadu dal‰í spole-
ãenské setkání s názvem PfieÏít ve
zdraví. K besedû s odborníky na
zdrav˘ Ïivotní styl, ale i k zábavû
s hudbou pozvaly pfiedev‰ím seniory.
Leto‰ní pofiad o zdraví navázal

na ten loÀsk˘, kter˘ byl vûnován

hlavnû zdravé v˘Ïivû, tematikou

pohybu. Pfiedsedkynû organizace

Vûra Koláfiová a její místopfied-

sedkynû Marie Volková po 

úvodním pfiivítání hostÛ a krát-

kém pohledu do historie âeského

ãerveného kfiíÏe na R˘mafiovsku

pfiedaly slovo rehabilitaãní sestfie

Alenû Bayerové. Ta si pro senio-

ry pfiipravila pfiedná‰ku o artróze

a metodách, jak tomuto onemoc-

nûní vy‰‰ího vûku ãelit. V besedû

o tom, co mohou lidé pro své tû-

lo udûlat, zdÛraznila potfiebu po-

hybu na ãerstvém vzduchu,

vhodného stravování a sniÏování

nadváhy, která s artrózou a dal‰í-

mi chorobami úzce souvisí.

Spoleãnû s kolegyní Dagmar

Prá‰ilovou poté pfiedvedly na fi-

gurantovi metodu baÀkování, jeÏ

se pouÏívá pfii léãbû pohybov˘ch

obtíÏí, ale i fiady dal‰ích zdravot-

ních problémÛ.

Úãastníci setkání mûli mimo to

moÏnost nechat si zmûfiit tlak, hla-

dinu cukru a mnoÏství tuku v tûle

nebo ochutnat zeleninové saláty,

které pfiipravili Ïáci S· R˘mafiov

pod vedením mistrové Bohuslavy

Pleské. Po celé odpoledne se jim

vûnovali i studenti gymnázia, jeÏ

s âesk˘m ãerven˘m kfiíÏem dlou-

hodobû spolupracuje pfii pofiádání

kurzÛ první pomoci.

Spoleãenské setkání seniorÛm

zpfiíjemnil také kulturní program.

Po dvou ukázkách zdravého po-

hybu pro Ïeny v‰eho vûku, orien-

tálního tance v provedení skupi-

ny SVâ Neila, si mohli hosté sa-

mi zatancovat za hudebního do-

provodu Miroslava Kováãe.

Organizátofii pro nû pfiichystali

s pomocí ãetn˘ch sponzorÛ i bo-

hatou tombolu. Pofiadatelé dûkují

mûstu R˘mafiov, Stfiední ‰kole

R˘mafiov a firmám Hodináfiství

·tolfa, Lékárna Avion, Lékárna

Karajannis, Potraviny H + H,

Elektro Icha, Elektro Kováãová -

Kotrla, Elektro Bernátek - Ma-

chaãová, Bytov˘ textil Franti‰ek

Stoklasa, Kvûtiny Filip, Kvûtiny

sklo La‰tuvková, StonoÏka Bed-

náfi, Papírnictví Háková a ¤eznic-

tví Buxbaumová.

âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ se v R˘-

mafiovû vûnuje nejen zdravotnic-

ké osvûtû, ale i práci v o‰acova-

cím stfiedisku. Pfii této pfiíleÏitosti

byly ohodnoceny dobrovolné

pracovnice stfiediska Jarmila

Koudelová a Marta Sedláková,

které pomáhají s pfiíjmem a v˘de-

jem zachovalého obleãení pro po-

tfiebné. O‰acovací stfiedisko se 

otevírá v budovû Mûstsk˘ch slu-

Ïeb na Palackého ulici kaÏd˘ mû-

síc. Kromû termínÛ jeho provozu

v tomto a pfií‰tím roce ãtenáfiÛm

pfiiná‰íme na následující stranû

i recepty na zeleninové saláty,

které zaznamenaly u náv‰tûvní-

kÛ akce PfieÏít ve zdraví velk˘ 

úspûch a mohou poslouÏit jako

inspirace i dal‰ím zájemcÛm

o zdrav˘ Ïivotní styl. 

ZN
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V Ïivotû lidském existuje mnoho

záhad, které zÛstávají nevyfie‰eny.

Nûkdo fie‰í poãet andûlÛ na ‰piãce

jehly, jiní se zab˘vají záhadou po-

noÏek mizejících v praãce. Ráda

bych pfiidala nûkolik problémÛ,

které vám moÏná budou pfiipadat

pfiízemní. Ale já bych pfiesto ráda

znala jejich vysvûtlení - dosud se

mi je v‰ak nepodafiilo od nikoho

získat.

Podle ãeho se fiidiãi rozhodují
pfii pfiedjíÏdûní? Ze zákona vy-

pl˘vá, Ïe pfiedjíÏdûní je nelépe ko-

nat ve chvíli, kdy je náleÏit˘ pfie-

hled na vzdálenost nutnou k pfied-

jetí. Logika vûci dále napovídá, Ïe

pfiedjíÏdím tehdy, kdyÏ mi vozid-

lo pfiede mnou nûjak˘m zpÛso-

bem pfiekáÏí - jede pomaleji neÏ

já, „podezfiele“ a podobnû. To je

v‰ak teorie - ve skuteãnosti se mi

nejednou stalo, Ïe fiidiã za mnou

jel po rovn˘ch úsecích i nûkolik

kilometrÛ, naãeÏ se rozhodl pfied-

jíÏdût v zatáãce, do kopce a pfies

dvojitou plnou ãáru, aby se pak

jeho vÛz fiítil rychlostí o 0,02

km/hod. vy‰‰í neÏ mÛj vÛz. Ze

stejného soudku jsou pak fiidiãi,

ktefií odváÏnû, navzdory protije-

doucím vozÛm, pfiedjedou kolonu

automobilÛ, aby se dostali do její-

ho ãela, naãeÏ po nûjak˘ch sto

metrech odboãují vlevo, takÏe ce-

lou kolonu zabrzdí. Proã? Záhada.

Dal‰í záhada je rovnûÏ z fiidiãské-

ho soudku: To uÏ to, pánové, ne-
mÛÏete vydrÏet na benzinku?
Neznám Ïenu, která by zastavila

auto, dfiepla si za nûj a konala ma-

lou potfiebu. MuÏi to v‰ak z nûja-

k˘ch mnû neznám˘ch dÛvodÛ dû-

lají bûÏnû, pfiestoÏe síÈ benzino-

v˘ch ãerpadel je v âR pomûrnû

hustá a kaÏdé z nich je vybaveno

sociálním zafiízením. Pokud to

fakt nemÛÏete vydrÏet, poraìte se

prosím se sv˘m urologem. Nebo

aspoÀ s Markem Va‰utem. Nebo

to dûláte z nûjakého jiného dÛvo-

du? To je pro mû tedy záhada.

A dal‰í záhada ze silnice: Má sou-
ãasn˘ zpÛsob plo‰né v˘spravy
silnic logiku? To nemyslím nijak

ironicky - jen jako laik nechápu,

proã nejede po silnici jeden stroj,

kter˘ vyfrézuje pokaÏen˘ kus ces-

ty, a za ním hned druh˘ stroj, kte-

r˘ vyfrézovanou díru zapraví pfií-

slu‰n˘m materiálem. Má nûjak˘

technologick˘ v˘znam, Ïe se nej-

prve tfiíkilometrov˘ úsek vozovky

frézováním promûní v ementál,

do dûr se pár dní nechá prá‰it, pr-

‰et, snûÏit, padat listí a najíÏdût

auta, a pak teprve pfiijede druhá

parta, která díry zalepí? Záhada.

A nyní ãistû Ïensk˘ problém:

Existují pro v˘robu silonov˘ch
a nylonov˘ch punãocháãÛ nûja-
ké velikostní normy? Pravdûpo-

dobnû ano, ale kontroluje vÛbec

nûkdo jejich dodrÏování? Nevím

totiÏ, jak se mÛÏe stát, Ïe nûkteré

silonky ve své velikosti si natáh-

nete sotva do pÛli pozadí. Tyto pak

navíc jeví znaãné tendence ke sjíÏ-

dûní ke kolenÛm a ménû pevné

pozadí dokáÏou ze vkusnû tvaro-

van˘ch pÛlek pfiemûnit aÏ na ne uÏ

tak pûkné osminky. Jiné silonky

stejné velikosti v‰ak lze natáhnout

nejen do pasu, ale i vysoko nad

nûj, moÏná aÏ nad hlavu, kde by je

bylo moÏno i zavázat a jít tfieba

vyloupit banku. (Pfiedtím by sa-

mozfiejmû bylo nutné prostfiihnout

nûjaké otvory pro horní konãetiny,

protoÏe bez pouÏití rukou banku

tûÏko vyloupíte.) Tyto silonky pak

naopak jeví snahu vytahovat se

a hromadit v oblasti kotníkÛ, takÏe

i elegantní dáma vypadá na konci

dne jako prvÀák, kter˘ si omylem

vzal punãocháãe star‰ího bratra.

Jak je to moÏné, kdyÏ jde o v˘rob-

ky stejné velikosti? Záhada.

Závûrem mi dovolte poloÏit dotaz,

kter˘ mû trápí pfii kaÏdém peãení,

a v pfiedvánoãním období tak zís-

kává na aktuálnosti: Proã se kyp-
fiicí prá‰ek do peãiva nedûlá po-
loviãní? Do vût‰iny buchet ãi cuk-

roví se pfiece dává pÛl prá‰ku do

peãiva. ProtoÏe tu pÛlku pfiesnû

neodhadnete, odsypete ze sáãku

radûji o tro‰ku víc, a zbytek pûknû

poskládáte a schováte. Pfií‰tû, aÏ

budete dûlat dezert a budete zase

potfiebovat pÛl prá‰ku do peãiva,

nepouÏijete ten zbytek - je tam

pfiece míÀ neÏ pÛlka, takÏe roztrh-

nete dal‰í sáãek. V kuchyni se vám

tak hromadí papíroví u‰mudlánci,

v nichÏ je míÀ neÏ pÛlka „prdo-

peã“. BûÏn˘ prá‰ek do peãiva má

12 gramÛ, a jsem si jistá, Ïe v˘-

robní stroje by dokázaly odváÏit

i ‰est gramÛ a zabalit je do sáãku

s nápisem PÛl prá‰ku do peãiva.

Kdyby náhodou kuchafiinka nara-

zila na recept, kde je tfieba pouÏít

celé balení, dala by tam jednodu‰e

dvû mnou navrhovaná polobalení.

Tak proã v‰ichni v˘robci stále tr-

vají na dvanáctigramov˘ch pytlí-

cích? Záhada.

Rozhodnû uvítám, pokud nûkdo

rozlu‰tí nûkterou z pûtice m˘ch

záhad. Nebo máte nûjaké svoje zá-

hady? Klidnû nám je napi‰te! ona

Místní skupina âeského ãerveného kfiíÏe
v R˘mafiovû, ulice Palackého 11

Sbûr a v˘dej ãistého, obno‰eného
a zachovalého o‰acení na rok 2011/2012

stfieda a ãtvrtek v 9.00 - 15.00

rok 2011: 24. a 25. listopadu, 8. a 9. prosince

rok 2012: 25. a 26. ledna, 22. a 23. února, 21. a 22. bfiezna, 

25. a 26. dubna, 23. a 24. kvûtna, 20. a 21. ãervna, 

25. a 26. ãervence, 22. a 23. srpna, 19. a 20. záfií, 

24. a 25. fiíjna, 21. a 22. listopadu, 5. a 6. prosince

Tfii jednoduché recepty na zdravé saláty
Brokolicov˘ salát

500 g brokolice

300 g kufiecího masa

sterilované Ïampiony

ãervená kapie

kari kofiení, olej, sÛl

Brokolici pokrájenou na men‰í

kousky krátce povafiíme v oso-

lené vodû. Kufiecí maso nakrá-

jíme na nudliãky, promícháme

s olejem a kari kofiením a os-

maÏíme na pánvi, pfiidáme

Ïampiony a nadrobno kráje-

nou kapii, brokolici a osolíme.

Mrkvov˘ salát

1 kg strouhané mrkve

1 ananasov˘ kompot i se ‰Èávou

100 g oloupan˘ch mandlí

Smícháme a dochutíme citróno-

vou ‰Èávou a cukrem.

Tûstovinov˘ salát

uvafiené tûstoviny

ãínské zelí

nakrájená ãerstvá rajãata

salátová okurka

‰unka nakrájená na nudliãky

sÛl

tatarská omáãka, trocha keãupu

V‰e smícháme a dochutíme solí

a tatarskou omáãkou smíchanou

s keãupem.

Pár slov... o záhadách v‰edního dne

V tomto ãísle najdete
Zpravodajsk˘ servis ve zkratce
V Janovicích nepÛjde elektfiina .................................... str. 5

Dálkov˘ v˘slech
Bleskové rozhovory na dálku - s Josefem Pipou ......... str. 6

Kdo byl kdo
Wilhelm Ludwig: Otec zakladatel ................................ str. 8

Dotazník na kvalitu sociálních sluÏeb .......................... str. 15

Mûstské muzeum
Zbranû a zbroj na v˘stavû v muzeu ............................. str. 12
Dvû cesty - Antonín Mik‰ík a Roman Kubík .............. str. 12

Organizace a spolky
Pradivadlo, lyrika, muzikál i drama: Romeo, Julie a tma str. 17
Kalendáfi Jeseníky 2012 v prodeji i s tipy na v˘lety .... str. 17

Z okolních obcí a mûst
Lampiónov˘ prÛvod v RyÏovi‰ti ................................. str. 18
Pozvánka na adventní koncert v Bfiidliãné ................... str. 18

Prostor pro firmy a podnikatele
Slunce opût zazáfiilo a lidem nabízí teplo své pohostinnosti str. 19
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

V Janovicích nepÛjde elektfiina
âeská energetická spoleãnost âEZ Distribuce, a. s., oznamuje, Ïe

v úter˘ 23. listopadu v dobû od 8 do 16 hodin bude pfieru‰ena do-
dávka elektrické energie v R˘mafiovû-Janovicích (v‰e v místû vy-

vû‰ení na základû orientaãní mapy).

Energetická spoleãnost Ïádá své zákazníky v souladu s ustanovením

§ 25 odst. 4 písm. d) zákona ã. 458/2000 Sb. o pochopení pro toto ne-

zbytné omezení a doporuãuje provést pfiedem potfiebná opatfiení k za-

mezení pfiípadn˘ch ‰kod a odpojit elektrické spotfiebiãe ze sítû. Z hle-

diska bezpeãnosti je nutno zafiízení distribuãní soustavy i v této dobû

povaÏovat za zafiízení pod napûtím! BliÏ‰í informace mÛÏete získat

na poruchové lince 840 850 860. Energetická spoleãnost dûkuje za

pochopení. âEZ Distribuce, a. s.

Z jednání mimofiádného zastupitelstva
Mûsto získalo dotaci na cyklostezku

na ulici 8. kvûtna

Státní fond dopravní infrastruktury 8. listopadu rozdûlil celkem 

83,6 mil. Kã dvaadvaceti vybran˘m ÏadatelÛm o dotace na vybudování

cyklostezek a chodníkÛ. Mezi nimi bylo i mûsto R˘mafiov, které poda-

lo Ïádost o dotaci na dlouho plánovanou cyklostezku a chodník na ul. 

8. kvûtna. Cyklostezka má pfiibliÏnû parametry jako ta v Janovicích. Dle

projektu zaãíná v blízkosti vrátnice firmy RD R˘mafiov a konãí u auto-

busové toãny naproti vchodu do areálu b˘valého Geologického prÛzku-

mu. Cena investice je dle projektu 8 802 tis. Kã a dotace pak 3 902 mil.

Kã, tedy 44 % celkov˘ch nákladÛ. Skuteãná cena realizace bude známa

aÏ po v˘bûrovém fiízení na dodavatele stavby. Cyklostezka povede po

levé stranû silnice soubûÏnû s oplocením areálu RD R˘mafiov. Její pro-

jekt a realizace byly moÏné jen díky vstfiícnosti majitelÛ dotãen˘ch po-

zemkÛ k prodeji nebo smûnû s mûstem. Cyklostezka umoÏní bezpeãn˘

a pohodln˘ v˘jezd cyklistÛm i prÛchod pû‰ím ve smûru na Jamartice

a také do areálÛ firem, které se po obou stranách ulice v této zónû mûs-

ta nacházejí. Realizaci pfiedpokládáme v r. 2012 a její profinancování je

zahrnuto v návrhu rozpoãtu mûsta na rok 2012. Îe se ná‰ projekt cyk-

lostezky v ostré konkurenci prosadil, je velk˘m úspûchem pracovního

t˘mu na odboru ÎPaRR mûstského úfiadu, kter˘ Ïádost a projekt pfiipra-

voval. Poãet národních dotaãních titulÛ se totiÏ stejnû jako v˘‰e poskyt-

nut˘ch dotací rychle sniÏuje a konkurence ÏadatelÛ je vysoká. Zb˘vá

je‰tû doplnit, Ïe cyklostezka je souãástí ãtyfiletého investiãního plánu

mûsta - tzv. Integrovaného dokumentu.

Rada mûsta zvolila nového jednatele
Mûstsk˘ch sluÏeb

Rada mûsta v pÛsobnosti valné hromady spoleãnosti s platností 

od 1. 1. 2012 odvolala z funkce jednatele spoleãnosti Mûstské sluÏby

R˘mafiov, s. r. o., pana Antonína Urbánka, kter˘ dosáhl dÛchodového

vûku, a novû do této funkce zvolila Ing. Luìka ·imka. Nov˘ jednatel

byl vybrán ve vefiejném v˘bûrovém fiízení, do kterého se pfiihlásilo cel-

kem sedm uchazeãÛ, z nichÏ byl po ústním pohovoru a absolvování

psychologick˘ch testÛ vybrán jmenovan˘ vítûz. Nov˘ jednatel by mûl

do své funkce nastoupit 1. ledna pfií‰tího roku. Spoleãnost je stopro-

centnû vlastnûná mûstem R˘mafiov a vykonává za úplatu pro mûsto, je-

ho obãany a firmy ‰iroké spektrum sluÏeb, zejména svoz komunálního

odpadu, ãi‰tûní, údrÏbu a opravy komunikací, údrÏbu vefiejné zelenû

a ãistoty mûsta, údrÏbu vefiejného osvûtlení, hfibitovÛ, správu kanaliza-

cí a ãistiãky odpadních vod, správu umûlé ledové plochy a areálu za-

hrady Hedvy a organizaci a vyuÏití vefiejnû prospû‰n˘ch prací.

Obce R˘mafiovska si v elektronické aukci
vybraly dodavatele elektfiiny

Na jednání zástupcÛ SdruÏení obcí R˘mafiovska, které zahrnuje mi-

mo na‰e mûsto je‰tû dal‰ích tfiináct obcí, padlo rozhodnutí, Ïe si ob-

ce, jejich pfiíspûvkové organizace a podnikatelské subjekty vyberou

dodavatele elektfiiny v elektronické aukci tak, aby vyuÏily tohoto mo-

derního a transparentního zpÛsobu v˘bûru dodavatele k dosaÏení co

nejv˘hodnûj‰í nabídky. MoÏnosti vyuÏila vût‰ina obcí regionu a mi-

mo mûsta R˘mafiova se aukce zúãastnily i jeho pfiíspûvkové organi-

zace (‰koly, ‰kolky, muzeum...) a Mûstské sluÏby, s. r. o. Elektronic-

kou aukci nám zprostfiedkovala a pfiipravila spoleãnost Ensytra, s. r. o.

O dodávku elektfiiny pro obce projevily zájem celkem ãtyfii spoleã-

nosti, které se také v pondûlí 14. 11. utkaly v elektronické aukci.

PrÛbûh aukce mûli moÏnost sledovat zástupci obcí a zamûstnanci 

úfiadu v reálném ãase z plátna projektoru. Vût‰ina z nich se s tímto

zpÛsobem v˘bûru dodavatele seznámila poprvé. V závûru svedla sou-

boj o zakázku pfiedev‰ím spoleãnost âEZ prodej, s. r. o., a Bicorn, 

s. r. o.; nakonec se vítûzem stala spoleãnost Bicorn. DosaÏená cena

el. energie pro rok 2012 je v jednotliv˘ch sazbách pfiibliÏnû o 23 %

niÏ‰í neÏ cena âEZu na rok 2011, a pro obce to bude znamenat 

v r. 2012 úspory v˘dajÛ. Zástupce Ensytry pfiípravu a vcelku i napí-

nav˘ prÛbûh aukce pro zúãastnûné komentoval. Myslím, Ïe v‰ichni

zástupci obcí byli s v˘sledkem velmi spokojeni a Ïe tak budou spo-

leãnû nebo samostatnû postupovat i pfii v˘bûru dodavatelÛ na jiné ko-

modity, sluÏby a práce. Ing. Petr Klouda, starosta

Pozvánka
na mimofiádné

zasedání
zastupitelstva mûsta

Zastupitelstvo mûsta

R˘mafiova zve v‰echny 

obãany na své zasedání, 

které se koná v mimofiádném

termínu ve stfiedu 

23. listopadu v 17 hodin 

v sále Stfiediska volného ãasu

na Divadelní ulici

v R˘mafiovû.
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Odbory MûÚ informují

Jedna paní povídala

Dálkov˘ v˘slech

Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

Ve mûstû platí zákaz parkování aut nad 3,5 t
Ve mûstû bylo instalováno nové dopravní znaãení zákazu parko-

vání vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t v ulicích a na pro-

stranstvích mûsta R˘mafiova. Provozovatelé vozidel uveden˘ch

kategorií nad 3,5 t budou mít v dobû od 20.00 do 7.00 zakázáno

stání vozidel mimo vyhrazená parkovi‰tû.

Je dohodnuta moÏnost hlídaného parkování tûchto vozidel v areá-

lu b˘valého âSAD za úplatu, pokud si majitelé automobilÛ ne-

zvolí jiné prostory vyhrazené pro parkování nákladních vozidel.

Nad dodrÏováním dopravního znaãení budou dohlíÏet orgány

Policie âR.

S nastávajícím pfiíchodem zimního období Ïádáme fiidiãe v‰ech

motorov˘ch vozidel, aby parkovali svá vozidla pouze na urãen˘ch

parkovi‰tích a nekomplikovali pravidelnou zimní údrÏbu komuni-

kací. Renata Vysly‰elová, vedoucí odboru dopravy

Jedná se o dva stromy - bfiízu

bûlokorou a dub letní. Oba

stromy jsme nechali posoudit

Agenturou pro ochranu pfií-

rody a krajiny, která disponu-

je odborníky na zdravotní

stav a statiku stromÛ. Bfiíza

bûlokorá byla po‰kozena po-

délnou prasklinou kmene,

byla napadena dfievokaznou

houbou - bfiezovníkem obec-

n˘m, kter˘ zpÛsobuje rychl˘

rozklad a fatální sníÏení pev-

nosti dfieva. Dub letní mûl

kosterní vûtve oslabené vylo-

mením ãetn˘ch vûtví niÏ‰ího

fiádu. Koruna stromu prosy-

chala, strom vytlaãoval opûr-

nou zídku nad komunikací.

Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ

doporuãil dendrolog oba

stromy vykácet.

odpovûì

V prÛbûhu minulého t˘dne

pfiistoupily Mûstské sluÏby

R˘mafiov k vykácení dvou

vzrostl˘ch stromÛ na

Národní ulici v blízkosti

kfiiÏovatky ulic Národní

a Opavská. KaÏd˘ takov˘

razantní zásah do zelenû ne-

zÛstává bez pov‰imnutí ve-

fiejnosti. Na dotaz, proã mu-

sely b˘t tyto stromy vykáce-

ny, odpovídá vedoucí odbo-

ru Ïivotního prostfiedí a re-

gionálního rozvoje RNDr.

Franti‰ek âermák.

Josef Pipa
Vûk: 59
Povolání: podnikatel
Záliby: lyÏování, potápûní, ce-
stování

V ãem jste nejsilnûj‰í?
Asi v tvrdohlavosti.

Kdy jste netrpûliv˘?
KdyÏ se na nûco tû‰ím, momen-

tálnû na dÛchod.

Co na vás lidi ‰tve?
Moje pfiíli‰ná upfiímnost - není

vÏdy na místû. A také moÏná to,

Ïe si nestûÏuji.

Co je pro vás nejvût‰í odmûna?
KdyÏ mÛÏu svou práci udûlat

podle sv˘ch pfiedstav a bez kom-

promisÛ.

Za co byste si za poslední mûsíc
zaslouÏil odmûnu?
Zastávám názor, Ïe ãlovûk je na-

hraditeln˘, a proto by mûl vytvo-

fiit podmínky, aby byl nahrazen.

Já jsem na‰el sílu a upravil v‰e

tak, aby v‰e, co je dÛleÏité pro

rodinu, fungovalo, i kdyby se

stala nehoda. MoÏná se za to od-

mûním.

Jaká je první vûc, kterou spatfií-
te po probuzení?
Digitální budík.

Zavfiete oãi... Kde se objevíte?
ZáleÏí na náladû - pokaÏdé jinde.

Jste „r˘mafiovská du‰e“?
To nevím, ale je fakt, Ïe s pfiib˘-

vajícím vûkem je pro mne

R˘mafiov srdeãní záleÏitost.

Máte v R˘mafiovû svoje oblíbené
místo?
Ano, napfiíklad rád chodím

s vnouãaty na vlakové nádraÏí.

Je tu prostû krásnû. Ale moje ob-

líbené místo je i tam, kde se dob-

fie najím, napfi. doma, v Exce-

lentu.

Co vás dovede rozÏhavit dobû-
la?
V̆ mluvy a leÏ, hloupost na‰ich

politikÛ - je to tam jeden velkej

holubník, jak fiíkal ·trosmajer

v seriálu Nemocnice.

Co obdivujete na Ïenách?
Trpûlivost, kdyÏ se starají o ma-

lé dûti, také upfiímn˘ smích.

Na co se vás nikdy nikdo neze-
ptal?
Kdy umfiu.

Ve kterém literárním díle byste
chtûl chvíli Ïít?
Jsem spokojen˘ i v téhle dobû.

Jakou kníÏku máte rozeãtenou
na noãním stolku?
Rád ãtu knihy, které mû pouãí.

Zaujala mû kniha Nejbohat‰í

muÏ Babylonu. PfiestoÏe jsem ji

ãetl nedávno, pfiipadá mi, Ïe je-

jím obsahem se fiídím dlouho.

Nejbohat‰í nikdy nebudu, to

bych musel krást, a není to

smyslem Ïivota.

Koho byste pozval na veãefii?
Pozval jsem mnoho lidí na veãe-

fii, nejradûji zvu svoje nejbliÏ‰í -

svou rodinu, manÏelku.

MÛÏete se vÏdycky upfiímnû po-
dívat do oãí svému psovi?
Samozfiejmû, kaÏdé ráno se dí-

vám do oãí nejenom psovi, ale

i manÏelce. Ná‰ pes Betynka dû-

lá tajtrlíãka, kdyÏ chce pamlsek,

a pfiitom se upfiímnû díváme na-

vzájem do oãí, nic není zadarmo.

Co byste si pofiídil, kdybyste byl
opravdu bohat˘?
Ale já jsem bohat˘, to nejdÛleÏi-

tûj‰í mám od Boha a na to ostat-

ní mnû peníze staãí.

Víno, Ïeny, zpûv - ãeho byste se
zfiekl?
Víno ãasto degustuji, málokdy

u toho zpívám, Ïena mi dává 

ostatní radosti i starosti, coÏ nû-

kdy ocením kvûtinou, proto bych

obûtoval zpûv.
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·kolství

Gymnázium R˘mafiov informuje
den otevfien˘ch dvefií
☺ 18. ledna 2012
☺ prohlídka ‰koly po cel˘ den
☺ moÏnost náv‰tûvy ve v˘uce
☺ v˘stava v‰ech pouÏívan˘ch uãebnic
☺ pfiijímací zkou‰ky naneãisto, test z ãeského ja-

zyka a matematiky

pfiijímací zkou‰ky
☺ pondûlí 23. dubna 2012, úter˘ 24. dubna 2012 - uchazeã si vy-

bere jeden ze dvou termínÛ
☺ testy jsou spoleãné pro v‰echny stfiední ‰koly v Moravskoslez-

ském kraji pro ãtyfileté i osmileté studium
☺ kaÏd˘ test v rozsahu 60 minut obsahuje otevfiené a uzavfiené úlohy
☺ v kritériích pfiijímacího fiízení bude také kladen dÛraz na pro-

spûch na základní ‰kole
☺ termín odevzdání pfiihlá‰ek je 15. bfiezna 2012, formuláfie jsou

k vyzvednutí i na gymnáziu

pfiíprava na pfiijímací zkou‰ky
Od 14. bfiezna 2012 budou probíhat kaÏdou stfiedu zdarma pfiíprav-
né kurzy k pfiijímacím zkou‰kám.

w w w . g y m n a z i u m r y m a r o v . c z

SoutûÏ Marie Kodovské

Vladana Fuchsová
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Kdo byl kdo

Wilhelm Ludwig: Otec zakladatel
Ludwigy nalézáme v‰ude v okolí

R˘mafiova i ve mûstû po nûkolik

staletí. Wilhelm, tedy Vilém, se

zde narodil 24. 4. 1853. Tak jak b˘-

valo v 19. století zvykem, neoÏenil

se pfiíli‰ brzy. Jako tfiiatfiicetilet˘

pojal 17. srpna 1886 za manÏelku

teprve osmnáctiletou Vilemínu

Rotterovou, dívku z bohaté místní

rodiny. ManÏelství bylo poÏehná-

no pûti dûtmi a nejstar‰ího, po otci

Viléma, vychovávali k tomu, aby

se pozdûji ujal rodinného majetku

vãetnû nevelké textilní továrny na

v˘robu lnûného zboÏí.

V dobû aktivního Ludwigova Ïi-

vota se R˘mafiov mûnil z kdysi

venkovského mûsteãka s upadají-

cími doly, chud˘mi tkalci a boha-

t˘mi pu‰kafii v prÛmyslové sídli‰-

tû. Textilní, koÏafiské, dfievozpra-

cující a kovozpracující závody

vznikaly jako houby po de‰ti a ne-

mohly se jiÏ spokojit se základ-

ním vzdûláním zamûstnancÛ.

Vznikaly místní uãÀovské ‰koly

a zprvu alespoÀ niÏ‰í gymnázium,

ba na‰la se místa i pro zatím ne-

ãetné, ale o to ambicióznûj‰í vy-

soko‰koláky. Situaci ve mûstû po-

ãal ovlivÀovat ‰ir‰í rozhled vzdû-

lancÛ i ãastûj‰í styk s velk˘mi kul-

turními centry (Olomoucí, Br-

nem, Prahou, Vídní aj.), ba i s ci-

zinou. Není divu, Ïe trochu opoÏ-

dûn˘ kvas postupnû objevované

kultury u nich vyvolal snahu vy-

rovnat se ostatním oblastem habs-

burské monarchie nejen zakládá-

ním ãetn˘ch spolkÛ od pûveck˘ch

po vzdûlávací, ale i institucí, jako

je knihovna ãi divadlo.

Pozdûji vzniklo i muzeum. VÏdyÈ

za nejstar‰ími moravsk˘mi ústavy

uÏ mûlo zpoÏdûní víc neÏ osmde-

sát let a vzor byl na dosah v har-

rachovském zámku Janovice.

Zaãalo to v devadesát˘ch letech

19. století vznikem zajímavého

vlastivûdného ãasopisu Römer-

stadter Ländchen (R˘mafiovsko),

kter˘ vychází dodnes v odli‰né

formû v Nûmecku a poskytoval

badatelÛm spoustu neocenitel-

n˘ch informací z per pouãen˘ch,

tfiebaÏe neprofesionálních histori-

kÛ a etnografÛ. Mezi jmény

Tutsch, Stowitschek, Springer ãi

ryÏovi‰Èsk˘ Schmidt-Braunfels 

a dal‰ích objevíme téÏ nad‰eného

sbûratele Wilhelma Ludwiga, au-

tora statí psan˘ch vybran˘m jazy-

kem. Pro my‰lenku muzea, jak to

b˘vá, se nadchl nejeden R˘mafio-

van, av‰ak zakladatel roku 1901

byl jedin˘ - Ludwig. Obecnû zná-

mému, dÛvûryhodnému, vzdûla-

nému a váÏenému ãlovûku usnad-

nily práci rozsáhlé styky s mnoha

vlivn˘mi kulturními pfiáteli, ktefií

si cenili jeho znalostí, erudice,

houÏevnatosti a schopnosti pfie-

nést své nad‰ení pro dobrou vûc

i na ostatní. ManÏelka mu nejen

dokázala vytvofiit skvûlé zázemí

doma, ale sama se zab˘vala sbûra-

telstvím a muÏe v jeho ãinnosti

nad‰enû podporovala. Vlastivûd-

n˘ pracovník získal bûhem let

skvûl˘ pfiehled o historii R˘ma-

fiovska a shromáÏdil ohromné

mnoÏství informací, proto úzce

spolupracoval s vynikajícím his-

torikem a krnovsk˘m gymnaziál-

ním profesorem dr. Karlem

Bergerem pfii zpracování jeho

Dûjin mûsta R˘mafiova. Dosud

nepfiekonanou ucelenou práci vy-

tiskli roku 1909 v Brnû. Je ohro-

mující, Ïe se Ludwig autorství ne-

malé ãásti textu velkoryse vzdal

v BergerÛv prospûch, to si zaslou-

Ïí úctu.

V dobû zaloÏení muzea vykoná-

val Ludwig jiÏ podruhé úfiad sta-

rosty (1893-1896, 1899-1902),

ale témûfi trvale byl volen do obec-

ní rady. Ov‰em to byla jen malá

ãást jeho vefiejného angaÏmá. Mûl

znaãn˘ podíl na modernizaci celé-

ho mûsta. UÏ jako mlad˘ muÏ se

objevil mezi tûmi, ktefií si uvûdo-

mili, jak je pro mûsto s pfieváÏnû

lehk˘m prÛmyslem dÛleÏité kva-

litní spojení s vnitrozemím i za-

hraniãím. Úsilí prosadit Ïeleznici

vzniklo pochopitelnû jiÏ mnohem

dfiíve a první, bohuÏel nikdy ne-

pouÏit˘ velkorys˘ plán na zafiaze-

ní stanice R˘mafiov na traÈ z pol-

ského Kozlí do Olomouce má da-

tum 1869. Ludwig se v‰ak uÏ po-

dílel na prosazení alespoÀ skrom-

nûj‰í varianty Ïelezniãního spoje-

ní Val‰ov - R˘mafiov (1878)

a stejnû jako ostatní tûÏce nesl, Ïe

se spojení se ·umperkem, o nûÏ

se v‰ichni tolik snaÏili, ukázalo

jen iluzí. Víme téÏ, Ïe pro své ob-

chody, pfiepravu v˘robkÛ a dovoz

materiálu, vÏdy volil v˘hradnû

nákladní Ïelezniãní pfiepravu.

Pfiispûl i k doplnûní silniãní sítû.

Zfiejmû byl téÏ zdatn˘m hospodá-

fiem a dobr˘m podnikatelem, není

proto divu, Ïe byl od roku 1934

ãlenem správní rady prosperující

spofiitelny a ‰est let jejím ãestn˘m

fieditelem.

Ludwig byl ãlovûk moudr˘ a dob-

fie si uvûdomoval ohromn˘ v˘-

znam vzdûlání. Proto se úãastnil

jako ãlen okresní ‰kolské rady,

v níÏ pracoval neuvûfiiteln˘ch 

52 let, nekoneãného vyjednávání

na vídeÀském ministerstvu kultu

(náboÏenství, kultura, ‰kolství)

o povolení roz‰ífiit zdej‰í niÏ‰í

z roku 1873 na vy‰‰í sedmileté re-

álné gymnázium v roce 1902.

K tomu téÏ patfiila sloÏitá jednání

o vládním pfiíspûvku na drahou

stavbu nové budovy (dne‰ní Z·

na Jelínkovû ul.). ¤ídil budování

tkalcovské ‰koly, jeÏ ãasem získa-

la uznání v odborn˘ch kruzích ce-

lé Evropy, a podobnû stál i u vzni-

ku zimní zemûdûlské ‰koly. Po

dvacet let stál v ãele místního kul-

turního spolku a tfiináct let fiídil tû-

lov˘chovnou organizaci.

Po ztrátû pohraniãí se mûsto sna-

Ïilo udrÏet jej v ãele muzea, seã

mohlo, posudky o skuteãn˘ch zá-

sluhách i s povinnû ‰roubovan˘m

pfiídavkem o „vûrnosti“ nûmectví

a fií‰ské nacistické pfiítomnosti.

V‰e se dûlalo z potfieby, moÏná

jen ze slu‰nosti a pro obecnou ob-

libu. Posudky nápadnû pfiipomí-

nají kdysi nepfiíjemnou a dnes jiÏ

komickou hru, jiÏ mnozí známe

z na‰eho kádrování za b˘valého

reÏimu, vãetnû nutného „upfiím-

DÛm rodiny LudwigÛ dnes

Muzejní exponát - první leteck˘ motor v Rakousku-Uhersku (1898)

Wilhelm Ludwig, zakladatel mûst-
ského muzea

Pohled do prostor muzea na rad-
nici (spí‰e depozita) pfied r. 1914
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ného“ souhlasu se vstupem spoje-

neck˘ch vojsk v rámci internacio-

nální pomoci, jak se zjemÀoval

faktick˘ termín okupace. Jak se ta

historie opakuje! Mnoho v‰ak na-

povídá, Ïe jej nemohli poklepat

po rameni za pfiíslu‰nost k jediné

tehdej‰í politické partaji NSDAP,

protoÏe muÏ s nadhledem nikdy

Ïádnou stranu nepoctil sv˘m ãlen-

stvím. Nestraník v ãele ãehokoli,

to bylo stûÏí pfiípustné i tehdy,

pfiesto jej nevyhodili.

V ãele muzea stál ãtyfiicet dva let

aÏ do své smrti 29. ledna 1943, jeÏ

pfii‰la v dobû, kdy uÏ nemohl ne-

tu‰it pád dûsivého reÏimu. Dob-

rému a zku‰enému ãlovûku, kter˘

proÏil nejhezãí ãást Ïivota v pokli-

du konãící podunajské monar-

chie, ztrpãila poslední léta plod-

ného Ïivota je‰tû dal‰í zrÛdná

a odmítaná válka. S dojetím sle-

dujeme v archivním materiálu, jak

se musel moudr˘ a poctiv˘ muÏ

s nechutí podfiizovat nacistické

kuratele, aby ochránil svou rodinu

i milované muzeum. Nevíme, zda

byl republikán, ale spí‰e lze mít za

to, Ïe se stûÏí zbavoval my‰lenek

na staré Rakousko jako mnozí je-

ho pfiátelé i na‰i ãe‰tí pradûdové ãi

dûdové, ktefií na nû vzpomínali

s nostalgií. Víme v‰ak bezpeãnû,

Ïe byl vÏdy aktivním r˘mafiov-

sk˘m patriotem. Jeho zásluhy 

ocenili R˘mafiované uÏ na poãát-

ku 20. století, kdyÏ jej jmenovali

ãestn˘m obãanem mûsta. Po ne-

pfiíjemném jednání a prokazování

jeho sluÏeb mûstu u podezfiívavé-

ho nacistického správního aparátu

pojmenovali 18. 2. 1943 jeho

jménem jednu z ulic mûsta Wil-

helm Ludwig Strasse (nyní ulice

Tomá‰e Matûjky). Tomá‰ Matûj-

ka, mlad˘ ãesk˘ legionáfi a pfied-

váleãn˘ v˘pravãí na r˘mafiovském

nádraÏí, musel pfied záborem po-

hraniãí odejít do Olomouce se

svou pÛvabnou nûmeckou Ïenou

a dcerkou, po válce obû odsunuli

do Rakouska, ale to uÏ je jin˘

smutn˘ pfiíbûh. Mgr. Jifií Karel
(SOkA Bruntál, fond Mûstské mu-
zeum R˘mafiov, J. Karel - L. Ples-
ká: Muzeum na prahu tisíciletí,
Stfi. Morava 14. Olomouc 2002;
J. Jelínek - J. Karel: 125 let Ïelez-
niãní trati Val‰ov - R˘mafiov, Olo-
mouc 2003; J. Karel: Zámek Ja-
novice u R˘mafiova, Stfi. Morava
28, Olomouc 2009; J. Karel - 

L. Pleská: Vzdûlanost na R˘ma-
fiovsku, Almanach Gymnázia
R˘mafiov, R˘mafiov 2002; J. Ka-
rel: Muzeum v R˘mafiovû, Vlast.
listy, Opava 1999 ad.)

Narazil do stromu kvÛli srnû
V pátek 28. fiíjna pfiekvapila fiidiãe favoritu

mezi obcemi RyÏovi‰tû a Dûtfiichov nad

Bystfiicí srna. KdyÏ ji za zatáãkou uvidûl,

strhnul fiízení. Zvífie sice nesrazil, ale narazil

do stromu. Pfii nehodû se lehce zranil spolu-

jezdec. ZpÛsobená ‰koda ãiní 5 tisíc Kã.

Rekreaci pokazila krádeÏ
R˘mafiov‰tí policisté ‰etfií vloupání do rekreaãní-

ho domu v Dolní Moravici. Pachatel do nûj vni-

kl mezi 27. a 29. fiíjnem. Odnesl ta‰ku s notebo-

okem, Ïehliãku na vlasy a tisíc korun v hotovos-

ti. MajitelÛm zpÛsobil ‰kodu za 20 tisíc Kã.

Hladov˘ zlodûj v pekárnû
Zfiejmû velmi hladov˘ byl zlodûj, kter˘ násilnû

vnikl mezi 29. a 30. fiíjnem do pekárny

v R˘mafiovû. Aby se dostal do budovy, po‰kodil

dvoje dvefie. V jednom z pytlÛ si odnesl 20 ki-

logramÛ slaniny, chleba a kilogram cukru krys-

talu. ZpÛsobená ‰koda pfiesahuje 6 tisíc Kã.

Do hotelu se dostal
pfies hromosvod

Pfies hromosvod vylezl pachatel v noci

z 28. na 29. fiíjna na balkon hotelu

v Karlovû. Po‰kodil okno a vnikl do kance-

láfie, kterou prohledal. Nic neodcizil, po-

‰kozením okna v‰ak zpÛsobil ‰kodu za 

10 tisíc Kã.

Pod vlivem alkoholu
vyhroÏoval zabitím

Policejní komisafi SKPV sdûlil 49letému

muÏi podezfiení z pfieãinu nebezpeãného

vyhroÏování. MuÏ mûl letos v srpnu pfied

jedním z domÛ na Nerudovû ulici

v Bfiidliãné vyhroÏovat 36letému a 44leté-

mu muÏi, Ïe je zabije. Mûl pfiitom pfied se-

bou máchat noÏem. Pfiivolaní policisté mu

pfii dechové zkou‰ce namûfiili 1,92 promi-

le. Vystfiízlivûl na záchytné stanici. Nyní

mu hrozí trest odnûtí svobody aÏ na jeden

rok.

Policisté vypátrali
zlodûje stromÛ

V pondûlí 31. fiíjna sdûlili r˘mafiov‰tí poli-

cisté podezfiení z pfieãinu krádeÏe 57letému

muÏi, kter˘ mûl letos v záfií v lese u Jifiíkova

vytûÏit a odcizit celkem devût stromÛ. Pfii

manipulaci se stromy mûl dal‰ích 12 stromÛ

po‰kodit. ZpÛsobená ‰koda ãiní pfies 9 tisíc

Kã. Podezfiel˘ muÏ svou vinu popírá.

Pfii‰el o firemní doklady
O tom, Ïe ponechat své vûci bez dohledu,

tfieba jen na krátkou dobu a v zaji‰tûném vo-

zidle, je riskantní, se pfiesvûdãil podnikatel

z Bruntálska. Pachateli staãilo pár minut na

to, aby vnikl do jeho zamãeného auta, zapar-

kovaného na Hornomûstské ulici v R˘mafio-

vû. Rozbil trojúhelníkové sklo zadních dvefií

a odnesl ãernou aktovku s dokumentací fir-

my. Hmotná ‰koda byl vyãíslena na více neÏ

5 tisíc Kã. 

Z podkladÛ komisafiky por. Bc. Pavly Tu‰kové

Znaãkáfi pfii‰el o kolo za 55 tisíc Na namrzlé silnici dostal smyk
¤idiãi by si mûli zaãít dávat pozor na namrzlou vozovku. Za

Îìársk˘m Potokem do‰lo 3. listopadu kvÛli námraze k havárii.

50let˘ fiidiã chtûl pfied zatáãkou sníÏit rychlost, zaãal brzdit a dostal

smyk. Vyjel do protismûru, narazil do smûrového sloupku a pfie-

vrátil se v pfiíkopu na stfiechu. ·koda se vy‰plhala na 60 tisíc Kã.

Odcizení jízdního kola ohlásil r˘mafiovsk˘m policistÛm majitel,

kter˘ o nûj pfii‰el, kdyÏ obnovoval turistické znaãení. Ke kráde-

Ïi do‰lo 30. fiíjna dopoledne v lese v katastru obce Lomnice.

Majitel se na chvíli od kola vzdálil, ãehoÏ vyuÏil neznám˘ pa-

chatel a horské jízdní kolo Author A-RAY v hodnotû 50 tisíc Kã

odvezl. Na kole byl pfiipevnûn i tachometr za 5 tisíc Kã.

Fota: PâR Bruntál
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SVâ R˘mafiov a matefiské centrum Sluníãko

zvou na

BURZU DùTSK¯CH HRAâEK
a sportovních potfieb pro dûti

pondûlí 28. 11. 2011, 15.30 - 18.00

V prostorách SVâ na Bartákovû ulici 21

Máte doma hraãky, se kter˘mi si va‰e dûti nehrají?
RÛzné stavebnice, auta, koãárky, panenky,

odráÏedla, lyÏe, kola, brusle, sáÀky...?

Pfiineste je na burzu hraãek!

Prodejní místo - 20 Kã

MÛÏete zde prodat, nakoupit nebo vymûnit

SVâ R˘mafiov

pofiádá 8. prosince od 17 hodin

KURZ KORÁLKOVÁNÍ
v SVâ na Bartákovû ulici

s lektorkou Zdenkou âechákovou

Vyrobíte si krásn˘ vánoãní dárek
Poplatek 200 Kã

Pfiihlá‰ky: Eva Kudláková, 554 211 410
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Veselí lidé se dopou‰tûjí více bláznovství neÏ smutní,

smutní zato vût‰ích. Heinrich von Kleist
Známá i neznámá v˘roãí

18. 11. 1786 nar. Carl Maria Weber, nûmeck˘ skladatel a dirigent

(zemfi. 5. 6. 1826) - 225. v˘roãí narození

18. 11. 1976 zemfi. Man Ray, americk˘ malífi, fotograf a filmafi (nar.

27. 8. 1890) - 35. v˘roãí úmrtí

19. 11. 1711 nar. Michail Vasiljeviã Lomonosov, rusk˘ matematik,

filolog, básník (zemfi. 15. 4. 1765) - 300. v˘roãí narození

20. 11. Svûtov˘ den dûtí, den kdy OSN pfiijala Deklaraci
práv dítûte (1959)

21. 11. Svûtov˘ den televize, od r. 1997 (OSN)
21. 11. 1811 zemfi. Heinrich von Kleist, nûmeck˘ spisovatel (nar.

18. 10. 1777) - 200. v˘roãí úmrtí

23. 11. 1921 nar. Otomar Krejãa, divadelní reÏisér (zemfi. 6. 11.

2009) - 90. v˘roãí narození

24. 11. 1571 zemfi. Jan Blahoslav, pfiekladatel, básník, hudební teo-

retik a pedagog (nar. 20. 2. 1523) - 440. v˘roãí úmrtí

25. 11. Mezinárodní den za odstranûní násilí na Ïenách, v˘-
roãí zavraÏdûní tfií dominikánsk˘ch sester - bojovnic
za práva Ïen, od roku 2000 (OSN)

26. 11. 1926 zemfi. Eli‰ka Krásnohorská, vl. jm. AlÏbûta Pechová,

prozaiãka a operní libretistka (nar. 18. 11. 1847) 

- 85. v˘roãí úmrtí

27. 11. 1916 zemfi. Émile Verhaeren, belgick˘ francouzsky pí‰ící

spisovatel (nar. 21. 5. 1855) - 95. v˘roãí úmrtí

27. 11. 1951 zemfi. Timrava, vl. jm. BoÏena Slanãíková, slovenská

spisovatelka (nar. 2. 10. 1867) - 60. v˘roãí úmrtí

28. 11. 1881 nar. Stefan Zweig, rakousk˘ spisovatel a pfiekladatel

(zemfi. 23. 2. 1942) - 130. v˘roãí narození

28. 11. 1911 nar. Václav Renã, spisovatel a pfiekladatel (zemfi. 30. 4.

1973) - 100. v˘roãí narození

1. 12. Svûtov˘ den AIDS, vyhlá‰en Svûtovou zdravotnic-
kou organizací v roce 1988

Spoleãenská kronika

Narodili se noví obãánci
Viktorie Kaletová ......................................................... R˘mafiov

Viktor Moninec ............................................................ R˘mafiov

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

Anna Váro‰ová - R˘mafiov ................................................ 80 let

NadûÏda Nûmeãková - R˘mafiov ....................................... 82 let

Edmund Casciani - Janovice ............................................. 82 let

Drahomíra Dostálová - R˘mafiov ...................................... 85 let

Rosalia Vídanová - R˘mafiov ............................................. 85 let

Bohumila Grulichová - R˘mafiov ...................................... 86 let

Kvûtoslava Ka‰parová - Janovice ...................................... 86 let

Rozlouãili jsme se
Stanislav Gajdo‰ík - R˘mafiov ......................................... 1940

Zbynûk âerven˘ - R˘mafiov ............................................ 1946

Jozef Jurkov - R˘mafiov .................................................. 1939
Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Zbranû a zbroj na v˘stavû v muzeu
Kfiehká v˘tvarná díla v Galerii
Octopus tentokrát vystfiídaly ar-
tefakty tûÏ‰ího kalibru - zbranû
a zbroj, provázející války od raného
stfiedovûku do 18. století. Listopa-
dová v˘stava pfiedstavuje seãné
i stfielné zbranû, souãásti brnûní
a odûvÛ stfiedovûk˘ch bojovníkÛ
v novodob˘ch replikách i cenn˘ch 
originálech.
Mal˘ sál galerie nabízí pohled na

ryze stfiedovûké umûní váleãnic-

ké. Náv‰tûvníka seznamuje ne-

jen s ukázkami zbraní té doby,

zejména noÏÛ, meãÛ, sekyr, kopí

a vybavení luãi‰tníkÛ, ale

i s pfiedmûty nutné obrany - ‰títy

a pfiilbami. Ty jsou prezentovány

v historickém v˘voji a mimo ji-

né dokládají, Ïe zbroj stfiedovû-

k˘ch váleãníkÛ byla nejen

funkãním, ale i zdobn˘m vyjá-

dfiením bojovníkova postavení.

Expozici doplÀují pfiedmûty den-

ní potfieby, jídelní misky, dÏbány

ãi napfi. picí roh. Prostoru vévodí

tábofii‰tû ranû stfiedovûkého bo-

jovníka v dobovém odûní, s oh-

ni‰tûm a pfiístfie‰kem pro spánek

na zvífiecích koÏe‰inách, a také

„interaktivní koutek“, kde si mo-

hou zájemci na vlastní kÛÏi vy-

zkou‰et, kolik taková zbroj váÏi-

la a jak se oblékala.

Velk˘ sál galerie pfiedstavuje

zbranû a zbroj v ‰ir‰ím ãasovém

zábûru. Najdeme zde kromû pfii-

leb, ãástí brnûní, ‰títÛ a seãn˘ch

zbraní také ku‰e a palné zbranû,

arkebuzu, pí‰Èalu, hákovnici

a rovnûÏ „zásobníky“ na stfieli-

vo, tzv. bandalíry, nebo zbranû

dfievcové, jako cep, kÛsu nebo

fiemdih. Diváka zaujme vedle

dokonal˘ch replik i nûkolik ori-

ginálÛ, napfi. pfiilba Papenheimka

z období tfiicetileté války nebo

ãerkesská zbroj ze 17. - 18. sto-

letí s krásnou orientální v˘zdo-

bou na pfiilbû a ‰títu.

Exponáty získalo r˘mafiovské

muzeum zapÛjãením z V̆ chodo-

ãeského muzea v Pardubicích

a také od ãetn˘ch soukrom˘ch

sbûratelÛ a tvÛrcÛ kopií historic-

k˘ch zbraní a souãástí zbroje. Na

v˘stavû se podíleli i ãlenové sku-

pin historického ‰ermu, kter˘ch

pÛsobí v R˘mafiovû a okolních

mûstech hned nûkolik a jejichÏ

umûní souboje mohli v minulos-

ti vidût náv‰tûvníci nejrÛznûj‰ích

tematick˘ch akcí. ZN
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Dvû cesty pûti zemûmi
Galerie Pran˘fi otevfiela v pátek

11. listopadu v˘stavu fotografií,

které svou atmosférou pÛsobí

v nynûj‰ím podzimním chladnu

jako zjevení. Snímky ze sv˘ch

putování zemûmi sluncem vy-

hfiát˘mi, nûkdy aÏ vyprahl˘mi,

tu pfiedstavuje Antonín Mik‰ík

a Roman Kubík.

Oba autofii se ve v˘stavních pro-

storách r˘mafiovského muzea

pfiedstavují jako tvÛrci barevné

fotografie s cestovatelskou te-

matikou. Jejich snímky pfiitom

nevznikaly primárnû jako sociál-

ní dokumenty nebo umûlecká dí-

la, nebyly hlavním cílem cest,

ale spí‰e doprovodn˘m jevem,

na druhou stranu mají daleko

i ke klasické turistické mánii za-

chytit objektivem v‰echno to 

exotické a pro Stfiedoevropana

nevídané, co nav‰tívené zemû

nabízejí. Fotografie stojí nejblíÏe

umûleckému dokumentu, kter˘

vystihuje ducha míst a více neÏ

památky ãi reprezentativní ar-

chitekturu sleduje lidi, pohybují-

cí na jejich pozadí. Spoleãnû 

s obûma fotografy tak nahlíÏíme

do vzdálené, nûkdy moÏná tûÏko

pochopitelné kultury a souãasnû

do konkrétních okamÏikÛ bûÏné-

ho Ïivota místních obyvatel.

Levá polovina v˘stavy je vûno-

vána snímkÛm Antonína Mik-

‰íka z cesty po S˘rii, Libanonu

a Jordánsku. Putování tfiemi 

arabsk˘mi zemûmi, které cha-

rakterizuje horké pou‰tní podne-

bí i teplé mofie, bohatství pamá-

tek z období starovûku i auten-

tick˘ch kulis biblick˘ch pfiíbûhÛ,

pfiísná omezení muslimského

vyznání, jako zahalování Ïen ãi

zákaz poÏívání alkoholu, a záro-

veÀ v‰udypfiítomná ledabylost

v silniãním provozu ãi smlouvá-

ní o ceny, inspirovalo nejen ko-

lekci barevn˘ch fotografií, ale

i autorsk˘ cestopis v ti‰tûné po-

dobû. Snímky, které jsou jeho vi-

zuálním protûj‰kem, zobrazují

pouliãní prodavaãe, lidi pfii kaÏ-

dodenních pochÛzkách po hluã-

n˘ch mûstech i ty, ktefií nav‰tû-

vují památky nebo odpoãívají na

pláÏi, vãetnû ortodoxních musli-

mek koupajících se ve slané vo-

dû Mrtvého mofie obleãené do

burky. Vystavené fotografie ved-

le samotn˘ch námûtÛ upoutají

v˘tvarnou stránkou, jeÏ vychází

z prostého zachycení vidûného

a bez dal‰ích manipulací se

snímkem dosahuje nûkdy aÏ sur-

realistického úãinku.

Roman Kubík, jehoÏ fotografie

zaujímají pravou polovinu gale-

rie, nabízí ukázky snímkÛ z po-

bytu v Mexiku a na Ukrajinû.

V tomto pfiípadû jde tedy o dvû

samostatné v˘pravy, fotografie

pfiesto nûco spojuje - pohled na

Ïivot, kter˘ se odehrává pfiede-

v‰ím v ulicích. Autor nav‰tívil

Mexiko v dobû du‰iãek. Tento

svátek, u nás odb˘van˘ vûncem

a svíãkou zapálenou na hrobu

nejbliÏ‰ích, probíhá v Mexiku

s mnohem vût‰í pompou, na hro-

bech se pofiádají hostiny a hfibi-

tovy v tu dobu pfiipomínají víc

místo pro karneval neÏ pro pietu.

Vedle bujaré atmosféry svátku

mrtv˘ch, pfiipomínající mexické

povídky Raye Bradburyho, zo-

brazuje fotograf také Mexiãany

v jejich v‰ednodennosti, která je

neménû barvitá. Fotografie

z Ukrajiny mají co do barevnos-

ti o poznání tlumenûj‰í tóny, nic-

ménû snímky, zvlá‰tû ty z trÏi‰tû

v Odûse, charakterizuje stejn˘

smysl pro bizarnost, kterou

v ãeském divákovi vyvolávají

kulturní odli‰nosti.

V̆ stava s názvem Dvû cesty je

v Galerii Pran˘fi k vidûní do kon-

ce listopadu. ZN

Mûstská knihovna

Antonín Mik‰ík, Mrtvé mofie Roman Kubík, Mexico 2004
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Nad stránkami mûstské kroniky

Rok 1963
Obecní sad
Kdo ze souãasn˘ch obyvatel si

je‰tû pamatuje, Ïe v R˘mafiovû

byl rozsáhl˘ obecní sad? Mûsto

jej zaloÏilo v dubnu 1963 na poli

mezi silnicemi na Bruntál

a Jamartice a bylo zde vysázeno

450 kusÛ ovocn˘ch stromkÛ. 

20. dubna vyhlásil národní v˘bor

dobrovolnou brigádu na sázení.

Dopoledne zde pracovali ho‰i ze

stfiední ‰koly a odpoledne pfii‰lo

asi 80 dospûl˘ch a v‰echny

stromky byly zasazeny. A dnes?

Neb˘t kroniky, málokdo by si na

to jiÏ vzpomnûl, ale likvidace sa-

du nebyla bezdÛvodná, jak se do-

víme v nûkterém z dal‰ích dílÛ.

PotíÏe se zásobováním elek-
trick˘m proudem
V dÛsledku dlouhého podzimní-

ho sucha a velk˘ch lednov˘ch

mrazÛ byly znaãnû omezeny do-

dávky el. proudu do domácností

i továren. V lednu docházelo

k nepravidelnému vypínání prou-

du, továrny a úfiady zahajovaly

práci aÏ o pÛl osmé ráno, oba

Brokáty nepracovaly ve stfiedu

a práci z v˘seãov˘ch dnÛ nahra-

zovaly v jin˘ch dnech. Pouliãní

osvûtlení se muselo redukovat na

nejniÏ‰í moÏnou míru. Silné mra-

zy zpÛsobovaly i nedostatek uhlí.

Na nedûli 19. kvûtna byla vyhlá-

‰ena národní smûna. Mûla sníÏit

manko v plnûní plánu na v‰ech

úsecích. Pracovalo se jako ve

v‰ední den, ale zadarmo. Lidé,

ktefií nemuseli do práce, pomáha-

li pfii zvelebování mûsta - úklidu

vefiejn˘ch prostranství, o‰etfiová-

ní stromkÛ v obecním sadû apod.

V˘stavba mûsta
Koncem ledna dostali nájemníci

do uÏívání 46 bytov˘ch jednotek

na Divadelní ulici, tfiebaÏe na

domech nebyly fasády a jejich 

okolí uklizeno. Celkem se v roce

1963 mûlo pfiedat 161 bytÛ.

Skuteãností bylo 131 bytÛ a zmí-

nûn˘ch 46 z ledna. Byly to byty

na Divadelní ulici, na námûstí

Svobody, Hornomûstské, Soko-

lovské a jinde. Podle stanovené-

ho klíãe se byty rozdûlovaly me-

zi podniky, takÏe národnímu v˘-

boru zÛstalo jen 12 bytÛ. Stávalo

se, Ïe se novû pfiistûhovaly rodi-

ny z vnitrozemí a hned dostaly

byt, zatímco dlouholetí r˘mafiov-

‰tí obãané museli dále ãekat, aÏ

na nû pfiijde fiada.

Úspû‰nû pokraãovalo budování

kanalizace. Vznikly hlavní sbû-

raãe na Bartákovû, NádraÏní,

ÎiÏkovû ulici a na Úvoze.

Pokraãovala také stavba ãistící

stanice za mûstem. Z plánované

ãástky na ãistiãku 2,5 milionu

korun se v roce 1963 prostavûly

necelé dva miliony. Ve mûstû

v‰ak probíhaly i dal‰í zvelebova-

cí práce - opravy chodníkÛ, vo-

zovek, autobusového nádraÏí

a dal‰í. Nedokonãena zÛstala v˘-

stavba Domu sluÏeb a textilní

prodejny na námûstí. Ale dokon-

ãila se pfiestavba po‰ty a ta se po

17 mûsících vrátila do své pÛ-

vodní budovy na námûstí. Byl

zde vkusnû upraven˘ interiér,

kter˘ dobfie slouÏil po‰tû i ná-

v‰tûvníkÛm. Dokonãena byla ta-

ké úprava jeslí na Bartákovû uli-

ci, takÏe mûsto mûlo nyní troje

jesle s kapacitou pro 90 dûtí.

Divadelní soubor Mahen v tomto

roce sehrál jiÏ poãátkem ledna

Jiráskovu Lucernu, kde se v hlav-

ních rolích pfiedstavili Mirek

Kováfi, Hanka Nepalová, Franti-

‰ek Stanzel a Marie Süsserová.

Sehrál ji celkem ãtyfiikrát pro

1800 divákÛ. Svou ãinnost obno-

vilo i loutkové divadlo pod patro-

nací Antonína Zavadila, zástupce

fieditele 2. ZD·. Nacviãilo pût

her, které sehrálo dvanáctkrát.

Mahen nacviãil je‰tû dal‰í dvû

hry - Slamûn˘ klobouk, kter˘ se

hrál celkem osmkrát v rÛzn˘ch

obcích okresu i mimo nûj. Na

pfiehlídce v Osoblaze posuzoval

v˘kony souboru jako ãlen poroty

i Jan Tfiíska, v té dobû jiÏ znám˘

a oblíben˘ umûlec. Práci Mahenu

hodnotil velmi pozitivnû. Tfietím

pfiedstavením byla Jiráskova

Filosofská historie. V‰echny tfii

hry reÏijnû pfiipravil Zdenûk

Dr‰Èák.

Náv‰tûva pfiedstavení kina v no-

vém prostfiedí v˘raznû vzrostla,

v porovnání s pfiedcházejícím ro-

kem na 146 procent. Hrálo se

458krát s prÛmûrnou náv‰tûvou

178 divákÛ. Kronikáfi Franti‰ek

Vychodil v‰ak poznamenává, jak

nevhodnû se chovají nûktefií lidé

k pûknému prostfiedí kina a jak je

niãí.

Tragické události
22. záfií bylo krásné slunné poãa-

sí a edrovick˘ rybník byl doslo-

va obleÏen. KdyÏ se náv‰tûvníci

k veãeru rozcházeli, v‰imli si, Ïe

na bfiehu zÛstaly ‰aty jednoho

z chlapcÛ. AÏ do pozdních hodin

hledali utonulého, ale teprve

v ãasn˘ch ranních hodinách, po

ãásteãném vypu‰tûní rybníka, jej

na‰li. V této souvislosti je zará-

Ïející poznámka kronikáfie, Ïe

témûfi 80 procent r˘mafiovsk˘ch

dûtí neumí plavat. V tehdej‰í do-

bû je‰tû nebyl na ‰kolách povin-

n˘ plaveck˘ v˘cvik.

Ve druhé polovinû fiíjna pomáha-

la jedna uãÀovská tfiída z Ostra-

vy v R˘mafiovû pfii sklizni bram-

bor. Chlapci chtûli vytlaãit plnû

naloÏenou vleãku ze stodoly na

Ml˘nské ulici, ostravsk˘ fiidiã

nákladního auta jim pomáhal,

ale vleãka se z mírného svahu

rozjela. Jeden z hochÛ ji chtûl

podloÏit, jenÏe uklouzl a tûÏká

vleãka mu rozdrtila hlavu. Dvû

nehody si vyÏádaly dva mladé

lidské Ïivoty.

Poãasí
Maximální teplota byla 30,3

°C (17. 7.), minimální -22,5

°C (19. 1.), prÛmûrná roãní teplo-

ta dosáhla 6,5 °C a napr‰elo 841

mm sráÏek. Vratislav Koneãn˘

Zamûstnanci Brokátu 02 pfii úpravû prostranství na Sokolovské 

Sázení ovocn˘ch stromkÛ v obecním sadû

100 jarních kilometrÛ - v˘‰lap do Re‰ova
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1.) Pfiedstavte si, Ïe se ocitnete v situaci, kdy potfiebujete

vyuÏít nûjakou sociální sluÏbu. Kde byste se informoval/a?

• obrátím se na ãlovûka, kter˘ se s podobn˘m problémem 

setkal

• kontaktuji organizaci, o které vím, Ïe podobné sluÏby po-

skytuje

• vyhledám pomoc v rodinû nebo u pfiátel

• získám informace z internetu

• zeptám se na mûstském úfiadû

• obrátím se na o‰etfiujícího lékafie

• obrátím se na pfiedstavitele církve

• zeptám se v informaãním centru

• nevím / bez odpovûdi

• jiné zdroje (vypi‰te): ..........................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

2.) Oznaãte prosím v‰echny sluÏby a zájmové organiza-

ce, které v souãasné dobû Vy osobnû nebo ãlen Va‰í ro-

diny vyuÏíváte:

• sociální hospitalizace

• t˘denní stacionáfi Dolní Moravice

• peãovatelská sluÏba, osobní asistence

• sociálnû terapeutická dílna Bufiinka

• domácí o‰etfiovatelská péãe (náv‰tûva zdravotní sestry)

• dÛm s peãovatelskou sluÏbou

• kavárniãka pro seniory

• sluÏby místní organizace Svazu tûlesnû postiÏen˘ch 

R˘mafiov

• poradenské centrum pro zdravotnû postiÏené (na DPS 

Revoluãní ul.)

• zájmové organizace (Jiskra...)

• sluÏby sociální asistence

• matefiské centrum Sluníãko

• denní centrum Kouzelná bufiinka

• azylov˘ dÛm Bethel

• komunitní centrum pro romskou mládeÏ

• Dûtsk˘ domov Janovice

• Domov odpoãinku ve stáfií Dolní Moravice

• nevyuÏívám Ïádnou sluÏbu

• jiné (vypi‰te): .....................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Dotazník na kvalitu sociálních sluÏeb
VáÏení pfiátelé,

Mûsto R˘mafiov pofiádá anketu, která si klade za cíl zjistit

Va‰e názory a pfiipomínky souvi-

sející s rozvojem sociálních slu-

Ïeb v R˘mafiovû a okolí. Jde

o jednu z aktivit v rámci projek-

tu „Komunitní plánování sociál-

ních sluÏeb“. Dfiíve ãi pozdûji

nejspí‰e kaÏd˘ z nás nebo na‰ich

blízk˘ch bude nûkterou z nabíze-

n˘ch sluÏeb potfiebovat. Proto je

dÛleÏité, aby sociální sluÏby ve

mûstû i regionu odpovídaly

Va‰im potfiebám a pfiáním, aby jejich podoba vznikala za

Va‰eho pfiispûní, na základû Va‰ich pfiipomínek a ne jen od

zeleného stolu. V˘sledky ankety budou vyuÏity pro zpra-

cování komunitního plánu rozvoje sociálních sluÏeb.

Prosíme Vás tedy o pomoc a vy-

plnûní ankety. âím více hlasÛ 

usly‰íme, tím zajímavûj‰í bude

v˘sledek.

Jakékoliv bliÏ‰í informace Vám

rádi poskytneme na telefo-

nu 554 254 kl. 222, 212, 213 ne-

bo e-mailu: podzemna@ryma-

rov.cz, rohanova@rymarov.cz,

kohlerova@rymarov.cz.

âtenáfii R˘mafiovského hori-
zontu mohou anketní lístek vyjmout, vyplnit a odevz-
dat na níÏe uveden˘ch místech.

Vyplnûné anketní lístky odevzdávejte na tûchto místech:
Informaãní stfiedisko R˘mafiov, nám. Míru, Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru - podatelna, odbor sociálních vû-
cí a zdravotnictví, ulice 8. kvûtna. Dotazník je pfiístupn˘ také na oficiálních internetov˘ch stránkách R˘mafiova
(www.rymarov.cz).

Datum ukonãení sbûru je: 15. 12. 2011

Velice si váÏíme Va‰ich podnûtÛ, názorÛ a odpovûdí vyjádfien˘ch v dotazníku a dûkujeme za Vá‰ ãas pfii této netradiãní

spolupráci. Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví

Dotazník je anonymní
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3.) Jak jste s poskytovan˘mi sociálními sluÏbami spoko-

jen/a?

• spokojen/a

• spí‰e spokojen/a

• spí‰e nespokojen/a

• nespokojen/a

• nevím / bez odpovûdi

Pokud jste nespokojeni, uveìte proã: ...................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

4.) V ãem potfiebujete Vy nebo ãlen Va‰í rodiny pomoci

v sociální oblasti, co Vás nejvíce trápí?

• bydlení

• nemám práci, nedostatek pracovních pfiíleÏitostí

• nedostatek penûz na základní potfieby (o‰acení, jídlo, byd-

lení)

• problémy s alkoholem

• problémy s návykov˘mi látkami

• ‰patná dopravní obsluÏnost, nedostateãná pracovní kvali-

fikace

• jiné (vypi‰te): ....................................................................

..............................................................................................

5.) Jaké sociální sluÏby v R˘mafiovû a okolí byste uví-

tal/a?

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

6.) Jak˘m skupinám obyvatel by se mûlo podle Vás v ob-

lasti sociálních sluÏeb dostat více penûz neÏ dosud?

• rodinám s mentálnû nebo tûlesnû postiÏen˘mi dûtmi

• seniorÛm

• zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm

• osobám v tíÏivé Ïivotní situaci

• rizikové a problémové mládeÏi

• osobám ohroÏen˘m návykov˘mi látkami

• sociálnû nepfiizpÛsobiv˘m lidem

• dûtem z dysfunkãních rodin

• nevím / bez odpovûdi

• jin˘m (vypi‰te): .................................................................

..............................................................................................

7.) Byl/a byste ochoten/ochotna platit za sociální sluÏby?

• jsem ochoten/ochotna platit za sociální sluÏby v plné v˘‰i

• jsem ochoten/ochotna za sociální sluÏby pfiiplácet

• nejsem ochoten/ochotna platit za sociální sluÏby

• jsem ochoten/ochotna platit za poskytnutí nadstandard-

ních sociálních sluÏeb

8.) JestliÏe Vy nebo Va‰e rodina o nûkoho dlouhodobû

peãujete, co by Vám nejvíce pomohlo k lep‰ímu zaji‰tû-

ní péãe?

• peníze

• sousedská v˘pomoc

• pomoc kvalifikované peãovatelky - placená forma

• zaji‰tûní krátkodob˘ch pobytÛ mimo rodinu pro danou 

osobu

• poradenství

• nic nepotfiebuji, rodina se postará o zaji‰tûní péãe bez vût-

‰ích problémÛ

• nevím / bez odpovûdi

• jiné (vypi‰te): .....................................................................

..............................................................................................

9.) Cítíte se b˘t dostateãnû informováni o spektru soci-

álních sluÏeb v R˘mafiovû?

• ano

• ne

• nevím

10.) Va‰e pfiipomínky a podnûty k sociálním sluÏbám

..............................................................................................

.............................................................................................. 

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
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Organizace a spolky

Pradivadlo, lyrika, muzikál i drama: Romeo, Julie a tma
Ochotnická divadelní spoleãnost

Pradivadlo, o. s., R˘mafiov pfii-

pravuje v pofiadí jiÏ ‰estou hru od

svého zaloÏení v roce 2007. Po

dramatu Na‰e mûsteãko Thorn-

tona Wildera, dvou pohádkov˘ch

muzikálech Kráska a zvífie

Franti‰ka Hrubína a Hrátky s ãer-

tem Jana Drdy, komedii Holka

odjinud Rudolfa Trinnera a kla-

sickém americkém muzikálu

Song pro dva aneb KaÏd˘ má

svého Leona Neila Simona se

Pradivadlo rozhodlo jít cestou

hledání v oblasti dal‰ího, ochot-

níky dosud málo zmapovaného

Ïánru. Tentokrát sáhli realizátofii

po ãeském klasikovi Janu

Otãená‰kovi a jeho asi nejzná-

mûj‰ím díle s názvem Romeo,

Julie a tma, které se fiadí k nove-

lám s váleãnou tematikou. Dûj se

odehrává bûhem druhé svûtové

války v protektorátní Praze.

Hlavními hrdiny jsou dospívající

student Pavel (Luká‰ Adam) a Ïi-

dovská dívka Ester (Natálie

Holíková). ReÏie se v tomto pfií-

padû rozhodla jít cestou lyrické-

ho muzikálového dramatu.

V pfiíbûhu zamilovaného páru se

pod hlaviãkou Pradivadla dále

pfiedstaví ·tûpán Stoklasa (Matys

- malífi), znám˘ z Hrátek s ãertem

jako ãert Lucius, Petr Bubela

(âepek - ‰evcovsk˘ tovary‰),

Pavel Kon‰tack˘ (Rejsek - kola-

borant) a Zdenûk Rychl˘ v alter-

naci s Miroslavem Klesnilem 

(otec - majitel krejãovství).

Hra se vyznaãuje dominantními

kontrastními prvky tragiky, smr-

ti, strachu, ale i lásky a nadûje

v kontextu války. Pfiíbûh zachy-

cuje atmosféru protektorátu, vy-

hlá‰ení stanného práva, neustá-

lou podezíravost a v‰udypfiítom-

n˘ strach z udání. Protiváhu této

temnotû tvofií okamÏiky ‰tûstí

zamilovan˘ch pfii tanci v malém

pokojíku nebo chvíle, kdyÏ spo-

leãnû pozorují hvûzdy a plánují

svou budoucnost. Vzpomínky,

kter˘mi se vrací k jejich spoleã-

n˘m záÏitkÛm, pfiedstavují hlav-

ní linii pfiíbûhu.

UÏ jen málo pfiíslu‰níkÛ dne‰ní

mladé generace chápe, co zna-

menala pro lidstvo druhá svûtová

válka, proã je trestn˘m ãinem

propagace fa‰ismu a nacismu

a co znamenají nacistické sym-

boly. Letos si pfiipomínáme

smutné a nechvalnû známé v˘ro-

ãí - sedmdesát let od nástupu jed-

noho z nejkrutûj‰ích nacistick˘ch

pohlavárÛ, zastupujícího fií‰ské-

ho protektora Protektorátu âechy

a Morava, druhého nejvy‰‰ího

pfiedstavitele SS (Schutzstaffel -

paravojenské jednotky nacistic-

kého Nûmecka) a generála poli-

cie Reinharda Heydricha. Snad

i také proto si experimentální di-

vadelní projekt klade za cíl oslo-

vit zejména mlad‰í generaci,

ov‰em nejen ji. Hudební aranÏmá

i texty písní, které budou prota-

gonisté zpívat Ïivû, autorsky

ztvárnil Petr La‰tuvka, reÏie se 

ujal Jifií Koneãn˘.

Diváci se jiÏ dnes mohou tû‰it na

premiéru pfiedstavení v netra-

diãním pojetí a zpracování.

Zhlédnout ji mohou 12. prosin-
ce 2011 v 19 hodin v sále mûst-
ského divadla, stejnû tak i re-
prízy, které jsou naplánovány na

14. a 17. 12. 2011 v 19 hodin.

Vstupenky jsou k dostání

v pfiedprodeji jiÏ od 14. listopa-
du v Informaãním centru
R˘mafiov na námûstí Míru. 

JiKo

Kalendáfi Jeseníky 2012 v prodeji i s tipy na v˘lety
Od 5. fiíjna 2011 je v prodeji nej-

Ïádanûj‰í kalendáfi s jesenickou

tematikou Jeseníky 2012. Nabízí

krásné pohledy do JeseníkÛ a zá-

roveÀ vám naplánuje i dvanáct

v˘letÛ do horsk˘ch lokalit.

KaÏd˘ mûsíc pfiedstavuje jiné 

atraktivní místo nejen prostfied-

nictvím fotografie, ale i turistic-

k˘ch informací, mapy a tipÛ na

bûÏecké trasy ãi cyklotrasy.

V‰echny uvedené texty jsou ve

ãtyfiech jazycích - ãe‰tinû, pol‰ti-

nû, nûmãinû a angliãtinû. Potû‰í

tudíÏ v tuzemsku i zahraniãí.

Tento rok ho má na svûdomí

mlad˘ a talentovan˘ Ondfiej

Kolarczyk. „Pradedovo.cz mne
oslovilo na základû m˘ch foto-
grafií z JeseníkÛ uveden˘ch na
internetu. Byla to pro mû obrov-
ská v˘zva, protoÏe Jeseníky fotím
rád,“ vzpomíná na zaãátek spo-

lupráce Kolarczyk. „Fotografie
jsem pofiizoval 10 mûsícÛ, obãas
jsem na potfiebnou atmosféru ãe-
kal i dlouhé hodiny sám upro-
stfied pfiírody, ale vyplatilo se,“
dodává s úsmûvem.

„Dát ‰anci nafotit kalendáfi mla-
dému ãlovûku, talentovanému ro-
dákovi, dûlá kalendáfi je‰tû atrak-

tivnûj‰ím. Má upoutat pozornost,
av‰ak neopírat se jen o nádher-
nou pfiírodu, ale i o to, kdo stojí
za jeho vznikem a k jakému úãelu
byl vytvofien,“ hodnotí vznik ka-

lendáfie Tereza Schreiberová, pro-

pagátorka a aktivní ãlenka sdru-

Ïení pro podporu turistiky

v Jeseníkách Jeseníky pfies hrani-

ci. První kalendáfi vy‰el v roce

2008 a hned se stal hitem.

V̆ tûÏky z prodeje prvních roãní-

kÛ byly vyuÏity na spolufinanco-

vání rozvojov˘ch projektÛ, po-

slední dva roky pak na v˘voj no-

v˘ch regionálních produktÛ.

Kalendáfi si mÛÏete pofiídit za

192 Kã v IC po cel˘ch Jesení-

kách, ve vybran˘ch knihkupec-

tvích nebo pfies webovou stránku

www.pradedovo.cz, kde najdete

i dal‰í regionální produkty, napfi.

triãko s vrstevnicí z okolí

Pradûdu od studentky vizuálního

designu Barbory Halamové ãi

stolní hru Pradûde, nezlob se.

Ostatnû, vyberte si sami. 

Radka Jílková

-21-2011  16.11.2011 14:11  Stránka 17



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT21/2011

18

Z okolních obcí a mûst

Lampiónov˘ prÛvod v RyÏovi‰ti
I kdyÏ byl v pátek 28. fiíjna 2011
sváteãní den, RyÏovi‰Èáci nezahá-
leli a uspofiádali nejen pro dûti lam-
piónov˘ prÛvod. Sraz byl napláno-
ván na 19 hodin na námûstí a asi
nikdo nepfii‰el pozdû, jelikoÏ ná-
mûstí bylo plné. Dûti doprovázené
rodiãi, prarodiãi, tetiãkami, str˘ci
byly nad‰ené z krásn˘ch lampiónÛ
a plápolajících svût˘lek kolem se-
be. PrÛvod snad dvou stovek úãast-
níkÛ nejen z RyÏovi‰tû, ale i z o-
kolních obcí pro‰el na‰í veãerní
vesniãku a do‰el pfied multifunkãní
dÛm, kde byl pro dûti pfiipraven
stra‰ideln˘ strom.
Osvícen˘ strom byl na jednu stranu

stra‰ideln˘, ale na druhou stranu
pln˘ sladkostí za odvahu. U stromu
nastalo velké fotografování a bylo
nás tolik, Ïe fotograf musel fotit
natfiikrát. V multifunkãním domû
byl pro dûti pfiipraven doprovodn˘
program - dlabání d˘ní, soutûÏe na
téma podzimu, taneãky. Nakonec
dostaly v‰echny dûti na památku ú-
ãastnické listy a dospûlí mûli moÏ-
nost spoleãnû posedût, povykládat
a hlavnû fandit sv˘m ratolestem.
Dûkujeme v‰em zúãastnûn˘m. Pfii
takové úãasti si v‰ichni uvûdomu-
jeme, Ïe pofiádat akce pro na‰e spo-
luobãany má smysl. 
Eva La‰áková, starostka RyÏovi‰tû

Na kfiest kuchafiky ChuÈ JeseníkÛ pfii‰el i vládce hor Pradûd
V pátek 11. 11. v 11 hodin pro-

pukl v restauraci Kol‰tejn

v Branné kfiest první originální

a jedineãné kuchafiky ChuÈ

JeseníkÛ. Uzavfiela se tak dlou-

há, strastiplná, ale i historicky

cenná cesta za hledáním pÛvod-

ních receptur z Pradûdov˘ch hor.

„Kuchafika ChuÈ JeseníkÛ pfied-
stavuje originální recepty obyva-
tel JeseníkÛ, které se hledaly
v mûstsk˘ch archivech i v sou-
krom˘ch sbírkách. Nûkteré re-
ceptury byly pfieloÏeny z nûmec-
k˘ch ãi polsk˘ch originálÛ.

Recepty jsou spjaty se surovina-
mi, které byly v chud˘ch
Jeseníkách dostupné. Zejména
jsou to brambory, zelí, smetana
a ‰pek, obãas se objevila i zvûfii-
na, houby, lesní plody, hovûzí
a ryby,“ vypoãítává Tereza

Schreiberová pochutiny, ze kte-

r˘ch si teì dle návodu kuchafiky

ChuÈ JeseníkÛ mÛÏete uvafiit v˘-

jimeãné pochoutky.

Kuchafika ChuÈ JeseníkÛ navazu-

je na gastronomick˘ festival

ChuÈ JeseníkÛ, kter˘ probíhal od

15. ãervna do 30. záfií ve vybra-

n˘ch restauracích po cel˘ch

Jeseníkách. LabuÏníci, turisté,

ale i obyãejní strávníci tak mûli

pfiíleÏitost ochutnat tradiãní jídla

z Pradûdov˘ch hor. Úspûch byl

nevídan˘. Pfiilákal dokonce

i ‰táb Toulavé kamery, kterému

se pfii ochutnávání tradiãních je-

senick˘ch jídel dûlaly boule za

u‰ima.

„V‰ichni, kdo okusili tradiãní je-
senické menu, si spokojenû hla-
dili plná bfií‰ka, proto jsme se
rozhodli, Ïe recepty pustíme dál
do svûta,“ uzavírá Tereza

Schreiberová. Na kfiest kuchafiky

byli pozváni organizátofii, part-

nefii, starostové a starostky zú-

ãastnûn˘ch obcí a také ten nej-

vy‰‰í a nejváÏenûj‰í - samotn˘

vládce hor Pradûd. ZároveÀ byl

zhodnocen prÛbûh leto‰ního gas-

tronomického festivalu, pfiedány

hodnotné ceny spojené se soutû-

Ïí bûhem festivalu a oslaveno ta-

ké sto let v˘roãí v˘znamného

partnera Chuti JeseníkÛ, spoleã-

nosti Whirlpool. Kuchafika ChuÈ

JeseníkÛ se bude prodávat pro-

stfiednictvím webové stránky

www.pradedovo.cz. 

Radka Jílková

Foto: archiv OÚ RyÏovi‰tû
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Zajímavost z pfiírody

Podzim (dokonãení)
Podzim - to není jen krása pro

oko, ale také vÛnû a pachy, ‰evel

listí podbarven˘ pohvizdováním

h˘lÛ, vánek, v nûmÏ se chvûjí

jemné pavuãiny a s nímÏ odlétá

i na‰e du‰e v souznûní.

V souznûní ãeho? V souznûní du-

cha zemû, kter˘ má stejn˘ rytmus

jako my a jehoÏ volání dokáÏeme

vnímat ze zku‰enosti proÏití

mnoha takov˘ch chvil a období.

Odpovídáme bezhles˘m pfiitaká-

ním, vyrovnan˘m stavem du‰e,

která spl˘vá s dan˘m okamÏi-

kem. Tûlesnost je témûfi zapome-

nuta, místo ní se pfiihla‰ují jaké-

si mysteriózní ozvûny. Minulost

nevnímáme, ani budoucnost.

Tento stav beztíÏe nezná ãas, ja-

ko by sám byl cel˘m Vesmírem.

Toto spoãinutí ve vûãnosti, pro-

lnutí se do ní, bychom mohli po-

ciÈovat jako odtrÏení ze svého

vlastního Ïivota. A pfiece to tak

nevnímáme. Nejsme ztraceni, ani

vytrÏeni, pouze na‰e mysl se

vzná‰í ve zmûnûném stavu a tím-

to stavem je pfiirozené bytí, vní-

mání jeho podstaty. Prodléváme

ve stavu naplnûné celistvosti,

která je identitou v‰eho, proto ten

mír a pokoj v nás, proto ona roz-

prostranûnost, v níÏ se rozpl˘vají

jednotlivosti a detaily, a pfiesto

nic, ani ãlovûk,

neztrácí svou

vlastní tváfi...

NeÏijeme jen

proto, abychom

si naplnili kapsy

a Ïaludek, Ïije-

me pro poznání

a pro chvíle, kte-

ré s ním pfiichá-

zejí, pro pocit, Ïe

opravdu jsme

a Ïe b˘t znamená

„uvûfiit“ skryt˘m

silám kolem nás

i v nás.

Nemusíme obha-

jovat Ïivot ve

jménu jeho zra-

nitelnosti nebo

síly, chápeme-li,

Ïe staãí prostû

jen b˘t. Îivot se

o sebe postará

sám. A v tom je

svoboda, která se

t˘ká i nás. Ignorujeme ji (a igno-

rujeme krásu) a pak teprve jsme

ztraceni. Za KâT
R˘mafiov Milo‰ Zatloukal

Prostor pro firmy a podnikatele

Slunce opût zazáfiilo a lidem nabízí teplo své pohostinnosti
Pfii vstupu do novû zrekonstruo-

van˘ch prostor restaurace a ho-

telu Slunce v R˘mafiovû na ãlo-

vûka d˘chne atmosféra zámec-

k˘ch komnat. Nov˘ prostorn˘

sál pro tfiicet stolovníkÛ láká

vkusn˘m posezením a pestrou

nabídkou jídel a nápojÛ. VyuÏít

ji mohou náv‰tûvníci k pofiádání

men‰ích i vût‰ích rodinn˘ch 

oslav, smuteãních ãi svatebních

hostin s moÏností tance a hudeb-

ní produkce. Vedlej‰í útulná

místnost rovnûÏ pro tfiicet osob

nabízí prostor pro konání firem-

ních ‰kolení, prezentací ãi semi-

náfiÛ. Celková kapacita restaura-

ce se tímto roz‰ífiila na osmdesát

míst. „Rekonstrukci jsme zaháji-
li na konci mûsíce srpna a trvala
ãtyfiicet ‰est dnÛ,“ fiíká spoluma-

jitel restaurace a hotelu Slunce

Karel Vala. Podle nûj k tomuto

kroku museli pfiistoupit z dÛvo-

du nevyhovující kapacity míst

a poÏadavkÛ ze strany klientÛ na

pofiádání ‰kolení a semináfiÛ.

Oba nové salonky mají plné

technické vybavení vãetnû wi-fi

pfiipojení a jsou tak ideální napfií-

klad pro zmiÀovaná firemní ‰ko-

lení. Kapacita hotelu a restaura-

ce je zejména o víkendech zcela

naplnûna.

Pfii zaji‰tûní akcí lze podle Karla

Valy vyuÏít dal‰ích sluÏeb, které

hotel nabízí - malé obãerstvení ãi

celodenní stravování, relaxaci

v protûj‰ím Aquacentru Slunce,

programy na zakázku ãi ubyto-

vání s celkovou kapacitou devû-

taãtyfiicet stál˘ch lÛÏek.

Pro náv‰tûvníky tohoto zafiízení

jsou pfiipraveny nové, klimatizo-

vané, pfiíjemné a modernû zafiíze-

né salonky hotelové restaurace

Slunce, ale také nová letní terasa

s grilem o kapacitû pûtatfiiceti míst

a letní zahrádka s dvaceti místy

s pfiíjemn˘m posezením. „Kdo
z náv‰tûvníkÛ zavítá k nám do
tûchto novû zrekonstruovan˘ch
míst, urãitû nebude litovat. VÏdyÈ
najít si své místo na Slunci bude
jistû pro kaÏdého pfiíchozího velmi
mil˘m zpestfiením kaÏdodenního

uspûchaného Ïivo-
ta. Urãitû u nás na-
jde klid a pfiíjem-
nou relaxaci kupfií-
kladu u skleniãky
kvalitního vína no-
v˘ch odrÛd, které
jsme pro na‰e sto-
lovníky pfiipravi-
li,“ doplÀují v˘ãet

gastronomick˘ch

a odpoãinkov˘ch

sluÏeb manÏelé Ka-

rel a Vûra Valovi. 

JiKo

Léto za obzorem

Mává‰ létu, které je uÏ za obzorem,

a myslí‰ si - kéÏ by mne vzalo s sebou.

Dívá‰ se spí‰ do sebe neÏ kolem,

chce‰ znát v‰echny stezky,

které k tobû i od tebe vedou.

Listí zeÏloutlo stáfiím a ãervená se studem,

já s krásou ãasto mívám sraz.

A stromy stojí ti‰e ve svém hávu chudém,

hladí‰ svût hladov˘ma oãima,

aã jsi s ním dennû a bude‰ zas.

To ‰ustivé listí a zarezlá stébla trávy,

to nízké slunce sotva hfiejivé!

A tulák s nimi svÛj Ïivot snad cel˘ stráví,

krade svûtu ãas a chvíle mámivé.

A listí bukÛ svítí jako vzácné topasy,

co na tom, Ïe mráz uÏ brousí své kosy.

Tulák se na chvíli zastaví s otázkou, co asi

stalo by se, kdyby se zul a ‰el chvíli bos˘.

-21-2011  16.11.2011 14:11  Stránka 19



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT21/2011

20

UÏiteãná informace

Hasiãi radí - zaãala topná sezóna
Nastala topná sezóna a s ní i ne-

bezpeãí vzniku poÏárÛ sazí

a dehtov˘ch usazenin ve ‰patnû

udrÏovan˘ch komínech. Îe se

nejedná o planou hrozbu, potvr-

zuje i statistika Hasiãského zá-

chranného sboru Moravskoslez-

ského kraje, podle níÏ od komí-

nÛ a topidel v roce 2008 vzniklo

102 poÏárÛ, v roce 2009 to bylo

jiÏ 145 poÏárÛ a loni 132 poÏárÛ.

Hlavní pfiíãinou vzniku poÏáru

b˘vá zanedbaná údrÏba komíno-

vého tûlesa, protoÏe i malé ne-

ãistoty v komínû mohou snadno

zpÛsobit velké nepfiíjemnosti, aÈ

jiÏ dlouhodobé Ïhnutí a následn˘

otevfien˘ poÏár nebo otravu oby-

vatel domu jedovat˘m oxidem

uhelnat˘m. Nezapomínejte pro-
to na pravidelné ãistûní komí-
nÛ a vybírání sazí, stejnû jako
na kontrolu technického stavu
komínu odborníky - kominíky!
A co taková pravidelná údrÏba

komínÛ, koufiovodÛ a spotfiebiãÛ

paliv obná‰í? Dle nového nafiíze-

ní vlády ã. 91/2010 Sb., o pod-

mínkách poÏární bezpeãnosti pfii

provozu komínÛ, koufiovodÛ

a spotfiebiãÛ paliv, které nabylo

úãinnosti 1. ledna 2011, je po-

vinností majitele nemovitosti za-

jistit ãi‰tûní a kontrolu spalino-
vé cesty, a to ve lhÛtách stanove-

n˘ch následující tabulkou. Dále se provádí revize spalino-
vé cesty odbornû zpÛsobilou
osobou, napfi. pfied uvedením

spalinové cesty do provozu, pfied

v˘mûnou nebo novou insta-

lací nového spotfiebiãe (napfi.

kotle), nebo hodláte-li zmûnit

druh paliva.

O provedené revizi, kontrole 

anebo ãi‰tûní spalinové cesty vy-

dá odbornû zpÛsobilá osoba pí-

semnou zprávu, která je dÛleÏitá

nejen pro uplatnûní pfiípadn˘ch

nárokÛ vÛãi poji‰Èovnû.

A co kdyÏ dojde k poÏáru v ko-
mínû?

SnaÏte se jednat v klidu a s roz-

vahou. Co nejdfiíve jej oznamte

na tísÀovou linku 150 nebo 112.

PoÏár sazí v komínû nikdy ne-

haste vodou, komín by popras-

kal, nebo by dokonce mohlo do-

jít k v˘buchu. Do pfiíjezdu hasi-

ãÛ se mÛÏete pokusit zkrotit pla-

meny pomocí vhazování suché-

ho písku vymetacími dvífiky ne-

bo ze stfiechy do komína, nikdy

v‰ak nejednejte riskantnû.

NejdÛleÏitûj‰í je Ïivot a zdraví,
teprve potom majetek!!!

Ing. Antonín U‰ela - HZS MSK
ÚO Bruntál, oddûlení prevence

Novela zákona platí témûfi rok, povinnosti se stále poru‰ují
S blíÏícím se koncem roku na spo-

tfiebitele stále více útoãí nabídky

„v˘hodn˘ch“ úvûrÛ na zapÛjãení

penûz ãi zakoupení zboÏí. Témûfi

rok uÏ platí novela zákona o spo-

tfiebitelském úvûru, kter˘ zpfiísnil

povinnosti vûfiitelÛ a vymezil po-

vinnosti zprostfiedkovatelÛ tûchto

úvûrÛ. Velk˘ poãet zprostfiedkova-

telÛ ale svoje povinnosti vÛãi spo-

tfiebitelÛm stále poru‰uje.

„V‰e zaãalo letáãkem ve schránce
s nabídkou zprostfiedkování úvûru.
Mûla jsem zájem získat vy‰‰í fi-
nanãní prostfiedky na zaplacení
nûkolika drobn˘ch pÛjãek a splá-
cet vût‰í ãástkou jen jednu pÛjã-
ku,“ vysvûtluje poradkyni Sdru-

Ïení obrany spotfiebitelÛ Morav-

skoslezského kraje jedna z podve-

den˘ch.

To bylo spotfiebitelce pfiislíbeno

a byly jí pfiedloÏeny k podepsání

dvû smlouvy. K tûmto smlouvám

bylo nutno vyplnit kartu klienta

a v hotovosti uhradit vratnou zálo-

hu 9 600 Kã, i kdyÏ ve smlouvû je

uvedena ãástka 3 600 Kã. Na otáz-

ku, proã ten rozdíl, dostala spotfie-

bitelka informaci, Ïe se jedná

o starou smlouvu. KdyÏ se dále

dotázala obchodního zástupce na

to, jak má do závazkÛ klienta vy-

plnit drobné pÛjãky, zda rozepsat

ãi napsat celou ãástku, bylo jí ob-

chodním zástupcem sdûleno, Ïe

má dost vysok˘ pfiíjem - dÛchod

a nemusím tam vÛbec pÛjãky uvá-

dût. Stejnû tak nemusí uvádût spo-

luÏadatele - manÏela. DÛvûfiivá Ïe-

na uãinila, jak jí „velmi mil˘

a sympatick˘ pán“ poradil.

Smlouvu podepsala a ihned také

zaplatila zálohu.

SdruÏení obrany spotfiebitelÛ

Moravskoslezského kraje varuje

pfied takto uzavíran˘mi smlouva-

mi odchodními zástupci firmy

Societé Publique D’Investisse-

ment, s. r. o., z Chrudimi a jim po-

dobn˘mi. Pfii podrobnûj‰ím pro-

zkoumání smlouvy, kterou spotfie-

bitelka uzavfiela, SOS MS kraje

zjistilo dal‰í závaÏné „perliãky“.

Spoleãnost se zavazuje vyhledávat

subjekty, které by „mohly mít zá-

jem“ uzavfiít s klientem smlouvu.

Spotfiebitel podpisem smlouvy

souhlasí s pokutami, napfi. za opo-

menutí sdûlení o finanãní situaci

nebo o jin˘ch nákladech, zkrátka,

dÛvod se vÏdy najde. Spoleãnost

má právo si ponechat zálohu jako

platbu za nadstandardní sluÏbu,

kterou je „osobní schÛzka s klien-

tem“, za kterou je klient povinen

zaplatit. Odmûna spoleãnosti je 

5 %, minimálnû v‰ak 10 000 Kã.

Pokud spoleãnost nenajde subjekt,

kter˘ má zájem pÛjãit, má pfiesto

právo na finanãní odmûnu - zálo-

hu a je‰tû si mÛÏe nárokovat jiné

platby.

Celá smlouva je zavr‰ena rozhod-

ãí doloÏkou, tedy statí, která fiíká,

Ïe spory mezi obûma stranami ne-

bude rozhodovat soud, stát, ale Ïe

spor bude rozhodovat rozhodce -

soukromá osoba. MÛÏe se jednat

o osobu, která nemusí b˘t nestran-

ná. A proti rozsudku rozhodce se

nelze odvolat.

SOS MS kraje také zjistilo, Ïe

podvedení spotfiebitelé nejsou jen

v Moravskoslezském kraji, ale

v celé republice. Je podáno nûko-

lik desítek trestních oznámení pro

podvod. Celou kauzou se jiÏ zab˘-

vá krajská policie v Pardubicích.

V poslední dobû se fiada lidí nevá-

há zadluÏit. Pro získání penûz na

vytouÏenou vûc ãi pfiekonání mo-

mentální finanãní situace bez pfie-

m˘‰lení neváhá podepsat jakou-

koli smlouvu a mnohdy se chová

nerozumnû.

A co dûlat, kdyÏ se pfiesto rozhod-

neme pro pÛjãku?

Pfied uzavfiením smlouvy o spotfie-

bitelském úvûru si vyÏádat kopii

smlouvy, abychom si ji mohli do-

ma v klidu prostudovat. Je na kaÏ-

dém z nás, zda nabídnutou smlou-

vu podepí‰eme, ãi nikoli. V kaÏ-

dém pfiípadû bychom si ji mûli

peãlivû pfieãíst - pfiesto, Ïe je na

nûkolika stránkách a vût‰inou psa-

ná drobn˘m písmem. Jedná se

pfiece o na‰e peníze a na‰e dlu-

hy!!!

Marcela Reichelová,
pfiedsedkynû SOS MS kraje

SDRUÎENÍ
OBRANY SPOT¤EBITELÒ

Moravskoslezského kraje

Foto: archiv HZS MSK

-21-2011  16.11.2011 14:11  Stránka 20



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 21/2011

21

Sport

Vydafiená hodinovka
V sobotu 22. fiíjna 2011 se konal

dal‰í závod auto-hobby-crossu

v R˘mafiovû. Tentokrát ne‰lo

o klasick˘ závod na ãtyfii jízdy

a jednu finálovou v kaÏdé divizi.

Pofiadatelé vypsali hodinov˘ zá-

vod bez rozdílu kubatur na dvû

kola.

Na start se postavilo devût aut.

Závod, kter˘ mûl v R˘mafiovû

premiéru, pfiilákal velké mnoÏ-

ství divákÛ. V tomto závodû mu-

sí b˘t t˘my dokonale sehrané,

vãas jezdce informovat o prÛbû-

hu závodu a na jaké pozici se na-

chází. Poãasí pfiálo, takÏe závod

se podle ohlasu jezdcÛ i divákÛ

podafiil. Chtûl bych podûkovat

v‰em, kdo se na hodinovce orga-

nizaãnû podíleli.

Pfied hlavním závodem, hodi-

novkou, startovaly Ïeny. V jejich

divizi nebylo o celkové vítûzce

seriálu rozhodnuto, a tak se na

start závodu postavily v‰echny

favoritky. Bojovalo se od zaãát-

ku do konce.

Pofiadí hodinovky:
1. místo: Miroslav ·uba s vozem

Ford, odjel celkem 77 kol

2. místo: Jifií Kfiístek s vozem

·kora Felicia, odjel celkem 77 kol

3. místo: Jifií Rotter s vozem

Ford, odjel celkem 76 kol

Zajímavostí je, Ïe stupnû vítûzÛ

obsadili jezdci s vozy D1 do

1400 ccm.

V˘sledek finálového závodu
Ïen:
1. místo: Jana Horáãková s vo-

zem Seat

2. místo: Martina Vilímková

s vozem ·koda Felicia

3. místo: Katefiina Bernátková

s vozem Peugeot

Je‰tû téhoÏ dne veãer se konalo

slavnostní vyhlá‰ení celkov˘ch

vítûzÛ v restauraci Karolina

v Janovicích. Absolutní vítûzové

Auto-hobby-crossu 2011 obdr-

Ïeli poháry v jednotliv˘ch divi-

zích.

Celkové pofiadí:
Kategorie D1:
1. místo: Zdenûk Vilímek -

·koda Felicia

2. místo: Bohumil Bernátek ml. -

Peugeot

3. místo: Jifií Rotter - Ford

Kategorie D2:
1. místo: Miroslav ·uba - Ford

2. místo: Filip Horáãek - Seat

3. místo: Jan Martinãek -VW

Celkové pofiadí sezóny 2011 -
Ïeny:
1. místo: Martina Vilímková -

·koda Felicia

2. místo: Jana Horáãková - Seat

3. místo: Hana Skoumalová -

Renault

Za poháry pro vítûze dûkují po-

fiadatelé tûmto sponzorÛm:

Filipu Horáãkovi, Davidu Kotr-

lovi, Milo‰i Bednáfiovi, Josefu

Ptáãkovi, Petru La‰ákovi, Mi-

chalu Ihnátovi, Bronislavu Rekto-

fiíkovi a Rostislavu Poláchovi.

Podûkování patfií rovnûÏ majiteli

restaurace Karolina Daliboru

Monincovi a vrchní paní Ludmile

Pjajkové. Organizaãní t˘m vy-

slovuje velké díky v‰em a doufá,

Ïe zejména sponzofii budou zá-

vodÛm pfiíznivû naklonûni

i v pfií‰tí sezónû.

ZávodÛ se úãastní dvû generace

soutûÏících. Proto se organizáto-

fii rozhodli pfiedat poháry vítûzÛ

také Hance Skoumalové a Jifiímu

Rotterovi s pfiesvûdãením, Ïe

v nadcházející sezónû je opût 

uvidí na startu závodÛ.

Je‰tû letos, 26. prosince, pofiádá

organizaãní ‰táb auto-hobby-

crossu ·tûpánsk˘ závod. PÛjde

o poslední závod roku 2011 a po-

jede se bez rozdílu kubatur, vãet-

nû ãtyfikolek, pokud bude o tuto

kategorii zájem ze strany dospû-

l˘ch závodníkÛ. Jezdci mohou

potvrdit svou úãast v tomto po-

sledním leto‰ním závodû do 

15. prosince na telefonní ãíslo

605 075 606. V‰e podstatné

o prosincovém závodû je jiÏ na

webov˘ch stránkách www.auto-

hobby-cross-rymarov.blog.cz.

Pfií‰tí roãník bude kopírovat le-

to‰ní model závodÛ s tím rozdí-

lem, Ïe Ïeny odjedou celou sezó-

nu. Start prvního závodu v roce

2012 je naplánován na duben

a závody se pojedou jednou za

mûsíc. Na závûr dûkuje realizaã-

ní t˘m v‰em jezdcÛm za 

úãast v sezónû 2011 a divákÛm

za pfiízeÀ, kterou závodníkÛm

i pofiadatelÛm vûnovali po celou

sezónu, a tû‰í se na shledanou

v sezónû 2012. Foto a text:
Auto-hobby-cross R˘mafiov,

Jan Dohnal

R˘mafiovsk˘ aerobik pfiivezl z Ostravy dal‰í medaile
V nedûli 30. fiíjna se konala v Ostravû soutûÏ
Open Aerobik. V pátém kole Moravskoslezské
ligy aerobiku vybojovala na‰e dûvãata tfii zlaté
a jednu stfiíbrnou medaili a ‰est z nich se pro-
bojovalo do finále.
R˘mafiovské závodnice mají v Moravsko-

slezské lize aerobiku (MLA) 2011 dobfie

na‰lápnuto. V kaÏdém ligovém kole získá-

vají cenné medaile a bodovaná umístûní.

V‰echna dûvãata bojují jako draãice o udr-

Ïení klubu na bronzové pfiíãce v kraji, kte-

rou vybojovaly v roce 2010. Velká ‰koda

je, Ïe klub nemá v leto‰ním roãníku MLA

závodnice v nejstar‰ích vûkov˘ch katego-

riích, ãímÏ ztrácí hodnû bodÛ. O to více

musí bojovat mlad‰í závodnice. Do ukon-

ãení MLA 2011 zb˘vá je‰tû jedna soutûÏ.

V˘sledky 5. kola MLA 2011:
Kategorie 1P (8-10 let)
Jana Hamplová 1. místo
Kategorie 1N (8-10 let)
·árka Pallová 1. místo

Tereza âloveãková 2. místo
Tereza ·ulíková finálové umístûní

Aneta âerníková finálové umístûní

Adéla StrÏínková finálové umístûní

Kategorie 2P (11-13 let)
·árka Zapletalová 1. místo
Klára Zifãáková finálové umístûní

Kategorie 2N (11-13 let)
Mí‰a Br‰Èáková finálové umístûní

Lenka Hamplová finálové umístûní

V‰em závodnicím dûkujeme za v˘born˘

v˘kon a dobrou reprezentaci sportovního

klubu a mûsta R˘mafiova. Podûkování pat-

fií i trenérkám Lydii Mihálové, Olze

âloveãkové, Lydii ·védíkové, ale také ro-

diãÛm za v˘bornou spolupráci a dopravu

dûtí na závody.

PrÛbûh MLA a v‰ech ostatních závodÛ na-

jdete na www.studiospotrazdravi.cz - zá-

vodní aerobik. Foto a text:
Lydie ·védíková, pfiedsedkynû SK
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Zaãala hokejová sezóna

Rozlosování R˘mafiovské obrligy 2011/2012
I. kolo

V tomto t˘dnu zaãala nová sezóna

R˘mafiovské obrligy 2011/2012. V minulém

roãníku startovalo deset t˘mÛ, v leto‰ním

roãníku jich startuje jiÏ tfiináct: Kovo‰rot,

Slovan A, Grizzlies, Predators, Vikingové,

Horní Mûsto, Malá Morávka, Medvûdi,

Extreme!, nováãky jsou t˘my Slovan B,

Hazardéfii, Stars a HC Îelezná. T˘m JefiábÛ

se v leto‰ním roce nepfiihlásil.

Pravidelné hrací dny jsou pondûlí, úter˘,

stfieda a ãtvrtek, od 18.00 probûhne první 

utkání dne a od 20.15 druhé. Dal‰ími hracími

dny jsou soboty a nedûle od 17.00 a 19.15.

Tyto zápasy budou hrány nepravidelnû, vÏdy

dle rozpisu zimního stadionu v R˘mafiovû.

Leto‰ní systém soutûÏe je stejn˘ jako v loÀ-

ském roce, první kolo se hraje kaÏd˘ s kaÏ-

d˘m, celkem 78 utkání. Poté dojde k rozdû-

lení podle umístûní v prvním kole tabulky

na skupinu A (6 t˘mÛ) a B (7 t˘mÛ). Ve sku-

pinách hrají t˘my dvoukolovû kaÏd˘ s kaÏ-

d˘m, coÏ je dal‰ích 72 utkání. Pokud hoke-

jová sezóna R˘mafiovské obrligy dopadne

dle oãekávání, odehraje se na stadionu

v R˘mafiovû v této soutûÏi celkem 150 zá-

pasÛ.

Podrobné informace, prÛbûÏné v˘sledky

a individuální statistiky najdete na webov˘ch

stránkách R˘mafiovské obrligy www.obrli-

ga.cz. Jifií Slováãek

Pozvánka na hokej
V sobotu 19. listopadu probûhne mistrovské utkání

na Zimním stadionu v R˘mafiovû.

Od 17.00 hrají muÏi HC R˘mafiov proti TJ Horní Bene‰ov B

Ve stejn˘ den se uskuteãní turnaj 3. tfiíd mezi HC R˘mafiov a HC Olomouc

a HC MD ·umperk
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Máte pfiíjem a chcete pÛjãit?

PÛjãujeme 3 - 50 tisíc, 10 - 166 tisíc Kã. Bez registrÛ!

Klepe vám na dvefie exekutor? OddluÏíme va‰i nemovitost,

zbavíme vás va‰ich dluhÛ a o nemovitost nepfiijdete.

Jednáme s exekutory, v‰e za vás vyfiídíme!

Dále nabízíme povinné ruãení, úrazové, Ïivotní poji‰tûní,
penzijní pfiipoji‰tûní. Poji‰tûní domácností i nemovitostí.
Vypracujeme nezávazn˘ návrh, záruka skvûlé nabídky.

Novû nabídka energií (zemní plyn, elektfiina)
za v˘hodnûj‰ích podmínek.
Pracuji pro více vûfiitelÛ.

Volejte: 774 343 278; Pi‰te: leonstars @ seznam. cz

POT¤EBUJETE PENÍZE?

V Knihkupectví u Radnice se bude 22. 12. 2011 v 17.30 konat

autorské ãtení Terezy Václavkové, autorky knihy pro dûti

JÛlinka z veselé zahrádky. Dûti i dospûlí budou seznámeni se

vznikem a tvorbou knihy. Prosíme zájemce o rezervování míst.

Pro dûti bude pfiipraveno sladké pfiekvapení.

Knihkupectví u Radnice, nám. Míru 13, R˘mafiov, 

kontakt: 775 702 712 nebo 603 354 118

Otevfieno:

Po - Pá  8 - 12, 13 - 17

So  8 - 11

Míchání barev,

poradenská ãinnost.

BB AA RR VV YY LL AA KK YY
Sokolovská 35, R˘mafiov, tel.: 554 211 228

Akce: listopad
·tûtce - sleva 5%

I-nova CZ, s. r. o.,

Harrachov 10,

R˘mafiov

tel. 605 778 177

www.i-nova.cz

* Plastová okna a dvefie
* Zasklívání balkónÛ
* Zimní zahrady

V minulém vydání RH 20/2011 byla u inzerce 

Elektroinstalace, mûfiení a regulace uvedena chybnû webová adresa.

Správná webová adresa mûla znít takto: www.ja-mar.cz

Za technickou chybu se redakce inzerentovi omlouvá.O
p

ra
va

Prodej
Prodám dvû garáÏe na ulici OkruÏní (u kotelny), v osobním vlast-

nictví i s pozemkem, nové stfiechy, nová el. instalace v mûdi. 

GaráÏe jsou vedle sebe, moÏná úprava na dvojgaráÏ, nyní prÛchozí

(futra 70 cm). GaráÏe je moÏné prodat samostatnû. V jedné z nich je

montáÏní jáma a kolejnice s pojezdem na manipulaci napfi. s motory.

Cena k jednání. Tel.: 604 639 963.

Soukromá fiádková inzerce

placená inzerce
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Ing. Marta Lustigová 
Poradenská a konzultaãní

ãinnost v oblasti 
stavebního fiádu, vãetnû
zastoupení stavebníka

www.lustigova.cz
e-mail: info@lustigova.cz

tel.: 554 212 158
mob.: 728 049 950

V rámci své ãinnosti pro ‰irokou vefiejnost zaji‰Èuji:
Pfiedprojekãní pfiípravu - tj. podklady pfied vypracováním pro-

jektové dokumentace (napfi. územnûplánovací informaci od sta-

vebního úfiadu, stanoviska jednotliv˘ch správcÛ inÏen˘rsk˘ch sí-

tí, vyjádfiení dotãen˘ch orgánÛ k plánovanému zámûru)

Konzultaci k jiÏ vypracované projektové dokumentaci - po-

soudím, zda projektantem vypracovaná projektová dokumentace

odpovídá pfiíslu‰né vyhlá‰ce stanovující skladbu a rozsah doku-

mentace pro urãit˘ typ fiízení

Pfiípravu podkladÛ k Ïádostem pro stavební úfiad (napfi. 

k ohlá‰ení, k územnímu rozhodnutí nebo k územnímu souhlasu,

ke stavebnímu fiízení atd.)

Zastupování stavebníka pfii jednání se stavebními úfiady tak,

Ïe v˘sledkem bude pfiedání rozhodnutí nebo tzv. vefiejnoprávní

smlouvy k rukám stavebníka, aniÏ by nav‰tívil stavební úfiad
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STIHL
prodej-servis-revize

provozovna: Malá Morávka 213
Tel.: 723 912 274; 554 273 209

e-mail: slamenikova.stihl@tiscali.cz

Nespoléhejte na souseda. Pilu STIHL mÛÏe mít kaÏd˘.
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