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Aktuálnû z mûsta

Zastupitelé schválili odkoupení parkovacího automatu od Mûstsk˘ch sluÏeb
âlenové zastupitelstva mûsta jednali na fiádném
zasedání ve ãtvrtek 24. ãervna. Pfiijali celkem 
osmasedmdesát usnesení, z nichÏ pfieváÏnou vût-
‰inu tvofiily majetkové záleÏitosti.
Zastupitelé vzali na vûdomí zprávu o stavu

‰kolství ve mûstû za období ãervenec 2003

aÏ kvûten 2004, zprávu o hospodafiení spo-

leãnosti Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., za

rok 2003, zprávu o hospodafiení spoleãnosti

Teplo R˘mafiov, s. r. o., za rok 2003, zprávu

o hospodafiení spoleãnosti Spojené lesy, s. r. o.,

za rok 2003 a v˘roãní zprávu spoleãnosti

Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov za rok 2003.

Zastupitelé vzali na vûdomí zprávu o situaci

ve VaKu, a. s., a Brvosu. Situace v obou spo-

leãnostech a fie‰ení jejich vztahÛ doznalo cel-

kovû znaãného posunu a situace se v˘znam-

n˘m zpÛsobem zlep‰ila.

vybíráme ze zprávy

Zpráva o stavu ‰kolství za období 7/2003 aÏ 5/2004
Ve zprávû se uvádí, Ïe v perso-

nálním obsazení vedení ‰kol

a ‰kolsk˘ch zafiízení zfiizova-

n˘ch mûstem nedo‰lo ke zmû-

nám.

Ve ãtyfiech matefisk˘ch ‰ko-
lách je devût tfiíd, které celkovû

nav‰tûvuje 222 dûtí, pfiitom 

64 jich bylo novû zapsáno.

Základní ‰kolu na ulici 1. má-
je nav‰tûvuje celkem 280 dûtí

a 26 jich bylo novû zapsáno,

Základní ‰kolu na Jelínkovû
ulici nav‰tûvuje 615 dûtí a 46

nov˘ch bylo zapsáno. Slouãení

obou r˘mafiovsk˘ch základních

‰kol je pfiipraveno na záfií 2005.

Ve Staré Vsi a Horním Mûstû
byly poãty dûtí témûfi shodné,

105 a 101, a zapsáno bylo také

shodnû 6 a 5 ÏákÛ, pfiitom fiedi-

telé základních ‰kol v R˘ma-fio-

vû a Staré Vsi se dohodli, Ïe

z druhého stupnû Z· Stará Ves

pfiejde od 1. záfií na Z· 1. máje

‰estnáct ÏákÛ do devát˘ch tfiíd,

Základní ‰kola na Jelínkovû u-

lici pfiijme do 6. tfiídy osmnáct,

do 7. tfiídy sedm a do 8. tfiídy

‰estnáct ÏákÛ. Základní ‰kola

v Horním Mûstû se proti vyjá-

dfiení Ministerstva ‰kolství, mlá-

deÏe a tûlov˘chovy (M·MT)

o neudûlení v˘jimky z poãtu

ÏákÛ odvolala a se zfiizovatelem

se rozhodli provozovat základ-

ní ‰kolu dál, po slouãení nûkte-

r˘ch tfiíd na druhém stupni.

V souãasné dobû se ve Zvlá‰tní
‰kole R˘mafiov vzdûlává ‰ede-

sát ÏákÛ, 42 dojíÏdí z okolních

obcí a do první tfiídy jsou za-

psány dvû Ïákynû. Základní
umûleckou ‰kolu nav‰tûvuje

320 ÏákÛ. Ve v˘hledové kon-

cepci M·MT se plánuje, Ïe zfii-

zovatelem zvlá‰tních a základ-

ních umûleck˘ch ‰kol budou

zase mûsta, jako tomu bylo do

roku 1990.

Na Gymnáziu R˘mafiov od-

maturovalo 45 studentÛ, tfii stu-

denti nebyli pfiipu‰tûni k matu-

ritám a zkou‰ky budou absol-

vovat v podzimním termínu.

Do 1. roãníku osmiletého gym-

názia bylo pfiijato tfiicet ÏákÛ,

do ãtyfiletého je po druhém ko-

le pfiijato 24 studentÛ a zájem

projevili dal‰í tfii. Gymnázium

má prozatím v evidenci dvacet

pfiihlá‰ek k veãernímu studiu

pfii zamûstnání. Rada kraje roz-

hodla 20. kvûtna 2004 o konání

konkurzu na místo fieditele

gymnázia. Byla sestavena kon-

kurzní komise, které pfiedse-

dá PhDr. Jaroslava Wenigero-

vá z Krajského úfiadu Morav-

skoslezského kraje. První schÛ-

zka se uskuteãní 19. ãerven-

ce 2004.

Na studium na Stfiedním od-
borném uãili‰ti a Odborném
uãili‰ti se pfiihlásilo 80 Ïá-

kÛ, jednotlivé obory jich ukon-

ãilo 84. Na funkci fieditele vy-

psal krajsk˘ úfiad v˘bûrové fií-

zení s uzávûrkou pfiihlá‰ek 

21. kvûtna 2004. Konkurzní ko-

mise krajského úfiadu se 1. ãer-

vence usnesla, Ïe Ing. SoÀa

Kováfiíková, jedna ze dvou 

uchazeãÛ o toto místo, má pfied-

poklady k tomu, aby zastávala

funkci fieditelky SOU a OU R˘-

mafiov. Rozhodnutí musí schvá-

lit je‰tû M·MT a znovu potvr-

dit krajsk˘ úfiad.

Pro doplnûní obrazu o stavu

‰kolství ve mûstû R˘mafiovû je

tfieba uvést údaje t˘kající se

Soukromé stfiední odborné
‰koly Prima, s. r. o. Letos na

této ‰kole odmaturovalo jede-

naãtyfiicet studentÛ. Do prvních

roãníkÛ je pfiijato ‰edesát no-

v˘ch studentÛ.

(Ke zprávám Mûstsk˘ch sluÏeb,

spoleãnosti Teplo, s. r. o., spoleã-

nosti Spojené lesy, s. r. o., k v˘-

roãní zprávû spoleãnosti

Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov 

a k informacím t˘kajícím se

spoleãností VaK, a. s. a Brvos

se vrátíme v nûkterém z pfií‰tích

vydání novin.)

Dotace na pfiípravu projektu
„Rekonstrukce ulice ·kolní v R˘mafiovû“

Mûsto bude vybírat za parkování
na námûstí

Rada mûsta rozhodla o zmûnû systému vybírání poplatkÛ za parko-

vání a o pfievodu v˘bûru formou automatu z Mûstsk˘ch sluÏeb

R˘mafiov, s. r. o., na mûsto. K tomu zb˘vá odkoupit parkovací auto-

mat od Mûstsk˘ch sluÏeb za jeho zÛstatkovou cenu zfiídit pro mûsto

Ïivnostenské oprávnûní a parkovací automat opravit a pfieprogramo-

vat. Zastupitelé odkoupení parkovacího automatu schválili.

(S jednotliv˘mi usneseními se mohou obãané seznámit na Úfiední des-
ce Mûstského úfiadu v R˘mafiovû.) JiKo

Pohledávky mûsta a jejich vymáhání
Finanãní odbor Mûstského úfia-

du v R˘mafiovû provádí na jed-

nom ze sv˘ch úsekÛ správu po-

hledávek mûsta. Pohledávky

mûsta vznikají pfieváÏnû obãa-

nÛm a právnick˘m osobám,

kdyÏ nezaplatí místní poplatky,

sankce a pokuty, v˘Ïivné za po-

vinné osoby v termínu splat-

nosti.

Místní poplatky jsou stanove-

ny na základû obecnû závaz-

n˘ch vyhlá‰ek mûsta - napfi. vy-

hlá‰ka o místních poplatcích u-

pravuje poplatek ze psÛ nebo

poplatek za uÏívání vefiejného

prostranství atd., vyhlá‰ka

o místním poplatku za provoz

systému shromaÏìování, sbûru,

pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání

a odstraÀování komunálních od-

padÛ stanovuje v˘‰i poplatku

„za komunální odpad“ apod.

Pokuty a sankce jsou ukládány

na základû správních rozhodnu-

tí odborÛ mûstského úfiadu - na-

pfi. odboru dopravy, stavebního

úfiadu, Ïivnostenského úfiadu,

komise k projednání pfiestupkÛ.

Finanãní odbor vede úãetní evi-

denci pohledávek a v pfiípadû

vzniku pohledávky zasílá v˘zvy

k jejímu zaplacení v náhradní

lhÛtû. Pokud dluÏník v tomto

náhradním termínu nezaplatí ne-

bo není sjednána dohoda o splát-

kách, pokraãuje vymáhání exe-

kucí, a to buì z pracovního pfiíj-

mu, dÛchodu, sociální podpory

nebo úãtu u penûÏního ústavu.

Ke zv˘‰ení efektivity vymáhání

pohledávek jedná v souãasné

dobû mûsto s exekutorsk˘m úfia-

dem a soudním exekutorem

o nabídce spolupráce ve vûcech

vymáhání pohledávek exekuãní

cestou. Formy exekucí se tak

roz‰ífií o exekuce na movit˘ch

vûcech dluÏníkÛ.

Tímto sdûlením chceme upozor-

nit obãany na poslední moÏnost

zaplatit pohledávky mûstu

bez jejího, nûkdy i nûkolikaná-

sobného, nav˘‰ení o náklady na

soudní exekuci. 

Finanãní odbor MûÚ R˘mafiov

Mûstu R˘mafiov byla zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na

základû podané Ïádosti schválena dotace na zpracování projektové

dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice ·kolní v R˘mafiovû“ ve

v˘‰i 316 700 Kã, coÏ ãiní 70 % z celkov˘ch nákladÛ - 452 550 Kã.

K uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace je nutno schválit pfiijetí této

dotace, zastupitelstvo mûsta pfiijetí dotace v rámci programu

Moravskoslezského kraje „Pfiíprava projektové dokumentace pro

strukturální fondy Evropské unie a INTERREG III A“ schválilo.
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Zmûna reÏimu na recyklaãním dvofie R˘mafiov
Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., informují, Ïe je

na recyklaãním dvofie v R˘mafiovû od 28. ãervna

2004 do odvolání zastaven odbûr odpadÛ s obsa-

hem nebezpeãn˘ch a zvlá‰È nebezpeãn˘ch látek dle

zák. ã. 254/2001 Sb. BliÏ‰í informace lze získat

v sídle Mûstsk˘ch sluÏeb ãi u obsluhy recyklaãní-

ho dvora. Prosíme obãany, aby respektovali toto 

opatfiení a pokyny obsluhy recyklaãního dvora.

Z nejãastûji se vyskytujících druhÛ odpadÛ se 

opatfiení budou t˘kat: látek ropného pÛvodu (ole-

je, maziva ...), elektrolytick˘ch akumulátorÛ 

(autobaterie), odpadÛ s obsahem rtuti a kadmia

(záfiivky, v˘bojky ...) a odpadÛ s obsahem freonÛ,

tj. chladniãek. K odevzdání tûchto odpadÛ lze po

domluvû vyuÏít zafiízení firmy EKO a doporuãu-

ji rovnûÏ vyuÏívat povinnosti prodejcÛ ãi servis-

ních organizací na zpûtn˘ odbûr napfi. akumuláto-

rÛ, chladniãek ãi olejÛ. 

Ing. Martin Vala, jednatel spoleãnosti

Policejní nedÛslednost, bezmoc ãi nefungující legislativa?
Je zcela zbyteãné komentovat fo-

tografie uvefiejnûné u tohoto ãlán-

ku. S nadcházejícími letními

prázdninami a pfii pohledu na

zmínûné fotografie si urãitû kaÏd˘

sám domyslí, jak mÛÏe pokraão-

vat dal‰í „pouliãní“ dûjství, ode-

hrávající se témûfi dennû v ulicích

mûsta R˘mafiova. Potulující se

jednotlivci ãi smeãky doãasn˘ch

psích bezdomovcÛ a tulákÛ témûfi

dennû obtûÏují ukáznûné pejskafie

a ohroÏují kolemjdoucí. Pfiitom

sladké fieãi o tom, Ïe ON nic neu-

dûlá, je hodn˘ jako beránek, ten
ná‰ by ani mou‰e neublíÏil, jen

stûÏí pfiesvûdãí ty, ktefií jiÏ mûli na

ruce, na noze ãi jin˘ch ãástech tû-

la vykousnut˘ kus masa a v této

souvislosti museli nav‰tívit místní

chirurgické oddûlení ãi zakusili na

svém tûle alespoÀ stisk psího

chrupu. Nikde ve mûstû o stejném

poãtu obyvatel se nesetkáte s tím,

aby se psi vesele prohánûli po uli-

cích mûsta, dokonce za asistence

mûstské policie. Nûkolikrát mÛ-

Ïete zkusit ‰tûstí a zatelefonovat

na rÛzná místa, aÈ se jiÏ jedná

o Mûstskou policii R˘mafiov ãi

pfiíslu‰n˘ odbor mûstského úfiadu,

témûfi s pravidelnou jistotou se

setkáte s laxním pfiístupem, nepo-

chopením nebo v hor‰ím pfiípadû

se záznamníkem. A Ïe nûkde bûhá

po ulici zabûhnut˘ pes, no co se

dá dûlat, policie teì právû nemÛÏe

zakroãit, protoÏe provádí sluÏbu

pfii vydávání sociálních dávek.

Stejnû nemáme psí útulek, tak

kam potom s „ním“? Do Opavy

nebo Olomouce? Prosím vás, kde

Ïijete? No, pfiece v R˘mafiovû!

A kdo to zaplatí?

Radûji se budete muset tváfiit, Ïe

je v‰echno v pofiádku. A Ïe ten vá‰
pejsek-bezdomovec, na kterého

chcete upozornit, bûhá volnû po

dvaadvacáté hodinû? - bohuÏel

musíte poãkat, aÏ bude policie ve

sluÏbû.

A tak to jde pofiád dokola.

Úfiedníci radnice se vymlouvají

na policii, policie zase na úfiední-

ky. A majitelé psÛ? Tûm, ktefií

uznají, Ïe je dvorek nebo panelá-

kov˘ byt pro jejich miláãka jiÏ

pfiíli‰ tûsn˘, zneuÏívají této situa-

ce a venãí „po svém“. V‰ak co,

vÏdyÈ se nic nestalo, a proã by ta-

ky mûlo? Jsme velice fiídce osíd-

len˘ region, zufiiv˘ch psÛ bojo-

v˘ch plemen je u nás pramálo,

a kdyby pfiece, tak se snad neza-

kousnou do ãlovûka, ale najdou

si tfieba nûjakou tu kost u popel-

nice nebo se dá dohromady „par-

ta“ psích bezdomovcÛ a poãíhá si

ve smeãce na nûjakého zajíce ãi

men‰í „vysokou“ nebo „spárka-

tou“. Hlavnû z toho, prosím vás,

nedûlejme vûdu!!! Nepfiipomíná

vám to jist˘ politick˘ reÏim?

Mnû tedy ano.

Jistû z niãeho nemusíme dûlat vû-

du. Ov‰em co bychom si uvûdo-

mit mûli, je velice nepfiíznivá sta-

tistika pokousání psem. Zohavené

tváfie mal˘ch dûtí, které napadl

ON, jenÏ nikdy neublíÏil ani mou-
‰e. A kdyÏ uÏ to nepohne ani na‰í

legislativou a volen˘mi zástupci

mûsta, mûli by se alespoÀ zamys-

let ti, ktefií dennû poru‰ují Obecnû

závaznou vyhlá‰ku mûsta R˘ma-

fiova ã. 44/97, o zabezpeãení míst-

ních záleÏitostí vefiejného pofiád-

ku a ãistoty mûsta.

Fota: internet
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• Dvanáctiletého chlapce napadl v Radimi

na Kolínsku na dvofie domu nûmeck˘ ovãák.

Záchranka hocha v ‰oku a s pokousan˘ma

nohama pfievezla na chirurgii kolínské ne-

mocnice. Jeho stav je stabilizovan˘ a dostá-

vá antibiotika.

• Pes Rocky rozdûlil obyvatele SvatoÀovic

na Opavsku na dva znepfiátelené tábory.

Nûmeck˘ ovãák na povel zaútoãil na muÏe,

kter˘ zranûním podlehl. âást usedlíkÛ se

zvífiete zastává. Mnohem víc jich Ïádá, aby

pes zmizel z vesnice. Nûktefií dokonce chtû-

jí, aby byl utracen. „Mám z nûho hrÛzu. Psy
mám ráda, ale tomuhle uÏ nevûfiím,“ svûfiu-

je se dÛchodkynû Anna Kuricová.

• Olomouãtí stráÏníci za-

stfielili v zahrádkáfiské ko-

lonii na kraji mûsta vlãá-

ka, kter˘ zaútoãil na dítû

a poté jednomu muÏi 

ukousl prst. StráÏníci tvr-

dí, Ïe zvífie bylo rozzufiené

a nedalo se nic jiného dû-

lat. V poslední dobû se

mnoÏí pfiípady, kdy pes

napadne ãlovûka. Poslední

pfiípad se stal minul˘ t˘-

den, kdy v Kladnû vlãák

zranil tfiíleté dítû.

• Kladenská policie obvi-

nila sedma‰edesátiletou

majitelku nûmeckého ov-

ãáka. KdyÏ vycházela

vpodveãer zadními vrátky

ze zahrady, její pes bez

vodítka a bez ko‰íku váÏ-

nû zranil tfiíleté dítû. Îena

je obvinûna z ublíÏení na

zdraví z nedbalosti. Chlapec, kterého zvífie

kouslo do krku, skonãil na jednotce inten-

zivní péãe.

• Kveãeru napadl nûmeck˘ ovãák v âepí na

Pardubicku sedmiletého chlapce na kole.

Zvífie podle majitelky uteklo ‰kvírou v plo-

tû za hárající fenou. Chlapec je v nemocni-

ci, pes mu témûfi utrhl ãást tváfie. „Máme
psa osm let a nikomu nikdy neublíÏil,“ fiek-

la zpravodaji MF Dnes jeho majitelka

Alena Kofiínková. Zvífie vzali veterináfii do

karantény.

• Volnû pobíhající nûmeck˘ ovãák zaútoãil

na sedmiletého chlapce a ukousal ho k smr-

ti. Lidé na‰li vykrvácené dítû v pátek po 

19. hodinû v Rumburku na Novákovû ulici

na kraji mûsta jen kousek od domu, kde byd-

lelo. Nejprve si mysleli, Ïe byl chlapec za-

vraÏdûn, a pfiivolali policii. Teprve pozdûji

se ukázalo, Ïe vrahem nebyl ãlovûk, ale pes.

Majitelka psa nechala zvífie volnû pobíhat

poté, co se s ním vrátila z vycházky. Za ten-

to trestn˘ ãin jí hrozí aÏ osm let vûzení.

• Podnikatelka Marta Kalivodová z ãásti

Ostravy Koblov má jít na rok a pÛl do vûze-

ní za to, Ïe její dva nûmeãtí ovãáci pfiedloni

v listopadu utekli z kotce a váÏnû pokousali

pûtaosmdesátiletého muÏe. Ten druhého dne

na následky zranûní zemfiel. Pfied nûkolika

dny rozhodl odvolací senát Krajského soudu

v Ostravû, Ïe chovatelka o své psy pfiijde.

Budou zfiejmû utraceni.

• KfiíÏenec rotvajlera s nûmeck˘m ovãákem

napadl a pokousal v Jablonci nad Nisou 

‰estaãtyfiicetiletou Ïenu. Pfied oãima jí pak

roztrhal jejího chovného kníraãe. „Pfiípad
vy‰etfiujeme zatím jako pfiestupek, je ale
moÏné, Ïe jej pfiekvalifikujeme jako ublíÏení
na zdraví z nedbalosti,“ fiekl vedoucí poli-

cejního oddûlení v jablonecké ãtvrti M‰eno

Petr ·ikola.

Rozzufien˘ kfiíÏenec podle ·ikoly vybûhl na

ulici ve chvíli, kdy na oplocen˘ pozemek

vjíÏdûl jeho majitel vozem. Chovatelka se

volnû pobíhajícího psa

zalekla a opakovanû vy-

zvala majitele, aby si zví-

fie pfiivolal. MuÏ tvrdil, Ïe

zvífie Ïenû neublíÏí.

Vzápûtí ale pes na Ïenu

zaútoãil. PohmoÏdil jí ra-

meno a pokousal ruku.

Z náruãí jí poté vytrhl

drobného kníraãe. SvÛj 

útok skonãil, aÏ kdyÏ kní-

raãe úplnû roztrhal. I pfies

okamÏit˘ zásah veterináfie

ãtyfilet˘ pes do hodiny za-

hynul. „Zemfiel ve vel-
k˘ch bolestech, stra‰nû
zkusil. Byl to v˘stavní
chovn˘ pes, ale mûli jsme
ho hlavnû pro radost,“ fie-

kl chovatel, kter˘ chce

spolu s Ligou na ochranu

zvífiat dát podnût ke stíhá-

ní majitele rotvajlera.

„Nemohu za to, nikdy by mû nenapadlo, Ïe
takhle zaútoãí. Teprve pfied pár dny jsem si
ho pfiivedl z útulku ve Fr˘dlantu,“ fiekl no-

vináfiÛm Milan Houdek, u nûjÏ na‰el kfiíÏe-

nec nové útoãi‰tû.

... A mohli bychom pokraãovat. JiKo
(âerpáno z internetu)

Podívejme se pak na ãlánek III,

kter˘ stanovuje opatfiení k za-

ji‰tûní ãistoty mûsta. MajitelÛ

psÛ se t˘ká zejména odstavec 

ã. 2 - „Majitel psa nebo ten, je-

muÏ je v daném okamÏiku pes

svûfien, je povinen neprodlenû

odstranit exkrementy psa, kte-

rého vede, z vefiejn˘ch pro-

stranství a uloÏit je do odpad-

kov˘ch nádob k tomu urãe-

n˘ch.“ Tak co, pfiátelé, ruku na

srdce, kolik z nás pejskafiÛ toto

nafiízení dodrÏuje? Vûfiím, Ïe

dost, ale je nás asi men‰ina,

protoÏe jinak bychom kaÏdou

chvíli ne‰lápli do nûãeho, co

pfiíli‰ vábnû nevoní.

Závûrem si jen pfiejme, aby si

na‰i úfiedníci i mûstská policie

sáhli do svûdomí a zamysleli se

nad sv˘m jednáním a konáním.

AÏ se nûco pfiihodí ..., pak uÏ

bude zcela jistû pozdû.

Aneb jak praví klasik Bertold

Brecht: Ani jistoty nejsou jisté.
JiKo

Citujeme z vyhlá‰ky:

Mûstské zastupitelstvo podle § 14 odst. 1 písm. i), § 17 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ã. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ, schválilo usnesením ã. 286/19/97 ze dne 20. 2. 1997 tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku:

âl. II
Opatfiení k zabezpeãení místních záleÏitostí vefiejného pofiádku

1. Volné pobíhání psÛ bez vodítka v zastavûné ãásti mûsta, s v˘jimkou oplocen˘ch pozemkÛ bez pfiístupu vefiejnosti, je zakázáno.

2. Volné pobíhání hospodáfisk˘ch zvífiat po vefiejn˘ch prostranstvích je zakázáno.

3. Pohyb psÛ po plochách kvûtinové v˘sadby, na dûtsk˘ch hfii‰tích, pískovi‰tích a v okruhu 10 m od nich, na hfibitovech a ve vefiejn˘ch

budovách v majetku mûsta je zakázán.

4. Pohyb psÛ bez vodítka a náhubku pfii hromadn˘ch akcích je zakázán.

5. Rozdûlávání ohÀÛ a zakládání táborákÛ na vefiejn˘ch prostranstvích v majetku mûsta bez povolení mûstského úfiadu je zakázáno.

6. Koupání psÛ ve vodních nádrÏích Edrovice a Harrachov v majetku mûsta je zakázáno.

zaznamenali jsme pro vás
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·kolství

Mezi nejlep‰ími studenty kraje je i gymnazistka z R˘mafiova
Ve stfiedu 23. ãervna pfievzal v Ostravû v˘bûr nej-
lep‰ích studentÛ Moravskoslezského kraje z rukou
pfiedstavitelÛ kraje ocenûní za v˘born˘ prospûch
a vynikající úspûchy v soutûÏích, pfiehlídkách a mimo-
‰kolních aktivitách.
Mezi sedmadvaceti stfiedo‰kolsk˘mi studenty,

ktefií získali toto mimofiádné uznání, byla

i Marta Merková, studentka r˘mafiovského

gymnázia a drÏitelka prvního místa v celostátní

literární soutûÏi List z na‰í rodinné kroniky.

Marta, která v Ostravû zastupovala nûkdej‰í 

okres Bruntál spoleãnû se dvûma bruntálsk˘mi

studentkami Annou Hajdíkovou a Lenkou

Korytarovou, pronesla pfii slavnostním pfiedává-

ní cen krátk˘ dûkovn˘ projev za v‰echny stu-

denty. PfiipomeÀme, Ïe Marta Merková je po

Radku Ocelákovi jiÏ druhou studentkou

Gymnázia R˘mafiov, která ocenûní Moravsko-

slezského kraje získala. PoÏádali jsme ji o vylí-

ãení slavnostního pfiedávání a o nûkolik slov

o tom, co pro ni ocenûní znamená.  ZN

Marta Merková
Konec ‰kolního roku nade‰el

a my uÏ se plnû soustfiedíme na

to, jak nejlépe vyuÏít ty slibné

dva mûsíce prázdnin. Dnes uÏ se

jen mÛÏeme ohlédnout a fiíct si,

jak˘ pro nás tento ‰kolní rok

byl. Pro nûkteré byl úspû‰n˘,

pro jiné ménû. Tûm nejúspû‰nûj-

‰ím - nejlep‰ím studentÛm stfied-

ních ‰kol Moravskoslezského

kraje bylo ke konci roku udûle-

no krajsk˘m úfiadem ocenûní.

Z jedna‰edesáti návrhÛ na oce-

nûní vybrala pracovní skupina

jmenovaná radou kraje dvacet

sedm studentÛ, ktefií byli spoleã-

nû s jedním rodinn˘m pfiíslu‰ní-

kem a jedním zástupcem ‰koly

pozváni na setkání, které se ko-

nalo ve stfiedu 23. ãervna v bu-

dovû krajského úfiadu v Ostravû.

Návrhy podávali fieditelé jednot-

liv˘ch ‰kol, ktefií v‰ak mohli na-

vrhnout jen jednoho svého stu-

denta.

Po shromáÏdûní v‰ech v zaseda-

cí místnosti a po úvodním slovu

hejtmana EvÏena To‰enovského

do‰lo k samotnému pfiedávání

referenãních listÛ a vûcn˘ch cen

v podobû hodinek a encyklope-

dií. Tyto ceny jsme obdrÏeli z ru-

kou hejtmana To‰enovského, je-

ho námûstkÛ Jaroslavy Wenige-

rové a Zdislava Wantuly a fiedi-

telky úfiadu Evy Kafkové.

Pro mû, studentku r˘mafiovské-

ho gymnázia, jakoÏto jednu 

z onûch 27 ocenûn˘ch, to bylo

velmi krásné odpoledne. JiÏ

o nûkolik dní dfiíve jsem byla

poÏádána, abych si pfiipravila

závûreãn˘ projev za v‰echny

studenty. Nejprve jsem z toho

mûla trochu obavy, ale nakonec

se mi spoleãnû s mou profesor-

kou ãe‰tiny Jaroslavou Slavi-

ãínskou podafiilo krátk˘ projev

pfiichystat. Podûkovala jsem

v nûm pfiedstavitelÛm Morav-

skoslezského kraje za ocenûní

a podporu v‰ech studentÛ, peda-

gogÛm za jejich práci s námi, pfii

níÏ nám pfiedávají své znalosti

i zku‰enosti, a rodiãÛm, ktefií

nás mají rádi, i kdyÏ nejsme

zrovna úspû‰ní, ale o to inten-

zivnûji s námi proÏívají ty krás-

né chvíle úspûchu.

Doufám, Ïe dnÛ, jako byl tento,

bude v mém Ïivotû je‰tû nûko-

lik. Byl to nádhern˘ a pro mne

i velmi uspokojující pocit sedût

v té místnosti spoleãnû s ostatní-

mi a vûdût, Ïe v tomto „filmu“

hrajeme hlavní role, Ïe ti okolo

si nás cení. Ti, ktefií vûdí, o ãem

mluvím, mi jistû dají za pravdu.

Ostatním pfieji, aby alespoÀ jed-

nou podobn˘ pocit také okusili. 

Marta Merková

Zazvonil zvonec ... a ‰koly je konec
„... alespoÀ pro nadcházející dva
prázdninové mûsíce,“ mohli si
s radostí sobû vlastní fiíci Ïáci
a studenti ve stfiedu 30. ãervna,
kdyÏ tu nûktefií s lep‰ím, jiní s ma-
linko hor‰ím vysvûdãením pfiichvá-
tali domÛ a s pocitem, Ïe mají pfied
sebou dva mûsíce touÏebnû oãeká-
van˘ch prázdnin, si dosytosti vy-

chutnali ten bájeãn˘ a blaÏen˘ po-
cit nadcházejícího prázdninového
„nicnedûlání“.
O den dfiíve, 29. ãervna, se roz-

louãilo se sv˘mi spoluÏáky 

a uãiteli tfiia‰edesát absolventÛ

ze tfií devát˘ch tfiíd r˘mafiovské

Základní ‰koly na Jelínkovû uli-

ci. V koncertním sále základní

umûlecké ‰koly jim jejich tfiídní

uãitelky BoÏena Buchtová,

Mária Vafiechová a Miroslava

Lounová slavnostnû pfiedaly po-

slední vysvûdãení za pfiítomnos-

ti fieditele ‰koly Václava Orlíka,

zástupce fieditele Jana Kuãery,

starosty obce Stará Ves Pavla

Hejska, zastupitelek obce

Jifiíkov a Dolní Moravice a La-

dislavy Mendrokové, povûfiené

vedením odboru ‰kolství a kul-

tury mûstského úfiadu, ktefií jim

popfiáli hodnû ‰tûstí v dal‰ím

studiu. Slavnostní ukonãení do-

cházky zpfiíjemnili v úvodu

sv˘m krátk˘m programem Ïáci

první tfiídy. Pak se pfiedávala

rÛzná vyznamenání tûm nejlep-

‰ím. „Vzorn˘ Ïák ‰koly“ byl 

Foto: archiv MSK
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poznámka
Nebudou se dûti uÏ muset biflovat?

·kolsk˘ zákon, kter˘ ve stfiedu 30. ãervna

schválila snûmovna, má podle vlády moder-

nizovat ãeské ‰kolství a omezit biflování. Na

‰kolách by se mûlo zaãít uãit jinak - vzdûlá-

vací programy budou pfiedepisovat základní

rámec znalostí a dovedností. Uãitelé by mûli

mít moÏnost Ïáky známkovat, slovnû hodno-

tit nebo kombinovat oba zpÛsoby.

Místopfiedsedkynû ‰kolského v˘boru Mi-

chaela ·ojdrová (KDU-âSL) uvedla, Ïe po-

kud ministerstvo ‰kolství pfiipraví rámcové

programy a v roce 2005 budou schváleny,

mohlo by se podle nich zaãít uãit v roce 2007.

Opoziãní ODS ale normu kritizuje. ·éf ‰kol-

ského v˘boru Walter Barto‰ (ODS) uvedl, Ïe

o rámcov˘ch programech podle nûj zákon si-

ce mluví, v˘zkumné ústavy nad nimi bádají,

ale v podstatû je pr˘ je‰tû nikdo nevidûl.

„Nebude Ïádná reforma toho, Ïe by se dûti
pfiestaly biflovat. v‰echno zÛstává pfii sta-
rém,“ pfiedpovûdûl v rozhovoru s novináfii.

Norma podle nûj zachovává ‰patn˘ systém

financování ‰kol, omezuje moÏnost obãanÛ

vybrat si vzdûlání a posílí byrokracii. Doufá,

Ïe senát pfiedlohu zamítne.

Barto‰ soudí, Ïe navzdory nûkter˘m zmû-

nám zákon ‰kodí a nemûl b˘t schválen.

„DÛm, kter˘ je postaven na ‰patn˘ch zákla-
dech, nelze kosmetick˘mi návrhy vylep‰it,“
uvedl. Dodal, Ïe nová vláda bude muset

‰kolsk˘ zákon zmûnit. Stejnû jako pfiedseda

poslancÛ ODS Vlastimil Tlust˘ nynûj‰í koa-

lici kritizoval za to, Ïe ve snûmovnû takto

dÛleÏitou normu prosadila proti vÛli opozice

vût‰inou jediného hlasu. Zákon tak nemá ‰i-

rokou podporu.

Schválená norma má mimo jiné umoÏnit,

aby v bûÏn˘ch matefisk˘ch a základních

‰kolách pÛsobili asistenti, ktefií by pomáha-

li uãitelÛm s v˘ukou postiÏen˘ch dûtí.

Pedagogiãtí asistenti pro postiÏené by mûli

pfiispût k tomu, aby se co nejvíce dûtí s han-

dicapem mohlo vzdûlávat v „normálních“

‰kolách.

Zákon poãítá s tím, Ïe poslední roãník ‰kol-

ky má b˘t zdarma. ·kolné na vy‰‰ích odbor-

n˘ch ‰kolách se bude platit i nadále.

Normu nyní posoudí je‰tû senát a prezident,

vût‰ina jeho paragrafÛ by mûla nab˘t úãin-

nosti v lednu 2005. JiKo
(Pfievzato z internetu)

Atletikou kfiíÏem kráÏem R˘mafiovem
V ãervnu byla pro základní ‰koly sportem ã. 1 atletika. Své okresní pfiebory mûli Ïáci prvního i druhého stupnû a v˘sledky byly pro na‰i ‰kolu na
Jelínkovû ulici bez nadsázky vynikající.

Velké úspûchy mal˘ch
V pátek 11. ãervna se na stadionu

v Krnovû setkali nejlep‰í atleti

a atletky z okrskov˘ch ‰kol, aby

zmûfiili své síly v lehkoatletickém

trojboji (1. - 3. roãník) a ãtyfiboji

(4. - 5. roãník). Ve snaze o dosa-

Ïení co nejlep‰ích v˘sledkÛ se

museli kluci i holky vypofiádat

nejen se soupefii, ale i s nepfiízni-

v˘m poãasím - tj. drobn˘m de‰-

tûm, mokr˘m trávníkem, dosko-

ãi‰tûm i bûÏeckou tratí. V‰ichni

se velmi snaÏili a urputnû bojova-

li. Na‰i chlapci a dûvãata dosáhli

v jednotliv˘ch disciplínách velmi

dobr˘ch v˘konÛ, na stupnû vítûzÛ

se v‰ak postavili jen ti nejlep‰í

a získali tak titul „Pfieborník okre-

su v atletickém víceboji“.

Odmûnou jim byla medaile s di-

plomem a snad také pocit hrdosti

na to, ãeho dosáhli. A Ïe toho ne-

bylo málo, dokazuje pfiehled v˘-

sledkÛ:

- z deseti moÏn˘ch na‰e ‰kola získala ãtyfii pfieborníky 

okresu ve víceboji

- z tfiiceti moÏn˘ch medailí jsme jich získali devût

- skoro v‰ichni na‰i reprezentanti se ve‰li do nejlep‰í de-

sítky

1. místa: S. Gorãík, M. Turták, L. Krywda, K. Strapková

2. místa: M. Krejãí, J. Keclík, J. Korvasová, I. Kobolka

3. místo: D. JavÛrek

4. místa: M. Machaãová, L. Mrhalová, J. ·uba, L. Kis-

tanová

5. místa: T. Krywdová, D. ·korÀová

Na dal‰ích pfiíãkách: M. Mlãáková, K. Lo‰Èáková, 

D. âermák, M. KuÏelová, F. Turek, M. Pech, 

A. Hamerková, R. ·vecová, L. âiklová, F. Tome‰, 

A. Mu‰álková, A. Schreiber, K. Jaro‰ová, Z. Macháãek,

J. Bajcar.

V‰em zúãastnûn˘m dûkujeme za úspû‰nou reprezentaci

‰koly a pfiejeme jim mnoho dal‰ích sportovních úspûchÛ. 

D. Gajdo‰ová, H. Mikulá‰ková

udûlen ãtyfiem ÏákÛm: Michaele

Pavelové (9. A), Jaroslavû Wei-

dlové (9. B), ZdeÀku Vavrlovi

(9. C) a Yvonû La‰ákové (9. C).

V odpoledních hodinách se pak

se Základní ‰kolou na ulici 

1. máje a pfiedev‰ím se sv˘mi

kamarády a tfiídními uãitelkami

Vûrou Mofikovskou a Jarmilou

Strouhalovou v sále ZU· louãi-

lo celkem devûtadvacet dal‰ích

deváÈákÛ. Program probíhal po-

dobn˘m zpÛsobem jako v dopo-

ledních hodinách, jen s tím roz-

dílem, Ïe se s ãerstv˘mi absol-

venty pfii‰li rozlouãit také sta-

rosta mûsta Petr Klouda a mí-

stostarosta Jaroslav Kala, za

‰kolu pak fieditel Miloslav

Hork˘ a jeho zástupce Jifií

Gajdo‰. Nejlep‰í Ïáci obdrÏeli

od sv˘ch tfiídních uãitelek kro-

mû posledního vysvûdãení také

odmûnu. Za 9. A získala fieditel-

skou pochvalu Pavlína Bahu-

líková a Zuzana Buãková, 

za 9. B pak Hanka a Jana Uví-

rovy.

V‰ichni absolventi devát˘ch

tfiíd s úspûchem sloÏili zkou‰ky

na gymnázia, stfiední ‰koly a u-

ãili‰tû a po letních prázdninách

nastoupí k dal‰ímu vzdûlávání. 

JiKo

Foto: Z· Jelínkova
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Nemalé úspûchy velk˘ch
V˘raz „nemalé úspûchy“ je

skromn˘m ocenûním v˘-

sledkÛ, kter˘ch dosáhli Ïá-

ci 2. stupnû na‰í ‰koly na

Poháru rozhlasu v Krnovû.

Pohár rozhlasu je pfieborem

2. stupnû základních ‰kol

a je prestiÏním porovnáním

nejlep‰ích mlad˘ch spor-

tovcÛ okresu Bruntál.

Celkové zhodnocení této

akce mÛÏeme z na‰eho po-

hledu vyjádfiit jako úspûch

i neúspûch. Na‰i Ïáci v dr-

tivé vût‰inû pfiedvádûli

skvûlé v˘kony a umisÈova-

li se na pfiedních pfiíãkách

startovního pole, v jednot-

liv˘ch kategoriích jsme

skonãili dvakrát druzí, jed-

nou tfietí a jednou ãtvrtí.

Na‰e ‰kola byla druhou

nejúspû‰nûj‰í v celkovém

souãtu, proti loÀskému ro-

ku jsme opût udûlali v˘-

konnostní skok vpfied.

Pfiesto pfied námi zÛstává

ten hlavní cíl, a to je vítûz-

ství alespoÀ v jedné ze ãtyfi

kategorií.

A. Pecha - hod míãkem, 61.33 m (MÎ), L. Hnát - skok vysok˘, 140 cm (MÎ), M. Valá‰ek - skok vysok˘, 140 cm (MÎ), E. Tomovová -

skok vysok˘, 135 cm (MÎ), N. Vörö‰ová - hod míãkem, 46.44 m, A. Válek - bûh na 60 m, 7.9 s (SÎ), A. Válek - skok vysok˘, 175 cm

(SÎ), M. Kautz - bûh na 1500 m, 4:46,9 (SÎ), M. Furik - skok dalek˘, 523 cm (SÎ).

V‰em na‰im atletÛm patfií dík za pfiedvedené v˘kony. Cíl pro pfií‰tí rok je nám v‰em jistû jasn˘. V. Baran

Pár individuálních v˘konÛ, které jistû zaslouÏí pozornost:

Mlad‰í Ïáci: Mlad‰í Ïaãky:

1. Z· Krnov, Smet. okruh 1. Z· Krnov, Smet. okruh

2. Z· R˘mafiov, Jelínkova 2. Z· Bruntál, Jesenická

3. Z· Vrbno, ·kolní 3. Z· R˘mafiov, Jelínkova

4. Z· Bruntál, Jesenická 4. Z· R˘mafiov, 1. máje

5. Z· Horní Bene‰ov 5. Z· Bfiidliãná

6. Z· Bfiidliãná 6. Gymnázium Vrbno

7. Z· R˘mafiov, 1. máje 7. Gymnázium Krnov

8. Gymnázium Vrbno 8. Z· Krnov B

9. Z· Bruntál, OkruÏní 9. Z· Vrbno, ·kolní

10. Z· Krnov B 10. Z· Bruntál, OkruÏní

Star‰í Ïáci: Star‰í Ïaãky:

1. Z· Krnov, Smet. okruh 1. Z· Bruntál, Jesenická

2. Z· R˘mafiov, Jelínkova 2. Z· Krnov, Smet. okruh

3. Z· Krnov B 3. Z· R˘mafiov, 1. máje

4. Z· Vrbno, ·kolní 4. Z· R˘mafiov, Jelínkova

5. Z· Horní Bene‰ov 5. Z· Horní Bene‰ov

6. Gymnázium Vrbno 6. Z· Krnov B

7. Z· Bfiidliãná 7. Z· Bfiidliãná

8. Z· Bruntál, Jesenická 8. Z· Vrbno, ·kolní

9. Z· R˘mafiov, 1. máje 9. Gymnázium Vrbno

Na‰e atletické vzory
Na‰i celoroãní snahu ve sportov-

ní tfiídû ocenila na‰e ‰kola tím, Ïe

ãtyfiicet ÏákÛ mohlo jet fandit na

atletick˘ mítink do Ostravy - na

Zlatou tretru. V autobuse panova-

lo napjaté oãekávání toho, co nás

ãeká, a po pfiíjezdu zaãal ten pra-

v˘ mumraj. Nejprve jsme se mu-

seli s na‰imi milovan˘mi uãiteli

protlaãit zácpou a davem lidí.

Pfiipadala jsem si jako „nûkdo“,

Ïe na vlastní oãi uvidím nûkoho,

kdo je v nûãem nejlep‰í na svûtû.

Jeden okruh kolem stadionu jsme

si dali sami, kdyÏ jsme hledali

kousek místa, kam bychom si

sedli. A pak to zaãalo: stadión pl-

n˘ lidí, mexické vlny v hledi‰ti,

svûtoví borci pfied námi (plno

stánkÛ s dobrotami za námi).

Hned jsem se vydala na lov pod-

pisÛ, takov˘ podpis od Marion

Jonesové, to by bylo nûco. U mfií-

Ïí se nás tlaãilo plno, v‰ichni na-

tahovali ruce, propisky a papíry,

pochopitelnû vãetnû mû. Ulovila

jsem podpis nûkolika sportovcÛ

(napfi. Alana Johnsona), ale

Marion Jonesová za námi bohu-

Ïel nepfii‰la. AlespoÀ Ïe jsem ji

vidûla na vlastní oãi. Nad hlava-

mi nám visela velká obrazovka,

kde jsme mohli vidût, co se vysí-

lá v televizi. VÏdy, jak na nás za-

mífiily kamery, jsme mávali, ská-

kali a doufali, Ïe nás v televizi u-

vidí na‰i rodiãe. Podafiilo se.

Nejvíce jsme fandili R˘mafiováku

Tomá‰i Bednáfiovi a mûli jsme

i prostûradlo s jeho jménem. Mnû

se nejvíce líbil bûh pfies pfiekáÏky,

kde jedna z pfiekáÏek byla vodní.

Popravdû jsem nemûla velk˘ pfie-

hled o tom, kdo vyhrál a prohrál.

To víte, lov na podpisy a nakupo-

vání dobrot ãlovûka rozpt˘lí.

Pfiesto se mi tady moc a moc lí-

bilo. Schylovalo se ke konci

a my se celí unavení loudali

k autobusu. Pak se ozvalo „ãtyfii,

tfii, dva, jedna a ... prásk“ - ohÀo-

stroj, jak˘ jsem je‰tû nevidûla,

a to v‰e za zvuku písniãky We

Are the Champions, úplnû mû

pfii tom mrazilo v zádech. Teì mi

zb˘vá jen doufat, Ïe pfií‰tû budou

ve ‰kole opût odmûÀovat spor-

tovce a já se zase dostanu mezi

diváky Zlaté tretry. 

Lucie Fofová, Ïákynû 6. roãníku

Pfiehled v˘sledkÛ:

Foto: Z· Jelínkova

Fota: Z· Jelínkova



8

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT13/2004

Zdravotnictví

Akcionáfii Vítkovické nemocnice získali vlastnické podíly nemocnice v Bruntále
Akcionáfii Vítkovické nemocnice
Blahoslavené Marie Antoníny, a. s.,
v Ostravû, která je nejvût‰í privátní
nemocnicí v âesku, koupili v pondûlí
21. ãervna sto procent akcií
Nemocnice Bruntál.
Spoleãnû s podílem v Nemocnici

Bruntál získali akcionáfii Vítko-

vické nemocnice také stopro-

centní dceru nemocnice, kterou

je Brumeda, s. r. o., zamûfiená na

poskytování sluÏeb IT, údrÏby,

úklidu a podobn˘ch ãinností.

Tato spoleãnost se dostane do sí-

tû spoleãností ovládan˘ch a fiíze-

n˘ch Vítkovickou nemocnicí.

Nestátní bruntálská nemocnice

funguje jako komplexní zdravot-

nické zafiízení pro oblast se zhru-

ba 45 aÏ 60 tisíci stál˘ch obyva-

tel a nûkolika tisíci turistÛ pfiijíÏ-

dûjících pravidelnû v letní i zim-

ní sezónû do JeseníkÛ. Nemoc-

nice má nyní devût oddûlení,

z toho ãtyfii lÛÏková se zhruba

140 lÛÏky. Personální zázemí ne-

mocnice tvofií t˘m 61 lékafiÛ

a dal‰ích 342 zdravotníkÛ, tech-

nick˘ch, administrativních a ob-

sluÏn˘ch zamûstnancÛ. Roãní

obrat zafiízení je okolo 200 mili-

onÛ korun. V̆ sledky hospodafie-

ní se v posledních letech pohy-

bují ve ztrátû. Loni a pfiedloni

nemocnice vytvofiila souhrnnou

ztrátu 27 milionÛ korun.

Podíl v Nemocnici Bruntál zís-

kala nikoli bezprostfiednû Vítko-

vická nemocnice Blahoslavené

Marie Antoníny, ale její vlastníci

ze skupiny tuzemsk˘ch fyzic-

k˘ch osob. Pfiesto by personální

propojení mezi obûma nemocni-

cemi mûlo pfiinést zfietelné efek-

ty pro poskytovanou péãi na

Bruntálsku. „Hlavním cílem je
rozvoj rehabilitace, hematolo-
gie, traumatologie, která je na
celostátnû uznávané úrovni,
a souãasnû minimálnû zachování
kvality a rozsahu poskytování
zdravotní péãe,“ fiíká Jifií

Moãkofi, pfiedseda pfiedstaven-

stva Vítko-vické nemocnice

Blahoslavené Marie Antoníny.

Vítkovická nemocnice naopak

mÛÏe pomoci s plánovan˘mi ná-

roãn˘mi v˘kony, zejména ve

specializovaném Centru vasku-

lární intervence, v nûmÏ odbor-

níci Vítkovické nemocnice usku-

teãÀují ‰piãkové v˘kony pfii fie-

‰ení cévních a vaskulárních pro-

blémÛ. Vítkovická nemocnice

mÛÏe také poskytnout ‰piãkovou

radiodiagnostiku ãi zapojení do

angiologického programu.

Klíãovou pro rozvoj bruntálské

nemocnice v‰ak bude v první fá-

zi pfiedev‰ím její ekonomická

stabilizace. Valná hromada ne-

mocnice, která se uskuteãnila

21. 6. 2004, proto ustavila nové

tfiíãlenné pfiedstavenstvo v ãele

s Dagmar Dykastovou. Zvolena

byla rovnûÏ nová tfiíãlenná do-

zorãí rada, která má v ãele paní

Vûru Gabrielovou. V obou orgá-

nech jsou zástupci nov˘ch vlast-

níkÛ. Pfiedstavenstvo nemocnici

povede také manaÏersky, a to aÏ

do doby sanace stávajících potí-

Ïí. Funkce fieditelÛ proto doãas-

nû nebudou jmenovány.

Z pohledu hospodafiení noví

vlastníci nejprve nastartují per-

sonální a ekonomick˘ audit, bu-

dou se zab˘vat závazky po splat-

nosti a smlouvami se zdravotní-

mi poji‰Èovnami. Následovat by

mûlo také vyuÏití efektu spoleã-

ného nákupu materiálÛ s moÏ-

ností slev, zapojení do speciál-

ních programÛ technické obnovy

pfiístrojÛ, spoleãné provozování

dal‰ích sluÏeb.

Mûsto Bruntál, kterému patfií

rozhodující ãást budov a pozem-

kÛ bruntálské nemocnice, by

mûlo díky vstupu nov˘ch majite-

lÛ získat ‰anci lépe se dohodnout

na spoleãném postupu pfii obno-

vû budov a není vylouãeno, Ïe

bude moci ãást budov nemocnici

i odprodat. „Chceme napfiíklad
jednat o odkoupení budovy dne‰-
ního koÏního oddûlení,“ upfiesnil

Moãkofi.

Vítkovická nemocnice Blahosla-

vené Marie Antoníny má na 11

lÛÏkov˘ch oddûleních 451 lÛÏek,

120 lékafiÛ a ve standardní péãi

se stará o spádovou oblast s zhru-

ba 180 tisíci obyvateli. Ve speci-

alizované péãi (napfi. angiologic-

k˘ program) poskytuje zdravotní

sluÏby v rámci celé republiky.

Nemocnice loni hospitalizovala

20 tisíc lidí, ambulantnû o‰etfiila

témûfi 86 tisíc pacientÛ a proved-

la 464 tisíce vy‰etfiení.

Se soukrom˘mi majiteli dosáhla

Vítkovická nemocnice v loÀ-

ském roce nejlep‰ích hospodáfi-

sk˘ch v˘sledkÛ od své privatiza-

ce v bfieznu 2000 a po nûkolika

ztrátov˘ch letech se pfiehoupla

do zisku. V loÀském roce skon-

ãilo hospodafiení Vítkovické ne-

mocnice s ãist˘m ziskem 6,4 mi-

lionu korun. Pfiíjmy od zdravot-

ních poji‰Èoven Vítkovické ne-

mocnice Blahoslavené Marie

Antoníny v loÀském roce ãinily

427,7 milionu korun, coÏ je

o 17,5 milionu korun více neÏ

pfiedloni a také o 87,5 milionu

korun více neÏ v roce 2001.

Provozní hospodáfisk˘ zisk (v˘-

sledek, kter˘ je vytvofien ãinnos-

tí a nezahrnuje zisky z finanã-

ních transakcí) se meziroãnû

zv˘‰il o 10,8 milionu korun na

loÀsk˘ch 16,7 milionu korun.

Vítkovická nemocnice od své

privatizace investovala 160 mili-

onÛ korun do zdravotnické tech-

niky. Jen v loÀském roce zafiízení

investovalo 66,5 milionu korun.

Pfiedloni do plného provozu uve-

dla Centrum vaskulárních inter-

vencí (CVI). K nejvût‰ím inves-

tiãním akcím patfiilo také pofiíze-

ní nového CT (poãítaãov˘ tomo-

graf) a sklopné stûny za 42 mili-

onÛ korun v rámci zfiízení nové-

ho diagnostického pracovi‰tû

v budovû chirurgického oddûle-

ní. Dal‰í loÀské investice smûfio-

valy do diagnostick˘ch pfiístrojÛ

(ultrazvuky atd.) a do endosko-

pick˘ch vy‰etfiovacích metod.

Vítkovická nemocnice Blahosla-

vené Marie Antoníny vznikla

v roce 2000 privatizací b˘valé

Závodní nemocnice Vítkovice,

pfiíspûvkové organizace mûsta,

která v té dobû vykazovala ztrá-

tu ve v˘‰i asi 170 milionÛ Kã. 

Eva Kijonková,
mediální zástupce

Vítkovické nemocnice

Bruntálsk˘ starosta Navrátil:
Osobnû se na spolupráci s nov˘m managementem tû‰ím

Máme právo se domnívat, Ïe tento krok by

mohl b˘t pro osud na‰í nemocnice dost v˘-

znamn˘. Vítkovická nemocnice má silné po-

stavení v síti zdravotnick˘ch zafiízení

a schopné odborníky jak v managementu, tak

v lékafiském t˘mu. Vzhledem k dlouhotrvají-

cí skeptické diskusi a zpochybÀování dosa-

vadní vÛle vést bruntálskou nemocnici cestou

rozvoje, mÛÏe tento krok pfiijmout se sympa-

tiemi také vefiejnost. Tím nechci fiíct, Ïe

v tomto pocitu je zahrnuto i hodnocení práce

samotného vedení nemocnice, protoÏe vím,

Ïe jeho snaha byla opravdová. Je ov‰em po-

tfieba zcela otevfienû fiíct, Ïe komunikace me-

zi mûstem a nemocnicí nebyla dobrá. Nûkteré

nejasnosti kolem akcionáfie / akcionáfiÛ vyvo-

lávaly pocity nedÛvûry a obav. Doufám, Ïe po

vyfie‰ení základních problémÛ se brzy dosta-

neme k tomu, abychom si mohli vzájemnû

sdûlit pfiedstavy o rozvoji ‰pitálu vãetnû defi-

nování cílov˘ch stavÛ. Je ov‰em tfieba si uvû-

domit, Ïe i ze strany mûsta musí dojít ke zlep-

‰ení komunikace s tímto zdravotnick˘m zafií-

zením. Osobnû se na spolupráci s nov˘m ma-

nagementem tû‰ím a jsem rád, Ïe platí motto:

Jsme dva a navzájem o sobû víme. 

Mgr. Stanislav Navrátil, MûÚ Bruntál
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S alternativní medicínou zpátky do pfiírody

Orientální medicína ve starovûku - 1. ãást
Harrapská kultura
na vysoké úrovni

Památky na zaniklou civilizaci

v oblasti fieky Indus (na území

dne‰ního Pákistánu), objevené

v na‰em století, ukazují, Ïe har-

rapská kultura je pravdûpodob-

nû i kolébkou na‰ich pfiedkÛ -

IndoevropanÛ. BohuÏel není

zatím známo, jak vypadalo teh-

dej‰í léãitelství, neboÈ se nepo-

dafiilo rozlu‰tit zachované texty

psané zvlá‰tním obrázkov˘m

písmem.

Vykopávky v tehdej‰ích mûs-

tech svûdãí o vysoké hygienické

kultufie kolem roku 2000 pfi. n. l.

V obytn˘ch domech byly obje-

veny nejen suché záchody, ale

také splachovací zafiízení.

Odpady z koupelen a záchodÛ

ústily do jímek napojen˘ch na

sloÏitou kanalizaci mûsta.

V metropoli MohendÏo-dáro 

existovaly i vefiejné láznû.

LázeÀsk˘ dÛm mûl pfies 54

m délky a 32 m ‰ífiky a jeho ba-

zén mûl hloubku 2,5 m, coÏ po-

tvrzuje plaveckou zdatnost in-

doevropsk˘ch pfiedkÛ. Zacho-

vané amulety svûdãí o tom, Ïe

lidé vûfiili v magickou moc nû-

kter˘ch zvífiat. Slon je mûl zfiej-

mû chránit pfied nemocemi.

Védy obsahují znalosti
indické medicíny

Nejstar‰í písemnou památkou

Indie jsou sbírky star˘ch zpûvÛ,

modliteb a rituálních textÛ,

takzvané védy (dle sanskrtské-

ho jazyka znamená véda zna-

lost, vûdûní). Pfiinesl je do his-

torie indoevropsk˘ kmen

ÁrijcÛ, kter˘ se usídlil v údolí

fieky Indu. Souãástí véd je spis

Ájurvéda, kter˘ je i dnes pova-

Ïován za zdroj znalostí pÛvodní

indické medicíny. Tvofií základ-

ní text souãasného hinduismu.

Jeho nejvût‰ím kladem je velmi

dokonalá znalost bylin pouÏí-

van˘ch v léãení.

Podobnû jako v jin˘ch kultu-

rách starovûk˘ch civilizací zpÛ-

sobovala rÛzné choroby boÏ-

stva, trestající lidi tím, Ïe na nû

vysílala své démony. Proto byl

léãebn˘ rituál zahajován mod-

litbou, magickou formulkou,

která se pfiimlouvala u rozhnû-

van˘ch bohÛ za uzdravení

a mûla také zahnat zlé duchy,

ktefií zpÛsobovali posedlost tû-

lesné schránky. Tyto formulky

obsahuje spis Athavavéda.

Horeãku svádûli stafií Indové na

démona ohnû a spalujícího Ïáru

Takmana. Proto mu vzdávali

hold a bezboÏníka posílali

v modlitbû do tûla Ïáby.

Ve staroindick˘ch mûstech vy-

uãovali bráhman‰tí knûÏí medi-

cínu podle véd. Se znalostmi

a doporuãeními o dlouhém Ïi-

votû uplatÀovali makrobiotic-

kou koncepci Ïivotosprávy.

Základní pfiístup vycházel

z hodnocení fyziologické rov-

nováhy tfií ‰Èáv organismu,

k nimÏ patfiily vítr, Ïluã a sliny.

Hymny uvedené v knihách véd

zaji‰Èovaly lékafiÛm schopnost

pÛsobit na nadpfiirozené síly.

âíÀané hledají
Ïivotní rovnováhu

Ve 2. století pfi. n. l. vzniká

v âínû první dochované medi-

cínské dílo nazvané Vnitfiní

kniha Îlutého císafie. Obsahuje

lékafiské statû, které jsou uspo-

fiádány do otázek a odpovûdí

a popisují jak diagnostické po-

stupy, tak i léãebné metody.

Základem díla je srovnání me-

dicíny a Ïivotní harmonie, ne-

boÈ jednotlivé funkce lidského

tûla korespondují nejen s jevy

probíhajícími v pfiírodû, ale ta-

ké s pfiíbûhy Ïivota tehdej‰í ãín-

ské spoleãnosti.

Tato pfiírodní filosofie má zá-

klad ve tfiech konceptech:

• dva protichÛdné a polárnû se

doplÀující principy jin a jang

• víra v ãchi, coÏ je dech Ïivota

v‰e prostupující, vitální energie

• uãení o pûti elementech

Konfucius
a jeho filozofie

Konfucius Ïil v letech 551 -

479 pfi. n. l. a rozvinul uãení

o vzájemnû se vyrovnávajících

prapfiíãinách a prasilách jin

a jang. Pfiírodním jevÛm podle

nûj odpovídal spoleãensk˘ fiád.

Jde o shodu a zároveÀ i o proti-

klad na‰eho bytí, v‰e ve formû

principÛ jin a jang.

Jin pfiedstavuje noãní temnotu

a jang je stranou ozáfienou slun-

cem. Jin odpovídá principu tû-

lesnosti a jang funkãní ãinnosti.

Tomu jsou podfiízeny v‰echny

jevy i tûlesa v pfiírodû. Prasílu

jin reprezentuje napfiíklad ze-

mû, Ïena, pasivita - prasílu jang

nebe, muÏ, aktivita. Jedinû har-

monick˘ vztah tûchto proti-

kladn˘ch sil znamená zdraví

a jak˘koli nadbytek nebo ne-

dostatek tûchto prasil vyústí 

v onemocnûní.

V‰echny tkánû a orgány lidského

tûla jsou rozdûleny podle tohoto

principu a tomu také odpovídají

v‰echny choroby, jak shodnû 

uvádûjí ãínské lékafiské knihy.

Dech vyrovnaného Ïivota
Principy jin a jang jsou v kla-

sické ãínské medicínû doplnûny

uãením o ãchi - dechu Ïivota.

Toto uãení pfiedpokládá, Ïe ce-

l˘m vesmírem, pfiírodou Ïivou

i neÏivou, prostupuje v‰eobjí-

mající síla, která v lidském tûle

obíhá po systému urãit˘ch drah.

âchi je dech, vítr, oblaka, jeÏ

v‰e dynamicky naplÀují.

Nevhodná Ïivotospráva poru-

‰uje rovnováhu jin a jang a tak

vzniká choroba. Tuto nerovno-

váhu odstraÀují ãín‰tí lékafii

vbodáváním akupunkturních

jehel nebo poÏehováním zapá-

len˘mi smotky (moxou).

Pût elementÛ
ãínské medicíny

Uãení o promûnách vychází

z rovnováhy v pfiírodû, která

pÛsobí mezi dfievem, ohnûm,

zemí, vodou a kovem. Tyto ele-

menty odpovídají roãním do-

bám, svûtov˘m stranám, poãa-

sí. Mají svou urãitou chuÈ a bar-

vu. Makrovesmír pûti elementÛ

odpovídá i mikrovesmíru na‰e-

ho tûla - orgánÛm jin, orgánÛm

jang, citÛm, tûlním otvorÛm

a dal‰ím ãástem tûla. Tyto prv-

ky se ov‰em dynamicky mûní,

vzájemnû se ovlivÀují a svou

ãinností prolínají. I na‰e tûlo

má pût zásobních orgánÛ - or-

gány jin: játra, srdce, slezina,

plíce a ledviny. Má ale i pût or-

gánÛ palácov˘ch - orgány jang:

Ïluãník, tenké stfievo, tlusté

stfievo, moãov˘ mûch˘fi a Ïalu-

dek. Pozdûji k nim pfiibyl peri-

kard - osrdeãník. V‰echny tyto

orgány jsou propojeny drahami

a kanály.

Podstatou ãínské medicíny je

léãením vytûsnit disharmonii

vzniklou na drahách. Vzájem-

n˘m propojováním, vyuÏívá-

ním rÛzn˘ch pfiepojovacích bo-

dÛ a sloÏitého systému usmûr-

Àování a pfierozdûlování Ïivot-

ní energie se tak tradiãní ãínská

medicína pokou‰í doplnit ener-

gii na drahách, kde je jí nedo-

statek, a naopak. A tak vzniká

uãení o systémech bodÛ pûti

pfiehrad, bodÛ tonizujících,

zklidÀujících, pfiepou‰tûcích

a dal‰ích. 

Je aÏ s podivem, pokud od-

myslíme terminologii, kolik

spoleãn˘ch my‰lenek a postu-

pÛ i dnes nacházíme a na kolik

asi ãasem je‰tû budeme pfii-

cházet. 

MUDr. Stanislav Horák

Informace o vysílání mûstského rozhlasu
O letních prázdninách se vysílá pouze ve ãtvrtek

Pfiíspûvky do vysílání pfiiná‰ejte nejpozdûji ve stfiedu do SVâ

Bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost ãervenec a srpen

!!! DÒLEÎITÁ INFORMACE!!!
Od 28. ãervna 2004 do 2. srpna 2004 je bazén uzavfien 

z dÛvodu pravidelné odstávky

Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 - 17.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod. âtvrtek 14.00 - 18.00 hod.

Pátek 14.00 - 20.00 hod. Sobota 13.00 - 19.00 hod.

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

Vstup pouze s koupacími ãepicemi!
Zmûna provozní doby vyhrazena

(Vstupné dospûlí - 35 Kã/1 hod., dûti - 18 Kã/1 hod.)
Teplota bazénu - 30°C (mal˘),

26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C

Vedení bazénu v Bfiidliãné
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Traktor „‰krábnul“
Mitsubishi

V Dolní Moravici do‰lo v úter˘

22. ãervna ke kuriózní nehodû.

Kolem pÛl tfietí se zde na silni-

ci míjela dvû vozidla, Mitsu-

bishi osmadvacetiletého fiidiãe

z Brnûnska a traktor fiízen˘ pa-

desátilet˘m ‰oférem. ¤idiã

traktoru protijedoucí osobní

vÛz patrnû pfiehlédl, protoÏe ve

chvíli, kdy se vzájemnû pfiiblí-

Ïili, vjel do levé poloviny vo-

zovky a zavadil o nûj. Traktor

vyvázl bez újmy, zato Mi-

tsubishi si ze stfietu odneslo po-

‰kození za 30 000 Kã.

Smolná stfieda
na silnicích

Stfieda 23. ãervna pfiinesla

hned nûkolik dopravních ne-

hod, která se ãasto neobe‰la

bez zranûní. ·edesátilet˘ fiidiã

nezvládl fiízení na pfiímém úse-

ku vozovky na ulici K. H.

Borovského v RyÏovi‰ti a na-

razil se sv˘m Trabantem ãelnû

do stromu. Na Trabantu vznik-

la ‰koda za 5 000 Kã, ov‰em

fiidiã utrpûl zranûní s dobou lé-

ãení asi 14 dnÛ.

K dal‰í kolizi do‰lo v podveãer

v Malé ·táhli. ·estadvacetilet˘

fiidiã Opelu dostal pfii prÛjezdu

série zatáãek smyk a vyjel ze sil-

nice. Auto se nûkolikrát pfietoãi-

lo a skonãilo na stfie‰e zpátky na

vozovce. ZpÛsobená ‰koda ten-

tokrát dosáhla 100 000 Kã, zra-

nûni byli tfii lidé.

Na silnici mezi Malou

Morávkou a Dolní Moravicí se

rovnûÏ pfiihodila nehoda, kterou

zapfiíãinil smyk. Hlavním viní-

kem v‰ak byl alkohol. Tfiice-

tilet˘ fiidiã Favoritu vyletûl z le-

votoãivé zatáãky do pfiíkopu,

kde se pfievrátil pfies stfiechu.

·koda na autû ãiní 25 000 Kã, ke

zranûní v tomto pfiípadû nedo-

‰lo. ¤idiãi bylo namûfieno 1,78

promile alkoholu.

Zlodûji penûÏenek
mûli ÏeÀ

Neznám˘ pachatel si pfiilep‰il

krádeÏí dvou penûÏenek ze ‰at-

ny ordinace r˘mafiovské lékafi-

ky. V momentû, kdy v ‰atnû ni-

kdo nebyl, vstoupil nepozoro-

vanû dovnitfi a odnesl odtud obû

volnû odloÏené portmonky.

V první penûÏence na‰el 

jen 170 Kã a doklady maji-

telky, naopak ve druhé kromû

dokladÛ narazil na platební kar-

tu. Krátce po krádeÏi si touto

kartou z bankomatu vybral 

15 000 Kã.

O t˘den pozdûji do‰lo k dal‰í

krádeÏi penûÏenky, tentokrát

z kanceláfie r˘mafiovské firmy.

Pachatel vyuÏil nepfiítomnosti

sekretáfiky a ze stolu jí odcizil

penûÏenku s finanãní hotovostí,

platební kartou, doklady a mo-

bilním telefonem za 4 500 Kã.

Lupiã si odnesl nábytek
za 100 tisíc

Ve Îìárském Potoce fiádil dal‰í

vykradaã chat. V noci z 24. na

25. ãervna vypáãil nejdfiíve

mfiíÏ a dvefie firemního objektu,

v‰e zde prohledal, ale nic neod-

cizil. Pak se vloupal do rekreaã-

ní chaty. Odtud si uÏ odnesl tuã-

nou kofiist: elektrocentrálu, ko-

Ïenou sedací soupravu, ãalou-

nûn˘ nábytek a dokonce i nádo-

bu se splachovaãem na WC.

KrádeÏí zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i

100 000 Kã a po‰kozením ob-

jektu 10 000 Kã. âást ukradené-

ho nábytku posléze nalezl slu-

Ïební pes v blízkosti vykradené

chaty. Vûci byly pfiedány po‰ko-

zené firmû.

Vloupání do restaurace
v Bfiidliãné

Po del‰í dobû se opût objevil

pfiípad vloupání do restaurace,

tentokrát v Bfiidliãné. Do‰lo

k nûmu v brzk˘ch ranních hodi-

nách 26. ãervna. Pachatel pfie-

konal plot i dvefie hospody

a odcizil lahve alkoholu rÛz-

n˘ch znaãek, 30 krabiãek ciga-

ret a sportovní boty za 1 500 Kã.

V restauraci po sobû navíc ne-

chal dvû rozbité lahve alkoholu.

Celkovû byla zpÛsobena ‰koda

za cca 5 500 Kã.

¤idiã havarovaného
auta zmizel

Ani v úter˘ 29. ãervna nebyl na

silnicích kolem R˘mafiova klid.

UÏ o pÛl sedmé ráno se pfiihodi-

la nehoda na silnici ve Skalách.

¤idiã Renaultu vyjíÏdûl z ved-

lej‰í silnice, v kfiiÏovatce nedal

pfiednost cyklistovi jedoucímu

po hlavní a srazil jej. Pfii nárazu

cyklista upadl na vozovku

a lehce se zranil. ¤idiã odvezl

cyklistu do nemocnice.

Odpoledne se mezi Skalami

a R˘mafiovem stala dal‰í havá-

rie. Neznám˘ fiidiã narazil

s Felicií patfiící majitelce

z Ostravy do svodidel. ·ofér

zfiejmû nezvládl fiízení v prudké

pravotoãivé zatáãce a dostal

smyk. Havarované auto pak 

opustil, aniÏ by nehodu oznámil

policii. Pfii vy‰etfiování poli-

cisté zjistili skuteãného majite-

le po‰kozeného vozidla, po pa-

chateli stále pátrají. Hmotná

‰koda ãiní asi 50 000 Kã.

Opilec ode‰el
v cizí bundû

R˘mafiov‰tí policisté ‰etfií krá-

deÏ, ke které do‰lo nad ránem

v sobotu 26. ãervna v pivnici

Kulturního domu v Horním

Mûstû. Pachatel zde mûl osmat-

fiicetiletému muÏi odcizit z vû-

‰áku bundu, ve které byl mobil-

ní telefon v hodnotû 3 000 Kã

a údajnû také penûÏní ãástka 

4 500 Kã a doklady po‰kozené-

ho. ·etfiením byl odhalen pode-

zfiel˘, kter˘ pfiiznal, Ïe v silné

podnapilosti s bundou ode‰el

domÛ. Bunda a mobil byly vrá-

ceny, ostatní cennosti jsou

pfiedmûtem dal‰ího ‰etfiení.

Majitelka firmy cel˘
rok nevedla úãetnictví

Dne 27. ãervna bylo zahájeno

trestní stíhání dvaatfiicetileté Ïe-

ny z R˘mafiova pro trestn˘ ãin

zkreslování údajÛ o stavu hospo-

dafiení a jmûní. Skutku se mûla

dopustit tím, Ïe bûhem celého

roku 2002 jako majitelka a jed-

natelka firmy vÛbec nevedla 

úãetní doklady firmy, tedy dení-

ky, hlavní knihu, knihy analytic-

ké evidence a knihy úãtÛ, aãkoliv

jí to nafiizuje zákon o úãetnictví.

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,
tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

O vysokou ‰kolu je velk˘ zájem
O studium na Vysoké ‰kole podnikání, a. s.,
v Bruntále je velk˘ zájem. K 25. ãervnu podalo
pfiihlá‰ky ke studiu na této vysoké ‰kole celkem
osmadvacet uchazeãÛ. Dal‰í potencionální stu-
denti mají stále ‰anci.
PÛvodním zámûrem bylo otevfiít v Bruntále

jednu tfiídu s kapacitou dvaceti aÏ tfiiceti

studentÛ, jako reálná se v‰ak nyní ukazuje

moÏnost otevfiení dal‰í tfiídy. Zájem totiÏ

neklesá a pfiihlá‰ky je moÏno podávat aÏ do

20. záfií. První pfiijímací fiízení probû-

hla v Ostravû 16. ãervna a 2. ãervence, dal-

‰í budou následovat 4. srpna, 25. srpna, 

6., 17. a 27. záfií.

Ve ‰kolním roce 2004/2005 bude otevfien

studijní program Ekonomika a manage-

ment, obor Podnikání, kter˘ bude mít formu

kombinovaného bakaláfiského studia trvají-

cího tfii a pÛl roku. Studenti budou nav‰tû-

vovat pfiedná‰ky jedenkrát mûsíãnû od pát-

ku do nedûle. Víkendov˘ blok pfiedná‰ek

bude ãinit pfiibliÏnû ãtyfiiadvacet vyuãova-

cích hodin.

V˘uka v Konzultaãním stfiedisku bude pro-

bíhat v Bruntále v budovû Mûstského osmi-

letého gymnázia (Petrin), bude tedy snadno

pfiístupná pro studenty z celého mikroregio-

nu i ‰ir‰ího okolí. Kromû vyuãujících 

z ostravské Vysoké ‰koly podnikání budou

k dispozici také místní pedagogové.

Nejvût‰í zájem o studium je zatím z fiad za-

mûstnan˘ch, pro které je tento zpÛsob zís-

kání vysoko‰kolského vzdûlání ideální.

Mohou se v‰ak pfiihlásit v‰ichni bez ohledu

na vûk ãi druh dosaÏeného vzdûlání.

Podmínkou pfiijetí je maturita a absolvování

pfiijímacího fiízení, které v‰ak není klasic-

kou pfiijímací zkou‰kou.

Konzultaãní stfiedisko Vysoké ‰koly podniká-

ní, a. s., v Bruntále má kanceláfi na NádraÏní

ulici 20 (budova Mûstského úfiadu Bruntál),

792 01 Bruntál, tel.: 554 706 250 nebo 

775 295 599, e-mail: VSP-Br@seznam.cz.

Informace zájemci najdou také na internetové

adrese www.vsp.cz.  Jifií Ondrá‰ek



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 13/2004

11

Osadní v˘bory informují

Janoviãtí seniofii zapomnûli na fotbal i seriály
Setkání seniorÛ z Janovic,

Janu‰ova a Nového Pole, které

se uskuteãnilo v pátek 18. ãerv-

na, se neslo v dobré náladû

a sviÏném rytmu. Osadní v˘bor,

kter˘ toto setkání inicioval, se

postaral i o odvoz sv˘ch spolu-

obãanÛ z tepla domova.

Program zahájily dûti z místní

matefiské ‰koly, které pfiedvedly

pod vedením sv˘ch uãitelek, pa-

ní Valové a Jarmarové, veselou

ta‰kafiici „Komedianti jdou“.

Principál s medvûdem pfiivedl za

zvuku nebesk˘ch trumpet akro-

baty, taneãnice s harlek˘ny a ba-

letkami. Pûkná hudba a v˘kon

mal˘ch dûtí roztleskal malé

i velké. V‰em bez rozdílu vûku

se to moc líbilo.

Na housle babiãkám a dûdeãkÛm

zahrála malá místní houslistka

Mireãka Rapouchová. Velk˘ po-

tlesk jí byl odmûnou za pfiíjem-

nou melodii, kterou naladila na-

‰e seniory ke zpûvu a tanci pfii

poslechu harmoniky pana

Pode‰vy z Harrachova. Ó, jak

ten to s harmonikou umí. KaÏd˘

lovil v pamûti slova písní, jen

aby se mohl pfiidat ke zpûvu. âas

v‰ak neúprosnû bûÏel. Nikomu

z nás se nechtûlo domÛ. MuÏi

zapomnûli na fotbal, Ïeny na své

seriály, tak jim bylo dobfie.

Obãerstvení zajistily ãlenky 

osadního v˘boru v Janovicích za

pomoci manÏelÛ Gavenãáko-

v˘ch z místního pohostinství,

u nichÏ v sále se setkání dÛchod-

cÛ mohlo uskuteãnit.

Pfiijìte pfií‰tí rok mezi nás, tû‰í-

me se na vás. UÏ máme pfiipra-

ven˘ program.

Dûkujeme v‰em, ktefií se na

pfiípravû leto‰ního setkání dÛ-

chodcÛ podíleli.

Osadní v˘bor Janovice

Kam na v˘let

CoÏ takhle k Mrtvému muÏi?
PfiibliÏnû pfied deseti lety zaãali seniofii Klubu

ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov chodit na samostatné

vycházky, které vedl pan A. Strako‰. Postupem

doby si akce získávaly oblibu nejen u ãlenÛ

KâT. Dnes se pfiipravovan˘ch v˘letÛ a vychá-

zek úãastní i neãlenové, dokonce i turisté

z Bfiidliãné. Podle kalendáfie KâT se tyto akce

konají pfieváÏnû ve ãtvrtek kaÏd˘ch ãtrnáct dnÛ

od konce bfiezna do konce listopadu. Cílem

cesty b˘vají nejen Jeseníky, ale tfieba

i Olomoucko. BliÏ‰í informace o nich se lze

dovûdût ve v˘vûsní skfiíÀce KâT, kterou pravi-

delnû vãas doplÀuje i s pfiípadn˘mi zmûnami

pan J. Vlach.

Jeden ze zajímav˘ch v˘letÛ seniorÛ KâT

R˘mafiov vedla paní M. Boxanová do míst ne-

pfiíli‰ vzdálen˘ch od R˘mafiova - k Mrtvému

muÏi. A my, po absolvování cesty, bychom

chtûli pozvat v‰echny, kdo mohou a chtûjí

chodit k málo známému místu, které jsme

nav‰tívili.

Trasa vedla po znaãen˘ch i neznaãen˘ch les-

ních cestách od autobusové zastávky ze sedla

Skfiítek po v˘chodních úboãích hor: Bíl˘ ká-

men, âerné kameny a Skály na Hvûzdu. Cíl

na‰í cesty - Mrtv˘ muÏ - byl na jihozápadním

úboãí hory VolyÀ a je tfieba fiíci, Ïe pfies neob-

vykl˘ název, kter˘ pfiipomíná tamûj‰í neob-

jasnûné ne‰tûstí z roku 1921, není toto místo

smutné. Na skalní plo‰inû asi 200 m nad les-

ní silniãkou je mimo dvou loveck˘ch chat

i neobvykl˘ kamenn˘ „trÛn“ s vyhlídkou 

k údolí Rab‰tejna a ke Tfieme‰ku. Odtud zpût

jdeme nahoru neoznaãenou cestou k modré

znaãce, vedoucí ke skalám na vrchu Volynû,

a pfies Smrãník na Kamenn˘ vrch, jeden

z nejhezãích v˘hledov˘ch bodÛ této lokality.

Z nûj je za pfiíznivého poãasí pûkn˘ kruhov˘

rozhled a je tam umístûna i vrcholová kniha,

kam pfii‰ed‰í turisté mohou zapsat své dojmy

z v˘stupu i v˘hledÛ. My jsme z Kamenného

vrchu pokraãovali zpût na Hvûzdu a dále na

Skfiítek, dá se v‰ak odtamtud jít na autobus

i dolÛ do Rudoltic.

KdyÏ jsme navrÏenou vycházku studovali

pfiedbûÏnû podle mapy, mûli nûktefií z nás oba-

vy, Ïe v˘let bude nároãn˘ a cestu nezvládnou.

Navíc pfiedcházející veãer s de‰tûm, boufikou

a „litovelsk˘m tornádem“ naznaãoval, Ïe to ne-

musí b˘t jednoduché. Ale v‰e bylo jinak. Cesty

byly dobfie schÛdné, jejich stoupání i klesání

mírná, bylo dost ãasu na odpoãinek a obãer-

stvení; v˘let dopadl dobfie, ke spokojenosti

v‰ech úãastníkÛ. Jen sluníãko se témûfi celé od-

poledne halilo do mlhav˘ch závojÛ, takÏe v˘-

hledy byly omezené.

Pokud by mûl nûkdo zájem vydat se do tûchto

míst o dovolené a prázdninách i s vût‰ími dût-

mi, lze fiíci, Ïe mÛÏe jít bez obav, i kdyÏ se ãas-

to stfiídají znaãené a neznaãené cesty. Je proto

dobré si obstarat mapu (nejlépe Hrub˘ Jeseník

- KâT). Cestou se dají sbírat borÛvky ãi houby,

ale chybí tam koupání. A kudy jít?

Od autobusové zastávky Sedlo Skfiítek silniã-

kou dolÛ po modré znaãce smûrem

k Rab‰tejnu a na rozcestí U Obrázku odboãit

neznaãenou cestou doprava, na dal‰ím roz-

cestí opût doprava jiÏ po znaãené cestû k ne-

dalekému odpoãívadlu a turistickému roz-

cestníku na Hvûzdû. Kdo chce dojít jen na

Kamenn˘ vrch, pÛjde z Hvûzdy po ãervené

znaãce. Kdo se vydá aÏ k Mrtvému muÏi, 

otoãí se na tamním palouku zády k odpoãíva-

dlu i turistickému rozcestníku a pÛjde lesní

cestou, nejdfiív mírnû klesající a pak opût

stoupající, stále vpravo a ta ho po 4 km dove-

de k pravotoãivé zatáãce. Ze zatáãky se vy-

stoupá ‰ikmou stezkou vpravo k vyhlídce

s chatami, vzdálené asi 200 m. Od chat mífií

vzhÛru nepfiíli‰ ‰iroká lesní cesta k modré

znaãce, vedoucí ke skalnatému vrcholu

Volynû a pfies Smrãník ke Kamennému vrchu

a zpût na Hvûzdu. Z Hvûzdy se jde pohodl-

nou lesní silniãkou po zelené znaãce na

Skfiítek, kde se okruh uzavírá.

Vzdálenosti:

Sedlo Skfiítek - rozcestí 

U Obrázku - modrá znaãka ........... 1,5 km

Obrázek - Hvûzda - bez znaãení,

pak kousek ãervená znaãka ........... 2,5 km

Hvûzda - Mrtv˘ muÏ 

- bez znaãení ...................... 4 km

Mrtv˘ muÏ - pfies VolyÀ - Pod Smrã-

níkem - Kamenn˘ vrch - Nad ¤íji-

‰tûm - modrá a ãervená znaãka ..... 4,5 km

Nad ¤íji‰tûm - Hvûzda - modrá 

a ãervená znaãka ........................... 1,5 km

Hvûzda - Skfiítek

- zelená znaãka .............................. 5 km

Vhodné je vyuÏít sobotní ranní spoj Bruntál

- ·umperk, kter˘ má zastávku v sedle

Skfiítek. Ne v‰ichni fiidiãi dálkov˘ch spojÛ

vám v sedle zastaví.

V sobotu 17. ãervence na Jelení hfibetu

a v nedûli 18. ãervence od 9.00 do 14.00 na

Kamenném vrchu mÛÏete získat pfiíleÏitostné

razítko od KâT Opava.

Hana Ka‰parová, KâT R˘mafiov

Fota: Osadní v˘bor Janovice



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT13/2004

12

Mûstská knihovna

UÏ známe 100 nejoblíbenûj‰ích kníÏek v âR
Anketa Hledáme nejoblíbenûj‰í knihu pokraãu-

je. Zatím do ní bylo zasláno pfies 65 000 hlasÛ.

Po více neÏ dvou mûsících byly na interneto-

v˘ch stránkách www.mojekniha.cz zvefiejnûny

nové prÛbûÏné v˘sledky - seznam sta nejoblíbe-

nûj‰ích knih obyvatel âeské republiky. TakÏe

pro koho ãe‰tí ãtenáfii hlasovali a kdo vypadl?

Mezi stovkou knih, jimÏ dali úãastníci anke-

ty nejvíce hlasÛ, jsou opût zástupci rÛzn˘ch

ÏánrÛ, díla ãeská i zahraniãní, skvosty klasic-

ké literatury i bestsellery. Velké zastoupení

mají kníÏky pro dûti a mládeÏ. Z hlediska li-

terárních druhÛ se v˘bûr naopak je‰tû zúÏil,

jasnû vede próza, zatímco drama reprezentu-

je pouze Romeo a Julie Williama

Shakespeara a poezii Kytice z povûstí národ-
ních Karla Jaromíra Erbena. ErbenÛv gene-

raãní vrstevník Karel Hynek Mácha se se

sv˘m Májem do uÏ‰ího v˘bûru neprobojoval,

stejnû jako Vítûzslav Nezval s ver‰ovan˘m

dramatem Manon Lescaut. I kdyby se

Erbenova Kytice nakonec nestala nejoblíbe-

nûj‰í knihou ãesk˘ch ãtenáfiÛ, uÏ teì je jasné,

Ïe je neãtenûj‰í sbírkou básní.

S v˘jimkou Shakespeara a Erbena (a bible,

která je sloÏena z textÛ rÛzného charakteru) se

do první stovky prosadily v˘hradnû knihy pro-

zaické. Najdeme mezi nimi pohádky a povûsti

(Rumcajs, Krteãkova dobrodruÏství, Pohádky
BoÏeny Nûmcové, Fimfárum, Ferda
Mravenec, Staré povûsti ãeské), dívãí a dobro-

druÏné romány (verneovky, foglarovky,

Vinnetou, kníÏky Lenky Lanczové), sci-fi, fan-

tasy a horory (Pán prstenÛ, To Stephena

Kinga, Duna Franka Herberta), humoristické

a parodistické povídky (Saturnin, âerní baro-
ni), historické romány i utopie (Quo vadis
Henrika Sienkiewicze, 1984 George Orwela)

a nûkolik klasick˘ch dûl svûtové literatury (Tfii
mu‰ket˘fii, Bídníci, Robinson Crusoe,

Sophiina volba, EgypÈan Sinuhet, Mal˘ princ,

Na západní frontû klid, Stafiec a mofie).

Mezi ãesk˘mi autory se objevuje Bass, Hrabal,

Poláãek, Ha‰ek, âapek, Nûmcová, Jirásek,

Lada, Milan Kundera, Viewegh, Legátová a fia-

da dal‰ích. Kromû ãesk˘ch spisovatelÛ, kter˘ch

je mezi stovkou nejãtenûj‰ích suverénní pfieva-

ha, dominují angliãtí a ameriãtí autofii, naopak

z ruské literatury zÛstal pouze BulgakovÛv ro-

mán Mistr a Markétka, na‰i sloven‰tí sousedé

jsou zastoupeni jen âachtickou paní Jozefa

NiÏnánského a Italové Jménem rÛÏe Umberta

Eca. O nûco lépe je na tom literatura francouz-

ská, nûmecká a také literatury seversk˘ch náro-

dÛ a Latinské Ameriky.

Známe tedy sto nejoblíbenûj‰ích kniÏních titu-

lÛ v âeské republice. Anketa je ov‰em stále

v plném proudu, protoÏe ta jedna jediná nejãte-

nûj‰í kniha bude vyhlá‰ena teprve poãátkem

mûsíce fiíjna bûhem T˘dne knihoven. Která to

bude? Chcete-li rovnûÏ pfiidat svÛj hlas, máte

stále moÏnost tak uãinit na www.mojekniha.cz

nebo v mûstské knihovnû. ZN

Kdo vysvobodí princeznu, dostane ‰pekáãek
„Princezna Vufitiãka z Balónkového
království byla za‰antroãena tfiíhla-
v˘m drakem - kdo ji vysvobodí?“ To
byla v˘zva pro bezmála sedmdesát
stateãn˘ch rytífiek a rytífiÛ, ktefií se
19. ãervna se‰li u Stfiediska volného
ãasu, aby se (sami ãi ve starostlivém
doprovodu rodiãÛ) vydali na dobro-
druÏnou cestu za zakletou princeznou.
Turistickou vycházku s názvem

Procházka pohádkami uspofiáda-

lo Stfiedisko volného ãasu k pfií-

leÏitosti Dne dûtí a ukonãení

‰kolního roku uÏ podruhé.

Konec ãervna je k organizování

podobn˘ch akcí ideálním ãasem.

V dobû, kdy se ve ‰kolách uzaví-

rají známky a více neÏ na uãení

se myslí na blíÏící se letní prázd-

niny, si dûti rády zpestfií touÏeb-

né oãekávání zábavnou soutûÏí.

Na startu oãekávala srdnaté od-

váÏlivce královna Balónkového

království se sv˘mi pano‰i. Úkol

byl vybubnován, rytífii a rytífiky

dostali plánek trasy a kouzeln˘

náhrdelník, kter˘ jim mûl slouÏit

jako prÛkaz na nebezpeãné cestû

plné zrádn˘ch míst

a pfiekáÏek. Mohlo se

vyrazit.

Cesta do OhÀového krá-

lovství, v nûmÏ byla

ukryta princezna Vufitiã-

ka, vedla pfies osm za-

stavení - království ãi 

území - z nichÏ kaÏdé

mûlo svou erbovní bar-

vu (stejnou jako jeden

z kamenÛ kouzelném

náhrdelníku) a projít

skrz jeho hranice vyÏa-

dovalo splnûní tûÏkého

úkolu. I malé dítû ví, Ïe

vysvobodit princeznu

není nic snadného a kaÏ-

d˘, kdo se o to chce po-

kusit, musí nejprve pro-

kázat své schopnosti. Nejen sílu,

ale i chytrost, vytrvalost a - slu‰-

né vychování. Pfiece si princezna

nevezme nûjaké poleno, které

neumí ani pozdravit.

A tak se smûlí bojovníci ãinili,

co jim síly staãily. Nejdfiíve mu-

seli poznat rÛzné druhy kvûtin,

prolézt provazov˘m bludi‰tûm

pfies území loupeÏníkÛ, vyrobit

si krabiãku v království zeleného

skfiítka a nazdobit si perník

u moudré vûdmy-pekafiky (sliny

se jen sbíhaly a ne v‰ichni odola-

li chutím a donesli sladk˘ v˘ro-

bek aÏ do cíle). Pak je ãekala há-

danka (co Ïe to bylo v té krabici,

do které se smûlo za‰mátrat jen

poslepu?), na Draãím území

zkou‰ka dobré trefy pfii krmení

líté sanû a v Knoflíkovém krá-

lovství zase zkou‰ka zruãnosti

(knoflík tûm nejmen‰ím pomá-

hali pfii‰ít i tatínci!). V tkalcovnû

se dûti nauãily plést koberec

(a zdravit) a pak uÏ je ãekal vy-

touÏen˘ cíl - OhÀové království.

Kdo do‰el aÏ sem a u brány se

prokázal tím, Ïe splnil v‰echny

úkoly, dostal odmûnu - ‰pekáãek

a oplatku z rukou ‰Èastnû vysvo-

bozené princezny Vufitiãky.

A pak uÏ se jen opékalo a zpíva-

lo, a kdyby nezaãalo pr‰et, moÏ-

ná by se tam kolem ohni‰tû sla-

vilo dodnes. ZN

Otevírací doba knihovny o letních prázdninách
PÛjãovní doba knihovny v dobû hlavních prázdnin bude zkrácena o jednu hodinu a v sobotu bude po celou dobu knihovna uzavfiena.

PO, Út, ât, Pá 9.00 - 16.00 hodin, stfieda, sobota - zavfieno

Úplné uzavfiení knihovny: Od 2. srpna do 13. srpna vãetnû Vedení mûstské knihovny
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Nevím uÏ kdo, ale jeden moudr˘ ãlovûk tvrdil, Ïe na svûtû

je jen jedna dobrá Ïena. A radil, aby si kaÏd˘ Ïenat˘ muÏ

myslel, Ïe je to ta jeho. Miguel de Cervantes y Saavedra

Známá i neznámá v˘roãí
11. 7. Svûtov˘ den populace, vyhlásila OSN, v tento den v roce 1987

dosáhl poãet obyvatel Zemû 5 miliard
11. 7. 1799 nar. Joachim Barrande, francouzsk˘ pfiírodovûdec, geolog a pa-

leontolog, vûnoval se mj. v˘zkumu silursk˘ch skal ve stfiedních 
âechách (zemfi. 5. 10. 1883) - 205. v˘r. narození

12. 7. 1924 nar. Jifií Winter-Neprakta, malífi a karikaturista - 80. v˘r. nar.
13. 7. 1399 zemfi. Petr Parléfi, stavitel chrámu sv. Víta v Praze (nar. 1333) 

- 605. v˘r. úmrtí
14. 7. 1939 zemfi. Alfons Mucha, malífi a grafik, pfiedstavitel evropské secese

(nar. 24. 7. 1860) - 65. v˘r. úmrtí
14. 7. 1939 nar. Karel Gott, zpûvák - 65. v˘r. narození
27. 7. 1834 zahájení ãesk˘ch divadelních pfiedstavení v Kajetánském domû

na Malé Stranû - 170. v˘roãí
28. 7. 1869 zemfi. Jan Evangelista Purkynû, pfiírodovûdec, fyziolog, filosof, 

spisovatel, národní buditel (nar. 17. 12. 1787) - 135. v˘r. úmrtí
30. 7. 1419 defenestrace na Novomûstské radnici - praÏsk˘ lid veden˘ 

Janem Îelivsk˘m se zmocnil Novomûstské radnice - zaãátek hu-
sitské revoluce - 585. v˘roãí

31. 7. 1619 Stavovsk˘ snûm v Praze schválil novou ústavu, ãesk˘ stát byl 
promûnûn v konfederaci rovnoprávn˘ch zemí s voliteln˘m pa-
novníkem - 385. v˘roãí

1. 8. 1674 zemfi. Karel ·kréta, malífi (nar. 1610) - 330. v˘r. úmrtí
1. 8. 1879 zemfi. Václav Babinsk˘, legendární loupeÏník (nar. 20. 8. 1796) 

- 125. v˘r. úmrtí
2. 8. 1909 zemfi. Josef Zítek, architekt, stavitel Národního divadla v Praze 

(nar. 4. 4. 1832) - 95. v˘r. úmrtí
3. 8. 1889 nar. Otto Gutfreund, sochafi (zemfi. 2. 6. 1927) - 115. v˘r. nar.
4. 8. 1289 nar. Václav III., král ãesk˘ (zemfi. 4. 8. 1306) - 715. v˘r. nar.
6. 8. Svûtov˘ den boje za zákaz jadern˘ch zbraní - Den Hiro‰imy

- v˘roãí svrÏení první jaderné pumy na Hiro‰imu 1945
6. 8. Mezinárodní den boje lékafiÛ za mír - v˘roãí svrÏení první ja-

derné pumy na Hiro‰imu, slaví se z rozhodnutí v˘konného
v˘boru Mezinárodního hnutí lékafiÛ

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Tomá‰ Bátla ................................................................. Stará Ves

Filip Köhler .................................................................. R˘mafiov

Adéla NároÏná ............................................................. R˘mafiov

Ondfiej Hrabina ............................................................ Horní Mûsto

Adam Chytr˘ ............................................................... Janovice

Adriana Casciani .......................................................... R˘mafiov

Petr Falt˘nek ............................................................... Janovice

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

AneÏka ·tanglicová - Janovice .............................................. 80 let

Helena Novosadová - R˘mafiov .............................................. 81 let

Marie Andr˘sková - R˘mafiov ................................................ 81 let

Hedvika KaÀovská - R˘mafiov ............................................... 81 let

RÛÏena Furiková - Janovice ................................................... 82 let

Elfrida Grossová - R˘mafiov .................................................. 83 let

Jaroslav Pfiecechtûl - R˘mafiov ............................................... 87 let

Ludmila Klime‰ová - R˘mafiov ............................................. 91 let

Rozlouãili jsme se
Alois Peter - R˘mafiov ............................................................ 1967

Ludmila Mrkvová - R˘mafiov ................................................. 1930

Karel Tyl - R˘mafiov ............................................................... 1927

Matrika MûÚ R˘mafiov

NABÍDKA ZÁJMOV¯CH KROUÎKÒ SVâ
PRO ·KOLNÍ ROK 2004/05

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - SRPEN 2004

Pfiihlá‰ky si mÛÏete vyzvednout ve Stfiedisku volného ãasu
bûhem cel˘ch prázdnin mezi 7.00 a 16.00 hod.
Vyplnûné pfiihlá‰ky pfiiná‰ejte v den zahájení

vámi vybraného krouÏku.

V dobû letních prázdnin se zájmové krouÏky ve Stfiedisku
volného ãasu neprovozují. SVâ pofiádá v té dobû letní tábory.

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pofiádá

KURZ TANCE
A SPOLEâENSKÉHO CHOVÁNÍ

pod vedením taneãního mistra Pavla Mûrky

Kurz zaãíná ve ãtvrtek 16. záfií 2004, 18.00 - 21.00 hodin
13 lekcí a závûreãná kolona 17. 12. 2004, cena 650 Kã

Velk˘ sál Stfiediska volného ãasu R˘mafiov

Pfiihlá‰ky odevzdejte v SVâ R¯MA¤OV
Kurz je nutné zaplatit nejpozdûji 16. 9. 2004

Dne 25. ãervence uplynou dva roky od

chvíle, kdy nás navÏdy opustila na‰e drahá

manÏelka, maminka, sestra a teta, paní

Dagmar Furi‰ová
z Janovic u R˘mafiova. 

Za tichou vzpomínku v‰em, kdo jste ji mûli

rádi, dûkují manÏel a dcery Lucie a ·árka.



pátek 9. ãervence 19.30

Vadí nevadí
Romantická komedie (Francie 2003)

Julien a Sophie se znají uÏ od dûtství, a pfiestoÏe se jejich cesty na

stfiední ‰kole roze‰ly, objevuje se ãas od ãasu Sophie v Julienovû Ïi-

votû, aby otfiásla jeho sebejistotou. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 10. ãervence 19.30

Gothika
Thriller (USA 2003)

Uznávaná psycholoÏka Miranda Grey léãí psychicky naru‰ené pacient-

ky ve Woodwardské vûznici. Po setkání s charismatickou vraÏedkyní se

její Ïivot mûní v noãní mÛru, je obvinûna z brutální vraÏdy manÏela

a konãí na pokraji ‰ílenství mezi sv˘mi b˘val˘mi pacientkami. Hrají: 

H. Berry, P. Cruz, R. Downey Jr. ad. Pfiístupn˘ od 15 let

pátek 16. ãervence 19.30

Ztracen v La Mancha
Komedie (VB 2002)

... aneb Terry Gilliam v boji s vûtrn˘mi ml˘ny. Neuvûfiiteln˘ doku-

ment o tom, proã nikdy nevznikl GilliamÛv vysnûn˘ film „MuÏ,

kter˘ zabil dona Quijota“. Úãinkují: T. Gilliam, J. Depp, 

J. Rochefort. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 17. ãervence 19.30

Stra‰ideln˘ dÛm
Rodinná komedie (USA 2003)

Obchodník s nemovitostmi Jim uvízne se svou rodinnou v luxusní vi-

le, která jak se ukáÏe, je plná duchÛ a stra‰idel. Kdo vstoupí, zemfie

... smíchy! V hlavní roli: E. Murphy. MládeÏi pfiístupn˘

pátek 23. ãervence 19.30

Post coitum
Mrazivá city komedie (âR 2004)

Film o vztazích, ze kter˘ch se láska nevytratila, protoÏe tam nikdy

nebyla. Komická fra‰ka, ze které ale postupnû zaãíná mrazit v zá-

dech. ReÏie: J. Jakubisko; Hrají: F. Nero, R. Krajão, L. Vondráãková,

J. Langmajer, M. Boãanová. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 24. ãervence !! 17.00 !!

Petr Pan
Pohádka (USA 2003)

Nové zpracování jedné z nejslavnûj‰ích pohádek v‰ech dob.

DobrodruÏství v Zemi Nezemi, kde neplatí Ïádná pravidla dospû-

l˘ch. MládeÏi pfiístupn˘

pátek 30. ãervence 19.30

Arizona Dream
Tragikomedie (USA/Francie 1993)

Axel, Ïijící v New Yorku, je ve spánku unesen sv˘m bratrancem Paulem

na str˘covu svatbu v rodné Arizonû. Probouzí se s tûÏkou kocovinou

a kolem se zaãínají dít neuvûfiitelné vûci. ReÏie: E. Kusturica; Hudba: 

G. Bregoviã; Hrají: J. Depp, F. Dunaway.  Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 31. ãervence 19.30

Umuãení Krista
Drama (USA 2003)

Film o posledních dvanácti hodinách Ïivota JeÏí‰e z Nazaretu. Film sil-

n˘ a ‰okující sv˘m realistick˘m pojetím notoricky známé biblické pfied-

lohy. ReÏie: M. Gibson; V hlavní roli: J. Caviezel. Pfiístupn˘ od 15 let

pátek 6. srpna 19.30

Party Monster
Drama (USA 2002)

Macaulay Culkin se vrací jako cynická star ‰ílené taneãní scény poãát-

ku 90. let. Naivní Michael se stává hvûzdou noãního klubu, v nûmÏ

mÛÏe pfii dunící hudbû, v tûch nejbizarnûj‰ích kost˘mech a drogovém 

opojení zapomenout na svou nejistotu. Co ale ãeká na konci divoké

párty? Abstinenãní kfieãe, osamûlost, zoufalství a ... vraÏda. V jedné

z rolí se objeví i Marilyn Manson! Pfiístupn˘ od 15 let
Pfiedfilm: Maj kompjuter (2002) - krátk˘ autorsk˘ dokument

Jakuba Sommera o reÏisérovi, houslistovi a majiteli sexshopu v zaje-

tí virtuálního démona.

sobota 7. srpna 19.30

Harry Potter a vûzeÀ z Azkabanu
DobrodruÏn˘ rodinn˘ film (USA 2004)

Harry Potter potfietí bojuje o Ïivot... Je to Harryho tfietí rok

v Bradavicích. Jeho Ïivot je opût ve smrtelném nebezpeãí. Vrah Sirius

Black utekl z kouzelnického vûzení Azkabanu. Jedna vûc by v‰ak

Harryho nikdy nenapadla. Black utekl kvÛli nûmu! MládeÏi pfiístupn˘

a Filmového klubu
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V ãervenci ovládnou Filmov˘ klub Gilliam, Jakubisko a Kusturica
âervenec, to je léto, prázdniny, dovolená,

slunce, koupání, turistika a spousta volného

ãasu. VyuÏít se dá na tisíc zpÛsobÛ, tfieba

k náv‰tûvû páteãního Filmového klubu, kter˘

na tento mûsíc pfiipravil samé lahÛdky.

Nejdfiív pfiiklu‰e na herce Rosinantû „rytífi

smutné postavy“, vysnûn˘ a nikdy nenatoãe-

n˘ don Quijote Terryho Gilliama, ãlena le-

gendárních Monty PythonÛ, po nûm pfiedsta-

ví Juraj Jakubisko svÛj nejnovûj‰í film

s dráÏdiv˘m názvem Post coitum a nakonec

pfiijde i Emir Kusturica se sv˘m jedin˘m 

„americk˘m“ snímkem Arizona Dream.

DÛmysln˘ rytífi don Quijote de la Mancha

prochází svûtovou literaturou, dramatem i fil-

mem jako nesmrteln˘ poutník od chvíle, kdy

mu dal ‰panûlsk˘ romanopisec Miguel de

Cervantes y Saavedra Ïivot. Pobláznûn˘ sní-

lek putující vyprahlou krajinou v doprovodu

vychytralého Sancho Panzy a bojující nejen

s vûtrn˘mi ml˘ny za ãest a slávu své vyvole-

né Dulciney fascinoval i Terryho Gilliama,

kter˘ se v roce 2000 rozhodl natoãit o nûm

film, plánovan˘ uÏ od roku 1991. Nemûlo jít

o klasické ztvárnûní Cervantesovy pfiedlohy,

ale o sblíÏení pfiíbûhu ze 17. století se svûtem

moderní doby. Do hlavních rolí filmu MuÏ,
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kter˘ zabil dona Quijota se Gilliamovi poda-

fiilo získat hvûzdy jako Jean Rochefort,

Johnny Depp a Vanessa Paradisová a ve chví-

li, kdy objevil i optimální exteriéry k natáãe-

ní, zdálo se, Ïe právû vznikající dílo bude

skuteãnû skvûlou podívanou.

Îádn˘ takov˘ snímek se obvykle neobejde

bez dokumentu o natáãení, známého to filmu

o filmu. Autorství doprovodného dokumentu

se ujala dvojice Keith Fulton a Louis Pepe,

která provázela Gilliamovy kroky od pfiíprav-

n˘ch prací aÏ do ‰panûlské pou‰tû, kde se za-

ãalo natáãet. Jejich v‰udypfiítomná kamera

mûla bûÏn˘m zpÛsobem zachytit proces vzni-

ku filmu vãetnû rozhovorÛ s hlavními prota-

gonisty a nejdfiív to skuteãnû vypadalo, Ïe to-

mu tak bude. Ov‰em natáãení Gilliamovy

velkorysé donquijotské vize od poãátku pro-

vázely problémy a nejasnosti, které se vr‰ily

a nezadrÏitelnû rostly do rozmûrÛ absolutní

katastrofy. V‰e vyvrcholilo bûhem prvních

natáãecích dnÛ v pou‰ti. Nejprve poru‰ily

právû vznikající zábûry prolétávající stíhaã-

ky, poté dé‰È, kter˘ zniãil i ãást kamerového

vybavení, a nakonec tûÏce onemocnûl pfied-

stavitel dona Quijota Jean Rochefort.

GilliamÛv vysnûn˘ projekt zkrachoval

je‰tû dfiíve, neÏ získal první reálné ob-

rysy. Zbyl ov‰em dokument Ztracen
v La Mancha - film o filmu, kter˘ ne-

byl nikdy natoãen. Dokument zcela je-

dineãn˘, okofienûn˘ ‰petkou monty-

pythonského humoru a vypovídající

mnohé o tom, co zÛstalo jen zmarnû-

n˘m, ale zato velkolep˘m snem.

„Post coitum animal triste“ praví la-

tinské pfiísloví, které si do erbu svého

nejnovûj‰ího filmu vepsal Juraj

Jakubisko. Legenda ãesko-slovenské

kinematografie si tentokrát vzala na

mu‰ku nikoliv postkoitální smutek,

n˘brÏ pohlavní akt sám, ve v‰ech jeho

moÏn˘ch i nemoÏn˘ch podobách, a uãinila

jej hlavním tématem své „mrazivé city ko-

medie“ Post coitum, která od okamÏiku, kdy

byla uvedena do kin, sklízí rozporuplné re-

akce. Ne Ïe by nûjak zvlá‰È pobufiovala tím,

o ãem vypráví, sex uÏ dávno pfiestal b˘t ve

filmu tabu. Kritika se spí‰e pozastavuje nad

tím, proã jenom sex, proã takhle a ne jinak

a proã vÛbec. Jsou mnozí, ktefií v tom vidí

chab˘ pokus stárnoucího reÏiséra natoãit

film o citové prázdnotû souãasné doby, které

ov‰em pfiíli‰ nerozumí, ale najdou se i tací,

ktefií hlub‰í smysl i nesporné

kvality Jakubiskovu filmu pfii-

znávají. Je otázkou, na kterou

stranu se pfiikloní divák.

Jakubisko sice opravdu natoãil

film o sexu, nicménû byli by-

chom nespravedliví, kdybychom

ho deklasovali na úroveÀ béãko-

v˘ch eroÈákÛ. Sex je v Post coi-
tum hlavním pojítkem mezi osu-

dy devíti postav, ãtyfi muÏÛ a pû-

ti Ïen, které se v˘znamnû li‰í co

do charakteru i pfiístupu k onomu

aktu fyzického splynutí.

Najdeme tu vûãnû zhuleného

rockera (Richard Krajão), chladnû vypoãíta-

vého kariéristu s bizarními úchylkami (Jifií

Langmajer), pfiestárlého hipíka (Franco Nero)

i naivního mladíãka (Mira Nosek), na proti-

pólu zase ne‰Èastnû vdanou barmanku

(Mahulena Boãanová), úspû‰nou manaÏerku

(Eva Elsnerová), panenskou puberÈaãku

(Lucie Vondráãková), vilnou mediãku

(Sandra Pogodová) a zdravotní sestru na vdá-

vání (Beata Greneche). Jejich cesty se bûhem

filmu kfiiÏují, obvykle v téÏe situaci (v˘hrad-

nû heterosexuálnû), a v‰echny, jak se zdá,

smûfiují k jedinému - k hledání skuteãného ci-

tu, jenÏ je ov‰em dopfián jen málokomu.

Podle vlastních slov reÏiséra je film Post co-
itum pfiizpÛsoben vnímání ãlovûka 21. stole-

tí. TvÛrci pracovali s moderními natáãecími

postupy, s poetikou videoklipu a plakátu, te-

dy zkratkovit˘ch ÏánrÛ, v nichÏ se mísí líbi-

vost s triviálností a v˘stiÏnost s kfiiklavostí.

Hodnoty, charaktery a vztahy jsou symboli-

zovány, coÏ vÏdycky pfiiná‰í hrozbu zjedno-

du‰ení ãi pfiímo karikatury. Má-li b˘t poslá-

ním Jakubiskova filmu právû

zkarikovaná podoba souãasné-

ho Ïivotního stylu, v nûmÏ pfie-

vládá citová vyprahlost a hlav-

ním hnacím motorem i mûfiít-

kem v‰eho je pouhá kopulace,

pak je to obrázek velice nemi-

losrdn˘. Dost moÏná pak jde

o provokaci, jejíÏ dosah se sku-

teãnû projeví aÏ ãasem.

Poslední ãervencov˘ pátek na-

bídne Filmov˘ klub ménû zná-

m˘ snímek jugoslávského reÏi-

séra Emira Kusturici Arizona
Dream z roku 1993. Autor, kte-

r˘ se proslavil pfiedev‰ím filmy Underground
a âerná koãka, bíl˘ kocour, jej natoãil bûhem

doby, kdy pfiedná‰el na Columbia University

v New Yorku. Jako pfiedloha mu poslouÏil

scénáfi jednoho ze studentÛ, ov‰em Kusturica

text v˘znamnû pfiepracoval a dodal mu

známky svého osobitého stylu. Z pÛvodnû

akãního dûje s kriminální zápletkou se pod

jeho rukama stal tragigroteskní pfiíbûh obe-

stfien˘ atmosférou magického realismu.

Na poãátku filmu je stráÏce ryb v manhattan-

ské zátoce Axel (Johnny Depp) une-

sen sv˘m bratrancem Paulem

(Vincent Gallo) do rodné Arizony, aby

se, byÈ proti své vÛli, zúãastnil str˘co-

vy svatby. Ocitá se na rodinné used-

losti, kterou ovládají dvû Ïeny - smy-

slná Elaine (Faye Dunawayová), která

by se chtûla nauãit létat, a její dcera,

Grace (Lili Taylorová), která touÏí po

sebevraÏdû a pfievtûlení do Ïelvy. Axel

se stane pfiedmûtem zájmu obou a ja-

k˘msi katalyzátorem jejich vyostfiené-

ho vztahu, kter˘ tíÏí dávná Elainina

vina na smrti dívãina otce. Rodinnou

sestavu doplÀuje str˘ãek Leo (Jerry

Lewis) a jeho mladiãká nevûsta (mo-

delka ãeského pÛvodu Pavlína Pofiízková).

Kusturica, pfiestoÏe natáãel v americkém

prostfiedí s americk˘mi herci a na základû 

americké pfiedlohy, zÛstal vûren sv˘m slo-

vansk˘m kofienÛm a vÛbec evropskému pÛ-

vodu, kter˘ se projevuje v neamerické mno-

hovrstevnatosti vyprávûní. Reáln˘ dûj filmu

je nadná‰en lehkou melancholií a ovzdu‰ím

snÛ a kouzel, v nûmÏ se vzná‰í v‰echno, co

(ne)umí létat - Ïeny, ryby i sanitka, odváÏejí-

cí Gracina otce na Mûsíc, to v‰e podbarveno

v˘tvarnou stránkou zábûrÛ a sugestivní hud-

bou Gorana Bregoviçe. Arizona Dream má

v‰ak i dal‰í v˘znamovou rovinu - prostfied-

nictvím rÛzn˘ch odkazÛ a citací vzdává hold

velk˘m filmov˘m osobnostem od Victora

Fleminga, autora muzikálu âarodûj ze zemû
Oz, pfies Andreje Tarkovského, Martina

Scorseseho, Francise Forda Coppolu,

Alfreda Hitchcocka aÏ k Milo‰i Formanovi.

Filmov˘ ãervenec je bohat˘ a ani srpen ne-

zÛstane pozadu. Po exkluzivní pfiehlídce bi-

zarností ve filmu Party Monster s Macau-

layem Culkinem v hlavní roli se mÛÏete tû‰it

na trojici filmÛ kultovního reÏiséra Davida

Lynche, vãetnû v bfieznu avizovaného a ne-

doraziv‰ího Sloního muÏe. ZN
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Získat korunní majetek do dûdiãné-

ho majetku nebylo v 16. století nic

lehkého. Ani panovník sám, ani loa-

jální královská rada nehodlala roz-

dávat ãi rozprodávat dal‰í beztak uÏ

za JagelloncÛ ztenãen˘ korunní ma-

jetek, kter˘ byl nejen základním

zdrojem penûz pro státní pokladnu,

ale zároveÀ v˘znamn˘m prostfied-

kem k udrÏování moci. Jak jsme si

jistû v‰imli dfiíve, také ‰lechta se

snaÏila co nejvíce zaokrouhlit svÛj

soukrom˘ majetek. Zatímco získat

Janovicko 1582 do zástavy po od-

stupujícím Vavfiincovi Ederovi za

·tiavnice nepfiedstavovalo Ïádn˘ zá-

sadní problém, nastaly zdlouhavé ta-

hanice o rok pozdûji, kdy se

Ferdinand pfiesvûdãil o zásobû Ïe-

lezn˘ch rud na hank‰tejnsk˘ch do-

lech a poÏádal o odprodej panství do

dûdiãného majetku. Královská rada

se postavila ostfie proti, coÏ svûdãí

o tehdej‰ích kvalitách na‰í oblasti.

Nakonec pomohl sám Rudolf II.,

kter˘ si pfiíjemného, vzdûlaného 

a umûnímilovného Hoffmanna

upfiímnû váÏil a fiadil jej do nevelké-

ho krouÏku nejdÛvûrnûj‰ích pfiátel.

Ostatnû k odporu králov˘ch radÛ

zcela jistû pfiispûl i neãekan˘ pfiestup

donedávna katolického velmoÏe

Hoffmanna na luterství, kter˘ v‰ak

nemÛÏeme doloÏit Ïádn˘m pfiesnûj-

‰ím datem. Nicménû autorita císafie

pfieváÏila mínûní rady a Ferdinand

panství získal, coÏ ov‰em nebylo

zdaleka v‰e, neboÈ na panství je‰tû

vázly dal‰í peníze. Bylo je‰tû nutno

vyplatit zafiízení, jeÏ vybudovali

Ederové, tfieba „s tfiími hamry Ïelez-

nejmi, s d˘maãkami (pecemi) k tûm

hamróm náleÏejícími“ a „s pivova-

rem (janovick˘m), v kterémÏto pi-

vovafie pivo se vafiiti a vystavovati

mÛÏe, v‰ak bez újmy a pohor‰ení

práva a spravedlivosti mû‰ÈanÛ r˘-

mafiovskejch ...“.

Zmínili jsme se jiÏ dfiíve, Ïe hlav-

ním lákadlem pro Hoffmanny bylo

rudné bohatství, jeÏ panství nabíze-

lo. V‰e bylo samozfiejmû vázáno téÏ

na kapitál, kter˘ bylo moÏno do

podnikání vloÏit, a ten nespornû bo-

hatému rodu rozhodnû nechybûl,

stejnû jako znalosti tehdy moderní-

ho hutnictví a schopnosti úspû‰nû

podnikat. Nic z toho Ferdinand ne-

postrádal a nutno jen mlãky obdivo-

vat, s jakou erudicí a nasazením do-

kázal obstát ve vysok˘ch dvorních

funkcích s nesmírn˘m mnoÏstvím

spoleãensk˘ch povinností, jimÏ se

nedalo vyhnout, a zároveÀ skvûle

a mnohem racionálnûji neÏ pfied-

chÛdci hospodafiit na roztrou‰en˘ch

statcích janovické vûtve rodu.

Hoffmannské Ïelezáfiství je nespor-

nû obdivuhodnou kapitolou na‰eho

regionu. Na panství se na pozvání

jeho nového majitele objevili tehdy

nejv˘znamnûj‰í evrop‰tí Ïelezáfi‰tí

odborníci z jeho rodného ·t˘rska

a rychle zmûnili zdej‰í hutnictví do-

slova ve zlat˘ dÛl. Vavfiinec Eder,

kterému bylo jasné, Ïe pfii‰el nebez-

peãn˘ konkurent a císafiÛv pfiítel, ih-

ned odprodal ve‰kerá mnohdy jiÏ

zastaralá zafiízení, které se sv˘mi

pfiedky vybudoval, a tak získal

Ferdinand hned na poãátku tfii ham-

ry: „jeden hamr u dvora Janov-

ského (Dvorsk˘), v kte-

rémÏto se Ïelezo dûlá ...“

a „d˘maãka s dvûma pe-

cemi i s v‰ím náãiním

k tomu hamru náleÏi-

tejm ...“, téÏ „druhej

hamr pod R˘mafiovem

(Stfiíbrn˘) leÏící s d˘-

maãkou (pec) ... a dvû-

ma pecemi. TolikéÏ také

tfietí hamr nad R˘mafiovem

leÏící, kter˘Ï slove vla‰skej

(podle velkého italského kladiva),

ku kterémuÏto hamru obzvlá‰tû d˘-

maãka o dvou pecích, v kterejÏ se

z toho hamru Ïeleza dejmají.“ K to-

mu patfiila téÏ dosud zakoupená

a dovezená ruda, neboÈ hank‰tejn-

ská kuti‰tû nejspí‰e nedodávala po-

tfiebné mnoÏství rudy, jeÏ byla navíc

ménû kvalitní, a samozfiejmû téÏ

v‰echny Lorencovy (Vavfiincovy)

„doly, v kterejch se Ïelezná ruda do-

bejvá ... s uhlím milífiskejm ...“. Pa-

matovalo se na v‰e.

Marnû královská rada nadále tvrdi-

la, Ïe cena za bohaté (sic!) panství

(kam jsme to dopracovali) je pfiíli‰

nízká a Ïe Eder prodával nejen svÛj,

ale i markrabûcí majetek. 18. záfií

1583 udûlil Rudolf II. Ferdinandovi

panství do dûdiãného drÏení (alod)

za nemalou ãástku 31 858 zlat˘ch,

pouze „kovy a doly stfiíbrné na ho-

rách hank‰tejnsk˘ch leÏící“ si pone-

chal vládce zemû nadále, jak bylo

zvykem. ZároveÀ za pochybn˘

EderÛv majetek zaplatil nov˘ maji-

tel dal‰ích 15 490 tolarÛ. Jisté je, Ïe

podobnû jako Ederové o nejistotu

získávání drah˘ch kovÛ stejnû ne-

stál, pouãil se jiÏ dfiíve na dûdiã-

n˘ch statcích v Rakousku i osudech

dal‰ích, kdo ve snaze rychle zbo-

hatnout utopili cel˘ svÛj majetek

v dolech.

Vzhledem k své ãinnosti na Hradû

vût‰inou spoléhal na své zástupce

hejtmana Jaroslava Vlachovského

z Vlachovic (+1598) i dÛchodního

Martina Krále, které prozíravû pfie-

vzal od pfiedchÛdce, av‰ak jako do-

br˘ hospodáfi nezapomnûl velmi

bedlivû sledovat dûní na panství

a pozvolna je modernizovat.

Konzervativní názory a nápadné

zbohatnutí hejtmana nezÛstaly pro-

zíravému Hoffmannovi utajeny

a asi byly pfiíãinou jeho propu‰tûní

roku 1587. Radûji svûfiil jeho funkci

naprosto spolehlivému a ãestnému

Martinu Královi. ZároveÀ vznikl

pro hospodafiení dokonal˘ úãetní

systém, kter˘ bránil v ãinnosti ne-

poctivcÛm. Teprve po Martinovû

smrti (asi 1601) a nedlouho potom,

co Ferdinand ode‰el ode dvora, se

na místû hejtmana panství objevil

zdatn˘ Ïelezáfisk˘ odborník Izák

Pfändler z Losberku, dfiíve správce

panství Ischel v Horních Rakousích,

pfiistûhoval se spolu se sv˘m

vynikajícím uãitelem a pfií-

telem Hoffmannov˘m,

proslul˘m montanistou

Hansem Steinberge-

rem. Oba luteráni se

zaslouÏili o vynikající

reformu tûÏby soli

v Solné komofie a nyní

prchali pfied náboÏen-

sk˘m útlakem. Pfändler

se okamÏitû pustil do prá-

ce. Zaãal nejdfiíve ve velkém

modernizovat panské doly dfiíve

propÛjãované kovkopÛm, protoÏe

dosavadní podnikatelé nebyli spo-

lehliví a jejich nepravidelné dodáv-

ky závisely na momentálních fi-

nanãních moÏnostech.

Vrchnost se nyní starala o trval˘ pfií-

sun potfiebn˘ch technick˘ch pro-

stfiedkÛ a budování zafiízení k báÀ-

ské ãinnosti, stejnû jako o v˘dfievu,

ba i lÛj na svícení. Podílela se na ra-

Ïení nov˘ch ‰tol. Pfiíkladem mÛÏe

b˘t dÛl sv. Merty u Re‰ova, kter˘

spravoval Merta Richter, nebo ‰toly

v Pittenwaldu nad Hornomûstskou

zatáãkou propÛjãené Jifiímu Waid-

lichovi, Richterovi a Folt˘nu

Hammerovi. Doly koneãnû dosáhly

díky novému zafiízení do podstatnû

vût‰ích hlubin neÏ za EderÛ a ãin-

nost vrchnosti podnítila k zlep‰ení

práce i soukromé kverky (majitele

dolÛ), jichÏ v‰ak stále ub˘valo.

Rudy z panství byl najednou dosta-

tek a její pfiísun nyní potahy zaji‰Èo-

vala na své náklady vrchnost.

Pokud se dopravy úãastnili poddaní,

tak vÏdy za slu‰nou mzdu a nikdy

formou roboty jako dfiív ãi na

Sovinecku. Hoffmannové dobfie vû-

dûli, jakou v˘hodou je zainteresovat

zamûstnance na díle, ale jejich jed-

nání nelze upfiít ani humánní zása-

dy. Drobnûj‰í a podstatnû lacinûj‰í

prostfiedky, tj. kladiva, klíny, ‰piãá-

ky, kracle, háky, lopaty, provazy

a kahance si opatfiovali havífii sami

od kováfiÛ ãi hrnãífiÛ, ktefií pracova-

li u dolÛ nebo od r˘mafiovsk˘ch fie-

meslníkÛ. Horníky nutila k vût‰í v˘-

konnosti odmûna za mnoÏství vyru-

bané rudy, délku vyraÏené ‰toly

a dopravu materiálu vãetnû hlu‰iny

na povrch, pfiedev‰ím v‰ak pomûrnû

vysoké platy. Ani kverkové nepfii‰li

zkrátka, vrchnost dovedla dobfie 

ocenit dodanou rudu. Také rudu

k hamrÛm dováÏela vrchnost sv˘mi

koÀsk˘mi potahy, nikoli poddaní

v rámci robotních povinností.

Druhou dÛleÏitou poloÏkou v jano-

vickém hospodafiení byla samozfiej-

mû i hutní zafiízení. K star‰ím ede-

rovsk˘m urychlenû pfiibyla nová.

Asi jiÏ za Ferdinanda do‰lo k pfie-

stavbû Dvorského hamru, kter˘ si

nyní nezadal s progresivními vzory

z Korutan a KraÀska (Krajiny).

Vznikla v˘raznû produktivnûj‰í

a v˘hodnûj‰í vysoká pec a slévárna,

první zafiízení toho druhu na území

na‰eho státu a vzor na‰eho celého

budoucího hutnictví. První napodo-

bitele na‰la v Malé Morávce na pan-

ství pánÛ z Vrbna. HuÈ tavila vedle

rudy téÏ opotfiebované Ïelezné

pfiedmûty. Vedle polotovarÛ ve for-

mû dobfie zkujnûn˘ch tyãí zaãala

vyrábût podle okamÏit˘ch potfieb tr-

hu i hotové v˘robky. Lily se trubky

na vodu, hrnce, hmoÏdífie, pánve,

ãepy, tlouky, ro‰ty, plechy aj., ale

i masivní hamerní kladiva a jiné

velké kusy na zakázku.

V Edrovicích vyuÏila blízk˘ch hutí

nová drátovna. RÛst v˘roby byl im-

pozantní. R˘mafiov-ské hutû, kaÏdá

se dvûmi vodními koly, dostaly vel-

kou moderní v˘hÀovou pec a po

dvou párech nov˘ch mûchÛ. V jano-

vick˘ch hutích na rozdíl od zastara-

l˘ch sovineck˘ch pracovaly v˘-

hradnû námezdní síly za plat odpo-

vídající jejich v˘konu. Stejnû pla-

cen téÏ t˘dnû ‰afáfi, vedoucí kováfi-

sk˘ch a hutních prací. Hutníci a slé-

vaãsk˘ mistr dostávali peníze za vá-

hu vytaveného Ïeleza podle sloÏi-

tosti odlévání, stejnû na tom byli

kováfii a fiezaãi. Pfiedním kriteriem

odmûny nebyla jen kvalita a mnoÏ-

ství, ale fieãeno dne‰ními slovy, sta-

bilizace kádrÛ. Hoffman-nové i zde

platili nadobyãej dobfie, pfiesnû pod-

le slov Ferdinandova bratra Jana:

„KdyÏ chce mít vrchnost lidi, musí

tyto také odmûnit, aby mohli zÛstat.

NeboÈ sluÏebníci, pokud slouÏí,

mají b˘t fiádnû odmûnûni!“ StûÏí

napfiíklad uvûfiit, Ïe slévaãsk˘ mis-

tr s pomocníkem vydûlávali pfii v˘-

robû drcené rudy (‰lichu) pro huÈ

v tzv. puch˘rnû podstatnû víc neÏ

Jan Breuer, vrchnostensk˘ správce

s roãním platem 50 tolarÛ. Ov‰em

za ‰patnou práci se pochopitelnû ze

mzdy pofiádnû strhávalo nebo ne-

byl t˘denní plat vyplacen vÛbec.

V‰ichni bydlili blízko hutí v dom-

cích, jeÏ si mohli od pána zakoupit.

Pokud tak neuãinili, nebyla jim vy-

mûfiena Ïádná ãinÏe, ale „museli

vûrnû pracovat“. No, proti tomu se

dá stûÏí nûco namítnout. Problémem

byl za Ferdinanda odbyt, pfiedev‰ím

se prodávalo poddan˘m fiemeslní-

kÛm a men‰ím Ïelezáfisk˘m v˘rob-

nám, ale vozilo se téÏ do ·umperka,

Zábfiehu i Uniãova a postupnû se po-

dafiilo proniknout téÏ do Olomouce,

Litovle, Nového Jiãína i dál.

Mgr. Jifií Karel

Ferdinand Hoffmann a janovické Ïelezáfiství
Z historie
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Mûstské muzeum a galerie Octopus

3. 7. - 22. 7. Lubomír Dostál, Markéta Kuxová,
Adam Dostál - malba a grafika (velk˘ sál)

4. 7. - 22. 8. Ivan Sajkala, Ján Sajkala,
Katefiina Hrbáãová - umûlecká fiemesla 

- repliky historick˘ch zbraní, keramika, 

‰perky (mal˘ sál)

5. 7. - 22. 7. Jan Kahoun - historické pfiilby (mal˘ sál)

Umûní a fiemeslo
Galerie Octopus pfii

mûstském muzeu nabízí

dvû zajímavé v˘stavy.

První z nich pokraãuje

v tradici rodinn˘ch insta-

lací a umoÏní pfiátelÛm

umûní seznámit se s nej-

novûj‰í tvorbou pfiíslu‰-

níkÛ hornolodûnické ro-

diny DostálÛ. KaÏd˘

z nich uÏ u nás vystavo-

val a v‰echny jejich prá-

ce se vÏdy setkaly

s ohromn˘m zájmem

R˘mafiovanÛ i náv‰tûvní-

kÛ mûsta.

Markéta Kuxová se za-

mûfiila na neobyãejnû

jemnou grafiku a kniÏní ilustraci, její manÏel Lubomír Dostál pfiispûl svou

nezamûnitelnou figurální grafikou a malbou s nábojem duchaplného Ïer-

tování. Jejich syn Adam se u nás pfiedstavuje teprve podruhé, ale nabízí

vyspûlou abstraktní grafiku a malbu inspirovanou jesenickou pfiírodou.

V̆ stava konãí jiÏ 22. ãervence.

Druhá v˘stava nás uvádí do tajemn˘ch dílen star˘ch umûleck˘ch fiemesl-

níkÛ, jimÏ vdechli nov˘ Ïivot jejich dne‰ní následovníci, a je první svého

druhu v celé historii Galerie Octopus. Katefiina Hrbáãová pfiispívá voln˘m

zpracováním témat pravûké a starovûké keramiky. Kováfi a konzervátor

Ivan Sajkala pfiiná‰í repliky historick˘ch zbraní ze ‰irokého spektra od

starovûku po renesanci i ukázku plátového brnûní, jeho bratr Ján doplÀu-

je celek kolekcí ‰perkÛ. Do konce ãervence lze shlédnout i zajímavé his-

torické pfiilby od zruãného bruntálského platnéfie Jana Kahouna. V̆ stava

konãí 22. srpna.

Obû v˘stavy jsou pfiehlídkou nemalého lidského umu, fantazie, erudice,

trpûlivosti a houÏevnatosti, ale téÏ úctyhodné snahy, abychom v dne‰ní 

uspûchanosti nezapomnûli na dokonalost a krásu práce dávn˘ch pfiedkÛ. 

Mgr. Jifií Karel

Prázdninové v˘stavy

Kalendáfi celomûstsk˘ch akcí
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recenze
OÏivené baroko

Opera zrovna nepatfií k ÏánrÛm

masové zábavy a uÏ vÛbec ne

k pravidelnému repertoáru kul-

turních pofiadÛ na mal˘ch mûs-

tech. Pfiesto, anebo snad právû

proto, naskytne-li se v R˘mafiovû

moÏnost shlédnout operní vy-

stoupení, znamená to samo o so-

bû velkou senzaci, která bez pro-

blémÛ zaplní hledi‰tû. A pak se

dostaví vzácná shoda - nároãné

pfiedstavení nesporné umûlecké

hodnoty provází neãekaná ná-

v‰tûvnost, v na‰em konkrétním

pfiípadû dokonce i pfies prudkou

prÛtrÏ mraãen, která by se jinak

zcela jistû stala argumentem,

proã nevytáhnout paty z domu.

V‰ichni, kdoÏ se navzdory poãa-

sí v sobotu 19. ãervna vydali do

barokní kaple V Lipkách na neo-

barokní operu Tomá‰e Hanzlíka

Yta nevinná, rozhodnû nelitovali.

Tomá‰ Hanzlík se zab˘vá barok-

ní hudbou jiÏ od dob sv˘ch studií

na Univerzitû Palackého

v Olomouci. Ve stfiedu jeho od-

borného zájmu stojí ãe‰tí piaris-

tiãtí skladatelé 17. a 18. století,

mezi nimi i dílo regenta zpûvác-

kého semináfie v KromûfiíÏi

a tvÛrce duchovní i svûtské hud-

by Jana Kopeckého (1696-1758).

Dochovaná libreta Kopeckého

latinsk˘ch oper Endymio a Yta
innocens se stala mladému muzi-

kologovi nejen studijním materi-

álem jeho disertace, ale také pod-

kladem vlastního komponování.

V roce 2001 pfiedstavil Hanzlí-

kÛv soubor Ensemble Damien

novodobou verzi Endymia, na

poãátku února leto‰ního roku se

ve Stavovském divadle uskuteã-

nila premiéra Yty innocens, jejíÏ

první repríza se konala právû

v R˘mafiovû.

Zatímco Endymio ztvárÀuje an-

tickou báji o sliãném mladíkovi,

kter˘ upadl do vûãného spánku,

a navazuje pfiitom na star‰í ital-

skou pfiedlohu, látka druhé

Kopeckého opery ãerpá ze ‰véd-

sk˘ch dûjin v literárním podání

jezuity Petruse Ribadeinery.

Kopeck˘ zpracoval nejen libreta,

ale vytvofiil k obûma operám

pravdûpodobnû i hudbu. Notov˘

záznam se v‰ak nedochoval.

Kopeckého Endymio mûl premi-

éru v roce 1727 a Yta o rok po-

zdûji, pfiesnû 12. záfií 1728, v den

narozenin kardinála Schrat-

tenbacha. Pro Tomá‰e Hanzlíka

se stal inspirací nejen text libreta,

ale i historická situace premiéry,

takÏe divák mohl, jako jeden

z ãetn˘ch dobov˘ch odkazÛ,

spatfiit také postavu obstaroÏního

kardinála (v R˘mafiovû ji ztvárnil

Jifií Taufer), kter˘ dal sv˘m pfií-

chodem do hledi‰tû pokyn k za-

ãátku produkce a na závûr ji

sv˘m odchodem zavr‰il.

Dûj jednoaktové opery Yta inno-
cens neboli Yta nevinná je v sou-

ladu s barokní poetikou velmi

dramatick˘, emocionálnû vypja-

t˘, pln˘ zvratÛ a intrik. Hlavní

hrdinkou je krásná a u‰lechtilá

‰lechtiãna Yta (Anna Jelínková),

kterou její manÏel hrabû Henrik

(Jan Miku‰ek, mimo jiné pfied-

stavitel Dominika Ha‰ka v opefie

Nagano) v návalu Ïárlivosti ne-

chá za domnûlou nevûru svrh-

nout do propasti. Z boÏí vÛle je

v‰ak Yta zachránûna, rozhodne

se pro Ïivot v pfiírodû a sbliÏuje

se s chudou past˘fikou Rurillou

(Vûra ·imÛnová). Henrika mezi-

tím trápí ‰patné svûdomí, zosob-

nûné ãern˘m stínem (Jana

Synková), pomstu mu slibuje ta-

ké Ytina sestra Virgildis

(Markéta Veãefiová). Posedlá

spravedliv˘m hnûvem chce

Virgildis k pomstû vyuÏít

Henrikova pfiíbuzného Menandra

(Radek Prügl), kter˘ ji miluje.

Do sítû intrik a nedorozumûní se

zaplete i HenrikÛv lesní správce

Ferildus (Pavel Ma‰ka). Pfiíbûh

vrcholí scénou zbûsilého lovu,

jehoÏ obûtí mÛÏe b˘t kdokoliv,

tragédii nakonec odvrátí sama

Yta, která vystoupí ze svého ú-

krytu a odpu‰tûním uhasí 

oheÀ nenávisti. Její smífilivé ges-

to v‰ak nevede k happyendu,

Virgildis zÛstává nesmifiitelnou,

Henrikovi zbyl osamûl˘ smutek

a v˘ãitky.

Opera je inscenována do malého

prostoru, odehrává se prakticky

bez kulis a s minimem rekvizit,

zato v pompézních kost˘mech,

jejichÏ autorkou je Vendula

Johnová. Sedmiãlenn˘ orchestr

pod vedením Marka âermáka

sídlí v pozadí, protagonisté jed-

notliv˘ch scén vystupují pfied nûj

a na prázdném jevi‰ti vytváfiejí

dûj pouze sv˘m zpûvem a názna-

kovit˘mi pohyby, zakotven˘mi

v barokní gestice. NejpÛsobivûj‰í

se v tomto ohledu jeví synchroni-

zovan˘ tanec Henrika a Umbry,

jeho stínu, v páté scénû. Umbra

je Henrikov˘m vûrn˘m negati-

vem, je odûna do ãerni s v˘jim-

kou rukou, které jsou rÛÏové jako

sama nevinnost, zatímco ruce

Henrikovy zbarvuje temn˘ od-

stín jeho viny. Jejich pohybová

kreace, znázorÀující dvû proti-

kladné tváfie v jediné lidské by-

tosti, pfiedstavuje jeden z vrcholÛ

dramatického napûtí.

Tomá‰ Hanzlík charakterizuje

styl svého díla jako neobarokní

minimalismus, lze jej ov‰em za-

fiadit i do ‰ir‰ího rámce postmo-

derní poetiky, k níÏ se pfiifiazuje

zejména mnohostrannû rozvinu-

t˘m principem citace. Jako pod-

klad skladateli poslouÏilo zmínû-

né libreto Jana Kopeckého,

ov‰em v˘znamnû zkrácené a co

do rozvíjení dûje „zrychlené“,

pozmûnûné i z hlediska konfigu-

race postav (Hanzlík vypustil po-

stavu posla a nahradil ji zcela 

originální Umbrou). V linii hu-

dební fieãi autor navazuje na mo-

tivy rÛzn˘ch barokních skladeb,

jak jinak neÏ od piaristick˘ch

tvÛrcÛ, a odkazuje k barokní

hudbû rovnûÏ v rovinû jednotli-

v˘ch prvkÛ a tvárn˘ch postupÛ.

A o zmrtv˘chvstání kardinála

Schrattenbacha jiÏ byla fieã.

Pfiedstavení Hanzlíkovy Yty inno-
cens bylo r˘mafiovsk˘m publikem

pfiijato s nad‰ením. Opera, oÏivu-

jící hudbu star˘ch barokních mist-

rÛ a pfiitom naprosto souãasná

a dne‰nímu divákovi srozumitel-

ná, byla odmûnûna mohutn˘m po-

tleskem. K dokonalosti celého vy-

stoupení pfiispûl i akusticky pfiíz-

niv˘ prostor kaple V Lipkách,

v níÏ se dle slov jednoho z aktérÛ

Pavla Ma‰ky zpívalo dokonce lé-

pe neÏ pfii premiéfie ve

Stavovském divadle. Dodejme, Ïe

hlavním organizátorem pfiedsta-

vení byla ZU· R˘mafiov a spon-

zorem firma RD R˘mafiov. ZN
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Studentsk˘ klub
- -  -   Pozor! Pfiipomínáme -  -  -

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu vyhlásily

Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské
V tûchto kategoriích: ✑ poezie

✑ próza

✑ ilustrace
SoutûÏe se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘ bez ohledu

na vûk, spoleãenské postavení, náboÏenské

vyznání a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ potr-

vá aÏ do konce srpna, kdy budou pfiíspûvky

bez rozdílu vyhodnoceny odborníky na slovo

vzat˘mi. V záfií bude pro autory tûch nejlep-

‰ích uspofiádán literární veãer spojen˘ s v˘-

stavou a vyhlá‰ením a ocenûním vítûzÛ.

SoutûÏ není tematicky, Ïánrovû ani teritoriál-

nû vymezena (hranice r˘mafiovského regionu

nejsou zavazující). Zasílejte nám své básnû,

povídky, fejetony i v˘tvarné poãiny, ty nej-

zajímavûj‰í budeme prÛbûÏnû otiskovat.

KaÏd˘ pfiíspûvek opatfiete sv˘m jménem

a kontaktem.

ZdeÀka Kabelíková: Babiãko, kdy zemfie‰?
„Babíí, mÛÏu jít k vám nahoru?“ ozval se

dûtsk˘ hlásek pod schodi‰tûm.

„Tak jen pojì,“ odpovûdûl mu Ïensk˘ hlas

s potû‰ením a zjevnou radostí. Pak dodal:

„Jde‰ k nám na náv‰tûvu?“ Pozor! V‰eho

nechej a vûnuj se tomu rarachovi, varovalo

ji celé tûlo.

„Babi, co dûlá‰?“ halasil, sotva se objevil

na podestû.

„Teì uÏ nic, Pavlou‰ku, pÛjdu s tebou do 

ob˘váku a pfieãtu si moÏná noviny.“

„MÛÏu si pÛjãit fotky?“ zeptal se a uÏ ‰ra-

motil spodními dvífiky sekretáfie.

„Tak dobfie, ale aÈ je nevysype‰! A pfiines je

ke mnû, budeme si je

prohlíÏet spolu.“

Vsunul jí album mezi

ruce, rozevfiel je

a zkoumavû prohlíÏel

první fotografie pod

prÛhlednou fólií.

„Babi, kde jste to tady

byli?“

„Na dovolené u velké

pfiehrady,“ neslo se po-

kojem.

„A kdo je to tady?“

„To je, Pavlou‰ku, star˘

dûdeãek.“

„A kde je teì?“ ozvalo

se vzápûtí.

„On uÏ zemfiel a teì je

na hfibitovû. Ví‰, tam,

jak jsme mu dávali kvû-

tiny do vázy a zapalova-

li svíãky,“ vysvûtloval

dál trpûlivû Ïensk˘ hlas.

„A proã zemfiel?“ ptal

se pohotovû ãtyfilet˘

kluãina.

Jak dobfie vyslovuje

v‰echny hlásky, napadlo ji, neÏ zaãala pfie-

m˘‰let nad odpovûdí. Vût‰ina dûtí to zvlád-

ne aÏ v ‰esti letech. Malinko py‰nû se u-

smála a zaãala vysvûtlovat: „ProtoÏe uÏ byl

star˘ a nemocn˘, ví‰.“

„A ty jsi také stará?“ dotíral dál zkoumavû.

Co ho to jen napadlo, divocha malého. To

jsou ale otázky, honilo se jí hlavou.

Chvilku mlãení a zvlá‰tního napûtí pfieru‰i-

la slovy: „Já uÏ jsem také stará, ale je‰tû ne

tak moc. Ty bude‰ také jednou star˘, i tvá

maminka a tatínek.“

Díval se na ni rozpaãitû a nûjak nevûfiícnû.

V‰imla si toho.

„Ale neboj, bude to aÏ za dlouho. Je‰tû moc

poroste‰, bude‰ velik˘, bude‰ pracovat

a bude‰ mít také dûti.“

NûÏnû ho pohladila a zálibnû si prohlíÏela

jeho ãernou k‰tici. Se zjevn˘m uspokoje-

ním zaãal pfiebírat dal‰í fotografie.

„Babi, kde jste se to tady koupali?“

„V Bulharsku,“ znûla lakonická odpovûì.

„A co je to Bulharsko?“

„To je taková zemû, ví‰, je tam mofie, hfieje

tam hodnû sluníãko. Lidi se tam koupou

a opalují na písku. My jsme tam jeli au-

tem.“

„A byl jsem tam i já?“

„Ty je‰tû ne, Pavlou‰ku. Ty jsi je‰tû nebyl na-

rozen˘, maminka byla je‰tû malá holãiãka.“

„A kde je to Bulharsko?“ zeptal se jako mi-

mochodem. Pustil fotky a vrhl se k ‰uplíku

s mapami.

„Poãkej, babiãka ti to ukáÏe,“ fiekla trochu

ráznûji a tu zjevnû nejopotfiebovanûj‰í roz-

loÏila na koberec. „Vidí‰, to modré je mofie

a aÏ odtud jsme jeli k nûmu s tv˘m tatín-

kem a tetou Alenou.“

Zaujatû sledoval její prst, jak krouÏí barev-

n˘mi místy po tom, ãemu dospûlí fiíkají

mapa. KdyÏ se znovu usadila do kfiesla, 

opakoval její pohyby i se sv˘m doprovod-

n˘m komentáfiem. „Tady jste jeli, tady za-

boãili, pak jste jeli dolÛ a zatáãkou do

Bulharska.“ Chvíli se

bavil cestováním a pak

se zaãal znovu probírat

fotkami.

„Babi, kdy tys byla mla-

dá?“ zvolal náhle a uka-

zoval na usmûvavou tváfi

s dlouh˘mi ãern˘mi vla-

sy. Nostalgicky se zahle-

dûla na známé rysy. Není

to pfiece tak dávno ... ale

co v‰echno proÏila.

„To uÏ si babiãka ani ne-

pamatuje, Pavli, to uÏ je

moc a moc rokÛ.“

„Babi, a kdy ty zemfie‰?“

zeptal se najednou ztich-

l˘m hlasem a zkoumavû

se na ni podíval. Bylo to

neãekané. Trochu se té

otázky zalekla. Ba dá se

fiíci, Ïe ji aÏ zamrazilo.

„Nevím, Pavlou‰ku, to

nikdo z lidí neví, ale

v‰ichni jednou zemfiou.“

Chvilku ticha ru‰ilo jen

‰ustûní fotek.

„Babi, ale ty zemfie‰ aÏ za dlouho,“ rozvá-

zal najednou fieã a ‰krábal se jí na koleno.

„Ví‰ kdy?“ pokraãoval uÏ v náruãí. „AÏ za

dlouho, aÏ za kilometr.“

Objal ji kolem krku a pevnû pfiitiskl k sobû.

Zaleskly se jí oãi, ale vnímala jen vzru‰en˘

tlukot malého srdíãka. AÏ za dlouho, aÏ za

kilometr ...

autorka: Zuzana RÛÏiãková
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãná

Zábavné sportovní dopoledne
na ‰kole Bfiidliãná

Co je to obãanské sdruÏení „Mé mûsto, mÛj Ïivot“
Skupina mlad˘ch lidí z Bfiidliãné pfii sv˘ch set-

káních v hospodách nebo na hfii‰ti diskutovala

mezi jin˘m i o tom, Ïe se v obci nic zajímavé-

ho nedûje, Ïe by to chtûlo nûjak˘m zpÛsobem

oÏivit, zaãít vyvíjet nûjakou ãinnost, kterou si

budou sami organizovat a zároveÀ prezentovat

na vefiejnosti. Koncem loÀského roku se do-

hodli a v lednu zaloÏili obãanské sdruÏení, kte-

rému po del‰í diskusi a rÛzn˘ch návrzích na-

konec dali zajímav˘ název „Mé mûsto, mÛj Ïi-

vot“. Toto sdruÏení bylo oficiálnû zaregistro-

váno na ministerstvu vnitra v kvûtnu leto‰ního

roku. V jeho ãele stojí zakladatel projektu

Stanislav Tich˘ a dal‰í dva oficiálnû zaregist-

rovaní ãlenové Roman Kreãmer a Ing. Pavel

HorÀáãek. SdruÏení zatím ãítá patnáct ãlenÛ

s tím, Ïe dal‰ím aktivním obãanÛm mûsta, kte-

fií budou ochotni spolupracovat, jsou dvefie 

otevfieny dokofián, takÏe se mohou hned zapo-

jit do ‰irokého zábûru jiÏ probíhajících aktivit,

které by mohly vést k rozãefiení stávajících

stojat˘ch vod ve mûstû. Tyto aktivity bychom

mohli rozdûlit do ãtyfi skupin:

1) Aktivity podporující informovanost:

- vytvofiení kvalitních webov˘ch stránek mûs-

ta a jejich aktualizace - je pfied dokonãením;

- vydávání místního tisku, obãasníku s názvem

„Na‰e Bfiidliãná“ - v kvûtnu vy‰lo nulté ãís-

lo v nákladu 200 v˘tiskÛ, dal‰í ãíslo vyjde

bûhem ãervence.

2) Aktivity zamûfiené na zlep‰ení Ïivotního

prostfiedí:

- byl zahájen projekt recyklace PET lahví for-

mou sbûru, kter˘ provádûjí na‰e dûti za pod-

pory vedení ‰koly;

- hledáme dal‰í moÏnosti zapojení na‰ich ob-

ãanÛ do recyklace domovního odpadu;

- aktivity apelující za ãisté mûsto - v dubnu uÏ

probûhla akce „Jarní úklid“, chystáme ãi‰tû-

ní fieky Moravice spojené s „neckiádou“

v srpnu nebo záfií;

- chystáme zmapování ãern˘ch skládek v oko-

lí, eventuálnû jejich odstranûní.

3) Aktivity zamûfiené na vyuÏití volného ãasu

dûtí a mládeÏe:

- akce „¤ádûní na snûhu“, která se uskuteãnila

v únoru 2004;

- za podpory mûstské knihovny jsme se zú-

ãastnili celostátní akce „Noc sAndersenem“,

která mûla u dûtí velk˘ ohlas;

- v dubnu jsme pomohli s realizací charitativ-

ního koncertu s názvem „Muzikanti dûtem“,

jehoÏ v˘tûÏek by mûl doputovat do Dûtského

domova Janovice.

4) Aktivity podporující turismus ve mûstû -

projekt v této oblasti se pfiipravuje.

Z v˘ãtu aktivit je na první pohled zfiejmé, Ïe

snaha ãlenÛ sdruÏení by mohla opravdu pofiád-

nû rozãefiit zmínûné stojaté vody a zapojit více

dosud pasivních obãanÛ na‰eho mûsteãka do

aktivní spolupráce.

Krátk˘ pfiehled akcí, které uÏ probûhly (kromû

jiÏ zmínûn˘ch):

- ve spolupráci s turistick˘m oddílem probûhl

dal‰í roãník akce „Jaro s toulav˘m náprst-

kem“;

- v lokalitû svahu Na Vyhlídce byly vysázeny

malé smrãky v poãtu 735 kusÛ;

- uskuteãnila se v˘stava v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ

prvního stupnû na‰í ‰koly, na níÏ byla k vi-

dûní spousta krásn˘ch dílek; zamrzela pouze

skuteãnost, Ïe si jen málo rodiãÛ pfii‰lo v˘-

stavu prohlédnout a pokochat se v˘tvory

sv˘ch potomkÛ;

- ãtyfiicet ÏákÛ druhého stupnû Z· spolu s uãi-

teli P. DoleÏelovou a R. Kreãmerem nav‰tí-

vilo ekologickou akci „Den Zemû“

v ·umperku; dûti si mohly zahrát kuÏelky

s PET lahvemi, zúãastnit se bûhu s prázdn˘-

mi plastov˘mi popelnicemi, vyrobit si zví-

fiátko z WC rolek a mnoho dal‰ího, v‰ichni

se náramnû bavili a odvezli si nové poznatky

o pfiírodû, odpadech a jejich vyuÏití;

- na bfiidliãenské stfielnici probûhla dal‰í akce

„Malování na asfaltu“ v rámci rozlouãení se

‰kolním rokem, v jejím rámci se uskuteãnily

zajímavé soutûÏe: hra v kuÏelky z plastu, dûti

poslepu stfiíhaly bonbónky nebo malé dáreãky,

soutûÏ, kdo nejrychleji naplní plastovou láhev

vodou, lovení rybiãek vr‰ky z plastov˘ch lah-

ví, navlékání korálkÛ z vr‰kÛ, házení míãkÛ do

tlamy zvífiátka a dal‰í soutûÏe, v‰echny zamû-

fiené na hru s plastov˘mi odpady.

Poslednû jmenované akce se zúãastnilo více

neÏ ‰edesát dûtí a mnoho rodiãÛ a pfiíbuzn˘ch.

Na závûr se opékaly ‰pekáãky, k ãemuÏ zahrá-

la kapela sloÏená z ãlenÛ sdruÏení. SdruÏení

„Moje mûsto, mÛj domov“ by chtûlo podûko-

vat v‰em sponzorÛm, ktefií se na akci finanãnû

podíleli: Drogerie pí Nov˘sedlákové, Veãerka

p. P. Koutného, prodejna Vlasta pí Pokorné,

Papírnictví pí Zd. Kadláãkové, Potraviny

ENA, Cukrárna pí SlíÏkové a Kvûtináfiství pí

Ivy Cabákové. V‰em patfií vfiel˘ dík. 

Daniel Mach

Volba Miss na Základní ‰kole
v Bfiidliãné

Velmi zdafiilé sportovní a zábav-

né dopoledne pro v‰echny Ïáky

prvního stupnû Základní ‰koly

v Bfiidliãné probûhlo pod patro-

nací uãitelky Lídy Glacnerové

17. ãervna v prostorách ‰koly.

Dûti pod vedením star‰ích spolu-

ÏákÛ postupnû pfiebíhaly od jed-

noho stanovi‰tû ke druhému

a mûly velkou radost ze sv˘ch

úspûchÛ. Uãitelka Glacnerová

vyuÏila sv˘ch znalostí mimo jiné

z letních táborÛ a pfiipravila

v‰em úãastníkÛm skuteãnû pûk-

né chvilky. Je vidût, Ïe nové ve-

dení ‰koly podporuje v‰echny

aktivity, které prospívají dûtem

ve ‰kole. Je moÏné si jen pfiát

i mnoho dal‰ích podobn˘ch akcí. 

Radoslav Mûfiínsk˘

Zcela beznadûjnû zaplnûn˘ sál

Spoleãenského domu v Bfiidli-

ãné byl svûdkem druhého roãní-

ku volby Miss Základní ‰koly

v Bfiidliãné. Pod prvotfiídním ve-

dením uãitelky KÛdelové probû-

hla celá akce dne 21. ãervna

v odpoledních hodinách. KaÏdá

tfiída mûla svoji zástupkyni, která

pak soutûÏila v rÛzn˘ch disciplí-

nách po vzoru televizních soutû-

Ïí. Korunku nakonec pfiedala loÀ-

ská královna krásy Nikola

Dudyová své leto‰ní nástupkyni

Veronice Machátové ze tfiídy 

8. C. Celé odpoledne bylo zpest-

fieno pûkn˘mi ukázkami moder-

ních tancÛ dívek z krouÏku paní

Nûmeãkové. Podûkování patfií

v‰em, ktefií pfiipravili v na‰em

mûstû tak pûknou podívanou.  

Radoslav Mûfiínsk˘

Zahájení sportovního dopoledne pfied budovou ‰koly
Fota: Z· Bfiidliãná
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Z okolních obcí

A opût Den dûtí - tentokrát v Jifiíkovû
Snad v kaÏdém mûstû a obci se

zaãátkem ãervna slaví Den dû-

tí. Také Obecní úfiad Jifiíkov 

uspofiádal zábavné odpoledne

vûnované dûtem pfii pfiíleÏitosti

Dne dûtí a ukonãení ‰kolního

roku. Stejnû jako v minul˘ch

letech se akce neobe‰la bez

podpory Sboru dobrovoln˘ch

hasiãÛ Jifiíkov, FC Kolos a vel-

ké pomoci rodiãÛ.

V sobotu 19. ãervna se v devût

hodin ráno se‰lo na jifiíkov-

ském fotbalovém hfii‰ti na ãty-

fiicet dûtí z celého okolí. Poãasí

pfiálo, hudba hrála a nechybûlo

ani moderátorské stanovi‰tû.

SoutûÏilo se ve ‰plhu, bûhu

pfies pfiekáÏky, hodu na cíl,

skládání puzzle atd. Na kaÏ-

dém úseku byly pro v‰echny

pfiipraveny drobné dárky.

V‰echny pokusy byly zapsány

a poté peãlivû spoãítány.

OdmûÀovalo se v pûti kategori-

ích dle vûku dûtí. V kaÏdé kate-

gorii byla vÏdy první ãtyfii mís-

ta ohodnocena vûcn˘mi cena-

mi. Bûhem dopoledne mûli

v‰ichni moÏnost svézt se vojen-

sk˘m autoveteránem, jenÏ

k nám pfiijel aÏ ze Vsetína.

Úãastníci si také mohli vyzkou-

‰et, jaké to je b˘t hasiãem. Na

závûr se hrál fotbalov˘ zápas

dvou druÏstev, v nichÏ nechy-

bûly ani dívky. Hrálo se o krás-

n˘ dort a spoustu nanukÛ.

Pro dûti ve vûku od 0 do 15 let

byl cel˘ program zdarma vãetnû

obãerstvení. Díky dobré organi-

zaci se nikdo z juniorÛ nenudil

a za to patfií v‰em, ktefií se na

pfiípravách podíleli, velk˘ dík.

Vûfiíme, Ïe pfií‰tí Dûtsk˘ den

bude stejnû úspû‰n˘ a Ïe se

nám podafií vymyslet i nové

soutûÏe a také zajistit zajímavé

a mnohdy pouãné atrakce. 

Lucie Michalíková

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Semináfie napoví, jak pfiedkládat projekty do SROP
PfiedkladatelÛm projektÛ do Spoleãného regio-

nálního operaãního programu v rámci prvního

kola v˘zvy, které trvá do 30. ãervence 2004,

jsou urãeny semináfie pfiipravované oddûlením

integrace a strukturálních fondÛ odboru regio-

nálního rozvoje Krajského úfiadu Moravsko-

slezského kraje a Agenturou pro regionální

rozvoj. Dva semináfie se jiÏ uskuteãnily

v Novém Jiãínû (29. 6.) a ve Fr˘dku-Místku

(1. 7.). Pro Ïadatele z okresu Bruntál je pfii-

praven semináfi na úter˘ 13. ãervence v dobû
od 8.30 do 15.00 hodin a uskuteãní se

v Mûstském divadle v Bruntále na Party-
zánské ulici ã. 55.

„¤ádnû pfiihlá‰ení úãastníci tûchto semináfiÛ
budou pfiedev‰ím informováni o konkrétních

podmínkách platn˘ch pro toto kolo v˘zvy.
Budeme prezentovat moÏnosti získání dotací ze
Spoleãného regionálního operaãního progra-
mu, názornû demonstrovat postup vyplnûní
elektronické Ïádosti Benefit a povinn˘ch pfií-
loh Ïádostí. Také zodpovíme ãasto kladené o-
tázky a upozorníme Ïadatele na moÏné chyby,“
popsala Petra Chovanioková, vedoucí oddûle-

ní integrace a strukturálních fondÛ KÚ MSK.

Doplnila, Ïe v odpolední ãásti semináfiÛ je do-

stateãn˘ prostor i pro individuální konzultace

ke konkrétním projektÛm. „Chceme, aby byli
Ïadatelé o dotace pfiipraveni a vyvarovali se
zbyteãn˘ch nesrovnalostí. Podobné semináfie
chceme pfiipravit i pro dal‰í kola v˘zvy, úãast
je bezplatná,“ dodala Chovanioková s tím, Ïe

obdobné semináfie uÏ byly organizovány loni

v prosinci, kdy se jich úãastnilo na 400 lidí,

a letos v dubnu, kdy jimi pro‰lo okolo 600 zá-

jemcÛ.

Zájemci se mohou hlásit prostfiednictvím we-

bov˘ch stránek Agentury pro regionální rozvoj

http://www.rdaova.cz/arr akce.php nebo tele-

fonicky na ãíslech 595 691 262 a 595 691 236.

První kolo V̆ zvy k pfiedkládání projektÛ do

SROP i dal‰í podrobné informace jsou zvefiej-

nûny na webov˘ch stránkách kraje

http://www.kr-moravskoslezsky.cz/eu akt.ht-

ml

BliÏ‰í informace: Petra Chovanioková, odbor

regionálního rozvoje KÚ MSK, 595 622 318,

petra.chovaniokova@kr-moravskoslezsky.cz  

Pro pfiedkládání projektÛ do druhé ãásti národního programu Phare 2003
zb˘vá je‰tû necel˘ mûsíc

Nejpozdûji do 16. hodiny 29. ãervence 2004

mohou Ïadatelé o dotace ze dvou grantov˘ch

schémat Národního programu PHARE 2003

- ãást II pfiedkládat své projekty. Jedná se

o grantová schémata na podporu podnikatel-

ské infrastruktury (CZ2003/005-601.08.06)
a na podporu turistické infrastruktury

(CZ2003/005-601.08.07). Místem pfiedklá-

dání Ïádostí je Sekretariát Regionální rady -

oddûlení integrace a strukturálních fondÛ,

odbor regionálního rozvoje Krajského úfiadu

Moravskoslezského kraje.

V̆ zvu k pfiedkládání projektÛ do tohoto pro-

gramu vyhlásilo Ministerstvo pro místní roz-

voj âR dne 30. dubna 2004. Cel˘ text v˘zvy

a kompletní dokumentace je k dispozici na

www.crr.cz
Informace o programu poskytuje:
Oddûlení integrace a strukturálních fondÛ

(Sekretariát Regionální rady NUTS II

Moravskoslezsko), Krajsk˘ úfiad Moravsko-

slezského kraje, 28. fiíjna 117, 702 18

Ostrava. 

Kontakty:
radka.sykorova@kr-moravskoslezsky.cz
lucie.madrova@kr-moravskoslezsky.cz
Poboãka CRR pro NUTS II

Moravskoslezsko, 28. fiíjna 165, 709 00

Ostrava, tluchorova@crr.cz.
Katherini Koláãková, tisková mluvãí

Fota: Bohumil Hrnãífi
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SportSeriál

Akce hradu Sovinec

Hrad Sovinec nabízí

17. a 18. ãervence

ZA âEST A KRÁLE
Na konci léta 1643 padl Sovinec v obleÏení ‰védsk˘ch vojsk ...

Ukázky Ïivota v obleÏeném hradû i v polním leÏení dobyvatelÛ pfied hra-

dem. Bitva v pfiíkopu, o hradní bránu a na jednotliv˘ch nádvofiích hradu.

Mu‰ket˘fii, dûlostfielectvo, ‰ermífii, divadlo, kati, v˘stava zbraní,
zbroje a obléhací techniky z období 15. - 17. stol., beseda o v˘voji pal-

n˘ch zbraní a taktice stfiel-
by, zbrojífii, platnéfii, ko-
váfii a pregéfi s raÏbou pa-
mûtních mincí. Ochut-
návka hradního gulá‰e
v polním leÏení.

Pfiedstaví se:

• stfielci Salva Quardia
a Cordiallo

• ‰ermífii Allegros,
Lucrézia, Valmont
a Remember

• katovna Ordál
Srdeãnû zvou organizátofii

Premiéra dvou pfiedstavení

Truhla
a

Na pfiíkaz vrchního velitele císafisk˘ch vojsk
Albrechta z Vald‰tejna

Po oba dny celodenní kost˘movan˘ program

v sobotu 9.00 - 19.00, v nedûli 9.00 - 18.00 hod.

Víte, co dûlat pfii dopravní nehodû?
(Informace místní organizace âeského ãerveného kfiíÏe R˘mafiov)

3. Odsun zranûn˘ch do bezpeãí
Následující zpÛsoby odsunu popisují jedno-

duché vypro‰tûní a pfiemístûní postiÏeného na

krátkou vzdálenost v pfiípadû nouze. Volba

metody závisí na charakteru zranûní (postiÏe-

n˘ by mûl b˘t odsunován ve vhodné poloze,

která je v tu chvíli nej‰etrnûj‰í vzhledem k je-

ho poranûní), postavû zranûného, na zdatnosti

zachránce a poãtu lidí, ktefií mohou pomoci.

Vypro‰tûní a odtaÏení z vozidla
Takzvan˘ RautekÛv zpÛsob je vhodn˘ k vy-

pro‰tûní z vozidla a odtaÏení do bezpeãné

vzdálenosti. Nehodí se pro dopravu postiÏe-

n˘ch se zranûním pátefie, zlomeninami obou

pfiedloktí ãi mnohoãetn˘mi zlomeninami dol-

ních konãetin.

Pfii vypro‰Èování z vozidla si zachránce nej-

dfiíve musí udûlat dostateãn˘ prostor - je po-

tfieba uvolnit nebo pfiefiíznout bezpeãností pás

- odsunout sedaãku, posunout zranûného do

vhodné polohy, napfiíklad uchopením za odûv.

Zachránce natoãí zranûného tak, aby se ales-

poÀ ãásteãnû dostal za jeho záda, a svoje hor-

ní konãetiny podsune pod obû jeho ramena -

podpaÏí. Pak postiÏeného pevnû uchopí za ne-

zranûné ãi ménû zranûné pfiedloktí - u zápûstí

a u lokte - a toto pfiedloktí pfiitiskne k jeho bfii-

chu a hrudníku. Zachránce se lehce zakloní

a opatrnû vytahuje postiÏeného z vozidla, opí-

rá jeho záda o stehno své pfiedkroãené dolní

konãetiny, která je blíÏe k vozidlu. Drobn˘mi

úkroky a nadlehãováním postiÏeného sv˘m

stehnem jej vyprostí a vytáhne na svÛj hrud-

ník. Úkroky a couváním jej odtáhne do bez-

peãí. Je vÏdy nutné pfied vytaÏením z vozidla 

uvolnit dolní konãetiny postiÏeného, které

mohou b˘t zaklínûny.

Pfiená‰ení v náruãí
Tento zpÛsob je vhodn˘ pouze na krat‰í vzdá-

lenost a ve schÛdném terénu, pfiedpokládá

zdatného zachránce. Dopravovaná osoba by

mûla b˘t pfii vûdomí.

Pokud postiÏen˘ leÏí, zachránce poklekne na

koleno k boku zranûného (na pravé stranû na

pravé koleno), jednu svoji horní konãetinu

podsune do poloviny jeho stehen, druhou ve

v˘‰i dolního okraje lopatek pod záda postiÏe-

ného. PostiÏen˘ pak uchopí zachránce kolem

ramen (nikoliv kolem krku). Zachránce se

zvedá a odchází v mírném záklonu, ménû se

tak unaví a je sníÏeno nebezpeãí poranûní je-

ho zádového svalstva.

Odnesení na sedadle ze dvou rukou
ZpÛsob je vhodn˘ pro ranûné, ktefií nemohou

chodit, ale jsou pfii vûdomí a mají nezranûné

horní konãetiny. Je nevhodn˘ pfii poranûní

hrudníku, bfiicha a pánve.

Dva zachránci se postaví tûsnû vedle sebe za

postiÏeného. Zrcadlovû zvednou své horní

konãetiny za zády pacienta a uchopí se navzá-

jem co nejv˘‰e na paÏích. Tyto spojené horní

konãetiny zachráncÛ tvofií oporu pro záda zra-

nûného. Opaãné své horní konãetiny zachrán-

ci podsunou pod h˘Ïdûmi postiÏeného aÏ do

poloviny jeho stehen a navzájem se uchopí -

nadhmatem a podhmatem - za zápûstí. Takto

spojené ruce tvofií sedaãku, na kterou se paci-

ent posadí a uchopí se zachráncÛ kolem jejich

krku a ramen. Zachránci vykroãí naráz, kaÏd˘

vnûj‰í nohou.  MUDr. Pavel Srnsk˘
(Zdravotnická pfiíprava uchazeãÛ

o fiidiãsk˘ prÛkaz)

Kvûtiny pro dítû?
Dne 7. 6. 2004 jsem v 10.15 pro-

cházel po chodníku na tfiídû

HrdinÛ okolo parku za Kultur-

ním domem. Na laviãce, v místû,

kde stávala socha Stalina, sedûl

mlad˘ muÏ, vedle sebe mûl ko-

ãárek. Kousek od nûho, u kefie

rododendronu, stála mladá Ïena

s dítûtem a trhala vesele vûtviãky

rododendronu.

Zavolal jsem na ni, jestli jí není

hloupé niãit kefi! Îena odpovûdûla,

Ïe kdyÏ chce dítû kvûtinu, nedejte

mu ji! Zato mlad˘ muÏ byl velmi

drz˘. Se slovy, Ïe kvûtiny se trhají

v‰ude, aby udûlaly radost, a Ïe se

nemám starat: „Nashledanou

a bûÏte!“, mû posílal pryã.

Jejich jednání ve mnû zanechalo

pocit bezmoci. ¤ekl jsem si, Ïe si

na poãínání tohoto mladého páru

budu stûÏovat.

Nevím, jak se tento pár jmenuje,

ale podafiilo se mi je vyfotit na au-

tobusovém nádraÏí i s kyticí natr-

han˘ch rododendronÛ. KdyÏ jsem

je fotil, volali na mne, Ïe to ne-

smím a Ïe je tady stejnû nikdo ne-

zná, protoÏe nejsou

z R˘mafiova. Av‰ak

asi za hodinu jsem je

vidûl vcházet do do-

mu na Dukelské uli-

ci ã. 2.

Nevím, jak si to ten-

to mlad˘ pár pfied-

stavuje, ale rozhod-

nû sv˘m poãínáním

niãí ná‰ park a dává

‰patn˘ pfiíklad své-

mu dítûti. Jak by to

v R˘mafiovû vypada-

lo za pár let, kdyby

kaÏdému dítûti rodi-

ãe trhali v parcích

kvûtiny? 

Pavel Such˘
Foto: Pavel Such˘



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 13/2004

23

Sport

Finalistka soutûÏe Miss aerobik âR 2004 je z R˘mafiova
Jednou z desíti finalistek soutûÏe

Miss aerobik âR 2004 je i Edita

Kalábová z R˘mafiova. Tato tfiia-

dvacetiletá cviãitelka aerobiku

se jako jediná zástupkynû

z Moravy probojovala aÏ do zá-

vûreãného finále soutûÏe. V‰e

odstartovala sv˘m vítûzstvím

v regionálním kole Miss aerobik

Tour 2004 v Brnû, které se usku-

teãnilo 18. dubna. Tím si zajisti-

la úãast v základním kole soutû-

Ïe Miss aerobik âR, které se ko-

nalo 22. kvûtna v hale na praÏ-

sk˘ch LuÏinách. Sem pfiijelo zá-

polit o postup do semifinále sto

tfiicet Ïen a dívek. V‰echny vy-

zkou‰el z aerobiku znám˘ lektor

a choreograf Yemi AD a patnác-

tiãlenná porota rozhodla o tom,

Ïe Edita postoupí do semifinále

soutûÏe. To se uskuteãnilo dne

12. ãervna opût ve sportovní ha-

le LuÏiny v Praze a zúãastnilo se

ho dvacet pût nejlep‰ích a nejpÛ-

vabnûj‰ích cviãitelek z âech

a Moravy spo-

leãnû s pûti nej-

lep‰ími ze Slo-

venska. Semifi-

nále bylo opravdu

nároãné a sklá-

dalo se ze ãtyfi

disciplín. Nejdfií-

ve probûhlo hodi-

nové cviãení pod-

le lektora v jed-

né skupinû. Ten-

tokrát byl lekto-

rem mistr svûta

ve sportovním 

aerobiku Vladi-

mír Valouch, kte-

r˘ dûvãata vÛbec

ne‰etfiil a dal jim pfied peãlivû

pozorující porotou, v níÏ zased-

la i známá cviãitelka aerobiku

Olga ·ípková, pofiádnû do tûla.

Druhou disciplínou byla kon-

diãní jízda na spinningovém

kole. Dále následovala konver-

zace na vylosovanou otázku

s moderátorem celého sportov-

ního dne Petrem Salavou.

Poslední disciplínou byla ze-

jména pro diváky velice atrak-

tivní promenáda ve dvoudíl-

n˘ch plavkách. Edita prokráãe-

la v‰emi disciplínami s úsmû-

vem na rtech a odmûnou za ná-

roãn˘ den pro ni byl postup do

finále soutûÏe, do kterého poro-

ta vybrala deset nejlep‰ích a nej-

atraktivnûj‰ích dívek. Finále

soutûÏe Miss aerobik âR 2004

se uskuteãní v sobotu 18. záfií

v praÏském hotelu Ol‰anka pfied

televizními kamerami TV NO-

VA, která jej odvysílá na sv˘ch

obrazovkách v sobotu 25. záfií.

Popfiejme tedy Editû Kalábové

hodnû úspûchÛ v této soutûÏi

a doufejme, Ïe i nadále bude

sv˘mi v˘kony skvûle reprezen-

tovat mûsto R˘mafiov. 

Michal Kaláb

„Bedys“ sbíral na atletickém oválu dal‰í úspûchy
Mnozí z vás, ãtenáfiÛ R˘mafiovského horizon-

tu, si v pátek 8. ãervna dozajista nenechali 

uniknout atletick˘ svátek v âeské republice,

Zlatou tretru v Ostravû. Na tomto nejlépe ob-

sazeném podniku u nás, s rozpoãtem pfies 

35 miliónÛ, se objevil i R˘mafiovák Tomá‰

Bednáfi. A vedl si velmi dobfie. V B-finále na

1 500 m dobûhl na skvûlém 4. místû a ãasem

3:48:81 si vytvofiil osobní rekord.

Pro dal‰í úspûchy zamífiil Tomá‰ 19. - 20.

ãervna do Liberce. Konalo se zde MâR juni-

orÛ v atletice. Dva starty = dva mistrovské ti-

tuly, tak by se struãnû dalo charakterizovat je-

ho pÛsobení na severu âech. V sobotu bûÏel

svou oblíbenou patnáctistovku a podle jeho

slov to byl doposud nezajímavûj‰í závod ka-

riéry. „MÛj t˘mov˘ kolega z Vítkovic, se kte-
r˘m se nemáme moc v lásce, bûhá kaÏd˘ zá-
vod „na mû“, a tak jsem zaãal zvolna s tím,
Ïe se jím nechám vést. KdyÏ jsem se ale ohlé-
dl za sebe, byl za mnou. Zvolnil jsem tedy je‰-
tû víc, jeho reakce - zvolnil taky. Spí‰ neÏ bûh
mi to chvílemi pfiipadalo jako rychlá chÛze.
KdyÏ jsem v‰ak byl sedm set metrÛ pfied cílem
na chvostu startovního pole a ãelní skupina
na nás mûla dobr˘ch deset, moÏná dvacet
metrÛ náskok, zabral jsem, dotáhl se na ve-
doucí dvojici a v poslední dvoustovce jim u-
kázal záda,“ líãí Tomá‰ prÛbûh závodu.

Nedûlní start Tomá‰e na pûtikilometrové trati

byl pro mnohé pfiekvapením. Nikdo nevûdûl,

co má od nûj oãekávat. Na otázky, jak tuhle

traÈ pobûÏí, odpovídal jednoznaãnû - na vítûz-

ství. A tak se také stalo. Stejnû jako bûhává

trojku, i pûtku bûÏel takticky, zkrátka tak, aby

ho závod nestál mnoho sil, protoÏe pfií‰tí t˘-

den jej ãekal republikov˘ ‰ampionát muÏÛ. 4

800 metrÛ se nechal vést a v posledních dvou

stech metrech opût nemûl konkurenta. Sám

Tomá‰ prohlásil, Ïe tato placka byla zadarmo

(samozfiejmû s nadsázkou).

Jak jiÏ bylo zmínûno, pfiedstavil se Tomá‰ i na

MâR muÏÛ. ·ampionát se konal v Plzni ve

dnech 25. - 26. ãervna. Program byl následu-

jící: v pátek se bûÏely dva rozbûhy s klíãem

4+4 (ãtyfii první z kaÏdého rozbûhu + ãtyfii

s ãasem). Bedys neponechal nic náhodû

a s pfiehledem si zajistil úãast v sobotním fi-

nále, ve kterém ho pár setinek dûlilo od bron-

zové pfiíãky. „Z mojí strany to bylo trochu
protaktizováno. BûÏelo se v balíku a já se ne-
chal zavfiít. Mûl jsem zaãít fini‰ovat dfiív, mu-
sel jsem totiÏ obíhat závodníky aÏ tfietí dra-
hou, coÏ není v zatáãce nic pfiíjemného,“ vy-

svûtluje Tomá‰. I pfiesto byl po závodû na je-

ho tváfii úsmûv. Od trenéra se totiÏ dozvûdûl,

Ïe dostal moÏnost závodit na Memoriálu

Josefa OdloÏila. A tak se jelo do Prahy.

Vzhledem k tomu, Ïe Memoriál Josefa

OdloÏila vysílala âeská televize, mûli jste

moÏnost zahlédnout Tomá‰e pfiímo v akci. Po

skvûlém v˘konu ubral z osobního rekordu

dal‰ích 65 setin. ·koda jen Ïe takové závody

nemohl bûÏet dfiíve. Jinak by se mu jistû po-

dafiilo splnil limit pro start na MS juniorÛ.

V pfií‰tí sezónû bude Tomá‰ smûfiovat v‰e

k republikovému mistrovství do 22 let a ke

splnûní limitu na mistrovství Evropy téÏe vû-

kové kategorie. Chtûl by se stejnû jako letos

kvalifikovat na MS v krosu a zaútoãit na ães-

ké juniorské rekordy v hale i pod otevfien˘m

nebem. TakÏe pfiejeme hodnû ‰tûstí a hlavnû,

aby vydrÏelo zdravíãko. ChOli

Zleva V. Valouch, E. Kalábová,
O. ·ípková

Fota: Zdenûk Kaláb

(Ilustraãní foto)
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28. roãník „Dûdkyády“ je definitivnû minulostí
Nûkdo si je‰tû urãitû vzpomene na star˘ název, nûktefií jej je‰tû dnes pou-

Ïívají - Dûdkyáda neboli R˘mafiovsk˘ desetiboj. V pátek 25. ãervna „do-

bûhl“ 28. roãník do svého cíle. Skonãil totiÏ netradiãnû sprintem 

na 60 metrÛ. SoutûÏ se uskuteãnila za ideálního poãasí a pfiinesla zajíma-

vé souboje i dobré v˘kony.

Své síly zmûfiili nejprve muÏi kategorie C. Václav Orlík ukázal soupefiÛm

záda a vyhrál v ãase 9,6 s pfied Janem Horáãkem (10,8 s) a Franti‰kem

Látalem (11,3 s). V kategorii Ïen zvítûzila s pfiehledem Olga Valová 

(8,9 s), o druhé a tfietí místo svedly urputn˘ boj Markéta Míãková (9,6 s)

s Hanou Hájkovou (9,7 s).

V kategorii muÏi B potvrdil své sprintérské kvality Ivo Volek ãasem 8,9

s. Druhé místo patfií dvojici Jaroslav Hofman a Josef Svedoník, ktefií do-

sáhli stejného ãasu 9,3 s.

A koneãnû v kategorii A zvítûzil Luká‰ Janáã ãasem 8 s pfied Bronislavem

Rektofiíkem (8,3 s) a Milanem Metelkou (8,7 s).

Pfii slavnostním ukonãení 28. roãníku, které se uskuteãnilo v pátek 

25. ãervna v restauraci U Hrozna, bylo ujednáno nûkolik nov˘ch pravidel:

- kategorie Ïen bude rozdûlena na kategorii A - do 35 let a kategorii 

B - nad 35 let

- jednorázov˘ roãní pfiíspûvek: muÏi A, B, Ïeny A, B - 100 Kã, muÏi 

C - 50 Kã

- garanti jednotliv˘ch disciplín:

turistika ............ J. Lachnit bûh na lyÏích ................. Sovi‰ovi

bûh na 1000 m ..... I. Volek stolní tenis .. A. Polák, B. Rektofiík

stfielba ............ A. Jurá‰ová dálka ................................. V. Orlík

kuÏelky ....... D. DoleÏelová koule ............................. J. Hofman

plavání .......... M. Ondra‰ík bûh na 60 m .............P. Dobrevová

Úkolem kaÏdého z garantÛ je pro danou disciplínu zajistit vãas ter-

mín a místo, v pfiedstihu nahlásit tyto informace Alenû Jurá‰ové, zor-

ganizovat celou soutûÏ a materiálnû ji zajistit.

Nahlédnûme do celkov˘ch v˘sledkÛ:

Leto‰ního 28. roãníku se zúãastnilo rekordních 77 sportovních na-

d‰encÛ, z toho dvû tfietiny splnily sedm disciplín poãítan˘ch do cel-

kového pofiadí. Zvlá‰tû je nutno ocenit ty, ktefií na Ïádné na‰í akci ne-

chybûli - M. Míãková, H. Hájková, A. Jurá‰ová, I. ·opíková,

J. Egidová, L. Czedronová, B. Kobolka, M. Egida, P. Holub, B.

KoÀafiík a I. Volek.

Podûkování si zaslouÏí také manÏelé Bohumila a Antonín Koneãní za

vzorné vedení pokladny a Alena Jurá‰ová s Vojtûchem Hrdinou za

preciznû zpracované v˘sledky.

A kdo se stal nakonec drÏitelem nádhern˘ch pohárÛ? To nám jiÏ pro-

zradí koneãná tabulka:

VítûzÛm blahopfiejeme a v‰em úãastní-

kÛm R˘mafiovského desetiboje dûkujeme

za úãast. OceÀujeme jejich aktivní pfií-

stup ke sportu a vûfiíme, Ïe se v‰ichni se-

jdeme i pfii dal‰ím, jiÏ 29. roãníku celo-

svûtovû ojedinûlého R˘mafiovského dese-

tiboje, kter˘ bude zahájen pû‰í nebo cyk-

loturistikou 11. záfií. BliÏ‰í informace

pfiineseme v pfií‰tím vydání novin. Vítáni

budou i noví ãlenové sportovní party. 

JiKo
(ve spolupráci s v˘borem desetiboje)

KuÏelkáfii zápolili ve dvojicích
Na domácí, r˘mafiovské kuÏel-

nû se odehrávaly ve stfiedu 

23. a v sobotu 26. ãervna finá-

lové boje v Poháru dvojic na

120 hodÛ sdruÏen˘ch. SoutûÏe

se zúãastnilo celkem dvacet

muÏsk˘ch, ãtrnáct smí‰en˘ch

a ‰est Ïensk˘ch dvojic.

V muÏské dvojici se nejlépe

dafiilo kuÏelkáfiÛm Míãkovi

a Ka‰parecovi, druhou pozici

vybojovali Toman st. a Toman

ml., bronzov˘ pohár pak puto-

val k Zothovi a Vaníãkovi.

Smí‰ené dvojice kuÏelkáfiÛ pfii-

nesly pfiíznivcÛm tohoto sportu

velkou podívanou. Zlat˘ pohár

si po právu odnesli „pfiespolÀá-

ci“ Chmelová a Chmela st.,

ov‰em na záda jim d˘chala

dvojice ·indláfiová a Rektofiík,

ta získala stfiíbro, a koneãnû

tfietí pfiíãku vybojovali Klesni-

lová s Tomanem st.

Na kuÏelkáfiské dráze se nene-

chala zahanbit ani smí‰ená

druÏstva Ïen. Pro zlato si

s pfiehledem pfii‰ly Salajová

a Míãková, stfiíbro neuteklo

Buãkové s Tvrdcovou a bronz

Jurá‰ové s DoleÏelovou.

Turnaj by se neobe‰el bez kva-

litní pfiípravy a organizace,

kterou skvûle zajistili Ing.

Vûra Tomanová a Milan

Dûdáãek. JiKo

DESETIBOJ ZLATO ST¤ÍBRO BRONZ
2003/2004

MuÏi A B. Rektofiík B. Kobolka M. Metelka
MuÏi B I. Volek J. Hofman I. Sovi‰
MuÏi C V. Orlík J. KoÀafiík A. Koneãn˘

Îeny M. Míãková A. Jurá‰ová H. Hájková
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V Bruntále bodovali na‰i tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii
Ve dnech 25. - 26. ãervna se na kuÏelkáfiské

dráze v Bruntále uskuteãnil republikov˘ tur-

naj v kuÏelkách tûlesnû postiÏen˘ch sportov-

cÛ. Pofiádajícím oddílem byla Olympia

Bruntál. Turnaje se zúãastnilo celkem ‰esta-

tfiicet hráãÛ z celé âeské republiky a v˘sled-

ky jsou zapoãítávány do celoroãního turnaje

Grand Prix 2004.

Na posledním turnaji v Blansku se r˘mafiov-

sk˘m kuÏelkáfiÛm pfiíli‰ nedafiilo a provázela

je také zranûní. Na turnaji v Bruntále se ale

v‰echno rázem zmûnilo. V kategorii TP mu-

Ïi jiÏ tradiãnû zabodoval Zdenûk Doãkálek,

kter˘ s 529 poraÏen˘mi kolky s pfiehledem

vyhrál. Druh˘ se umístil Jan Orálek z Mety

Opava (458 kolkÛ) a tfietí pozici zaujal

Jaroslav Horáãek z Olympie Bruntál.

R˘mafiovsk˘ Karel Forcek, kter˘ v Blansku

pro zdravotní problémy nestartoval,

v Bruntále dokázal zvítûzit v kategorii LP

muÏi v˘konem 387 poraÏen˘ch kolkÛ a na-

pravil tak svou blanenskou neúãast. Ho‰i bo-

dovali také v kategorii LP 0, v níÏ zlatou po-

zici vybojoval v˘konem 401 kolkÛ Vladimír

·trbík a v tûsném závûsu za ním se prosadil

Ivo Mrhal s 350 shozen˘mi kolky.

Na‰im borcÛm nezb˘vá neÏ upfiímnû pobla-

hopfiát k vynikajícímu v˘konu a drÏet palce

pro pfií‰tí turnaj, kter˘ se uskuteãní 14. srpna

v R˘mafiovû. JiKo

Domácí palubovka na‰im ko‰íkáfiÛm nesvûdãila

Pozvánka na letní akce v R˘mafiovû
Pfiijìte povzbudit na‰e dobrovolné hasiãe na

XXXVII. roãník
MEMORIÁLU JANA SUKA

a

III. roãník Poháru soutûÏního druÏstva
SDH R˘mafiov

a

IV. roãník
bûhu jednotlivcÛ

Závody se uskuteãní 24. ãervence
v zahradû Hedvy od 14.00 hodin.

OD 10.00 PROBÍHÁ SOUTùÎ MLAD¯CH HASIâÒ
O POHÁR JIRKY PITNERA

Od 18.00 taneãní veãer, hraje skupina Impuls,
po cel˘ den atrakce pro dûti,

pro dospûlé bohatá tombola
(mikrovlnná trouba, televizor apod.)

Celodenní vstupné: 40 Kã, dûti do 15 let zdarma.

StaÀte se pfieborníky v pojídání knedlíkÛ
Osadní v˘bor v Ondfiejovû pofiádá v sobotu 7. srpna u hfii‰tû na Kolibû

druh˘ roãník soutûÏe v pojídání ‰vest-

kov˘ch knedlíkÛ. Pfiihlásit se mÛÏe

kaÏd˘ bez omezení vûku, kdo má rád

legraci a pochopitelnû v˘borné

‰vestkové knedlíky, na Osadním

v˘boru v Ondfiejovû paní AneÏce

Továrkové, i telefonicky na ãísle: 

554 211 371. O dobrou zábavu nebude

nouze. Pfiipravena bude také bohatá tombola. 

Srdeãnû zve Osadní v˘bor v Ondfiejovû

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 6. 8. 2004

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 29. 7. do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

14/2004

V sobotu 26. ãervna si dalo dostaveníãko pût

t˘mÛ basketbalistÛ ze slovenské Revúce,

Zlat˘ch Hor a R˘mafiova, aby zmûfiili síly na

palubovce tûlocviãny r˘mafiovského gymná-

zia.

Bojovnost a herní odvaha nechybûly ani jed-

nomu z t˘mÛ. Dokonalá souhra a vypraco-

vanost se projevila u zku‰en˘ch basketbalis-

tÛ ze Zlat˘ch Hor, ktefií byli jednoznaãn˘mi

favority a s pfiehledem cel˘ turnaj vyhráli.

Síly ostatních druÏstev byly v podstatû vy-

rovnány, ov‰em vût‰í ‰tûstí stálo pfii druÏstvu

Revúca Young, které prokázalo vût‰í bojov-

nost, zpracovalo rychleji nahrávky a pfiesnû

zúroãilo rychlé ataky umístûním ko‰Û a do-

sáhlo tak stfiíbrné pfiíãky pfied bronzov˘mi

basketbalisty z druÏstva R˘mafiov Young.

Bramborovou medaili si odnesli sloven‰tí

ko‰íkáfii Revúca Old a startovní listinu uza-

vfielo druÏstvo R˘mafiov Old. V‰ichni bez

rozdílu podali skvûlé v˘kony a ty, ktefií ne-

stáli na medailov˘ch pozicích, nemusí mrzet

neúspûch, vÏdyÈ právû zde je namístû pfiipo-

menout staré známé: Není dÛleÏité vyhrát,
ale zúãastnit se. Tak pfií‰tû více bojovnosti

a trénovanosti a zlato bude doma! JiKo



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT13/2004

26

Vydavatel: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel./fax: 554 211 410, http://www.rymarov.cz/mesto

Neoznaãené foto: Redakce. Uzávûrka dne: 1. 7. 2004. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, pfiípadnû úpravy nevyÏádan˘ch
pfiíspûvkÛ a nemusí nutnû souhlasit se stanovisky uvefiejnûn˘mi v pfiíspûvcích dopisovatelÛ. Odpovûdn˘ redaktor: Mgr. Jifií

Koneãn˘.  Adresa redakce: OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 230 459, mobil: 737 802 259, e-mail: rymhor@seznam.cz

Vy‰lo dne: 9. 7. 2004. Pfiíspûvky laskavû zasílejte nejpozdûji do 29. 7. 2004, dal‰í ãíslo vyjde 6. 8. 2004.

Grafická úprava novin a inzerce: Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554  717 196, e-mail: apro@iol.cz 

Vydávání povoleno Ministerstvem kultury âR pod znaãkou MK âR E 11017. Cena 8,- Kã

Triatlonov˘ klub DuKo R˘mafiov
pofiádá

v sobotu 7. srpna 2004

10. roãník DuKo triatlonu
Místo startu: R˘mafiov, Edrovick˘ rybník
Prezence: 9.00 - 10.00 hodin v místû startu
Start: 10.30 hodin - Ïactvo

11.00 hodin - dorost, Ïeny, ‰tafety
11.30 hodin - muÏi, veteráni

Kategorie: rok narození
- mlad‰í Ïáci a Ïaãky 10 - 12 let 1991 - 1993
- star‰í Ïáci a Ïaãky 13 - 14 let 1990 - 1989
- dorost 15 - 18 let 1988 - 1985
- Ïeny 19 let a star‰í 1984 a dfiíve
- muÏi 19 - 39 let 1984 - 1964
- veteráni 40 - 44 let 1963 - 1959

45 - 49 let 1958 - 1954
50 let a star‰í 1953 a dfiíve

- ‰tafety 19 let a star‰í 1984 a dfiíve

Délky tratí:
MuÏi, veteráni, ‰tafety: 900 m plavání, 36 km kolo, 8 km bûh
Dorost, Ïeny: 500 m plavání, 18 km kolo, 4 km bûh
Îactvo: 100 m plavání, 5 km kolo, 1500 m bûh

Startovné: Ïactvo 50 Kã
dorost 70 Kã
‰tafety 300 Kã
ostatní 145 Kã

Pfiihlá‰ky zasílejte písemnû nebo faxem do 4. srpna 2004 na adresu:
Durman Vlastislav, Bartákova 25, 795 01 R˘mafiov

fax.: 554 211 873 - po 18. hodinû

Obãerstvení: - po dobûhu obdrÏí kaÏd˘ úãastník obãerstvení
- na trase bûhu bude zfiízena obãerstvovací stanice

DÛleÏitá upozornûní:
- pro vybavení závodníkÛ a prÛbûh závodu platí pravidla

TRIATLONU âSTT
- drafting je povolen ve v‰ech kategoriích
- nezletilí mohou startovat pouze v doprovodu zákonného zástupce
- kaÏd˘ závodník startuje na vlastní nebezpeãí

KaÏd˘ závodník obdrÏí úãastnické triko, vítûzové kategorií pohár, medaili a diplom.
Propozice poskytli pofiadatelé závodu
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Soukromá fiádková inzerce

Prodej
• Prodám novinov˘ stánek na autobusovém stanovi‰ti v R˘mafiovû

(z dÛvodu nemoci).

Vhodná k okamÏitému pouÏití, vybavení (regály, pult), elektro, 

alarm, tel. linka.

Cena: 60 000 Kã. Informace na telefonu: 737 621 687.

Jak vyjde o prázdninách
R˘mafiovsk˘ horizont

Na‰i vûrní ãtenáfii uÏ ví, Ïe o letních prázdninách - v ãer-
venci a srpnu - vychází R˘mafiovsk˘ horizont jen jednou
v mûsíci. âíslo 14/2004 vyjde 6. srpna (uzávûrka 29. 7.)
a ãíslo 15/2004 vyjde 3. záfií (uzávûrka 26. 8.). Redakce

Ve v˘sledcích závodÛ byla v kategoriii Hlavního závodu „L“

O pohár ministra zemûdûlství âR uvefiejnûna tisková chyba.

Správnû mûlo b˘t oti‰tûno následující: Tfietí místo obsadila klis-
na Roxana Freestyle shop M s trenérem Josefem KfiíÏkem
z Hamfiíkovy stáje. Za chybu se omlouváme.

(Tisková chyba nevznikla vinou redakce)

Oprava k ãlánku Ministr Palas
pfiedal cenu nejlep‰ímu Ïokeji:

VII. Cena Indiana Jonese v ovládání biãe
II. mistrovství Evropy v ovládání biãe, v trikovém lasování, v Ïonglování s re-
volvery, v hodu noÏem a tomahawkem se opût uskuteãní v r˘mafiovském
skautském stfiedisku Na Stráni.
Cena Indiana Jonese se koná pra-

videlnû jiÏ sedm˘m rokem, od

druhého roãníku v pûkném areálu

junácké chaty Na Stráni. Termín

konání se ustálil na druh˘ srpnov˘

víkend.

V loÀském roce se soubûÏnû usku-

teãnily také soutûÏe I. mistrovství

Evropy ve westernov˘ch doved-

nostech. Letos se bude v R˘ma-

fiovû opût soutûÏit o evropské vav-

fiíny.

Kromû soutûÏí je zaji‰tûna fiada

doprovodn˘ch programÛ a atrakcí

pro dûti i dospûlé. Za v‰echny mÛ-

Ïeme zmínit vystoupení Bohemia

combat clubu z Orlové. Veãer po

soutûÏích si mÛÏete zatanãit na ne-

fal‰ovaném country bále s tombo-

lou, ohÀovou show a ohÀostrojem.

Termín této akce je stanoven na

13. - 14. srpna 2004.

Jedná se o jednu z nejatraktivnûj-

‰ích a divácky nejnav‰tûvovanûj-

‰ích akcí v R˘mafiovû. Pfiíznivci

westernov˘ch sportÛ si urãitû pfii-

jdou na své. VÏdyÈ vidût evropské

‰piãky tûchto disciplín není v‰ední

záleÏitost. Úãast pfiislíbily i ‰piãky

westernov˘ch dovedností ze zá-

mofií.

Diváci budou moci spatfiit rychlo-

stfielbu na ‰palíky ãi trefování

‰pejlí biãem. Pozoruhodnou a vel-

mi nároãnou disciplínu s názvem

Zorro. Ve vzdálenosti 2,5 m je za

zástûnou s otvory upevnûno do

trojúhelníku pût svíãek. SoutûÏící

má dvû zku‰ební a pût ran soutûÏ-

ních na to, aby se mu podafiilo

svíãky koncem biãe zhasnout.

Diváci spatfií dal‰í ekvilibristiku

s lasem, biãem, ale také s kolty ne-

bo tomahawky ãi sekyrami.

Bude tedy opravdu na co koukat.

Neváhejte a pfiijìte.

Na leto‰ní roãník
srdeãnû zvou pofiadatelé

Foto: SJS Hamfiíkova stáj



Výše splátky po dobu úvěru je neměnná včetně pojištění. • K uzavření úvěru není potřeba potvrzení o přijmu.

KAÎD¯ T¯DEN NOVÁ NABÍDKA, V·ECHNA VOZIDLA PROVù¤ENA A VYZKOU·ENA

U NABÍDKY OZNAâENÉ SYMBOLEM „PRODÁNO“ MÒÎEME ZAJISTIT STEJN¯ TYP VOZIDLA

• Výkup za hotové: Váš automobil vám 
vykoupíme okamžitě po osobní domluvě.
• Komisní prodej: neúčtujeme parkovné,
rychlý prodej, vyřízení všech formalit 
samozřejmostí.

• Protiúčet: při koupi nového vozu mů-
žete platit vaším stávajícím vozidlem.
• Autocredit od GE Capital
Leasing: akontace již od 1,- Kč
z ceny vozidla, výhodné havarijní

pojištění a povinné ručení. Na sjed-
nání úvěru potřebujete dva platné
doklady totožnosti, bankovní spojení
a cca 45 minut času. U všech vozi-
del prověřen původ.

Autoprodejna Petr  La‰ák,  Revoluãní  26 ,  795 01 R˘mafiov
tel . :  554 211 577, 608 830 940, www.autolasak.cz,  e-mail :  autolasak@quick.cz

Otevírací doba: Po - Pá 8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00

·koda Fabia Classic 1.4,
44kW, r. v. 2001, 31 tis. km,
airbag, imobilizér, palub. po-
ãítaã. Cena: 198 000 Kã.

VW Golf 1.9 TDi klima, 
r. v. 2000, 4 x airbag, ABS,
centrál posil. fiízení. 
Cena: 298 000 Kã.

Renault Twingo 1.2 Authen-
tique - nov˘ vÛz, r. v. 2004,
250 km, 2 x airbag, imobilizér.
Cena: 189 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 GLX, 
40 kW,  r. v. 1995, rádio,
centrál, imob., Al. kola. 
Cena: 78 000 Kã.

·koda Octavia GLX 1.9 Tdi, 66
kW, klima, r. v. 1998, 101 tis.
km, airbagy, ABS, rádio, palub.
poã., centrál. Cena: 219 000 Kã.

Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, 
r. v. 2002, 65 460 km, klima,
ABS, posil. fiíz., palub. poã., taÏ-
né, teplomûr. Cena: 385 000 Kã.

·koda Octavia 1.6 LX, 55 kW,
r. v. 1998, 72 300  km, airbag,
rádio, imob., palub. poã.,
centrál. Cena: 179 000 Kã.

Volkswagen Transporter BUS
2.5 TDi 9 míst, r. v. 1999, 
airbag, imob., posil. fiíz., taÏ-
né. Cena: 349 000 Kã.
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·koda Fabia 1.2 HTP - 1. ma-
jitel, r. v. 2003, 7 tis.
km, ABS, posilovaã fiízení,
centrál. Cena: 225 000 Kã.

Citroen Berlingo 1.9 D, klima, 
1. majitel, r. v. 2000, airbag, rádio,
posil. fiíz., taÏné, centrál. Odpoãet
DPH. Cena: 275 000 Kã.

Opel Combo 1.4 i, r. v. 1996,
rádio. 
Cena 59 000 Kã bez DPH.

Renault Clio 1.2, r. v. 1998,
75 tis. km, airbag, rádio,
taÏné. 
Cena: 158 000 Kã.

Audi A4 Avant 1.9 Tdi, aut. kli-
ma, r. v. 1998, 2 x airbag, ABS,
CD, imob.,palub. poã., taÏné,
centrál. Cena: 299 000 Kã. 

Ford Transit 2.5 Di, valník 
6 míst, r. v. 1999, 2 x airbag,
rádio, imob., posil. fiíz. 
Cena: 289 000 Kã bez DPH.

Fiat Brava 1.4 12V, r. v. 1998,
rádio, el. okna + zrcátka,
centrál. 
Cena: 138 000 Kã.

·koda Felicia LX 1.9 D, 
r. v. 1997, CD, ‰íbr, posil. fií-
zení. 
Cena: 109 000 Kã.

Volkswagen Transporter 1.9 TD,
valník, 3 místa, r. v. 1998, 
imob., posil. fiíz. 
Cena: 199 000 Kã bez DPH.

·koda Felicia 1.3 LX 40 kW,
r. v. 1996, rádio, centrál.
Cena: 69 900 Kã.

·koda Octavia Combi 1.9 TDi
Elegance, r. v. 2001, klima, a-
irbagy, ASR, ABS, palub. poã.,
taÏné. Cena: 368 000 Kã.

·koda Octavia Combi 1.9 TDi
4x4, aut. klima, r. v. 2000, 
4 x airbag, ESP, ASR, ABS,
palub. poã. Cena: 378 000 Kã.

Opel Astra Caravan 1.7 TD, 
r. v. 1996, 97 tis. km, airbag,
posil. fiízení, taÏné. 
Cena: 129 000 Kã.

·koda Felicia GLX 1.9 D, 47
kW, r. v. 1998, 124 tis. km,
CD, imob., palub. poã., Al
kola. Cena: 137 000 Kã.

Ford Transit 100 2.5 D, 
r. v. 1997, rádio, imob., posil.
fiíz., ochr. rámy, taÏné. 
Cena: 178 000 Kã bez DPH.

Volkswagen Golf 1.9 Tdi, kli-
ma, r. v. 2003, 4 x airbag,
ABS, centrál, imob., posil. fiíz.
Cena: 398 000 Kã.


