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Aktuálnû z mûsta

Mûsto prohrálo soudní spor, odvolávat se jiÏ nebude
V úter˘ 31. srpna se zastupitelé mûsta R˘mafiova
se‰li k mimofiádnému zasedání, aby pfiijali usnesení
v záleÏitosti spoluvlastnictví domu na Radniãní ulici.
Okresní soud v Bruntále rozhodl 16. ãervence

ve vûci RNDr. Dimitrios Karajannis versus

mûsto R˘mafiov o zru‰ení spoluvlastnictví

k domu ã. p. 191 a pozemku parcely ã. 690

v katastrálním území R˘mafiov ve prospûch

Ïalobce RNDr. Karajannise. Soud zru‰il podí-

lové spoluvlastnictví s odÛvodnûním, Ïe úãel-

nost vyuÏití nemovitosti svûdãí pro pfiikázání

nemovitosti Ïalobci, kter˘ více jak jednu polo-

vinu nemovitosti sám osobnû uÏívá a je scho-

pen i ochoten pronajmout zb˘vající byty jejich

souãasn˘m uÏivatelÛm. Mûsto R˘mafiov pfied

soudem navrhovalo, aby byl dÛm rozdûlen na

jednotky (byty a nebytové prostory) s tím, Ïe

mûsto by se stalo vlastníkem bytÛ a RNDr.

Karajannis vlastníkem nebytov˘ch prostor

a bytu, kter˘ uÏívá. ZároveÀ bylo argumento-

váno, Ïe jde o postup podle § 142 odst. 1 Obã.

zákoníku. Soud ov‰em rozhodl, Ïe není úãelné

vymezovat bytové jednotky a vypofiádávat

spoluvlastnictví tímto zpÛsobem.

RNDr. Karajannis je povinen se na základû

rozsudku okresního soudu finanãnû vypofiádat

s mûstem R˘mafiov a mûsto R˘mafiov ponese

náklady soudního fiízení.

Zastupitelé se rozhodli nepodávat odvolání

proti tomuto rozsudku. JiKo

Pfiedstavujeme novou vedoucí odboru dopravy a silniãního hospodáfiství
S platností od 24. srpna jmenovala rada mûsta R˘mafiova do

funkce vedoucí odboru dopravy a silniãního hospodáfiství

Mûstského úfiadu v R˘mafiovû Renatu Vysly‰elovou. Vût‰ina ob-

ãanÛ se s vedoucím odboru dopravy mÛÏe setkat pfii vyfiizování

nezbytn˘ch formalit t˘kajících se dokumentace urãené pro pro-

voz vozidla nebo problematiky silniãního hospodáfiství. Jaké 

úkoly stojí pfied novou ‰éfkou odboru dopravy, na to jsme se ze-

ptali pfiímo Renaty Vysly‰elové.

Nová vedoucí odboru dopravy

a silniãního hospodáfiství

Renata Vysly‰elová se do

R˘mafiova pfiistûhovala v roce

1993 z Jablonce nad Nisou.

Vystudovala Stfiední prÛmyslo-

vou dopravní ‰kolu v Liberci,

maturitní obor Dopravní provoz

- Ïelezniãní pfieprava. Následnû

si vzdûlání roz‰ífiila nástavbo-

v˘m kurzem pro v˘pravãí a le-

tos na jafie ukonãila dvouse-

mestrální studium vzdûlávání 

úfiedníkÛ územních samospráv-

ních celkÛ v oblasti dopravy na

Dopravní fakultû Jana Pernera

v Pardubicích. Letos rovnûÏ

sloÏila zkou‰ku zvlá‰tní odbor-

né zpÛsobilosti v silniãní dopra-

vû. V letech 1986-1993 praco-

vala jako v˘pravãí a referentka

Ïelezniãní pfiepravy v Liberci

a Jablonci nad Nisou, v letech

1996-2002 byla asistentkou pri-

máfie interního oddûlení

Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov

a od 1. listopadu 2002 zamûst-

nankyní MûÚ R˘mafiov. Renatû

Vysly‰elové je ‰estatfiicet let,

má dceru Nikolu a mezi její zá-

liby a koníãky patfií ãetba cesto-

pisÛ a dobrodruÏn˘ch románÛ,

práce na zahrádce a surfování

po internetu. V poslední dobû se

podle sv˘ch slov vûnuje ãetbû

zákonÛ, nafiízení a rÛzn˘ch

smûrnic a pravidel souvisejících

s v˘konem její vedoucí funkce.

Ve vedoucí funkci jste teprve
krátkou dobu, pfiesto máte zku-
‰enosti na úseku vydávání fii-
diãsk˘ch prÛkazÛ a evidence
vozidel. Pokud mÛÏete za tak
krátkou dobu srovnávat, co je
podle vás tûÏ‰í? Máte pfiiprave-
nu konkrétní koncepci své prá-
ce, alespoÀ krátkodobou nebo
pro leto‰ní kalendáfiní rok, ãi
pfiedstavu, jak zkvalitnit sluÏby
na‰im obãanÛm?
Jsem ve funkci vedoucí odboru

opravdu velmi krátkou dobu na

to, abych mohla srovnávat

a prezentovat své vlastní pfied-

stavy o práci v odboru.

Samozfiejmû má pfiedchozí prá-

ce na úseku evidence fiidiãÛ

a registrace vozidel byla jen

ãástí v‰ech ãinností, které musí

odbor pokr˘t. Nyní se snaÏím

rychle proniknout i do ostatních

oblastí, abych získala pfiehled

a mohla zaãít skuteãnû odbor fií-

dit. Nejen já, ale v‰ichni na od-

boru to máme o to tûÏ‰í, Ïe za

odcházejícího vedoucího nebyl

pfiijat nov˘ ãlovûk, a museli

jsme si práci pfierozdûlit.

Jmenování do funkce vedoucí

odboru je pro mû obrovskou v˘-

zvou a jsem si vûdoma, Ïe kaÏ-

d˘ zaãátek je tûÏk˘.

Co v‰echno spadá do kompe-
tence vedoucího odboru dopra-
vy a silniãního hospodáfiství?
Co v‰echno mÛÏe obãan na va-
‰em odboru vyfiídit? Li‰í se na-
pfiíklad Ïádosti podané fyzic-
kou a právnickou osobou?
Mé kompetence jsou dány ãin-

nostmi, které odbor dopravy

a silniãního hospodáfiství na jed-

notliv˘ch úsecích zaji‰Èuje. Jsou

to v podstatû ãinnosti, které mÛ-

Ïe obãan na na‰em odboru vyfií-

dit. Jedná se o v‰echna rozhod-

nutí, správní akty, agendu odbo-

ru, v˘kon státní správy a státní-

ho odborného dozoru v silniãní

dopravû, správní akty a agendu

na úseku pfiestupkového fiízení.

Odbor dopravy a silniãního hos-

podáfiství má ve vztahu k obãa-

nÛm charakter státní správy. Na

úseku evidence fiidiãÛ jde napfi.

o záleÏitosti t˘kající se vydání,

odebrání a vrácení fiidiãského 

oprávnûní, fiidiãsk˘ch prÛkazÛ,

jejich vydání, roz‰ífiení, v˘mûnu

a provádûní zmûn. Úsek auto-

‰kol provádí zkou‰ky odborné

zpÛsobilosti ÏadatelÛ o fiidiãské

oprávnûní, vydává osvûdãení

profesní zpÛsobilosti fiidiãe.

V oblasti registrace silniãních

vozidel se provádí v˘dej dat

z registru, zmûna údajÛ, trvalé

a doãasné vyfiazení, zápis a v˘-

maz zástavního práva, schválení

technické zpÛsobilosti vyrobe-

n˘ch a dovezen˘ch vozidel, 

udûlení oprávnûní k provozová-

ní stanice mûfiení emisí. Odbor

taktéÏ zaji‰Èuje prÛbûh odborné

zpÛsobilosti k provozování taxi-

sluÏby. Na úseku silniãního hos-

podáfiství vyfiizujeme omezení

a zvlá‰tní uÏívání silnic II. a III.

tfiídy nebo místních komunikací,

povolení k pfiipojení sousedních

nemovitostí i komunikací na sil-

nici II. a III. tfiídy, pfiechodné 

úpravy provozu na komunika-

cích. A v neposlední fiadû zaji‰-

Èuje odbor v˘kon správního fiíze-

ní a fie‰í pfiestupky na úseku do-

pravy. Podrobnûji je moÏno se

seznámit s náplní práce odboru

na internetov˘ch stránkách mûs-

ta, podot˘kám, Ïe v˘‰e uvedené

rozhovor
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ãinnosti zaji‰Èujeme ve správ-

ním území obce R˘mafiov,

Bfiidliãná, Dolní Moravice,

Horní Mûsto, Huzová, Jifiíkov,

Malá Morávka, Malá ·táhle,

RyÏovi‰tû, Stará Ves, Tvrdkov

a Velká ·táhle.

K závûreãné ãásti va‰í otázky -

Ïádosti obãanÛ, fyzick˘ch

a právnick˘ch osob se li‰í ze-

jména tím, ãím se musí prokázat

totoÏnost, tedy platn˘m obãan-

sk˘m prÛkazem (cestovním pa-

sem), originálem Ïivnostenské-

ho listu pro fyzickou osobu 

a originálem v˘pisu z obchodního

rejstfiíku pro osobu právnickou.

Jaké zmûny mohou Ïadatelé
oãekávat v nejbliÏ‰ích dnech
va‰eho pÛsobení ve funkci?
Îádné pfievratné zmûny ne-

chystám, chci se pokusit dále

zkvalitÀovat práci odboru, sna-

Ïit se obãanÛm co nejvíce, v me-

zích zákona a existujících pfied-

pisÛ, usnadnit a zpfiíjemnit vyfii-

zování jimi podan˘ch Ïádostí.

Ve mûstû probíhá podle uprave-

ného ãasového harmonogramu

v˘mûna dopravního znaãení,

v mûsíci záfií bude probíhat po-

slední leto‰ní fáze na ulicích

Hornomûstské, Lidické, Vûtrné,

Pivovarské a 1. máje. V této

souvislosti Ïádám obãany, aby

vûnovali novému dopravnímu

znaãení zv˘‰enou pozornost.

MÛÏete fiíci, jaké zásadní zmûny
se pfiipravují v souvislosti s no-
v˘mi fiidiãsk˘mi prÛkazy nebo
dal‰ími dokumenty nezbytn˘mi
pro provozování vozidel?
V âeské republice se po jejím

vstupu do Evropské unie, tj. po

1. kvûtnu 2004, vydává nov˘ fii-

diãsk˘ prÛkaz podle vzoru

Evropsk˘ch spoleãenství v pro-

vedení plastové karty o velikos-

ti 54 x 86 mm, tj. pro pfiedstavu

velikost telefonních nebo ban-

kovních karet. Je rÛÏovo-modré

barvy a oznaãen logem

Evropské unie a rozeznávacím

znakem vydávajícího státu

„CZ“. Tento fiidiãsk˘ prÛkaz je

vydáván na dobu 10 let z dÛvo-

du Ïivotnosti a ãitelnosti plasto-

vé karty anebo na dobu krat‰í

z dÛvodu omezení odborné ne-

bo zdravotní zpÛsobilosti fiidiãe.

Je uznateln˘ pro fiízení vozidla

v rámci Evropské unie i v ostat-

ních státech „Úmluv“.

Nov˘ systém v˘roby fiidiãského

prÛkazu je fie‰en centralizova-

n˘m zpÛsobem, obdobnû jako je

tomu v souãasné dobû u obãan-

sk˘ch prÛkazÛ a cestovních do-

kladÛ - pasÛ. K vydání fiidiãské-

ho prÛkazu je nutno pfiedloÏit

stávající fiidiãsk˘ prÛkaz, 1 ks

fotografie a platn˘ obãansk˘

prÛkaz. Obãan vyplní Ïádost na

pfiedepsaném tiskopisu. Fotka

a podpis budou následnû v pro-

cesu v˘roby digitálnû zpracová-

ny a spoleãnû s ostatními údaji

laserovû gravírovány do tûlesa

karty. Po tomto zpracování Ïá-

dosti a personifikaci fiidiãského

prÛkazu si obãan vyzvedne fii-

diãsk˘ prÛkaz opût na pracovi‰-

ti obecního, resp. mûstského 

úfiadu. Vydání fiidiãského prÛka-

zu bude provedeno, obdobnû ja-

ko u obãansk˘ch prÛkazÛ a pa-

sÛ, nejdéle do 20 dnÛ ode dne

podání Ïádosti. Pokud se stane,

Ïe fiidiã ztratí fiidiãsk˘ prÛkaz,

bude mu do doby vydání nové-

ho fiidiãského prÛkazu vystave-

no úfiadem doãasné potvrzení,

na základû kterého bude moci

fiídit vozidlo pouze na území

âeské republiky.

Je potfieba zdÛraznit, Ïe stávající

fiidiãské prÛkazy (vydané od 

1. 7. 1964 do 30. 4. 2004) budou

i nadále platné, a to ve v‰ech

ãlensk˘ch státech Evropské 

unie. Jejich v˘mûna bude ãaso-

vû rozloÏena do termínÛ navrÏe-

n˘ch v návrhu novely zákona

o provozu na pozemních komu-

nikacích, kter˘ je nyní projedná-

ván Poslaneckou snûmovnou

Parlamentu âeské republiky.

Souãasné navrhované lhÛty jsou

podle typu fiidiãského prÛkazu

a data jeho vydání stanoveny nej-

dfiíve do konce roku 2007 u nej-

star‰ích, do konce roku 2010 u o-

statních typÛ vydan˘ch je‰tû DI

Policie âR a do konce roku 2013

u souãasného typu fiidiãského

prÛkazu, kter˘ vydávala a stále

je‰tû vydávají pfiíslu‰ná pracovi‰-

tû okresních, v souãasnosti povû-

fien˘ch obecních úfiadÛ obcí s roz-

‰ífienou pÛsobností (magistráty).

V souãasné dobû mÛÏeme vidût
na registraãních znaãkách
(SPZ), zejména u osobních vo-
zidel, nálepku Evropské unie.
Je tato nálepka povolena, nebo
mÛÏe b˘t fiidiã takového vozidla
za její nalepení na registraãní
znaãku sankcionován?
V odpovûdi na tuto otázku pou-

Ïiji prohlá‰ení ministerstva do-

pravy uvefiejnûné na jejich in-

ternetov˘ch stránkách:

„1) Tabulky registraãních zna-
ãek s modr˘m pruhem EU:
Tabulky registraãních znaãek

s modr˘m pruhem EU o rozmû-

rech 520 x 110 mm, které jsou

standardním typem pro vût‰inu

automobilÛ, se budou vydávat aÏ

po vyãerpání zásob tabulek „sta-

r˘ch“ registraãních znaãek bez

modrého pruhu z ekonomic-
k˘ch dÛvodÛ. Ministerstvo do-

pravy provádí pfievody z jednot-

liv˘ch obcí na obce, které nema-

jí tyto tabulky, tak, aby jejich di-

stribuce s modr˘m pruhem pro-

bûhla v prÛbûhu jednoho mûsíce.

Napfi. v Praze by se mohly zaãít

vydávat koncem ãervence tohoto

roku, v Ústeckém kraji asi od zá-

fií t. r. atd. V ostatních krajích

a mûstech skuteãnû aÏ po jejich

vydání. Tabulky s registraãními

znaãkami bez modrého pruhu

lze vydávat aÏ do 31. prosince

2007. Pfied vstupem do EU ne-

smûla b˘t tabulka znakem EU o-

patfiena.

2) Samolepky s modr˘m pru-
hem EU:
Dolepování tohoto modrého

pruhu formou samolepky na ta-

bulku registraãní znaãky âR

momentálnû není povoleno.

Tato moÏnost se provûfiovala,

ãerpaly se zku‰enosti ze zahra-

niãí. Pokusy umoÏnit zmûnu ta-

bulky prost˘m dolepením pruhu

se uskuteãnily v nûkter˘ch ze-

mích, av‰ak s nevyhovujícím

v˘sledkem (chybné vylepení,

mechanické po‰kození samo-

lepky, napfi. v myãce, nízká pfiil-

navost pfii nesprávné pfiípravû

povrchu atd.). Stát je totiÏ ga-
rantem jednotného provedení
tabulek registraãních znaãek

a ukázalo se, Ïe neodborn˘m

zásahem není moÏné tuto garan-

ci dodrÏet. Dále uvádíme, Ïe

prodej rÛzn˘ch samolepek

u benzinov˘ch pump ãi v trafi-

kách není oficiální schválené

provedení. PouÏití takov˘ch ná-

lepek mÛÏe b˘t protiprávní

i v cizím státû.

3) PodloÏky s modr˘m pruhem
EU na tabulky „stávajících“ re-
gistraãních znaãek:
V souãasné dobû probíhá schvále-

ní podloÏek s „modr˘m pruhem

EU“, do kter˘ch se stávající tabul-

ka registraãní znaãky zasune.

Jakmile bude schvalování dokon-

ãeno, oznámíme tuto skuteãnost

na internetov˘ch stránkách minis-

terstva dopravy (www.mdcr.cz).“

Tolik vyãerpávající odpovûì

z internetu a tím je zodpovûzena

v podstatû i ãást otázky - za na-

lepení samolepky s modr˘m

pruhem EU mÛÏe b˘t fiidiã vo-

zidla pokutován, jak o tom pfii-

nesla nedávno i televize obrazo-

v˘ materiál z policejní akce

Kry‰tof.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

¤idiãsk˘ prÛkaz vzoru ES
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Podûkování organizátorÛm a sponzorÛm
Dfievafisk˘ch, lesnick˘ch a mysliveck˘ch dnÛ v R˘mafiovû

Chtûl bych upfiímnû podûkovat zástupcÛm

firem a v‰em, kdo se podíleli na organizaci

Dfievafisk˘ch, lesnick˘ch a mysliveck˘ch

dnÛ v R˘mafiovû - firmám Silva servis, a. s.,

Stará Ves, Katr, a. s., Stará Ves, Lesy âR, 

s. p., Janovice, Stfiedisku volného ãasu

R˘mafiov, Mysliveckému sdruÏení R˘mafiov

i panu Ivanu Sigmundovi za velmi dobré za-

bezpeãení celé akce a prÛbûhu oslav.

Myslím, Ïe se oslavy vydafiily, a vûfiím, Ïe

kaÏd˘ náv‰tûvník odcházel spokojen˘.

Moje podûkování samozfiejmû patfií i v‰em

sponzorÛm, jejichÏ prostfiedky umoÏnily ná-

roãnou akci zorganizovat. Jsou to: Rodinné

domky R˘mafiov, s. r. o., Silva servis, a. s.,

Stará Ves, Katr, a. s., Stará Ves, Karde, s. r. o.,

Spojené lesy, s. r. o., a Rojana, s. r. o.,

R˘mafiov. Ing. Petr Klouda, starosta mûsta

Dfievorubci pfiedvedli svÛj um
na Dfievafisk˘ch, lesnick˘ch a mysliveck˘ch dnech

Zvuk lesních rohÛ zpravidla ohla-

‰uje zahájení nebo ukonãení honu.

V sobotu 4. záfií v‰ak zaznûly v po-

dání studentÛ Stfiední lesnické ‰ko-

ly z Hranic na Moravû na poãest

zahájení 14. roãníku Dfievafisk˘ch,

lesnick˘ch a mysliveck˘ch dnÛ.

Dfievafiské dny uvedl starosta mûs-

ta Petr Klouda a pfiedseda pfiedsta-

venstva pofiádající firmy Silva ser-

vis, a. s., Franti‰ek Pfiíkask˘, kter˘

pfiipomenul, Ïe tradice slavnostní-

ho setkávání dfievorubcÛ, lesákÛ

a myslivcÛ sahá aÏ do roku 1967,

kdy se konaly vÛbec poprvé v za-

hradû Hedvy. Od tohoto roku se

konaly pravidelnû kaÏdé dva roky

aÏ do roku 1987. Revoluãní ob-

dobí, politická situace a rozpad

státních podnikÛ, které tyto dny

organizovaly, pfieru‰ily r˘mafiov-

skou tradici na cel˘ch deset let.

Teprve v roce 1998 se uskuteãnil

nult˘ roãník novodobé historie.

V rámci obnovení dvouletého

cyklu se letos sobotní slavnosti

„lesa“ konaly tedy po tfietí. „Pfieji
tomuto roãníku Dfievafisk˘ch, les-
nick˘ch a mysliveck˘ch dnÛ, aby
probûhl a zapsal se v pamûti vás
v‰ech tak, aby se mohl zafiadit za
roãníky minulé a mohl tak zpeãe-
tit na‰i snahu o udrÏení této v˘ji-
meãné r˘mafiovské tradice,“ fiekl

pfii zahájení Franti‰ek Pfiíkask˘

a dodal, Ïe je potfieba brát tyto

slavnosti jako formu podûkování

lesu - na‰emu Ïiviteli.

Cílem tûchto dnÛ je podle vede-

ní organizátorsk˘ch firem upev-

nit povûdomí obyvatel a ná-

v‰tûvníkÛ R˘mafiovska o dÛleÏi-

tosti lesa a dal‰ího zpracování

dfievní suroviny v tomto regionu

a zdÛraznit, Ïe les je obhospoda-

fiován trvale udrÏiteln˘m zpÛso-

bem, a je tedy jistotou obÏivy

pro nastávající generace.

O tom, Ïe se lesáci dokáÏí o les

postarat opravdu s pofiádn˘m

fortelem, se pfiesvûdãilo i nûko-

lik stovek náv‰tûvníkÛ, ktefií za-

vítali do areálu zahrady Hedvy

a shlédli soutûÏ profesionálních

dfievorubcÛ, jichÏ se letos do

soutûÏe pfiihlásilo osm. Zmûfiili

síly v pfiesnosti a hloubce fiezu

i v simulovaném kácení stromu

ãi rychlosti odvûtvení kmenu

motorovou pilou. Nejlépe si vedl

soukrom˘ dfievorubec Josef

Wezdenko z Bedfiichova, druhou

a tfietí pfiíãku obsadili zamûst-

nanci pofiadatelské firmy Silva

servis ze Staré Vsi Jaroslav

Janáã a Rudolf Siegel. Jaroslav

Janáã pfiesvûdãil diváky o tom,

Ïe to umí nejen s motorovou pi-

lou, ale také s nejmodernûj‰í

technikou - finsk˘m strojem

Timberjack fiízen˘m poãítaãem,

kter˘ dokáÏe bûhem okamÏiku

pokácet strom, odvûtvit jej a na-

konec je‰tû nafieÏe kmen na po-

Ïadovanou délku. Inu i lidsk˘

fortel se obãas musí sklonit pfied

modernizací. Diváci shlédli 

ukázky dal‰í techniky, která je

pfii práci v lese nepostradatelná.

O soutûÏní zápolení nepfii‰li ani 

amatér‰tí dfievorubci. Kdo mûl zá-

jem, mohl vyzkou‰et, jaké to je,

kdyÏ se musí pofiezat poleno rá-

movou pilou na ãas, bylo vidût,

kdo umí sekeru zatnout do stejné-

ho místa tfiikrát po sobû s milimet-

rovou pfiesností nebo kdo hodí

nejdále pofiádnû velk˘m polenem.

Amatéfii se nemuseli pfied profesi-

onálními kolegy za své v˘kony

vÛbec stydût. S rámovou pilou to

umûl nejlépe a nejrychleji Jan

·ulek, v sekání mûl nejpevnûj‰í

ruku Martin Pavlinec a metrov˘m

bukov˘m polenem nejdále doho-

dil Martin Staník, délka vítûzného

hodu mûfiila 4,85 m.

Jiní se zase tû‰ili na v˘born˘ srn-

ãí gulá‰, kanãí peãeni, dobfie vy-

chlazené pivko, dûti na tureck˘

med nebo na nepfieberné mnoÏ-

ství atrakcí, které pro nû pfiipra-

vilo Stfiedisko volného ãasu.

Souãástí slavnosti byl bohat˘ do-

provodn˘ program a ekologick˘

jarmark dobov˘ch fiemesel.

Lidoví fiemeslníci na nûm pfiedvá-

dûli svou zruãnost pfii pletení ko-

‰íkÛ, v˘robû slamûn˘ch ozdob

a kraslic, drátkování, paliãkování,

tkaní pfiíze, v˘robû keramick˘ch

nádob, ale i pfii v˘robû ruãních

kováfisk˘ch v˘robkÛ umûleckého

kováfie, kter˘ uãaroval zejména

dûtem. Ty si mohly vyzkou‰et

i práci na hrnãífiském kruhu.

ManÏelé Beránkovi ze

Stránského pfiivezli pro potû‰ení

hlavnû tûch nejmen‰ích malou

vesnickou farmu - kozu s rozto-

mil˘mi kÛzlaty, oveãky a kachny.

Dûti, které mûly pro strach udûlá-

no, se projely na koních. V areálu

se pfiedstavili také kynologové,

sokolníci, hasiãi, ãlenové

âeského ãerveného kfiíÏe

v R˘mafiovû, skauti a mistr svûta

v ovládání honáckého biãe. V am-

fiteátru se stfiídaly hudební kapely

a taneãní skupiny. Ve Stfiedisku

volného ãasu pak byly do 10. záfií

k vidûní ukázky loveck˘ch trofejí

a v˘tvarné práce dûtí, které se za-

pojily do soutûÏe „Dfievo, strom,

les a ... ãlovûk“. Zkrátka sobotní

Dfievafiské, lesnické a myslivecké

dny za obzvlá‰È vydafieného poãa-

sí vy‰ly zcela urãitû ke spokoje-

nosti pofiadatelÛ, ale i divákÛ.

ZaslouÏenû patfií dík v‰em fir-

mám a organizacím, které se na

bezchybném prÛbûhu 14. roãníku

Dfievafisk˘ch, lesnick˘ch a mysli-

veck˘ch dnÛ podílely, jmenovitû

pak paní Melanii Kautzové za ná-

padité a zcela originální zorgani-

zování ekologického jarmarku

a panu Ivanu Sigmundovi za 

ozvuãení areálu v nelehk˘ch pod-

mínkách. JiKo
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·kolství

Dûtí ve ‰kolách ub˘vá
Ve stfiedu 1. záfií zasedlo do ‰kolních
lavic na ãesk˘ch základních a stfied-
ních ‰kolách témûfi jeden a pÛl milio-
nu dûtí, z toho 90 tisíc prvÀáãkÛ
a 130 tisíc ãerstv˘ch stfiedo‰kol-
sk˘ch studentÛ. To jsou na první po-
hled úctyhodná ãísla, je to v‰ak ne-
jménû za posledních devût let.
Na poklesu poãtu ÏákÛ prvních

tfiíd mají nejvût‰í vinu odklady.

Jen letos si odloÏilo povinnou

‰kolní docházku o jeden rok 14

tisíc ‰estilet˘ch. Jako dÛvod pro

Ïádost o odklad se uvádûjí nej-

ãastûji poruchy uãení ãi vady fie-

ãi. Mnoho rodiãÛ se domnívá, Ïe

jejich dítû je‰tû není dost zralé

pro ‰kolní povinnosti, odborníci

se v‰ak shodují na tom, Ïe za

v‰ím stojí spí‰e pfiání prodlouÏit

potomkovi bezstarostné dûtství.

Klesající poãet dûtí nastupují-

cích do prvních tfiíd se projevil

také v na‰em regionu. Zatímco

loni byly na r˘mafiovsk˘ch zá-

kladních ‰kolách otevfieny ãtyfii

první tfiídy, letos jen tfii - jedna na

Základní ‰kole 1. máje a dvû na

Základní ‰kole Jelínkova.

Celkovû do nich nastoupilo 72

prvÀáãkÛ, coÏ je o ‰est dûtí ménû

neÏ vloni. O moc lépe na tom ne-

jsou ani okolní obce; jen

v Bfiidliãné je prvÀáãkÛ pomûrnû

dost (kolem tfiiceti), na ostatních

základních ‰kolách na‰eho regi-

onu se jejich poãet pohybuje ko-

lem pûti, nejvíce jich má Malá

Morávka (7), naopak v Huzové

není ani jeden (pfiesné údaje bu-

dou známy teprve koncem záfií).

Men‰í obce fie‰í tuto situaci vy-

tvofiením malotfiídek, v nichÏ se

spoleãnû uãí první, druhá, pfií-

padnû i tfietí tfiída.

Ménû dûtí znamená ménû tfiíd

a také ménû uãitelÛ. UÏ letos se

na ãesk˘ch ‰kolách zaãalo pro-

pou‰tût. R˘mafiovsk˘ch zákla-

dek se tato skuteãnost zatím v˘-

raznûji nedotkla, stavy se po-

zvolna sniÏují pouze odchody do

dÛchodu. Jinak je tomu samo-

zfiejmû v pfiípadû mal˘ch ‰kol

v okolí, které musely pro nedo-

statek ÏákÛ zru‰it nebo pfieorga-

nizovat druh˘ stupeÀ. Dûti

z tûchto ‰kol logicky doplnily

tfiídy v R˘mafiovû.

TfiebaÏe se statistika zdá b˘t ne-

úprosná a mÛÏe chvílemi pÛsobit

jako pfiedzvûst budoucí katastro-

fy, kdy uÏ základní a posléze

stfiední ‰koly nebudou mít koho

uãit, v˘voj vzdûlávání se neza-

stavuje. Dokladem toho je zavá-

dûní Rámcového vzdûlávacího

programu, kter˘ ministerstvo

‰kolství pfiedloÏilo koncem srp-

na, byl zku‰ebnû zaveden na nû-

kolika pilotních ‰kolách a do tfií

let má b˘t povinn˘ pro v‰echny.

Jeho cílem je rozvázat základ-

ním ‰kolám ruce, umoÏnit jim

vytvofiit si vlastní osnovy 

a uplatnit moderní vyuãovací

metody, které by mûly dûtem

zpfiístupnit potfiebné znalosti sys-

tematiãtûji a zároveÀ atraktivnûji.

PoloÏili jsme v této souvislosti

fieditelÛm obou r˘mafiovsk˘ch

základek otázku, zda se jiÏ

s Rámcov˘m programem sezná-

mili a hodlají jej aplikovat ve

sv˘ch zafiízeních. „Zatím osnovy
mûnit nebudeme, ale pfiipravuje-
me se na to. Cítíme potfiebu, Ïe
tato zmûna musí pfiijít.
Absolvovali jsme uÏ metodickou
pfiípravu a spolupracujeme

s uãiteli, ktefií vyuãují moderními
metodami. Na podzim se cel˘
sbor chystá do Chrudimi na ‰ko-
lu, kde se tyto metody ovûfiují.
¤ada na‰ich kantorÛ uÏ zavádí
nové zpÛsoby v˘uky, které mají
vést ke zv˘‰ení aktivity dûtí,“ uve-

dl Miloslav Hork˘ ze Základní

‰koly 1. máje. Podobnou odpo-

vûì jsme dostali také na Základní

‰kole Jelínkova: „Máme rozbûh-
nut˘ první rok, uÏ loni jsme uãili
podle rámcového programu. Na‰i
zástupci byli na pilotní ‰kole
v Chrudimi a pfiivezli odtud urãi-
té poznatky. Rámcov˘ program je
spí‰ návod, jak vytvofiit
a uskuteãnit svÛj vlastní vzdûlá-
vací program v rámci ‰koly.
Zatím se na tom pracuje a podo-
ba, kterou má program teì, urãi-
tû není koneãná. Pfiepracovává-
me osnovy, zavádíme skupinové
vyuãování, spojujeme pfiedmûty,
které se v urãit˘ch tématech kryjí,
napfiíklad rodinnou a obãanskou
v˘chovu,“ pfiiblíÏili situaci na

vlastní ‰kole fieditel Václav Orlík

a jeho zástupce Jan Kuãera.

DluÏno dodat, Ïe na obou ‰ko-

lách se investuje rovnûÏ do ma-

teriálního vybavení a prostfiedí,

v nûmÏ dûti tráví dobu vyuãová-

ní, se od dob dfiívûj‰ích v mno-

hém zmûnilo k lep‰ímu.

Samozfiejmostí je také mnoÏství

mimo‰kolních aktivit, sportov-

ních soutûÏí, pfiehlídek (Kytiãka

pro maminku, ‰kolní akademie)

a celo‰kolních projektÛ, které

rozvíjejí schopnosti vzájemné

spolupráce a komunikace mezi

dûtmi (na Jelínkovû to byl napfií-

klad projekt ·plhouni, v nûmÏ

chce ‰kola pokraãovat i letos).

Do stfiedních ‰kol nastoupilo

v rámci celé republiky o 40 tisíc

novopeãen˘ch stfiedo‰kolákÛ ví-

ce neÏ je dûtí v prvních tfiídách.

Z toho by vypl˘valo, Ïe stfiední

‰koly nemají s naplnûním prv-

ních roãníkÛ takové problémy

jako ‰koly základní. I v jejich

pfiípadû je v‰ak v poãtu nov˘ch

Zahájení ‰kolního roku na Z· 1. máje

Zahájení ‰kolního roku na Z· Jelínkova

Vítání primy na gymnáziu
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Marta Merková pfievzala ocenûní od zástupce mûsta
·estnáctiletá Marta Merková, studentka

sexty Gymnázia R˘mafiov, se pfiihlásila

poãátkem roku na podnût své profesorky

ãe‰tiny Jaroslavy Slaviãínské do literár-

nû-v˘tvarné soutûÏe s názvem List z na-
‰í rodinné kroniky, kterou vyhlásily vlo-

ni na podzim Asociace Center pro rodinu

a Národní centrum pro rodinu v âeské

republice. SoutûÏ zamûfiená na dûti a do-

spívající mládeÏ probíhala ve dvou ko-

lech - krajském a národním, do nûjÏ po-

stupovaly nejlep‰í práce z celé republi-

ky. Marta se soutûÏe zúãastnila s proza-

ick˘m ztvárnûním osudÛ vlastní rodiny,

doprovozen˘m autentick˘mi fotografie-

mi, a ve velké konkurenci krajského ko-

la za nûj získala první místo. Byla poté

ocenûna nejen odborn˘mi porotci

v Praze, ale z rukou pfiedstavitelÛ kraje

pfievzala koncem ãervna také ocenûní za

„v˘born˘ prospûch a vynikající úspûchy
v soutûÏích, pfiehlídkách a mimo‰kolních
aktivitách“ a stala se tak jednou ze se-

dmadvaceti ocenûn˘ch studentÛ Morav-

skoslezského kraje.

V pondûlí 6. záfií se k fiadû gratulantÛ

pfiidal také zástupce mûsta R˘mafiova.

V zasedací místnosti mûstského úfiadu 

ocenil místostarosta Jaroslav Kala úspû-

chy, kter˘ch dosáhlo Gymnázium

R˘mafiov v minulosti, a podûkoval pro-

fesorce Jaroslavû Slaviãínské za pfiípra-

vu studentÛ na soutûÏe. Zvlá‰È vyzdvihl

úspûch Marty Merkové, jehoÏ dosáhla za

pfiispûní své profesorky v literární soutû-

Ïi, a pfiedal úspû‰né studentce stfiíbrn˘

‰perk a knihu 99 milostn˘ch SMS od

Miroslava Huleho. Autor knihy nabízí

ãtenáfiÛm moÏnost doplnit stou milost-

nou esemesku a odeslat ji na adresu au-

tora. Kdo tak uãiní, bude zafiazen mezi

spoluautory nové knihy, která vznikne

právû na základû zaslan˘ch textov˘ch

zpráv. Vzhledem k tomu, Ïe Marta pí‰e

sonety a básnû, dá se oãekávat, Ïe svoji

stou esemesku urãitû ode‰le. JiKo

studentÛ znatelná klesající ten-

dence. Svou roli tu ov‰em hrají

novû vznikající soukromé ‰koly,

rozdílné podmínky pfiijetí ke stu-

diu, sluãování ‰kol a dal‰í fakto-

ry, které mají vliv na situaci

v jednotliv˘ch zafiízeních.

V R˘mafiovû toho ãasu fungují tfii

stfiední ‰koly - gymnázium, uãi-

li‰tû a soukromá ‰kola Prima.

Zatímco gymnázium hlásí mírn˘

pokles stavu (do primy osmileté-

ho studia nastoupilo 29 dûtí, do

1. roãníku ãtyfiletého studia 

24 studentÛ) a uãili‰tû letos pfiija-

lo o 14 nov˘ch ÏákÛ ménû neÏ

vloni a pro mal˘ poãet zájemcÛ

neotevfielo obor Opravárenské

práce, Prima se chlubí dosud nej-

vy‰‰ím poãtem pfiijat˘ch studen-

tÛ (celkem 72 ve tfiech tfiídách

dvou oborÛ). Nejnaplnûnûj‰í tfií-

dy má pfiesto uãili‰tû, a to v obou

oborech SOU, tedy Kuchafi-ãí‰-

ník a Opraváfi zemûdûlsk˘ch

strojÛ, kde zasedlo do lavic ‰ede-

sát nov˘ch uãÀÛ a ‰kola bude pa-

trnû vyjednávat v˘jimku pro nû-

kolik dal‰ích pfiihlá‰en˘ch zá-

jemcÛ. Pfiesuny, odchody a nao-

pak pfiíchody jednotlivcÛ se bu-

dou samozfiejmû odehrávat na

v‰ech ‰kolách, takÏe uvedená

ãísla rozhodnû nejsou koneãná.

Zv˘‰ení poãtu studentÛ patrnû

ãeká i gymnázium, které chystá

otevfiít veãerní studium, do nûhoÏ

se podle slov zástupkynû fieditele

Zdeny Kovafiíkové uÏ nyní pfii-

hlásilo osmadvacet zájemcÛ.

·kola chce zároveÀ nabízet ve

vût‰í mífie jazykové kurzy pro

dospûlé.

Je moÏné, Ïe v budoucnu bude

nízká porodnost a potaÏmo kle-

sající poãet absolventÛ základ-

ních ‰kol pfiíãinou problémÛ

s naplnûním kapacity tfiíd na

stfiedních ‰kolách. ·koly budou

muset o studenty bojovat více

neÏ dosud. Svou roli sehraje

vedle orientace a studijních v˘-

sledkÛ toho kterého Ïáka také

„dobré jméno ‰koly“, zaruãující

potenciálním studentÛm kvalitní

vzdûlání a ‰anci na dal‰í uplatnû-

ní, a fiada dal‰ích faktorÛ, napfi.

dostupnost zafiízení, úroveÀ vy-

bavení ãi pravdûpodobnost, Ïe

student uspûje pfii pfiijímacím fií-

zení i bûhem studia, nebo nabíd-

ka aktivit pfiesahujících rámec

vlastního vyuãování.

Stfiední ‰koly na‰eho regionu uÏ

nyní usilují zkvalitÀovat svou

nabídku vzdûlání (gymnázium

napfi. chystá zavést volitelnou

deskriptivní geometrii, pfiedmût

nezbytn˘ pro budoucí studenty

technick˘ch oborÛ na vysok˘ch

‰kolách) a pfiipravují fiadu zají-

mav˘ch akcí, exkurzí a v˘letÛ,

sportovních i vûdomostních sou-

tûÏí, projektÛ, pfiehlídek a v˘-

stav. Zapojují se do Ïivota ve

mûstû, podílejí se na organizaci

rÛzn˘ch spoleãensk˘ch, kultur-

ních a sportovních událostí a re-

prezentují R˘mafiovsko i v za-

hraniãí a ve styku s partnersk˘mi

mûsty. O jejich budoucnosti v‰ak

nakonec patrnû rozhodne demo-

grafick˘ v˘voj. Kdoví, tfieba se

za pár desítek let v˘znam pojmu

‰kolní tfiída radikálnû zmûní 

(okruh ÏákÛ napojen˘ch pfies po-

ãítaã na jednoho pedagoga?)

a slova jako tabule, aktovka, ba

co dím rákoska se stanou nepo-

tfiebn˘mi archaismy. ZN

Zahájení ‰kolního roku na SOU a OU
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Nûmecká studentka získává zku‰enosti na r˘mafiovském gymnáziu
První vla‰tovkou by se dala na-

zvat vÛbec první zahraniãní stáÏ

studentky z Berlína Laury Hahn

na Gymnáziu v R˘mafiovû.

Laura se rozhodla od 1. záfií le-

to‰ního roku získávat hlub‰í vû-

domosti o stfiední Evropû, pfiede-

v‰ím pak o âeské republice,

a hodlá se vûnovat mimo jiné

studiu ãeského jazyka. Po úspû‰-

ném dokonãení gymnaziálního

studia chce podle svého vyjádfie-

ní studovat na vysoké ‰kole poli-

tologii. „Pokud by mi to vy‰lo,
chtûla bych pracovat v Evropské
unii a b˘t uÏiteãná v oblasti spo-
lupráce Nûmecka a âeské repub-
liky,“ nechala se sly‰et ãerstvá

zahraniãní stáÏistka, která si jiÏ

mezi r˘mafiovsk˘mi studenty na-

‰la své pfiátele.

Roãní studium zprostfiedkovala

nûmecké gymnazistce americká

agentura AFS, sídlící v Praze.

Laura bude studovat v sextû a na

hodiny ãeského jazyka bude do-

cházet do primy, tam se chce

zdokonalit pfiedev‰ím ve skloÀo-

vání. Vítána bude naopak ve

vy‰‰ích roãnících, kde pomÛÏe

pfii v˘uce nûmãiny, pfiípadnû

angliãtiny. Hovofií také ãásteãnû

rusky. Patronkou jejího studia je

profesorka Jaroslava Slaviãín-

ská.

Pfii pobytu zahraniãních studentÛ

na na‰ich ‰kolách je kladen ze

strany agentur dÛraz na to, aby

byli neustále v kontaktu s uãiteli

a Ïáky hovofiícími jejich rodn˘m

jazykem. Staly se pfiípady, Ïe sa-

mota a odlouãení od domova,

neznámé prostfiedí a nekomuni-

kativnost zpÛsobily deprese za-

hraniãního Ïáka a pfiedãasné 

ukonãení jeho stáÏe. To by se

podle slov profesorky

Slaviãínské nemûlo stát. Laura je

neustále v kontaktu se studenty,

velmi jí pomáhá napfiíklad její

nová kamarádka studentka

Magda Pechová z Malé Morávky

a dal‰í kamarádi. „Jsem velice
pfiekvapená, jak˘ zájem o mû stu-
denti r˘mafiovského gymnázia
projevili,“ sdûlila nûmecká stá-

Ïistka s úsmûvem na malém brí-

finku, kter˘ se uskuteãnil v pon-

dûlí 6. záfií v kanceláfii místosta-

rosty Jaroslava Kaly. Podle jeho

slov je jen otázkou ãasu, kdy zaã-

nou na na‰ich stfiedních ‰kolách

studovat dal‰í zahraniãní studen-

ti. K tomu je ov‰em zapotfiebí vy-

jádfiení ministerstva ‰kolství.

Po absolvování roãního studia

na Gymnáziu R˘mafiov získá

Laura Hahn patfiiãn˘ certifikát.

Stejnû jako u nás, i v Nûmecku

studenti absolvují ãtyfi- a osmile-

té studium. Mohou studovat

i ‰est let. Laura se rozhodla vû-

novat také studiu hudby na

Základní umûlecké ‰kole

v R˘mafiovû. Mezi její oblíbené

hudební obory patfií kytara

a zpûv. Nezb˘vá neÏ pfiát na‰e-

mu hostu úspû‰né studium

a splnûní v‰ech dal‰ích Ïivot-

ních cílÛ. JiKo

Zdravotnictví

Kolorektální karcinom
M˘ty a skuteãnost

Îijeme v dobû m˘tÛ. Jedny zanikají, objevuje-

me pravdu, jiné vznikají a vûfiíme jim. Jedním

z tûch trval˘ch omylÛ je názor, Ïe zde,

v Jeseníkách, Ïijeme ve zdravém kraji.

Evropská spoleãnost, ke které nyní patfiíme

i formálnû, má dvû zásadní zdravotní rizika:

- srdeãnû-cévní onemocnûní

- onemocnûní nádorová.

Kraj v podhÛfií JeseníkÛ je chud˘, má v‰ak jed-

nu asi svûtovou prioritu. Jednu nádorovou ne-

moc, a to kolorektální karcinom.

Rakovina tlustého stfieva je v souãasné dobû

pfiední pfiíãinou smrti na zhoubná onemocnûní.

Roãnû na ni umírá 300 000 lidí. Roãnû na svû-

tû umírá jedno Brno. Tento nádor má pfiitom

jasnû regionální v˘skyt. Jsou místa na Zemi,

kde se prakticky nevyskytuje. To je tfieba

Afrika. Jsou v‰ak místa, kde je velmi ãast˘,

a k tûm patfií Evropa. V Evropû a tím i na svû-

tû vede âeská republika. Pfied více neÏ patnác-

ti lety zaãal v na‰em kraji, na Krnovsku,

Bruntálsku a R˘mafiovsku, provádût v˘zkum

doc. MUDr. Zoubek. Lze doloÏit, Ïe z celé

âeské republiky je nejvût‰í v˘skyt kolorektál-

ního karcinomu právû zde. Jsme místem, rari-

tou, které je tragicky svûtovû v˘znamné.

Osud ãlovûka s tímto nádorem je nedobr˘.

Nádor dûlá nemocnému potíÏe pomûrnû po-

zdû, jen málo nebo vÛbec nereaguje na che-

moterapii, ãasto metastazuje a v pokroãilé fázi

je jen mal˘ efekt léãby operaãní. Jako v˘raz

beznadûje a zoufalství vznikají rÛzné léãebné

postupy z kruhu aktivit léãitelÛ nebo pochyb-

n˘ch lékafiÛ, jako napfiíklad postupy „devitali-

zaãní“. Pokrok, kter˘ na poli léãení nastal, je

pouze ve zmûnách a rozsahu operaãních tech-

nik. Kauzální léãení moÏné není.

Je logické, Ïe bychom se mûli snaÏit o preven-

ci. Ale to má háãek. Prevence mÛÏe nastoupit

úãinnû jen tam, kde známe dokonale etiologii,

pÛvod a pfiíãiny nemoci. A to u kolorektálního

karcinomu nevíme. Víme pouze, Ïe existují

dva v˘znamné faktory, jeÏ se pfii vzniku toho-

to nádorového onemocnûní uplatÀují. Prvním

je dûdiãnost. Do jejích mechanismÛ je obtíÏné

zasáhnout a zatím to neumíme. Druh˘m fakto-

rem je strava, stravovací zvyklosti. Je obecnû

znám pfiím˘ ochrann˘ vliv hrubé vlákniny.

JenÏe, jestliÏe je tûÏké zmûnit dûdiãnost a zá-

kony genetiky, je tûÏké nebo nemoÏné zmûnit

zákony lidsk˘ch návykÛ. âlovûk je ochoten

provádût kaÏdodennû sebevraÏdu vidliãkou.

Program boje s jednou z nejhor‰ích nemocí,

která mÛÏe zmûnit Ïivot kohokoliv na dlouh˘

fietûz utrpení, má dva segmenty. Prv˘m cílem

je vãasná diagnostika. Najít nemoc je‰tû v do-

bû, kdy s ní jde nûco dûlat. Program depistáÏ-

ní kolonoskopie existuje a existuje i jeho fi-

nanãní garance. Druh˘m cílem a programem

mÛÏe b˘t snaha o zmûnu stravovacích zvy-

klostí. Hrubá vláknina nemÛÏe existující nádor

vyléãit, ale nûktefií, respektive vût‰ina lidí, kte-

fií ji v potravû v jistém optimálním mnoÏství

a kvalitû dennû mají, tímto onemocnûním ne-

trpí, pfiípadnû je frekvence v˘skytu u nich pod-

statnû niÏ‰í.

Îádné ucelené a definované programy neexis-

tují. Jsou jen obecnû formulované návody. A to

asi nestaãí. Reklama na uzen˘ bÛãek, domácí

klobásy ãi ‰unku je úãinnûj‰í neÏ nesmûlá do-

poruãení o vhodnosti pohanky nebo celozrn-

ného chleba. Poznání, Ïe chybná stravovací

zvyklost pfiiná‰í na svém konci nemoc a utrpe-

ní, pfiichází pozdû. A nejvíce v tomto líbezném

kraji. MUDr. Miroslav RÛÏiãka,
interní oddûlení Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov

Ilustraãní foto Miloslav Marek
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S alternativní medicínou zpátky do pfiírody
Chanur a samnur - stále platné metody lidov˘ch medicín

Vedle jiÏ uvedené akupunktury

byly národy V̆ chodu vyuÏívány

dal‰í metody jako akupresura,

rÛzné druhy masáÏí, cubo-tera-

pie, pfiipalování a pou‰tûní Ïilou.

Léãení touto poslednû jmenova-

nou metodou má velmi hluboké

kofieny. DÛkazem, Ïe bylo známé

jiÏ ve starém Egyptû, je malba

objevená v hrobce písafie z obdo-

bí l8. dynastie (tj. l567 - 1308 pfi.

n. l.). ZnázorÀuje lékafie, kter˘

pfiikládá na tûlo nemocného pi-

javky. Dal‰í informace pocházejí

od ¤eka Nikandrose, kter˘ zem-

fiel mezi lety 135 - 130 pfi. n. l.

Nejvût‰ího rozvoje dosáhlo pou-

‰tûní Ïilou v tibetském lékafiství.

Usuzujeme na to vzhledem

k mnoÏství dochovan˘ch knih

a traktátÛ, které se touto metodou

zab˘vají. Velk˘ v˘znam mûla ta-

ké na území âíny a Mongolska,

které postupnû od l3. století pfiejí-

má s tibetsk˘m náboÏenstvím -

lámaismem - i jeho léãebné prak-

tiky.

Trochu jiná situace byla

v Evropû. I kdyÏ zde patfiilo pou-

‰tûní Ïilou aÏ do l9. století k hlav-

ním léãebn˘m metodám, bylo

pak vlivem revoluãních vûdec-

k˘ch názorÛ rychle opu‰tûno.

Nutno podotknout, Ïe se o to

v mnohém zaslouÏili sami jeho

pfiíznivci, ktefií je ãasto nesprávnû

aplikovali. Pfiedstava, Ïe lze pou-

‰tûní Ïilou pouÏít takfika pfii v‰ech

nemocech, nadûlala ãasto víc

‰kody neÏ uÏitku. Proto má tento

léãebn˘ proces pro fiadu

EvropanÛ punc ‰arlatánství a bar-

barství. RÛzné pfiedsudky a ne-

znalost správn˘ch metod léãení

jsou hlavními pfiíãinami tohoto

stavu. Podobné je to s uÏitím rÛz-

n˘ch alternativních metod do-

dnes.

Jinak je tomu v nûkter˘ch asij-

sk˘ch zemích, kde byla tradice li-

dového lékafiství provûfiena a vy-

zdviÏena na úroveÀ oficiální me-

dicíny. Jednou z tûchto zemí je

Mongolsko, kde je v souãasnosti

vûnována pou‰tûní Ïilou opût vel-

ká pozornost. Je‰tû pfied padesáti

a více lety patfiila její znalost k zá-

kladÛm toho, co musel umût 

a ovládat kaÏd˘ medik - láma.

V nûkter˘ch odlehlej‰ích oblas-

tech je‰tû doÏívají starci dokona-

le ovládající toto „umûní“. O pa-

cienty nemají nouzi, ti pfiijíÏdûjí

i ze vzdálen˘ch konãin.

Pou‰tûní Ïilou se dûlí na dva dru-

hy, chanur a samnur. U chanuru

se pfiikládá baÀka, ve které se vy-

tváfií podtlak doutnáním vaty, nad

místem (ve smûru pfiítoku krve)

otevfiení Ïíly. Metoda se pouÏívá

pfiedev‰ím u konãetin a hlavy.

Samnur se provádí hlavnû na zá-

dech. BaÀka, která zabezpeãí

zv˘‰en˘ pfiítok krve, se pfiikládá

pfiímo na místo, ve kterém se 

udûlají potom fiezy skalpelem.

Otevírání Ïil se provádí v závis-

losti na druhu onemocnûní ve

ãtyfiiceti osmi bodech. Jedná se

tedy o podstatnû jednodu‰‰í me-

todu, neÏ je napfi. akupunktura se

sv˘mi zhruba 700 základními bo-

dy. Objem vyteklé krve se pohy-

buje mezi 2-3 ml a 500 ml. Léãba

se vyuÏívá u hypertenzí, plicní

nedostateãnosti, zánûtÛ Ïluãníku

a ledvin, onemocnûní orgánÛ

s vnitfiní sekrecí a zánûtÛ sliznic

dutiny ústní a hrtanu. Nejménû se

metoda osvûdãila u léãby zelené-

ho zákalu a oãních zánûtÛ.

Pro snadnûj‰í pfiedstavu uvedu

v krátkosti postup, kter˘ jsem vi-

dûl u pacienta pfii léãení vysoké-

ho krevního tlaku - léãí se samnu-

rem, umístûní baÀky je tedy na

zádech. Po dezinfekci místa

v horní ãásti zad se pfiikládá na

nûkolik minut baÀka, ve které se

pomûrnû rychle vytvofií znaãn˘

podtlak. My uÏ víme, Ïe se jedná

o teplou baÀku, jak byla popsána

v minulém vydání. BaÀka je po-

nûkud vût‰ích rozmûrÛ, neÏ na ja-

kou jsme zvyklí v na‰ich pomû-

rech pfii reflexním a akupunktur-

ním baÀkování, a není nepodobna

zavafieninové sklenici. Po jejím

odstranûní se provedou dva ne-

velké fiezy, ze kter˘ch do opût pfii-

loÏené baÀky nateãe bûhem mi-

nuty asi decilitr krve. Krvácení se

celkem rychle samo zastaví po

odstranûní baÀky. Místa fiezÛ se

pak sterilnû o‰etfií. AlespoÀ pfii

na‰í demonstraci. Celá operace

trvá nûkolik minut a není vnímá-

na jako bolestivá. Vût‰ina z nás

ale asi dá pfiednost klasické far-

makoterapii, pokud tfieba nezvolí

postupy preventivní, pfii kter˘ch

pak ani jednu z tûchto metod zfiej-

mû potfiebovat nebude. 

MUDr. Stanislav Horák

Reakce na ãlánek MUDr. Horáka „Na nemocnici závisí i ambulance“
V ãlánku „Na nemocnici závisí i ambulance“,

kter˘ vy‰el v Regionu - pfiíloze

Moravskoslezského deníku dne 31. 8. 2004,

popisuje MUDr. Stanislav Horák problémy

nemocnice a zdravotnictví v R˘mafiovû a po-

taÏmo v celém kraji a republice. V textu se ale

dopustil váÏné nepravdy, kdyÏ pí‰e, cituji:

„Majoritním vlastníkem je v souãasnosti mûs-
to R˘mafiov, pfiesto na provoz nemocnice, ale
ani na opravy sv˘ch budov dlouhá léta nein-
vestovalo ani korunu.“
MUDr. Horák je spoluvlastníkem Nemocnice,

s. r. o., R˘mafiov, jejím jednatelem a zároveÀ

ãlenem zastupitelstva, a proto nemÛÏe nevû-

dût, Ïe mûsto není majoritním vlastníkem spo-

leãnosti, ale jeho podíl je jen 40 %. Ostatní

podíly vlastní soukromé osoby nebo podnika-

telské subjekty a z tûch je i zvolen manage-

ment spoleãnosti. Mûsto se sv˘m podílem má

v fiízení a Ïivotû spoleãnosti jen omezené

moÏnosti dané obchodním zákoníkem. Jeho

vliv v Ïádném pfiípadû nedosahuje pravomocí

majoritního vlastníka.

Ve vûci investic do provozu a oprav majetku

je informace také nepravdivá. Mûsto i pfii

svém velmi napjatém rozpoãtu vynaloÏilo na

opravy majetku, nové investice i samotn˘ pro-

voz ztrátov˘ch oddûlení v letech 1996 - 2004

více neÏ 43 milionÛ korun. A znovu pfiipomí-

nám, Ïe jako men‰inov˘ vlastník a zcela osa-

mocenû. Nemovit˘ majetek je ve vlastnictví

mûsta a do nûj pfiímo smûfiují jak peníze na 

opravy, tak nové investice, které v podstatû

prosazuje management nemocnice, a mûsto

tak nezi‰tnû financuje jeho podnikatelské zá-

mûry. Na ãást nákladÛ mûsto obdrÏelo státní

dotace ve v˘‰i 17 811 tis. Kã.

Mûsto svou finanãní úãastí a pomocí jasnû de-

monstruje zájem na zachování a chodu ne-

mocnice. Pfii osobním projednání nepravdi-

v˘ch informací MUDr. Horák své pochybení

nepfiipustil a nijak na nû dosud v Regionu ne-

reagoval. Nechápu prav˘ dÛvod jeho jednání,

ale myslím, Ïe k informovanosti obãanÛ, za-

mûstnancÛ nemocnice a dobr˘m vztahÛm za-

stupitelstva a spoluvlastníkÛ spoleãnosti to ur-

ãitû nepfiispûlo. 

Ing. Petr Klouda, starosta R˘mafiova

Z okolních obcí

Archeologick˘ nález má mimofiádn˘ v˘znam
Za nález mimofiádného v˘znamu archeolo-

gové povaÏují poslední objev na bruntál-

ském námûstí. Pfii v˘zkumu doprovázejícím

rekonstrukci srdce mûsta odhalili uÏ tolik, Ïe

budou schopni urãit podobu námûstí z doby

pfied pfiibliÏnû ‰esti staletími.

Archeologové objevili v uplynul˘ch t˘dnech

nadzemní ãásti zahloubené pÛvodní zástav-

by. Její vznik urãili pfiibliÏnû na ãtrnácté sto-

letí. Zbytky pÛvodní zástavby se nacházejí

asi metr aÏ metr a pÛl hluboko pod souãas-

nou úrovní plochy námûstí. „Je to velice v˘-
znamn˘ nález, podafiilo se pfiibliÏnû zmapo-
vat pÛvodní podobu námûstí. Teì víme, Ïe
bylo men‰í,“ konstatoval archeolog Marek

KiecoÀ.

Archeologové objevili zbytky celkem tfiia-

dvaceti objektÛ po v‰ech stranách námûstí,

coÏ se v takovém mnoÏství pfii podobn˘ch

akcích v poslední dobû nepodafiilo. Souãasn˘

v˘zkum v Bruntále KiecoÀ oznaãil za zlo-

mov˘. „Dosud zde ‰lo více ménû o sondáÏe,
zejména v sedmdesát˘ch letech,“ podotkl.

Do Bruntálu se v úter˘ 7. záfií sjeli odborníci

z Brna, Olomouce a Ostravy, aby zasedli

k archeologické komisi a posoudili interpre-

tace nálezÛ. Jifií Ondrá‰ek
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R˘mafiovem v ãase
V úter˘ 7. záfií v pût hodin odpo-

ledne se shromáÏdila pfied kni-

hovnou skupina pfiibliÏnû dvace-

ti lidí. Slova se ujal pan Mgr. Jifií

Karel a bylo jasné, Ïe se ponofií-

me do minulosti a vydáme se po

stopách dávn˘ch obyvatel

R˘mafiova. A kudy jsme prochá-

zeli?

Knihovna: Kolem budovy ny-

nûj‰í Komerãní banky a Mûstské

knihovny vedou dvû cesty - jed-

nou se jezdilo do hank‰tejnsk˘ch

dolÛ. Druhou cestu dávno pfied

existencí Janovic volili tehdej‰í

R˘mafiov‰tí pro náv‰tûvu

Janu‰ova. Od Komerãní banky

pfied sebou vidíme na rohové bu-

dovû nápis „Pradûd“. Mnohé

z nás pfiekvapilo, Ïe aãkoli dnes

mÛÏeme vyuÏít sluÏeb tohoto

hotelu a restaurace, kdysi by-

chom se pohostinnosti rozhodnû

nedoãkali - byla tu totiÏ stínadla.

Hrádek: V místech naproti pi-

vovaru Excelent, kde je nyní in-

stalována geologická v˘stava

hornin, mÛÏeme nalézt i rekon-

struovan˘ pÛdorys Hrádku, jenÏ

tu stával od 13. století a byl zni-

ãen roku 1405. JiÏ na pfielomu

13. - 14. století se zde zpracová-

valo zlato témûfi stoprocentní ry-

zosti, pozdûji se tu tavila Ïelezná

ruda. Pozorn˘m posluchaãÛm

pan Jifií Karel dokresloval pfied-

stavu o podobû Hrádku mapka-

mi, nákresy jeho v˘vojov˘ch fá-

zí i vyobrazením keramick˘ch

v˘robkÛ, jejichÏ stfiepy se na‰ly

v pfiíkopech kolem.

Opodál stával dÛm, pravdûpo-

dobnû masné krámy. Ná‰ prÛ-

vodce historií R˘mafiova nás se-

znamoval i se zajímav˘mi pfiího-

dami spojen˘mi s archeologic-

k˘m v˘zkumem tohoto místa.

Právû zde nalezli kÛstku, jeÏ by-

la nûkolikrát provrtaná. Nejdfiíve

netu‰ili, proã na ní dírky jsou.

·lo snad o pí‰Èalku? Nikoliv.

Byla to dávná hrací kostka.

Okolo opevnûní: Dále jsme se

vydali okolo pozÛstatkÛ pÛvod-

ního opevnûní mûsta po cestû

mezi garáÏemi smûrem k auto-

SoutûÏ Marie Kodovské, kterou

v bfieznu vyhlásila redakce

R˘mafiovského horizontu spo-

leãnû se Studentsk˘m klubem

Stfiediska volného ãasu, je uza-

vfiena. Bûhem mûsíce záfií bu-

dou v‰echny pfiíspûvky posou-

zeny a vyhodnoceny, v sobotu

16. fiíjna se pak ve Studentském

klubu SVâ uskuteãní literární

veãer, na kter˘ uÏ nyní zveme

v‰echny úãastníky na‰í soutûÏe.

V rámci veãera autorského ãtení

oznámíme vítûze ve v‰ech kate-

goriích, jejichÏ texty otiskneme

v nûkterém z fiíjnov˘ch ãísel na-

‰eho ãtrnáctideníku. Dûkujeme

v‰em básníkÛm, prozaikÛm

a v˘tvarníkÛm, ktefií se neost˘-

chali pfiinést svou kÛÏi na trh

a vûnovali na‰í redakci to nej-

lep‰í ze sv˘ch dûl. Ukázky z je-

jich prací budou provázet na‰e

ãtenáfie i bûhem záfií. ZN

Studentsk˘ klub

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

✑ próza

✑ ilustrace

Martin Lo‰Èák: NikudydukiN

Zkus

vysvûtlit fiece, Ïe teãe ‰patn˘m smûrem.

Navíc

kdyÏ takov˘ strom vyroste vzhÛru nohama.

Co potom,

staãí obvinit lidské ovce z kultovní 

záleÏitosti?

Radûji

vyslechni básníka, jemuÏ do‰la slova.

A poslouchej,

jak se listí r˘muje ve vûtru.

Zuzana Mruzíková: âlovûk

Chtûla jsem psát básnû o lidech,

o jejich umu, vífie, pocitech.

Chtûla jsem vám popsat ãlovûka -

tvor je to vûru zvlá‰tní,

pln rozumu, pochyb a vá‰ní.

Oddává se radosti i smutku

a schopen je kdejakého skutku.

âlovûku není cizí ani léãka.

A lidé? ... to hotová je smeãka.

Miroslav Václavek: Víla

Z pûny jsi vystoupila na mé bfiehy

a já pln˘ nûhy

sevfiel tû

a ty poprvé jsi fiekla

je‰tû dvakrát mne uhodí‰

sv˘mi paÏemi

a odejdu ti

Pak podruhé

kdyÏ silnû jsem tû líbal

víc neÏ utrÏen˘ bfieh

a kamenit˘ pfiíval

ustoupila jsi

jako vody pfied tsunami

je‰tû jednou ublíÏí‰ mi sv˘mi rety

a uplavu ti

Na potfietí

promnu tvoji mléãnou kÛÏi

jakoby trhal tû vítr

a tvé tûlo sloÏí s m˘m

origami

jefiábího pláãe

protoÏe

tolik chybuji

kdyÏ miluji

Petr KoÀárek: V lesích

V podzimu mezi listím

mezi tancem víl

v závojích vln

nûco mezi smutkem, ‰tûstím

z kalichÛ nektar pil

pak ulehl mrtev, pln

opil˘ tancem kruhÛ

nevidûn rejem víl

do odstínÛ pravd

rozorán soudci pluhÛ

bezezbytku sil

padl pod váhou slin, kfiivd.

Veronika Va‰ková: Komunikace

Komunikace je most pfies velkou louÏi

Plno aut, tunel, lanovka ãi silnice

Je to cesta, po které kaÏd˘ touÏí

Dopravní prostfiedky

vedoucí k vysnûn˘m dálkám 

nejvíce

Komunikace je i dialog mezi dvûma

Síla, bez které ãlovûk neÏije

Je to dotyk, slovo, mofiská pûna,

která pluje k cíli,

jejÏ pfiikryje

Je to spojení úst ãi dlaní

Pohled oãí, pohlazení, které dám

Komunikace je pouto, láska, pohyb 

v mezilidském klání

Komunikace je

kdyÏ ãlovûk není sám



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT16/2004

10

busovému nádraÏí. Pov‰imli si

vlevo stojícího domu, jenÏ kdysi

b˘val ‰atlavou, a pokraãovali dá-

le po cestû kolem Stfiediska vol-

ného ãasu, vybudovaného na

místû zru‰eného hfibitova, aÏ 

k ulici Horní, vedoucí k fafie, kde

stávala Dolní brána - jeden ze

vstupÛ do mûsta.

Fara a kostel: Souãasná fara,

stavûná v renesanãním slohu,

dfiíve fungovala jako úfiad.

Budova, jeÏ b˘vala farou, uÏ

dávno nestojí. Pravdûpodobnû

byla pfiistavûna tûsnû ke kostelu

sv. Michaela. âásti kostela jsou

stavûné ve vrcholnû gotickém

stylu, ale po nûkolika poÏárech

kostel zmûnil svou podobu. Byla

pfiistavûna pfiední vchodová ãást,

nûkterá okna zazdûna a upravena

i vûÏ. Za kostelem se minimálnû

po dobu tfií století pohfibívalo.

Nálezy na tomto nejstar‰ím r˘-

mafiovském hfibitovû svûdãí

o tom, Ïe ani na‰e mûsto se ne-

vyhnulo povûrám o upírství.

Radnice: Historickou exkurzi po

R˘mafiovû jsme zakonãili na ná-

mûstí Míru, jemuÏ dominuje rad-

nice. Pan Jifií Karel poukázal na

to, Ïe radnice je smûsicí gotické-

ho, renesanãního i barokního sta-

vebního slohu. BohuÏel tu uÏ ne-

jsou chlebové lavice, studna, dfie-

vûn˘ ochoz ani cibulovitá kupole.

Bohudík na námûstí uÏ není pra-

n˘fi. Na ten, jako i na nûkteré dal-

‰í památky, se mÛÏeme podívat

do Mûstského muzea, kde máme

moÏnost získat dal‰í podrobnûj‰í

informace o historii R˘mafiova.

A co pfií‰tû? Za mûsíc máme

moÏnost dozvûdût se nûco více

o kapli V Lipkách. Máte-li zá-

jem, pfiijìte v úter˘ 5. fiíjna 

v 17 hodin k Mûstské knihovnû. 

Jana Pelí‰ková

Kam na v˘let

Kam? Pojìte na OstruÏnou
Zajímavostí v na‰í republice se

poslední dobou stávají v˘stupy

ãi v˘lety na na‰e „tisícovky“.

Hrub˘ Jeseník má vrcholÛ vy‰-

‰ích neÏ 1000 m více neÏ sedm-

desát, a tak se mÛÏeme obãas na

nûkteré vydat. Jsou takové, které

nám za pfiíznivého poãasí nabí-

zejí daleké v˘hledy, jiné, zales-

nûné nás naopak k náv‰tûvû pfiíli‰

nelákají. R˘mafiov, sám souãástí

Nízkého Jeseníku, má nûkteré ti-

sícovky témûfi za humny a mnozí

z nás do tûch míst chodí na sbûr

rÛzn˘ch lesních plodÛ nebo tfieba

jen tak na vycházku. A tak si po-

vûzme nûco o OstruÏné, která je

se sv˘m vrcholem ve v˘‰ce 1184

m. n. m. nejjiÏnûj‰í tisícovkou

Hrubého Jeseníku.

Na západním a jiÏním úpatí ji ob-

téká Podolsk˘ potok, její v˘chod-

ní svahy se dot˘kají potoka

Stfiíbrného. Na jiÏním úpatí ko-

lem potoka jiÏ dávno vyrostly do-

my Îìárského Potoka a horní

ãásti Staré Vsi se známou

Anenskou Hutí. Uvádûné názvy

také svûdãí o minulosti území,

hornické, lesnické, dfievafiské i tu-

ristické. Severní v˘bûÏek hory

zasahuje do Mravenãího sedla,

témûfi aÏ k b˘valé chatû Alfrédka.

Samotn˘ název OstruÏná, kter˘

údajnû vznikl v mapách chybn˘m

pfiepisem názvu OstraÏná, mÛÏe

vzbuzovat pfiedstavu, Ïe hora by-

la vhodn˘m místem pro pozoro-

vání okolí vãetnû pfiípadn˘ch ne-

vítan˘ch pfiíchozích. V‰ak od v˘-

chodu je zdaleka vidût jiÏ z kop-

cÛ nad Bruntálem.

Podíváme-li se na turistickou

mapu, uvidíme, Ïe rozsochu roz-

loÏité OstruÏné jako barevn˘ ná-

hrdelník obcházejí turistické

znaãky. Na západní stranû, ze

Îìárského Potoka, je vedena

znaãka zelená, která nás pfiivede

kolem Medvûdích skal s vrchem

Kamencem (také tisícovkou) na

jedno z mála v˘hledov˘ch míst

hory a pak pokraãuje dále kolem

lovecké chaty Junaãka pfies

Mravenãí sedlo k Alfrédce a do

Karlova. Z v˘chodní strany, od

pily ve Staré Vsi, vede k Alfrédce

a dále na hfiebeny znaãka ãervená.

Obû znaãky v údolí - mezi

·karedou jedlí ve Îìárském

Potoce a pilou ve Staré Vsi - spo-

juje znaãení Ïluté. Na samotn˘ vr-

chol znaãka nevede. Dá se tam

v‰ak dojít i bez turistick˘ch zna-

ãek, pfiestoÏe odboãka od

Mravenãího sedla by v budoucnu

vyznaãena b˘t mohla.

Vydáte-li se z Mravenãího sedla

od zelené znaãky pfiicházející

z údolí doprava témûfi v proti-

smûru, dovede vás stará lesní

cesta pod vrcholovou travnatou

louãku kopce. Nahoru se dá vy-

stoupat kolem skalního v˘bûÏku

po star˘ch, kameny tvofien˘ch

schodech. Nahofie vás pfiíjemnû

pfiivítá dfievûné odpoãívadlo,

které Lesy âeské republiky, s. p.,

nechaly postavit na místû staré-

ho doslouÏilého altánu. Po odpo-

ãinku se pak mÛÏete vydat na 

opaãn˘ konec louãky, odkud vás

travnatá pû‰ina dovede k okruÏní

svozové cestû, a nechcete-li se

vydat dolÛ zpût stejnou cestou ãi

se vrátit k Alfrédce na ãervenou

znaãku, dáte se na podvrcholové

svozové cestû vlevo, kde asi po 

1 km vede vpravo do údolí cesta

star˘m lesním prÛsekem aÏ k pi-

le do Staré Vsi. V dolním úseku

cesty, pfiibliÏnû 100 m nad první-

mi domy, cesta pfiekraãuje za-

trubnûn˘ pfiívod náhonu vedené-

ho ze Stfiíbrného potoka

k Anenské Huti.

OstruÏná je se sv˘m okolím zají-

mavou lokalitou, která by si za-

sluhovala více propagace, ale

dostupné materiály jsou ponû-

kud skoupé na informace, a tak

si nûkteré ze zajímavostí mÛÏe-

me doplnit pozdûji pfii jin˘ch vy-

cházkách do tohoto území. 

Hana Ka‰parová,
KâT R˘mafiov

Vzdálenosti:

• Îìársk˘ Potok, autobus. zastávka - U ·karedé jedle, zelená

znaãka (1,5 km)

• U ·karedé jedle - Medvûdí skály, zelená znaãka (1,5 km)

• Medvûdí skály - Mravenãí sedlo, zelená znaãka (4 km)

Celkové pfiev˘‰ení po zelené znaãce - 380 m
• U ·karedé jedle - pila Stará Ves, Ïlutá znaãka (2 km)

• pila Stará Ves - Alfrédka, ãervená znaãka (6,5 km), pfiev˘‰ení
520 m

• Alfrédka - Mravenãí sedlo, zelená znaãka (0,5 km)

• Mravenãí sedlo - vrchol OstruÏné, bez znaãení (1 km), pfiev˘-
‰ení 83 m

• vrchol OstruÏné - svozová cesta, pû‰ina bez oznaãení (0,5 km)

• svozová cesta, cesta ke starému prÛseku (1 km)

• svozová cesta - cesta prÛsekem - Stará Ves (2,5 km), pokles 430 m
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Nejhor‰í ze v‰ech tragédií není zemfiít mlad˘, n˘brÏ Ïít do

pûtasedmdesáti, a pfiece nikdy neÏít doopravdy.  

Martin Luther King, jr.

Známá i neznámá v˘roãí
18. 9.1889 uskuteãnûno první mezimûstské telefonní spojení

(mezi Prahou a Vídní) - 115. v˘roãí
20. 9. Svûtov˘ den bez aut
20. 9. 1784 zaloÏena âeská spoleãnost nauk - 220. v˘roãí
20. 9. 1979 zemfi. arm. gen. Ludvík Svoboda, b˘val˘ prezident âSSR (nar. 

25. 11. 1895) - 25. v˘r. úmrtí
21. 9. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, vyhlá‰en

Mezinárodní alzheimerovskou organizací (ADI), v âR
se poprvé slavil v roce 1998

21. 9. Mezinárodní den míru, slaví se od roku 1982 z rozhodnutí
36. zasedání OSN v roce 1981, v den zaãátku pravidelného
zasedání Valného shromáÏdûní OSN

21. 9. 1984 zemfi. Jan Ka‰par, vûdec v oboru mineralogie a geochemie 
(nar. 15. 4. 1908) - 20. v˘r. úmrtí

24. 9. Mezinárodní den nesly‰ících, slaví se od roku 1958 podle
usnesení Mezinárodní federace nesly‰ících

24. 9. 1914 nar. Jifií Koláfi, v˘tvarník a básník (zemfi. 11. 8. 2002) 
- 90. v˘r. narození

25. 9. 1899 nar. zasl. umûlec Ondfiej Sekora, spisovatel a ilustrátor (zemfi. 
4. 7. 1967) - 105. v˘r. narození

poslední Mezinárodní den modliteb za pronásledované kfiesÈany,
nedûle vyhla‰uje Svûtov˘ evangelikální svaz
v záfií
26. 9. 1949 nar. Hana Ma‰ková, krasobruslafika, mistrynû Evropy (zemfi. 

31. 3. 1972) - 55. v˘r. narození
27. 9. Svûtov˘ den cestovního ruchu (Svûtov˘ den turistiky) - vy-

hlá‰en˘ tfietím Valn˘m shromáÏdûním Svûtové organizace
cestovního ruchu (WTO) v roce 1979, slaví se od roku 1980

27. 9. 1924 nar. Josef ·kvoreck˘, v˘znamn˘ ãesk˘ spisovatel - 80. v˘r. nar.
28. 9. Den ãeské státnosti, slaví se novû od 29. ãervna 2000
30. 9. Mezinárodní den pfiekladatelÛ, slaví se na svátek patrona

pfiekladatelÛ sv. Jeron˘ma, kter˘ ve 4. - 5. stol. pfieloÏil 
bibli do latiny

poslední Svûtov˘ den námofinictva, slaví se od roku 1978 z rozhod-
t˘den nutí Mezinárodní námofiní organizace ve vhodn˘ den v po-
v záfií sledním t˘dnu v záfií

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Jan Hala ............................................................................ R˘mafiov

Jan Kováfi ......................................................................... Janovice

Renáta Andr˘sková .......................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Franti‰ek ·ac - R˘mafiov ...................................................... 83 let

Hilda ·enková - R˘mafiov ..................................................... 83 let

Miroslav Sm˘kal - R˘mafiov ................................................. 83 let

Marie Polcarová - R˘mafiov ................................................... 86 let

Franti‰ek Skryja - R˘mafiov ................................................... 86 let

Rozlouãili jsme se
Franti‰ek Král - Ondfiejov ....................................................... 1914

Bohuslav Skoumal - R˘mafiov ................................................ 1950

Matrika MûÚ R˘mafiov

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

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

Místní skupina âeského ãerveného kfiíÏe v R˘mafiovû
pofiádá v sobotu 16. 10. 2004

zájezd do Moravského divadla Olomouc 

na pfiedstavení operety Cikánsk˘ baron.

Odjezd autobusu je v 17 hodin 

od SVâ v R˘mafiovû, 

pfiedpokládan˘ návrat ve 23 hodin.

Závazné pfiihlá‰ky s úhradou ceny pfiijímá: 

Vûra Koláfiová, telefon 775 285 588
nebo na adrese Sokolovská 23, R˘mafiov.

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov

hledá
vedoucí pro krouÏky maÏoretek
a vedoucího krouÏku
leteck˘ch modeláfiÛ

Informace:
Helena Tesafiová, Petra âechová
SVâ R˘mafiov, tel.: 554 211 410

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov

pofiádá

Taneãní kurz
pro dospûlé

10 lekcí

zahájení: 1. 10. ve 20.30 ve velkém sále SVâ

lektor: Libor Sobek                 poplatek: 250 Kã/osob.

„Od stfiedovûku
po souãasnost“

Jifií Stivín

29. 9. 2004

sál kina 

10.00 a 11.30

(6.- 9. roã. Z· a S·)
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pozvánka do divadla
Víte, jak to bylo s RÛÏenkou?

Nevíte? Tak to urãitû musíte pfii-

jít na pohádku Stanislava Tomka

Jak to bylo s RÛÏenkou, kterou

pro malé i velké diváky

nastudoval amatérsk˘ divadelní

spolek Mahen. Jeho aktéfii za-

hrají pohádku v pondûlí 20. záfií

v 17 hodin v mûstském kinû.

Vstupenky budou k dostání

v pokladnû kina pfied pfiedstave-

ním. Vstupné pro dûti bude 

20 Kã a pro dospûlé 25 Kã.

Dûti, studenty, rodiãe a ostatní

pfiíbuzenstvo srdeãnû zvou herci

divadla Mahen R˘mafiov.

Mûstská knihovna

4. - 10. fiíjna 2004
V tomto t˘dnu je upravena pÛjãovní doba

PO 9-17.00 âT 9 - 17.00 hod.

ÚT 9-17.00 PÁ 9 - 17.00 hod.

ST 9-17.00 SO 8 - 11.00 hod.

* Amnestie pro nepofiádné ãtenáfie

* V¤S-â (4. 10. od 9-16.00)

* V˘mûnn˘ bazar knih (5. - 9. 10.)

* Beseda s Martinou Drijverovou (4. 10. v 9.00)

* Vyhlá‰ení ankety MOJE KNIHA (4. 10. v 16.00)

* Náv‰tûva kaple V Lipkách a okolí s v˘kladem

(5. 10. v 17.00)

(Informace u pracovnic knihovny)

Proã T˘den knihoven?
Struãnû fieãeno, aby knihovny na sebe upozornily - ãtenáfie, neãte-

náfie, sponzory a mecená‰e, zfiizovatele osvícené i neosvícené, no-

vináfie a média v‰eho druhu. Mimo to v‰ak také proto, aby se i ti,

ktefií knihovnu zatím je‰tû nikdy nenav‰tívili, dovûdûli, Ïe dne‰ní

knihovna uÏ není jen místo, kde si lze vypÛjãit „rekreaãní ãtení“,

ale Ïe se stává i moderní informaãní institucí.

Knihovna je nejdostupnûj‰í vefiejné zafiízení a její ãtenáfii b˘vají ob-

vykle nejpoãetnûj‰í zájmovou skupinou v místû. Zájem uÏivatelÛ si

dokázaly knihovny udrÏet navzdory celkové orientaci na‰í spoleã-

nosti na materiální hodnoty, navzdory skromn˘m finanãním dota-

cím i navzdory tomu, Ïe uÏ devût let trvá jejich snaha o vytvofiení

aktuálních legislativních pravidel pro vlastní ãinnost.

Knihovny nabízejí vefiejnosti buì bezplatn˘ nebo velmi levn˘ pfií-

stup k nej‰ir‰í moÏné ‰kále informaãních zdrojÛ. Zatímco je‰tû rok

po sametové revoluci znaly knihovny nové informaãní technologie

spí‰e z doslechu, dnes zhruba 60 % profesionálních knihoven pra-

cuje s automatizovan˘mi knihovnick˘mi systémy, které jsou zá-

kladní podmínkou sluÏeb na evropské úrovni. Mezi tyto knihovny

patfií i r˘mafiovská knihovna.

Knihovny nabízejí dûtem, mládeÏi a dospûl˘m i men‰inám kulturní

a vzdûlávací alternativu, jsou místem, kde je moÏné trávit voln˘

ãas. PfiestoÏe knihovny na tomto poli ãelí obrovské konkurenci a je-

jich sluÏby nikdo nemusí uÏívat povinnû, nav‰tûvuje je stále vût‰í

poãet lidí a zvy‰uje se vyuÏívání knihovních fondÛ. Knihovny tak

podporují rozvoj ãtenáfiství a napomáhají prohlubovat vzdûlanost

v‰ech vrstev obyvatelstva bez rozdílu.

Právû v T˘dnu knihoven se otevfiou dvefie na‰í knihovny dokofián
‰iroké vefiejnosti s tímto programem:

1) V̆ mûnn˘ bazar knih od 5. do 9.10.

2) Amnestie pro nepofiádné ãtenáfie

3) V¤S-â (Velké fiíjnové spoleãné ãtení - nonstop) 4. 10. v 9.00 ho-

din

4) Beseda s Martinou Drijverovou - Domov pro MarÈany 4. 10. v 9.15

v sále ZU·

5) Knihovna bude otevfiena po cel˘ t˘den vãetnû stfiedy
6) Náv‰tûva kaple V Lipkách 5. 10. v 17.00 hodin

7) Vyhlá‰ení celostátní ankety MOJE KNIHA 4.10. v 16.00 hodin

Pfied zahájením T˘dne knihoven se knihovnice zúãastní

Knihovnického happeningu v Semilech

Od 30. 9. do 2. 10. 2004 bude knihovna uzavfiena

V¤S-â neboli Velké fiíjnové spoleãné ãtení
(nonstop)

V pondûlí 4. 10. 2004 od 9.00 do 16.00
v Mûstské knihovnû R˘mafiov

âtení zahájí spisovatelka Martina Drijverová

Poté se mÛÏe ãíst cokoliv z âESKÉ literatury

Pfiijìte a zapojte se do nonstop ãtení ãeské literatury

Pfiijìte si poslechnout ãetbu z úst na‰ich spoluobãanÛ

Knihy budou v knihovnû k dispozici

MÛÏete si donést svoji oblíbenou knihu

Délka ãetby bude asi 10 minut

V˘mûnn˘ bazar knih
5. - 9. 10. 2004

Pfieãtenou nebo nepotfiebnou knihu mÛÏete donést
do knihovny a vymûnit ji za jinou
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Ferdinand Hoffmann z Grün-

büchlu a Stfiechova nespornû

patfií k vÛbec nejvût‰ím historic-

k˘m osobnostem R˘mafiovska,

ale i celé rudolfínské doby a mo-

narchie. Roku 1580 zakotvil na

jednom z nejv˘znamnûj‰ích ev-

ropsk˘ch panovnick˘ch dvorÛ,

praÏském správním a kulturním

centru císafie Rudolfa II. JiÏ

o rok pozdûji, tedy nezvykle

rychle, jej pfiijaly stavy za právo-

platného obyvatele zemû a krá-

lovství. Ani císafi, ba ani stát na

tom neprodûlali.

Hluboce tolerantní Ferdinand,

jeden z nejvzdûlanûj‰ích lidí cí-

safiství, pokraãoval v otcov˘ch

intencích. Pouze v jediném se od

rodov˘ch tradic odch˘lil jako

nejeden ze souãasníkÛ a souãas-

nic. Stal se nûkdy na konci pade-

sát˘ch let ‰estnáctého století

spoleãnû s bratrem i bratrancem

Petrem Vokem z RoÏmberka

hluboce vûfiícím luteránem.

âlovûk císafie Maxmiliána a dÛ-

vûrn˘ pfiítel kralevice a pozdûj‰í-

ho císafie Rudolfa II. se stával

stále v˘raznûj‰í postavou praÏ-

ského dvora, aniÏ by se zatím

poloÏil nejmen‰í stín mezi pro-

testanta a Habsburka, kter˘ byl

vychován na bigotnû katolickém

dvofie ‰panûlského pfiíbuzného,

coÏ znaãnû poru‰uje obraz nábo-

Ïensky rigidního prostfiedí

Hradu, jenÏ b˘vá nûkdy umûle

konstruován.

Svá dal‰í sídla zakoupil z prak-

tick˘ch dÛvodu v nedalekém 

okolí Prahy, kde se nejvíce zdr-

Ïoval. Získal zámek v Jinonicích

(na Vidouli), uÏ pfied rokem

1598 zakoupil téÏ tvrz âimice

a po ovdovûní získal s druhou

Ïenou Eli‰kou z Donína nevelk˘

renesanãní zámeãek v Libni, kde

lze dosud shlédnout dobfie za-

chovaná sgrafita z hoffmannské-

ho období.

UÏ Maxmilián bohatû uÏíval

Ferdinandov˘ch schopností,

a tak jej jmenoval osmadvaceti-

letého roku 1568 dolnorakous-

k˘m vládním radou a 1578 císafi-

sk˘m komorním radou, tj. ãle-

nem správy soukrom˘ch statkÛ

panovníka. Nedlouho po nástupu

Rudolfa II. pokraãoval Ferdi-

nand ve strmé kariéfie v˘sostnou

hodností prezidenta dvorské ko-

mory a stal se jedním ze ãtyfi ne-

vy‰‰ích pfiedstavitelÛ celé fiím-

ské fií‰e. Nastoupil tak na místo,

které po léta velmi dobfie zastá-

val téÏ otec. V jeho rukou se tím

ocitlo hospodafiení se v‰emi ne-

smírn˘mi finanãními zdroji fií‰e

vãetnû správy nepfiedstavitelné-

ho majetku císafie. Stal se tedy

vlastnû jak˘msi hospodá-

fiem a správcem finan-

cí celé Nûmecké fií-

‰e, jejíÏ ãástí bylo

téÏ ãeské králov-

ství, ale i Uher

a dal‰ích zemí.

Jen s lítostí lze

konstatovat, Ïe

mezi na‰imi

nynûj‰ími poli-

tiky není a stûÏí

nûkdy bude aspoÀ

pfiibliÏnû obdobn˘

finanãní kouzelník,

a je otázka, zda se tako-

v˘ mÛÏe v 21. tisíciletí na

na‰em kontinentu narodit. VÏdyÈ

musel vyhovût svému pfiíteli

a císafii v neuvûfiitelnû nezfiíze-

ném sbûratelství umûní ãi kurio-

zit od Veronese, Dürera, de

Vriese ãi Arcimbolda po sloÏité

hvûzdáfiské pfiístroje aÏ k „mu-

ÏíãkÛm“, kofienÛm tajemné man-

dragory, jeÏ polykalo doslova ‰í-

lené obnosy.

Umûnímilovn˘ rozmafiilec, zna-

lec a mecená‰ Rudolf rozhodnû

ne‰kudlil. Nejednou musel

Hoffmann Ïebrat o pÛjãky na cí-

safiovy záliby a pak zas najít ces-

tu k jejich zaplacení. Stát pfiitom

vedl stra‰livû drahou, krutou

a nikdy nekonãící válku za zá-

chranu hol˘ch ÏivotÛ lidí a ma-

jetkÛ zãásti okupované zemû

proti obrovské turecké velefií‰i.

Ferdinand musel nalézt i pro-

stfiedky na velice nákladn˘ císafi-

sk˘ dvÛr. VÏdyÈ Praha se stala od

Karla IV. jiÏ podruhé nejv˘-

znamnûj‰ím evropsk˘m centrem

na sever od PafiíÏe a se v‰í pom-

pou sídlem obletovaného císafie,

cílem evropsk˘ch umûlcÛ, váleã-

níkÛ, kupcÛ, ale i v‰eho schop-

n˘ch ÏebrákÛ, nepfiátelsk˘ch 

emisarÛ, zlodûjÛ, podvodníkÛ

a dal‰ích lumpÛ. V Praze se stfií-

dala mnohdy exotická poselství,

vyslanci nejrÛznûj‰ích zemí 

i aristokracie veliké podunajské

monarchie. Pfies to v‰echno do-

kázal Ferdinand Hoffmann hos-

podafiit bez v˘razného zadluÏo-

vání zemû tak dobfie, Ïe v mís-

tech, kde nebylo sly‰et dunûní

osmansk˘ch kanónÛ, panoval

fiád a obyvatelé ãeského králov-

ství a pfiedev‰ím markrabství

moravského patfiili tehdy k nej-

bohat‰ím v Evropû. Cizí ná-

v‰tûvníci, tfieba kritiãtí k ãeské

módû ãi neãistotû praÏsk˘ch 

ulic, se utápûli v superla-

tivech nad krásnou

a spofiádanou mo-

ravskou krajinou

s nízkou zloãin-

ností a neoby-

ãejnou lácí.

Ferdinand umûl

pokr˘t dosta-

teãné náklady

na válãící voj-

ska, proti nimÏ

se dne‰ní obnos

na udrÏování míro-

vého stavu armády

zdá více neÏ smû‰n˘m,

vÏdyÈ bylo tfieba bránit celou

hranici Horních Uher, Rakouska,

jiÏní Moravu a obãas se vypofiá-

dat i s konflikty vyvolávan˘mi

sobeck˘mi zájmy evropsk˘ch fií-

‰í a státeãkÛ ãi vyznání, jejichÏ

svobodu vlastnû poddaní habs-

burského panovníka sv˘mi hrdly

hájili na turecké frontû.

Ve stejném období Ferdinandovi

pfiibyla dal‰í starost. Stal se v le-

tech 1580-1600 ãlenem tajné ra-

dy. Kromû hospodáfiské ãinnosti

se pochopitelnû dostával téÏ do

víru sloÏit˘ch politick˘ch udá-

lostí. Spolu s Pavlem Sixtem

Trautsonem a Wofgangem Rum-

pfem úspû‰nû eliminoval nebez-

peãn˘ spor dvou mocn˘ch sku-

pin nejvy‰‰í aristokracie, kde

znaãnû pomohl svému pfiíteli

z nejmilej‰ích Vilémovi z Ro-

Ïmberka proti nejvy‰‰ímu hof-

mistru Jifiímu Popelovi z Lob-

kovic, mocnému pfiedáku kato-

lické strany, kter˘ jej vyvolal.

Pfie na pokraji krvavého stfietnutí

a sloÏité intriky mohly nejvy‰‰í

pfiedstavitele státu pfiivést pfiinej-

men‰ím do vûzení, av‰ak i na

popravi‰tû, a vznikaly podobnû,

jak se to stává politikÛm dne‰ka.

V pozadí stála fievnivost, sobec-

tví, peníze i závist a pfiedev‰ím

neukojené mocenské ambice.

Zatímco korektní Vilém z Ro-

Ïmberka spolu s Linhartem

z Harrachu vstoupili do úzkého

kruhu nejvy‰‰ích pairÛ fií‰e pfiije-

tím ¤ádu svatého rouna, Popel

za své nevybíravé pletichy a ne-

ãisté triky uvízl v doÏivotním Ïa-

láfii a roku 1607 tam i zemfiel.

Ferdinand Hoffmann vskutku

zachránil Viléma z RoÏmberka

pfied stejn˘m osudem a dokázal

spravedlivû ukonãit jeho nebez-

peãnou roztrÏku s císafiem.

DluÏno fiíci, Ïe stejnû postupoval

i pfii problémech Petra Voka.

Vilém mûl u HabsburkÛ jiÏ star-

‰í nepfiíjemn˘ vroubek. Císafi

Maxmilián jej totiÏ vyslal do

Polska, aby se pro nûj ucházel

o uprázdnûn˘ polsk˘ trÛn.

RoÏmberk nejenÏe misi nedove-

dl do zdárného konce, ale popu-

larita moudrého ãeského velmo-

Ïe uchvátila Poláky natolik, Ïe

jej nikoli nev˘znamná ãást pol-

ské aristokracie poÏádala, aby se

o polskou korunu ucházel radûji

sám. Scházelo jen málo, pfiede-

v‰ím jeho jasn˘ souhlas, a Poláci

mohli zvolit do svého ãela vyni-

kajícího politika a dobrého hos-

podáfie, aãkoli sedmihradsk˘ pán

·tûpán Bátory, kter˘ nakonec

zvítûzil nad Maxmiliánem, nebyl

rovnûÏ k zahození.

Nevíme pfiesnû, kdy Ferdinand

konvertoval k luterství, av‰ak

víme, Ïe pfies pfiísloveãnou tole-

ranci renesanãních kavalírÛ bral

svou novou víru nadmíru váÏnû

a právû zde byl kámen úrazu.

Nezlomn˘ katolík Rudolf II.,

kter˘ si jinak Ferdinanda velice

váÏil a mûl pfiítele upfiímnû rád,

zaãal ztrácet dÛvûru a navíc se

stále víc dostával pod vliv no-

v˘ch dvofianÛ. Mladí a prÛrazní

katolíci se tvrdû probojovávali

k nejvy‰‰ím hodnostem v zemi

a jejich útoky proti star˘m ne-

katolíkÛm se bezohlednû stup-

Àovaly a to poznamenalo i po-

stoje chfiadnoucího panovníka,

kter˘ chtûl mít klid a na rozdíl

od svého otce pfiíli‰n˘mi sym-

patiemi k evangelíkÛm neh˘fiil

nikdy.

Prozírav˘ a moudr˘ Ferdinand

dobfie odhadl své síly i nejisté

postavení u pletichafiícího praÏ-

ského dvora a zaãal od roku

1586 ve vzdálen˘ch Janovicích,

daleko od nevypoãitatelného pfií-

tele, budovat novou rezidenci,

jeÏ zcela jistû pfiijala mnoho od-

leskÛ vzne‰ené a zjemnûlé ru-

dolfínské renesance, jak proka-

zují archeologické nálezy. Není

téÏ tajemstvím, Ïe rozhodná 

obrana Viléma z RoÏmberka

v devadesát˘ch letech otfiásla

Ferdinandov˘m postavením

u císafiského dvora a nejspí‰e ne-

Ferdinand Hoffmann ve sluÏbách císafie Rudolfa II.
Z historie
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zÛstalo ani utajeno, Ïe ochotnû

poskytoval útoãi‰tû pronásledo-

van˘m ‰t˘rsk˘m protestantÛm na

svém panství. Skuteãn˘ konec

kariéry v˘znamného diplomata

v‰ak nastal s nov˘m nástupem

katolického kfiídla na PraÏském

hradû, jeÏ vedl nekompromisní

pfiíbuzn˘ Jifiího Popela, energic-

k˘ a teprve jednatfiicetilet˘

Zdenûk Vojtûch z Lobkovic.

Na konci století dosáhla moc

dvorské skupiny arivistÛ svého

vrcholu. Po ZdeÀkovû vítûzství

a nástupu do vysoké funkce 

24. 8. 1599 neuplynul ani rok

a císafi Rudolf Ferdinanda

Hoffmanna z Grünbüchlu zbavil

v‰ech dosavadních funkcí.

Ferdinand ode‰el ode dvora bez

trpkosti, kdyÏ pfiedtím v pfiedtu‰e

následujících událostí prodal ji-

nonickou rezidenci a stáhl se do

tichého ústraní jesenického azy-

lu. Zde pak poklidnû trávil zby-

tek Ïivota uprostfied své rodiny

a rozsáhlé knihovny s nûmeck˘-

mi spisy Luterov˘mi, ãesk˘mi

pracemi Jana Husa, francouz-

sk˘mi, latinsk˘mi a dal‰ími jino-

jazyãn˘mi knihami, neboÈ dobfie

ovládal fiadu jazykÛ. Koneãnû

získal dostateãn˘ prostor, aby

jak vÏdy touÏil, navázal osobní

a písemn˘ styk s v˘znamn˘mi

evropsk˘mi vûdci, lidmi z oblas-

ti kultury a diplomaty.

PfiestoÏe císafi nehodlal ãi neu-

mûl zabránit Ferdinandov˘m

strastem a kfiivdám, nedokázal

se bez jeho pomoci ani nadále 

obejít. Ferdinand se dokonce ne-

mohl zúãastnit ani slavné svatby

své milované dcery Anny

s Rudolfem z Donína a musel se

zfiíci i spoleãnosti pfiítele Petra

Voka, kter˘ vzal jeho povinnosti

ochotnû na sebe v praÏském do-

mû paní Eli‰ky „ve starém

Mûstû na ryÀku“, neboÈ císafi

stárnoucího Hoffmanna pozval

24. února 1602 jistû z váÏn˘ch

dÛvodÛ ke dvoru. V tomtéÏ roce

Ferdinand oÏenil také syna

Ondfieje z prvního manÏelství

s Johanou Apolenou ze staroby-

lého ãeského rodu KolovratÛ.

Petr Vok, sám bezdûtek, opût ne-

zme‰kal v˘znamnou událost

v Ïivotû svého pfiítele a nevûstu

„obmyslel“ pfiekrásn˘mi ‰aty

a pozdûji si velice oblíbil malé-

ho Ondfiejova synka Volfa

(Volfganga ãi Voka), kter˘ do-

stal své jméno po dûdeãkovi

z matãiny strany.

Dne 10. dubna 1607 se naplnil

FerdinandÛv Ïivot a on se poti-

chu, smífien s osudem odebral ke

sv˘m pfiedkÛm, aniÏ se doÏil

LibeÀského míru uzavfieného

1608 v jeho zámeãku. Rudolf II.,

zahnan˘ sv˘mi nepfiáteli do kou-

ta, rezignoval tehdy na drÏení

Moravy, Rakous a Uher ve pro-

spûch svého nedoãkavého a ne-

spolehlivého bratra Matyá‰e.

Paní Eli‰ka tak po krásném souÏi-

tí s Ferdinandem ovdovûla podru-

hé. Netrvalo v‰ak dlouho a uza-

vfiela tfietí sÀatek s Janem

z âernhauzu a svého druhého

muÏe následovala jiÏ roku 1611. 

Mgr. Jifií Karel

nová v˘stava

Mûstské muzeum a galerie Octopus

Vzhledem k tomu, Ïe se oãekává velk˘ zájem o tuto jedineãnou a mi-

mofiádnou akci, upozorÀují pofiadatelé, Ïe je nutné zakoupit vstupen-

ky vãas. ObdrÏíte je v kanceláfii Základní umûlecké ‰koly

v R˘mafiovû. Organizátofii

pozvánka na koncert

V nedûli 26. záfií 2004 v 17.00 hod.

se v kostele sv. Michaela v R˘mafiovû

uskuteãní koncert,

na kterém se pfiedstaví:

Lenka Mereìová, AU Banská Bystrica

a Smí‰en˘ chrámov˘ sbor Bfiidliãná.

MùSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA
V R¯MA¤OVù

pfiipravují
Náv‰tûvu kaple V Lipkách a okolí

s v˘kladem Mgr. Jifiího Karla

Datum konání:
úter˘ 5. fiíjna 2004

sraz v 17.00 hodin 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)

25. 9. - 24. 10.
Franti‰ek âermák, Miloslav Marek: Krása zakletá v kameni - v˘-

stava nerostÛ a dekoraãních kamenÛ

Ivo LaÏa: Jesenická kvûtena - v˘stava fotografií
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pátek 17. záfií 19.30
Správce statku

Rodinn˘ film (âR 2003)
Na chátrajícím statku Solec v âeském ráji se toho moc nedûje. S pfiícho-
dem tajemného Franti‰ka se tato situace ráznû mûní. Do Ïivota hrdinÛ
vstupují radost, pohoda, ‰tûstí a kaÏd˘ den zázrak. MuÏ paní Kubové
chce ale statek z finanãních dÛvodÛ prodat. Je tfieba vymyslet plán, jak
tomu zabránit. Kameraman Martin Duba vzal svoji Ïenu, dûti, zvífiata,
kamarády a v‰ichni spoleãnû natoãili celoveãerní film za rozpoãet do-
slova a do písmene 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 no-
vé ãeské hororové komedie. Skupinka mlad˘ch lidí se sejde v lesním ho-
telu Halali na kurzu slepého filozofa Reini‰e. Ten jim má pomoci najít
smysl Ïivota. Místo filozofování 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

pátek 24. záfií 19.30
Metallica: Some Kind of Monster

Hudební dokument (USA 2004)
Dva a pÛl roku strávili ameriãtí dokumentaristé Joe Berlinger a Bruce
Sinofsky ve spoleãnosti metalov˘ch matadorÛ hudebního showbyznysu.
Kytarista a zpûvák James Hetfield, bubeník Lars Ulrich a druh˘ kytaris-
ta Kirk Hammett jim dovolili nahlédnout do nejsoukromûj‰ího zákulisí
Ïivota své legendární kapely, která se po dvaceti letech ocitla nebezpeã-
nû blízko kolapsu. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 25. záfií 19.30
Pánská jízda

Komedie (âR 2004)
Nová ãeská komedie o muÏích, ktefií zkusili Ïít bez Ïen aneb Co dûlat,
kdyÏ vám po manÏelce zbude jenom fotka. Debutující reÏisér Martin
Kotík natoãil ta‰kafiici, jakou jsme dosud nevidûli. Inspiroval se pfiitom
sitcomy typu Îenat˘ se závazky nebo Sex ve mûstû. V hlavních rolích:
Martin Dejdar, Josef Abrhám, Ondfiej Vetch˘ a dal‰í. MládeÏi pfiístupn˘

pátek 1. fiíjna 19.30
Velká Ïranice

Alegorie (Francie/Itálie 1973)
Pilot dopravního letadla Marcello, majitel restaurace a vynikající kuchafi
Ugo, televizní pracovník Michel a soudce Philippe se spoleãnû vydávají
na prodlouÏen˘ víkend, aby se ve starém domû na odlehlém okraji PafiíÏe
oddali svefiepé a sebezniãující Ïranici. Kultovní Ferreriho film se skvû-
l˘m obsazením pfiedkládá apokalyptickou vizi konce „pfieÏraného“ lid-
stva. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 2. fiíjna 19.30
Baba na zabití

âerná komedie (USA 2003)

Danny DeVito se rozhodl navázat na úspûch své Války Roseov˘ch a na-
toãil dal‰í ãernou komedii o jednom nádherném domû a nelítostném bo-
ji, kter˘ o nûj svedou jeho obyvatelé. Mlad˘ pár v˘hodnû koupí staroby-
l˘ luxusní dÛm s jedinou vadou. V prvním patfie totiÏ bydlí (za regulo-
vané nájemné) paní Connellyová, roztomilá stafienka, tak tak na umfiití.
JenÏe, jak se ukáÏe, v‰eteãné nájemnici se nejen nechce umfiít, ale ani dû-
lit o nádherné sídlo. Pfiístupn˘ od 15 let

a Filmového klubu

Velká metalová Ïranice
Filmov˘ klub pfiipravil na pfielom záfií a fiíjna dvû filmové lahÛdky, z ni-

chÏ kaÏdá si jistû najde své vyhranûné publikum. V pátek 24. záfií by si

mûli do kina zajít nejen fanou‰ci legendární heavy metalové kapely

Metallica, ale vÛbec v‰ichni pfiíznivci Ïánru hudebního dokumentu.

Snímek dvojice Joe Berlinger a Bruce Sinofsky nabízí otevfien˘ pohled

do zákulisí, ba pfiímo do intimity Ïivota metalov˘ch superhvûzd, jejichÏ

sláva uÏ se zdála pfiekroãit svÛj zenit.

Dokumentaristick˘ tandem Berlinger - Sinofsky byl pÛvodnû najat hu-

dební firmou Elektra, aby natoãil úplnû bûÏné promovideo, propagující

nové album Metallicy s názvem St. Anger. Bûhem dvouletého natáãení

se v‰ak obyãejn˘ propagaãní materiál jaksi „zvrhnul“ a vznikl ojedinû-

l˘ hudební dokument, zachycující mnohem víc, neÏ bylo plánováno.

O tom, jak fascinující filmy mohou touto cestou vzniknout, vypovídá

nedávno promítan˘ snímek Ztracen v La Mancha, kter˘ mûl b˘t pro

zmûnu klasick˘m filmem o filmu Terryho Gilliama, ale nakonec se stal

strhujícím dramatem

u‰tvaného reÏiséra,

marnû usilujícího do-

konãit své vysnûné

dílo. Stejnû jako

v pfiípadû nûkdej‰ího

Monty Pythona i ve

filmu Metallica:
Some Kind of
Monster divák pozná

ãleny slavné kapely

ve chvílích jejich

tvÛrãí krize a zahlédne nikoliv pozlátkovou harmonii v rámci realizaã-

ního t˘mu, kter˘ „na nûãem“ pracuje, ale spí‰e okamÏiky tápání, chao-

su a vzájemn˘ch neshod, jeÏ tvorbu provázejí mnohem ãastûji.

Autofii dokumentu navázali na styl direct cinema ãi cinéma-vérité, tedy

pravdivého kina, jeÏ v˘hradnû zaznamenává bûh událostí beze snahy do

nich zasáhnout, posunout dûj kupfiedu, manipulovat otázkami, rozhovo-

ry apod. V duchu této tendence se nevyh˘bají ani nelichotiv˘m scénám

hádek mezi zakládajícími ãleny Metallicy, zpûvákem a kytaristou

Jamesem Hetfieldem a bubeníkem Larsem Ulrichem, nezastírají fakt, Ïe

frontman kapely prodûlal protialkoholní léãbu a Ïe nahrávací studio do-

konce muselo povolat psychoterapeuta, aby mohla b˘t deska vÛbec do-

konãena. Zamûfiují se v‰ak i na úsilí nastalou krizi pfiekonat a pfiivést

práci na nahrávce za kaÏdou cenu do konce.

Na první fiíjnov˘ pátek je v programu r˘mafiovského kina pfiipravena ji-

ná legenda - francouzsko-italsk˘ film Velká Ïranice reÏiséra Marca

Ferreriho z roku 1973. Název napovídá mnohé nejen o tématu pfiíbûhu,

ale i o jeho znaãné nadsazenosti, ba provokativnosti, dosahující absurd-

ních rozmûrÛ. Pomûrnû jednoduch˘ dûj má totiÏ dle pfiání autora fun-

govat jako alegorie, ãi spí‰e karikatura fenoménu na‰í doby - konzum-

ního stylu Ïivota moderní civilizace a kultu tûlesné slasti.

âtyfii pfiátelé, váÏení muÏi v nejlep‰ích letech, finanãnû zaji‰tûní a bez

zjevn˘ch osobních problémÛ, se scházejí na osamûle stojícím statku

jednoho z nich, aby spoleãnû strávili prodlouÏen˘ víkend. Soudce

Philippe (Phillipe Noiret), kuchafi Ugo (Ugo Tognazzi), televizní pra-

covník Michel (Michel Piccoli) a pilot Marcello (Marcello Matroianni)

tvofií ponûkud netypickou skupinku, nicménû spojuje je jedna vá‰eÀ -

jídlo. ¤ekli bychom, dobrá, se‰li se, aby si odpoãinuli od hektického Ïi-

vota ve velkomûstû a dali si trochu do nosu. Proã ne? JenÏe tito dÛstoj-

ní muÏové se rozhodli pro nûco jiného, pro nûco ‰íleného. Chtûjí se 

ujíst k smrti.

Marco Ferreri nám nepfiedkládá Ïádné jasné vysvûtlení podivného jed-

nání sv˘ch postav. Jejich chování v‰ak vykazuje známky naprosté bez-

v˘chodnosti, fatální nutnosti. Není pfiitom heroizováno, odhodlání spá-

chat sebevraÏdu prostfiednictvím absolutního obÏerství pÛsobí spí‰e

grotesknû, tedy smû‰nû a dûsivû zároveÀ. âtvefiice, k níÏ se postupnû

pfiidají i Ïenské postavy prostitutek (protoÏe i chtíã patfií k slasti) a kor-

pulentní uãitelky Andrey, je ve svém nezfiízeném rozko‰nictví krajnû

odpudivá a na toto vyznûní klade Ferreri zvlá‰tní dÛraz. Postavy jsou

tak moÏná aÏ neskuteãné, av‰ak to, co zosobÀují, tedy konzum, to sku-

teãné je a navzdory alarmujícím podobenstvím typu Velké Ïranice stále

bují, kypí a hrozí pohltit ve‰keré lidstvo i lidství. ZN



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT16/2004

16

Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Zajímavosti z Bfiidliãné
• V pátek 13. srpna, pfies v‰echny povûry

spojené s tímto datem, se na stfielnici biat-

lonového klubu se‰lo asi ãtyfii sta divákÛ,

aby si poslechli folkovou muziku na dru-

hém roãníku KAL Festu. Na pódiu se pfied-

stavili místní hudebníci a kapely: Wolné

sdruÏení, Keltgrass Band, ZlomeÀáci a pís-

niãkáfi René Litvík, dále z Albrechtic pfiije-

la kapela Stopa, z Bruntálu pak Arest a dal-

‰ími byli Hofiínkovi a Ba‰trÀákovi. Do ve-

ãerních hodin se uskuteãnila vût‰ina vy-

stoupení, neÏ pfii‰el dé‰È, ale vût‰ina úãast-

níkÛ se bavila dál aÏ do pozdních hodin.

Toto pfiíjemné folkové setkání mûlo stejnû

jako to loÀské neãekan˘ ohlas, proto orga-

nizátofii váÏnû uvaÏují, Ïe v dal‰ích letech

by se z tohoto témûfi rodinného setkání stal

tradiãní folkov˘ festival.

• Ve dnech 28. - 29. srpna byl uspofiádán na

tenisov˘ch dvorcích v Bfiidliãné 2. roãník te-

nisového turnaje o pfieborníka mûsta

Bfiidliãné neregistrovan˘ch hráãÛ. Pfiihlásilo

se ãtrnáct hráãÛ z Bfiidliãné, R˘mafiova

a Uniãova. Poãetné divácké publikum bylo

svûdkem fiady zajímav˘ch a kvalitních zápa-

sÛ, jak první den ve dvouhrách, tak v nedûli

ve ãtyfihrách. Nakonec se ve finále dvouhry

utkali dva favorizovaní hráãi, a to Pavel

Vládek mlad‰í proti Michalu Minichovi.

Zvítûzil a pohár získal Pavel Vládek, kter˘

spoleãnû se sv˘m otcem Pavlem pfiidal 

i vítûzství ve ãtyfihfie. Tfietí místo v jednotliv-

cích obsadil Roman Krã. Dal‰í pofiadí ve

ãtyfihrách: na druhém místû skonãili Matské

se Sadovsk˘m a tfietí byli Josef Vesel˘ spolu

s Motykou, kter˘ byl zároveÀ hlavním orga-

nizátorem a patfií mu dík za dobrou organiza-

ci turnaje. Stejné podûkování patfií i sponzo-

rÛm celého klání - AL INVEST Bfiidliãná, 

a. s., UNISCO, Spoleãensk˘ dÛm, ALPEN

MÖBEL, EASY CONTROL Morava,

Cukrárna, Pivnice a Bar, V.A.B. a Potraviny

Vlasta.

• Dobrou sportovní úroveÀ stále prokazují

mladí ‰achisté, ktefií dosahují velmi dobr˘ch

v˘sledkÛ na turnajích v rámci kraje. V sou-

ãasné dobû je nejlep‰í hráãkou Bfiidliãné

Michaela Ondrová, která se zúãastnila jako

ãlenka Slavoje Bruntál extraligy mlad‰ího

dorostu âR s pln˘m bodov˘m ziskem a vel-

kou mûrou se podílela na úspûchu druÏstva

Bruntálu, které získalo bronzové medaile.

Jejím souãasn˘m trenérem je mezinárodní

mistr Robert Cvek z Krnova. Vûfiíme, Ïe pod

jeho vedením bude svou v˘konnost neustále

zvy‰ovat a Ïe zaznamenáme její dal‰í a v˘-

znamnûj‰í úspûchy. Daniel Mach

Z historie a souãasnosti klubu biatlonu v Bfiidliãné
Jeho poãátky sahají aÏ do polo-

viny 60. let minulého století a té-

mûfi tfiicet let byl biatlon provo-

zován v rámci masovû brann˘ch

sportÛ v tehdej‰ím Svazarmu.

V té dobû nás velmi úspû‰nû a na

vysoké celostátní úrovni repre-

zentovali napfiíklad J. Lipka, 

M. Danûk, J. Lachnit, M. Janík,

kter˘ se stal mistrem republiky,

nebo souãasn˘ starosta mûsta 

M. Volek, z Ïen pfiedev‰ím Eva

Häuslerová. Z organizaãních

pracovníkÛ pfiipomeÀme namát-

kou J. Rektofiíka, Z. Lehnarta, 

J. Kováãe st., V. Koãvaru a desítky

dal‰ích technick˘ch pracovníkÛ.

V první polovinû 90. let zaãala

ãinnost klubu stagnovat, dochá-

zelo k organizaãním zmûnám.

V roce 1997 získal klub právní

subjektivitu a aktivní ãinnost se

zaãala znovu zdárnû rozvíjet.

Nyní tvofií ãlenskou základnu ‰e-

desát ãlenÛ, z nichÏ asi polovina

aktivnû závodí a zb˘vající ãást

tvofií kvalifikovaní rozhodãí

a organizaãní pracovníci, ktefií

jsou díky sv˘m zku‰enostem zá-

rukou odborného vedení, hlavnû

dûtí a mládeÏe, i velmi úspû‰né-

ho pofiádání celostátních soutûÏí.

Zásluhu na tom, Ïe se biatlon

stal jedním z nejoblíbenûj‰ích

sportÛ v na‰em regionu, mají

velkou mûrou trenéfii a rozhodãí

nastupující generace, jako jsou

V. Volek, J. Kováã mlad‰í, 

J. Opatrn˘, Z. Ko-

vafiíková, O. Ku-

bûnka, K. Kre-

ãmer a dal‰í.

Základem ãin-

nosti klubu je

v˘chova pfied-

Ïákovsk˘ch ka-

tegorií, tzv. pfií-

pravka, a trénin-

ková a závodní

ãinnost Ïákov-

sk˘ch kategorií.

Îákovské druÏ-

stvo se sv˘mi

v˘kony fiadí ne-

jen k nejlep‰ím v rámci kraje,

ale i v celé âR! V poslední do-

bû projevila sportovní centra

v republice zájem o devût na-

‰ich ÏákÛ, z nichÏ pût uÏ pfiestup

uskuteãnilo. Vzhledem k tûmto

v˘sledkÛm zfiídil âesk˘ svaz bi-

atlonu ve spolupráci s minister-

stvem ‰kolství v˘uku biatlonu

ve sportovních tfiídách

v Bruntále pod metodick˘m ve-

dením trenéra na‰eho klubu Ing.

J. Kováãe mlad‰ího.

Za dobu existence klubu získali

na‰i závodníci v rÛzn˘ch katego-

riích a disciplínách 27 titulÛ

mistra âR. Od roku 1999 zvítû-

zilo Ïákovské druÏstvo tfiikrát

v soutûÏi o âesk˘ pohár v letním

biatlonu, v zimním âeském po-

háru bylo ãtyfiikrát na 3. místû.

To svûdãí nejen o kvalitní práci

v‰ech trenérÛ a funkcionáfiÛ, ale

také o dobré spolupráci klubu

s rodiãi, ‰kolou a dal‰ími organi-

zacemi. I kdyÏ klub povaÏuje za

svou hlavní ãinnost práci s Ïá-

kovsk˘mi kategoriemi, musí za-

jistit tréninkovou a závodní ãin-

nost tûm sportovcÛm, ktefií neod-

cházejí do sportovních center.

Klub dále spolupracuje velmi

úzce s oddílem lyÏování, za kte-

r˘ nûktefií biatlonisté aktivnû zá-

vodí v bûhu na lyÏích. Klub vel-

mi dobfie spolupracuje s mûst-

sk˘m úfiadem a jin˘mi instituce-

mi pfii pofiádání rÛzn˘ch sportov-

nû-spoleãensk˘ch akcí pro vefiej-

nost, o kter˘ch budeme i nadále

informovat. Daniel Mach,

dopisovatel mûsta Bfiidliãné

Ilustraãní foto

Ilustraãní foto

Foto: autor
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Dal‰í akce Kry‰tof
na na‰ich silnicích

Stejnû jako na území celé republiky probû-

hla ve dnech 8. - 12. záfií v okrese Bruntál

rozsáhlá dopravnû bezpeãnostní akce. Od

stfiedy do nedûle provádûli policisté pofiád-

kové a dopravní policie kontroly na vybra-

n˘ch úsecích silnic celého okresu.

Tentokrát se na akci podílely i celní úfiady.

Bûhem celé akce policisté zkontrolovali ví-

ce neÏ 4 000 vozidel a zjistili celkem 835

dopravních pfiestupkÛ, za nûÏ vybrali na

pokutách 143 200 Kã. Nejãastûj‰ím pro-

hfie‰kem bylo pfiekroãení nejvy‰‰í povolené

rychlosti, jednadvacet fiidiãÛ vyjelo bez fii-

diãského prÛkazu a ‰estkrát bylo zji‰tûno

poÏití alkoholu pfied jízdou. Za pfiestupek

byl pokutován i jeden chodec a jeden cyk-

lista. Opût se ukázalo, Ïe vozidla na na‰e

silnice pomûrnû ãasto vyjíÏdûjí v nevyho-

vujícím technickém stavu, za coÏ bylo po-

trestáno devadesát fiidiãÛ. ·lo nejãastûji

o závady t˘kající se stavu pneumatik, karo-

serie, povinné v˘bavy vozidel, ale i po‰ko-

zení skel apod. Pfii dopravních kontrolách

se policistÛm podafiilo zadrÏet pût pachate-

lÛ trestné ãinnosti.

Svou jízdu zakonãil na stfie‰e
Ve stfiedu 8. záfií bylo zahájeno trestní stí-

hání ‰estadvacetiletého muÏe pro trestn˘

ãin ublíÏení na zdraví. Skutku se mûl do-

pustit vpodveãer 23. ãervna jako fiidiã

Opelu Calibra, kdyÏ pfii prÛjezdu série za-

táãek mezi Václavovem a Malou ·táhlí vy-

jel do protismûru, kde se lekl protijedoucí-

ho vozidla, strhl fiízení, vyjel mimo vozov-

ku, nûkolikrát se s autem pfietoãil a skonãil

na stfie‰e opût na silnici. Pfii nehodû utrpûla

jeho spolujezdkynû na zadním sedadle tûÏ-

ká zranûní, z nichÏ se léãila déle neÏ mûsíc.

Lehãí zranûní utrpûl i dal‰í spolujezdec na

pfiedním sedadle. Hmotná ‰koda na autû ãi-

nila sto tisíc korun. Trestní stíhání fiidiãe je

vedeno na svobodû.

Z vypÛjãen˘ch kalhot
zmizel mobil

Devatenáctiletá dívka z Bfiidliãné je pode-

zfielá z odcizení mobilního telefonu. Ke

krádeÏi mûlo dojít veãer 18. srpna v klubu

v R˘mafiovû pfii zkou‰ení kalhot, ve kte-

r˘ch mûla po‰kozená ‰estnáctiletá majitel-

ka svÛj mobil.

Vydírání a ublíÏení
na zdraví nebude potrestáno

Devatenáctilet˘ mladík podezfiel˘ z vydírá-

ní a ublíÏení na zdraví vyhroÏoval ‰estnác-

tiletému hochovi, Ïe pokud bude vypovídat

v trestní vûci, která byla proti podezfielému

vedena, „zmlátí jej do krve“. Na dÛkaz, Ïe

vûc myslí váÏnû, uhodil chlapce nejménû

pûtkrát pûstí do obliãeje. KdyÏ po‰kozen˘

klesl na zem a slíbil, Ïe udûlá, co podezfie-

l˘ chce, agresivní mladík jej navíc kopnul

kolenem do nosu, ãímÏ mu zpÛsobil nalo-

mení nosních kÛstek a otfies mozku.

Policisté zjistili, Ïe podezfiel˘ s po‰koze-

n˘m jsou pfiíbuzní, a jelikoÏ zbit˘ hoch vy-

uÏil svého práva neudûlit souhlas k trestní-

mu stíhání podezfielého, byl 30. srpna pfií-

pad odloÏen.

PoÏár seníku bude stát miliony
Nûkolikamilionová ‰koda vznikla poÏárem

velkokapacitního seníku, ke kterému do‰lo

30. srpna v Huzové. Na místû zasahovali

hasiãi z R˘mafiova, Bruntálu, Bfiidliãné,

Huzové, Lomnice a Dûtfiichova. Vzhledem

k povaze, rozsahu a intenzitû poÏáru necha-

li oheÀ pod odborn˘m dozorem vyhofiet.

Dle pfiedbûÏn˘ch odhadÛ majitele znamená

po‰kození budovy seníku a shofiení 650 tun

sena finanãní ztrátu pfiibliÏnû 11,5 milionu

korun. Okolnosti pfiípadu a pfiíãina vzniku

poÏáru jsou pfiedmûtem dal‰ího ‰etfiení.

Pr˘ ho ohrozilo protijedoucí auto
Nedaleko Sovince se 31. srpna stala do-

pravní nehoda, kterou mûl údajnû zapfiíãinit

neznám˘ protijedoucí vÛz. Pfii projíÏdûní

zatáãky mûl najet fiidiãi Opelu do jeho jízd-

ního pruhu. ¤idiã Opelu ve snaze zabránit

sráÏce vjel na pravou krajnici, dostal smyk,

strhl volant, vyjel mimo komunikaci a na-

razil do stromu. Ke stfietu s protijedoucím

dosud nezji‰tûn˘m vozidlem nedo‰lo. Na

Opelu vznikla ‰koda za sto tisíc korun.

¤idiã byl lehce zranûn. 

Îena zpronevûfiila cukroví
V souãasnosti bylo zahájeno trestní stíhání

‰estatfiicetileté Ïeny z Horního Mûsta pro

trestn˘ ãin zpronevûry. Skutku se mûla do-

pustit koncem roku 2002 jako obchodní zá-

stupkynû, kdyÏ pfievzala ve velkoskladu

cukrovinek na ·umpersku zboÏí za úãelem

prodeje. Vybranou trÏbu ve v˘‰i nejménû

osmnácti tisíc korun majiteli velkoskladu

v‰ak neodevzdala a pfied vánoãními svátky

ji pouÏila pro vlastní potfiebu.

V pfiíkopu skonãili oba
Dopravní nehoda se zranûním cyklisty se

stala 3. záfií mezi Skalami a R˘mafiovem.

¤idiã Favoritu nepfiizpÛsobil rychlost jízdy

sv˘m schopnostem, stavu a povaze vozovky

a pfii prÛjezdu prudké zatáãky se dostal do

smyku. Vjel do levé poloviny silnice a na-

razil do protijedoucího cyklisty. Ten po stfie-

tu s kola spadl do pfiíkopu a utrpûl zranûní

s dosud nezji‰tûnou dobou léãení. Také fiidiã

Favoritu vjel s autem do pfiíkopu a narazil

do stromu. Zranûní neutrpûl, ale na autû si

zpÛsobil ‰kodu za tfiicet tisíc korun.

Cyklista zranûn pfii pfiedjíÏdûní
U areálu firmy ve Velké ·táhli pfiedjíÏdûl

31. srpna brzy ráno fiidiã Felicie cyklistu.

Po manévru zaãal fiidiã automobilu odbo-

ãovat vpravo, takÏe do‰lo ke stfietu s cyk-

listou. Ten byl pfii nehodû lehce zranûn.

Hmotná ‰koda ãiní tisíc korun.

Dopravní nehoda následkem
epileptického záchvatu

V sobotu 4. záfií projíÏdûl Bfiidliãnou ve

Fabii fiidiã, kter˘ bûhem jízdy náhle dostal

epileptick˘ záchvat. Vyjel mimo silnici,

pfierazil kovové zábradlí a narazil do beto-

nového sloupu. Celková ‰koda se vy‰plha-

la nad osmdesát tisíc korun. ¤idiãi poskyt-

la první pomoc rychlá záchranná sluÏba

a poté byl pfievezen do nemocnice.

Autobazar obûtí
úvûrového podvodníka

V tûchto dnech zapoãalo trestní stíhání

dvacetiletého mladíka ze ·umperska, jenÏ

se dopustil letos v kvûtnu úvûrového pod-

vodu, kdyÏ v R˘mafiovû pfii uzavírání lea-

singové smlouvy prostfiednictvím autoba-

zaru zakoupil Peugeot 406 a pfiitom v lea-

singové smlouvû zámûrnû uvedl nepravdi-

v˘ údaj t˘kající se v˘‰e jeho mûsíãního pfií-

jmu. Uvedená ãástka neodpovídá skuteã-

nosti a mladík navíc nehradí mûsíãní splát-

ky. Po vozidle je vyhlá‰eno pátrání.

KÛÀ viníkem havárie
Ve Îìárském Potoce do‰lo 7. záfií ke kuri-

ózní sráÏce zvífiete se dvûma auty. Pfii tahá-

ní dfieva se utrhl z postrojÛ kÛÀ, vybûhl na

silnici a narazil do Felicie a následnû i do

Avie projíÏdûjící v protismûru. Ke zranûní

osob ani konû nedo‰lo. Na Felicii ale

vznikla asi dvacetitisícová ‰koda a na Avii

je‰tû o pût tisíc korun vy‰‰í.

PÛjãoval si a nevracel
Policejní inspektor skupiny kriminální po-

licie a vy‰etfiování v Bruntále zahájil v pá-

tek 10. záfií trestní stíhání ãtyfiiaãtyfiicetile-

tého muÏe z R˘mafiova. MuÏ je obvinûn

z toho, Ïe na jafie roku 2001 pod rÛzn˘mi

záminkami vylákal od svého známého

pÛjãku ve v˘‰i 5 000 marek (pfiibliÏnû 

87 000 Kã) s tím, Ïe ji v krátké dobû vrátí,

coÏ dosud neudûlal. Jeho skutek je ‰etfien

jako trestn˘ ãin podvodu.

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál
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Zajímavost

Rostou? Rostou ...
Takfika ze dne na den se urodilo manÏelÛm
Kopeãn˘m z Albrechtic u R˘mafiova na 4 - 5 m2

jejich zahrádky jedenaosmdesát hub odbornû na-
z˘van˘ch bedla ãervenající (Lepiota rhacodes).
„Nevûfiila jsem vlastním oãím a zavolala
manÏela, aby se na tu nadílku pfii‰el podí-
vat,“ svûfiila se paní Kopeãná a dodala, Ïe

neví, co je pfiíãinou takové úrody bedel.

Pfiipou‰tí, Ïe by mohla b˘t zpÛsobena hro-

mádkou kompostu, kterou si pfiivezli kdysi

dávno na zahrádku a na které nyní bedly

vyrostly. Na otázku, co s bohatou úrodou

manÏelé zam˘‰lejí udûlat, odpovûdûl pan

Kopeãn˘: „Zcela urãitû si z nich pfiipraví-
me oblíbené fiízky, nûco rozdáme a nûco dá
manÏelka do polévky a omáãky.“
Podle mykologÛ je bedla velmi dobrá jedlá

houba. Chutné jsou zejména klobouky pfii-

pravené na másle, sypané kmínem nebo 

obalované v mouce ãi trojobalu. Tfienû jsou

tuhé, ale dají se upotfiebit, jak poznamenal

pan Kopeãn˘, do polévek, ãerstvé i su‰ené

nebo semleté na houbov˘ prá‰ek.

Bedla ãervenající se ov‰em mÛÏe podle od-

borníkÛ snadno zamûnit s pfiíbuznou bed-

lou zahradní (Le-
piota hortensis),
která roste v za-

hradách, parcích

a na kompostech.

Má hnûdou hlízu

a je údajnû jedo-

vatá. Je patrnû to-

toÏná s bedlou je-

dovatou (Lepiota
venenosa), popsa-

nou ve Francii.

Bedle ãervenající

se trochu podobá

Ïampión lesní (Aga-
ricus sylvaticus),

kter˘ má v‰ak

svoji charakteristickou vÛni. Naopak bedla

vysoká (Lepiota procera) se od bedly ãer-

venající li‰í tím, Ïe její duÏnina vÛbec ne-

ãervená.  JiKo

Pradûd, dobr˘ duch hor, se objevil na kopci Lehestein
Hodinu cesty na západ od A‰e je

nûmecká vesniãka Wurzbach.

Nad ní se do v˘‰ky 742 m vypí-

ná vrch Lehestein. Stávala tu

rozhledna, ale v rozdûleném

Nûmecku se nehodilo koukat

k sousedÛm, a tak byla strÏena. 

Osm hodin cesty na v˘chod od

A‰e je ãeská vesniãka Malá

Morávka. Nad ní se vypíná do

v˘‰ky 1492 m hora Pradûd. Na

ní také stávala rozhledna, krás-

ná, kamenná. Zniãil ji zub ãasu.

A dobr˘ duch hory, rovnûÏ

Pradûd, tak pfii‰el o okrasu svého

domova. Nahradila ji vûÏ mno-

hem vût‰í a mohutnûj‰í.

Tam, kde je Malá Morávka, Ïili

kdysi lidé, pro které byla kamen-

ná rozhledna symbolem domova.

Ti stejní lidé dnes Ïijí tam, kde je

Wurzbach. A ta kamenná stavba

je pro nû stále stejn˘m symbo-

lem. Altvater je Pradûd,

Altvatergebirge jsou Jeseníky,

Altvaterland je Jesenicko,

Altvaterturm je pradûdská vûÏ.

Mûli touhu postavit vûÏ znovu.

Pradûd byl obsazen vysílaãem,

a tak hledali jin˘ kopec. Neuspûli.

Lehestein byl voln˘, byl na roz-

hlednu zvykl˘, a proto neváhali.

Sehnali kámen, vyhlásili sbírku

a Altvaterturm se nyní vypíná na

kopci Lehestein ve stejné kráse,

jako se kdysi vypínal na Pradûdu.

MuÏ, kter˘ jej postavil, se jmenu-

je Kurt Weese a je sedmdesátník.

Je ‰Èastn˘. Podafiilo se mu pro

dal‰í generace zachovat symbol

rodného kraje.

Byl 28. srpen 2004

a na kopci Lehestein

se slavnostnû oteví-

rala pradûdská roz-

hledna. A kdo tam

mûl b˘t, ten tam byl.

Z Malé Morávky

vyrazila malá sku-

pinka zastoupená

p fi e d s t a v i t e l k o u

Zemû dûda Pradûda

Ljubou Kielarovou

a moráveck˘m sta-

rostou Petrem

Pechou, ktefií po

cestû pfiibrali obãan-

ku Václavova Evu

Procházkovou a sta-

rostu Staré Vsi

Pavla Hejska. Panu

Weesemu dovezli

dar, kter˘ bude ve

vûÏi vystaven - ob-

raz Petrov˘ch ka-

menÛ od malífie

V l a d i m í r a

Holubce. A také

Pradûd ve formû

zdravotních kapek.

Na slavnosti se se-

‰ly asi tfii tisíce lidí.

Mnozí mluvili ães-

ky v˘bornû, mnozí

obstojnû, mnozí

trochu. Ale v‰ichni

vyjadfiovali vfiel˘

vztah k rodnému

kraji, pfiátelství

k jeho souãasn˘m

obyvatelÛm a ani

slovem se nezmíni-

li o tom, Ïe by chtû-

li cokoli vrátit.

V tomto pfiátelském

duchu vyznívaly i projevy du-

chovních pfii ekumenické boho-

sluÏbû. Té se zúãastnil i bruntál-

sk˘ faráfi âeskobratrské církve 

evangelické Ludvík Klobása.

Nazval rozhlednu vûÏí odpu‰tûní

a smífiení. V‰ichni fieãníci hovofii-

li o tom, Ïe Nûmci zpÛsobili zlo

a byli za to potrestáni. Ale je ãas

zbavit se bolesti z kfiivd a zaãít se

scházet za vytvofiením nového

pfiátelství a nové spolupráce.

Zvlá‰tû teì, kdyÏ jsme se znovu

se‰li v jedné unii.

Ve vûÏi bude v‰echno pfiipomí-

nat Jeseníky. Bude tam muzeum,

kde budou prezentovány jesenic-

ké obce, ‰umperské nádraÏí,

Zemû dûda Pradûda apod. Na

cimbufií jsou umístûny mapy,

které ukazují do v‰ech svûto-

v˘ch stran, kter˘m smûrem

z Pradûdu leÏí která obec. Je tam

také restaurace se znaky jesenic-

k˘ch obcí na stûnách a tfii krásné

kavárny.

A je pravdou, Ïe na slavnosti se

objevil i sám Pradûd, duch hor.

Pfiál v‰em zdraví a také celou

vûÏ pro‰el a pochválil. Musel se

s mnoh˘mi úãastníky slavnosti

fotografovat, a to i bûhem boho-

sluÏby. Rodáci z Jesenicka byli

pfiítomností Pradûda nad‰eni

a ten jim slíbil, Ïe jeho náv‰tûva

není poslední. A také je pozval

do JeseníkÛ a na horu Pradûd. 

Pavel Hejsek
Fota: archiv Pavel Hejsek
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Seriál

Návraty ke studnám VIII.
Problematika zafiízení na doúpravu vody - vodních filtrÛ - 2. ãást

Pokud se pfiece jenom nûkdo roz-

hodne pro alternativu domácí doú-

pravy vody, doporuãujeme fiídit se

následujícími pravidly:

1) Informujte se o kvalitû své vo-

dy a druhu kontaminace, pfiípadnû

si nechte udûlat rozbor. Jsou-li li-

mity nûkter˘ch ukazatelÛ pfiekro-

ãeny, konzultujte s místní hygie-

nickou stanicí jejich zdravotní ri-

ziko. UvaÏte, zda je úprava vody

ze zdravotního hlediska opravdu

nutná - ãasto b˘vají dÛvody úpra-

vy spí‰e technické neÏ zdravotní

(napfi. zmûkãení vody), ale priori-

tou by mûlo b˘t zdraví. NesnaÏte

se upravovat vodu v˘raznû zneãi‰-

tûnou.

2) Podle pfiísloví „dvakrát mûfi, jed-

nou fieÏ“ si radûji nechejte udûlat 

opakovan˘ rozbor v akreditované

laboratofii dfiíve, neÏ zaãnete kopat

novou studnu nebo investovat de-

setitisíce do domácí vodárny.

ZvaÏte v‰echny alternativy a jejich

finanãní náklady.

3) Pfii rozhodování o koupi zafiíze-

ní vyhledávejte odborné informace

nezávislé na prodejci.

4) ObraÈte se nezávisle nejménû na

tfii firmy zab˘vající se úpravou vo-

dy. Po‰lete jim v˘sledky rozboru

své vody a poÏadavky na úãel

a mnoÏství upravené vody a vyÏá-

dejte si nabídku technického fie‰e-

ní, kvality upravené vody, pofiizo-

vacích a provozních nákladÛ, náro-

kÛ na obsluhu a údrÏbu, záruky

a servisu.

5) Pfii nákupu zafiízení vyÏadujte

urãité a jasné informace o prÛtoku,

úãincích, podmínkách provozu

a Ïivotnosti (v‰e musí b˘t uvedeno

v návodu). Pokud u pfiístrojÛ typu

„point-of-use“ prÛtok uveden není

nebo je vût‰í neÏ 0,5 l/min., je dob-

ré dodrÏovat vyzkou‰ené pravidlo,

Ïe na jednosloÏkov˘ch sorpãních

filtrech, jak˘mi jsou filtry z aktiv-

ního uhlí, by mnoÏství pfiefiltrova-

né vody za jednu minutu mûlo b˘t

pfiibliÏnû rovno nebo men‰í, neÏ je

objem loÏe aktivního uhlí ve filt-

raãní vloÏce. Pfii rychlej‰ím prÛto-

ku je filtrace neúãinná!

6) Kupujte jen takové zafiízení, je-

hoÏ v˘kon a úãinnost odpovídají

va‰im poÏadavkÛm. V návodu by

mûlo b˘t jasnû uvedeno, které látky

je pfiístroj schopen odstranit a které

ne. Nevolte pfiístroje na bázi re-

verzní osmózy, deionizace nebo

destilace, které jsou sice úãinné, ale

zároveÀ vodu zcela demineralizují

(zbavují v‰ech nezbytn˘ch mine-

rálních látek), ãímÏ vzniká témûfi

destilovaná voda, která nemá cha-

rakter vody pitné a nelze ji pouÏí-

vat jako její trvalou náhradu. Její

dlouhodobá konzumace pfiedstavu-

je prokázané zdravotní riziko.

7) NepouÏívejte pro úpravu pitné

vody magnetickou nebo elektro-

magnetickou úpravu vody, která

má sníÏit tvorbu vápenat˘ch usaze-

nin v potrubí. Dosud nebyla nikde

na svûtû provedena Ïádná lékafiská

studie, která by prokázala zdravot-

ní nezávadnost takto upravené vo-

dy pfii trvalém poÏívání.

8) Po uvedení do provozu je vhod-

né ovûfiit kvalitu upravené vody,

zda odpovídá deklarovan˘m para-

metrÛm. Zákazník by mûl do kupní

smlouvy prosadit odpovûdnost do-

davatele za kvalitu upravené vody.

9) Po odstavení z provozu pfiístroj

propláchnûte, po del‰í odstávce ne-

jménû 15 - 20 minut. Pokud je ka-

pacita uvádûna poãtem proteklého

objemu (litrÛ), sledujte peãlivû

svou spotfiebu. Filtraãní náplÀ vy-

mûÀujte v intervalech doporuãe-

n˘ch návodem.

10) NepouÏívejte filtrát pro pfiípra-

vu kojenecké stravy.

11) V‰echny pfiístroje musí odpoví-

dat hygienick˘m poÏadavkÛm sta-

noven˘m ve vyhlá‰ce MZ 

ã. 37/2001 Sb. Kopii dokladu

o shodû s tímto pfiedpisem vyÏaduj-

te po prodejci.

Vzhledem k v˘‰e uveden˘m rizi-

kÛm je nutno zdÛraznit hlavní hy-

gienickou zásadu: Za nejvhodnûj‰í

a nejzdravûj‰í by mûl b˘t vÏdy po-

vaÏován kvalitní zdroj vody, z nû-

hoÏ nemusí b˘t voda nijak upravo-

vána. (Zdroj: SZÚ Praha)
Tímto ná‰ seriál ãlánkÛ o studnách

konãí.
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)

6. Vnitfiní krvácení a ‰okové
stavy
Nejãastûji se setkáváme s krvácením do
dutiny bfii‰ní, které vzniká po úderu do ob-

lasti bfiicha. Dochází k poranûní kfiehk˘ch,

bohatû prokrven˘ch orgánÛ - jater, sleziny,

ledvin. Krvácení do dutiny hrudní vzniká

po zhmoÏdûní nebo stlaãení hrudníku zevní-

mi silami (náraz hrudníku na volant), pora-

nûní komplikují zlomeniny Ïeber. V˘ron kr-

ve b˘vá zpÛsoben poranûním plic, srdce

a velk˘ch cév. Krvácení do mûkk˘ch tkání
provází zlomeniny dlouh˘ch kostí (stehenní,

paÏní), kdy krev vytéká z kostní dfienû mezi

svaly.

ZávaÏnost a záludnost vnitfiního krvácení tkví

ve skuteãnosti, Ïe není viditeln˘ alarmující

proud krve, vytékající z rány. K podezfiení pfii-

spívá, známe-li mechanismus úrazu, pfii kte-

rém vnitfiní krvácení mÛÏeme pfiedpokládat

(napfi. pfiejetí bfiicha kolem vozidla).

NejzávaÏnûj‰ími pfiíznaky a ãasto jedin˘mi

známkami vnitfiního krvácení jsou známky
rozvíjejícího se ‰oku.

V tomto pfiípadû je víc neÏ kdy jindy bezpro-

stfiednû ohroÏen Ïivot ãlovûka. Jen ãasné pro-

vádûní proti‰okov˘ch opatfiení - pfiedev‰ím

uloÏení do proti‰okové polohy a co nejrych-
lej‰í pfiivolání odborné pomoci - mÛÏe zra-

nûnému zachránit Ïivot.

·ok je pfiirozenou obrannou reakcí organismu

na zátûÏ, kterou je nejãastûji úraz. Rozvinut˘

‰ok patfií mezi Ïivot ohroÏující stavy. Je cha-

rakterizován postupn˘m selháváním krevního

obûhu, hlubok˘m poklesem krevního tlaku

a následn˘m nedostatkem kyslíku ve v‰ech

tkáních. Trvá-li stav del‰í dobu, postiÏen˘ 

umírá. ·ok je stále smrtící komplikací u 10 %

závaÏn˘ch komplikovan˘ch úrazÛ (polytrau-

mat).

Pfiíãinou ‰oku b˘vá úraz, kter˘ provází velká

ztráta tûlesné tekutiny. Nejãastûji se jedná

o tepenné nebo vnitfiní krvácení. âastou pfií-

ãinou b˘vají rozsáhlé popáleniny II. stupnû,

pfii kter˘ch vznikají puch˘fie vyplnûné krevní

plazmou. ·ok mÛÏe vyvolat poruchu srdeãní
ãinnosti, napfi. pfii infarktu nebo úrazu elek-

trick˘m proudem, ke vzniku ‰oku pfiispívá

bolest a strach.

Pozor - ‰ok je obzvlá‰È nebezpeãn˘, protoÏe

jeho pfiíznaky mohou b˘t lehce pfiehlédnutel-

né od poãátku aÏ do Ïivot ohroÏujícího stadia.

Je vhodné pfiedpokládat, Ïe v‰ichni ranûní,
ktefií utrpûli váÏn˘ úraz, jsou postiÏeni ur-
ãit˘m stupnûm traumatického ‰oku!!!
V̆ znam slova ‰ok není vhodné zamûÀovat

s nepfiíznivou psychickou reakcí na nehodu -

úlekem, panikou apod.

Hlavními pfiíznaky ‰oku jsou:

- zrychlená srdeãní frekvence nad 90/min.,
puls je ‰patnû hmatn˘, tzv. nitkovit˘;

- bledost, studen˘ pot, ÏízeÀ, nevolnost;
- mûlké a zrychlené d˘chání, zívání;

- zmûna chování - rozru‰ení v poãáteãních

stadiích vystfiídá apatie, neteãnost ve stadiu

hluboce rozvinutého ‰oku.

První pomoc - provádûní proti‰okov˘ch opat-

fiení:

Polohování postiÏeného - proti‰oková polo-
ha: poloha na zádech se sníÏenou horní polo-

vinou tûla - dolní konãetiny podkládáme ales-

poÀ o 30 cm, ãímÏ napomáháme centralizaci

minimálnû 500 ml krve do Ïivotnû dÛleÏit˘ch

orgánÛ v horní polovinû tûla.

Pravidlo „5 T“:

• ti‰ení bolesti - spoãívá ve správném o‰et-

fiení poranûní (chlazení popálenin, znehybnû-

ní zlomenin ...), nikdy nepodáváme léky ústy;

• teplo - snaha o udrÏení optimálního tepel-

ného komfortu, kter˘ má zabránit podchlaze-

ní ãi pfiehfiátí (v zimû pfiikr˘vka nejen na zra-

nûného, ale hlavnû pod nûj, v létû uloÏení do

stínu);

• tekutiny - snaÏíme se tlumit pocit Ïíznû 

(otírání rtÛ a obliãeje vlhk˘m kapesníkem),

nikdy nepodáváme tekutinu ústy;

• ticho - zabezpeãení klidu, uklidÀující zpÛ-

sob komunikace;

• transport - vÏdy jsme povinni co nejdfiíve

zavolat záchrannou sluÏbu, zranûného nikdy

netransportujeme vlastními silami kvÛli ne-

bezpeãí v˘razného zhor‰ení jeho celkového

stavu.  MUDr. Pavel Srnsk˘
(Zdravotnická pfiíprava

uchazeãÛ o fiidiãsk˘ prÛkaz)
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Sport

Více neÏ sto padesát sportovních na-
d‰encÛ vyrazilo v sobotu 11. záfií
bûhem krásného sluneãného rána
a dopoledne na tradiãní R˘mafiov-
skou padesátku.
Leto‰ní 29. roãník zorganizoval

jako vÏdy Klub ãesk˘ch turistÛ

R˘mafiov ve spolupráci se

Stfiediskem volného ãasu. Na pû-

‰í trasy dlouhé 5, 10, 25, 35 a 50

kilometrÛ se vydalo celkem pû-

ta‰edesát turistÛ. Devadesát

sportovcÛ vyrazilo na kolech na

trasy dlouhé 28, 45 a 65 km.

Potû‰itelné je, Ïe rok od roku

stoupá zájem mlad˘ch lidí o tuto

velmi populární akci. Pro zají-

mavost, nejmlad‰ím úãastníkem

byl pûtilet˘ Marko Bermell, kte-

r˘ absolvoval nejkrat‰í pûtikilo-

metrovou pû‰í trasu. Naopak

nejstar‰í úãastnicí byla paní

Anna Bene‰ová (85 let), ta zdo-

lala po sv˘ch deset kilometrÛ.

Nejstar‰ím úãastníkem, kter˘ se

vydal na kole, byl pan Richard

Kopãil (83 let), ten si stanovil za

cíl ujet pûtaãtyfiicet kilometrÛ.

R˘mafiovské padesátky se tradiã-

nû úãastní i turisté z jin˘ch mûst.

Na leto‰ní roãník do na‰eho

mûsta zavítalo tfiiadvacet „pfie-

spolÀákÛ“ z Val‰ova, Bfiidliãné,

Bruntálu, Krnova, Lipníku, ale

i z vût‰í dálky - z Prostûjova,

Olomouce, Ostravy - a nejdále to

k nám mûli turisté z Prahy.

Dary a obãerstvení by nebyly

k dispozici, neb˘t ‰tûdrosti spon-

zorÛ: Elektro Kotrla, Îelezáfiství

paní âu‰kové a pana Ko‰uliãe,

Potraviny Lazarczyk, Maso 

a uzeniny Buxbaumová, Lékárna

RNDr. Karajannise a mûsto

R˘mafiov.

Ochota a spolupráce vedení

SVâ, pfiedev‰ím pak pracovni-

ce Heleny Tesafiové, zajistily

dobr˘ prÛbûh akce. Podûkování

za pfiípravu a zaji‰tûní si po-

chopitelnû zaslouÏí i ‰táb

„Padesátky“, v‰ichni ãlenové

Klubu ãesk˘ch turistÛ a s ním

i v˘konn˘ v˘bor. JiKo

Turisté a cyklisté vyrazili na R˘mafiovskou padesátku

Závody minikár lákají uÏ jen hrstku nad‰encÛ
Témûfi tfii desítky závodníkÛ z celé
Moravy pfiijely do R˘mafiova na dva-
náct˘, závûreãn˘ seriálov˘ závod ve
slalomu minikár roku 2004.
JiÏ dvacát˘ devát˘ roãník r˘ma-

fiovského slalomu minikár na

známé, více jak ãtyfii sta metrÛ

dlouhé trati provûfiil v sobotu 

11. záfií pfiipravenost jezdcÛ.

Závody O pohár Stfiediska vol-

ného ãasu a O pohár starosty

mûsta R˘mafiova slavnostnû za-

hájil starosta Petr Klouda.

„Pfii pohledu na necelou tfiicítku
soutûÏících vzpomínám s nostal-
gií na to, jak závody minikár
v R˘mafiovû zaãínaly. Bylo to
v 70. letech. Prvním r˘mafiov-
sk˘m minikárov˘m prÛkopníkem
byl Honza Trávníãek. Tenkrát se
závodilo o putovní pohár RD
R˘mafiov. Vzpomínám na léta
1985 - 86, kdy se k nám sjíÏdûlo
témûfi sto padesát jezdcÛ. Dnes se
tomuto sportu vûnuje doslova jen
hrstka nad‰encÛ. Je to ‰koda,“
svûfiil se jeden z dlouholet˘ch po-

fiadatelÛ závodÛ Vladimír Keclík.

VÏdyÈ jména jako GaÏar, Heini-

sch, bratfii Volkovi, Stuchlík,

Sázel, Talián a dal‰í uÏ dnes nûco

fiíkají opravdu jen minikárov˘m

pamûtníkÛm. Také konstrukce

dne‰ních supermoderních aero-

dynamicky kapotovan˘ch strojÛ

s dokonal˘mi hydraulick˘mi brz-

dami se nedá srovnat s tehdej‰í-

mi, mnohdy na kolenû vyroben˘-

mi minikárami.

První závodní traÈ vedla od po‰-

ty smûrem na tfiídu HrdinÛ, pak

vlevo na Revoluãní ulici a cíl

byl v místech dne‰ní veãerky

(u b˘valého OSP). Souãasná r˘-

mafiovská traÈ, která vede od ho-

telu Pradûd dolÛ po Havlíãkovû

ulici, dále vpravo smûrem

k Národní a na kfiiÏovatce opût

vlevo na Bartákovu ulici, kde je

jiÏ cílová rovinka, není technic-

ky nároãná a nemá velké pfiev˘-

‰ení, pfiesto o v˘sledku sobotní-

ho závodu mnohdy rozhodovaly

desetiny vtefiin.

Závod se jezdí jiÏ fiadu let v ‰esti

kategoriích - M1 (4 - 8 let), M2 (9

- 12 let), M3 (13 -

18 let), M3D (dív-

ky 13 - 18 let), M4

(17 - 21 let) a M5

(22 - 99 let). V po-

sledních letech do-

sahují v˘born˘ch

v˘sledkÛ a v ko-

neãném hodnocení

si nejlépe vedou

jezdci ze stáje

SKM Havífiov, AK

Albrechtice a AK

RoÏnov pod Radho-

‰tûm. Ani leto‰ní

v˘sledková listina

nebyla v˘jimkou.

Havífiov‰tí minika-

risté mají podle

slov svého trenéra

pomûrnû bohatou

ãlenskou základnu

a dobré podmínky

pro trénink. Jen pro zajímavost,

nejmlad‰ím úãastníkem celé sou-

tûÏe byl teprve ãtyfilet˘ Dominik

Fusek z SKM Havífiov.

Putovní pohár Stfiediska volného

ãasu si nakonec odvezl Lubomír

Molin (M1) z Havífiova. Putovní

pohár starosty mûsta náleÏí vÏdy

nejrychlej‰ímu jezdci a tím se

stal v leto‰ním roce Luká‰ Hynek

(M5) z AK Albrechtice, kter˘ do-

sáhl nejlep‰ího v˘sledného ãasu

87,73 vtefiin. Dal‰í ceny pfiedával

spoleãnû s fieditelem závodu,

sportovním komisafiem a ostatní-

mi organizátory i starosta mûsta,

kter˘ podûkoval v‰em závodní-

kÛm za skvûlé v˘kony, pofiadate-

lÛm za vzornou pfiípravu a v‰ech-

ny pozval do R˘mafiova na pfií‰tí

jubilejní 30. roãník.

PfiipomeÀme jen, Ïe pofiadatelem

29. roãníku závodÛ minikár byl

Automotoklub âeské republiky,

Stfiedisko volného ãasu a mûsto

R˘mafiov. Za zdafiil˘ prÛbûh celé

soutûÏe náleÏí podûkování nejen

organizátorÛm, ktefií se podíleli

na pfiípravû závodu od ãasn˘ch

ranních hodin, ale také v‰em

sponzorÛm, ktefií mûli zásluhu

na tom, Ïe si závodníci mohli

odnést opravdu pûkné a hodnot-

né ceny. JiKo
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Pro zájemce o soukromou fiádkovou inzerci je pfiipravena nabídka 

k oti‰tûní inzerátu za symbolick˘ poplatek 10 Kã. Inzerce mÛÏe obsa-

hovat maximálnû 240 znakÛ a bude uvefiejnûna jedenkrát
v R˘mafiovském horizontu. Obsah inzerce se mÛÏe t˘kat prodeje
a koupû vûcí, v˘mûny bytÛ, v˘mûny osobních vûcí obyvatelstva, da-
rování, seznámení, hledání zamûstnání bez pouÏití vlastních v˘rob-

ních prostfiedkÛ, hledání ubytování, podnájmÛ a pronájmÛ, poptáv-
ky po sluÏbách a rubriky rÛzné.

Koneãné rozhodnutí o tom, zda inzerát má, nebo nemá komerãní cha-

rakter, si vyhrazuje redakce. Inzerent si mÛÏe zadat inzerát osobnû v re-

dakci R˘mafiovského horizontu nebo písemnû na adrese: OkruÏní 10,

795 01 R˘mafiov, pfiípadnû na emailové adrese: rymhor@seznam.cz.

Inzerát bude oti‰tûn aÏ po uhrazení poplatku 10 Kã.

Zadavatel inzerce musí v textu inzerátu uvést kontakt na svou osobu

pro pfiípadné zájemce.

V̆ hradnû pro úãely redakce je nutné uvést jméno, pfiíjmení, pfiesnou

adresu, pfiípadnû telefonní kontakt. Tyto údaje nebudou zvefiejnûny!!! 

Redakce RH

Sportovci z DuKo R˘mafiov
opût úspû‰ní

V sobotu 28. srpna se jel triatlonov˘ závod horsk˘ch kol Xterra ja-

ko souãást mistrovství republiky v Pfiední V˘toni a r˘mafiov‰tí re-

prezentanti pfii tom nesmûli chybût. V˘teãnû si vedli jako vÏdy

Mirek KáÀa, kter˘ obsadil v kategorii do 55 let první pfiíãku, a sa-

mozfiejmû i Pavel Pode‰va, ten si pfiijel ve stejné kategorii pro

bronzovou medaili. Oba sportovci jak známo závodí za sportovní

klub DuKo R˘mafiov. JiKo

Patnáct mûst a obcí bojovalo
na pátém roãníku volejbalového turnaje
V sobotu 4. záfií se v Dolní Moravici uskuteãnil jiÏ pát˘ roãník volejbalového
turnaje O pohár pfiedsedy krajského v˘konného v˘boru sociálnû-demokra-
tické strany.
Turnaj slavnostnû zahájil Lubomír Zaorálek, pfiedseda Poslanecké

snûmovny Parlamentu âR. Jednotlivá zápolení pfiinesla sportovní na-

pûtí, bojovnost a pfiedev‰ím se na nich zúroãila dobrá fyzická pfiipra-

venost jednotliv˘ch druÏstev. Nejlépe si v celém turnaji vedli hráãi

z Krnova, ktefií zvítûzili pfied reprezentanty z Bruntálu. Nejvût‰í ra-

dost mûli sportovci z Hamfiíkovy stáje v Dolní Moravici, ktefií tak tro-

chu pfiekvapili ziskem bronzové medaile. O pofiadí zb˘vajících druÏ-

stev informuje pfiiloÏená tabulka.

1. Krnov

2. Vzdu‰i Bruntál

3. Hamfiíkova stáj

Dolní Moravice

4. Karviná

5. Dolní Moravice - seniofii

6. Opava

7. Malá Morávka

8. R˘mafiov

9. Bruntál

10. Fr˘dek-Místek

11. Mûsto Albrechtice

12. Lichnov

13. Chatafii Dolní Moravice

14. Dolní Moravice - Juniofii

15. Ostrava

Ceny vítûzn˘m druÏstvÛm pfiedával Zdenûk ·kromach, ministr práce

a sociálních vûcí âeské republiky. Turnaje se také zúãastnil ministr

zemûdûlství Jaroslav Palas a fiada poslancÛ a senátorÛ.  JiKo

Fotbalov˘ oddíl TJ Jiskra 
v˘sledkov˘ servis

JS Hamfiíkova stáj Dolní Moravice
zve na

Podzimní cenu
v parkurovém skákání

- vefiejn˘ trénink
Zahájení soutûÏí v 10.30 hodin

Srdeãnû zvou pofiadatelé
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JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 1. 10. 2004

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 23. 9. do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

17/2004

Soukromá fiádková inzerce

Prodej

• Dva studenti hledají privátní ubytování v R˘mafiovû a blízkém oko-

lí na ‰kolní rok 2004/2005. Mobil: 777 618 622.

• Hledám majitele fenky dalmatina, kter˘ byl 7. záfií 2004 kolem 

16. hodiny na autobusovém nádraÏí v R˘mafiovû. OdjíÏdûli jste zfiej-

mû smûrem na Uniãov. Ozvûte se. Díky. 723 645 393.

placená inzerce

R˘mafiovsk˘ desetiboj 2005

Tfii nejlep‰í v kaÏdé kategorii budou oce-

nûni zlat˘mi, stfiíbrn˘mi a bronzov˘mi po-

háry. V‰ichni ale získají mnohem víc - po-

cit, Ïe dûlají nûco pro své zdraví, mohou

zjistit, ãeho jsou je‰tû schopni, a pfiede-

v‰ím budou mít jedineãnou ‰anci pravidel-

nû se scházet s partou sportovních nad‰en-

cÛ. A k tomu staãí jediné: zaplatit jednorá-

zov˘ pfiíspûvek v hodnotû 100 Kã (MuÏi

C 50 Kã) a pfiichystat se na kaÏdou z dese-

ti disciplín, jejichÏ termín a místo konání

budou prÛbûÏnû vyhla‰ovány spoleãnû

s prÛbûÏn˘mi v˘sledky. Neváhejte a pfiijì-

te! NejbliÏ‰í pfiíleÏitost máte 1. fiíjna 

v 17 hodin pfii bûhu na 1000, resp. 600 m,

k nûmuÏ se sejdeme na hfii‰ti u kotelny na

OkruÏní ulici. 

Pofiadatelé R˘mafiovského desetiboje

1. turistika, cykloturistika 6. lyÏování

2. bûh na 1000, resp. 600 m 7. stolní tenis

3. stfielba ze vzduchovky 8. skok dalek˘

4. kuÏelky 9. vrh koulí

5. plavání 10. bûh na 60 m

V sobotu 11. záfií zaãal v rámci

R˘mafiovské padesátky svou první disciplí-

nou uÏ 29. roãník R˘mafiovského desetibo-

je. Tohoto tradiãního klání se mohou úãast-

nit sportovní nad‰enci obou pohlaví a kaÏ-

dého vûku. SoutûÏící se dûlí do pûti katego-

rií: Îeny A do 35 let, Îeny B nad 35 let,

MuÏi A do 45 let, MuÏi B do 59 let a MuÏi

C od 60 let.

Desetiboj bude probíhat od leto‰ního záfií

aÏ do ãervna pfií‰tího roku, kaÏd˘ mûsíc

jedna disciplína, tedy deset setkání za rok

(v˘mluva „nemám ãas“ neplatí). SoutûÏit

se bude v tûchto disciplínách:

Svûfite své dûti SLUNÍâKU âeské poji‰Èovny
âeská poji‰Èovna nyní nabízí zcela nov˘ produkt pro dûti a mládeÏ SLUNÍâKO. KlientÛm poskytuje mo-

derní zpÛsob, jak zajistit jistotu a budoucnost jejich dûtí. Tento produkt pamatuje na v‰echna moÏná rizika
spojená s Ïivotem dítûte. Ztratí-li jednoho z poji‰tûn˘ch rodiãÛ, pfiebírá poji‰Èovna placení pojistného a ihned

vyplatí 20 % pojistné ãástky na doÏití a dále je mu vyplácen roãní dÛchod ve stejné v˘‰i. Na konci doby po-

ji‰tûní je vyplacen dvojnásobek smluvené ãástky. Také v pfiípadû, Ïe by zemfiel i druh˘ poji‰tûn˘ rodiã, vypla-

tí âP ihned 20 % pojistné ãástky a vyplácí dÛchod ve v˘‰i 40 % ãástky na doÏití. Na konci pak dítû získá troj-

násobek dohodnuté sumy. V pfiípadû pfiiznání invalidního dÛchodu pfievezme za rodiãe placení pojistného âP.

SLUNÍâKO je variabilní produkt. Klient tak mÛÏe napfiíklad mûnit v˘‰i mûsíãního pojistného nebo pojistné

ãástky na doÏití. Na jednu pojistku lze pojistit aÏ dvû dospûlé osoby a mezi jednotliv˘mi variantami poji‰tûní mÛ-

Ïe klient podle potfieby pfiecházet - buì zru‰it poji‰tûní pro druhou dospûlou osobu nebo ji naopak pfiipojistit.

Ke SLUNÍâKU je moÏné dále sjednat velmi v˘hodné úrazové poji‰tûní. Chrání jak dítû, tak poji‰tûné 

osoby, které jsou poji‰tûné spoleãnû s ním. Zahrnuje poji‰tûní po dobu nezbytného léãení úrazu, trval˘ch ná-

sledkÛ úrazu a poji‰tûní pro pfiípad smrti úrazem. K úrazovému poji‰tûní pro dospûlou osobu lze navíc uzavfiít

tzv. progresivní plnûní. Pfii úrazech s váÏn˘mi trval˘mi následky tak oproti bûÏnému úrazovému pfiipoji‰tûní

vzniká nárok aÏ na pûtinásobek základního plnûní.

Velkou v˘hodou SLUNÍâKA je moÏnost v˘bûru mezi více pojistnû spofiící a více spofiící variantou. V prÛ-

bûhu poji‰tûní tak lze dítû více chránit a zároveÀ mu spofiit nebo mu naopak více spofiit a zároveÀ ho chránit.

Jindfiich Poulík, poji‰Èovací poradce âP, a. s.

Mobil: 775 175 473
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placená inzerce
Motto nezávislého kandidáta:
„Volby lze vyhrát i bez stranick˘ch penûz, pokud máte voliãÛm co nabídnout.“

Kandidatura na post senátora pro b˘val˘ okres Bruntál

Ing. Josef · v é d a, narozen 12. ãervna 1952 v ·umperku,

bytem Dukelská 4, 795 01 R˘mafiov, e-mail: josefsveda@tiscali.cz

Hlavní priority kandidáta jsou:
1. zlep‰ení zdravotního stavu obyvatel regionu, kter˘ má smutn˘ primát v úmrtí na rakovinu tlustého stfieva a koneãníku

2. dÛsledná obnova venkova a zabránûní dal‰ího odlivu mladé populace do mûst

3. odstranit s koneãnou platností rozdíl mezi mûstem a vesnicí

4. zaji‰tûní dÛstojného bydlení pro mladé zaãínající rodiny, neboÈ jedinû tak se postupnû vytvofií podmínky pro zv˘‰ení porodnosti a zamezení pfie-

stárnutí populace

5. jako poradce slu‰ného - ekologického - zemûdûlství budu prosazovat postupnû v celé republice tento zpÛsob hospodafiení, neboÈ jsem pfiesvûd-

ãen˘, Ïe spolu s agroturistikou je to jediná ‰ance pro prosperitu na‰í oblasti

6. zabránit likvidaci venkovsk˘ch ‰kol a tyto vyuÏít pro tzv. ‰koly v pfiírodû pro dlouhodobé ozdravné pobyty mûstsk˘ch dûtí v na‰í pfiekrásné je-

senické pfiírodû

7. dÛsledné dodrÏování zákonÛ pro v‰echny obãany bez rozdílu

8. postupné zavádûní biopotravin do ‰kolních jídelen jako souãást primární prevence zdravotního stavu na‰ich dûtí; je lep‰í produkovat biopotravi-

ny v ekologickém zemûdûlství neÏ budovat onkologické kliniky pro dûti

9. zasadím se o pfiímou volbu starostÛ, neboÈ jedinû ãlovûk, kter˘ má nejvût‰í dÛvûru obãanÛ, má právo fiídit obce a mûsta

10. jako ãlen pfiedstavenstva Okresního stavebního bytového druÏstva Bruntál se sídlem v Krnovû budu hájit zájmy bytového druÏstevnictví v sená-

tu, protoÏe jsem pfiesvûdãen˘ o tom, Ïe tato forma bydlení je ideální pro stfiední tfiídu obyvatel

11. dÛslednû budu prosazovat zateplení v‰ech panelov˘ch domÛ dle celostátního programu PANEL nejpozdûji do konce roku 2007, kdy konãí v˘-

jimka 5 % na stavební práce spojené s bydlením. Takto je moÏné dosáhnout 50% úspory tepla.

12. budu dbát na dodrÏování zákona o stfietu zájmÛ, kter˘ svého ãasu zablokovala v parlamentu ODS a KSâM a umoÏnila tak beztrestné zneuÏívání

funkcí na v‰ech úrovních

13. zasadím se o zv˘‰ení rodinn˘ch pfiídavkÛ na úroveÀ EU, neboÈ dne‰ní ãástka je smû‰ná a nestaãí na základní potfieby dûtí

V R˘mafiovû dne 31. 8. 2004
Ing. Josef · V É D A

Î I V O T O P I S
KANDIDÁTA NA POST SENÁTORA OBVODU ã. 64

Ing. Josef · v é d a, narozen 12. 6. 1952, bytem Dukelská 4, 795 01 R˘mafiov, tel. 554 212 066, 723 705 203. Jsem Ïenat˘ a mám dvû dûti ve vûku

24 a 22 let. Obû v souãasnosti studují na Masarykovû univerzitû v Brnû. Îena pracuje jako bankovní úfiednice v R˘mafiovû. Mám ‰est sourozencÛ.

Otec pracoval cel˘ Ïivot jako soukrom˘ zahradník a matka jako úfiednice.

Po ukonãení ZD· v roce 1967 jsem úspû‰nû vystudoval Vojenskou ‰kolu Jana ÎiÏky v Moravské Tfiebové. Z dÛvodu emigrace mé sestry Jifiiny do

Kanady v roce l969 jsem v‰ak musel odejít do civilu.

V letech 1970-72 jsem vystudoval dvouletou ekonomickou nástavbu v Ti‰novû u Brna.

V letech 1972-77 jsem úspû‰nû vystudoval Vysokou ‰kolu zemûdûlskou v Brnû, pozdûji dvouleté postgraduální studium tamtéÏ.

PrÛbûh mého pÛsobení:
Po ukonãení studia v roce 1977 a po ukonãení prezenãní vojenské sluÏby jsem pracoval v Dolní Moravici jako zootechnik.

Od roku 1981 do roku 1988 jsem pracoval jako samostatn˘ ‰lechtitel na Krajském plemenáfiském podniku. V tu dobu jsem úspû‰nû absolvoval post-

graduální studium.

V letech 1988-1990 jsem pracoval na Státním statku R˘mafiov, kde jsem mûl na starosti kvalitu produkce a odbyt.

V roce 1991 jsem nastoupil na novû vznikající Zemûdûlsk˘ referát OkÚ v Bruntále. Vypracoval jsem koncepci ekologického zemûdûlství pro oblast

mikroregionu Jeseníky s ohledem na ‰patn˘ zdravotní stav na‰í populace. KvÛli bezdÛvodnému zru‰ení tohoto referátu jsem nemûl moÏnost tento pro-

jekt realizovat. DÛsledkem je i souãasná velmi neutû‰ená situace v oblasti Osoblahy, kde je témûfi 60% nezamûstnanost.

V období let 1992-99 jsem podnikal v obchodní ãinnosti jako sluÏbu pro zemûdûlce.

V letech 1999-2001 jsem pracoval ve V̆ zkumném ústavu pro chov skotu, s. r. o., v Rapotínû na pozici v˘zkumného pracovníka. Prostfiednictvím ne-

ziskové organizace Asociace chovatelÛ masn˘ch plemen jsem podal pût pilotních projektÛ pro mikroregion Jeseníky v rámci programu Phare. V‰ech

pût projektÛ bylo úspû‰n˘ch a v souãasné dobû je realizováno.

Jako akreditovan˘ poradce ekologického zemûdûlství jsem se podílel na vypracování „Akãního plánu ekologického zemûdûlství do roku 2010“, kter˘ byl

schválen vládou âR 17. 3. 2004. Vûdom si skuteãnosti, Ïe ekologické zemûdûlství se t˘ká v‰ech resortÛ mimo silov˘ch, inicioval jsem vznik meziresortní

skupiny pfii úfiadu vlády (vãetnû zástupcÛ krajsk˘ch úfiadÛ). Tato skupina odborníkÛ pracuje od 13. 5. 2004 a v záfií se zúãastním jejího dal‰ího jednání.

Od roku 1982 jsem ãlenem pfiedstavenstva Okresního stavebního bytového druÏstva. Mojí zásluhou zru‰il Nejvy‰‰í soud âeské republiky rozsudek

Krajského soudu v Ostravû ze dne 15. 8. 2003 v neprospûch obvinûného Ing. Josefa Kaderky a pfiikázal Okresnímu soudu v Bruntále, poboãka

v Krnovû, aby vûc v potfiebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Aktivnû ovládám nûmeck˘ a rusk˘ jazyk.

Ze zájmÛ jsou to pfiedev‰ím turistika pû‰í, na kole a na bûÏkách.

V prÛbûhu pÛsobení ve v˘zkumném ústavu jsem absolvoval kurz v rámci vstupu do Evropské unie a souãasnû jsem získal i kvalifikaci poradce eko-

logického zemûdûlství.

Jsem pfiesvûdãen˘ o tom, Ïe budoucnost na‰eho regionu je v produkci a zpracování biopotravin. Spolu s agroturistikou je to velká ‰ance, jak zacho-

vat zamûstnanost v regionu a zabránit odlivu kvalifikovan˘ch mlad˘ch lidí z na‰eho b˘valého okresu Bruntál.

V R˘mafiovû dne 1. 9. 2004
Ing. Josef · V É D A



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

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.

·koda Felicia LX 1.9 D, r. v.
1996, centrál, dûlená zadní
sedadla. Cena: 89 900 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.

·koda Felicia Combi 1.3 LXi
50 kW, r. v.1999, 109 tis. km,
rádio, centrál, posil. fiíz., zámek
fiadící páky. Cena: 139 900 Kã.

Fiat Croma 2.0 Tdi, r. v. 1996,
aut. klima, airbag, centrál, i-
mob., el. okna, posil. fiíz., el.
zrcátka. Cena: 139 000 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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NABÍDKA NOVÁ
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NABÍDKA
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NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA
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NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

Audi A6 2.5 TDi Quattro, klima, 
r. v. 2000, 8x airbag, EDS, ABS, rá-
dio, el. okna, posil. fiíz., palub. poã.,
centrál a dal‰í. Cena: 548 000 Kã.

Renault Mégane 1.6 16V Authen-
tique, klima, r. v. 2002, 39 tis. km,
automat, ABS,, palub. poãítaã,
centrál a dal‰í. Cena: 228 000 Kã.

Citroen Saxo 1.2 i, r. v. 1997,
66 tis. km, rádio, centrál, el.
okna. Cena: 109 000 Kã.

Renault Mégane Scénic 1.9 dCi,
klima, r. v. 2001, odpoãet DPH,
ABS, imob., palub. poãítaã, cent-
rál. Cena: 291 000 Kã bez DPH.

·koda Felicia Combi 1.6 GLX
55 kW, r. v. 1996, rádio, cent-
rál. Cena: 99 800 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: 89 900 Kã.

Fiat Seicento 1.1 Klima 3dvé-
fiov˘, r. v. 2000, klima, 2x air-
bag, centrál, imob., el. okna,
posil. fiízení. Cena: 119 000 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, 20,5 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: 348 000 Kã.

Hyundai Accent 1.3 i GLS, r. v.
1997, 85 tis. km, klima, 2x air-
bag, ABS, centrál, el. okna, po-
sil. fiízení. Cena: 108 000 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.


