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ZZ RR¯̄MMAA¤¤OOVVAA AAÎÎ NNAA SSTT¤¤EECCHHUU EEVVRROOPPYY
Îivot sám o sobû pfiiná‰í nenadálé a osudové

pfiekáÏky, které musí kaÏd˘ ãlovûk s nema-

l˘m úsilím pfiekonávat. Pfiesto existují lidé,

ktefií ve zdolávání pfiekáÏek, umûle nastave-

n˘ch, vidí kus smyslu svého Ïivota a své 

osobní seberealizace. Pro nûkoho jednoduch˘

úkol mÛÏe druhému pfii jeho splnûní posílit

sebevûdomí a dát pocit hfiejivého uspokojení.

Pro na‰i skupinu sportovnû zaloÏen˘ch lidí,

av‰ak nikterak aktivnû provozujících horole-

zectví, se v˘zvou ke zmûfiení fyzick˘ch i mo-

rálních sil stalo zdolání nejvy‰‰í hory Evropy

- Mont Blancu.

My‰lenka se zrodila pfii barvitém líãení jed-

noho ãlena party, kter˘ na vrchol vystoupil

pfied tfiemi lety, o pocitech pfii pohybu v fiíd-

kém vzduchu. To pfiece musíme vyzkou‰et

taky! Z poãátku moÏná trochu hec, pozdûji

jiÏ reáln˘ cíl. Termín v˘stupu byl stanoven

na pfielom mûsíce ãervence a srpna, aby

i mûsíãní úplnûk podpofiil poãasí, tolik pod-

miÀující zdárn˘ sportovní v˘kon.

Peãlivá fyzická pfiíprava na kole a v závûru

i turistika s batohy s vodou naplnûn˘mi ná-

dobami simulujícími pfiedpokládanou zátûÏ

se ukázala jako dostaãující. Nezapomnûli

jsme ani vyzkou‰et si v závûru zimy chÛzi po

zledovatûlé sjezdovce s maãkami na nohou

a pochopitelnû jsme se museli seznámit

i s horolezeck˘m uvazováním. Pfiíprava byla

zúroãena.

Ve ãtvrtek 29. 7. 2004 v podveãer na‰e v˘-

prava vyrazila smûrem k francouzskému mû-

stu Chamonix.

Následující den odpoledne nás vedly první

kroky do tohoto známého turistického mûsta,

do informaãního stfiediska pro údaje o v˘hle-

du na poãasí v nejbliÏ‰ích dnech. Pfiedpovûì

byla velmi optimistická. Nebylo na co ãekat,

a sobota dopoledne byla tedy urãena jako

den zahájení v˘stupu. V pátek veãer v‰ak by-

ly je‰tû na poradû diskutovány názory, jak

v˘stup rozdûlit a kudy jej zahájit. Bylo dob-

fie, Ïe rozdílné názory se nakonec sjednotily

a zvolen˘ taktick˘ plán v˘stupu byl s odstu-

pem ãasu vyhodnocen jako správn˘. JiÏ zde

na zaãátku se potvrdila soudrÏnost a smysl

pro spolupráci v t˘mu.

V sobotu po deváté hodinû ranní za jasného

poãasí vyjíÏdíme zubaãkou z mûsteãka Le

Fayet nedaleko Chamomix na koneãnou sta-

nici Le Nid ì Aigle (2372 m).

Odtud pfied jedenáctou jiÏ pokraãujeme po

sv˘ch. Cestou krátce zastavujeme u opu‰tû-

ného domu Barague Forestiere (2700 m).

Po 13:00, po svaãinû, pfiecházíme zbytek le-

dovce kolem chaty Tete Rousse (3167 m)

a kousek nad ní nás ãeká nepfiíjemné místo.

Asi stometrov˘ traverz korytem, kter˘m ãas-

to padají kameny jeden za druh˘m.

Nasazujeme pfiilby. Po tomto úseku nás ãeká

strmé stoupání skalním pilífiem k chatû Du

Gouter (3817 m), k místu na‰eho nocování. 

Bûhem stoupání se chata jeví tak blízko, ale

nechce se pfiibliÏovat. Patnáct i více kilogra-

mÛ na zádech dûlá své, zaãíná se projevovat

nedostatek kyslíku. Bolesti hlavy i nucené

krátké pfiestávky signalizují potíÏe s aklima-

tizací. Pfii v˘stupu mezi kamenn˘mi pilífii

dochází k jediné nepfiíjemné epizodû: stan

nedokonale upevnûn˘ na batohu jednoho

z nás se uvolnil a padal mezi skalami.

Na‰tûstí se zachytil o pár desítek metrÛ níÏ,

a i kdyÏ bylo nutné se vrátit, stan byl zachrá-

nûn. Vzápûtí se uvolnila i pûnová podloÏka

zvaná karimatka, ale ta si pro svou cestu vy-

brala hluboké lavinové údolí a byla nená-

vratnû ztracena. A tak se skalními útesy roz-

lehl nepublikovateln˘ ãesk˘ v˘kfiik z úst, ze

kter˘ch r˘mafiovská vefiejnost sl˘chávala

bezpoãet kultivovan˘ch proslovÛ.

Po 17:00 koneãnû doráÏíme k chatû Du

Gouter.

Jsme unaveni. Stavíme stany ve snûhov˘ch

záhrabech a doplÀujeme energii.
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Nyní je jiÏ souãástí odpoãinku také krátká

procházka kolem chaty a samozfiejmû pofii-

zování fotodokumentace fantastick˘ch pro-

jasnûn˘ch a zasnûÏen˘ch hor s ledovci.

Hlava stále bolí, nûkomu je i divnû od Ïalud-

ku. Asi 3000 v˘‰kov˘ch metrÛ pfiekonan˘ch

za jedin˘ pÛlden klade na aklimatizaci velké

nároky.

Kolem deváté se jde spát. V noci fouká siln˘

vítr, ale je jasno. Teplota -3 °C. Pro nûkoho

noc plná vá‰ní. O spaní se nedá moc mluvit,

spí‰e se jedná o mikrospánek. Spánek chybí,

av‰ak na druhé stranû - aÈ uÏ jsou 4 hodiny!

V tuto dobu vstáváme, stany a materiál ne-

cháváme na místû a pouze s maãkami, úvaz-

ky, lany a trochou jídla, pití a náhradního ob-

leãení vyráÏíme v 5:30 k vrcholu Mont

Blancu. Jasno a je‰tû témûfi tma. Po pÛlhodi-

nû se na jedné stranû oblohy zaãínají objevo-

vat první paprsky slunce, které barví sníh do

ãervena, a na protûj‰í, západní stranû mizí

koláã mûsíce. Pohádkov˘ úkaz stfiídání vlád-

cÛ oblohy.

V tuto dobu se jiÏ také po tfiech uvazujeme

na lana, s maãkami jdeme uÏ od poãátku dne.

Pod nohami to zatím pûknû kfiupe. Hodina

chÛze a první lehké obãerstvení s fotografo-

váním. Dal‰í hodina v˘stupu nás pfiivedla na

ploch˘ vrchol Dome de Gouter (4304 m).

Máme pocit, Ïe cesta nám ubíhá rychle.

VyuÏíváme toho a pfiíjemnû odpoãíváme se

svaãinou v ruce. Sil máme momentálnû na

rozdávání a také potíÏe s aklimatizací nejsou

v˘razné, i kdyÏ úseky chÛze mezi pfiestávka-

mi se zkracují. Slunce jiÏ svítí naplno a stále

lehce mrzne. Po osmé hodinû ranní pokraãu-

jeme nejprve do sedla Col du Dome (4237 m)

a opût stoupáme k místu Vallot (4362 m).

Pfiecházíme tfii hfiebínky a blíÏíme se k vr-

cholu. Divná únava nám svazuje nohy a kaÏ-

d˘ krok je stále obtíÏnûj‰í, ale posouváme se

v˘‰ a v˘‰, blíÏ k na‰emu cíli. Vracející se ho-

rolezci nás upozorÀují na siln˘ vítr, a proto

nasazujeme kapuce.

Na nejvy‰‰ím místû Evropy (4807 m. n.
m.) se ocitáme 1. 8. 2004 v 10:30.
·est R˘mafiovákÛ roztahuje mûstskou vlajku

a fotografiemi ztvrzuje svÛj v˘stup.

Urãitû jsme byli v‰ichni na mûkko. Pobyt na

vrcholu v mrazivém vûtru netrvá déle neÏ 15

minut. Teplota byla -3 °C. Krátk˘ sestup do

závûtfií nám dává pfiíleÏitost odeslat SMS

a v klidném odpoãinku doplnit energii a síly.

Zdálo by se, Ïe sestup je jiÏ rutinní záleÏitost.

Není tomu tak, neboÈ v tuto dobu se jiÏ pro-

jevuje opravdová únava, která neplyne ani

tak z vlastní fyzické zátûÏe, jako spí‰e z ne-

dostatku kvalitního spánku. O to vût‰í opatr-

nost je potfieba vûnovat kaÏdému kroku.

Navíc potkáváme v protismûru dal‰í turisty.

Vyh˘bání je obãas dost nebezpeãné, protoÏe

strmé srázy na stranách nám hrozí pádem.

Pfiesto bez technick˘ch ãi zdravotních pro-

blémÛ sestupujeme ve 14:00 do stanového

tábora. Zbytek dne vûnujeme odpoãinku

a bloumání oãima po okolních vrcholech,

které jsou od spodu zahalovány do oblaãnos-

ti. Hlava opût trochu bolí. S otazníky oãeká-

váme nadcházející noc. Byla velmi podobná

té pfiedchozí. Spánek byl sice del‰í, vítr men-

‰í, ale ty nohy! Nebylo moÏné je po celou

noc zahfiát. I v mrazu naakumulovaná slu-

neãní energie chtûla v noci z tûla ven, a tím

pádem se nám zdála zima vût‰í.

Pfied touto nocí jeden ãlen v˘pravy, kter˘

ztratil nafukovací karimatku a jiÏ pfiedchozí

noc spal na obyãejné, náhradní, vedl vnitfiní

boj, zda se na spaní ve stanu nevyka‰le a ne-

pÛjde strávit noc do blízké chaty. I pfies pfied-

stavu nepfiíjemné noci zvítûzila jeho hrdost,

bojovnost i kolegialita ke sv˘m spolunocleÏ-

níkÛm. Spal s námi ve stanu a pr˘ nelitoval.

V pondûlí ráno balíme. Zavazadla jsou lehãí,

pfiedev‰ím voda na pití a vafiení ubyla.

Sestup zahajujeme v 7:30 a za ãtyfii hodiny

jsme u stanice zubaãky. Ta pfiedstava, kdyÏ

vidíme naloÏené turisty, jak vyráÏejí tam

kamsi nahoru, kde my to jiÏ trochu známe

a víme také, jaká cesta je ãeká, je pro nás dû-

sivá. I ve v˘‰ce 3000 m je horko a pot teãe

po ãele i po zádech.

V 11:50 jiÏ s úlevou sledujeme z oken ozu-

bené tramvaje vzdalující se vrcholy a tû‰íme

se na první dou‰ky vychlazeného piva.

Zájemci najdou dal‰í kouzelné fotografie

z v˘pravy pofiízené Ivanem Sovi‰em

a Pavlem Koláfiem na webov˘ch stránkách:

www.montblanc-rymarov.wz.cz.

Jaroslav DoleÏel, Pavel Koláfi, Jaroslav
Lachnit, Ivan Sovi‰, Ivo Sovi‰, Ivo Volek
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Aktuálnû z mûsta

Podezdívka vyhofielého objektu poslouÏí jako základ pro nov˘ dÛm
V pondûlí 23. srpna zasedla rada mûs-
ta R˘mafiova, aby pfiijala celkem jed-
no sto dvacet tfii usnesení, z nichÏ de-
vûtaãtyfiicet mûlo charakter doporu-
ãení pro jednání zastupitelstva mûsta.
Radní jmenovali s platností od 

24. srpna Renatu Vysly‰elovou do

funkce vedoucí odboru dopravy

a silniãního hospodáfiství a Irmu

Krejãí do funkce fieditelky

Mûstského muzea v R˘mafiovû

s úãinností od 1. záfií 2004. Rada

mûsta vzala na vûdomí rozbor pl-

nûní rozpoãtu pfiíjmÛ a v˘dajÛ

mûsta ke dni 31. 7. 2004, zprávu

o hospodafiení spoleãnosti Teplo

R˘mafiov, s. r. o., a zprávu o ãin-

nosti Bytermu R˘mafiov. Rada

mûsta schválila provozování

Mûstského a turistického infor-

maãního stfiediska Mûstsk˘m mu-

zeem v R˘mafiovû v prostorách

na námûstí Míru 6 od 1. ledna

2005. PfieváÏnou vût‰inu usnesení

tvofiily majetkové záleÏitosti, radní

mimo jiné schválili pronájem ne-

bytov˘ch prostor na tfiídû HrdinÛ 6

letecko-modeláfiskému klubu.

Rada mûsta vzala na vûdomí zprá-

vu a aktivaci dokonãen˘ch inves-

tic do majetku mûsta v areálu pro-

najatém spoleãnosti Nemocnice,

s. r. o., R˘mafiov (stravovací pavi-

lon, objekt garáÏí, rekonstrukce

dûtského oddûlení).

Radní vzali na vûdomí informaci

o dal‰ím v˘voji vyhofielého ob-

jektu na tfiídû HrdinÛ 56. V‰ichni

jeho nájemníci mají pfiidûleny ná-

hradní byty nebo bydlí podle

sv˘ch moÏností a ãekají na pfiidû-

lení vhodnûj‰ího bytu. Demoliãní

a odklízecí práce byly dokonãeny,

kromû podezdívky, která bude za-

zimována a mÛÏe poslouÏit jako

souãást budoucího domu pfii v˘-

stavbû, která probûhne nejdfiíve

v roce 2005. Bylo zahájeno v˘bû-

rové fiízení na projektanta a doda-

vatele stavby. Vzhledem k tomu,

Ïe Byterm hradil náklady na de-

molici a uloÏení odpadu ve v˘‰i

600 tis. Kã z vlastních zdrojÛ, by-

la stejná ãástka pfievedena z roz-

poãtu mûsta na Byterm, kter˘

v této souvislosti fie‰il kritick˘ ne-

dostatek prostfiedkÛ na opravy by-

tÛ. ¤e‰ení rozpoãtového opatfiení

bude dále pfiedmûtem jednání za-

stupitelstva mûsta.

Radní schválili poskytnutí
finanãních pfiíspûvkÛ

Na Husovû ulici budou zfiízena
parkovací místa

Vyhrazená parkovi‰tû pro 3 - 4 vozidla

by mûla vzniknout na Husovû ulici

v prostoru rozestavûné banky.

Parkovi‰tû by slouÏilo pouze vlastní-

kÛm nebo nájemcÛm - uÏivatelÛm pfii-

lehl˘ch provozoven. Za tím úãelem

v‰ak musí vlastník komunikace, a tím

je mûsto R˘mafiov, odsouhlasit zfiízení

v˘jimky z parkovacích ploch z novû

navrÏeného dopravního znaãení na ná-

mûstí Míru. Tato parkovací místa bu-

dou podléhat tzv. vyhrazenému parko-

vání za poplatek dle Obecnû závazné

vyhlá‰ky ã. 6/2003 v délce trvání jed-

noho roku.

Nestátní zdravotnické organizaci Dûtskému centru 1990

v Olomouci schválila rada mûsta poÏadovan˘ pfiíspûvek ve

v˘‰i 5 000 Kã. Jedná se o zafiízení, které poskytuje kom-

plexní péãi postiÏen˘m dûtem s kombinovan˘mi vadami,

zaji‰Èuje program chránûné dílny, keramiky aj. Zafiízení

nav‰tûvuje i dítû z R˘mafiova, a to po dobu asi pûti let.

V pfiedchozích letech nebylo o pfiíspûvek Ïádáno.

Radní schválili 5 000 Kã SdruÏení pro pomoc mentálnû

postiÏen˘m v Bruntále, které se zamûfiuje na muzikotera-

pii, pofiádá v˘lety, zájezdy a zaji‰Èuje mimo‰kolní akce pro

mentálnû postiÏené dûti. Akcí se zúãastÀuje také nûkolik

dûtí z R˘mafiova.

Rada mûsta schválila poskytnutí finanãního pfiíspûvku ve

v˘‰i 10 tis. Kã Svazu NûmcÛ severní Morava - Orlické ho-

ry na pofiádání akce 8. srpna 2004 v SVâ R˘mafiov.

Mûstská policie nabádá: Máte vÏdy zakoupen parkovací lístek?
Parkování je velice citlivá zále-

Ïitost, obzvlá‰È ve vût‰ích mûs-

tech. ProblémÛ v‰ak nejsou u‰et-

fiena ani mûsta men‰í, jak˘m je

napfiíklad R˘mafiov. Neúnosná

situace s parkováním zaãala b˘t

zejména na Husovû ulici, na tfií-

dû HrdinÛ, na OkruÏní ulici

i v urãit˘ch místech na sídli‰tích

Dukelská a na Pfiíkopech. Z toho

dÛvodu pfiijalo mûsto R˘mafiov

opatfiení v podobû Nafiízení mûs-
ta R˘mafiova ã.1/2004 o place-
ném stání na místních komunika-
cích, které ve‰lo v platnost 

1. kvûtna 2004. Vymezuje ãásti

místních komunikací na území

na‰eho mûsta, jeÏ v souladu 

s ustanovením zákona lze pouÏít

k stání motorového vozidla, 

av‰ak pouze za cenu sjednanou

v souladu s cenov˘mi pfiedpisy

a stanovenou tímto nafiízením.

Jedná se zejména o parkování na

námûstí Míru, kde je kaÏd˘ fiidiã

povinen respektovat v˘‰e zmínû-

né nafiízení a zakoupit si parko-

vací lístek v automatu. Pro fiidiãe

parkující na námûstí Míru dennû

se nabízí moÏnost zakoupení

roãní parkovací karty v cenû 360

Kã, která je k dostání na odboru

silniãního hospodáfiství pfii MûÚ

R˘mafiov na ulici 8. kvûtna 48.

Parkovací lístek nebo parkovací

karta musí b˘t umístûny lícovou

stranou obsahující identifikaãní

údaje smûrem ven z vozidla tak,

aby byl text ãiteln˘ pfii pohledu

zvenku. Na povinnost zakoupit

si platn˘ parkovací lístek nebo

parkovací kartu opûtovnû upo-

zorÀuje mûstská policie pfiede-

v‰ím místní fiidiãe.

Dal‰í vymezené úseky místních

komunikací, na kter˘ch pfiíslu‰-

né dopravní znaãky vymezují

stání, jiÏ fiidiã poplatek hradit ne-

musí. Poru‰ení povinností stano-

ven˘ch tímto nafiízením bude

posuzováno jako pfiestupek nebo

jako správní delikt. JiKo
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Vybíráme ze zprávy o hospodafiení Bytermu za 1. polovinu roku 2004
Zpráva hovofií mimo jiné o tom, Ïe dluhy na

nájemném z bytÛ se oproti zaãátku roku sníÏi-

ly o 42 tis. Kã, u nebytov˘ch prostor vzrostly

o 81 tis. Kã.

Dluhy na nájemném z bytÛ po lhÛtû splatnosti

pfiesahující 5 000 Kã evidoval Byterm ke dni

30. ãervna 2004 u 106 dluÏníkÛ, coÏ je o 29

ménû neÏ k 31. 12. 2003.

Z toho je 29 dluÏníkÛ s dluhem do 10 tis. Kã,

35 dluÏníkÛ s dluhem 10 - 20 tis. Kã, 11 dluÏ-

níkÛ s dluhem 20 - 30 tis. Kã, 15 dluÏníkÛ má

dluh 30 - 50 tis. Kã (deset dluÏníkÛ bylo vystû-

hováno, ostatní jsou zaÏalováni nebo splácí),

16 dluÏníkÛ má dluh pfiesahující 50 tis. Kã

(z toho 9 dluÏníkÛ bylo vystûhováno, pûti ne-

byla prodlouÏena nájemní smlouva, tzn. jsou

zaÏalováni nebo pfied vyklizením bytu).

Dluhy na nájemném z nebytov˘ch prostor po

lhÛtû splatnosti eviduje Byterm v souãasné do-

bû u 49 nájemníkÛ. Celkov˘ dluh pfiedstavuje

ãástku 1 mil. 679 tis. Kã. JiKo

Blesky si jiÏ na Primu nepfiijdou
Neustálé v˘padky televizního

programu Prima TV pfii sebemen-

‰í boufice pfiivádûly r˘mafiovské

obãany do varu. Situace se dokon-

ce vyhrotila natolik, Ïe nûktefií po-

hrozili podáním petice, pokud se

situace nevyfie‰í k jejich spokoje-

nosti. „VÏdyÈ kompetentní úfiední-
ci jsou pfiece placeni z na‰ich da-
ní, nebo snad ne?“ padala nevybí-

ravá slova nespokojen˘ch obãanÛ

pfii kaÏdém v˘padku Primy, kdyÏ

blesk vyfiadil vysílaã z provozu.

Blesky se tedy sná‰ely nejen na

kostel sv. Michaela, kde je umís-

tûn vysílaã, ale také na hlavy od-

povûdn˘ch úfiedníkÛ.

Podle posledních informací by

k tûmto v˘padkÛm jiÏ docházet

nemûlo. „Nav‰tívili jsme zástupce
firmy BTV Klimkovice, která pro-
vádûla instalaci vysílaãe na pro-
gram Prima TV, a informovali
jsme je o problémech, které byly
ve spojitosti s boufikou,“ uvedl

k dané problematice místostarosta

Jaroslav Kala. Zástupci klimko-

vické firmy po pfiedbûÏném pro-

jednání podepsali za úãelem zlep-

‰ení celé situace smlouvu s r˘ma-

fiovskou firmou pana Jaroslava

¤ezníãka, která má s podobn˘mi

problémy velké zku‰enosti. V té-

to souvislosti do‰lo k v˘mûnû nû-

kter˘ch nevyhovujících kompo-

nentÛ a modulÛ, které nestaãily 

uchránit vysílaã a pfiijímaã pfied

velk˘mi v˘boji blesku, a podle

slov místostarosty Kaly by jiÏ

k podobn˘m v˘padkÛm nemûlo

docházet. Nicménû zku‰ební pro-

voz i s nov˘mi komponenty se

podle odpovûdn˘ch úfiedníkÛ pro-

dluÏuje asi o dva mûsíce, teprve

poté se mÛÏe vylouãit jakákoliv

pochybnost o nedostateãném

technickém zabezpeãení celého

systému.

„Pokud by pfiece jen k ojedinûlé-
mu v˘padku signálu Primy TV
mûlo v dÛsledku blesku dojít, tak

nové zafiízení bûhem nûkolika mi-
nut opût samoãinnû uvede cel˘
systém do provozu. Obãané by te-
dy nemûli mít v této spojitosti jiÏ
Ïádné problémy,“ vysvûtlil sloÏi-

tost situace zástupce odpovûdné

firmy Jaroslav ¤ezníãek a doplnil,

Ïe poslední dvû silné boufiky pro-

vázené blesky nezpÛsobily Ïádné

problémy s v˘padkem signálu.

Nastanou-li pfiece jen nûjaké potí-

Ïe, je firma schopna situaci pfied-

nostnû fie‰it. Po‰kození obãané se

mohou obrátit na zástupce firmy

prostfiednictvím mobilního telefo-

nu na ãísle 606 807 547. Je v‰ak

potfieba zdÛraznit, Ïe toto telefon-

ní ãíslo slouÏí pouze (!!!) v pfiípa-

dû v˘padku signálu na program

Prima TV, nikoliv na sjednávání

bûÏn˘ch oprav, které snesou od-

kladu. JiKo

Diakonie otevfiela centrum respitní péãe
Diakonie âeskobratrské církve evangelické
v R˘mafiovû v srpnu otevfiela nové stfiedisko péãe
o seniory a postiÏené obãany. Denní centrum a od-
dûlení respitní péãe Diakonie vybudovala v objektu
opu‰tûné ‰kolky na tfiídû HrdinÛ, kam se pfied ne-
cel˘m rokem pfiestûhovala z pÛvodních prostor na
Hornomûstské ulici. V úter˘ 3. srpna byl provoz
centra slavnostnû zahájen za pfiítomnosti sponzo-
rÛ a zástupcÛ pfiedstavenstva Diakonie, první kli-
enti zaãali jeho sluÏeb vyuÏívat 16. srpna.
R˘mafiovská Diakonie získala od mûsta bu-

dovu nûkdej‰í matefiské ‰koly za symbolic-

kou ãástku do pronájmu na dobu dvaceti let.

Stylová stavba z konce tfiicát˘ch let byla jiÏ

nûkolik let opu‰tûná a nevyuÏitá. V loÀském

fiíjnu sem pfiesídlilo místní stfiedisko

Diakonie, které budovu bûhem nûkolika mû-

sícÛ zrekonstruovalo a vytvofiilo zde dvû no-

vá oddûlení péãe o seniory a zdravotnû posti-

Ïené obãany.

V pfiízemí bylo vytvofieno tzv. denní centrum,

které má klientÛm slouÏit ve v‰ední dny od

rána aÏ do pozdního odpoledne jako místo,

kde mohou aktivnû a pfiitom pohodlnû trávit

svÛj ãas, vyuÏívat rÛzn˘ch sluÏeb, úãastnit se

terapií, cviãení, ale i kulturních programÛ,

a to ve stálé péãi o‰etfiovatelek. SluÏby bez-

bariérového centra uvítají nejen star‰í lidé,

ktefií nechtûjí b˘t izolováni od spoleãnosti

vrstevníkÛ, ale také jejich rodinní pfiíslu‰níci,

ktefií mohou své blízké bûhem dne pfiedat do

odborné péãe a vrátit se napfi. do zamûstnání

a navíc získají snadnûj‰í pfiístup k informacím

a poradenství.

Péãe o nesobûstaãného, vût‰inou star‰ího ãle-

na rodiny je i dnes povaÏována za pfiirozenou

povinnost potomkÛ. Je to v‰ak fyzicky i psy-

chicky nároãná práce na pln˘ úvazek, která

zÛstává spoleãností málo docenûna. KaÏd˘

ãlovûk peãující o svého pfiíbuzného má jistû

právo na odpoãinek. Pro tyto úãe-

ly Diakonie vybudovala v podkro-

ví budovy oddûlení tzv. respitní

péãe (angl. respite = oddech), kte-

rá zaji‰Èuje plnou ãtyfiiadvacetiho-

dinovou péãi o nesobûstaãného

klienta po dobu nûkolika dnÛ ãi

t˘dnÛ. Rodina se mÛÏe na pracov-

níky Diakonie obrátit, kdyÏ potfie-

buje napfi. odcestovat, ale také vy-

fiídit neodkladné úfiední záleÏitosti

nebo tfieba vymalovat byt apod.

Obû oddûlení, tedy denní stacio-

náfi (s kapacitou pfiibliÏnû deset li-

dí) i respitní centrum (s kapacitou ãtyfii klien-

ti), jsou vybavena sociálním zafiízením, zdra-

votnick˘mi lÛÏky a dal‰ím nábytkem, kter˘

navozuje spí‰e domáckou neÏ ústavní atmo-

sféru. V suterénu budovy je dále umístûna ka-

várna s kuchyÀkou, která je seniorÛm na‰eho

mûsta a okolí k dispozici jednou za 14 dní co-

by místo k neformálnímu setkávání. Diakonie

zaji‰Èuje i pfievoz klientÛ do centra a zpût, pro

nûjÏ nedávno získala star‰í osmimístn˘ vÛz

VW Tranzit.

Celková rekonstrukce a vybavení budovy

b˘valé ‰kolky zatím stály témûfi 800 tisíc ko-

run, které Diakonie ãerpala z vlastních zdro-

jÛ a rovnûÏ ze sponzorsk˘ch darÛ. PfiibliÏnû

19 tisíc Kã vûnovala obec Stará Ves, 20 tisíc

Lékárna Avion, 25 tisíc nejmenovaná firma,

vûcn˘mi dary a pomocí pfiispûli i jednotlivci

- Jindfii‰ka Wolfová, Marta Brixelová a Jitka

Zámeãníková. V˘znamnou poloÏku pfiedsta-

vuje zdviÏná plo‰ina, která má umoÏnit ne-

pohybliv˘m klientÛm pfiesun do vy‰‰ích pa-

ter centra. Na její zfiízení pfiispûl 200 tisíci

V˘bor dobré vÛle - Nadace Olgy Havlové,

30 tisíci Konto Bariéry, 25 tisíci zdravotní

poji‰Èovna OP VZP âR Bruntál, dal‰ích 60

tisíc pfiislíbila poskytnout Duhová energie

âEZ. Plo‰ina bude instalována v záfií, do té

doby zapÛjãila firma VECOM, která má

montáÏ provádût, Diakonii schodolez.

Zb˘vá vystavût také bezbariérovou pfiíjez-

dovou rampu. Finance na tento projekt slíbil

zprostfiedkovat Svaz NûmcÛ, severní

Morava-Orlické hory. ZN

Ilustraãní foto
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·kolství

sloupek

Nová ‰kola hrou?
Slogany zvesela hlásající „hola,

‰kola volá!“ a „hurá do lavic!“,

ty neodbytné dÛkazy faktu, Ïe

prázdniny jsou u konce, mi

vÏdycky lezly na nervy. âlovûk

se sice uÏ docela tû‰il na spolu-

Ïáky, nûkolik v˘jimek dokonce

i na uãitele, ale pfiesto se nemo-

hl úplnû zbavit jakési nostalgie

pfii louãení se dvûma mûsíci

sladkého volna. Nicménû je to

tu zas. Zaãátek záfií je neodvrat-

nû zde a pfiipomíná dûtem ‰ko-

lou povinn˘m, Ïe nastala doba

ranního vstávání, nakupování

se‰itÛ a tuÏek, vysedávání na

tvrdé Ïidliãce, zapisování nepfie-

berného mnoÏství údajÛ, biflo-

vání vzoreãkÛ a dat, písemková-

ní a zkou‰ení u tabule. Je tfieba

znovu si rozepsat ruku (chvíli to

trvá, neÏ si ãlovûk uvûdomí svÛj

rukopis) a psychicky se pfiipra-

vit na to, Ïe ãe‰tináfika bude na

úvod nejspí‰ vyÏadovat sloho-

vou práci na téma „co jsem dûlal

o letních prázdninách“ (jak ori-

ginální ...).

Ov‰em pozor! Tyto pfiedvídatel-

né úkony moÏná souÏily pfiíslu‰-

níky star‰ích generací vãetnû

mé, ale pro ty nastupující uÏ tak

docela platit nemusí. Mini-

sterstvo ‰kolství vydalo 23. srp-

na dokument s názvem Rámcov˘
vzdûlávací program pro základ-
ní vzdûlávání, kter˘ má umoÏnit

‰kolám vytvofiit si vlastní osno-

vy. To v praxi znamená, Ïe dosa-

vadním direktivním uãebním

plánÛm, které urãovaly, kdy

a kolik hodin se mají dûti uãit

tfieba násobilku nebo vyjmeno-

vaná slova a jak˘m zpÛsobem

mají b˘t jejich znalosti provûfie-

ny, je odzvonûno. Uãitel mÛÏe

klidnû odhodit osno-

vy, jeÏ mu dopo-

sud sice posky-

tovaly podrob-

n˘ návod, jak

a co uãit, ale

zároveÀ mu

do jisté

míry sva-

zovaly ru-

ce, a vypra-

covat si svÛj

vlastní plán.

Místo toho, aby Ïá-

kÛm diktoval Ïivoto-

pisné a bibliografické údaje

o BoÏenû Nûmcové, pfiípadnû je

doplnil poÏadavkem povinné

ãetby Babiãky (uÏ kvÛli tomu tu

krásnou kníÏku spousta lidí ze

zásady neãte), mÛÏe si nyní vy-

myslet nûjakou zábavnûj‰í for-

mu, tfieba zinscenování krátké

pasáÏe z tohoto díla, pfiípadnû

vyrazit s dûtmi do Babiããina 

údolí, do Litomy‰le, do Polné

nebo do DomaÏlic (podle toho,

které místo spisovatelãina poby-

tu je ‰kole nejblíÏ). Pfiírodopisáfi

zase místo suchého mentorování

z atlasu rostlin vytáhne tfiídu na

louku a na Ïiv˘ch exempláfiích ji

seznámí s tím, co v‰echno roste

v okolí. Zní to hezky a je‰tû to

není zdaleka v‰echno.

Cílem Rámcového vzdûlávací-
ho programu, kter˘ vypracoval

V˘zkumn˘ ústav pedagogick˘,

totiÏ není jen roz‰ífiit ‰kolám

moÏnosti v˘uky a ÏákÛm pfii-

pravit zábavnûj‰í formu získá-

vání znalostí, tedy jakousi ‰ko-

lu hrou, ale pfiedev‰ím zajistit,

aby se dûti dozvídaly potfieb-

nou sumu informací

v souvislos-

tech, a niko-

liv izolovanû

jako dosud.

Pfiedmûty jako

fyzika, chemie,

pfiírodopis a ze-

mûpis by mûly

splynout do

‰ir‰ího okruhu

âlovûk a pfiíroda,

základy spoleãen-

sk˘ch vûd a dûjepis zase pod

hlaviãku okruhu âlovûk a spo-

leãnost atd. ZáleÏelo by pak jen

na uãitelích, kolik ãasu vûnují

tomu kterému pfiedmûtu ãi té-

matu, jsou dokonce moÏné pfie-

chody mezioborové, napfiíklad

mezi matematikou, historií a li-

teraturou. Dûti by tak mûly zís-

kávat komplexní pfiehled.

Zmûn, které dokument minis-

terstva pfiiná‰í, je více. Vyuão-

vat uÏ na základních ‰kolách

by se mûla i ekologie a demo-

kratické my‰lení, uvaÏuje se ta-

ké o roz‰ífiení v˘uky cizích ja-

zykÛ.

Namísto mentorování by mûlo

nastoupit logické uvaÏování

a snaha o samostatné získávání

informací. Po tom uãitelé, zvlá‰-

tû ti mlad‰í, uÏ dlouho volali.

Nyní ale mají z chystan˘ch zmûn

trochu strach. Ministerstvo po

nich poÏaduje, aby nauãili své

Ïáky tolik, co dfiíve, ale zároveÀ

jim chce dát dostatek prostoru

pro vlastní invenci. To ov‰em

klade vy‰‰í nároky nejen na

vzdûlání pedagoga, na jeho tvÛr-

ãí potenciál, ale také na ãas vyu-

ãování. Zdá se, Ïe ÏákÛm druhé-

ho stupnû díky tomu vzroste po-

ãet hodin stráven˘ch ve ‰kole.

Stále nedofie‰ena je také otázka

známkování a dal‰í nebezpeãí

pfiedstavuje pfiíli‰ná volnost uãi-

telÛ pfii volbû témat. Nûãemu

mÛÏe vyuãující vûnovat více ãa-

su na úkor nûãeho jiného. Jak te-

dy zabezpeãit, aby byla suma

znalostí Ïáka základní ‰koly

kompletní? Ministerstvo chce

tímto smûrem zamûfiit kontroly

‰kolních inspektorÛ a zji‰Èovat 

úroveÀ znalostí celonárodními

testy pro páté a deváté tfiídy.

Poãítá se samozfiejmû i s tím, Ïe

nûktefií uãitelé se rozhodnou zÛ-

stat u osvûdãen˘ch metod a bu-

dou se i nadále drÏet star˘ch do-

br˘ch osnov.

Je celkem logické, Ïe návrh mi-

nisterstva na reformu základní-

ho vzdûlávání vyvolává obavy.

V‰echny vady na kráse má po-

moci odstranit pilotní program,

do nûjÏ je letos zapojeno ‰est-

náct vybran˘ch ‰kol. Plo‰nû má

nov˘ vzdûlávací plán vstoupit

v platnost teprve za dva roky.

Ov‰em zda se osvûdãí, to se

prokáÏe teprve po vstupu prv-

ních ÏákÛ vychovan˘ch v nové

‰kole hrou na stfiední a vysoké

‰koly, a dokonale se ovûfií tepr-

ve pfii jejich nástupu do praktic-

kého Ïivota. A na to si je‰tû

chvíli poãkáme. ZN

SSO· Prima do nového ‰kolního roku
Do nového ‰kolního roku 2004/2005 vstupuje

Soukromá stfiední odborná ‰kola PRIMA, s. r.

o., R˘mafiov, s dosud nejvût‰ím poãtem stu-

dentÛ v souãasn˘ch studijních oborech. Do

prvních tfií roãníkÛ nastupuje 72 absolventÛ

devát˘ch tfiíd z celé Moravy. Na obor

Vefiejnosprávní ãinnost, ve kterém vychovává-

me budoucí pracovníky státních a vefiejn˘ch 

úfiadÛ, nastoupí celkem 18 dûvãat i chlapcÛ

z b˘val˘ch okresÛ Bruntál, ·umperk

a Olomouc, ke studiu oboru Management, tu-

rismus a cestovní ruch celkem 54 chlapcÛ

a dûvãat z Jesenicka, Pfierovska, Prostûjova,

Hranic, Opavy, Ostravy, Uniãova, Lipníku,

Petfivaldu, Kravafi a dal‰ích míst.

ProtoÏe ‰kola potfiebuje dal‰í uãebny, bude

jedna tfiída pracovat po dohodû s fieditelem

ZU· i v budovû této ‰koly. Roz‰ífiením poãtu

studentÛ a tfiíd vzrostla také potfieba vyuãují-

cích, a tak v novém ‰kolním roce pfiivítáme na

na‰í ‰kole tfii nové uãitelky, a to Mgr. Janu

Jakoubkovou, Mgr. Janu Petlachovou a Mgr.

Alexandru Dûrdovou. Pfiespolní studenti bu-

dou ubytováni ve dvou Domovech mládeÏe

pod vedením vychovatelky Ludmily

Axmanové a dal‰ích nejménû 40 studentÛ si

na‰lo ubytování v soukromí u obãanÛ na‰eho

mûsta.

Pfii ‰kole bude také dále pracovat studentsk˘

klub, Studentské informaãní centrum, Mûstské

evropské informaãní stfiedisko a ‰kolní cestov-

ní agentura CEKA, která zaji‰Èuje v˘lety a ex-

kurze pro ‰koly na‰eho regionu. V‰echny tfiídy

‰koly budou i v novém ‰kolním roce organizo-

vat odborné zájezdy na veletrhy cestovního ru-

chu u nás i v zahraniãí, pfiipravují tematické

zájezdy do Anglie, Nûmecka a Francie.

Studenti vyuÏívají také ‰kolní autobus, kter˘

fiídí pan Wawretschka. V‰em ‰kolám i uãite-

lÛm nabízíme moÏnost levného ubytování na

turistické základnû ‰koly v Tvrdkovû.

V novém ‰kolním roce bude cílem vedení ‰ko-

ly a uãitelÛ pfiipravit studenty na soutûÏe vy-

hla‰ované ministerstvem ‰kolství a zúãastnit

se i dal‰ích akcí a soutûÏí.

Pfies prázdniny se v obou budovách ‰koly

provádûly nûkteré opravy, a tak budou mít

studenti novû upravené jazykové uãebny, no-

vé poãítaãe, nové ‰atny v budovû ‰koly na

Sokolovské ulici a opravené a vymalované

nûkteré ãásti budovy Domova mládeÏe na

Bartákovû ulici. Do nového ‰kolního roku je

SSO· Prima dobfie pfiipravena. 

¤editelství ‰koly
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Prázdniny v dûtském domovû
Jsem studentka Primy a mezi na‰e

studijní povinnosti patfií také ovûfio-

vat si své znalosti z teorie v praxi

v rÛzn˘ch úfiadech a institucích, a tak

mi bylo umoÏnûno dva t˘dny praco-

vat v Dûtském domovû v Janovicích.

Mûla jsem sice obavy, zda práce

s dûtmi nebude nároãná a zda obsto-

jím, ale brzy se rozplynuly. Pûkné

prostfiedí, milí pracovníci a houf ma-

l˘ch dûtiãek mû pfiijali mezi sebe.

Mûla jsem za úkol pomáhat s obléká-

ním, krmením tûch nejmen‰ích a hra-

ním s tûmi vût‰ími. Práce mû tak zau-

jala, Ïe se mi ani nechtûlo odcházet

domÛ. Jistû jsem to nezvládala tak ja-

ko zku‰ené tety, jak jim dûti fiíkají, ale

díky jejich trpûlivosti jsem to dokáza-

la. Byla jsem pfiekvapena, kolik lásky

personál vûnuje dûtem, které jsou

z nûjakého dÛvodu opu‰tûny sv˘mi

rodiãi. Co dítû, to jin˘ osud. Jedno

v‰ak mají spoleãné, touÏí b˘t v ob-

jetí matky. Po materiální stránce

jim nic nechybí, ale za lásku a po-

hlazení jsou velmi vdûãné. Pro mû

byla tato praxe velmi pouãná a urãi-

tû za dûtmi zajdu a ráda se podívám,

jaké pokroky ti malí caparti dûlají.

Je‰tû jednou moc dûkuji v‰em, kte-

fií mûli se mnou trpûlivost a ukázali

mi, co práce s dûtmi obná‰í. Byly to

dva t˘dny, které pro mû hodnû zna-

menaly.

Díky vám v‰em v domovû. 

Petra Kopetková, SSO· Prima

Základní umûlecká ‰kola zahajuje nov˘ ‰kolní rok
Prázdninová pohoda pomalu konãí, ale jak tomu

ãasto b˘vá, ledaskdo se na nov˘ ‰kolní rok tû‰í 

úplnû stejnû, jako se v ãervnu tû‰il na prázdniny.

A není to jen vlastnost dûtí. Uãitelé jsou na tom ji-

stû podobnû - v‰ichni jsou zvûdaví na staré známé

a na to, co se jim pfies prázdniny pfiihodilo, co no-

vého se nauãili a ãím v‰ím se budou moci v nastá-

vajícím ãase pochlubit. I v základní umûlecké ‰ko-

le jsme jiÏ v‰ichni nedoãkaví, abychom mohli po-

kraãovat tam, kde jsme pfied prázdninami pfiestali.

Rádi bychom v nadcházejícím ‰kolním roce vyuãovali nejenom ty,

ktefií k nám jiÏ chodí, ale i nové Ïáky.

Co jim mÛÏeme nabídnout?

Základní umûlecká ‰kola nabízí umûlecké vzdûlávání na vysoké 

úrovni ve tfiech oborech: hudebním, v˘tvarném a literárnû-dramatic-

kém. Hudebníci se mohou uãit hrát na klavír, elektrick˘ klavír, ky-

taru, housle, flétnu ãi jin˘ dechov˘ nástroj, akordeon, mohou i zpívat

sólovû ãi ve sboru. V˘tvarníci si postupnû vyzkou‰ejí vût‰inu exis-

tujících v˘tvarn˘ch technik, a to nejen malbu

a kresbu, ale i tvorbu textilií ãi modelování. Mohou

se navíc tû‰it na pokraãování práce pfii celo‰kolních

projektech. Dûti v literárnû-dramatickém oboru
budou hrát divadelní hry, pohádky, recitovat.

Pfiihlásit se do základní umûlecké ‰koly je moÏné

na zaãátku roku v podstatû kdykoli, ale lépe bude

si pospí‰it. MoÏnosti uãitelÛ jsou omezené a moh-

lo by se stát, Ïe se na nûkoho uÏ nedostane.

Slavnostní zahájení ‰kolního roku probûhne

v R˘mafiovû ve stfiedu 1. záfií v 15 hodin v koncertním sále

na Divadelní ulici a v Bfiidliãné ve ãtvrtek 2. záfií v 15 hodin 

v uãebnû v˘tvarného oboru v pfiízemí budovy ‰koly. Ti, kter˘m tento

ãas na náv‰tûvu na‰í ‰koly nevyhovuje, v‰ak nemusí b˘t smutní, mo-

hou pfiijít kdykoli jindy a do nûkterého z na‰ich oborÛ se pfiihlásit.

Tû‰íme se na v‰echny, ktefií k nám do ‰koly pfiijdou a ktefií se sv˘m

umûním zapojí do ãinnosti ‰koly! 

Mgr. Jifií Taufer, fieditel ZU· R˘mafiov

Vítûzem X. roãníku Sovineckého okruhu historick˘ch vozidel se stala závodnice z R˘mafiova
Závodníci, milovníci a obdivovatelé historick˘ch
vozidel mûli moÏnost spatfiit krásu starodávn˘ch
motocyklÛ a automobilÛ, které v sobotu 21. srpna
projíÏdûly krátce po jedenácté hodinû dopolední ta-
ké r˘mafiovsk˘m námûstím Míru na trase
Sovinec, Horní Mûsto, Tvrdkov, ·umvald, Uniãov
a Sovinec.
Desát˘ roãník této soutûÏe a zároveÀ divácky

atraktivní podívané pofiádá kaÏdoroãnû

Historic Car Club Mohelnice. Jedná se o me-

zinárodní setkání historick˘ch vozidel na hra-

dû Sovinci - motokol, tfiíkolek, sajdkár, par-

ních strojÛ, zkrátka v‰eho, co má dvû a více

kol, rok v˘roby niÏ‰í neÏ 1980, platnou SPZ,

pfiípadnû SPZ s prÛkazem historického vozid-

la a zaplacenou pojistku. Stroje vyrobené po

roce 1980 se mohou zúãastnit setkání jako

hosté, nemohou v‰ak soutûÏit.

Na leto‰ní setkání pfiijelo ãtyfiicet strojÛ, z to-

ho dvanáct motocyklÛ. Celkem soutûÏilo se-

dmdesát závodníkÛ a spolujezdcÛ. Na trase je

ãekaly dvû prÛjezdní kontroly - na námûstí

Míru v R˘mafiovû a v Uniãovû. Na první

z nich museli soutûÏící poznat pravé fiídítko

stroje Jawa 250 pérák, druhá prÛjezdní kon-

trola pfiinesla hlavolam v podobû nosiãe stát-

ní poznávací znaãky motocyklu Harley

Davidson WL 750 z roku 1942.

Nejstar‰ím strojem v soutûÏi byl motocykl

BMW - R2 z roku 1934, kter˘ bravurnû ovlá-

dala Michala Kopeãná z R˘mafiova. Ta se ta-

ké stala absolutním vítûzem leto‰ního X. roã-

níku Sovineckého okruhu. Druhé místo vy-

bojoval dal‰í R˘mafiovák, Robert Schneider

s motocyklem BMW - R 61 z roku 1939 a tfie-

tí skonãil Pavel ·piãka z Pavlova

u Mohelnice na vojenském stroji DKW - typ

Munga 4 (firma Audi) z roku 1961.

Tisíc kilometrÛ urazil Franz Richter

z Nûmecka, kter˘ pfiijel s vozem VW

Karhman z roku 1964 po vlastní ose a stal se

tak nejvzdálenûj‰ím úãastníkem soutûÏe.

Sovineck˘ okruh si získává ãím dál více

pfiíznivcÛ. Bez ochoty sponzorÛ by se po-

dobné sportovní podniky nedaly uskuteãnit.

Svou „trochou do ml˘na“ pfiispûl i pan Karel

Vala, majitel r˘mafiovského penzionu

U Slunce. JiKo

Foto: archiv SSO· Prima

Vlevo vítûzka Michala Kopeãná

Nejvzdálenûj‰í úãastník Nûmec F. Richter
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Zdravotnictví

R˘mafiovská záchranka zmûnila stanovi‰tû
K 1. záfií se v˘jezdové stanovi‰tû r˘-
mafiovské záchranné sluÏby první po-
moci pfiestûhovalo z areálu Nemocni-
ce, s. r. o., R˘mafiov do novû zrekon-
struovan˘ch prostor akciové spoleã-
nosti Severomoravská energetika na
Máchovû ulici.
Zfiizovatelem záchranné sluÏby je

Moravskoslezsk˘ kraj (MSK) 

a oficiální název organizace zní

Územní stfiedisko záchranné sluÏ-

by MSK. Organizace vznikla no-

vû 1. ledna 2004 slouãením ‰esti

záchrann˘ch sluÏeb z okresÛ

Bruntál, Fr˘dek-Místek, Karviná,

Nov˘ Jiãín, Opava a Ostrava, kte-

ré se staly územními odbory této

organizace.

„R˘mafiovské v˘jezdové stanovi‰tû
se stûhuje do nov˘ch prostor, které
odpovídají potfiebám provozu, nej-
více nás trápilo garáÏování sanit-
ních vozÛ, jejich údrÏba, hlavnû
v r˘mafiovském zimním období,
stejnû tak stísnûné prostory pro
zdravotnick˘ personál,“ uvedla

vedoucí Záchranné sluÏby Bruntál

Dr. Alena âandová. Rekonstrukce

objektu, kter˘ bude slouÏit pouze

jako v˘jezdové stanovi‰tû r˘ma-

fiovské záchranky, pfiedstavovala

investici 3,1 mil. Kã, financoval ji

Moravskoslezsk˘ kraj a realizova-

la firma Bedfiicha Nykla - Drobná

provozovna Svûtlá Hora.

Podle Aleny âandové tento pfie-

sun nepfiinese Ïádnou zmûnu, kte-

rá by se t˘kala r˘mafiovsk˘ch pa-

cientÛ. „Jednotlivé pfiípady bu-
dou jako doposud pfieváÏeny do
nemocnice v R˘mafiovû, s v˘jim-
kou dûtí a rodiãek, vzhledem k ne-
existujícímu dûtskému a porodní-
mu oddûlení, a závaÏn˘ch stavÛ

vyÏadujících péãi na vy‰‰ích pra-
covi‰tích,“ doplnila vedoucí brun-

tálské záchranky. Vozov˘ park r˘-

mafiovského v˘jezdového stano-

vi‰tû zÛstane rovnûÏ beze zmûn.

V souãasné dobû jsou lékafiÛm

k dispozici tfii sanitní vozy

Volkswagen.

Stûhování do nov˘ch prostor ne-

má podle Dr. Aleny âandové nic

spoleãného se zmûnou ve vedení

v bruntálské nemocnici. Záchran-

ná sluÏba v na‰em okrese je jiÏ 10

let samostatnou organizací. JiKo

Noví majitelé nastartovali v Nemocnici Bruntál zmûny, které pocítí i pacienti
Akcionáfii Vítkovické nemocni-

ce blahoslavené Marie Antoníny,

a. s., v Ostravû, ktefií 21. ãervna

koupili 100 procent akcií

Nemocnice Bruntál, uÏ „naordi-

novali“ bruntálské nemocnici

zásadní zmûny v organizaci

a ãinnosti. T˘kají se v‰ech dosa-

vadních devíti oddûlení i vût‰iny

odlouãen˘ch ambulancí. V‰e-

chna oddûlení posilují svou ãin-

nost a mají se ve velmi krátké

dobû stát pfiíjemnûj‰ími pro paci-

enty. Ti uÏ mohli postfiehnout na-

pfiíklad fakt, Ïe ze dvefií ordinací

zmizely v˘zvy „neklepat, neru-

‰it“ a naopak v‰echny ambulan-

ce mají na rozdíl od minulé cha-

otické praxe jednotné ordinaãní

hodiny.

Vedle tûchto i pro laika viditel-

n˘ch novinek zavedli noví maji-

telé pfiísnûj‰í reÏim a ekonomic-

k˘ provoz sanitních vozÛ, které

budou k dispozici v dobfie kon-

trolovatelném vozovém parku

a nikoli ve správû jednotliv˘ch

fiidiãÛ. Vlastní sanitní vozy bu-

dou nyní k dispozici i pro pfievo-

zy pacientÛ z oddûlení ARO na

jednotky intenzívní péãe, které

nemocnice dfiíve nezaji‰Èovala,

ale objednávala je za úhradu

u záchranné sluÏby.

Nemocnice v Bruntále nebude

ru‰it a utlumovat Ïádnou z oblas-

tí poskytování zdravotní péãe,

zachová v‰echna oddûlení a am-

bulance (tedy obory porodnické

a gynekologické, interní, rehabi-

litaci, ARO, chirurgii, hematolo-

gické centrum, biochemickou la-

boratofi, radiologické oddûlení)

a celé spektrum jejich ãinností,

roz‰ífií spolupráci s okolními ne-

mocnicemi (napfiíklad v R˘ma-

fiovû ãi Krnovû) a obnoví dfiíve

zaniklé ambulance, konkrétnû

ambulanci kardiologickou, angi-

ologickou a plicní. Zásadní no-

vinkou bude vznik stacionáfie na

dûtském oddûlení, kter˘ bude

slouÏit mal˘m pacientÛm ve

chvílích, kdy je pro jejich zdra-

votní stav vhodnûj‰í, aby zÛstali

po o‰etfiení v nemocnici je‰tû

krátce na lÛÏku.

Noví vlastníci nemocnice neplá-

nují osamostatnûní Ïádn˘ch ãin-

ností mimo nemocnici. „Ne-
chceme nic z lékafisk˘ch sluÏeb
parcelovat, vyãleÀovat ani od-
prodávat. Cílem je naopak kon-
centrovat péãi do prostorÛ ne-
mocnice a polikliniky. Tam, kde
uÏ mûli lékafii nemocnice vlastní
praxi, fie‰íme dohody o úvazku

a poskytování péãe ve prospûch
pacientÛ nemocnice, to je napfií-
klad u speciálních gastro vy‰et-
fiení, kde jsme se dohodli na tfie-
tinovém úvazku,“ vysvûtlil Jifií

Moãkofi, zástupce nov˘ch maji-

telÛ bruntálské nemocnice.

S Nemocnicí Bruntál získali ak-

cionáfii Vítkovické nemocnice

také stoprocentní dceru nemoc-

nice, kterou je Brumeda, s. r. o.,

zamûfiená na poskytování sluÏeb

v oblasti informaãních technolo-

gií, údrÏby, úklidu a podobn˘ch

ãinností. Tato spoleãnost se stala

souãástí skupiny firem ovláda-

n˘ch a fiízen˘ch Vítkovickou ne-

mocnicí.

Mimoto bruntálská nemocnice,

resp. její vlastníci, odkoupili od

mûsta Bruntálu budovy koÏního

oddûlení, kde ve spolupráci se

specializovanou firmou nyní

vznikne nová, na evropské úrov-

ni fungující dialyzaãní jednotka

pro pacienty s nemocemi ledvin.

Vedení nemocnice také zaãalo

jednat s bruntálskou radnicí o in-

vesticích a vyuÏití budov, které

má v nájmu nemocnice, ale kte-

ré jsou majetkem mûsta.

Eva Kijonková,
mediální zástupce
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S alternativní medicínou zpátky do pfiírody

BaÀkování
Jde o metodu, která u neznal˘ch vzbuzuje

pousmání, ale která byla jiÏ ve stfiedovûku

ãasto pouÏívána nejen k potlaãování bolestí

pohybového aparátu, ale i k mírnûní potíÏí

vnitfiních. V souãasnosti baÀkování opût na-

chází své místo v ordinacích lékafiÛ zab˘va-

jících se takzvanou celostní medicínou.

První poznámky o baÀkování pocházejí

pravdûpodobnû z Mezopotámie. Paracelsus

(l. polovina 16. stol.) napsal: „Kde pfiíroda
zpÛsobila bolest, tam nahromadila ‰kodlivé
látky. Pokud není sama schopna tyto látky
odstranit, musí lékafi udûlat na tûchto mís-
tech umûl˘ otvor, aby pfiírodû pfiispûchal ku
pomoci.“
BaÀkování je pfiikládání sklenûn˘ch kulo-

v˘ch nádobek se zahfiát˘m vzduchem na tû-

lo pacienta. V baÀkách se pfii ochlazování

pÛvodnû teplého vzduchu vytvofií podtlak,

jenÏ zpÛsobí jejich pfiisátí na pokoÏku.

BaÀky se aplikují pfiedev‰ím na zádech, ale

je moÏná i jiná lokalizace. Záda pacientÛ to-

tiÏ nabízejí rukám lékafie ãi léãitele dosti

jasná znamení. Oficiální ‰kolní medicína

uznává pfiíãnou segmentaci zad podle

Heada, jeÏ dává vzniknout pfiíãn˘m pásovi-

t˘m segmentÛm, tzv. dermatomÛm. Jsou to

koÏní okrsky s vlastním nervov˘m zásobe-

ním, vycházejícím z mí‰ních obratlov˘ch

segmentÛ. Podélnou segmentaci zad, jak ji

prezentuje napfi. akupunktura sv˘m systé-

mem meridiánÛ, pro niÏ ale nebyl zatím na-

lezen anatomick˘ podklad, ‰kolní medicína

neuznává.

Pfii onemocnûní vnitfiních orgánÛ se vût‰i-

nou vytváfiejí na zádech v oblastech odpoví-

dajících pfiíãné segmentaci citlivá místa,

která b˘vají oznaãována jako spou‰Èové ne-

bo maximální body. Akupunktura tyto body

oznaãuje jako body poplachu, pfiípadû sou-

hlasu. Tyto body jsou svou polohou na zá-

dech charakteristické pro jednotlivé poru-

chou postiÏené orgánové systémy. Jsou prs-

ty dobfie hmatatelné, vût‰inou citlivé aÏ bo-

lestivé. Nûkdy lze na tûchto bolestiv˘ch

místech nahmatat zatvrdliny, které ale zná

a popisuje i moderní medicína pomocí ter-

mínu „myogeloza“ nebo uãenûji „místa

s poruchou koordinace svalov˘ch vláken“.

Podle tradiãní medicíny jde o nahromadûní

‰kodlivin ve vazivu pod kÛÏí nebo i hloubû-

ji ve svalech. Pfiíkladem mohou b˘t tuhá

místa nad rameny, kam si nûkdy pfii únavû

instinktivnû saháme a místa mneme.

Tyto chorobnû zmûnûné okrsky tkánû, pÛ-

vodnû vzniklé na základû poruchy funkce

vnitfiních orgánÛ, se postupnû samy stávají

dal‰ím samostatn˘m centrem potíÏí a jejich

vztah k vnitfiním pfiíãinám se postupnû ztrá-

cí. Mluví se o bolestech v zádech a léãí se

pak jenom záda, vût‰inou pod diagnózou 

onemocnûní pátefie. Tak jako je vznik tûch-

to kritick˘ch míst ovlivnûn poruchou vnitfi-

ních orgánÛ, tak je jejich léãením moÏno 

ovlivnit tuto vnitfiní poruchu, která k jejich

vzniku pÛvodnû vedla. I v dne‰ní medicínû

mají tyto vztahy své místo jako tzv. verteb-

roviscerální vztahy a hodnû se jim vûnuje

napfi. Rychlíková, Lewit a dal‰í.

Bez ohledu na pojmenování bodÛ lze obec-

nû fiíci, Ïe citlivá ruka vy‰etfiujícího je najde

leckdy mnohem dfiíve, neÏ ke vzniku paci-

entem vnímané poruchy vÛbec dojde. UÏ je-

nom z tûchto dÛvodÛ je komplexní tûlesné

vy‰etfiení pacienta velmi dÛleÏité a labora-

torními metodami nenahraditelné.

Princip baÀkování

Podtlakem je vtaÏena ãást kÛÏe i podkoÏí do

baÀky a tento podtlak zpÛsobí mimo jiné

popraskání drobn˘ch cévek s mal˘mi krev-

ními v˘rony, zfieteln˘mi jako modfiiny.

Zmûny jsou ov‰em mnohem hlub‰í, neÏ je

tomu tfieba pfii modfiinû po úderu, nehledû

na cílené umístûní baÀky právû nad kritic-

k˘m místem. Tento mal˘ v˘ron krve a lym-

fy do okolí v˘‰e zmínûného zatvrdlého mís-

ta zpÛsobí následné zv˘‰ení cirkulace krve

v okolí s odpovídajícím zv˘‰ením pfiívodu

kyslíku. Prokrvení a okysliãení tûchto kri-

tick˘ch míst zpÛsobí odplavení ‰kodlivin

z jejich centra a po opakované správné apli-

kaci pak úlevu jak od bolesti v zádech, tak

pfiekvapivû i úpravu nebo zlep‰ení funkce

pfiíslu‰ného vnitfiního orgánu. TakÏe v˘sled-

ná reakce pacienta mÛÏe b˘t ta, Ïe ho pfie-

stala bolet záda a navíc se mu upravilo trá-

vení.

Jak se baÀkuje

Vzduch ve sklenûné baÀce se ohfieje za po-

moci hofiícího smotku vaty, jenÏ se do baÀ-

ky vloÏí. Okraje baÀky se ale ohfiát nesmû-

jí. BaÀka se pak rychl˘m pohybem pfiiloÏí

na pfiedem vyhmátnuté postiÏené místo.

Jsou i baÀky, které vytváfiejí podtlak pomo-

cí gumového balónku. BaÀka se nechává

pfiiloÏena 20 aÏ 30 minut, vût‰inou v‰ak dle

stavu kÛÏe ménû. Pacient má leÏet uvolnûnû

na bfii‰e, s hlavou na stranû a paÏemi volnû

podél tûla. V místnosti má b˘t klid, s paci-

entem se nemá mluvit. Toto je nekrvav˘ po-

stup. O krvavém baÀkování si povíme jindy.

Úãinná masáÏ

BaÀkami se ale dá i masírovat. Záda se pfied

aplikací banûk vydatnû namaÏou neutrálním

nebo aromatick˘m olejem. Pfiisátou baÀkou

se pak „jezdí“ vût‰inou podél pátefie, krouÏí

se jí nad citliv˘mi místy a hlavnû nad sva-

lov˘mi zatvrdlinami, které lze takto v˘raz-

nû prokrvit. Je to velmi úãinná reflexní ma-

sáÏ. MasáÏí pfiisátou baÀkou lze nahfiát

a prokrvit i nûkteré klouby, napfi. bolavé ra-

meno, jeÏ nûkdy reaguje fantasticky.

Masírovat lze záda i pfiíãnû.

PfiejíÏdûní baÀkami nad ztuhl˘mi místy (ge-

lozami) je nûkdy bolestivé, tlak na baÀku

má b˘t tedy pfiimûfien˘. Dotyãn˘ má vnímat

masáÏ jako hraniãnû bolestivou, ale opra-

vdová bolest je neÏádoucí, neboÈ vede k re-

flexnímu staÏení svalstva léãené oblasti.

Pacient se má po léãebném sezení, zvlá‰tû

kombinovaném s jin˘mi postupy, odebrat

domÛ a relaxovat. Je nutno upozornit také

na vznik modfiin (coÏ je zvlá‰tû dÛleÏité na-

pfi. u pacientek pfied plánovanou spoleãen-

skou událostí, tfieba úãastí na plese, protoÏe

po aplikaci banûk by se plesu mohly zúãast-

nit pouze ve slu‰ivé teplákové soupravû,

dostateãnû kryjící promodralá záda).

RovnûÏ je nutno respektovat vliv lékÛ a cel-

kov˘ch onemocnûní na moÏné poruchy

sráÏlivosti, ale to uÏ je jiná kapitola.

Závûrem bych chtûl pfiipomenout, Ïe meto-

du baÀkování provádí na‰e oddûlení pro

léãbu chronické bolesti a rehabilitace pfii

Nemocnici R˘mafiov. Léãba zatím není hra-

zena poji‰Èovnami. Cena ale není nikterak

vysoká a ãiní 50 Kã za aplikaci.

MUDr. Stanislav Horák
Foto: Ing. Miloslav Marek
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Auto zaãalo
za jízdy hofiet

V úter˘ 3. srpna v podveãer pro-

jíÏdûl ‰edesátilet˘ muÏ ve Fiatu

Uno po Národní ulici

v R˘mafiovû, kdyÏ mu náhle za-

ãalo hofiet auto. OheÀ na místû

zlikvidovali r˘mafiov‰tí hasiãi.

K poÏáru vozidla do‰lo podle

vy‰etfiovatele Hasiãského zá-

chranného sboru Bruntál kvÛli

technické závadû na vozidle. Pfii

poÏáru nebyl nikdo zranûn, jen

na autû vznikla ‰koda za 25 000

Kã.

Mlad˘ motocyklista
vjel pod auto

Na silnici vedoucí do Huzové se

4. srpna pfiihodila dopravní ne-

hoda, kterou zpÛsobil sedmnác-

tilet˘ fiidiã motocyklu. Ve chvíli,

kdy vyjíÏdûl na vozovku, nedal

pfiednost projíÏdûjící Fabii a sra-

zil se s ní. Mlad˘ fiidiã motorky

a jeho o tfii roky mlad‰í spolujez-

dec pfii nárazu utrpûli lehká zra-

nûní, jejich dopravní prostfiedek

si odnesl po‰kození za 10 000

Kã. Je‰tû hÛfie dopadla Fabie, je-

jího majitele bude stát oprava 

50 000 Kã.

PoÏár mohl b˘t
zaloÏen úmyslnû

V pátek 6. srpna ráno do‰lo

v Dolní Moravici k poÏáru dfie-

vûné kÛlny na pozemku rodinné-

ho domku. Pfii poÏáru shofiela

kÛlna, uskladnûné seno i dfievo,

nikdo na‰tûstí nebyl zranûn. Na

místû zasahovaly hasiãské sbory

z R˘mafiova, Dolní Moravice

a Malé Morávky s celkem pûti

vozidly. Vy‰etfiovatel nevylouãil

úmyslné zaloÏení poÏáru, ale po-

licie toto podezfiení nepotvrdila.

·patnû zabrÏdûná
Honda po‰kodila

dal‰í dvû auta
Nedûlní v˘let do Re‰ova skonãil

pro fiidiãe Hondy z Fr˘dku-

Místku nepfiíjemn˘m pfiekvape-

ním. KdyÏ zastavil své vozidlo

v mírném kopci na parkovi‰ti,

‰patnû zatáhl ruãní brzdu. Honda

se samovolnû rozjela a narazila

do dal‰ích dvou zaparkovan˘ch

aut. V‰echna tfii auta si ze sráÏky

odnesla ‰rámy za 15 000 Kã, cel-

kovû se tedy cena za nepozor-

nost vy‰plhala na 45 000 Kã.

Îena se pfii úklidu
zranila elektrick˘m

proudem
Ve stfiedu 11. srpna odpoledne se

v Re‰ovû zranila devûtaãtyfiiceti-

letá Ïena elektrick˘m proudem.

Pfii úklidu rekreaãní chalupy chy-

tila do obou rukou elektrick˘

drát, kter˘ volnû leÏel odizolova-

n˘m koncem na zemi u zdi.

Drátem vedlo napûtí 220 V. Îena

byla s popálen˘mi dlanûmi hos-

pitalizována v nemocnici.

R˘mafiov‰tí policisté nyní pro‰et-

fiují, zda proud neodbornû neza-

pojoval mladistv˘ syn zranûné.

Opilá cyklistka
zdemolovala znaãku

Ke kuriózní nehodû do‰lo 

12. srpna v Bfiidliãné. Pûtadva-

cetiletá cyklistka nezvládla jízdu

zatáãkou s kopce, sjela se silnice

a narazila do sloupu dopravní

znaãky „Dej pfiednost v jízdû“.

Pfii nárazu byla po‰kozena jak

znaãka, tak její kolo, fiidiãka na-

víc utrpûla poranûní hrudníku.

Orientaãní dechová zkou‰ka

u ní nemohla b˘t kvÛli zranûní

provedena, Ïena ale v nemocni-

ci uvedla, Ïe pfied jízdou vypila

pût piv.

Zlodûj ‰el po alkoholu
Mezi 6. a 13. srpnem se vloupal

neznám˘ pachatel do unimobuÀ-

ky zemûdûlské spoleãnosti, která

stojí v lomu u Velké ·táhle.

Zniãil vstupní dvefie, vnikl do-

vnitfi a odcizil odtud tvrd˘ alko-

hol a víno rÛzn˘ch znaãek v hod-

notû témûfi 700 Kã. Pak rozbil

i masivní dvefie pojízdné marin-

gotky stojící vedle, opût ji pro-

hledal, ale nic neodcizil. Jen po-

‰kození obou dfievûn˘ch dvefií se

ov‰em vy‰plhalo na 8 000 Kã.

Drobn˘ dé‰È
vyvedl fiidiãe z míry

V sobotu 14. srpna se za drobné-

ho mrholení stala váÏná dopravní

nehoda na trase mezi Malou

·táhlí a Václavovem. Tfiicetilet˘

fiidiã Volkswagenu Passat se pfii

prÛjezdu zatáãkou lekl protije-

doucího auta, prudce pfiibrzdil

a dostal na mokré vozovce smyk.

Havaroval do pfiíkopu, kde se vo-

zidlo pfievrátilo na stfiechu.

·koda na autû ãiní 110 000 Kã.

¤idiã navíc utrpûl lehké zranûní.

¤idiãka se lekla koãky
Mokrá vozovka mezi Malou

·táhlí a Václavovem se stala 

osudnou i pro sedmadvacetiletou

fiidiãku nákladního vozidla Seat,

která tudy projíÏdûla 21. srpna.

Pfii projíÏdûní zatáãky se lekla

pfiebíhající koãky, prudce pfiibrz-

dila, dostala smyk a vyjela do

silniãního pfiíkopu. Na autû

vznikla ‰koda za 50 000 Kã, Ïe-

na na‰tûstí vyvázla bez zranûní.

Policie pátrá
po nezletilé dívce

·estnáctiletá Katefiina Neví-

dalová z Krnova ode‰la v nedû-

li 15. srpna veãer z domova,

kde zanechala matce vzkaz, Ïe

je s kamarádkami. Od tohoto

dne se nevrátila a nepodala

o sobû Ïádnou zprávu.

Pohfie‰ovaná dívka je 170 cm

vysoká, ‰tíhlá, má modrozelené

oãi a tmavohnûdé vlnité vlasy

do pasu. Na sobû by mûla mít

‰edou mikinu s kapucí, barevné

pruhované triko na ramínka,

ãerné nebo modré rifle a ãerné

botasky s ãerven˘m lemová-

ním. U sebe má obãansk˘ prÛ-

kaz, hotovost 3 000 Kã a ãern˘

batoh s náhradním obleãením.

Mohla by se pohybovat na úze-

mí Prahy ve spoleãnosti svého

tfiiadvacetiletého pfiítele Petra,

kter˘ je nakaÏen hepatitidou ty-

pu C. Policie zatím pátrá po

‰estnáctileté Katefiinû marnû,

a Ïádá proto o spolupráci vefiej-

nost. Poznatky k souãasnému

pobytu pohfie‰ované pfiijme kte-

rákoliv policejní sluÏebna nebo

linka 158.

Îádost o pomoc
pfii pátrání

Policie âR Ïádá vefiejnost

o spolupráci pfii pátrání po ‰est-

aãtyfiicetiletém Jindfiichu Jüste-

lovi, z Bruntálu. Hledan˘ je hu-

bené postavy, má modré oãi,

krátké hnûdé vlasy stfiiÏené na

jeÏka a nosí knír. Jindfiich Jüstel

je stíhán pro trestn˘ ãin zane-

dbání povinné v˘Ïivy a opav-

sk˘ soud na nûj vydal zatykaã.

V místû svého trvalého bydli‰-

tû na Dûlnické ulici v Bruntále

se v‰ak nezdrÏuje a jeho pobyt

není znám. ·etfiením bylo zji‰-

tûno, Ïe by se mohl zdrÏovat

v Ostravû. Pátrání po Jindfiichu

Jüstelovi bylo vyhlá‰eno jiÏ 

3. ãervence 2003, ale do sou-

ãasné doby se jej nepodafiilo

zadrÏet. Poznatky k souãasné-

mu pobytu hledaného pfiijme

kterákoliv policejní sluÏebna,

pfiípadnû je moÏno telefonovat

na linku 158.

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí
Policie âR Bruntál

Zbrkl˘ fiidiã vyletûl se silnice
Bruntál‰tí policisté ‰etfií havárii, k níÏ do‰lo 24. srpna mezi Malou

·táhlí a R˘mafiovem. Devûtadvacetilet˘ fiidiã Hondy po projetí

prudké zatáãky zaãal zfiejmû pfiedjíÏdût vozidlo jedoucí pomaleji

pfied ním. Pfiitom nezvládl fiízení, dostal smyk a sjel se silnice, kde

nejprve narazil do betonové skruÏe a pak boãnû do stromu. Na au-

tû si zpÛsobil ‰kodu za 100 000 Kã a lehce se zranil.

Foto: archiv Policie âR Bruntál
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Na Den lidové kultury nûmecké men‰iny se sjely tfii stovky ãlenÛ Svazu NûmcÛ
V nedûli 8. srpna odpoledne 
se uskuteãnil ve Stfiedisku volného
ãasu v R˘mafiovû kaÏdoroãní Den li-
dové kultury nûmecké men‰iny.
Setkání se zúãastnily více jak tfii

stovky ãlenÛ Svazu NûmcÛ, se-

verní Morava-Orlické hory, kte-

r˘ má sedm sdruÏení v De‰tném

v Orlick˘ch horách, Králíkách,

Jeseníku, ·umperku, R˘mafio-

vû, ·ternberku a Novém Jiãínû.

Spolu s obãany pfiijali pozvání

také vedoucí referátu národ-

nostních men‰in magistrátu

mûsta Olomouce PhDr. Pavla

Nachtmanová, zástupce bulhar-

ského osvûtovû-kulturního klu-

bu v Olomouci pan Bajrov, po-

slanec Parlamentu âeské repub-

liky Ing. Kryl, pfiedseda sudeto-

nûmeckého krajanského sdruÏe-

ní regionu Jeseníky Dr. Röttel,

místostarosta mûsta ·ternberku

Mgr. Zlámal a zastupitel Mgr.

Zemánek, starosta mûsta

Pot‰tátu pan Slamal, kter˘ je

podle tvrzení pfiedsedy Svazu

NûmcÛ pana Waltera Sitteho je-

din˘ starosta v âeské republice,

jenÏ se hlásí k nûmecké národ-

nosti a je zároveÀ ãlenem Svazu

NûmcÛ. Na setkání zavítalo ta-

ké dvacet obãanÛ z Nûmeckého

jazykového kulturního svazu

z Brna a rovnûÏ zástupci

Slezsko-nûmeckého svazu

z Opavy. Dne lidové kultury nû-

mecké men‰iny se zúãastnil

i r˘mafiovsk˘ starosta Ing. Petr

Klouda.

Vyvrcholením aktivit jednotli-

v˘ch sdruÏení je kaÏdoroãní

Den lidové kultury nûmecké

men‰iny. Konal se letos pod zá-

‰titou ministerstva kultury, mûs-

ta R˘mafiova a krajanÛ v Nû-

mecku. V programovém bloku

se pfiedstavili zástupci jednot-

liv˘ch sdruÏení se sv˘mi vy-

stoupeními. âlenové sdruÏení

si vymûnili názory a poznatky

t˘kající se souãasné i dal‰í

vzájemné spolupráce a zazpí-

vali si staré lidové nûmecké

písnû. Za na‰e mûsto vystoupi-

la dechová kapela Podolanka

s kapelníkem Antonínem

Kohoutkem a fieditel Základní

umûlecké ‰koly Jifií Taufer,

kter˘ si pfiipravil mal˘ kytaro-

v˘ vstup a improvizaci na in-

dick˘ hudební nástroj sitar.

rozhovor
Pfiedsedu Svazu NûmcÛ Waltera Sitteho jsme

poÏádali o krátk˘ rozhovor.

UskuteãÀují se podobná setkání také
v Nûmecku?
Samozfiejmû. Je zde ov‰em nepatrn˘ rozdíl.

U NûmcÛ, ktefií po roce 1945 zÛstali

v âesku, se zaãala pûstovat pÛvodní tradiãní

kultura. To ostatnû mohou diváci zde v sále

za okamÏik shlédnout pfii vystoupení na‰ich

skupin. Zaãínají se zpívat staré lidové písnû,

které mezi vyhnanci témûfi zanikly.

Jak˘ máte vy
osobnû názor
na velmi citli-
vou otázku od-
sunu NûmcÛ
a dal‰í proble-
matiku s tím
s p o j e n o u ?
Neustále je ta-
to otázka dis-
kutována hlav-
nû za úãasti

bavorského ministerského pfiedsedy
Edmunda Stoibera. Jak se díváte vy na ten-
to problém?
Já tomu nefiíkám odsun, ale vyhnání, protoÏe

jsem to ãásteãnû proÏíval a jednoznaãnû vy-

hnání odsuzuji. Byla to genocida. Nic jiného.

Musí se ov‰em pfiihlíÏet k tehdej‰ímu váleã-

nému stavu, kter˘ vznikl díky Nûmecku.

Nelze svalovat jednoznaãnou vinu na sudet-

ské Nûmce, ktefií za to musí dodnes trpût.

Mûla by se najít cesta, jak tento problém ko-

neãnû sprovodit ze svûta. Nesouhlasím s nû-

kter˘mi v˘roky pana Stoibera. ¤e‰ení v‰ak

vidím hlavnû v komunikaci reprezentace

ãeské politické scény s reprezentací sudeto-

nûmecké rady. Zámûrnû nefiíkám sudetonû-

meckého landsman‰aftu, protoÏe nad sudeto-

nûmeck˘m krajansk˘m sdruÏením je sudeto-

nûmecká rada, ve které jsou zastoupeni jiní

lidé. Struãnû fieãeno: v˘chodisko je v pfií-

m˘ch rozhovorech, které ãeská strana stále

odmítá. Ostatnû prezident Klaus v minulosti

jasnû fiekl, Ïe se se spolkem „králíkáfiÛ“ bavit

nebude. PovaÏuji to osobnû za velkou chybu.

KdyÏ se spolu mohou bavit Palestinci a Îidé,

proã by se nemohli spolu bavit na‰i b˘valí

státní obãané.

Domníváte se, Ïe by se mûly zru‰it Bene‰ovy
dekrety?
Hovofií se zde neustále o zru‰ení v‰ech

Bene‰ov˘ch dekretÛ, ale pfiedstavitelé sude-

tonûmeckého krajanského sdruÏení Ïádají

zru‰ení pouze tfií dekretÛ. B˘val˘m ãeskoslo-

vensk˘m státním obãanÛm by mûl b˘t sym-

bolicky umoÏnûn návrat a právo na vlast.

Nemûlo by se ãekat, aÏ se úplnû otevfiou hra-

nice (nûmecká vláda dala termín do sedmi

let). Ale tûm, ktefií by se zde chtûli znovu 

usídlit, by to mûlo b˘t umoÏnûno, a pokud by

mûli zájem, mûli by mít moÏnost zakoupit

zde nemovitost. Nesouhlasím osobnû s tím,

aby se jim vracely majetky. To prostû nelze.

To je pryã. Taky nelze pfiijít a vyhodit ãeské-

ho obyvatele z domu, ve kterém bydlí. To

jsou názory nûkter˘ch politick˘ch jednotliv-

cÛ landsman‰aftu, ale vÛbec ne masy lidí.

Vytváfií se z toho umûle politick˘ konflikt,

kterého na‰e politická reprezentace vyuÏívá.

Ve spoleãné Evropû by se mûlo zasednout ke

spoleãnému stolu. Ale vyhnaní sudet‰tí

Nûmci nechtûjí ãekat donekoneãna. Urãitá

pravidla a mantinely musí b˘t stanoveny.

Vinu mají obû strany. To je potfieba zdÛraz-

nit. Vinu mají také sudet‰tí Nûmci, i kdyÏ to

neradi sly‰í, ale je to podle mého názoru

pravda. Rok 1938 byla euforie, ov‰em tato

euforie se dá omluvit euforií ãeskou v roce

1948. Tak si obû euforie odpusÈme a zaãnû-

me koneãnû komunikovat.

Pojìme ná‰ rozhovor zakonãit optimisticky
a popfiejme si, aby politická scéna obou na-
‰ich zemí na‰la rozumné a pro obû strany
pfiijatelné v˘chodisko.
Ano, tak by to mûlo b˘t. A na komunální 

úrovni to dnes jiÏ funguje. Ostatnû dokazuje

to pfiítomnost tfií starostÛ na dne‰ním Dnu li-

dové kultury nûmecké men‰iny, vãetnû r˘-

mafiovského starosty Petra Kloudy, kter˘ ne-

jenÏe dokázal vytvofiit velice dÛstojné pro-

stfiedí a zázemí pro toto setkání, ale mûsto

R˘mafiov pod jeho vedením schválilo i fi-

nanãní dotaci k tûmto úãelÛm. Starostové po-

máhají nám a my se snaÏíme pomoci jejich

mûstÛm. Konkrétnû v pfiípadû R˘mafiova se

jedná o zprostfiedkování finanãní pomoci pro

Diakonii âCE R˘mafiov, konkrétnû na vybu-

dování v˘tahu pro tûlesnû postiÏené.

Pfiíspûvek bude v nejbliÏ‰í dobû pravdûpo-

dobnû schválen nûmeck˘m ministerstvem

vnitra. Dochází k mnoha setkáním partner-

sk˘ch mûst ãesk˘ch a nûmeck˘ch, kter˘ch se

ve vût‰í mífie úãastním, a tam se lidé jiÏ do-

kázali domluvit. Tam jiÏ problémy nejsou.

Ani mezi politiky, ani mezi obyãejn˘mi lid-

mi. Problémy dosud existují jen na státní 

úrovni.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo



Mûstské muzeum 
a galerie Octopus

28. 8. - 19. 9.

Petr Calábek - barevné fotografie „Ekvádor    

a Peru“ (velk˘ sál)

Jifií GaÏar - grafika a koláÏe (mal˘ sál)

Záfiijové v˘stavy
v Galerii Octopus

Ve dnech 28. srpna aÏ 19. záfií je moÏno v Galerii

Octopus shlédnout dvû v˘stavy, z nichÏ kaÏdá nespor-

nû zaujme. Náv‰tûvníci, ktefií rádi roz‰ífií své znalosti

o vzdálen˘ch a dosud tajupln˘ch zemích Latinské

Ameriky, jistû rádi pfiivítají dokonalou dokumentární

fotografii R˘mafiovana Petra Calábka. Autor ãerpá

z velmi hlubok˘ch znalostí, jeÏ získal na sv˘ch cestách

po západní ãásti JiÏní Ameriky. Vedle Peru, jeÏ proslu-

lo skvûlou kulturou a zlatem star˘ch InkÛ, nav‰tívil téÏ

rovníkov˘ Ekvádor, jenÏ je nám dosud prezentován ja-

ko jedna z nejchud‰ích a nejzaostalej‰ích zemí svûta

s nepfiíjemn˘m pfiídechem v‰udypfiítomného nebezpeãí

ãíhajícího na nezku‰eného a v podstatû zh˘ãkaného

Stfiedoevropana. V̆ sledkem jeho cesty, s nímÏ se chce

s námi podûlit, je soubor fotografií právû tak nádhernû

barevn˘, jako jsou v‰echny indiánské kultury. Nabízí

nám rázovité tváfie místních rolníkÛ, vesnické ãi mûst-

ské trhy, ale téÏ úÏasnou pfiírodu skalnat˘ch svahÛ, hlu-

bok˘ch údolí, prudk˘ch bystfiin, neuvûfiitelné západy

slunce jak z jiné planety, ale téÏ starobylé památky slo-

Ïité historie místních kmenÛ ãi dávno zanikl˘ch státÛ.

Kromû toho doplnil dvojrozmûrné pohledy i o nûkolik

ukázek domorod˘ch v˘robkÛ ãi jejich visut˘ch lÛÏek.

Druhá v˘stava jistû potû‰í zájemce o specifické v˘tvar-

né umûní. Jifií GaÏar, rovnûÏ R˘mafiovan, nabízí velmi

dÛvtipné, originální a peãlivû zpracované koláÏe, chce-

te-li grafiku mal˘ch formátÛ, jeÏ nutí diváka zkrátit ob-

vyklou vzdálenost od vystaven˘ch exponátÛ, aby po-

chopil úmysl a nápad autora. Oceníme nejen vkus, for-

tel a skromnost autora, ale jistû téÏ pracn˘ postup, jímÏ

dosahuje závûreãn˘ch efektÛ. Pfiedchází mu sloÏitá

konstrukce vãetnû maãkání papíru, lepení aÏ po zmen-

‰ení a poãítaãového ãi u star‰ích prací xeroxového

zpracování ãastûji jen jemnû tónovan˘ch prací.

Oba dva autofii jsou objevem leto‰ního roku a vystavu-

jí u nás poprvé. V̆ stavy zkrátka musíte vidût. Zahájeny

byly v sobotu 28. srpna v 15.00 odpoledne vernisáÏí,

kterou nespornû osvûÏil nûkolika skladbami z vlastní

dílny soubor Sibérija pod vedením Antonína Ionyho

a mluvené slovo Miroslava Václavka. Mgr. Jifií Karel

Pfiihlá‰ky do zájmov˘ch krouÏkÛ
si mÛÏete vyzvednout ve Stfiedisku volného ãasu

bûhem cel˘ch prázdnin mezi 7.00 a 16.00
Vyplnûné pfiihlá‰ky pfiiná‰ejte v den zahájení vámi vybraného krouÏku

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

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v záfií
Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod. âtvrtek 14.00 - 19.00 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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pátek 3. záfií 19.30
Idioti

Podobenství (Dán/Fr/It/Niz/Nûm/·védsko 1998)
Film Larse von Triera natoãen˘ podle pravidel hnutí Dogma 95 zachycuje

partu tfiicátníkÛ, ktefií se realizují ãi odreagovávají pfiedstíráním mentálního

postiÏení a konfrontací s „normálním“ svûtem. Naturalistick˘ snímek, ozna-

ãovan˘ za skandální, pfiedkládá zásadní otázku, zda ‰ílenství, aÈ skuteãné ãi

pfiedstírané, není v souãasné spoleãnosti nakonec normálnûj‰ím projevem 

existence neÏ konformní pfiistoupení na obecné zásady. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 4. záfií: z technick˘ch dÛvodÛ se nepromítá

pátek 10. záfií 19.30
Non plus ultras
Komedie (âR 2004)

Fotbal je jen záminka ... Scénáfi filmu vychází ze skuteãn˘ch událostí. Postavy

v‰ech hlavních protagonistÛ Ïijí mezi námi, jen uÏ se své oblíbené ãinnosti -

fotbalovému chuligánství - nevûnují s takovou vervou jako dfiív. Humorn˘ po-

hled na kousek Ïivota stárnoucích fotbalov˘ch chuligánÛ. Hrají: V. Dlouh˘,

D. Novotn˘, O. Kaiser, J. Lábus ... Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 11. záfií 19.30
Mot˘l

Komedie / drama (Francie 2002)
Vdovec Julien má jedinou vá‰eÀ: sbírku mot˘lÛ. Jeho Ïivot se zaãne mûnit 

v okamÏiku, kdy se do sousedství pfiistûhuje osamûlá matka s osmiletou dcerou

Elsou. KdyÏ se Julien vydá na lov unikátního mot˘la druhu Isabella, stane se ne-

dobrovoln˘m prÛvodcem zvûdavé holãiãky, která se k nûmu neãekanû a proti

jeho vÛli pfiipojí. Elsina matka se v‰ak domnívá, Ïe dcerka byla unesena: v‰ich-

ni sbûratelé mot˘lÛ jsou pfiece potenciální zloãinci ... MládeÏi pfiístupn˘

pátek 17. záfií 19.30
Správce statku

Rodinn˘ film (âR 2003)
Na chátrajícím statku Solec v âeském ráji se toho moc nedûje. S pfiíchodem

tajemného Franti‰ka se ale tato situace ráznû mûní. Do Ïivota hrdinÛ vstupu-

je radost, pohoda, ‰tûstí a kaÏd˘ den zázrak. MuÏ paní Kubové chce ale statek

prodat. Je tfieba vymyslet plán, jak tomu zabránit. Kameraman Martin Duba

vzal svoji Ïenu, dûti, zvífiata, kamarády a v‰ichni spoleãnû natoãili celoveãer-

ní film za rozpoãet doslova rodinn˘. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 18. záfií 19.30
Choking Hazard

Zombie komedie (âR 2004)

„Choking Hazard“ oznaãuje malé souãástky v˘robkÛ, které by dûtem mohly

zaskoãit v hrdle. Nûco podobného se stane i hlavním hrdinÛm nové ãeské ho-

rorové komedie. Skupinka mlad˘ch lidí se sejde v lesním hotelu Halali na kur-

zu slepého filozofa Reini‰e. Ten jim má pomoci najít smysl Ïivota. Místo fi-

lozofování se ale z lesa vynofií zombie myslivci a zaãne jít opravdu o Ïivot.

Hrají: J. Du‰ek, J. Dolansk˘, O. Neff, D. Patrasová ad.  Pfiístupn˘ od 12 let

a Filmového klubu

Andûlé a chuligáni
Fotbalové vandalství ãasto spojené s vyostfienou xenofobií, bitky tzv. ho-

oligans a síla, kterou slab˘m poskytuje anonymita davu, jsou témata dob-

fie známá z bûÏného Ïivota i z ãeského filmu. Zcela zásadní poãin v tom-

to smûru pfiedstavuje legendární snímek Karla Smyczka Proã?, na nûjÏ

se, kaÏd˘ po svém, rozhodli v poslední dobû navázat hned dva ãe‰tí reÏi-

séfii. Jan Hfiebejk s filmem Horem pádem, chystan˘m na záfií, a debutují-

cí Jakub Sluka se snímkem Non plus ultras, kter˘ právû pfiichází do

Filmového klubu. Ov‰em jestliÏe Smyczek svÛj film pojal jako sociální

studii zamûfienou na závaÏné téma agrese fotbalov˘ch fanou‰kÛ, Hfiebejk

i Sluka hooliganství zakomponovali do sv˘ch pfiíbûhÛ jen jako jednu ze

sloÏek vyprávûní, tu v˘raznûj‰í, tu ménû podstatnou, a v obou pfiípadech

komediálnû ladûnou.

Jakub Sluka doposud pÛsobil jako autor reklamních spotÛ a krátkomet-

ráÏních snímkÛ, Non plus ultras je jeho celoveãerní prvotinou. Do hlav-

ních rolí se mu pfiesto podafiilo obsadit známé tváfie (Vladimír Dlouh˘,

Oldfiich Kaiser, Jifií Lábus, Jana Hlaváãová, Naìa Konvalinková) a také

nûkolik mlad˘ch ta-

lentÛ (Matûj Hádek,

Michal Novotn˘,

Karel Zima). Hlavní

part vÛdce bandy

fotbalov˘ch v˘trÏní-

kÛ Bejãáka svûfiil po-

nûkud ostfiílenûj‰ímu

Davidu Novotnému.

Vedle toho se zde

je‰tû objeví dvojice

britsk˘ch rowdies,

ktefií pfiijeli na po-

zvání ãesk˘ch fa-

nou‰kÛ, aby se pfie-

svûdãili o jejich zapálenosti, ale vlastnû spí‰ proto, aby se tu totálnû opi-

li z ãeského piva, a potom na tisíc skuteãn˘ch fotbalov˘ch fanou‰kÛ, tvo-

fiících kompars v davové scénû bitky mezi baníkovci (v ãele s Richardem

Krajãem) a sparÈany na Bazalech.

Motto filmu zní „Nás fotbal vÛbec nezajímá, fotbal je jen záminka“ a je

to heslo skuteãnû v˘stiÏné. Aãkoliv by se zdálo, Ïe v˘sledky zápasÛ praÏ-

ské Sparty jsou pro ústfiední pûtici to nejdÛleÏitûj‰í na svûtû, skuteãnost je

docela jiná. TfiebaÏe si na vefiejnosti dávají záleÏet, aby byla jejich pfií-

slu‰nost k „ultras“ ãili tvrdému jádru sparÈanÛ evidentní, v soukromí jsou

to obyãejní chlapíci, fie‰ící v‰ední problémy a trpící víc neÏ ãímkoliv ji-

n˘m zastydlou pubertou. Zaãíná b˘t jasné, Ïe si frajerskou pózou a silác-

k˘mi gesty kompenzují své slabosti, deziluze a Ïivotní zklamání.

Fotbalové v˘trÏnictví, typické spí‰ pro nevyzrálé mladíãky marnû hleda-

jící nûjak˘ jin˘ smysl Ïivota, se v‰ak v jejich podání jeví jako smû‰n˘ 

anachronismus. Hooliganství je tak podrobeno nikoliv sociální anal˘ze

a kritice, ale spí‰e kousavé ironii, která pfiivede stejnû spolehlivû k za-

my‰lení, ale zároveÀ vás dobfie pobaví.

Násilnosti na fotbalov˘ch stadionech zrovna nepatfií mezi pozitivní téma-

ta. Pokud se tedy chcete nechat naladit na poetickou notu, mÛÏete si za-

jít do Filmového klubu na Správce statku Martina Duby. Duba stál za ka-

merou mnoha slavn˘ch ãesk˘ch snímkÛ (Amerika, Koufi, Zapomenuté
svûtlo, Bájeãná léta pod psa ad.), v roce 2001 se v‰ak rozhodl vyzkou‰et

si i úlohu scenáristy a reÏiséra a natoãit vlastní film. A to slovíãko „vlast-

ní“ pojal naprosto doslovnû. Na vlastní námût, s vlastní rodinou, za vlast-

ní peníze a na vlastním statku. Z rodiny Dubov˘ch se tak stali Kubovi

(Dubova manÏelka a synové hrají tytéÏ i ve filmu), pfiátelé obsadili ostat-

ní role. Cel˘ pfiíbûh se odehrává na skuteãném Dubovû statku v obci

Solec v âeském ráji a natáãel se bûhem dvou letních prázdnin. Sv˘m

vpravdû rodinn˘m rozpoãtem se zafiadil mezi takzvané nízkorozpoãtové

snímky (dodnes nejznámûj‰í je Svûrákova Jízda).

Dûj filmu je jednoduch˘ a prost˘. Rodina Kubova Ïije pfies léto na ven-

kovském statku, kter˘ ov‰em jen tûÏko zvládá obhospodafiovat. Ve chvíli,

kdy hrozí, Ïe pfiepracovan˘ otec Kuba usedlost prodá, pfiichází z neznáma

tajemn˘ mladík Franti‰ek (Adam Stivín), aby se ucházel o místo správce

- za nocleh a jídlo. Od momentu jeho pfiíchodu se zaãíná na statku v‰ech-

no dafiit a hrozba prodeje pfiestává b˘t tak nevyhnutelná. Kdo je Franti‰ek,

odkud pfii‰el, jakou má minulost a proã se rozhodl zadarmo zvelebit zdej-

‰í usedlost, se nejspí‰ nikdy nedozvíme. Jisté je pouze to, Ïe na konci zmi-

zí stejnû, jako se objevil, a nechá za sebou pocit harmonie a víru v zázra-

ky. A i to mÛÏe b˘t v dne‰ním svûtû deziluzí docela dost. ZN
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Sedí na Ïidli. Malá restaurace se teprve pfied

pûti minutami otevfiela. Ale on uÏ tam sedí.

Proã by ne. Nemá co dûlat. Má v˘ãitky svû-

domí, chce se mu umfiít, ale pfiesto nedûlá

nic, jen tak sedí. Objedná si pivko. Jenom

pivko, tedy zatím.

Je‰tû pfiedevãírem to bylo pfiece OK. Jel ja-

ko vÏdy do práce autobusem - ranní linka

smûrem na Tfiebíã. Jako vÏdy se bavil ovlá-

dáním lidí.

„Á heleme se, kampak s touto mladou paní.

hmm, není ‰patná, tak ji posadíme tady ved-

le,“ pro‰lo mu jen tak hlavou. A paní sku-

teãnû pohledu neznámého mladého muÏe

podlehla a sedla si na pfiedem urãené místo.

Opût ho v‰ichni poslouchali jako oveãky na

pastvû. „No, tohodle tu váÏnû mít nemusím,

toho po‰lu aÏ pûknû dozadu na to ‰karedé

sedadlo.“ A mal˘ otravn˘ a ‰pinav˘ harant

‰el pomalu autobusem, ucítil nûãí pronika-

v˘ pohled, zamûfiil neznámého muÏe a pak

rovnou zamífiil k jednomu ‰pinavému zad-

nímu sedadlu. Úplnû pfiesnû. Starou paní

posadil ke dvefiím. Dva mladíci si museli

sednout kaÏd˘ zvlá‰È, aãkoliv pÛvodnû

chtûli sedût spolu. Vlastnû asi ani nechápa-

li, co se dûje, ale nûco je nutilo sednout si

zvlá‰È. Mohl za to on. Jiná paní si musela

sednout taky dozadu a ten star˘ pán nemilo-

srdnû vedle ní, i kdyÏ se mu z jejího pfie-

hnanû sladkého parfému dûlalo hodnû zle.

Nyní se mu chvûjí ruce. My‰lenky se mu

honí hlavou neuvûfiitelnou rychlostí. Má ve

v‰em chaos a odev‰ad by nejradûji utekl.

I od Ïivota, ale ... nûjak to nejde. Je mu moc

zle, tak si lokne pivka.

Není to dlouho, co pfii‰el na tyto své schop-

nosti. Rychle se ve svém „umûní“ zlep‰o-

val. KaÏd˘ den se pokou‰el my‰lenkami o-

vládnout nûkterého z lidí. Byl stále lep‰í

a lep‰í a právû v tento den dovedl své dílo

k dokonalosti. V‰echno se mu dafiilo. V‰e

podle plánu. Donutil v‰echny lidi sednout si

na to místo, které on sám vybral. I tu malou

holku pfiimûl pohledem. Znal ji uÏ del‰í do-

bu, byla to dcera jeho nejlep‰ího kamaráda

ze stfiední ‰koly. Malá tmavovlasá holãiãka.

Byla docela fajn. Je‰tû stále tak dûtsky ne-

vinná a pofiád se usmívala. Vybral jí dvou-

sedadlo nad prav˘m pfiedním kolem. Celé

jenom pro ni. Pfiál jí, mûl ji rád. Chtûl jí ko-

neckoncÛ udûlat radost. Posadil ji tam, aby

mûla v˘hled na okolí. Bylo to prostû celé

jen pro ni.

Na té cestû do práce vlastnû nebylo nic

zvlá‰tního. AÏ na to, Ïe on v‰e ovládal.

Spousta lidí je‰tû usínala únavou, rádio hlá-

silo zprávy v ‰est hodin, stará paní znovu

a znovu proná‰ela nemístné poznámky

o tom, Ïe dfiíve to bylo jinaãí, Ïe sluÏby by-

ly lep‰í a poãasí nebylo takové divné a Ïe

ona je pofiád taková nemocná a nikdo se o ni

nestará a Ïe to má od zastávky daleko ...

a v‰echno to vyprávûla vepfiedu panu fiidiãi,

jako by snad za to mohl. Ten fiidiã byl díky

tomu uÏ docela na‰tvanej, ale nefiekl nic

a snaÏil se vûnovat fiízení. KoneckoncÛ ta-

kov˘ch star˘ch Ïensk˘ch uÏ v autobuse

mûl.

V údolí byla mlha. Mléko v‰ude, kam jen

oko dohlédlo. Autobus se najednou ocitl

v protismûru. TûÏko fiíct, jak se to vlastnû

stalo. Byla tam nepfiehledná zatáãka.

Spousta lidí o ní vûdûla. Spousta ji pfiímo

cítila, to jak se jim v Ïaludcích ozvala sní-

danû, kdyÏ autobus pfiejel pfies zlom, kter˘

je v první ãásti zatáãky. Co uÏ ale nikdo ne-

spatfiil, byl kamion. ¤ítil se osmdesátkou

pfiímo na autobus. Ani on si toho nev‰iml.

MoÏná by se mu podafiilo oãima pfiesvûdãit

fiidiãe kamionu, aby strhnul volant nûkam

stranou. Ale bylo pozdû. Do‰lo k prudké

sráÏce, po které skonãila jedna ãást autobu-

su v pfiíkopû. Nûco jako druhá ãást, nyní

spí‰e jen skrãené plechy, vysypané sklo

a obnaÏená mrtvá tûla ... to v‰e bylo sliso-

váno pod kamionem o kousek dál. Celá

pfiední polovina autobusu byla rozdrcená.

Na první pohled bylo jasné, Ïe nikdo z tûch,

kdo tam sedûli, nepfieÏil. V‰ichni to cítili.

A vidûli tu podivnou smûs barev - sedadla,

lidská tûla, tráva, sklo, kusy plechu, hlína,

zavazadla.

Ti, co sedûli uprostfied nebo vzadu, byli „jen“

zranûní. Blbá náhoda. Hodnû blbá náhoda.

Proã zrovna teì, kdyÏ o v‰ech místech roz-

hodoval on? „Proã jsem byl vlastnû zachrá-

nûn a vyvázl jen s odfieninami? Proã jsem to-

ho pitomého kluka poslal sedût dozadu? Ále

co, tak aÈ si Ïije. Ale, ale proã ... proã jsem

poslal tu malou ... já jsem tu malou poslal se-

dût tam, na to dvojsedadlo. Proã jsem to

ksakru udûlal!?!?!? Kdybych ji posadil vedle

sebe, mohli jsme si povídat, bylo by nám

fajn, sakra, ona mohla ÎÍT! No jasnû.“

„MÛÏu za to já!“ ZmocÀovala se ho ‰ílená

smûs pocitÛ. Nevûdûl, jestli breãet nebo

vzteky rozbíjet sklenice a stoly. Hluboce

d˘chal. Oãima tápal kolem sebe a chystal se

to ze sebe vykfiiãet. „Já jsem tu malou hol-

ku zabil! Já ji zabil!!!“

V tom okamÏiku spousta lidí zvedla hlavu

od stolkÛ, ba v‰ichni lidé, ktefií sedûli v té

restauraci, zpozornûli a se zaujetím pozoro-

vali jim neznámého muÏe. On se vzpamato-

val. Uvûdomil si, Ïe posledních nûkolik vût

asi vykfiikl hodnû nahlas a Ïe to v‰ichni 

okolo zfiejmû sly‰eli.

Pivo bylo vypité a jemu bylo je‰tû hÛfi. Radûji

zaplatil úãet a vypadl. Nûkdo zpanikafiil a ih-

ned dal zavolat policii, Ïe ví, kam ‰el jeden

vrah. Ale nikdo ho uÏ nikdy nevidûl.

SoutûÏ Marie Kodovské, kterou v bfieznu

vyhlásila redakce R˘mafiovského horizon-

tu spoleãnû se Studentsk˘m klubem

Stfiediska volného ãasu, je uzavfiena.

Bûhem mûsíce záfií budou v‰echny pfiís-

pûvky posouzeny a vyhodnoceny, v fiíjnu

se pak uskuteãní literární veãer, na kter˘

uÏ nyní zveme v‰echny úãastníky na‰í sou-

tûÏe (termín bude upfiesnûn). V rámci veãe-

ra autorského ãtení oznámíme vítûze ve

v‰ech kategoriích, jejichÏ texty otiskneme

v nûkterém z fiíjnov˘ch ãísel na‰eho ãtr-

náctideníku. Dûkujeme v‰em básníkÛm,

prozaikÛm a v˘tvarníkÛm, ktefií se neost˘-

chali pfiinést svou kÛÏi na trh a vûnovali

na‰í redakci to nejlep‰í ze sv˘ch dûl.

Ukázky z jejich prací budou provázet na‰e

ãtenáfie i bûhem záfií. ZN

Studentsk˘ klub

-  -  -   Pozor! Uzávûrka -  -  -
Literární a v˘tvarné soutûÏe Marie Kodovské

V tûchto kategoriích: ✑ poezie

✑ próza

✑ ilustrace

Veronika Va‰ková: Náhoda

Autorka: Zuzana RÛÏiãková
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Sobec je vÏdy a v‰ude sám. George Sandová Známá i neznámá v˘roãí

4. 9. 1724 vysvûcena tzv. Zrcadlová kaple v Klementinu v Praze - 280. v˘r.
4. 9. 1934 nar. Jan ·vankmajer, v˘tvarník, filmov˘ reÏisér a scenárista 

- 70. v˘r. narození
4. 9. 1934 nar. Juraj Herz, filmov˘ reÏisér - 70. v˘r. narození
5. 9. 1829 nar. Josef Václav Friã, básník a revolucionáfi (zemfi. 14. 10. 1890)

- 175. v˘r. narození
5. 9. 1909 nar. národní umûlkynû Marie Podvalová, operní pûvkynû 

(zemfi. 1. 5. 1992) - 95. v˘r. narození
5. 9. 1694 nar. Franti‰ek Václav Míãa, barokní skladatel, autor první 

ãesky zpívané opery (zemfi. 15. 2. 1774) - 310. v˘r. narození
6. 9. 1934 nar. Jana ·tûpánková, hereãka - 70. v˘r. narození
7. 9. 1909 nar. Ota Kraus, novináfi, spisovatel (zemfi. 10. 7. 2001) 

- 95. v˘r. narození
7. 9. 1899 zemfi. Karolina Svûtlá, spisovatelka (nar. 24. 2. 1830) 

- 105. v˘roãí úmrtí
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti (Mezinárodní den boje proti

negramotnosti) - slaví se od roku 1966 z rozhodnutí celo-
svûtového kongresu o likvidaci negramotnosti v roce 1965

8. 9. 1929 zemfi. Franti‰ek Uprka, sochafi (nar. 26. 2. 1868) - 75. v˘r. úmrtí
10. 9. 1799 zaloÏena Akademie v˘tvarn˘ch umûní v Praze - 205. v˘roãí
2./3. víkend
v záfií Dny evropského dûdictví (European Heritage Days) nebo

také Dny otevfien˘ch dvefií památek - byly oficiálnû ustaveny
Radou Evropy v roce 1991. Pro ‰irokou vefiejnost se zpfií-
stupÀují zajímavé a v˘jimeãné památky, vãetnû tûch, které
jsou jinak zãásti nebo celé nepfiístupné

11. 9. 1919 nar. Ota ·ik, ekonom, jeden z hlavních autorÛ národohospo-
dáfiské reformy 60. let - 85. v˘r. narození

13. 9. 1999 zemfi. Jifií Fried, spisovatel, básník a scenárista (nar. 1. 3. 1923)
- 5. v˘r. úmrtí

15. 9. 1859 zemfi. Václav Kliment Klicpera, dramatik a spisovatel (nar. 
23. 11. 1792) - 145. v˘r. úmrtí

16. 9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, vyhlásilo v roce
1994 VS OSN, den v˘roãí podepsání Montrealského proto-
kolu v roce 1987

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Klára FojtÛ ............................................................. Janovice
Jana Klárová .......................................................... Dolní Moravice
Teodor Dupyn ........................................................ R˘mafiov
Petr Moroviã ........................................................... R˘mafiov
Jan Langer .............................................................. Dolní Moravice
Veronika Tihelková ................................................ R˘mafiov
Barbora Tihelková ................................................. R˘mafiov
Magdaléna Niklová ................................................ Edrovice
Lenka Valá‰ková .................................................... R˘mafiov
Miroslav Slováãek ................................................. R˘mafiov
Matûj Papaj ............................................................. R˘mafiov
Nicol Kotrlová ....................................................... Janovice

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Ludmila Sm˘kalová - R˘mafiov ............................................. 80 let
Anna Lukovská - R˘mafiov .................................................... 80 let
Jaroslava Doupovcová - R˘mafiov ......................................... 80 let
Anna Zahradníková - R˘mafiov .............................................. 81 let
Vladimír Drapl - R˘mafiov ..................................................... 82 let
Marie ·tûpjáková - R˘mafiov ................................................. 84 let
RÛÏena Mácová - R˘mafiov .................................................... 84 let
Franti‰ka Cívelová - R˘mafiov ............................................... 85 let
Ludmila Rechtoriková - Jamartice ........................................ 85 let
Vladimír Bartík - R˘mafiov .................................................... 86 let
Franti‰ek Orság - Harrachov .................................................. 88 let

Rozlouãili jsme se
Cyril Kocera - R˘mafiov .......................................................... 1919
Matú‰ Záhumensk˘ - Îìársk˘ Potok ...................................... 1916
Olga Hanáková - R˘mafiov ...................................................... 1929
Miroslav Sedlák - R˘mafiov ..................................................... 1932
Marie Strnadelová - Tvrdkov .................................................. 1926

Matrika MûÚ R˘mafiov

Pranostiky na mûsíc záfií
• Záfií jezdí na strakaté kobyle.

• Co srpen nedovafiil, záfií nedosmaÏí.

• V záfií mnoho poÏárÛ b˘vá, proto se obloha rdívá.

• Teplé záfií - dobfie se ovoci i vínu dafií.

• Záfiijov˘ dé‰È polím potrava, záfiijové spr‰ky pro víno otrava.

• Ozve-li se v záfií hrom, bude v zimû zavát kaÏd˘ strom.

• Boufiky v záfií - na jafie mnoho snûhu.

• Teplé záfií - fiíjen se mraãí.

• Jaké poãasí v záfií, tak se i bfieznu vydafií.

• Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

• Záfií - na léto jde stáfií.

• O Marie narození vla‰tovek tu více není.

• Po svatém Matou‰i ãepici na u‰i.

• Kolem svatého Václava nové léto nastává.

• Svat˘ Václav v slunci záfií, sklizeÀ fiípy se vydafií.

• Svat˘ Michal v‰echno z polí spíchal.

• Na svatého Jeron˘ma stûhuje se k nám uÏ zima.

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - ZÁ¤Í 2004

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

4. 9. 10.00 zahrada Hedvy Dfievafiské, lesnické a myslivecké dny

soutûÏ zruãnosti v lesnictví

kulturní program

soutûÏe a hry pro dûti

19.00 zahrada Hedvy Taneãní zábava se skupinou ROTOR

4. - 10. 9. 8 - 16 SVâ - mal˘ sál V̆ stava loveck˘ch trofejí

V̆ stava knih s mysliveckou tematikou

6. - 30. 9. 8 - 16 SVâ - vestibul V̆ stava v˘tvarn˘ch prací na téma

„Dfievo, strom, les ... a ãlovûk“

11. 9. start u hotelu Pradûd Závody minikár

8. roãník Putovního poháru

starosty R˘mafiova

6. roãník Putovního poháru

SVâ R˘mafiov

11. 9. 6.00 SVâ R˘mafiovská padesátka

13. 9. 14.30 SVâ Zahájení ãinnosti zájmov˘ch útvarÛ

dle rozpisu nabídky

16. 9. 18.00 SVâ Kurz tance a spoleãenského chování
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Jak ulovit kostrouna aneb
R˘mafiovsko opût ve filmu

Bûhem pfiedloÀského léta mohli obyvatelé R˘mafiova a je‰tû spí‰e ná-

v‰tûvníci Re‰ovsk˘ch vodopádÛ potkat na sv˘ch procházkách t˘m fil-

mafiÛ a hercÛ, mezi nimiÏ dominovala postava Karla Rodena v neobvy-

klém loveckém obleku. Kdo zaregistroval nûkolikadenní pfiítomnost

hvûzdy ãeského filmu v divok˘ch lesích kolem fiíãky Huntavy nebo v ji-

stém r˘mafiovském penzionu, kde se filmafii ubytovali, mohl si snadno

dovodit, Ïe se v okolí na‰eho mûsteãka „nûco“ natáãí, a buì s hrdostí

pomyslet na inspirativní krá-

su zdej‰í krajiny, nebo si fiíct

nûco o dal‰ích „divok˘ch

vãelách“ a znechucenû má-

vnout rukou. Kdo by mûl

v tu chvíli blíÏ k pravdû, se

mÛÏe filmov˘ divák dozvû-

dût teprve teì, po dvou le-

tech natáãení, kdy do kin

pfiichází celoveãerní debut

reÏiséra Davida Jafiaba

Vaterland - Loveck˘ deník (premiéra 19. srpna).

Polorozpadlé usedlosti v ãeském a moravském pohraniãí, zdevastova-

ná, a pfiitom bujná pfiíroda a zaostal˘ Ïivotní styl místních usedlíkÛ pfii-

tahují filmafie v posledních letech stále ãastûji. Vdûãné lokality v tomto

smyslu nabízí nejen oblast JeseníkÛ (jako tomu bylo v pfiípadû Divok˘ch
vãel), ale také napfiíklad severní a severozápadní âechy (vzpomeÀme na

Najbrtovy Mistry). âím je neutû‰ená melancholie vybydlen˘ch pohra-

niãních vesnic pro souãasné reÏiséry tak zajímavá, je celkem nasnadû.

Téma pováleãného odsunu, ãtyfiicetileté devastace krajiny bûhem ko-

munistické epochy a marn˘ch polistopadov˘ch pokusÛ o návrat ke ko-

fienÛm je velmi silné a nabízí mnohotvárné rozvinutí. Krajina celého se-

verního pohraniãí, zniãená necitelnou industrializací a po krátké éfie tu-

nelování postupnû opou‰tûná, neboÈ nikdo netu‰í, co si s ní poãít, tato

krajina pfieru‰ované historie je do jisté míry obrazem celonárodního 

osudu, nicménû odráÏí i rovinu obecnou, fieknûme kulturnû-ekologickou.

David Jafiab se pfii natáãení svého hraného debutu neomezil na jedinou

lokalitu, naopak spojil lesnaté jesenické kopce s pahorkatinou v okolí

Îatce a vytvofiil tak zcela novou, zámûrnû neurãitou a tajemnou krajinu,

do níÏ umístil svÛj témûfi surrealistick˘ pfiíbûh. 

Na polorozbofiené sídlo kdesi uprostfied zalesnûn˘ch vrchÛ se po mno-

ha letech vracejí potomci nûkdej‰ích majitelÛ, rodu Czadsk˘ch, bratfii

Richard a Vilém s manÏelkami a bratranci. Vítá je obstaroÏní majordo-

mus Willmer, pamûtník jejich pfiedkÛ a samozvan˘ ochránce rodového

majetku. Skupinku obyvatel usedlosti doplÀuje WillmerÛv vûãnû vydû-

‰en˘ syn Karel. Dûdicové pfiijíÏdûjí obhlédnout své ztracené jmûní, kte-

ré se v‰ak pfii v‰í velkoleposti nakonec vyjeví jako naprosto nepouÏitel-

né a takfika bezcenné. Pfiesto se odhodlají zde na ãas setrvat a ukrátit si

chvíli obnovením letité tradice - lovu na kostrouny.

K úspû‰nému lovu na kostrouny potfiebujete mimo jiné vjatku, knoty,

lajvrty, vábniãky, lopaty a sítû, speciální plemeno honicích psÛ a gias

neboli domorodé stopafie. A potom taky zaÏloutl˘ loveck˘ deník, kter˘

popisuje pfiesn˘ postup lovu. Îe nevíte, co je vjatka, lajvrt, a uÏ vÛbec

ne, jak vlastnû vypadá kostroun? Není divu. V neprostupn˘ch lesích

v okolí sídla Czadsk˘ch Ïije uÏ jen nûkolik desítek exempláfiÛ tûchto

prazvlá‰tních tvorÛ a spatfiit je na vlastní oãi, ãi dokonce nûjakého chy-

tit je velmi obtíÏné a zdá se, Ïe i nebezpeãné. Právû vrcholné scény lo-

vu, jenÏ tvofií stûÏejní ãást filmu, byly natáãeny v tûÏko pfiístupném te-

rénu JeseníkÛ, kter˘ dodal loveck˘m scénám potfiebnou dramatiãnost.

Snímek Vaterland - Loveck˘ deník není pouh˘m akãním thrillerem s lo-

veckou tematikou. Je pfiedev‰ím pozoruhodn˘m a netradiãním podo-

benstvím o stfietu rÛzn˘ch kultur a o tûÏkostech, které provází jejich

vzájemné neporozumûní. Je exkurzem do na‰í (skuteãnû jen na‰í?) pfie-

ru‰ované historie, prostoupené utajovanou zá‰tí, averzí a nenávistí, stej-

nû jako tupostí a lhostejností. A je také magick˘m pfiíbûhem pln˘m tem-

n˘ch nápovûdí, nadãasov˘ch pfiesahÛ a ãernoãerného humoru

(o Davidu Jafiabovi se uÏ zaãíná mluvit jako o ãeském Davidu

Lynchovi). Film pfied ãtrnácti dny zahájil svÛj lov na diváky a vûfime, Ïe

vbrzku dojde i na ty r˘mafiovské. ZN

Za Miroslavem Sedlákem
Dne 15. srpna zem-

fiel dlouholet˘ ãlen

legendární amatér-

ské hudební skupiny

Stfiediska volného

ãasu R˘mafiov, hud-

by Pedagog.

Sv˘m muzikant-

sk˘m kum‰tem za

bicími nástroji,

mnohdy i hrou na

housle, rozdával

spolu s hudbou

Pedagog dobrou ná-

ladu stovkám a tisícÛm pfiíznivcÛ pfii vystoupeních této hud-

by.

Hudba Pedagog, která bûhem leto‰ního podzimu oslaví neu-

vûfiiteln˘ch ãtyfiicet pût rokÛ svého trvání, ztrácí tak dal‰ího

dlouholetého ãlena.

Ve smuteãní síni v Prostûjovû se s dobr˘m hudebníkem, ale

pfiedev‰ím s dobr˘m a skromn˘m ãlovûkem rozlouãila za ro-

dinu, pfiátele, ale i za celou muzikantskou rodinu stfiedo‰kol-

ská uãitelka paní Kvûta Sicová. Mil˘mi, dojemn˘mi a lásky-

pln˘mi slovy, jaká snad jen ona umí vyslovit, vyzvedla Ïivot

a obûtování se nejen pro rodinu, pfiátele, ale i pro muzikanty

‰iro‰irého regionu. Pfii slovech louãení se nestydûli ani mno-

zí muÏové za slzy, které se ukázaly v oãích pfiítomn˘ch.

S mnohalet˘m muzikantsk˘m kolegou se s úctou rozlouãil

a k rakvi zesnulého poloÏil kytici kvûtÛ za cel˘ Pedagog

i ãlen této hudby. Podûkoval tak za v‰e dobré, co pan

Miroslav Sedlák za dlouhá léta pro muzikantsk˘ kum‰t udû-

lal. âlenové hudby Pedagog R˘mafiov

Vzpomínka - podûkování
Dûkuji touto cestou lékafiÛm a sestrám JIP in-

terního oddûlení a oddûlení o‰etfiovatelské

péãe nemocnice v R˘mafiovû za obûtavou pé-

ãi v posledních dnech Ïivota mého manÏela.

MÛj dík patfií také v‰em pracovnicím

Diakonie âCE v R˘mafiovû, které mi byly

velkou oporou v mnohaleté péãi o tûÏce

nemocného manÏela. Marta Sedláková
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Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a knihovna v R˘mafiovû
vás zvou

na procházku historick˘m areálem mûsta
s v˘kladem pana Jifiího Karla

Datum konání: úter˘ 7. záfií 2004, sraz v 17.00 u knihovny

V pfiípadû nepfiíznivého poãasí probûhne pfiedná‰ka na téma

Tfiicetiletá válka, upífii a ãarodûjnice
(odraz evropské války v R˘mafiovû, ‰védská okupace a dÛsledky)

Kdy: ve stfiedu 15. záfií 2004 ve 20.00 hodin

Kde: sál Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov
Srdeãnû Vás zvou knihovnice

Pozvání na besedu s Michalem Vieweghem

Kdo je Michal Viewegh
Michal Viewegh patfií uÏ fiadu let mezi na‰e nejãtenûj‰í autory, je pfie-

kládán do mnoha jazykÛ, dvû jeho knihy byly zfilmovány, doãkal se

i divadelních adaptací sv˘ch dûl. Narodil se roku 1962 v Praze, mlá-

dí proÏil na Sázavû, kam se stále vrací. Studií na Vysoké ‰kole eko-

nomické zanechal, pracoval jako geofyzikální figurant a noãní stráÏ-

n˘. Pozdûji vystudoval obor ãesk˘ jazyk a literatura - pedagogika na

FF Univerzity Karlovy. PÛsobil jako uãitel na základní ‰kole a na-

kladatelsk˘ redaktor v âeském spisovateli. Od roku 1995 je na volné

noze a vûnuje se v˘hradnû spisovatelské profesi, kromû toho pfiedná-

‰í tvÛrãí psaní na Literární akademii Josefa ·kvoreckého.

Do literatury vstoupil koncem osmdesát˘ch let krátk˘mi povídkami

pro noviny. Jeho kniÏní prvotina nese název Názory na vraÏdu
(1990). ·irokou ãtenáfiskou obec i literární kritiku si získal sv˘m dru-

h˘m titulem Bájeãná léta pod psa (1992), v nûmÏ s humorem a nad-

sázkou reflektuje období normalizace aÏ po pád komunismu. V roce

1993 za nûj získal Cenu Jifiího Ortena. Poté následoval cyklus lite-

rárních parodií Nápady laskavého ãtenáfie, román V̆ chova dívek
v âechách a pak s témûfi pravideln˘m roãním odstupem fiada dal‰ích

próz, nesoucích typické znaky autobiografiãnosti a posmodernistic-

kého pohrávání s triviálními Ïánry typu detektivky ãi románku pro

Ïeny (napfi. Úãastníci zájezdu, Povídky o manÏelství a sexu, Pfiípad
nevûrné Kláry). Vedle toho vydal i dva soubory fejetonÛ, psan˘ch pro

MF Dnes a Lidové noviny (·védské stoly aneb Jací jsme a Na dvou
Ïidlích). Vieweghovu literární produkci charakterizuje neklesající zá-

jem ãtenáfiÛ, a naopak prudce se sniÏující pfiízeÀ kritikÛ. Zatím po-

slední autorÛv román nese název Vybíjená a pojednává o krizi stfied-

ního vûku. ZN

Otevírací doba knihovny
PO, Út, ât, Pá 9.00-17.00 hodin

Sobota - 8.00-11.00 hodin

Ve stfiedu je knihovna zavfiená

Hlavní program:
10.00 Zahájení - fanfáry trubaãÛ

SoutûÏ zruãnosti v lesnictví
Vystoupení trubaãÛ

13.00 Dechov˘ orchestr a maÏoretky
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ v˘tvarné soutûÏe
Hudební skupina Pohoda (Bruntál)
Taneãní skupina Freeze Dance
Módní pfiehlídka „Les, turistika, lov“
Hudební skupina Smetana Ïivota (Ostrava)
Taneãní skupina Jes
Hudební skupina The Hero
Hudební skupina Keltgrass Band

19.00 Taneãní zábava s kapelou Rotor

Doprovodn˘ program:
Ekologick˘ jarmark, ukázky kynologického v˘cviku, stfielba na

asfaltové terãe, ukázky lesní a zahradní techniky, stfielba ze

vzduchovky, vystoupení sokolníkÛ, ukázky fiezbáfiského fiemes-

la, vystoupení mistra svûta v práskání biãem, program âeského

ãerveného kfiíÏe R˘mafiov, ukázky hasiãské techniky, pfiehlídka

koní, dfievorubecká soutûÏ, vystoupení Junáka, nafukovací hrad

a soutûÏe pro dûti, soutûÏ v petanque a ringo.

Dal‰í program:
• 6. - 30. záfií po - pá 8.00 - 16.00 SVâ R˘mafiov, vestibul

V˘stava v˘tvarn˘ch prací na téma „Dfievo, strom, les ...
a ãlovûk“

• 4. - 10. záfií so, po - pá 8.00 - 16.00 SVâ R˘mafiov, mal˘ sál

V˘stava knih s mysliveckou tematikou
• 4. - 10. záfií so, po - pá 8.00 - 16.00 SVâ R˘mafiov, mal˘ sál

V˘stava loveck˘ch trofejí

Zmûna programu vyhrazena
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se taneãní zábava pfiesouvá

do velkého sálu SVâ R˘mafiov

Vstupné:
dopolední vstupné 20 Kã
odpolední vstupné 30 Kã

taneãní zábava 50 Kã
dûti do 15 let zdarma

Dfievafiské, lesnické
a myslivecké dny 2004
R¯MA¤OV
Zahrada Hedvy
sobota 4. záfií

Pfiipomínáme, Ïe bûhem Dfievafisk˘ch, lesnick˘ch a mysliveck˘ch

dnÛ 2004 pfiedá starosta mûsta ceny vítûzÛm v˘tvarné soutûÏe Dfievo,
strom, les ... a ãlovûk - ve 13 hodin na pódiu v rámci kulturního pro-

gramu. Vítûzné práce budou navíc vystaveny od 6. do 30. záfií 2004

v pfiedsálí SVâ R˘mafiov.

Za organizaãní v˘bor DLMD Eva Kudláková, SVâ R˘mafiov

V˘tvarná soutûÏ vyhlá‰ená v rámci
Dfievafisk˘ch, lesnick˘ch a mysliveck˘ch dnÛ 2004

Myslivecké sdruÏení R˘mafiov

Spojené lesy, s.r.o.

Redakce se omlouvá firmû Silva servis za chybnû uvefiejnûné logo v minulém vydání.
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Pokles královského mûsta na pod-
danské b˘vá historiky obvykle
povaÏován za úpadek a tûÏkou
ztrátu svobod a jistû to nûkde pla-
tilo. Generalizace je v‰ak velmi
povrchní a nebere zfietel na exi-
stenci práv, jeÏ obyvatelé bûhem
staletí získali od zemûpánÛ a kte-
ré nemohl Ïádn˘ ‰lechtic svévol-
nû odejmout, nejv˘‰e jen se svo-
lením panovníka za neomluvitel-
n˘ zloãin, jímÏ mohla b˘t tfieba
velezrada, rebelie apod., a pokud
mûl nov˘ pán formát Ferdinanda
Hoffmanna, obvykle mûsto zmû-
nu vskutku ani nepoznalo. CoÏ je
koneãnû i pfiípad R˘mafiova. I za
HoffmannÛ zÛstalo mûsto dÛleÏi-
t˘m centrem panství, privilegia
zÛstala zcela nedotãena a pfiíslo-
veãná mû‰Èanská volnost tak ne-
byla krácena ani v nejmen‰ím, ba
navíc mûsto získalo bohatého
a mocného mecená‰e.
To hÛfie bylo za zástavních pánÛ
v letech 1382-1582. R˘mafiované
v‰ak také o dodrÏování sv˘ch práv
náleÏitû peãovali, vÏdyÈ byla stej-
ná, jaká drÏelo Brno ãi Olomouc,
a nechávali si je vÏdy znova po-
tvrzovat kaÏd˘m panovníkem na-
stupujícím na ãesk˘ trÛn. Nadále
si mûst‰tí star‰í brávali právní po-
nauãení v Olomouci a mû‰Èané vo-
lili své pfiedstavitele. PfiestoÏe r˘-
mafiovsk˘ kat vykonával spravedl-
nost pro celé panství, mûlo mûsto
své vlastní hrdelní právo. Ve mûs-
tû stála reprezentativní radnice,
kostel s farou a kaple vedle zhru-
ba 60 domÛ a nezjistitelného po-
ãtu domkÛ na Horním a Dolním
pfiedmûstí kolem dne‰ní
Bartákovy a v prostoru mezi
Pfiíkopy a sídli‰tûm Dukelská.
Obyvatelé uÏívali sluÏeb jatek,
‰pitálu i lázní v domku pfied Dolní
branou a mûstského ml˘na, klapa-
jícího jiÏ na pfiedmûstí.
Pivovar pfiilepen˘ ke hradbû pod
ohybem dne‰ní Husovy ulice uÏí-
valo místo pÛvodních 58 právová-
reãn˘ch mû‰ÈanÛ od poÏáru 1561
jiÏ jen 47, ktefií pivo vafiili podle
pfiedem stanoveného pofiadí, chla-
dili ve vlastních sklepech a téÏ
‰enkovali. Na v˘tûÏku se podílela
jednak mûstská pokladna ãtyfimi
zlat˘mi za várku a vrchnost pfie-
vzala nevelkou ãást formou ãinÏe.
Spory o panské pivo nadlouho pfie-
staly. Janovick˘ pivovar byl pro
vrchnost nespornû velmi v˘nosnou
poloÏkou a Ferdinand Hoffmann
se jej nerozpakoval koupit, i kdyÏ
s louãsk˘m kobylkovsk˘m pivo-
varem se pfii svém roãním v˘tûÏku
700 tolarÛ mûfiit nemohl. DÛvod
byl nasnadû, zatímco Sovineãtí
mûli vlastní suroviny k v˘robû pi-
va, Janoviãtí je museli nakupovat
v níÏinách a dováÏet z Olomouce,
ba dokonce i Ratibofie od „jednoho
Poláka“. Pokud se t˘ká velikosti,

nebyl v‰ak o mnoho men‰í. Tfii za-
mûstnanci, sládek, stárek a mlá-
dek, dostávali t˘denní mzdu 20, 18
a 15 gro‰Û a roãní „Lübniss“ 20,
10 a 5 tolarÛ. Kvalita se hlídala dí-
ky r˘mafiovské konkurenci dost
ostfie a vrchnost odmítala ode-
bírat pivo z jin˘ch míst.
Trh pfiedstavovalo sa-
mo panství a oblast
dolÛ pfiedev‰ím.
Vrchnost nadále
podporovala ce-
chy fiemeslníkÛ,
jeÏ zaruãovaly
pofiádek v pod-
nikání a dobrou
kvalitu v˘roby.
Vedle nejstar‰ího
t k a l c o v s k é h o
platila také u pe-
kafiÛ obzvlá‰È tvrdá
pravidla. Hotové v˘-
robky se povinnû 
oznaãovaly znaãkou, aby
mohla b˘t kdykoli kontrolo-
vána váha a jakost chleba jednotli-
v˘ch pekafiÛ, neboÈ mlynáfii se stá-
vali v peãení chleba nejednou ne-
kalou konkurencí. V‰ichni se se‰li
jen na v˘roãních trzích. ¤eznick˘
cech uÏ vznikl za EderÛ. Jistû v‰ak
nebyly jediné, aãkoli zprávy 
o ostatních se nedochovaly. Zcela
jistû se sdruÏovali i ‰evci, krejãí,
kováfii, zámeãníci, stolafii, barvífii,
koÏe‰níci, postfiíhaãi sukna, fieme-
náfii, klobouãníci, vazaãi, sedláfii,
koláfii, jircháfii, síÈafii ãi provazníci,
hrnãífii a dal‰í, vÏdyÈ uÏ roku 1616
na panství pracovalo 103 fiemesl-
níkÛ. Mistfii z mûsteãka Horní
Mûsto - Hank‰tejn, kde bylo do-
konce sedm tkalcovsk˘ch Ïivností,
a vsí, tj. dva tkalci v Hank‰tejnû,
po jednom v Re‰ovû, Tvrdkovû
a Janovicích, b˘vali ãleny cechÛ
r˘mafiovsk˘ch. Do celkového
mnoÏství se nepoãítali fiemeslníci
pracující mimo cechy u panského
dvora v Janovicích. V̆ znamn˘m
centrem obchodu s pfiízí se vedle
R˘mafiova stalo i Horní Mûsto,
pfiekupníci ji na panství skupovali
a obratem prodávali zdej‰ím tkal-
cÛm, av‰ak také na ·umpersku
a Uniãovsku.
R˘mafiov byl jedin˘m skuteãn˘m
mûstsk˘m sídli‰tûm panství a stfie-
diskem obchodu i hornictví, pfie-
stoÏe nûktefií malí fiemeslníci cho-
vali pro svou potfiebu nûco domá-
cích zvífiat, tu kravku, tu ovce ãi
kozy, a obdûlávali skromná políã-
ka. Ostatní sídla mûla buì úplnû
nebo mnohem v˘raznûj‰í zemûdûl-
sk˘ charakter. Obyvatelé se dûlili
na mû‰Èany s movitostmi o hodno-
tû 700-800 zlat˘ch (kupce ãi boha-
té fiemeslníky) a drobné fiemeslní-
ky s majetkem mezi 50-170 zlat˘-
mi. Domácí nemajetnou skupinu
tvofiili ãeledínové, pacholci, sluÏ-
ky, dûveãky a nádeníci, ktefií pra-

covali za denní mzdu podle potfie-
by. K obci náleÏeli téÏ pfiedmû‰Èa-
né (sedláci, chalupníci i drobní fie-
meslníci) a pochopitelnû Ïebráci
i dívky povûtrné, hazardní hráãi
a dal‰í existence denního svûtla se

‰títící, lumpové v‰ech kalibrÛ.
Îilo zde 138 usedl˘ch (tj.

usedl˘ch rodin) a 52
domácích lidí (nema-

jetn˘ch, tj. bez do-
mu ãi usedlosti).
Asi necelá tisí-
covka obyvatel
mûsta pfiedsta-
vovala zhruba
ãtvrtinu z celko-
vého poãtu 796
usedl˘ch rodin
a domácích lidí

na celém panství,
na nûmÏ pob˘valo

asi kolem 4 000 
osob. Komplex Horní

Mûsto - Hank‰tejn mûl
69 usedl˘ch a 11 domácích li-

dí, Dobfieãov nebyl nejmen‰í se
sv˘mi 40 usedl˘mi a 14 domácími,
následoval Re‰ov (39 usedl˘ch
a 22 domácích) a Stará Ves (38 
usedl˘ch a 38 domácích). Mezi
stfiednû velké vsi se poãítaly
Jamartice, Tvrdkov a Nová Ves
(Hoffmannsdorf), zaloÏená, jak
plyne z názvu, Hoffmanny. Mezi
malá sídli‰tû patfiily Najfunk
(Stfiíbrné Hory), Ondfiejov,
Janu‰ov a Janovice se sv˘mi 15 
usedl˘mi a 9 domácími byly nej-
men‰í.
NáboÏenské pomûry se za
HoffmanÛ nijak nezmûnily, diáko-
ni a luter‰tí pastofii ovládající
v‰echny zdej‰í fary (r˘mafiovskou,
hank‰tejnskou a re‰ovskou) patfiili
vÏdy k lidem velmi vzdûlan˘m,
váÏen˘m a vrchností znaãnû pod-
porovan˘m. KostelÛ bylo oproti
vût‰ímu sovineckému panství mé-
nû. Hovofií se o tfiech farních a ‰es-
ti filiálních, jejichÏ lokací si ne-
jsme pfiíli‰ jistí, snad se poãítá i ja-
novická zámecká kaple a moÏná
dal‰í dfievûné kaple, jeÏ pfiedcháze-
ly pozdûj‰ím barokním ãi klasi-
cistním stavbám v Jamarticích,
Dobfieãovû, Tvrdkovû, ale ani tak
poãet nesedí. Jen v Jamarticích byl
po krátk˘ ãas pastor Vavfiinec
Wynkler, coÏ nûjakou formu sva-
tynû pfiedpokládá. Z r˘mafiovsk˘ch
lze jmenovat Jifiího Kranewitze ze
·umperka, pozdûji pastora ryÏo-
vi‰Èského (1583), ne‰Èastného
a neduÏivého Rafaela Aichlera ãi
Bruntalana magistra Tomá‰e
Scholze. Ze skalsk˘ch dluÏno neo-
pomenout uãeného horlivce
Valentina Pomaria, dfiíve ‰umper-
ského uãitele, a Jana Pergmanna
z Re‰ova, kter˘ od nûj koupil pÛl-
lánov˘ statek, a z re‰ovsk˘ch je‰tû
edrovského knûze Jifiího Knauera,
Slezana z Nisy. Hoffmannové, sa-

mi horliví luteráni, lidov˘ protes-
tantismus stejnû jako Ederové bo-
hatû podporovali roz‰ifiováním
kostelního majetku i ‰tûdr˘mi od-
mûnami duchovním. Na církev ni-
kdy pro spásu du‰e nezapomínali
ani v posledním pofiízení. Na jano-
vickém panství zastávali v˘znam-
né postavení zámeãtí ãi dvorní ka-
zatelé, z nichÏ známe Ondfieje
Flaccia a Bartolomûje Hecka.
Vrchnost se úspû‰nû bránila proti-
reformaci a zpráva o jediné jezuit-
ské misii v R˘mafiovû roku 1602 je
nejistá, pfievaha luteránÛ na
R˘mafiovsku vydrÏela aÏ do druhé
poloviny 17. století.
Vysoce vzdûlan˘ Ferdinand
Hoffmann i jeho nástupci podpo-
rovali vzdûlání sv˘ch poddan˘ch.
Podobnû jako u sousedÛ vyuãovali
pastofii u kaÏdé fary, vÏdyÈ sami
vût‰inou pÛvodnû v uãitelské pro-
fesi pÛsobili. V R˘mafiovû nechal
Ferdinand Hoffmann na své nákla-
dy postavit první budovu ‰koly ro-
ku 1590, jak b˘valo zvykem po-
blíÏ kostela, fary a hfibitova v mís-
tech dne‰ní zvlá‰tní ‰koly. ÎáãkÛm
zajistil znamenitého uãitele
a skvûlého hudebníka i skladatele
Rudolfa Voglera Aucuparia.
PÛvodnû zde asi byly ‰koly potul-
né a za EderÛ urãitû farní.
Hank‰tejn (Skály) se mÛÏe py‰nit
je‰tû star‰í zprávou o ‰kole z roku
1586, kdy na ní pÛsobil Jifií
Hauenschild a jeÏ byla 1612 pfie-
místûna i s farou do Horního
Mûsta, kde jiÏ vyuãoval jeho syn
David ve vlastním domû.
BohuÏel se opût musely tvrdû stfie-
Ïit a trvale uzavírat mûstské brány
pfii zhoubn˘ch epidemiích. 1586
zasáhl panství jiÏ tfietí mor
a v R˘mafiovû dennû umíralo 11 aÏ
22 obûtí, nebylo jediného domu,
kde by neoplakávali své mrtvé,
mûsto ztratilo znaãnou ãást sv˘ch
obyvatel a obchod i fiemesla se za-
stavily. Po odeznûní hrÛz opût pfii-
cházeli noví osídlenci, ale pomo-
hla i vysoká porodnost v okolních
vsích, která dokázala pfiekonat vy-
sokou úmrtnost kojencÛ a dûtí.
V R˘mafiovû jen roku 1616 zemfie-
lo 46 dûtí do tfií let a dal‰ích devût
do dvaceti. V‰ude zÛstávalo po
morov˘ch ranách mnoÏství sirot-
kÛ, jen v Tvrdkovû jich bylo v le-
tech 1576-1610 tfiiadvacet. Pfiesto
i zde nûktefií lidé lámali rekordy
v dlouhovûkosti, tfieba r˘mafiovsk˘
faráfi Petr Rottinger zemfiel ve 112
letech. Pfies v‰echny neodmyslitel-
né problémy poãátku novovûku
bylo 16. století a poãátek následu-
jícího pro Moravu i R˘mafiov sto-
letím neobyãejného klidu, neb˘va-
lého blahobytu a prÛchodu práva.
Za mnohé z toho mohl ná‰ kraj dû-
kovat lidsk˘m a schopn˘m majite-
lÛm panství, pfiedev‰ím prvním
HoffmannÛm. Mgr. Jifií Karel

Sídla na panství za Ferdinanda Hoffmanna
Z historie



Letní mûsíce jsou ãasem odpoãinku, ale také

filmov˘ch, hudebních a divadelních festivalÛ,

na které se do rÛzn˘ch míst republiky sjíÏdûjí

stovky i tisíce umûní a zábavy chtiv˘ch lidí.

V R˘mafiovû se Ïádn˘ takov˘ festival (bohu-

Ïel) nepofiádá a rovnûÏ leto‰ní kulturní program

pfies prázdniny nabídl jen nûkolik men‰ích ak-

cí. Fanou‰ci artov˘ch a kultovních filmÛ si

mohli zajít do Filmového klubu, pfiíznivci hud-

by na nûkter˘ z koncertÛ. Pro milovníky váÏné

hudby pfiipravil koncert ve vlastní reÏii i inter-

pretaci kytarista Jifií Taufer, kter˘ v sobotu 

7. srpna rozezvuãel prostor kaple V Lipkách.

Jifií Taufer, fieditel místní základní umûlecké

‰koly a uãitel hry na strunné nástroje, se

pfiedstavil r˘mafiovskému publiku jako sólo-

v˘ koncertní interpret po dlouh˘ch ãtyfiech

letech odmlãení, jeÏ bylo dle jeho vlastních

slov zpÛsobeno pracovní vytíÏeností. Pro tu-

to pfiíleÏitost sestavil pestr˘, ale vyváÏen˘

repertoár. PfiibliÏnû hodinovou hudební pro-

dukci zahájil pro nás lehce exoticky, pro ky-

tarovou hudbu ov‰em zcela typicky, svou

oblíbenou skladbou Preludium ã. 1 brazil-

ského skladatele Heitora Villa-Lobose, je-

muÏ dal slovo i po chvíli v Preludiu ã. 2.

Latinskoamerick˘ temperament ovládal

struny interpretova nástroje také v Tremolu
Lobosova souãasníka zvaného „Paganini

kytary“, Paraguayce Agustína Barriose

Mangoré, a naposled zaznûl jiÏansk˘ naturel

v Leyendû ·panûla Isaaca Albenize.

Ze svûta kytarové klasiky se poté Taufer pfie-

nesl do moderní pfiítomnosti. Druhé polovinû

jeho programu dominoval souãasn˘ rusk˘

komponista a TauferÛv velk˘ oblíbenec Nikita

Ko‰kin s Tristanem, hrajícím na loutnu a slav-

n˘m Usher Waltzem. Zvlá‰tní místo v bloku

moderních skladeb zaujala Tauferova autorská

skladba s názvem Spánek Marie, matky
JeÏí‰ovy, která vznikla pfied pûti lety a jako

jedna z mála jeho dûl zpracovává kfiesÈansk˘

námût.

OÏivení repertoáru pfiinesla také krátká impro-

vizace na indick˘ nástroj sitar, která poslucha-

ãÛm zprostfiedkovala záÏitek neobvyklého pro-

pojení orientální hudby a prostoru evropské

sakrální stavby. KdyÏ se pod vysokou klenbou

s tváfiemi barokních andûlÛ linuly tóny charak-

teristické spí‰e pro intimní prostfiedí z‰efiel˘ch

ãajoven, pÛsobilo to témûfi jako symbol dne‰ní-

ho Ïivotního stylu západní civilizace, která zá-

mûrnû stírá hranice mezi kulturami a s oblibou

se obrací k v˘chodnímu svûtu.

Jifií Taufer zakonãil svÛj pfiednes odlehãenû,

poctou ‰panûlskému folklóru - anonymní

skladbou El vito a mal˘m pfiídavkem v podo-

bû lidové písnû Mi favorita.

Zdá se, Ïe po nûkolika letech se r˘mafiovsk˘

kytarista Jifií Taufer opût vrací pfied koncert-

ní obecenstvo; v nejbliÏ‰í dobû jej ãekají vy-

stoupení ve Fren‰tátû, RoÏnovû, Vsetínû ãi

Olomouci a ani r˘mafiov‰tí pfiíznivci kytaro-

vé hudby nezÛstanou v budoucnu o nic 

ochuzeni. ZN

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2004

19

Osadní v˘bory informují

Pfieborník z Ondfiejova zvládl v soutûÏi tfiicet ‰vestkov˘ch knedlíkÛ
Témûfi s pravidelnou pfiesností or-

ganizuje osadní v˘bor

v Ondfiejovû akce pro dûti i do-

spûlé. Na jafie se kácí májka,

v ãervnu jsou pro dûti pfiipraveny

soutûÏe a zábavné hry s odmûna-

mi k jejich svátku, Dni dûtí.

UskuteãÀují se ãím dál tím oblí-

benûj‰í setkání se seniory a v létû

pak b˘vá akce s názvem Letní

podveãer, na které nechybí spous-

ta legrace pfii soutûÏi v pojídání

‰vestkov˘ch knedlíkÛ.

Leto‰ní druh˘ roãník se uskuteã-

nil v sobotu 7. srpna od 16.00 ho-

din na kolibû v Ondfiejovû.

Divácky velmi poutavá soutûÏ

pfiilákala mnoho zvûdavcÛ, ov‰em

„pojídaãÛ“ knedlíkÛ se jaksi ne-

dostávalo. Asi se zalekli velkého

mnoÏství ‰vestkov˘ch knedlíkÛ,

tûch totiÏ organizátofii pro jistotu

pfiipravili rovn˘ch dvû stû pade-

sát. Roli zde sehrála urãitû i tré-

ma. VÏdyÈ nacpávat si bfiicha pfied

tolika zraky zvûdavcÛ není zrovna

pfiíjemné. AÏ teprve velk˘m nábo-

rem referentky osadního v˘boru

paní AneÏky Továrkové se poda-

fiilo zajistit pût soutûÏících, tfii stat-

né chlapy a dvû vítûzstvíchtivé Ïe-

ny.

Knedlíky byly pfiipravené, dal‰í

dochucovadla jako mák, máslo ãi

cukr rovnûÏ, soutûÏ tedy mohla od-

startovat. Startovací pfiídûl byl rov-

n˘ch tfiicet knedlíkÛ a ãasov˘ limit

byl stanoven na deset minut. Bylo

odstartováno. Nûktefií soutûÏící po-

jali závod stylem rychle do pusy

a co nejvíce, ov‰em stafií ostfiílení

borci vûdûli své. „Chce to pomalu

a s rozmyslem podávané mnoÏství
pomyslnû rozdûlit do ãasového li-
mitu, pofiádnû pokousat, aby se do
Ïaludku ve‰lo co nejvíce, a hlavnû
nespolknout Ïádnou pecku,“ radil

po soutûÏi jeden z úãastníkÛ soutû-

Ïe. âasov˘ limit deseti minut byl

neúprosn˘, a zatímco Ïeny mûly

pfied sebou je‰tû pofiádnou hro-

mádku nesnûden˘ch knedlíkÛ,

chlapi bojovali do poslední vtefiiny

o pfiední pozice. A jako se v atletic-

ké terminologii fiíká, Ïe zvítûzil

o prsa, tak se o této soutûÏi dá fiíci,

Ïe za mohutného povzbuzování 

obecenstva zvítûzil témûfi o ãtvrt

knedlíku Jaroslav Talãík z Ondfie-

jova, kter˘ do sebe v ãasovém li-

mitu s vyrovnan˘m klidem nasou-

kal rovn˘ch tfiicet ‰vestkov˘ch

knedlíkÛ. Rekord loÀského první-

ho roãníku pfiekonán nebyl. Vítûz

tehdy spofiádal také rovn˘ch tfiicet

knedlíkÛ. Druhou pozici obsadil

Franti‰ek Slovák z R˘mafiova

a tfietí skonãil Karel Továrek

z Ondfiejova. âtvrté místo vybojo-

vala Jarmila Kozáková ze Skal

a na pátém místû se umístila Anna

Litvíková z Ondfiejova. V‰ichni

soutûÏící obdrÏeli vûcné ceny, ví-

tûz si navíc odnesl pohár.

Letní podveãer pokraãoval taneã-

ní zábavou, na které vystoupilo

hudební duo Akord ve sloÏení

Vladimír Bulko (klávesy, kytara)

a Ludmila Sigmundová (zpûv).

Pofiadatelé mohou jen doufat,

Ïe pfií‰tí roãník soutûÏe v pojí-

dání knedlíkÛ najde více odváÏ-

livcÛ, ktefií pfiekonají dosavadní

rekord. JiKo

Jifií Taufer s kytarou rozezvuãel kapli V Lipkách
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Z okolních obcí

Den zdraví bude pro v‰echny
Lidé v‰ech vûkov˘ch kategorií si pfiijdou
na své na nadcházejícím bruntálském
Dni zdraví, kter˘m bude sobota 11. záfií.
Den zdraví je preventivní akce za-

mûfiená na zdrav˘ Ïivotní styl celé

rodiny s dÛrazem na pfiedcházení

kardiovaskulárním a onkologick˘m

onemocnûním. Akci pofiádá

Zdravotní ústav se sídlem

v Ostravû, oddûlení podpory zdraví

Bruntál a mûsto Bruntál ve spolu-

práci s dal‰ími partnery.

Den zdraví bude mimo jiné vûno-

ván bezplatn˘m vy‰etfiením, kon-

zultacím s lékafii a dal‰ími zdravot-

nick˘mi odborníky, propagaci a na-

bídce v˘robkÛ nebo ãinností podpo-

rujících zdraví. Pfiedstaví se napfií-

klad pekafii, vãelafii, prodejce zdra-

vé v˘Ïivy, v˘robce pol‰táfiÛ k pre-

venci a léãbû bolestí pátefie, produ-

cent nápojÛ, hosté budou moci 

ochutnat zeleninové saláty.

Náv‰tûvníci dostanou moÏnost ne-

chat si vy‰etfiit cholesterol, shléd-

nout ukázku cviãení tai-ãi, pomalé-

ho, ladného cviãení, které má pÛvod

v âínû. Souãástí této ukázky bude

také komentáfi s vysvûtlením zdra-

votního vlivu cviãení. Odborníci na

Dni zdraví poradí, jak postupovat

pfii riziku kardiovaskulárních one-

mocnûní a pfii prevenci onkologic-

k˘ch chorob. Îeny se budou moci

seznámit s nácvikem samovy‰etfiení

prsu na v˘ukovém modelu, zájemci

obdrÏí ti‰tûné materiály.

K dispozici bude diabetolog, rev-

matolog, chirurgové, dermatoloÏka,

gynekolog, poradna pro odvykání

koufiení, v˘Ïivová poradna, konzul-

tant kardiovaskulárních onemocnû-

ní, lékafii onkologick˘ch onemoc-

nûní a dal‰í specialisté.

Den zdraví zaãne v sobotu 11. záfií

v 9.30 hodin v prostorách

Mûstského divadla Bruntál.

Jifií Ondrá‰ek

Klubíãko se dokutálí aÏ na Indiánské léto
Obãanské sdruÏení Eva - SdruÏení rodiãÛ

a pfiátel zdravotnû postiÏen˘ch dûtí Klubíãko

uspofiádalo 1. záfií akci „Koulení“. Spoleãnû

s dûtmi z matefiinek i základních a stfiedních

‰kol v Bruntále i ‰irokou vefiejností se pokusí

v ãase dvou t˘dnÛ navázat z kouskÛ provázkÛ

a pfiízí co nejvût‰í klubíãko - to je symbolem

jejich bruntálského klubu Klubíãko, kter˘

funguje v prostorách Spolkového domu

Mariany Berlové na Husovû ulici 2

v Bruntále.

Základem je maliãké ãervené klubíãko, které

pfiivezli v prosinci 2002 do Bruntálu z jeho

partnerského mûsta v severní Itálii

Castellarana. Klubíãko pochází z „Archime-

dovy dílny“, kterou v Castellaranu vytvofiil

místní radní Luigi Ruggi pro kreativní aktivity

mnoha generací a ekologickou v˘chovu dûtí

a mládeÏe.

To ãleny sdruÏení Eva inspirovalo k nápadu

vytvofiit symbol podan˘ch rukou lidí zdrav˘ch

lidem se zdravotním, smyslov˘m ãi mentálním

postiÏením. Ke spoleãnému „koulení“ pfiizvali

‰irokou vefiejnost od pfied‰kolákÛ aÏ po senio-

ry. Rostoucí klubíãko budou pfiedávat matefiin-

kám, ‰kolám a domovÛm dÛchodcÛ, ale nabíd-

nou také moÏnost navázat svÛj kousek pfiíze,

provázku ãi bavlnky kaÏdému z vás. První ‰an-

ce byla jiÏ 1. záfií na Slavnosti Beru‰ky na za-

hradû Spolkového domu Mariany Berlové

v budovû b˘valé dûtské nemocnice. Beru‰ka je

novû vznikající centrum rané péãe pro dûti

s postiÏením a provozovat je bude partnerské

obãanské sdruÏení Spolkov˘ dÛm Mariany

Berlové. Pak se bude klubíãko koulet ‰kolsk˘-

mi zafiízeními i jinudy, aby se dokoulelo aÏ na

Indiánské léto.

Tato pfiehlídka folkov˘ch, country a tramp-

sk˘ch kapel se pfiipravuje v zahradách

Bruntálského zámku na 18. záfií a Klubíãko

bude u toho. Pfiipraví tady také nûkolik soutû-

Ïí pro dûti a jeho ãlenové si rádi popovídají

o v‰em, co vás zajímá o Klubíãku, jeho dû-

tech, aktivitách a tfieba i o jejich projektu

„Mosty porozumûní dûtí a mládeÏe“, kter˘

získal podporu Krajského úfiadu

Moravskoslezského kraje. Projekt rozvíjí

partnerské a lidské kontakty s pfiáteli

v Castellaranu. Ostatnû na záfií pozvalo sdru-

Ïení do Bruntálu skupinu italsk˘ch uãitelÛ

a v˘chovn˘ch pracovníkÛ, ktefií by mûli s ko-

legy z Bruntálu i okolních venkovsk˘ch ‰kol

diskutovat o integraci dûtí a mlad˘ch lidí

s handicapem do spoleãnosti.

âlenové sdruÏení vás rádi na Koulení ãi

v klubu Klubíãko uvítají. Setkávají se zpravi-

dla kaÏd˘ ãtvrtek od 15 hodin.

Ve spolupráci s prezidentkou obãanského
sdruÏení Eva Mgr. Alenou KiedroÀovou JiKo

Akce hradu Sovinec

Dobov˘ jarmark zaznamenal
vysokou náv‰tûvnost

O víkendu 14. a 15. srpna bylo na hradû Sovinci Ïivo. Sjeli se sem fiemeslní-

ci, ‰ermífii, kejklífii a sokolníci, aby se náv‰tûvníkÛm hradu pfiedstavili na do-

bovém fiemeslném jarmarku s názvem Hodokvas rytífie Kobylky. K vidûní by-

ly ukázky práce starodávn˘ch fiemeslníkÛ, historick˘ trh nabídl zájemcÛm

moÏnost vyrobit si vlastní misku na hrnãífiském kruhu, nauãit se plést ko‰ík,

vyrobit vlastní svíãku ze vãelího vosku, vyrazit si pamûtní minci hradu

Sovinec nebo ochutnat v˘born˘ vãelí med. Kromû více neÏ padesáti fiemesl-

níkÛ se divákÛm pfiedstavili také nejoblíbenûj‰í úãinkující loÀského roku.

Nechybûl znám˘ kejklífi Kfiupala, ‰tramber‰tí ‰ermífii Alegros, sokolníci

Reného Vrbického, tûÏkoodûnci Tartas nebo ‰ermífiská skupina MCE z Brna.

Náv‰tûvníkÛm hradu se pfiedstavil oblíben˘ bruntálsk˘ divadelní spolek

Magnet a lidové a národní písniãky publiku zahráli ãlenové skupiny Rabussa.

Ve veãerním programu byli diváci svûdky útoku loupeÏníkÛ na hrad, Akáda

roztoãil svou ohnivou show a k tanci hrála po cel˘ sobotní veãer Holátka pfii

countrybálu.

Brána hradu Sovince se zavírala

v sobotu v jednu po pÛlnoci. Více

jak pût tisíc náv‰tûvníkÛ víkendo-

vé akce spokojenû odcházelo

s pfiedsevzetím, Ïe na Sovinec za-

vítají pfii pfiedposlední akci leto‰ní

sezóny, která ponese název

O prsten ãerné vdovy - stfiedovûk˘

mumraj na gotické tvrzi. Bude se

na co tû‰it. JiKo

pozvánka

11. a 12. záfií
O PRSTEN âERNÉ VDOVY

Stfiedovûk˘ mumraj na gotické tvrzi nás zavede na konec 

15. století, kdy zesnul Oldfiich z Boskovic.

Na náv‰tûvníky ãeká:

❖ Rytífisk˘ turnaj v seku meãem na ostro a v seku meãem na
pfiesnost

❖ Dobová gotická hudba skupiny Codex
❖ Módní pfiehlídka gotického a renesanãního o‰acení s volbou

miss hradu Sovince
❖ Bitva o hradní bránu a rytífiské námluvy
❖ Kdo z náv‰tûvníkÛ porazí kata na kladinû?
❖ Turnaj ve stfielbû z lukÛ
❖ V̆ stava zbraní, zbrojí a obléhací techniky z období 14. - 16. stol.

Z pfiibliÏnû stovky rytífiÛ z âech, Moravy i Slovenska jen tfiicet

postoupí do kvalifikaãního turnaje a ‰estnáct nejlep‰ích do fi-

nále turnaje „O prsten ãerné vdovy“.

Premiéra hudebnûdoprovodného pásma S pytlem na zajíce.

Boje tûÏkoodûncÛ v programu Kdo co ukofiistí.

Informace na tel. ã. 777 205 029, v den akce volejte 554 295 113,

e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz; www.sovinec.cz
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Seriál

Návraty ke studnám VII.
Problematika zafiízení na doúpravu vody - vodních filtrÛ - 1. ãást

âasto se mezi lidmi udrÏuje povûra, Ïe pfievafiením se z nepitné vody sta-

ne voda pitná. Zatímco u bakteriálního zneãi‰tûní je var úãinn˘m pro-

stfiedkem, jak z vody závadné získat vodu nezávadnou, u chemické kon-

taminace nikoliv, protoÏe varem se chemické sloÏení vody nemûní.

Zatímco dfiíve byla úprava chemick˘ch vlastností vody v˘sadou vodá-

ren, do‰lo v posledních desetiletích k „miniaturizaci“ nûkter˘ch zpÛso-

bÛ úpravy. Zafiízení na doúpravu pitné vody v domácnosti, pro které se

vÏil ne zcela správn˘ název „vodní filtry“, existuje dnes velké mnoÏství

a zvlá‰tû pro laika není lehké se v nich vyznat. Pro hrubou orientaci 

uvedeme jejich základní rozdûlení.

Základní typy pfiístrojÛ podle konstrukce
a místa pouÏití:
a) nádobov˘ - dvû nádoby nad sebou spojené

pfies filtraãní vloÏku, voda protéká samospádem;

b) „point-of-use“ = v místû uÏití - pfiístroj se

montuje tûsnû pfied vodovodní baterii a má samo-

statn˘ v˘vod (odtud jin˘ název „zafiízení tfietího

kohoutku“) nebo pfiímo na konec v˘tokového ra-

mínka (odtud také „bateriov˘ filtr“), voda proté-

ká pod tlakem;

c) „point-of-entry“ = na vstupu - pfiístroj o vût-

‰í kapacitû se montuje na vodovodní potrubí na

vstupu do objektu (odtud také pouÏívan˘ název

„domácí vodárna“) a upravuje vodu pro cel˘ ob-

jekt; tento typ je oproti pfiedchozím relativnû nej-

bezpeãnûj‰í, protoÏe má znaãnou kapacitu (ob-

jem filtraãních hmot aÏ desítky litrÛ) a je dodáván

a kontrolován odbornou firmou na základû pro-

vedeného rozboru vody. Tato zafiízení pracují na

rÛzném principu: mechanická filtrace, sorpce na

aktivním uhlí a podobn˘ch médiích, v˘mûna ion-

tÛ na iontomûniãích, speciální membránové filt-

race apod. Vût‰inou se jedná o kombinaci dvou aÏ

tfií zpÛsobÛ úpravy. âastá je kombinace s nûkte-

r˘m prvkem dezinfekce.

V‰echna zafiízení vyÏadují pravidelnou údrÏbu.

Problémy s uÏitím „vodních filtrÛ“ mohou mít

pÛvod v pfiístrojích samotn˘ch, v návodu k uÏití

a v obsluze.

Chyby pfiístrojÛ:
- Ïádn˘ z prodávan˘ch systémÛ nedává uÏivateli

moÏnost v plné mífie si prÛbûÏnû kontrolovat ja-

kost vyrobené vody ani stupeÀ vyãerpanosti ná-

plnû;

- u iontomûniãÛ jsou z vody odstraÀovány neÏá-

doucí souãásti v˘mûnou za jiné, ve zv˘‰eném

mnoÏství taktéÏ neÏádoucí (chloridy, sodík, sírany);

- z vody jsou vedle neÏádoucích odstraÀovány

i souãásti prospû‰né (Ca, Mg, stopové esenciální

prvky), pfiípadnû se mûní jejich pfiirozen˘ pomûr;

- filtraãní jednotka slouÏí díky vlhku, teplu, tem-

nu a zachycen˘m organick˘m látkám (Ïivinám)

jako Ïivné médium pro rÛst ve vodû obsaÏen˘ch

mikroorganismÛ a je zdrojem bakteriální konta-

minace filtrátu, chuÈov˘ch a pachov˘ch závad.

Vût‰inou se zapomíná, Ïe bakterie mohou osídlit

i vnitfiní plastov˘ povrch nádoby filtru. U na-

prosté vût‰iny filtrÛ chybí v návodu doporuãen˘

postup, jak pfii v˘mûnû filtraãní vloÏky asanovat

i cel˘ vnitfiní povrch nádoby filtru, kter˘ se jinak

stává dal‰ím zdrojem kontaminace upravované

vody.

Chyby návodÛ k pouÏití:
- v˘robce (prodejce) doporuãuje „plo‰né“ pouÏi-

tí pfiístroje bez znalosti typu vody a její chemické

a mikrobiologické kvality;

- v˘robce slibuje odstranûní i tûch sloÏek, které

pfiístroj odstranit nedokáÏe;

- v˘robce (prodejce) nedává jasnou informaci

o mechanismu úpravy a nedává tak zákazníkovi

moÏnost se objektivnû rozhodnout (hovofií jen 

obecnû o „vodním filtru“);

- neurãitá nebo nadhodnocená informace o Ïivot-

nosti filtraãní vloÏky;

- nûkolikanásobné nadhodnocení doporuãené

rychlosti prÛtoku, které má za následek v˘razné

sníÏení úãinnosti a pfiedãasné vyãerpání filtraãní

náplnû;

- neúpln˘ návod, neodborn˘ pfieklad z cizího ja-

zyka, neinformovanost prodejcÛ.

Chyby obsluhy:
- nedodrÏování návodu (proplach po del‰í od-

stávce filtru);

- pfietûÏování pfiístroje nadmûrn˘m prÛtokem;

- nerespektování doby Ïivotnosti náplnû.

(Zdroj: SZÚ Praha)
V pfií‰tí ãásti o vodních filtrech si povíme, jak se

v˘‰e uveden˘ch chyb vyvarovat.

MVDr. Jitka ·kutová, vedoucí odboru
hygienick˘ch laboratofií Bruntál

Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravû

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

5. Zástava krvácení
Krev je nezbytná k Ïivotu ãlovûka,

pfiená‰í Ïiviny a kyslík do v‰ech tká-

ní. Zástava krvácení je základním

krokem pfii poskytování první po-

moci. Pfii poranûní velké tepny je Ïi-

vot ohroÏen bûhem nûkolika desítek

sekund. Náhlá krevní ztráta jedné

tfietiny objemu krve (asi 1,5 litru)

vyvolává Ïivot ohroÏující stav - ‰ok.

Pfiíãinou krevní ztráty je vût‰inou

rána - dochází k po‰kození kÛÏe,

podkoÏí a cév.

Pfiíznaky se li‰í podle typu krvácení.

Nejnebezpeãnûj‰í je tepenné krvá-

cení. Krev je jasnû ãervená a z rány

pod tlakem vystfiikuje. Pfii Ïilním
krvácení je krev tmavá a volnû z rá-

ny vytéká. Na vnitfiní, skryté krvá-

cení mÛÏeme usuzovat jen z nepfií-

m˘ch pfiíznakÛ.

Princip zástavy krvácení spoãívá

v kombinaci dvou manévrÛ:

• zvednutí krvácející rány nad
úroveÀ srdce a posazení (poloÏení)

zranûného - tlak v cévách se sníÏí,

krevní prÛtok se zpomalí;

• provedení tlaku na cévu
pfiímo - stisknutím krvácející cévy

prsty v ránû nebo pfiiloÏením tlako-

vého obvazu na ránu;

nepfiímo - stisknutím tlakového bodu

nebo pfiiloÏením za‰krcovadla.

Stisknutí poranûné tepny
pfiímo v ránû

Provádíme vÏdy pfii masivním kr-
vácení z velk˘ch tepen - krãní,

paÏní a stehenní - kdy je zpÛsob nej-

rychlej‰í a nejúãinnûj‰í. V̆ hodné je

obalit prsty kapesníkem, kter˘ ránu

lépe utûsní, stisk ruky nepovoluje-

me aÏ do pfiíjezdu ZZS. ZpÛsob lze

pouÏít i k zástavû men‰ího krvácení,

na které následnû pfiiloÏíme tlakov˘

obvaz.

PfiiloÏení tlakového obvazu
Je nejãastûj‰ím zpÛsobem zástavy

krvácení, kter˘m je moÏné zastavit

krvácení ze v‰ech men‰ích tepen
na hlavû, pfiedloktí a ruce, na bérci

a noze a v‰echna Ïilní krvácení.
Tlakov˘ obvaz nejlépe zhotovíme

z originálního zdravotnického ma-

teriálu „Hotov˘ obvaz ã. 3 a 4 s pol-

‰táfiky“. Jsme-li nuceni improvizo-

vat, pak je vhodné pouÏití kapesní-

kÛ, ‰átkÛ, rÛzn˘ch ãástí odûvu.

Tlakov˘ obvaz se skládá z tûchto

ãástí:

vrstva krycí - pfiikládáme pfiímo na

ránu, mûla by b˘t sterilní (pfii‰it˘

pol‰táfiek z Hotového obvazu, vrst-

va gázy, improvizovanû plátûn˘ ka-

pesník);

vrstva tlaková - hlavní funkãní ãást

obvazu, stlaãuje cévu v ránû. Musí

b˘t dostateãnû vysoká (3 - 5 cm)

a pevná, nesmí v‰ak zraÀovat (vol-

n˘ pol‰táfiek z Hotového obvazu,

nerozvinuté obinadlo, sloÏen˘ troj-

cíp˘ ‰átek, kapesník);

vrstva pfiipevÀovací - pevnû fixuje

obvaz k ránû (obinadlo nebo trojcí-

p˘ ‰átek). Nemûla by b˘t pfiitaÏena

pfiíli‰ silnû (konãetina je bledá,

chladná), ani pfiíli‰ volnû (obvaz

prosakuje krví).

Po dokonãení tlakového obvazu sle-

dujeme, jestli neprosakuje krví - po-

kud ano, pfiiloÏíme dal‰í tlakovou

vrstvu, maximálnû v‰ak tfii.

Stisknutí tlakového bodu
SlouÏí k doãasné zástavû krvácení,

zpÛsob je rychl˘ a úãinn˘. Tlakov˘

bod je místo, ve kterém je tepna

dobfie hmatná a dostupná.

Stiskneme jej bfií‰ky 2 nebo 3 prs-
tÛ proti kosti. Uzavfieme tak pfiítok

krve k poranûnému místu.

Nejãastûji pouÏíváme paÏní tlakov˘

bod pfii tepenném krvácení z pfied-

loktí. LeÏícímu postiÏenému zved-

neme konãetinu a tepnu stiskneme

uprostfied paÏe proti kosti. Stehenní

tlakov˘ bod pouÏíváme pfii krvácení

z dolní konãetiny, tepnu tiskneme

v tfiísle.

PfiiloÏení za‰krcovadla
PfiiloÏení za‰krcovadla je zpÛsob 

agresivní, kter˘ volíme v krajních

pfiípadech - pfii masivním krvácení
ze stehenní a paÏní tepny, pfii úra-
zové amputaci konãetiny, je-li 

otevfiená zlomenina nebo cizí tûle-
so v ránû komplikované masivním

krvácením, prosakuje-li tfietí vrst-
va tlakového obvazu. Za‰krco-

vadlo lze pouÏít doãasnû pfii hro-

madném ne‰tûstí.

Nejvhodnûj‰í je pouÏití standardní-

ho za‰krcovadla (obinadlo ‰krtící

pryÏové). Improvizovanû lze pouÏít

trojcíp˘ ‰átek, opasek, kravatu apod.

Za‰krcovadlo musí b˘t dostateãnû

‰iroké - nejménû 5 cm, pfiikládáme

je nad ránu smûrem k srdci, podlo-

Ïené nebo pfies odûv. UmísÈujeme

k nûmu ãasov˘ údaj o pfiiloÏení

a dále za‰krcovadlo jiÏ nepovoluje-

me. Konãetinu je vhodné znehybnit

a chladit. MUDr. Pavel Srnsk˘
(Zdravotnická pfiíprava

uchazeãÛ o fiidiãsk˘ prÛkaz)
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Sport

II. mistrovství Evropy ve westernov˘ch dovednostech má své vítûze
Dvaasedmdesát soutûÏících pfiijelo
o víkendu 14. - 15. srpna zápolit na
II. roãník Mistrovství Evropy ve
westernov˘ch disciplínách a O cenu
Indiana Jonese v ovládání honácké-
ho biãe na Skautské stfiedisko
v R˘mafiovû.
Skautská základna Na Stráni nad

R˘mafiovem se v sobotu probu-

dila do de‰tivého poãasí. TûÏké

mraky nevûstily pro dal‰í hodiny

nic dobrého, ov‰em hlavní orga-

nizátor junácké r˘mafiovské stfie-

disko ve spolupráci s W-clubem

Praha se i pfies neãas postaraly

o dokonalé technické podmínky

pro soubûÏná klání v pûti mist-

rovsk˘ch soutûÏích i rámcov˘ch

soubojích biãafiÛ O cenu Indiana

Jonese, a to v‰e v impozantní

pfiírodní kulise v pozadí, kterou

by mohla organizátorÛm mist-

rovství závidût i mnohá renomo-

vaná westernová mûsteãka.

Témûfi dvû tisícovky divákÛ v‰ak

bohuÏel nespatfiily ‰piãky wes-

ternového sportu z Nûmecka,

Velké Británie ãi USA, z nichÏ

nûkteré zdobí i tituly mistrÛ svû-

ta z amerického Las Vegas.

Vût‰inou jsou tito novodobí kov-

bojové vázáni pracovními povin-

nostmi ve velk˘ch evropsk˘ch

zábavních centrech. Zvuãná jmé-

na westernového sportu jako

Fred Schneider, Angliãan Vince

Bruce ãi ná‰ Leo Holcknecht

z úst moderátora a redaktora ãa-

sopisu Western World Slavomila

Janova bohuÏel nezaznûla. Kdo

by v‰ak úroveÀ II. roãníku evrop-

ského ‰ampionátu sniÏoval, hlu-

boce by se m˘lil. To, co více jak

sedm desítek ãesk˘ch, dva nû-

meãtí a jeden slovensk˘ repreze-

ntant v R˘mafiovû pfiedvedli, by-

lo vrcholnou exhibicí westerno-

vého umûní, nad níÏ více neÏ

uznale pokyvoval hlavou i jeden

z hlavních arbitrÛ ME -

Ameriãan Mark the Whip, kter˘

je v USA uznávan˘m mistrem

v ovládání honáckého biãe a je

v˘znamn˘m pfiedstavitelem pres-

tiÏního Wild West Art Clubu, kte-

r˘ sdruÏuje ‰pílmachry westerno-

vého umûní, pfiední herce a hol-

lywoodské producenty i dal‰í o-

sobnosti této scény a kter˘ také

udûlil R˘mafiovu punc oficiální-

ho mistrovství Evropy. Jako od-

born˘ poradce t˘mu Clinta

Eastwooda se Mark the Whip po-

dílel na natáãení nûkolika jeho

westernÛ. V kuloárech se prosl˘-

chá, Ïe má v R˘mafiovû zakládat

biãafiskou ‰kolu a prásky prvních

ÏákÛ by se mûly oz˘vat údajnû

jiÏ od fiíjna leto‰ní roku. Prozatím

se jedná o pozemku a vhodn˘ch

prostorách.

Pfiesto o „mistry“ nebyla nouze.

V roli jednoho z porotcÛ zasedl

Jindra Zobl, mistr svûta v ovládá-
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ní koltu z roku 2002 a zároveÀ

souãasn˘ prezident W-clubu

Praha, pfiijel Jarda Kráãmera

(Riki) - exprezident W-clubu

Praha a b˘val˘ ãlen Foglarova

skautského oddílu. SoutûÏí se zú-

ãastnil loÀsk˘ mistr Evropy v ho-

du noÏem Karel Waldmann

z Chebu, mistr Evropy v hodu to-

mahavkem Josef Smékal

z Havífiova ãi mistr Evropy v pi-

stolnickém Ïonglování Jan

Molodovec z Franti‰kov˘ch

Lázní. R˘mafiováky snad ani není

potfieba pfiedstavovat. Láìa Gin

·ín - mistr Evropy z roku 2003

a ãerstv˘ mistr svûta z Las Vegas,

bratfii Marcel a David

Regmundovi nebo Martin Pavela,

kter˘ obhájil loÀské prvenství

v ovládání biãe do 18 let.

PfiipomeÀme, Ïe Martin soutûÏil

vloni vÛbec poprvé a získal jako

tfiináctilet˘ (!) titul vicemistra

v soutûÏi biãafiÛ v trefování cílÛ

O cenu Indiana Jonese a zanechal

za sebou i nejúspû‰nûj‰í závodní-

ky z biãafiské soutûÏe ME Josefa

Junga a Láìu ·ína. Dal‰ím „ús-

pû‰n˘m“ byl letos R˘mafiovák

Martin Kotaãka (Beru‰ka), kter˘

vybojoval 2. místo v ovládání bi-

ãe do 18 let. Celkem se divákÛm

pfiedstavilo devût R˘mafiovákÛ.

Ve scénáfii nechybûla ani diva-

delní adaptace impozantní scény

z filmu Indiana Jones, kdy hrdi-

na pfiíbûhu (tentokrát nikoliv

v podání Harrisona Forda, ale

Ladislava ·ína) pfiekonává po-

mocí svého biãe bezednou pro-

past a nakonec prchá pfied valí-

cím se obfiím balvanem.

Scéna velmi obtíÏná, protoÏe

práskem navázat na horní „‰ibeni-

ci“ konec biãe tak, aby udrÏel do-

spûlého chlapa, není Ïádná legra-

ce. Biã je upleten z buvolí nebo

klokaní kÛÏe a staãí málo, aby se

protoãil, vysmekl a aktér se zfiítil

k zemi, coÏ se stalo i letos Láìovi.

Vloni se mu tento bravurní kou-

sek povedl. Inu, je to také o ‰tûstí.

Pozvání na Mistrovství Evropy

ve westernov˘ch sportech pfiijali

také zástupci Moravskoslezské-

ho kraje, kter˘ schválil dotaci na

II. roãník. V dopoledních hodi-

nách zavítala na neoficiální ná-

v‰tûvu do skautského areálu ná-

mûstkynû hejtmana Jaroslava

Wenigerová, kterou doprovázel

místostarosta Jaroslav Kala, a od-

poledne pak sám hejtman EvÏen

To‰enovsk˘ za doprovodu staro-

sty Petra Kloudy. Zástupci kraje

se Ïivû zajímali nejen o organiza-

ci ME, ale také o historii

Skautského stfiediska Na Stráni.

Závûr mistrovství patfiil tradiãní-

mu countrybálu s ‰umperskou ka-

pelou Vûtrolam, ohniv˘ muÏ

Akáda roztoãil své Ïhavé louãe

v úchvatné show, a ti, kdo vydr-

Ïeli aÏ do konce, získali jednu

z pûkn˘ch cen tomboly. Pak se jiÏ

pfiíjemnû rozjímalo aÏ do roz-

bfiesku pfii skautském táboráku

s trampsk˘mi písnûmi.

Ve v‰ech smûrech se ‰ampionát

skautÛm organizaãnû vydafiil

podle hesla Buì pfiipraven.

Nevlídné poãasí sice odradilo ve

srovnání s loÀskou úãastí fiadu

náv‰tûvníkÛ, r˘mafiovské mist-

rovství Evropy v‰ak i nadále zÛ-

stává velkou v˘zvou pro v‰ech-

ny, ktefií chtûjí touto formou oÏi-

vovat legendu Divokého západu.

JiKo

Fota: redakce a Junák R˘mafiov
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V˘sledky jednotliv˘ch soutûÏí 2004 Vedoucí skautského stfiediska Na Stráni Alois „Loy“ ·imko dû-

kuje v‰em za pfiípravu a zaji‰tûní akce v leto‰ním nároãném po-

ãasí, zejména t˘mu organizátorÛ z Junáka R˘mafiov, za desítky

hodin práce (pfiedev‰ím Milanovi, Alenû, Jifice, Libû; dal‰ím ne-

jmenovan˘m ãlenÛm Junáka R˘mafiov, Bruntál, Zlaté Hory,

·títina; Gustovi za vytvofiení a vedení internetov˘ch stránek

a za propagaci a styk se zahraniãím; Jardovi za zhotovení di-

plomÛ, plakátÛ, visacích a úãastnick˘ch listÛ; W-clubu âR za

organizaci soutûÏí, zpracování a vyhodnocení v˘sledkÛ;

Va‰kovi ·arochovi za zhotovení pravidel soutûÏí vãetnû jejich

pfiekladÛ a téÏ za vystoupení jeho BC Clubu i za práci ochran-

ky; skupinû rozhodãích - Jindru Zoblovi, Jardovi Kráãmerovi,

Marku Whipovi, Jifiímu Gajovi, Jakubu ¤íhovi, Va‰ku

·arohovi, Jifiímu Raicovi, Láìovi Chudobovi za obûtav˘ a ob-

jektivní pfiístup; moderátoru Slávku Janovovi za kvalitní popis

ve‰kerého dûní kolem a téÏ za náklonnost ãasopisu Western

World a v‰em níÏe uveden˘m sponzorÛm. Závûrem patfií blaho-

pfiání v‰em, ktefií si z R˘mafiova odvezli vavfiíny nebo jen 

úãastnické listy s puncem Mistrovství Evropy 2004.

Biã - cena Indiana Jonese do 18 let Biã - cena Indiana Jonese nad 18 let

1. Martin Pavela, R˘mafiov 1. Jan âuda

2. Martin Kotaãka, R˘mafiov 2. Marcel Regmund, R˘mafiov

3. Daniel Medviì 3. Du‰an Dvofiák

ME - Lasování ME - Hod tomahavkem ME - Hod noÏem

1. Robert Kudláãek 1. Dalibor Petr 1. Josef Smékal

2. Roman Stejskal 2. Franti‰ek Olbort 2. Libor Bauer

3. Daniel Krejãífi 3. Josef Smékal 3. Karel Waldmann

ME - Ovládání honáckého biãe ME - Pistolnické Ïonglování

1. Ladislav ·ín, R˘mafiov 1. Jan Molodovec

2. Josef Jung 2. Radim Michálek

3. David Regmund, R˘mafiov 3. Jan Vymûtalík

II. mistrovství Evropy ve westernov˘ch dovednostech sponzorovali firmy a jednotlivci:
1.   Moravskoslezsk˘ kraj
2.   mûsto R˘mafiov
3.   RD R˘mafiov
4.   Silva servis
5.   Pivovar Holba
6.   Autobazar La‰ák
7.   Kartografie Praha
8.   Pavel ·lechta - v˘tvarník

9.   Drogerie Teta

10. Mûstské sluÏby

11. Ekonomia - Kotaãková, Volková

12. Drogerie Milián - Bruntál

13. ·opík Ferdinand - Stavební stroje

14. Autodíly - Petr Jazudek

15. J. Mi‰áková

16. H+H, Milena Habrová

17. Technické zafiízení budov

18. L. Stanûk

19. V. Halla

20. M. ·imková

21. Hasiãi R˘mafiov a Stará Ves

22. Myslivecké sdruÏení R˘mafiov

23. Správa a údrÏba silnic

24. Nábytek Polách

25. Knihkupectví La‰tuvka

26. Fotoateliér Drexler

27. Hodináfiství ·tolfa

28. D. Harazin - PlzeÀsk˘ Prazdroj

29. Optik Zlámal

30. VideopÛjãovna - P. Jureãek

31. Infocentrum

32. PC servis - Ihnát, El‰ík

33. Elektro Kotrla

34. Elektro nábytek - E. Icha

35. RM servis - Mezihorák

36. Papír hraãky - Háková

37. SOK Kratochvíl

38. CA-VA - potraviny

39. Îelezáfiství - M. âu‰ková

40. Zverimex - Galík

41. Horáãek Libor

42. MrÀkovi - Stará Ves

43. Duha - ·tyksová
44. âajan Jaroslav
45. RomaÀákovi
46. ·imko Alois
47. Sná‰elovi
48. Kvûtiny a dárkové zboÏí Matûjíãková
49. Hodináfiství - Pospí‰ilová
50. Casciani Eduard
51. Pavela Milan
52. Sklo - porcelán La‰tuvková
53. Drogerie Ludmila Îelezná
54. Pressbeton Olomouc
55. ·opík Hubert - HM
56. Petr Sekanina
57. Turistické známky

Na parkúru v Moravici se skákalo o Velkou cenu Italpe
Do dvû stû tfiiceti osmi startÛ nastoupili konû na parkúru v Dolní

Moravici o víkendu 21. a 22. srpna. Jela se zde Velká cena Italpe a na

startu mohli diváci spatfiit i mistry republiky. Mnohdy vyrovnané v˘-

kony velmi stûÏovaly práci a rozhodování soutûÏních komisafiÛ.

Potû‰itelné v‰ak je, Ïe stáje r˘mafiovského regionu se nemusí stydût

srovnávat s republikovou ‰piãkou. V obtíÏnosti „Z“ si skvûle vedla

Katka Jasinská z Hamfiíkovy stáje v Dolní Moravici, která obsadila

v této kategorii druhé místo, nebo Klárka ·indelková (1. místo) spo-

lu s Jitkou Machurovou (3. místo) z jezdeckého oddílu Horymas

z Horního Mûsta, které skvûle zajely stupÀovanou obtíÏnost do 110

cm O pohár Litovelské cukrovary. Îhav˘m Ïelízkem v ohni byl vi-

cemistr âeské republiky, ãtvrt˘ z âeského poháru ve skocích dospû-

l˘ch v jedenácti závodech a úãastník mistrovství Evropy Josef Kincl

z Horního Mûsta - Skály, kter˘ nezklamal nejen diváky, ale ani

v‰echny z jezdeckého oddílu Horymas vãetnû tatínka coby svého tre-

néra a potvrdil roli favorita. Vybojoval druhou pozici ve stupÀované

obtíÏnosti do 120 cm

O pohár JS Hamfiíkova

stáj s konûm Bancrot, pro

zlato si doskákal

v ObtíÏnosti L* O pohár

fa I - THERM s konûm

AC Atom a v hlavním zá-

vodu Velké ceny ITAL-

PE Moravsk˘ Beroun,

obtíÏnost S** první kolo

a ST druhé kolo uhájil

stfiíbrnou medaili na koni

Lery. Jen krÛãek mu

scházel k prvenství.

Velkou cenu si nakonec

odvezl Marek Hent‰el

z jezdeckého klubu Baník

Ostrava, kter˘ sedlal

Salwadora. JiKo

- Procháska, Vavrou‰ek

Foto: archiv redakce a SJS D. Moravice
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Na Edrovickém triatlonu dominovali Poláci
Edrovick˘ DuKo triatlon se stal

pro mnohé sportovce jiÏ po-

jmem. V sobotu 7. srpna se 

uskuteãnil jeho 10. roãník v are-

álu Edrovického rybníka a orga-

nizátorem byl opût triatlonov˘

klub DuKo R˘mafiov. ZároveÀ

s 10. roãníkem Edrovického tri-

atlonu uspofiádali organizátofii

také 1. roãník pfieboru Okresního

fieditelství Policie âeské republi-

ky Bruntál.

Závodníci startovali v ‰esti kate-

goriích - mlad‰í Ïáci a Ïaãky (10

- 12 let), star‰í Ïáci a Ïaãky (13 -

14 let), dorostenci (15 - 18 let),

Ïeny (19 let a star‰í), muÏi (19 -

39 let), veteráni (40 - 44 let, 45 -

49 let, 50 let a star‰í) a ‰tafety

(19 let a star‰í).

Sobotní dopolední akce se zú-

ãastnilo celkem 130 sportovcÛ.

MuÏi, veteráni a ‰tafety mûli

pfied sebou nároãn˘ch 900

m plavání, 36 km na kole a 8 km

bûhu, dorostenci a Ïeny museli

uplavat 500 m, zajet 18 km na

kole a ubûhnout 4 km a nejlehãí

traÈ mûli Ïáci, ti museli zdolat

100 m plavání, ujet 5 km na ko-

le a zabûhnout 1500 m.

Závod zaãal tradiãnû plaváním,

a pfiestoÏe bylo poãasí k pofiada-

telÛm pfiíznivû naklonûno, voda

v rybníku byla pro fiadu sportov-

cÛ velmi chladná a mnoh˘m se

do ní moc nechtûlo. Úãastníci

závodu svádûli velké boje za vy-

datného povzbuzování divákÛ

kolem trati. Známí r˘mafiov‰tí

borci, ktefií hájili barvy na‰eho

mûsta, nezklamali a stanuli na

postech nejvy‰‰ích.

Miroslav KáÀa a Pavel Pode‰va,

závodníci, ktefií se úãastní nejen

Edrovického triatlonu, ale i dal-

‰ích sportovních podnikÛ pofiá-

dan˘ch v âeské republice, vozí

domÛ zpravidla nejlep‰í ocenûní.

PfiipomeÀme, Ïe na Mistrovství

Evropy v terénním triatlonu, kte-

r˘ se uskuteãnil pfied nûkolika

dny v Hluboké nad Vltavou, zís-

kal právû Pavel Pode‰va v kate-

gorii veteránÛ (55 - 60 let) zlatou

trofej a kvalifikoval se na mist-

rovství svûta na Havaji. Podle

posledních informací se v‰ak to-

hoto nejtûÏ‰ího triatlonového zá-

vodu nezúãastní, ale v nejbliÏ-

‰ích dnech se chystá na mistrov-

ství republiky do Pfiední V̆ tonû.

Budeme tedy drÏet palce. Na

mistrovství Evropy v Hluboké

vybojoval stfiíbrnou medaili v té-

Ïe kategorii také Mirek KáÀa,

kter˘ v leto‰ním 10. roãníku

Edrovického triatlonu zvítûzil

v kategorii veteránÛ (55 - 60 let).

Je potfieba fiíci, Ïe oba borci se

nedávno vrátili z mistrovství

Slovenska ve Skalici, kde ve své

kategorii obsadili opût dvû první

místa.

Tradiãnû nezklamaly ‰tafety.

Zlatou pfiíãku obsadila r˘mafiov-

ská ‰tafeta pod vedením Patrika

HuÏvy z TK DuKo a tfietí bron-



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT15/2004

26

Na stupních vítûzÛ stáli zlat˘ Doãkálek a bronzov˘ Mrhal
âtvrt˘m závodem tûlesnû postiÏe-

n˘ch sportovcÛ vyvrcholil v sobo-

tu 14. srpna republikov˘ turnaj

v kuÏelkách zapoãítávan˘ do ce-

lostátního závodu Grand Prix

2004. Tentokrát se uskuteãnil na

domácí kuÏelnû tûlov˘chovné

jednoty Jiskra R˘mafiov, která

pro‰la pfied pár dny podstatn˘mi

zmûnami na úseku elektronického

vyhodnocování v˘sledkÛ i dal‰í-

mi úpravami.

KuÏelkáfii zápolili na ãtyfiech drá-

hách v pûti kategoriích - LP-0,

LP-1, LP-2, TP-1 a TP-2.

Tentokrát se na‰im sportovcÛm na

domácí pÛdû pfiíli‰ nedafiilo, byla

znát tréma i nervozita. Zato hosté

Baníku Ostrava a Sokola Rybnik

podávali uspokojivé v˘kony, kte-

ré je nakonec pfiivedly na stupnû

vítûzÛ. V̆ jimku tvofiil tradiãnû

v˘kon na‰eho kuÏelkáfie ZdeÀka

Doãkálka, kter˘ v kategorii TP-1

v˘konem 531 shozen˘ch kolkÛ

zvítûzil a porazil tak Jaroslava

Horáãka z Olympie Bruntál

a Jana Orálka z Mety Opava.

Cennou trofej získal také Ivo

Mrhal z Jiskry R˘mafiov, kter˘ bo-

joval v kategorii LP-0. Tfiemi sty

‰edesáti jedna shozen˘mi kolky si

zajistil bronzovou pozici. Naopak

392 shozen˘ch kolkÛ staãilo

Karlu Forcekovi v kategorii LP-1

jen na ‰estou pozici. Ani Petr

·védík nedosáhl na medailovou

pfiíãku a v˘konem 442 kolkÛ si

zajistil bramborovou medaili. Od

tfietího místa jej dûlil rozdíl osma-

ãtyfiiceti kolkÛ. Ve stejné kategorii

se nedafiilo ani Miroslavu

Grebenárovi (7. místo) a Josefu

Lutzovi (9. místo). Snad si na‰i

sportovci povedou lépe v pátém

závodû, kter˘ se uskuteãní 30. fiíj-

na v kuÏelnû Mety Opava.

Co by to byl za r˘mafiovsk˘ zá-

vod, kdyby v nûm chybûli roz-

hodãí, technick˘ personál a dal‰í

obûtavci. Milanu Dûdáãkovi,

Josefu ÎiÏkovi, Vûfie Tomanové,

Michalu Ihnátovi i paní

Dûdáãkové v bufetu patfií velk˘

dík. Stejnû jako v‰em sponzorÛm,

bez kter˘ch by se jen tûÏko vyhla-

‰ovaly závûreãné v˘sledky. Jsou

to: Amin Velká ·táhle, Auto color

Design, s. r. o. - Igor KomÛrka,

Autobazar Petr La‰ák, Autodíly

·almík, Elektro Bernátek, Elektro

Bfiidliãná Medek, Elektro FojtÛ,

Elektro Zigi, Euroil Bfiidliãná -

Soukeníková, hotel Slunce - Karel

Vala, Kluzák Zelen˘, Mûstsk˘ 

úfiad R˘mafiov, Klempífiství Pipa,

s. r. o., Silva servis, Unisco CZ, 

s. r. o., Bfiidliãná - v˘roba odûvÛ,

Uniservis Velká ·táhle - Josef

Mereìa, hostinec U Ka‰tanÛ -

Velká ·táhle a Ludmila

Viktorinová. JiKo

zovou pozici vybojovala ‰tafeta

veteránÛ pod vedením Jardy

Lachnita. Blahopfiejeme!

První roãník pfieboru Okresního

fieditelství Policie âeské republi-

ky Bruntál vyhrál Vlastimil

Koke‰ z TK DuKo R˘mafiov.

Dal‰í r˘mafiov‰tí aktéfii jiÏ na

medailové pozice nedosáhli, pfie-

sto alespoÀ jmenujme úspûchy

v kategorii mlad‰ích ÏákÛ.

Robert Kautz z Jiskry R˘mafiov

vybojoval pûkné ãtvrté místo,

v kategorii star‰ích ÏákÛ pak sta-

teãnû bojovali Radek Vörö‰, Jifií

Kytlica, Radek ·vikruha a Luká‰

Hnát, ktefií se umístili na 12. -

15. místû. V kategorii star‰ích

Ïaãek obsadila Lenka

Dokoupilová 6. a Michaela

Kunzová 7. místo (obû z Jiskry

R˘mafiov). V divácky nejsledo-

vanûj‰í kategorii muÏÛ si nejlépe

vedl Petr Chaloupka z SOK

R˘mafiov, kterému se podafiilo 

uhájit 13. pozici. V kategorii ve-

teránÛ od 40 do 44 let vybojoval

ãtvrtou pozici Pfiemysl Voráã

z TK DuKo R˘mafiov. Z doro-

stencÛ se umístil na sedmém

místû Jifií Vykoukal a v kategorii

Ïen obsadila sedmou pfiíãku

Lucie Durmanová. V leto‰ním

10. roãníku v‰ak dominovali

sportovci z Polska. Podafiilo se

jim vybojovat ‰est zlat˘ch, dvû

stfiíbrné a tfii bronzové medaile.

Je to zajisté úctyhodn˘ v˘kon.

Srdeãnû blahopfiejeme.

Jak se jiÏ stalo zvykem, na spor-
tovních akcích nesmí chybût

sponzofii, bez kter˘ch by se po-

dobné aktivity nedaly uskuteã-

nit. Hlavními sponzory 10. roã-

níku Edrovického triatlonu byly

firmy: Kelly`s Bicycles,

Rodinné domky R˘mafiov, s. r.

o., Miko Trade, s. r. o., Bruntál,

Alinvest Bfiidliãná, Author -

Stratílek Litomy‰l a Mûstsk˘ 

úfiad R˘mafiov.

Dal‰í sponzofii a partnefii: 5. sta-

vební CZ, a. s., Stas, v. o. s., KS-

I Filtertechnik, s. r. o., Prádelna

·opík, Kovo‰rot Moravia - ex-

port, a. s., Rojana, s. r. o.,

Realitní kanceláfi Weiner,

Stanstep Jufiena, Lamont

R˘mafiov, s. r. o., R˘mstav CZ, 

s. r. o., Praktická lékafika MUDr.

Strnadelová, Autodíly ·almík,

Penzion Mary, Mûstské sluÏby

R˘mafiov, s. r. o., Prodejna Duha

speciál - ·tyksová, Almon

Moninec, Truhláfiství Lachnit,

Prodejna spojovacího materiálu

Horáãek, Nábytek Polách,

Hodináfiství ·tolfa, Nábytek

Icha, Drogerie Bernátek,

Hostinec Na ·pici - Pode‰vová,

restaurace U Hrozna - Dfievo,

hostinec Na Kluzi‰ti, penzion

Relaxa - Halla, ozvuãení areálu -

Sigmund.

Organizátofii dûkují také

Okresnímu fieditelství Policie

âeské republiky za zabezpeãení

prÛjezdnosti závodníkÛ na kfiiÏo-

vatkách a v nepfiehledn˘ch úse-

cích. JiKo

Foto: archiv kuÏelkáfii TJ Jiskra
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V 5. roãníku MTB Mauritz poháru kralovali borci z klubu S. O. K. R˘mafiov
V sobotu 21. srpna pokraãoval

seriál závodÛ Jesenického ‰neku

15. závodem horsk˘ch kol

v Janovicích u R˘mafiova.

Závodníci startovali v devíti ka-

tegoriích - A (muÏi 20 - 30 let),

B (muÏi 30 - 40 let), C (muÏi 40

- 50 let), D (muÏi nad 50 let),

H (chlapci 12 - 15 let), G (dívky

12 - 15 let), M (juniofii 15 - 18

let), Î (Ïeny od 15 let v˘‰e)

a P (dûti do 12 let).

Dokonalou provûrkou pfiiprave-

nosti v závodu horsk˘ch kol 

v areálu u zámku byl tradiãní

pfiejezd brodu potoka, kter˘ dal

zabrat i ostfiílen˘m krosafiÛm.

Nejlépe si v‰ak vedli borci z t˘-

mového oddílu S. O. K.

Kratochvíl R˘mafiov. Svûdãí

o tom poãet zlat˘ch trofejí

v hlavních kategoriích A, B,

C a také M, celkem tedy ãtyfii

zlaté poháry. ZaslouÏili se o to

známí r˘mafiov‰tí sportovci Jifií

Ikonomidis, Pavel ·almík,

Martin Vala a Martin Kautz.

NezÛstalo ov‰em jen u zlata.

R˘mafiováci sbírali také dal‰í

cenné trofeje a zásluhu na tom

mûli závodníci Ondfiej Strnadel,

Jifií Sedláãek, Ivan Sovi‰ a dal‰í.

Absolutním vítûzem 5. roãníku

MTB Mauritz poháru se stal Jifií

Ikonomidis s v˘sledn˘m ãasem

1:17:12, druhou pozici obsadil

Martin Vala a tfietím absolutním

vítûzem se stal Jifií Sedláãek.

Prví tfii místa byla ocenûna po-

háry a dal‰ích tfiicet cen bylo

slosovateln˘ch. PfiipomeÀme

jen, Ïe hlavní slosovatelnou ce-

nou bylo horské kolo v hodnotû

9 000 Kã. Podívejme se v‰ak na

v˘sledkovou listinu hlavních

kategorií. JiKo

V˘sledky:
Kategorie A: Kategorie B:

1. Jifií Ikonomidis 1. Pavel ·almík 

(S. O. K. Kratochvíl) (S. O. K. Kratochvíl)

2. Ondfiej Strnadel 2. Jan Strapek (ASPV Vápenná)

3. Miroslav Ha‰a (Veloservis ·ír) 3. Josef Mlãák (CK Stará Ves)

Kategorie C: Kategorie D:

1. Martin Vala (S. O. K. Kratochvíl) 1. Pavel Pode‰va (CK Stará Ves)

2. Jifií Sedláãek 2. Ivan Sovi‰

3. Antonín I‰tván 3. Vlastimil Durman 

(DuKo R˘mafiov)

Kategorie M: Kategorie Î:

1. Martin Kautz 1. Pavlína Maráãová

(S. O. K. Kratochvíl) 2. Leona Jureãková

2. Rostislav Vétry 3. Petra StrÏínková

3. ·tûpán Egida (CK Stará Ves)
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Zahájení cviãení v asociaci Sport pro v‰echny TJ Jiskra
TJ Jiskra R˘mafiov, aso-

ciace Sport pro v‰echny,

upozorÀuje v‰echny své

pfiíznivce, Ïe v pondûlí

13. záfií zahajuje svá cvi-

ãení v tûlocviãnû na

Hornomûstské ulici pod-

le níÏe uvedeného rozvr-

hu.

Pod vedením zku‰en˘ch

cviãitelek je moÏno nav-

‰tûvovat aerobik, cviãení

rodiãÛ s dûtmi, sportovní

gymnastiku, kalanetiku

nebo cviãení pro star‰í

Ïeny.

Mimo pravidelná cviãe-

ní budou opût

probíhat sobotní akce

pod názvem Cviãí celé

mûsto, kde budou v ne-

pfietrÏitém bloku prezen-

továny jednotlivé druhy

cviãení.

Dále nabízíme:

- soutûÏe gymnastického

oddílu

- doplÀkové akce pro ro-

diãe s dûtmi

- t˘denní pobyt u mofie

s cviãením kalanetiky

- “LITNER“ - 10denní

soustfiedûní gymnastic-

kého oddílu

TJ Jiskra R˘mafiov - SPORT PRO V·ECHNY
zve v‰echny zájemce o aktivní proÏití volného ãasu do tûlocviãny na
Hornomûstské ulici

ROZVRH 2004/2005

Jesenick˘ ‰nek pfied sv˘m závûrem
V sobotu 4. záfií pofiádá ASPV Vápenná

pfiedposlední závod leto‰ního roãníku

Jesenického ‰neku. Je to v‰ak poslední zá-

vod, kter˘ se bodovû zapoãítává do tohoto

roãníku. Proto se oãekává, Ïe toho vyuÏije

mnoÏství cyklistÛ k vylep‰ení postavení

v celkovém pofiadí. BohuÏel pofiadatelé

Moravského poháru pfiesunuli svÛj závod ta-

ky na sobotu a tak se ,,Pohár“ bude pfietaho-

vat o pfiíznivce se ,,·nekem“. Uvidíme, kdo

z tohoto klání vyjde vítûznû.

Ve Vápenné jsou pfiichystány dvû tratû.

Dvacetikilometrová pro Ïeny, dívky a kluky

do 15 let a 54kilometrová pro ostatní kate-

gorie. V dosavadním pofiadí v kategorii ÏákÛ

do 15 let je na prvním místû Michal Kautz,

následovan˘ Tomá‰em ·merdou a Pavlíkem

StaÀou. V kategorii dívek je bezproblémovû

na prvním místû Petra Fouãková. Doufejme,

Ïe v pfií‰tím roãníku dívky roz‰ífií své fiady

a Petra bude mít s k˘m bojovat. V juniorech

je na 1. místû Marcel Tydlaãka, v jeho tûs-

ném závûsu se vezou Vít BechyÀsk˘

a Tomá‰ Bartfay. V kategorii do 30 let je na

1. místû Jifií Ikonomidis, pronásledovan˘ os-

travsk˘mi Petrem Hudeãkem a Petrem

Lukoszem. Kategorii do 40 let vede trojice

VápeÀákÛ v pofiadí Marek Chudûj, Honza

Strapek a Jirka Kvûták. Jednu z nejobsaze-

nûj‰ích kategorií do 50 let vede, jako ostatnû

kaÏd˘ rok, Libor Trochta pfied Martinem

Valou a Bofikem Kubíãkem. PánÛm nad 50

let vévodí Pavel Pode‰va pfied pravideln˘m

úãastníkem z Polska Andrzejem Miszinou

a ZbyÀkem Ocáskem. V ãele kategorie Ïen

je Veronika Sedláãová, následovaná Petrou

StrÏínkovou a Leonou Jureãkovou.

V soutûÏi druÏstev letos pfiibyl Ostravsk˘

klub YOGI, a mít obsazeny v‰echny bodo-

vané kategorie, urãitû by promluvil do pfied-

ních pozic. Pofiadí klubÛ je následující: 

1. ASPV Vápenná, 2. SOK R˘mafiov, 

3. Buldoci Rapotín, 4. CK Stará Ves, 

5. Veloservis Bruntál, 6. Drak Vrbno, 7. YO-

GI Ostrava.

V sobotu ve 12.00 hodin nashledanou ve

Vápenné. Kontakt na pofiadatele: 777 348 221.

Karel StrÏínek

Prázdniny, jaké mají b˘t!
Mnoho stovek aÏ tisícÛ dûtí

z na‰í severské oblasti mûlo

moÏnost trávit ãást sv˘ch let-

ních prázdnin na pfiekrásném

letním dûtském tábofie na jiÏní

Moravû mezi mûsty Bzenec

a StráÏnice. Dûje se tak jiÏ po

dlouhou dobu ãtrnácti let, kdy

dfiívûj‰í, ale i nové vedení

Základní ‰koly v Bfiidliãné dává

zelenou této dûtské ãinnosti

v období hlavních prázdnin.

Základní ‰kola v Bfiidliãné je

jednou z mála ‰kol v celé na‰í

republice, která umoÏÀuje kaÏ-

d˘ rok osmdesáti aÏ tfii sta ‰ede-

sáti dûtem (dle poãtu zaji‰tû-

n˘ch turnusÛ u majitele tábora

SVâ Hodonín) ozdravnou re-

kreaci v ponûkud jiném podne-

bí, neÏ je na‰e podhorské.

Rodiãe v‰ech dûtí na tomto tá-

bofie rekreovan˘ch mohou b˘t,

na rozdíl od mnoh˘ch rodiãÛ

dûtí na táborech, o kter˘ch se

v denním tisku pí‰í aÏ neuvûfii-

telné pfiíhody, zcela bez obav

o své ratolesti. Vynikající lékafi-

ská péãe, stûÏí napodobitelné

kuchafiské umûní Ïen, vafiících

dennû teplé obûdy a veãefie

a pfiipravujících vydatné snída-

nû a svaãiny, vzorná starost

v‰ech oddílov˘ch vedoucích

o jim svûfiené dûti, zájem hos-

podáfiky a správcÛ o naprostou

spokojenost dûtí po v‰ech strán-

kách, vzorná péãe o ãistotu a ú-

klid prostor uÏívan˘ch dûtmi, to

v‰e pfiispívá k velké pohodû na

celém tábofie.

Dûti jsou od ranního budíãku,

hraného i zpívaného z repro-

duktorÛ nezapomenuteln˘m pe-

dagogem a kapelníkem legen-

dární hudby Pedagog Romanem

Ichou, aÏ po kouzelnou veãer-

ku, zpívanou zpûvaãkou

Ludmilou Sigmundovou a hra-

nou hudbou Pedagog, zcela vy-

tíÏené. Míãové hry, branné sou-

tûÏe, celotáborová olympiáda,

v˘lety do StráÏnice, Bzence

a Hodonína, taneãní veãery,

karneval, lovení bobfiíkÛ

Jaroslava Foglara, táborové

ohnû, turnaje ve stolním tenise

a mnoho dal‰ích aktivit, to v‰e

dûlá dûtem pobyt na tábofie vel-

mi pestr˘m a zajímav˘m.

Mnoho nov˘ch pfiátelství dodá-

vá pobytu na tábofie dal‰í kouz-

lo. Není pak divu, Ïe pfii louãe-

ní ukápla nejedna slziãka, a to

nejen u dívek, ale i u chlapcÛ.

Je tfieba na závûr podûkovat fie-

ditelství ‰koly, zástupkyni hlav-

ního vedoucího Mgr.

Kovafiíkové a táborovému „ot-

ci“ v‰eho Mgr. Antonínu Z.

Zavadilovi, kter˘ se dûtem

a mládeÏi na táborech vûnuje

pln˘ch 59 let. 

Radoslav Mûfiínsk˘
Fota: archiv Z· Bfiidliãná
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Soukromá fiádková inzerce

Prodej
• Prodám pfiízemní byt 2+1 v osobním vlastnictví. Cena dohodou.

Tel.: 777 960 322.

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 17. 9. 2004

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 9. 9. do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

16/2004

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE

Prodáme nemovitost s vyuÏitím 

na podnikatelskou ãinnost ãi bydlení

o zastavûné plo‰e 120 m2 v R˘mafiovû, 

na ulici Opavská 19.

Nabídnûte cenu. Rojana, s. r. o., 

Ing. Slováãek - 602 715 907.

NezapomeÀte! XXIX. roãník R˘mafiovské padesátky se blíÏí
„... není to závod, ale provûrka osobní zdatnosti, fyzické pfiipravenosti a pevné vÛle.“

Odbor Klubu ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov a SVâ R˘mafiov zvou v sobotu 11. záfií na zahájení

R˘mafiovské padesátky

Doporuãujeme horské, trekové nebo silniãní kolo (ne galusky) a pfiilbu. Jede se podle cykloturistické mapy Olomoucko za plného 

silniãního provozu. Pfiipravily KâT a SVâ

KaÏd˘ se úãastní na vlastní nebezpeãí.

âlenové KâT jsou poji‰tûni proti úrazu.

Pro cyklisty je povinná pfiilba.

Informace:
Pû‰í trasy: Ing. J. Jelínek, Vûtrná 9, R˘mafiov, tel.: 554 211 022;

Cyklotrasy: J. Lachnit, Luãní 10, R˘mafiov, tel.: 554 212 876;

Ubytování: V. Táborská, Pfiíkopy 9, R˘mafiov, tel.: 554 212 425;

(Ubytování ve vlastním spacím pytli v tûlocviãnû)

Pfiihlá‰ky zasílejte do 30. 8. 2004.

Popis tras:
Pû‰í trasy:

50 km R˘mafiov - Skály - Pod V̆ hledy - Skfiítek - Alfrédka - 

M. Morávka - D. Moravice - R˘mafiov

35 km R˘mafiov - Skfiítek - ·karedá jedle - Stará Ves - R˘mafiov

25 km R˘mafiov - Pod V̆ hledy - Îìársk˘ Potok - Stará Ves -

R˘mafiov

10 km R˘mafiov - Skály - Janovice - R˘mafiov

5 km R˘mafiov - smûr Strálek - lev˘ okraj lesa - Ondfiejovsk˘

potok - Ondfiejov - R˘mafiov

Cyklotrasy:

65 km R˘mafiov - H. Mûsto - Tvrdkov - D. Libina - Lipinka -

Bradlo - Libina - Václavov - Oskava - Bedfiichov -

Rab‰tejn - R˘mafiov

45 km R˘mafiov - H. Mûsto - Tvrdkov - Oskava - Bedfiichov -

Rab‰tejn - smûr Skfiítek - R˘mafiov - Janovice - R˘mafiov

28 km R˘mafiov - Janovice - Pod V̆ hledy - po vrstevnici

a modré znaãce smûr Rab‰tejn - zpût stejnou trasou

Start a cíl: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov 

u autobusového nádraÏí od 6.00 do 10.00

Pû‰í trasy: 50 km - start v 6.00, nejpozdûji v 7.00 hodin

10, 25, 35 km start v 6.00 - 9.00 hodin

5 km - start do 10 hodin

Cyklotrasy: 28, 45 a 65 km - start v 9.00 hodin

Startovné: Dûti do 5 let...............zdarma

5 - 10 let.................5 Kã

âlenové KâT, studenti a dÛchodci.......10 Kã

Ostatní úãastníci...............15 Kã

Dûti do 15 let se mohou zúãastnit pouze
v doprovodu dospûl˘ch!!!

Obãerstvení: Na trase vlastní, v cíli ãaj

Upomínky: Úãastnick˘ list a moÏnost zakoupení plakety 

R˘mafiovské padesátky

Akce se koná za kaÏdého poãasí!
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Husova 3

R˘mafiov

VEŠKERÉ SKLENÁŘSKÉ PRÁCE

• zasklívání lodžií - systém OPTIMI bezrámový

a GLASA rámový

• montáž plastových oken a dveří VEKA

• montáž dřevěných eurooken a dveří

• kalené sklo

• pískování skel a zrcadel

• rolety, žaluzie, předokenní rolety

• shrnovací garážová vrata

• výroba celoskleněných stolů z tvrzeného skla

STARÁ OKNA OPRAVÍME A OSADÍME TERMOSKLEM
(BET systém izolační)

Provádíme instalaci švédského těsnění do drážky

Rozbitá okna na zasklení nebo opravu nemusíte vozit. Odvoz a dovoz 
do 5 km zajistíme zdarma po předběžné telefonické domluvě.

Bezkonkurenční ceny v okruhu 200 km!

Antonín Václavík, Rýmařovská 59, Janovice
Tel./fax: 554 213 161; fax: 554 230 321, mobil: 732 242 977



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 Felicia 1.3 LXi Trumf,
r. v. 2000, 75 tis km, rádio,
centrál, imobilizér. 
Cena: 139 000 Kã.

Ford Mondeo Combi 1.8 TD, kli-
ma, r. v. 1997, airbagy, ABS, rá-
dio, centrál, imob., el. okna + zr-
cátka,   taÏné. Cena: 159 000 Kã.

Renault Mégane 1.6 kupé, 
r. v. 1997, 2x airbag, imob.,
el. okna, posil. fiíz., centrál.
Cena: 138 000 Kã.

Honda HR - V 1.6 4x4, klima,
1. majitel, r. v. 2001, 2x airbag,
ABS, CD + rádio, el. okna, taÏ-
né, centrál. Cena: 375 000 Kã.

BMW 320 i Klima, r. v. 1996, aut.
klima, airbagy, ASR, ABS, alarm,
el. okna, posil. fiízení, palub. poãí-
taã a dal‰í. Cena: 169 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 MPi 40 kW,
1. majitel, r. v. 1998, 40 900
km, rádio, imobilizér. Cena:
123 000 Kã. 

·koda Felicia Combi 1.6 GLX
55 kW, r. v. 1996, rádio, cent-
rál, palub. poãítaã, taÏné.
Cena: 126 000 Kã.

Ford Fiesta 1.3 Zetec, r. v.
1996, airbag, centrál, imob.,
el. okna. Cena: 109 000 Kã.
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Ford Mondeo Combi 1.8 TD,
klima, r. v. 1996, airbag, imob.,
alarm, el. okna, posil. fiíz., taÏ-
né, centrál. Cena: 139 900 Kã.

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

Citroen Saxo 1.2 i, r. v. 1997,
66 tis. km, rádio, centrál, el.
okna. Cena: 117 000 Kã.

·koda Felicia GLX 1.9 D, 47 kW,
r. v. 1999, airbag, ABS, rádio,
centrál, el. okna a zrcátka, posi-
lovaã fiízení. Cena: 139 000 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.

·koda Felicia Combi 1.3
GLXi, 50 kW, r. v. 1995, rádio,
imobilizér, el. okna, Al kola,
taÏné. Cena: 98 500 Kã.

Opel Vectra 2.0 16V, klima, r. v.
1997, 2x airbag, rádio, imob.,
el. okna, posil. fiíz., palub. poã.,
centrál. Cena: 149 000 Kã.

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

·koda Fabia 1.4 MPI Classic,
1. majitel, r. v. 2001, 26 tis. km,
airbag, centrál, imob., alarm,
palub. poã. Cena: 199 000 Kã. 

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

Fiat Brava 1.4 12V, r. v. 1998,
orig. autorádio, imob., taÏné.
Cena: 119 000 Kã. 

Ford Focus 1.6 16V Zetec, klima,
r. v. 2001, 2x airbag, ABS, CD +
rádio, imob., el. okna, centrál
a dal‰í. Cena: 279 000 Kã.

·koda Octavia Combi 1.9 TDi
PD 4x4 Eleg, r. v. 2003, 7 600
km, klima, ABS, el. okna, palub.
poã., centrál. Cena: 499 000 Kã.

Peugeot 106 1.1, r. v. 1994,
95 tis. km, rádio, imobilizér,
ostfiikovaãe svûtlometÛ. 
Cena: 79 900 Kã.

·koda Fabia 1.9 TDI, PD Comfort,
r. v. 2000, 52 tis. km, 2x airbag,
ASR, centrál, el. okna, posil. fiíz.,
palub. poã. Cena: 249 000 Kã.


