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Téma vydání

Vefiejné stravování ve mûstû aneb Exkurze po r˘mafiovsk˘ch vyvafiovnách

Z historie stravování
Lze bez nadsázky fiíci, Ïe zákla-

dy stravování byly poloÏeny ve

starovûkém ¤ecku. Zatímco

Keltové a Germáni pekli v pope-

lu své placky z nekva‰eného tûs-

ta, v antickém svûtû panovala,

pfiedev‰ím ve vy‰‰ích vrstvách,

zcela specifická kultura stravo-

vání, kde ústfiední úlohu hrála

hostina. Je ov‰em evidentní, Ïe

se rozhodnû nejednalo pouze

o hromadn˘ konzum pokrmÛ.

Pfii podobn˘ch pfiíleÏitostech do-

cházelo k filosofick˘m disputa-

cím, fieãnick˘m cviãením na da-

né téma, hudbû, tanci, nezfiízené-

mu alkoholismu i nevázané zá-

bavû ve spoleãnosti hetér.

RovnûÏ rozhodnutí politického

charakteru se mnohdy ãinila prá-

vû u stolu plného v‰emoÏn˘ch

pokrmÛ, mnohdy pomûrnû ná-

roãn˘ch na pfiípravu.

Vzhledem k tomu, Ïe v klasic-

kém ¤ecku neexistovaly hospo-

dy, restaurace ãi vinárny, odehrá-

valy se hodokvasy v˘hradnû

v soukrom˘ch domech. Pfiístup

na „veãírek“ mûli pouze pozvaní

hosté, ktefií si ov‰em mohli, dle

svého spoleãenského v˘znamu,

s sebou pfiivést rÛznû poãetn˘

doprovod. Mnohdy se prostû

jednalo o darmoÏrouty a opilce,

které dotyãn˘ potkal cestou do

hostitelova domu. Obrovsk˘ v˘-

znam hostin v antickém svûtû lze

dokumentovat uÏ na pfiíkladech

z fiecké mytologie. Filemon

a Baucis spolu mohli zÛstat na-

vûky, protoÏe se postarali o blou-

dící bohy. Odysseus, kdyÏ je tá-

zán na ideální Ïivot, pfiirovnává

ho právû k vûãné hostinû.

Trojská válka vypukla v první

fiadû z dÛvodu uraÏené bohynû

sváru, která se rozhodla zkazit

svatební slavnost Achilleovy

matky Tethidy s Péleem.

V dobû, kdy byl m˘tus vystfiídán

filosofií a divadelními hrami, ne-

utrpûla role hostin ani v nejmen-

‰ím. Dramatik Euripidés ustano-

vil ve své závûti fond, z nûhoÏ

mûla b˘t hrazena pravidelná 

oslava jeho narozenin. V fiímské

dobû satirik Lúkiános kritizuje

filosofy i rétory, Ïe celé jejich 

umûní slouÏí pouze k tomu, aby

si vynutili co moÏná nejãastûj‰í

pozvání k plnému stolu.

Obyãejn˘ pfiíÏivník, pí‰e

Lúkiános, je v jistém ohledu

mnohem ãestnûj‰í, ponûvadÏ se

nedovolává múz. A tak bychom

mohli pokraãovat dál a dál.

¤ekové jako první vynalezli jí-

delní lístky, psali nejstar‰í ku-

chafiské knihy, pfied jídlem se

myli a po nûm si ãistili zuby. Je

ov‰em samozfiejmé, Ïe hostiny

byly pouze v˘jimeãnou pfiíleÏi-

tostí, navíc pfiístupnou rozhodnû

ne kaÏdému.

BûÏn˘ jídelníãek vypadal úplnû

jinak. ¤ekové archaického obdo-

bí se Ïivili hlavnû mouãn˘mi

plackami, které pozdûji vystfiídal

chléb z kva‰eného tûsta.

PÛvodnû byl záleÏitostí vy‰‰ích

vrstev, v klasickém období se

stal stravou bohat˘ch i chud˘ch.

Nejãastûji se konzumoval máãe-

n˘ ve vínû.

UÏ tenkrát si ¤ekové jako první

národ na svûtû dovolili úzce spe-

cializované zemûdûlství. Kame-

nitá zemû nebyla pfiíli‰ vhodná

pro pûstování obilovin, ale zato

se v ní v˘bornû dafiilo fíkÛm, 

olivám a vinné révû (Pallas

Athéna nauãila obyvatele pûsto-

vat olivy a za dárce vína byl po-

vaÏován bÛh Dion˘sos).

DÛsledkem toho byla závislost

na zámofiském obchodu. Obilí se

vozilo z oblasti âerného mofie

a z Egypta.

VraÈme se na chvíli ke skladbû

fieckého jídelníãku. Roli masa

a zvûfiiny postupnû stále víc pfie-

bíraly ryby. Souãasnû s tím do-

cházelo i k vzrÛstu obliby vnitfi-

ností, dfiíve pokládan˘ch za

prakticky nepoÏivatelné. O v˘-

znamu ryb svûdãí i to, Ïe nejÏi-

vûj‰í ãástí agory, hlavního trÏi‰tû

fieck˘ch mûst, byl vÏdy rybí trh.

Ze sladkovodních ryb se nejvût‰í

oblibû tû‰il úhofi. Z mofisk˘ch

ryb byl nejdraÏ‰í tuÀák, naproti

tomu sardele platily za jídlo chu-

diny.

Pûstovala se uÏ vût‰ina z dnes

znám˘ch druhÛ ovoce, zeleniny

a kofiení. Nejoblíbenûj‰í zeleni-

nou byla cibule a ãesnek. V zá-

sadû, pokud se dopustíme hrubé-

ho zjednodu‰ení, lze fiíci, Ïe od

doby antiky byl jídelníãek obo-

hacen uÏ jen o plodiny Nového

svûta. Vzhledem k existujícímu

obchodnímu spojení s Dáln˘m

v˘chodem byly na trzích i pro-

dukty této oblasti, jinou otázkou

byla ov‰em samozfiejmû jejich

cenová dostupnost.

Roz‰ífiené bylo kravské, ovãí

i kozí mléko. V̆ robky z nûj hrá-

ly roli podfiadnûj‰í. Platí to ze-

jména o másle, které ¤ekové vÛ-

bec nevyrábûli kvÛli dostatku 

olivového oleje. V antice byl

znám tvaroh i s˘r, k slazení se

pouÏíval med.

Od bohatého fiímského vojevÛd-

ce Lucula se synonymum pro

nezfiízené obÏerství dochovalo

dodnes. K pití se zaãalo pouÏí-

vat pohárÛ ze zlata a stfiíbra.

Hosté polehávali na zvlá‰tních

lehátcích, psi pobíhající kolem

se mezi sebou rvali o zbytky.

Netfieba zvlá‰È hovofiit o pouÏí-

vání pavích per jako úãinného

dávidla.

Stejnû jako je z ãeské minulosti

ãasto citována hostina Petra

Voka, nejvelkolepûj‰í hostinu

antiky uspofiádal kolem roku 270

pfied na‰ím letopoãtem egyptsk˘

vladafi Ptolemaios II. Filadelfos.

Naproti tomu pfiíznivci filosofic-

k˘ch smûrÛ zdÛrazÀujících umû-

fienost se bavili na symposiích,

jejichÏ menu vypadalo mnohem

skromnûji.

Celkovû lze pfiínos star˘ch ¤ekÛ

v oblasti kulinárního umûní jen

stûÏí docenit. Jako první národ

na svûtû se pustili do pfiípravy 

omáãek, pomazánek a pokrmÛ

nároãnûj‰ích na pfiípravu, ãasto

vyrábûn˘ch i v nûkolika etapách.

Nabídka kvalitního stravování je pro kaÏ-

dého zamûstnavatele dobrou pfiíleÏitostí,

jak posílit loajalitu zamûstnancÛ. Je to jis-

tû i jedna z cest, jak budovat prestiÏ a zís-

kat konkurenãní v˘hody na trhu práce. Na

první pohled by se mohlo zdát, Ïe upfiímné

odhodlání nûco zlep‰ovat pfiiná‰í fiadu sta-

rostí navíc. Nûkteré firmy, obzvlá‰È to pla-

tí o tûch men‰ích, mají pro zfiízení závod-

ního stravování ztíÏené podmínky.

Zamûstnanci a zamûstnavatelé takov˘chto

firem nebo organizací proto hledají záko-

nitû moÏnost stravování v nejbliÏ‰ích zá-

vodních, vefiejn˘ch, ‰kolních ãi zdravot-

nick˘ch jídelnách, které se v dané lokalitû

nacházejí.

Dfiíve, neÏ se vypravíme na pomyslnou ex-

kurzi po r˘mafiovsk˘ch stravovacích zafií-

zeních, nahlédnûme pod pokliãku na‰im

pfiedkÛm a seznamme se s tím, jak se „ve-

fiejnû“ stravovali oni.

Svatba Peléa a Thétidy, basreliéf ze sarkofágu, Villa Albani, ¤ím. Ilustrace z knihy Starofiecké báje, N. A. Kun
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Pohltí nás doba hamburgerÛ a polotovarÛ?
Ne kaÏd˘ má to ‰tûstí, Ïe si v pra-

vé poledne mÛÏe vychutnat obûd

v pohodlí domova, v pfiíjemné

restauraci nebo ve stylové selské

jizbû. V dne‰ní uspûchané dobû

není „pohodová chvilka“ na obûd

takfiíkajíc na pofiadu dne.

ZaplaÈpánbÛh jen pro men‰inu

na‰í populace. Ta zahání hlad

v bistrech rychlého obãerstvení

nebo u ok˘nka s hotdogy ãi ham-

burgery. Ti, ktefií podlehli „západ-

nímu stylu stravování“, kter˘ se

k nám dostal z Ameriky, by si

mûli velmi rychle uvûdomit, Ïe

kaÏd˘ den dostane více jak 4000

AmeriãanÛ infarkt. Ti, ktefií ho

pfieÏijí, se ãasto pozdûji doãkají

dal‰ího. To by se ale dít nemuse-

lo. Na‰e stravovací návyky a Ïi-

votní styl obecnû mají totiÏ na ri-

ziko srdeãních onemocnûní velk˘

vliv. Dobrou zprávou je, Ïe srdeã-

ním chorobám mÛÏeme nejen

pfiedcházet, ale Ïe mÛÏeme do-

konce i zvrátit postup chorob jiÏ

existujících, a to stravováním

podle zásad zdravé v˘Ïivy.

Podle zákoníku práce je zamûst-

navatel povinen sv˘m zamûst-

nancÛm ve v‰ech smûnách umoÏ-

nit stravování, s v˘jimkou za-

mûstnancÛ vyslan˘ch na pracovní

cestu. Mnoho firem fie‰í v souãas-

nosti stravování sv˘ch zamûst-

nancÛ stravenkami. Tito lidé se

obvykle stravují v nejbliÏ‰ím 

okolí svého zamûstnání. Pfiijdou,

mnohdy nervózní, protoÏe vstali

od rozdûlané práce, „aby vÛbec

nûco stihli“, podívají se, jaká je

nabídka (mnohdy jiÏ znaãnû pro-

‰krtaná), a je-li si vÛbec v pokro-

ãilém popoledni z ãeho vybrat,

zvolí anebo odejdou. Pokud se

podíváme na podmínky stravová-

ní v R˘mafiovû, brzy zjistíme, Ïe

sortiment stravovacích míst na‰e-

ho mûsta není náhodnému turi-

stovi pfiíli‰ naklonûn, ov‰em o zá-

vodním stravování se dá hovofiit

jiÏ vcelku uznale.

Nejvût‰í stravovací zafiízení v na-

‰em mûstû, co do poãtu pfiipravo-

van˘ch pokrmÛ, je jídelna
Základní ‰koly 1. máje. Dennû

zde jedenáct zamûstnancÛ kuchy-

nû pfiipraví v prÛmûru 850 obûdÛ,

které jsou urãeny, aÏ na pár v˘ji-

mek (asi tfii desítky strávníkÛ),

v˘hradnû dûtem z obou základ-

ních ‰kol, studentÛm gymnázia

a stfiední ‰koly Prima. Maximální

kapacita kuchynû je pfiitom 1000

obûdÛ. Tak jako v‰echna stravo-

vací zafiízení v R˘mafiovû i tato jí-

delna splÀuje pfiísné hygienické

podmínky Evropské unie.

Moderní ãipov˘ systém objedná-

vek a stornování obûdÛ patfií jiÏ

témûfi rok k bûÏnému standardu.

Vafií se tady dennû od pondûlí do

pátku, ov‰em nikoliv o svátcích,

‰kolních prázdninách a volnu.

Proã? V‰echna ‰kolská stravova-

cí zafiízení získávají na stravování

ÏákÛ státní dotace, ov‰em jen

v rámci své produktivní ãinnosti.

PrÛzkumy zjistily, Ïe v dobû mi-

mo ‰kolního vyuãování nebo

v dobû prázdnin by se za plnou

cenu stravovalo jen mizivé pro-

cento dûtsk˘ch strávníkÛ.

V prÛbûhu mûsíce fiíjna a listopa-

du zde budou pfiipravovat dva

druhy jídel, první dostanou stráv-

níci automaticky a druhé bude na

objednání prostfiednictvím ãipové

karty. Cena stravenky v této jídel-

nû nepfiesáhne v˘‰i 40 Kã. Dûti

od 1. do 5. tfiídy zaplatí za obûd

15 Kã, dûti do 9. tfiídy a studenti

niÏ‰ího gymnázia 16 Kã, studen-

ti stfiedních ‰kol a zamûstnanci

‰kol 18 Kã. Ostatní strávníci se

nají za 37 Kã. Na stravné ÏákÛm

základních ‰kol pfiispívá zfiizo-

vatel mûsto R˘mafiov, studen-

tÛm a zamûstnancÛm ‰kol hradí

stravné zãásti kraj. Podle ve-

doucí jídelny paní ·alenové se

jedno jídlo neopakuje dfiíve neÏ

za 6 - 8 t˘dnÛ a samozfiejmostí

je i pitn˘ reÏim ke kaÏdé porci.

Vût‰ina stravovacích zafiízení se

pfii sestavování jídelníãku fiídí

tzv. Spotfiebním ko‰em, coÏ je

v podstatû soubor doporuãe-

n˘ch nutriãních hodnot pro

zdravou v˘Ïivu.

Dûti, ale i vefiejnost si také oblíbi-

ly ‰kolní jídelnu na Stfiedním
odborném uãili‰ti a odborném
uãili‰ti v R˘mafiovû. Jak by ne,

kdyÏ je tady strava pfiipravována

s láskou budoucími kuchafii a ãí‰-

níky pod dozorem odborn˘ch

mistrov˘ch. Uvafií zde v prÛmûru

200 obûdÛ dennû, coÏ je zcela na-

plnûná kapacita kuchynû. Podle

vedoucí jídelny paní Chlebcové se

snaÏí personál zpestfiit jídelníãek

tfiikrát roãnû kulináfisk˘mi specia-

litami cizích státÛ. A tak si mÛÏete

obãas dopfiát napfiíklad dobroty 

italské kuchynû - italské rizoto se

zeleninou a houbami, polévku

Minestrone, Veronská masová

hnízda s vejci ãi vepfiov˘ fiízek po

milánsku. Pravidlem jsou dva dru-

hy jídel a k nim nezbytn˘ nápoj, to

v‰e zpestfieno saláty nebo mouãní-

ky. Dûti se zde stravují pouze za

hodnotu potravin, coÏ je 20 Kã, 

ostatní strávníci zaplatí 34 Kã.

V prosinci roku 2001 bylo otevfie-

no stravovací zafiízení v areálu
Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov,

kde se vafií prÛmûrnû 230 obûdÛ

dennû, jednak pro zamûstnance

a pacienty, ale také pro sedmapa-

desát strávníkÛ zvenãí. Nad pfiís-

n˘m dietním systémem - soubo-

rem receptur, které jsou pfiizpÛso-

beny nemocniãnímu pobytu, ale

i nad bûÏn˘m závodním stravová-

ním bdí oko vedoucí, dietní sestry

a nutriãní poradkynû Jany

Plá‰kové, která také sestavuje jí-

delníãky. BûÏnû jsou v nabídce tfii

druhy jídel, ve stfiedu k nim pfiibu-

de ãtvrté. „Na trojku se podávají
zeleninové saláty a mísy, o které je
velk˘ zájem,“ fiekla Jana Plá‰ková

a doplnila, Ïe v teplej‰ím období

je navíc pfiipraven multivitamíno-

v˘ dÏus a v chladnûj‰ím ãaj. Pro

pacienty kromû klasické veãefie

funguje uÏ asi dva mûsíce veãefie

„studená“. Obûdy se v nemocniã-

ní jídelnû dají pofiídit za 45 Kã

a novinkou je zavedení dûtsk˘ch

porcí v hodnotû 30 Kã, které pfied-

stavují dvoutfietinové mnoÏství

porce klasické. Na dotaz, co zna-

mená v˘raz nutriãní poradce, od-

Jídelna Z· 1. máje
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povûdûla vedoucí Jana Plá‰ková se smíchem:

„Doporuãuji, podle Evropské unie, jak se mÛ-
Ïe ãlovûk léãit jídlem.“
Dal‰í jídelnou, kam si mÛÏe na obûd zajít r˘-

mafiovská vefiejnost, je závodní stravovací
zafiízení ve firmû RD R˘mafiov. Není tomu

tak dávno, co jídelna zmûnila majitele.

Vedoucí stravování a zároveÀ majitelkou se

stala paní Hana Horáková. Její manÏel Jifií,

kter˘ jí vydatnû pomáhá, nám sdûlil, Ïe denní

produkce jídelny ãiní 320 obûdÛ. Stra-

vovacích sluÏeb zde vyuÏívají nejen zamûst-

nanci RD, ale i dal‰ích

deseti r˘mafiovsk˘ch

firem. V kuchyni se

stfiídají uãni z SOU

a OU v R˘ma-fiovû,

ktefií zde vykonávají

smluvní praxi v oboru

kuchafi-ãí‰ník a po-

mocné kuchafiské prá-

ce. Ani tady není

o velmi pestrou stravu

nouze. „U nás si cizí
strávníci nemusejí
obûd objednávat do-
pfiedu. Staãí, kdyÏ pfii-
jdou, a obûd jim vydá-
me. Jsme na takové
eventuality pfiipraveni a vÏdy poãítáme s urãi-
tou rezervou,“ uvedl Jifií Horák. Najíst se zde

mohou strávníci od pondûlí do pátku a vybí-

rat se dá ze tfií druhÛ - typicky ãeské kuchynû,

sladkého pokrmu a napfiíklad tûstovin nebo

jídla, které vhodnû doplÀuje první hlavní

chod. „Velikost porce, kromû masa, nijak ne-
omezujeme. Nezfiídka si chlapi poruãí osm,
nûkdy i deset knedlíkÛ, v˘jimku netvofií ani
dvanáct knedlí, naopak najdou se i tací, ktefií
si fieknou jen o dva nebo tfii knedlíky, pak se to
vyrovná,“ rozvádí ekonomické úvahy ‰éf jí-

delny. Obûd se dá pofiídit za 46 Kã a nechybí

pochopitelnû nezbytné pití. Hygienická kon-

trola byla se stavem kuchynû velmi spokoje-

na, ov‰em technologie je podle Jifiího Horáka

znaãnû zastaralá a potfiebovala by obmûnu.

I tady dodrÏují pfiísn˘ reÏim pfii pfiípravû po-

krmÛ a fiídí se „Bezpeãností pokrmÛ v gastro-

nomii“.

Nedávno otevfien˘m a pomûrnû vyhledáva-

n˘m stravovacím zafiízením je mléãná jídelna
na Radniãní ulici, ve které se mohou lidé

stravovat od pondûlí do pátku v dobû od 10.00

do 16.00 hodin, pfiitom polévky se podávají od

7.00 do 18.00 hodin. „Od 25. záfií jsme novû
zavedli stravování i v sobotu, a to v dobû od
9.00 do 14.00 hodin,“ svûfiil se majitel jídelny

pan Podlas. Dennû se tady uvafií 150 obûdÛ

a podle odhadÛ majitele prodlouÏením stravo-

vací doby poãet obûdÛ je‰tû stoupne. Celkem

se tady vystfiídá okolo 400 strávníkÛ, ktefií ne-

konzumují jen obûdy, ale také studenou ku-

chyni a dal‰í dobroty. Pfiipraveno je denní me-

nu - ãtyfii druhy hotov˘ch jídel vãetnû pfiílohy

a tfii druhy polévek. Menu se dá pofiídit jiÏ od

40 Kã i s polévkou. Jedná se o pomûrnû velké

porce. Pro zájemce jsou pfiipraveny i porce po-

loviãní v cenách od 20 do 25 Kã. Gurmáni si

mohou vybrat z tfiiatfiiceti minutek. Vedení jí-

delny navíc pfiipravuje vnitfiní stravenky, které

budou zv˘hodnûny 5 % a dále je je‰tû mÛÏe

zv˘hodnit zamûstnavatel. Jídelna splÀuje ty

nejpfiísnûj‰í hygienické normy Evropské unie.

Samozfiejmostí jsou bezbariérové vstupy i na

sociálních zafiízeních, kuchyÀské bezdotykové

baterie ãi nerezové nádoby na pfiípravu pokr-

mÛ. Jedin˘m technick˘m nedostatkem je pou-

h˘ch ‰estatfiicet míst pro strávníky. To by se

ale mûlo v pfií‰tím roce zmûnit. „Pfied jídelnou
by mûla vzniknout zastfie‰ená zahrádka s dal-
‰ími tfiiceti místy,“ svûfiil se se sv˘mi plány

pan Podlas.

Dal‰í pestrou nabídku stravování a denních me-

nu nabízí také hotel a pivovar Excelent, hotel
Pradûd, hotel Slunce, hospoda Na Statku ãi

hotel U Zámku v Janovicích. Je opravdu na

kaÏdém, jak se rozhodne, kam to má na vefiejné

stravování nejblíÏe, a také na samotném za-

mûstnavateli, jaké vytvofií pro své zamûstnance

podmínky. VÏdyÈ jak se

praví v úvodu, je to jis-

tû i jedna z cest, jak bu-

dovat prestiÏ a získat

konkurenãní v˘hodu na

trhu práce.

Jediná cesta ke zdraví,

a na to se nesmí nikdy

zapomínat, vede skrze

zdrav˘ Ïivotní styl,

kter˘ v sobû zahrnuje

rozmanitou stravu,

denní fyzickou aktivi-

tu a stálé sniÏování pÛ-

sobení stresu.

Pfiipravil JiKo

anketa

VyuÏíváte místních
stravovacích zafiízení?

Jak jste spokojeni
s jejich úrovní?

Jarmila La‰tuvková
(50), soukromá pod-
nikatelka:
Je dobrá. Jenom kdyÏ

pfiijdete tfieba v jednu

hodinu, tak uÏ nemají

takov˘ v˘bûr jídel, ne-

bo dokonce ve tfii ho-

diny, to uÏ si nedove-

du pfiedstavit, kde byste dostali nûco teplého.

Chodím tady do bufetu, protoÏe je to tu rychlé

a za chvíli mÛÏu jít zpátky do práce. Kolegynû

chodí do Pradûdu a je taky spokojená.

Jitka Machová (19), stáÏistka
Renata Maleãková (21), studentka:

Teì, co je tu novû otevfien˘ bufet, jsme

s ním spokojené, ale jak vypadal pfiedtím,

tak ne. Ale vût‰inou se stravujeme doma.

Maminãina strava pofiád vítûzí.

Zdenûk âermák
(19), stáÏista:
Spokojen˘ celkem

jsem, jen si myslím,

Ïe nûkterá jídla ze

‰kolní jídelny nejsou

pfiíli‰ dobrá pro malé

dûti. Jsou moc ostrá

nebo mastná. Ale

myslím si, Ïe úroveÀ je tady velice dobrá.

Kdekoliv jinde jsem se stravoval, nebylo to

na tak vysoké úrovni, jakou má R˘mafiov.

Ingrid Sná‰elová
(40), referentka od-
boru sociálních vûcí
a zdravotnictví MûÚ:
Jídlo je tady dobré. Je

tu ãisto, porce i v˘bûr

jsou kvalitní, mÛÏe-

me b˘t spokojeni.

Jifií Taufer (37), fie-
ditel ZU·:
Chodíme v‰ichni do

jídelny pfii stfiedním

odborném uãili‰ti

a jsme velmi spoko-

jení. NemÛÏeme si to

vynachválit. 

Pfiipravili JiKo a ZN

Kuchynû RD R˘mafiov

Mléãná jídelna na Radniãní ulici
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Zajímavost

Víte, co obsahují potraviny, které jíte?
Mnozí z nás jistû sly‰eli o existenci potravináfisk˘ch chemikálií,

tzv. „éãek“. Co to je za látky, jak na nás pÛsobí a z jakého dÛvo-

du se do stravy pfiidávají?

V souãasné dobû rozli‰ujeme pût hlavních skupin potravináfisk˘ch

chemikálií. Jsou to barviva (E1--), konzervanty (E2--), antioxi-
danty (E3--), emulgátory a stabilizátory (E4--) a vonné a chu-
Èové látky (E6--). PouÏití pfiídatn˘ch látek do potravin povoluje

vyhlá‰ka ã. 53/2002.

Pojednání o „éãkách“
Víte o tom, Ïe s potravinami dostáváte do tû-

la nejrÛznûj‰í chemikálie? Staãí ãíst obaly.

Tak tfieba su‰ená bramborová ka‰e: obsahuje

barvivo E 100, stabilizátor E 450, emulgátor

E 471, antioxidanty E 320 a E 304 a konzer-

vant E 223. Co ta podivná ãísla znamenají?

E s tfiemi ãísly oznaãuje aditiva, látky pfiidá-

vané do potravin z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ.

Nûkteré jsou zcela ne‰kodné - napfiíklad

E 100 je pfiírodní Ïluté barvivo kurkumin;

ani emulgátor E 471 není ‰kodliv˘. Hor‰í je

E 223, coÏ je disifiiãitan sodn˘, kter˘ se do

ka‰e pfiidává nejen kvÛli konzervaci, ale aby

brambory nehnûdly. Tato látka rozhodnû ne-

‰kodná není - stejnû jako oxid sifiiãit˘, kter˘

se s oblibou pfiidává do su‰eného ovoce ãi

vína (do ãerveného 160 - 210 mg S02 na litr,

do bílého 210 aÏ 260 mg). Nûktefií lidé kvÛ-

li tomu mají alergii na víno ãi trpí bolestmi

hlavy (hlavnû z nekvalitních, silnû sífien˘ch

vín). Do su‰eného ovoce se oxid sifiiãit˘ dá-

vá pfieváÏnû z dÛvodÛ estetick˘ch: zatímco

sífiené meruÀky jsou hezké, ‰Èavnaté, oran-

Ïové a pfiímo lákají ke koupi, pfiírodnû usu-

‰ené jsou hnûdé a ménû vzhledné. A cena za

krásu? Povolen˘ limit oxidu sifiiãitého je

napfiíklad pro meruÀky 2 gramy na kilo

a ãasto se pfiekraãuje. Proto by se silnû sífie-

né ovoce (meruÀky, broskve, rozinky, ‰vest-

ky, fíky) mûlo pfied jídlem om˘t v teplé vo-

dû a jeho konzumace by se rozhodnû nemû-

la pfiehánût. Znaãnû sífiené b˘vají téÏ baná-

ny, jablka ãi hru‰ky. Asi pûtina populace je

na S02 a podobné slouãeniny citlivá, a pro-

to by mûla dávat pfiednost nesífienému su‰e-

nému ovoci z prodejen zdravé v˘Ïivy.

A bramborovou ka‰i bychom si mûli uvafiit

z brambor.

Kyselina benzoová a sorbová jsou dal‰í

konzervaãní látky, které zdraví moc neprospí-

vají. Konzervují se jimi nealkoholické nápo-

je, dÏemy, chléb s del‰í trvanlivostí, keãupy,

hofiãice. Na‰tûstí máme moÏnost koupit si v˘-

robky, které je neobsahují. Vedle bûÏného

dÏemu se prodává dÏem konzervovan˘ pouze

cukrem a vy‰‰ím podílem ovoce.

Pochopitelnû je draÏ‰í, zato chutnûj‰í.

Kyselina benzoová, kterou by nemûly konzu-

movat dûti do tfií let a ani dospûlí by to nemû-

li pfiehánût kvÛli podezfiení na rakovinotvorné

úãinky, se ãasto dá nahradit sterilizací.

Bujónové kostky jsou oblíbené, protoÏe ku-

chafii jimi u‰etfií minimálnû dvû hodiny va-

fiení masa nebo zeleniny. Ale kaÏdého, kdo

je pouÏívá, obãas napadne, co se skr˘vá

v malé kostiãce ve zlatém obalu, Ïe dokáÏe

polévce ãi omáãce dodat ten správn˘ fiíz.

Navzdory tomu, co se nám snaÏí vsugerovat

v˘robci, hlavní souãástí bujónov˘ch kostek

není masov˘ nebo zeleninov˘ v˘taÏek (toho

jsou v kostkách pouhá dvû aÏ tfii procenta),

ale pfiedev‰ím sÛl (50 aÏ 60 %) a glutaman
sodn˘ (10 aÏ 15 %). Tato látka na zv˘raz-

nûní chuti, oznaãovaná také kódem E 621,

nemá nejlep‰í povûst. Není totiÏ tajem-

stvím, Ïe nûktefií v˘robci ji pouÏívají, aby

zakryli nev˘raznou chuÈ v˘robku pfiiprave-

ného z ménû kvalitních surovin. Kromû to-

ho se jí dlouhou dobu kladlo za vinu, Ïe

zpÛsobuje takzvan˘ ãínsk˘ syndrom, kter˘

se projevuje zarudnutím pokoÏky, bolestmi

hlavy a ‰íje, bu‰ením srdce. Glutaman - sÛl

kyseliny glutamové, coÏ je jedna z amino-

kyselin obsaÏen˘ch ve vût‰inû Ïivoãi‰n˘ch,

ale i rostlinn˘ch bílkovin - je typick˘ pro

ãínskou kuchyni, protoÏe je obsaÏen v sojo-

vé omáãce. Pfiíãiny tohoto syndromu zÛstá-

vají stále nevysvûtleny, uvaÏuje se o nesná-

‰enlivosti alkoholu, kofiení ãi krevet. Ale

není prokázáno, Ïe ho zpÛsobuje glutaman.

Glutaman se získává fermentací cukrové fie-

py nebo tfitiny. Pfiirozenû se nachází v mase,

rybách, mofisk˘ch plodech, rajsk˘ch jablíã-

kách, houbách. Oblibu si získal proto, Ïe

dodává masitou chuÈ gulá‰Ûm, polévkám, 

omáãkám a zlep‰uje chuÈ vafiené zeleniny.

Dnes je obsaÏen v mnoha prÛmyslovû vyrá-

bûn˘ch potravinách: hotov˘ch masn˘ch jíd-

lech, prá‰kov˘ch polévkách, slan˘ch po-

choutkách. Jeho pfiítomnost musí b˘t na 

obalech oznaãena, ne v‰ak jeho mnoÏství.

Dnes uÏ se na v˘robcích nemusí uvádût, Ïe

v˘robek je nevhodn˘ pro dûti do tfií let, ja-

ko tomu bylo dfiív, kdy se pfiedpokládalo, Ïe

glutaman mÛÏe po‰kodit mozek mal˘ch dû-

tí. Pro toto tvrzení chybûjí pfiesvûdãivé dÛ-

kazy, názor odborníkÛ na pouÏívání této lát-

ky v dûtské stravû se v‰ak nezmûnil - pro

malé dûti do tfií let není vhodn˘. Ne snad

pfiímo ‰kodliv˘, ale rozhodnû ne ideální.

Harmonizujeme totiÏ své normy

s Evropskou unií a tam podobná povinnost

neplatí. Nûktefií v˘robci mají pocit, Ïe by ta-

kov˘m oznaãením v˘robek degradovali,

a tak je nepouÏívají. TakÏe glutaman se cpe

legálnû do v‰eho a ve velk˘ch dávkách: po-

volené mnoÏství je 1 g/kg. Zvlá‰È vydatnû

jsou jím napûchovány levné uzeniny; v tûch

b˘vá zpravidla jen málo masa, zato hodnû

vody a sójov˘ch preparátÛ. ChuÈ masa se

dodává rÛzn˘mi chemikáliemi, mimo jiné

glutamanem.

Uzeniny obsahují ve znaãné mífie i jiné „spe-

cialitky“ chemického prÛmyslu: dusitany

a dusiãnany. Tyhle konzervaãní látky, které

dávají páreãkÛm a salámÛm pfii peãení bájeã-

nou ãervenou barvu, jsou podezfielé z kance-

rogenních úãinkÛ a u dûtí vyvolávají váÏnou

chorobu methemoglobinémie (modrání ko-

jencÛ). Chemikálie v potravinách by pfii bûÏ-

ném stravování rozhodnû nemûly ohrozit

zdravého dospûlého ãlovûka. Dûti, nemocní

a stafií lidé by mûli b˘t opatrní. Na‰tûstí pro-

dejen, kde se dají nakoupit zdravé potraviny,

je u nás dost.

Nûkteré látky se smûjí pouÏívat jen v omeze-

ném mnoÏství a jen u nûkter˘ch druhÛ potra-

vin. Napfiíklad barvivo amarant se dá pouÏí-

vat jen pro nûkteré úãely a je‰tû v omezené

mífie. Je‰tû omezenûj‰í je pouÏití ãerveného

barviva erythrosin (E 127). MÛÏe se pfiidá-

vat pouze do koktejlov˘ch tfie‰ní v maximál-

ní dávce 0,02 procenta. O nic lep‰í povûst

nemají ani antioxidanty butyl hydroxyani-
sol (E 320) a jeho pfiíbuzn˘ butyl hydroxy-
toluen (E 321), které zabraÀují Ïluknutí tu-

kÛ. Toxikologové bedlivû sledují i dusitany
(E 249 a E 250), jediné konzervaãní látky,

které jsou schopny ochránit uzeniny pfied

bakterií Clostridium botulinum, jeÏ zpÛsobu-

je botulismus, neblaze proslulou otravu klo-

básov˘m jedem.

PrÛmûrn˘ spotfiebitel se nemusí obávat na-

dmûrné konzumace ‰kodliv˘ch látek, ale na-

pfiíklad velk˘ milovník uzeného, kter˘ naku-

puje u v˘robce, jenÏ pouÏívá maximální po-

volené dávky pfiísad, uÏ ohroÏen b˘t mÛÏe.

U nûkter˘ch látek se lze jen dohadovat, proã

je tam v˘robce vÛbec dává. Organismu je to

ale jedno, protoÏe reaguje na tutéÏ látku stej-

nû, aÈ uÏ je pfiidána jako barvivo, nebo jako

provitamin. Základní funkce, které pfiísady

pfii v˘robû potravin plní, jsou ãtyfii.

Upravují konzistenci. Emulgátory a stabili-

zátory umoÏÀují smísit látky, které jsou nor-

málnû nesluãitelné, napfiíklad olej s vodou.

Zahu‰Èovadla a Ïelírovací prostfiedky dávají

v˘robku Ïádoucí tvar a konzistenci.

Zvlhãující látky chrání potraviny pfied vysy-

cháním a zpevÀující látky udrÏují pevnost

nebo kfiehkost zeleniny a ovoce. Nejãastûji

se objevují v ãokoládû, margarínech, omáã-

kách, cukráfisk˘ch v˘robcích, marmeládû.

Upravují vzhled. Barviva dávají potravinám

barvu, kterou ztratily bûhem zpracování.

Málokomu by se asi líbily v kompotu bílé tfie‰-

nû, které pfii‰ly o svou ãerveÀ pfii sterilizaci.

Le‰tící látky dodávají povrchu potravin leskl˘

vzhled. Barviva se najdou ve v‰ech druzích po-

travin, od zmrzliny, limonád aÏ po ovocné jo-

gurty. Zakázány jsou u nezpracovan˘ch potra-

vin, jako je mléko, med, maso a ryby.

Upravují chuÈ. Náhradní sladidla umoÏÀu-

jí osladit potraviny, aniÏ by zv˘‰ily jejich
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kalorick˘ obsah. Jsou totiÏ mnohem ménû

kalorické neÏ cukr (sacharóza). Látky chu-

Èové a povzbuzující jsou schopné vrátit

chuÈ potravinám, které ji bûhem v˘robního

procesu ztratily. V˘robcÛm pak umoÏÀují

sníÏit mnoÏství základních surovin. Do po-

lévky uvafiené z masa není potfieba pfiidávat

glutaman pro zesílení chuti. Umûl˘mi sla-

didly se sladí Ïv˘kaãky, limonády a odleh-

ãené potraviny. Zesilovaãe chuti se nejãas-

tûji objevují ve slan˘ch pochoutkách, lu-

píncích a brambÛrkách nebo hotov˘ch jíd-

lech.

UdrÏují kvalitu. Konzervaãní látky chrání

potraviny pfied ‰ífiením mikroorganismÛ. Bez

nich by se potraviny rychle kazily.

Antioxidanty zpomalují oxidaãní proces,

kter˘ má za následek Ïluknutí tukÛ a barev-

né zmûny potravin. Balicí plyny (dusík, oxid

uhliãit˘, kyslík) se pouÏívají pfii balení potra-

vin do obalÛ.

Konzervaãní látky jsou pochopitelnû nejãas-

tûji v konzervách, zakázány jsou u neuprave-

n˘ch potravin, mléka, másla, mouky, masa.

De‰ifrovat sloÏení dokáÏe jen v˘robce. Podle

zákona o potravinách musí v˘robci na oba-

lech uvádût v‰echny pouÏité pfiísady, a to

v sestupném pofiadí podle klesajícího mnoÏ-

ství, v jakém jsou v potravinû obsaÏeny.

Uvedeny mohou b˘t buì názvem látky, nebo

ve formû ãíselného kódu Evropské unie.

• Mysleme na to, Ïe ne kaÏdé éãko je ‰kod-

livé. Nûkterá mohou b˘t jen obyãejn˘m

‰krobem.

• Pokud nakupujeme potraviny, buì ãteme
sloÏení (které je ze zákona povinností uvést

na v˘robku) nebo si v˘robek koupíme a do-

ma srovnáme s tabulkou éãek.

• Velice obezfietní bychom mûli b˘t u stravy

batolat a dûtí pfied‰kolního vûku, u kter˘ch

mohou nûkterá éãka (díky tomu, Ïe jedinec

roste) zpÛsobit pomûrnû znaãné ‰kody v or-

ganismu.

JE LEP·Í SE VYHNOUT :

E 620 - 625 kyselina glutamová a její soli

(E 621 - glutaman sodn˘)

E 200 - 203 kyselina sorbová a její soli

E 210 - 213 kyselina benzoová a její soli

E 249 - 250 dusitany

E 220 - 223 oxid sifiiãit˘ a sifiiãitany

E 251 - 252 dusiãnany JiKo (zdroj internet)

Aktuálnû z mûsta

Vefiejné zakázky se budou zadávat podle schválené smûrnice
V pondûlí 13. záfií zasedla rada mûsta a pfiijala cel-
kem devûtapadesát usnesení, z nichÏ ‰estnáct mûlo
charakter doporuãení pro jednání zastupitelstva
mûsta.
Radní vzali na vûdomí zprávu o hospodafiení

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

první pololetí roku 2004, zprávu o dopravní si-

tuaci ve mûstû a zprávu o stavu místních komu-

nikací. Znaãnou ãást usnesení zaujímaly majet-

kové a bytové záleÏitosti.

Rada mûsta schválila s úãinností od 1. ledna

2005 úpravu základních cen pronájmu jako

smûrn˘ch sazeb, dále schválila úpravu pravidel

pro hospodafiení s byty v majetku mûsta a dopl-

nûní Smlouvy o nájmu souboru movitého a ne-

movitého majetku ze dne 23. 12. 1996, uzavfie-

né mezi mûstem R˘mafiov a Nemocnicí, s. r. o.,

R˘mafiov, o dokonãené stavební investice - stra-

vovací pavilon, dûtsk˘ pavilon a objekt garáÏí.

Zákonem ã. 40/2004 Sb., o vefiejn˘ch zakáz-

kách, byl novû upraven systém zadávání vefiej-

n˘ch zakázek. Tato zákonná úprava plnû odpo-

vídá pfiedpisÛm platn˘m v zemích Evropské 

unie. Za vefiejnou zakázku se podle tohoto zá-

kona povaÏuje zakázka, ve které je plnûní zpo-

platnûno ãástkou vy‰‰í neÏ 2 mil. korun (bez

DPH). Do v˘‰e 2 mil. korun se zakázky nefiídí

reÏimem v˘‰e uvedeného zákona. Zakázky ma-

lého rozsahu a jejich zadávání by mûlo b˘t 

upraveno pro potfieby mûsta R˘mafiova vnitfi-

ním pfiedpisem - smûrnicí.

Rada mûsta za tím úãelem vydala smûrnici 

ã. 03/2004, o zadávání vefiejn˘ch zakázek.

vybíráme ze zpráv

Hospodafiení spoleãnosti Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., za 1. pol. 2004

Dopravní situace ve mûstû
Ve zprávû, kterou radû mûsta pfiedloÏila

vedoucí odboru dopravy a silniãního hos-

podáfiství Renata Vysly‰elová, se praví, Ïe

v leto‰ním roce byly provedeny opravy

dvou úsekÛ komunikace z R˘mafiova smû-

rem k janovickému zámku po vybudování

mûstské spla‰kové kanalizace. Opravou

dále pro‰el most u Edrovického rybníka

a ãást komunikace smûrem na Horní Mûsto

a na Nové Pole. V celé délce byla zrekon-

struována komunikace do Harrachova.

Jinak je tomu u místních komunikací ve

mûstû. V dÛsledku rozvoje a zv˘‰eného

provozu motorov˘ch vozidel je dopravní

situace v R˘mafiovû nevyhovující, komu-

nikace nestaãí svou kapacitou a s tím sou-

visí i nedostatek odstavn˘ch parkovacích

ploch, hlavnû v centru mûsta a v sídli‰t-

ních lokalitách. Stávající plochy neodpo-

vídají souãasn˘m potfiebám silniãního

provozu, kter˘ rok od roku vzrÛstá. To ve-

de k neustálému poru‰ování zákona o pro-

vozu na pozemních komunikacích, jelikoÏ

fiidiãi vyuÏívají ke stání pfiilehlé místní ko-

munikace a tím do jisté míry omezují ply-

nulost silniãního provozu. Vzhledem

k délce a ‰patnému technickému stavu ko-

munikací není mûsto schopno zaji‰Èovat

kaÏdoroãnû potfiebnou sumu financí na je-

jich údrÏbu a obnovu vãetnû dopravního

znaãení, coÏ vede ke zhor‰ování souãasné-

ho stavu. Mûsto je také vlastníkem patnác-

ti mostních objektÛ, na jejichÏ údrÏbu se

musí vynaloÏit nemalá ãást rozpoãtu.

V leto‰ním roce byla na obnovu dopravní-

ho znaãení schválena ãástka 650 tis. ko-

run. Nepoãítalo se ov‰em s nav˘‰ením

DPH z 5 % na 19 %, které zaãalo platit od

1. kvûtna 2004 a uãinilo rozdíl v ãástce ve

v˘‰i 91 tis. korun. Z toho dÛvodu nebude

plnû dodrÏen pÛvodní zámûr.

V souãasné dobû je hotová v˘mûna do-

pravního znaãení na Husovû ulici, tfiídû

HrdinÛ, Pfiíkopech, Dukelské ulici a na

námûstí Míru, vãetnû vodorovného zna-

ãení parkovi‰È. V dubnu bylo osazeno do-

pravní zrcadlo v kfiiÏovatce ulic

Revoluãní, Bartákovy a ÎiÏkovy. Od po-

loviny ãervence je v provozu parkovací

automat na námûstí Míru. Zafiízení ob-

hospodafiuje mûstská policie. V mûsíci

záfií bylo provedeno nové dopravní zna-

ãení na ulicích Lidické, Vûtrné,

Hornomûstské, Pivovarské, 1. máje

a u hotelu Pradûd. Tím bude rozpoãet vy-

ãerpán a ostatní úpravy budou pokraãovat

v následujících letech.

Ve zprávû se dále hovofií o poãtu doprav-

ních pfiestupkÛ za období 1/2004 - 8/2004

ve srovnání se stejn˘m obdobím roku

2003 (jedná se o statistiku ke dni 31. 8.).

Poãet spisÛ oznámen˘ch v roce 2004 ãiní

160 proti 145 v loÀském roce.

Ve zprávû hovofií fieditel spoleã-

nosti Ing. Martin Vala o problé-

mech rÛstu nákladÛ, zejména na

elektrickou energii, na tvorbu

zákonn˘ch rezerv (na rekultivaci

skládky technického a komunál-

ního odpadu), ale také rÛstu mz-

dov˘ch nákladÛ.

Hospodáfisk˘ v˘sledek je podle

fieditele Valy na úrovni roku

2002 a je dosaÏen za souãasného

investování. Spoleãnost splácí

dva leasingy a provedla nûkteré

práce na zvelebení mûsta, z vût-

‰ích akcí zmiÀuje napfiíklad ces-

tu na Edrovick˘ rybník. Ve dru-

hém pololetí bude nutné poãítat

se splácením leasingÛ a také in-

vestovat do obmûny svozov˘ch

nádob a kontejnerÛ na separova-

n˘ odpad a dále do úprav recyk-

laãního dvora a oprav kanalizace

na nûkter˘ch problémov˘ch úse-

cích. Spoleãnost chce podle fiedi-

tele pokraãovat v nastoupeném

trendu. Do konce roku se oãe-

kává, Ïe vzrostou trÏby ve stfie-

disku stavebních prací, vzhle-

dem k tomu, Ïe spoleãnost usi-

luje získat zakázku na zavedení

svozu separovaného odpadu

v Bfiidliãné.
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Zpráva o stavu místních komunikací
Vûcn˘ rámec akcí pro období

2003 - 2006 stanovil opravy ko-

munikací jako jednu z priorit, za-

vázal mûsto vynaloÏit na tuto ob-

last do roku 2006 nejménû 25 mil.

Kã a stanovil dále harmonogram

opravy mostÛ. V roce 2003 bylo

na tento úãel vynaloÏeno celkem 

7 mil. 217 tis. Kã vãetnû dotace 500

tis. Kã na mostní objekty. Mezi

hlavní akce patfiila oprava mostÛ na

Palackého a Krátké ulici, chodníku

na tfiídû HrdinÛ a OkruÏní ulici

a spoluúãast na opravû silnice

a chodníkÛ na Bartákovû ulici.

Zpráva dále uvádí, Ïe se mûstu po-

dafiilo získat dotaci 4 mil. Kã na 

opravu místní komunikace do

Harrachova (celkové náklady

pfiedstavovaly ãástku 5 mil. 800

tis. Kã) a z toho dÛvodu byla na

rok 2005 pfiesunuta oprava mostu

na Národní ulici. Rekonstrukce

ãásti chodníkÛ na OkruÏní ulici

byla nahrazena opravou zcela zde-

vastované místní komunikace

Sklepní. Ostatní plánované akce

budou realizovány do konce roku.

Pro rok 2005 je pfiipravována re-

konstrukce místní komunikace na

·kolní ulici (celkové náklady

pfiedstavují 20 mil. Kã, pfiiãemÏ

pfiedpokladem realizace je získání

alespoÀ 70% dotace z programu

Phare, popfi. ze strukturálních fon-

dÛ Evropské unie). Projekãnû je

pfiipravována rekonstrukce místní

komunikace Havlíãkova -

Národní, opût s cílem získat úãelo-

vou dotaci z programÛ

Ministerstva financí âR.

V̆ hledovû zaãala pfiíprava na re-

konstrukci námûstí Míru (budou

zadány architektonické studie).

Jedná se o sloÏit˘ a citliv˘ pro-

blém, takÏe pfiípadná realizace by

po projednání s vefiejností pfiipada-

la v úvahu nejdfiíve v roce 2006.

R˘mafiovská prÛmyslová zóna má
prvního investora

Zastupitelé schválili prodej 40 hektarÛ
prvnímu investoru v prÛmyslové zónû

Ve ãtvrtek 23. záfií se uskuteãnilo
ve Stfiedisku volného ãasu
R˘mafiov zasedání zastupitelstva
mûsta. Zastupitelé pfiijali celkem
ãtyfiia‰edesát usnesení, z nichÏ
pfieváÏnou vût‰inu tvofiily majet-
kové záleÏitosti.
Zastupitelé akceptovali a schvá-

lili rozpoãtová opatfiení na rok

2004 zv˘‰ením objemu pfiíjmÛ

rozpoãtu na základû pfiidûlení

úãelov˘ch dotací ze státního

rozpoãtu a souãasnû zv˘‰ení

objemu rozpoãtov˘ch v˘dajÛ

podle rozhodnutí poskytovate-

le dotace.

Podstatnou souãástí dosud za-

stupitelstvem nepotvrzen˘ch

rozpoãtov˘ch opatfiení jsou 

úãelové dotace na v˘daje po-

kr˘vané státním rozpoãtem

nebo rozpoãtem kraje. Jedná

se zejména o dotace pro ‰kol-

ská zafiízení, dotace na projekt

rekonstrukce ·kolní ulice, do-

tace na pokrytí nákladÛ les-

ních hospodáfiÛ a dal‰í. Mûsto

vykazuje ke konci srpna pfie-

bytek rozpoãtu ve v˘‰i 11,8

mil. Kã, pfiiãemÏ vût‰ina polo-

Ïek rozpoãtu je v souladu

s plánem. V˘hled do konce ro-

ku pfiedpokládá pfiebytek ve

v˘‰i cca 11 mil Kã. Na pfiebyt-

ku se hlavní mûrou podílí dvû

poloÏky - trÏba za obytn˘ dÛm

na tfiídû HrdinÛ zniãen˘ poÏá-

rem sníÏená o náklady likvida-

ce nemovitosti (byly pfievede-

ny Bytermu, kter˘ hradil ná-

klady na demolici a uloÏení

odpadu z vlastních zdrojÛ)

a trÏby za prodej bytÛ jako dÛ-

sledek prohraného soudního

sporu s RNDr. Karajannisem.

Celkem jde o ãástku 8 mil. 850

tis. Kã a dal‰í 2 mil. Kã pfie-

bytku jsou v˘sledkem mnoha

zmûn v pfiíjmech a v˘dajích

mûsta. Pfiedpokládá se, Ïe vy-

tvofien˘ pfiebytek bude pouÏit

v roce 2005 jako spoluúãast

mûsta na realizaci zámûrÛ za-

stupitelstva.

V˘robu laminátov˘ch podlah by

mûla po vyfiízení v‰ech nezbyt-

n˘ch formalit zahájit v r˘ma-

fiovské prÛmyslové zónû firma

Servis Wood ze Lhoty u Luha-

ãovic. Zastupitelé schválili pro-

dej ãásti pozemku této firmû,

a to za úãelem v˘stavby dfievoz-

pracujícího provozu. Prodej bu-

de fie‰en uzavfiením smlouvy

o smlouvû budoucí s podmín-

kou uzavfiení samotné kupní

smlouvy po splnûní podmínek

ve smyslu v˘‰e pfiedloÏeného

návrhu. Firma na základû pod-

mínek stanoven˘ch mûstem

musí vybudovat provozovnu

(závod) nejpozdûji do tfiiceti

mûsícÛ. Poté se ukáÏe, kolik

pracovních míst bude schopna

nabídnout r˘mafiovsk˘m ucha-

zeãÛm o práci.

Mûsto bude investovat do oprav
v Nemocnici, s. r. o., R˘mafiov

Zastupitelé schválili hrazení 

oprav v Nemocnici, s. r. o.,

R˘mafiov do v˘‰e 1 mil. korun

na základû poÏadavkÛ zástupce

nemocnice. Jedná se pfiitom

o opravy a údrÏbu majetku ve

vlastnictví mûsta. PfiedloÏen˘m

materiálem se nejdfiíve zab˘va-

la rada mûsta.

PÛjde o opravy schodi‰tû budo-

vy oddûlení klinické biochemie

a hematologie a oddûlení léãby

bolesti, stfiechy nad zázemím 

operaãních sálÛ, opravu ener-

gobloku, dokonãení opravy

plotu, dále o opravu chodníku

u budovy jídelny, o zhotovení

nové fasády interny na v˘chod-

ní ãásti, opravu soklu energob-

loku a dále o realizaci kanaliza-

ce a ústfiedního vytápûní prá-

delny.

Rada ‰koly má nového ãlena
âlenové zastupitelstva mûsta

odvolali Ferdinanda ·opíka

z funkce ãlena Rady ‰koly pfii

Základní ‰kole na ulici 1. máje

ke dni 30. 9. 2004, a to z dÛvo-

du jeho ãasové zaneprázdnû-

nosti a na vlastní Ïádost.

Zastupitelé delegovali do této

funkce Leonu Pleskou, vedou-

cí odboru ‰kolství a kultury

MûÚ, na dobu od 1. 10. 2004

do 30. 6. 2005.

Matefiská ‰kola ve Velké ·táhli
dostane pfiíspûvek

Z celkového poãtu osmadvaceti

dûtí nav‰tûvuje matefiskou ‰kolu

ve Velké ·táhli sedm dûtí

z R˘mafiova. Starosta obce

Velká ·táhle oslovil starostu

R˘mafiova ve vûci poskytnutí

pfiíspûvku pro M· na tyto dûti.

Obdobn˘m zpÛsobem se na zá-

kladû zákona pfiispívá na dûti

dojíÏdûjící do základních ‰kol.

Obec se pot˘ká s finanãními

problémy a ãeká ji investice do

rekonstrukce stravovacího a so-

ciálního zázemí ‰kolky. V sou-

ãasnosti je provoz ‰kolky finan-

cován 2 500 - 3 500 korunami

na jedno dítû za rok. Zastupitelé

schválili poskytnutí pfiíspûvku

na spolufinancování provozu

matefiské ‰koly ve Velké ·táhli

ve v˘‰i 3 000 Kã na kaÏdé dítû

dojíÏdûjící z R˘mafiova ãi

Jamartic. Pro rok 2004 ãiní v˘‰e

celkového pfiíspûvku pfii poãtu

sedmi r˘mafiovsk˘ch a jamartic-

k˘ch dûtí 21 000 korun.
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Ceny pronájmÛ nebytov˘ch prostor
a pozemkÛ se od roku 2005 zv˘‰í o 3 %
Zmûny základních cen pronájmu jako smûrn˘ch sazeb jsou vyvolány

inflací za období roku 2003 - 2004. Poslední zmûna t˘kající se v˘‰e

ceny za pronájem byla schválena radou mûsta 16. 12. 2002 s platností

od 1. 1. 2003. Sazby nájemného se stanoví zpravidla za 1 m2 plochy

nemovitosti (tj. podlahové plochy u nebytov˘ch prostor nebo v˘mû-

ry pozemku). Pro úãely nabídky pronájmÛ se stanoví základní ceny
pronájmu od 1. 1. 2005 jako smûrné sazby takto:

Pronájmy hlavních funkãních ploch nebytov˘ch prostor mimo po-

mocn˘ch nebytov˘ch prostor (roãní sazby v Kã za 1 m2 plochy):

Intenzivní centrum pro tyto úãely zahrnuje námûstí Míru, Radniãní

ulici a objekt tfiídy HrdinÛ 1. Do centrální ãásti mûsta náleÏí námûstí

Svobody, ·kolní námûstí, tfiída HrdinÛ po kfiiÏovatku s ulicí

Revoluãní (kromû objektu tfi. HrdinÛ 1), ulice Husova, Radniãní

a Sokolovská.

Pronájmy pomocn˘ch nebytov˘ch prostor (tj. plochy sklepÛ, chodeb,

sociálního pfiíslu‰enství, skladÛ odpadkÛ, ramp) u nebytov˘ch pro-

stor pronajíman˘ch pro podnikatelské úãely:

a) v intenzivním centru mûsta .............................................. 453 Kã
b) v centrální ãásti mûsta (kromû intenzivního centra) ........ 420 Kã
b) v ostatních ãástech mûsta ................................................. 295 Kã
d) pro ãinnost na úseku ‰kolství, kultury, sportu atd. .......... 84 Kã

Pfii pronájmech pro podnikatelské úãely, kdy je pfiedmûtem ãinnosti

fiemeslná malov˘robní ãinnost nebo poskytování sluÏeb, které jsou ve

mûstû nedostatkové a mûsto má zájem na jejich rozvoji a podpofie, se

sniÏují základní ceny pronájmu na 70 % z ãástky uvedené v pfied-

chozích odstavcích.

Pronájmy pozemkÛ (roãní sazba za 1 m2 pronajaté v˘mûry):

a) zastavûná plocha pod objekty k bydlení a garáÏemi ...... 11,50 Kã
b) zastavûná plocha pfied objekty k podnikání

(i doãasné a provizorní objekty) ..................................... 109 Kã
c) zpevnûná manipulaãní plocha k podnikání ..................... 55 Kã
d) volná nezpevnûná plocha k podnikání ........................... 22 Kã
e) plochy pro individuální rekreaci ..................................... 3 Kã
f) plochy pro zahrádky, pfiedzahrádky a drobnou 

zemûdûlskou a chovatelskou ãinnost ............................. 1 Kã
g) udrÏování plochy kosením trávy a drobnou 

zemûdûlskou a chovatelskou ãinností ............................ 0,10 Kã
h) plochy pro kosení trávy a zemûdûlskou 

a chovatelskou ãinnost ................................................... 0,01 Kã

Pravidla programu podpory sportu
umoÏÀují získat dotace

V rámci Pravidel programu podpory sportu v R˘mafiovû schválilo za-

stupitelstvo mûsta 29. ledna 2004 návrh rozpoãtu na rok 2004, a to

vãetnû tûlov˘chovné ãinnosti (TJ pfiíspûvky), ve v˘‰i 150 tis. Kã. 

V 1. pololetí schválila rada mûsta poskytnutí pfiíspûvkÛ v celkové v˘-

‰i 116 500 Kã. Pro druhé pololetí byla vyãlenûna ãástka 33 500 Kã.

Finanãní podpora byla schválena tûmto ÏadatelÛm:

1. OS Ecce Homo - informaãní materiály k MS ............ 2 700 Kã

2. Junák - ME ve westernov˘ch dovednostech............... 15 000 Kã

3. Klub KâT - Hory a láznû ........................................... 2 000 Kã

4. Klub KâT - R˘mafiovská padesátka .......................... 2 500 Kã

5. HCC Mohelnice - Mezinárodní soutûÏ ...................... 2 000 Kã

6. OS BFAA - Mezinárodní turnaj ................................. 6 000 Kã

7. TJ Jiskra - 28. roãník desetiboje ................................ 3 300 Kã

Celkem ........................................................................... 33 500 Kã
JiKo

a) v intenzivním centru mûsta pro podnikatelské úãely ........ 648 Kã
b) v centrální ãásti mûsta pro podnikatelské úãely ................ 600 Kã
c) v ostatních ãástech mûsta pro podnikatelské úãely ........... 420 Kã
d) pro ãinnost na úseku ‰kolství, kultury, sportu, osvûty, 

sociálním, charitativním, náboÏenském nejv˘‰e ............... 120 Kã

Zastupitelé vzali na vûdomí

Zprávu o stavu plnûní vûcného

plánu rozvoje mûsta do roku

2006, ve které se mimo jiné ho-

vofií o tom, Ïe stavba kanalizace

je hotova a v leto‰ním roce zb˘-

vá vybudovat pfiípojky. Podo-

bná situace nastala i v akci „vo-

dovod Jamartice“, u níÏ se letos

poãítá s postupn˘m napojová-

ním odbûratelÛ v obci. Akce

„most Národní - náhon“ není le-

tos z finanãních dÛvodÛ zafiaze-

na do plánu, i kdyÏ v pÛvodním

materiálu je plánována na leto‰-

ní rok. Letos totiÏ nebyl vyhlá-

‰en dotaãní titul na rekonstruk-

ce mostÛ. Zpráva dále hovofií

o tom, Ïe bytov˘ dÛm na

Havlíãkovû ulici mÛÏe b˘t reali-

zován aÏ po zmûnû územního

plánu. S realizací vestaveb na

Národní ulici se prozatím nepo-

ãítá z dÛvodu velikosti projek-

tovan˘ch bytÛ (neodpovídají

kritériím pro pfiiznání dotace).

Realizace domu s peãovatel-

skou sluÏbou na Hornomûstské

ulici není v rozpoãtu na rok

2004, jak uvádí ãtyfilet˘ plán.

V˘stavba sítí pro rodinné dom-

ky je ãasovû posunuta aÏ na ob-

dobí po doprodeji jiÏ pfiiprave-

n˘ch parcel. Zpráva dále uvádí,

Ïe pro prázdné objekty - ‰kolku

na Revoluãní ulici, ‰kolu

v Ondfiejovû a Janovicích a dût-

ské oddûlení v nemocnici se

hledá vyuÏití. O dotaci na umû-

lou ledovou plochu je poÏádáno

a podle starosty je vysoká prav-

dûpodobnost, Ïe bude Ïádosti

vyhovûno.

V oblasti vnitfiní správy se usku-

teãnilo dofinancování budovy

na ulici 8. kvûtna, vyfie‰eno bylo

ãásteãnû bez nároku na investice

i garáÏování vozidel mûsta. Byla

odloÏena oprava fasády na ná-

mûstí Svobody, s opravou oken

se poãítá v leto‰ním roce.

OdloÏena byla také oprava stfie-

chy radnice a generální oprava

oken na ulici 8. kvûtna.

Letos jsou nebo je‰tû budou po-

dány Ïádosti o dotace na tyto

akce: pÛdní vestavby na

âapkovû ulici, regenerace síd-

li‰tû Pfiíkopy, projekt rekon-

strukce místní komunikace na

·kolní ulici, rekonstrukce Z· 

1. máje, umûlá ledová plocha

a dotace z Fondu péãe o krajinu.

Seznam se bude roz‰ifiovat

s tím, jak budou postupnû vy-

hla‰ovány dal‰í programy shod-

né se zámûry mûsta.

Projekty revitalizace sídli‰tû

Pfiíkopy a rekreaãního areálu

Edrovice neuspûly. Naproti to-

mu dotace na vestavbu pÛdních

bytÛ na âapkovû ulici byla

schválena a rozvrÏena do tfií let,

mûsto ov‰em usiluje o zkrácení

termínu jen na léta 2004 / 2005.

Realizace projektu by mûla za-

ãít je‰tû letos. Îádost o dotaci

na rekonstrukci ledové plochy

uspûla v prvním kole na kraj-

ském úfiadû v Ostravû, koneãné

rozhodnutí zfiejmû padne 30. zá-

fií na zasedání zastupitelstva

kraje. Spoluúãast mûsta je

v rozpoãtu zaji‰tûna a realizace

by byla moÏná jiÏ v pfií‰tím ro-

ce. Mûsto letos dále obdrÏelo

dotaci na zhotovení projektu

místní komunikace ·kolní

v Janovicích a je rovnûÏ podána

Ïádost z programu Phare.

Dotace z fondÛ EU jsou ov‰em

pro âeskou republiku doãasnû

pozastaveny.

Hotov je projekt a odkup po-

zemkÛ pro dÛm s peãovatelskou

sluÏbou na Hornomûstské ulici.

Îádost o dotaci bude podána

pravdûpodobnû v lednu 2005 po

vyhlá‰ení programu. Pfiíprava

projektÛ inÏen˘rsk˘ch sítí pro

ãtyfii rodinné domy v Edrovi-

cích, ‰est na Komenského ulici

a dal‰í na Kvûtné jsou v rÛz-

n˘ch fázích pfiípravy. Na rok

2005 pfiipravuje mûsto Ïádost

o dotaci z programu Minister-

stva pro místní rozvoj âR. Na

pÛdní vestavby na Horno-

mûstské ulici budou pfiipraveny

projekty a stavební povolení pro

realizaci v období 2005 / 2006.

Na projekt biokoridoru v oblas-

ti rybníka U Lomu a rybníka

v Harrachovû je schválena dota-

ce z programu Péãe o krajinu.

Realizace by se mohla podafiit

je‰tû letos na podzim. Na rekon-

strukci stfiechy Z· 1. máje je

zpracován projekt, uskuteãnilo

se v˘bûrové fiízení na dodavate-

le stavby a podaná Ïádost bude

doplnûna po vydání stavebního

povolení. Mûsto chce také zís-

kat dotaci z programu

Ministerstva financí âR na pro-

jekt prÛtahu mûstem Havlí-

ãkovou a Národní ulicí.

V ‰ir‰ím zámûru je pfiedev‰ím

zpracování projektu na nov˘ 

obytn˘ dÛm na tfiídû HrdinÛ 56,

dÛm s peãovatelskou sluÏbou na

b˘valém dûtském oddûlení ne-

mocnice a studie na rekonstruk-

ci námûstí.

vybíráme ze zpráv
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Prodej pivovaru Excelent provede realitní kanceláfi
prostfiednictvím dobrovolné draÏby

Zastupitelstvo mûsta schválilo návrh „Smlouvy o provedení dob-

rovolné draÏby“ uzavírané mezi mûstem R˘mafiov a Hanáckou re-

alitní kanceláfií, spol. s r. o., na zaji‰tûní draÏby pivovaru Excelent

s doporuãením minimální vyvolávací ceny ve v˘‰i 9 mil. korun.

Starosta uvedl, Ïe k 1. srpnu 2005 by mohl b˘t objekt k dispozici

novému vlastníku. JiÏ mnohem dfiíve v‰ak místní sládek ukonãí

v˘robu piva, coÏ je podle nûkter˘ch zastupitelÛ velká ‰koda. VÏdyÈ

na základû této netradiãní pozoruhodnosti i díky originální recep-

tufie na pivní mok mohl b˘t R˘mafiov urãitou atrakcí pro tolik po-

tfiebnou agroturistiku.

R˘mafiov bude mít dal‰í supermarket
V bodu rÛzné, kter˘ je zpravidla

do programu jednání zastupitel-

stva mûsta zafiazen na samotn˘

závûr, vystoupil primáfi MUDr.

Marian Olejník a vyzval v‰echny

ãleny zastupitelstva, aby jednotnû

podpofiili v rámci kandidatury do

senátu obãana - R˘mafiovana,

kter˘ by pak mohl pomoci na‰e-

mu mûstu prosazovat jednotlivé

zámûry a projekty na pÛdû sená-

tu. Za tím úãelem se zmínil o jed-

nom ze dvou místních kandidátÛ

Ing. Janu Zieglerovi. Primáfi

Olejník zdÛraznil, Ïe by v tomto

pfiípadû u zastupitelÛ nemûla hrát

hlavní úlohu politická pfiíslu‰-

nost, ale pfiedev‰ím shoda.

Zastupitelé dali prostor také ná-

zorÛm vefiejnosti. Zaznûl dotaz,

kdy budou dokonãeny chodníky

Na Vyhlídce. V této souvislosti

obãany informoval RNDr.

Franti‰ek âermák, vedoucí odbo-

ru Ïivotního prostfiedí a v˘stavby,

kter˘ fiekl, Ïe chodníky by mûly

b˘t dokonãeny do konce leto‰ní-

ho roku. Jedná se o nesplnûn˘ 

úkol související s v˘stavbou r˘-

mafiovské prÛmyslové zóny.

Dal‰í dotaz na zastupitele se t˘kal

v˘stavby nového supermarketu

v R˘mafiovû. Tuto otázku objasnil

starosta mûsta, kter˘ sdûlil, Ïe v˘-

stavba nového supermarketu se

skuteãnû pfiipravuje, ov‰em na

pozemku, kter˘ nepatfií mûstu,

n˘brÏ podniku Hedva, a. s., se

sídlem v Moravské Tfiebové.

Mûsto, respektive stavební úfiad

MûÚ R˘mafiov, se k v˘stavbû vy-

slovilo pouze v rovinû vzhledu

stavby a nutnosti napojení objek-

tu na kanalizaci. Nûktefií obãané

ov‰em nesouhlasí s tím, Ïe by

v souvislosti s v˘stavbou mûla

b˘t provedena demolice b˘valé

„hedvácké“ jídelny, která je údaj-

nû historickou stavbou. Ov‰em

Památkov˘ úfiad stavbu ve své 

evidenci nemá, a i kdyÏ se jedná

o pomûrnû starou budovu (asi

120 let), nejde o historickou ani

kulturní památku. Navíc, jak zde

jiÏ bylo uvedeno, je budova b˘va-

lé jídelny ve vlastnictví firmy

Hedva, a. s. Podle stavebního 

úfiadu by na jejím pozemku mûl

v budoucnu stát supermarket

Discont Plus.  JiKo

Kam na v˘let

Udûlejte si v˘let na Bradlo
Táhlé, rozloÏité, zalesnûné Bradlo je se sv˘-

mi 600 metry nad mofiem nejvy‰‰í horou

Úsovské vrchoviny. Hora b˘vala naz˘vána

také Blaníkem severní Moravy. Asi proto,

jak uvádí turistická mapa KâT ã. 52, Ïe se

tam konávaly od roku 1897 do roku 1938

manifestace ãeské men‰iny.

Z vrcholov˘ch skalisek hory jsou pûkné kru-

hové v˘hledy jak k horám Hrubého Jeseníku,

tak do jeho podhÛfií, zvlá‰tû na Uniãovsko,

a za pfiíznivého poãasí i k rovinám Hané.

A docela pûknû je vidût i nedalek˘ KfiíÏov˘

vrch u Rudy a Mirotínsk˘ vrch, o nûco hÛfie

vzdálen˘ Mírov.

Vrcholové skály patfií ke cviãn˘m horolezec-

k˘m skalám, stejnû jako Tfii kameny, skalis-

ka na severním, niÏ‰ím vrcholku Bradla.

Kolem tohoto zajímavého uskupení prochází

modfie znaãená cesta, pfiicházející z Úsova

pfies Lipinku na Bradlo a vedoucí dále pfies

Libinu a Václavov na Rab‰tejn. Na vrchol

Bradla se mÛÏete dostat ale i po ãervenû zna-

ãené cestû z Nové Hradeãné, která potom po-

kraãuje k Cikánskému buku, na Brníãko a do

Zábfiehu.

Z R˘mafiova máme ovocnáfiskou, letos zvlá‰-

tû úrodnou oblast Libiny s Bradlem sice tro-

chu z ruky a náv‰tûva tûchto míst je pro ty,

kdo nemají auto, ponûkud sloÏitûj‰í.

Dojedete-li v‰ak do ·umperka nebo

·ternberka autobusem, mÛÏete z obou mûst

jet do v˘chozích míst trasy na Bradlo také

vlakem, protoÏe po v˘chodním úboãí hory se

vine Ïelezniãní traÈ Olomouc - ·umperk.

A tak vystoupíte-li v Nové Hradeãné, pÛjde-

te nahoru ãervenû znaãenou cestou, od nád-

raÏí v Libinû pak cestou modfie znaãenou.

Pro návrat mohou pû‰í turisté pouÏít jiÏ jme-

nované dopravní prostfiedky, ale v opaãném

sledu. Zdatní turisté v‰ak mohou dojít

z Libiny po Ïlutû znaãené cestû pfies StráÏn˘

vrch do Oskavy a vystoupat Dolním Ïlebem

do Tvrdkova k autobusu nebo dojít aÏ do

R˘mafiova pû‰ky tak, jako se na tyto vycház-

ky dfiíve chodívalo pod vedením pana

Vychodila ãi dal‰ích r˘mafiovsk˘ch vedou-

cích turistiky.

Vzdálenosti:
N. Hradeãná - Bradlo - Libina, ãervená

a modrá znaãka: 7 km

Libina - Oskava - Tvrdkov, Ïlutá znaãka: 11 km

Tvrdkov - R˘mafiov, po silnici: 9 km

Vlastníte-li v‰ak horské nebo

trekové kolo, mÛÏete dojet na

popisovaná místa a zpût napfií-

klad po trase, kterou vedla nej-

del‰í cyklotrasa leto‰ní

R˘mafiovské padesátky, jak je

níÏe popsáno. Zdá-li se vám

v‰ak sedmdesátikilometrová

trasa pfiíli‰ dlouhá a nároãná,

mÛÏete se do R˘mafiova vrátit

zpût z Dolní Libiny pfies

Mirotínek a Tvrdkov po silnici

ã. 370, coÏ pfiedstavuje okruÏní

cestu dlouhou 46 km.

Cyklotrasa 70 km (podle cyklo-

turistické mapy „Olomoucko“):

Z R˘mafiova po silnici ã. 370

pfies Horní Mûsto, Tvrdkov, nad

Mirotínkem, aÏ na kfiiÏovatku

s cyklotrasou 6032 (17 km), kde

odboãujeme vlevo pfies Dolní

Libinu po cyklotrase 6032 do

Nové Hradeãné (22 km). Na kra-

ji Nové Hradeãné cyklostezku 

opustíme a po silnici pojedeme

vesnicí (pfies Ïelezniãní pfiejezd)

aÏ do Lipinky. V Lipince u obchodu (27 km)

pokraãujeme vpravo po modré turistické

znaãce nároãnûj‰ím stoupáním aÏ na Bradlo

(29 km). Odtud po modré turistické znaãce

(v závûru prudk˘m sjezdem) do Libiny a po

modré aÏ do Václavova. Ve Václavovû odbo-

ãíme vpravo na silnici smûrem do Oskavy.

Pokraãujeme vlevo po cyklotrase ã. 6032

pfies Bedfiichov (46 km) na Rab‰tejn (53 km),

z Rab‰tejna po modré znaãce smûr Skfiítek.

Asi po dvou kilometrech odboãíme vpravo na

lesní vrstevnicovou cestu Pod V̆ hledy, do

Janovic a R˘mafiova. Hana Ka‰parová



10

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT17/2004

·kolství

Jak vypadal vodáck˘ rok na Gymnáziu R˘mafiov
Na podzim roku 2003 ‰kola zakoupila z finan-

cí získan˘ch z grantu na protidrogovou pre-

venci a z penûz od r˘mafiovsk˘ch sponzorÛ

(Josef PIPA - klempífi pokr˘vaã, KATR, a. s.,

H+H - diskontní prodejna, Nábytek Polách,

LAMONT, a. s.) ãtyfii nafukovací kanoe

Pálava s vybavením (vesty, pádla, pumpa) a je-

den kajak. K tûmto lodím jsme na konci ‰kol-

ního roku dokoupili je‰tû dvû nové Pálavy, kte-

ré byly financovány z grantu poskytnutého

mûstem R˘mafiov a z prostfiedkÛ, které zÛstaly

v rezervním fondu ‰koly. K tûmto lodím nám

zatím scházejí pádla a vesty, ty budou nakou-

peny v prÛbûhu podzimu tak, aby byly pfiipra-

veny na novou sezónu 2005.

V roce 2004 byl v‰echen materiál i pfies mnoh-

dy nepfiíjemné poãasí ãasto vyuÏíván, a to na‰e

vodáky je‰tû nûkteré akce ãekají. Sezónu jsme

zaãali jiÏ 2. dubna sjezdem Opavy z Vrbna pod

Pradûdem do ·iroké Nivy. V této ãásti je

Opava velmi hezká horská fiíãka tekoucí místy

v regulovaném korytû s ãast˘mi stupni, které

jsou vût‰inou sjízdné. Jedinou

nepfiíjemností byla snad teplo-

ta vzduchu (asi 13 °C) a vody

(nûco kolem 5 °C).

Bûhem mûsíce dubna jsme

s vodáck˘m oddílem nûkoli-

krát trénovali na Edrovickém

rybníku, kde se studenti zdo-

konalovali ve vodáck˘ch do-

vednostech. V kvûtnu jsme

pak vyrazili trénovat na fieku

Moravu do pefiejí u jezu po-

blíÏ Hynkova. Tam studenti

cviãili manévry na lodi v proudu a mnozí oku-

sili koupel v jarní Moravû.

Bûhem mûsíce ãervna byly lodû vyuÏívány na

fiekách jiÏních âech, kde jsme absolvovali dva

vodácké kurzy - první se septimou a 3. roãní-

kem a druh˘ s tfiídou tercie. Obû akce byly po-

fiádány ve spolupráci s gymnáziem v Zastávce,

od nûhoÏ jsme si zapÛjãili chybûjící materiál.

Pokud se nám podafií do pfií‰tí sezóny zajistit

finanãní prostfiedky je‰tû alespoÀ na ãtyfii ka-

noe, budeme moci pofiádat tyto kurzy jiÏ sa-

mostatnû.

Zatím poslední akcí byl vodáck˘ tábor na

Vltavû, kter˘ probûhl na zaãátku ãervence.

I pfies velmi chladné a de‰tivé poãasí se nám

podafiilo sjet celou Vltavu vãetnû dvou etap

nad pfiehradou Lipno a je‰tû jednu hezkou tra-

su na LuÏnici. V‰ichni se vraceli po t˘dnu

stráveném „na vodû“ (coÏ tentokrát platilo do-

slova) sice promoãení a zmrzlí, ale spokojení

s nev‰edním záÏitkem.

Do konce sezóny bychom je‰tû rádi stihli pod-

zimní splutí Moravice z KruÏberka do Hradce

nad Moravicí. Mgr. Petr Kroutil

gymnázium zve na v˘stavu
V úter˘ 5. fiíjna v 16 hodin se na Gymnáziu R˘mafiov uskuteãní ver-

nisáÏ v˘stavy fotografického cyklu Jindfiicha ·treita pod názvem
Dokoufieno. V̆ stava je sponzorována ministerstvem zdravotnictví.

Pfiipomínáme, Ïe galerie gymnázia byla poprvé otevfiena v roce 100.

v˘roãí oslav zaloÏení gymnázia (2002) pfii první ·treitovû vernisáÏi.

V loÀském roce zde vystavoval Jindfiich ·treit fotografické práce jiÏ

podruhé, a to ve svûtové premiéfie. Obrázky byly více neÏ v˘mluvné,

vûrnû vystihovaly tûÏk˘ Ïivot obyvatel âeãny a Ingu‰ska a v˘stava

nesla název Tak blízko, tak daleko.

Leto‰ní tfietí v˘stava, na kterou je zvána ‰iroká vefiejnost, bude tak

trochu slavnostní. Gymnaziální galerie byla za úãelem pofiádání pra-

videln˘ch v˘stav fotografa Jindfiicha ·treita upravena tak, aby splÀo-

vala ve‰keré náleÏitosti, technické podmínky a nesla punc reprezen-

tativnosti. Galerie bude mít zapÛjãeno celoroãnû ãtrnáct rámÛ, jejichÏ

obsah se bude kaÏd˘m rokem obmûÀovat. Na v˘stavu srdeãnû zve

vedení Gymnázia R˘mafiov. JiKo

Srdíãkov˘ den v R˘mafiovû
JiÏ tradiãnû se Ïáci SOU a OU v R˘mafiovû zapojili do celostátní ak-

ce nazvané Srdíãkov˘ den. Jde o akci, kterou pofiádá obãanské sdru-

Ïení Îivot dûtem s pomocí ÏákÛ stfiedních ‰kol a uãili‰È, ktefií zde vy-

stupují v nezávidûníhodné roli „v˘bûrãích“. Pfiiznejme si totiÏ, Ïe vy-

dá-li se do na‰eho malého mûsta v prÛbûhu dvou aÏ tfií dnÛ dvacet,

nûkdy i tfiicet dvojic, dopadne to obãas tak, Ïe fiada obãanÛ je nûkoli-

krát za den Ïádána o pfiíspûvek. Jejich trpûlivost obãas „pfieteãe“ a Ïá-

ci místo pfiíspûvku finanãního obdrÏí pfiíspûvek „ústní“. Nutno ale 

uvést, Ïe jde o ojedinûlé reakce. Vût‰ina na‰ich obãanÛ projevuje ne-

jen sociální cítûní, ale i pochopení pro v˘‰e uvedenou situaci. Îáci

i uãitelé SOU a OU proto touto cestou dûkují v‰em obãanÛm
R˘mafiova a okolí, ktefií jim s pochopením vy‰li vstfiíc. ZároveÀ

v‰em, kdo na Srdíãkov˘ den pfiispûli, oznamují, Ïe spoleãn˘m úsilím

obãanÛ a ÏákÛ se leto‰ní vybraná suma vy‰plhala na rekordních 

20 445 Kã a byla 15. záfií odeslána na úãet pofiádajícího obãanského

sdruÏení Îivot dûtem. J. Vaculová, SOU a OU R˘mafiov

Studenti ve volném ãase nezahálejí Stfiípky z Primy
• Stejnû jako loni bude i v leto‰ním ‰kolním roce zpfiístup-

nûna ‰iroké vefiejnosti uãebna IVT - Internet. A to od 1. fiíj-

na 2004 kaÏdé úter˘ v dobû od 15.00 do 17.30 hod. Sazba

za hodinu práce zÛstává rovnûÏ nezmûnûna, tj. 15 Kã/hod.

Zájemci se pfiihlásí v kabinetû IVT u Mgr. Alexandry

Dûrdové. V pfiípadû neodkladné zmûny provozní doby

(z dÛvodu nemoci apod.) vás budeme o této skuteãnosti

vãas informovat ve v˘vûsní skfiíni SSO· Prima, s. r. o.

• V leto‰ním roce se Klub ASK pfii SSO· Prima rozhodl

zamûfiit nejen na ãinnost uvnitfi ‰koly, ale naopak se otev-

fie sv˘mi zábavn˘mi i zajímav˘mi akcemi vefiejnosti - pfie-

váÏnû dûtem a mládeÏi, ale nezapomene ani na dospûlé.

O v‰ech tûchto akcích budete vãas a podrobnû informová-

ni na stránkách novin, ve v˘vûsní skfiíni, na plakátech 

i osobními pozvánkami. K tûm nejbliÏ‰ím akcím patfií

Rozlouãení s podzimem aneb Uspávání brouãkÛ, na které

vás srdeãnû zveme. O podrobnostech a celém programu

vás budeme vãas informovat, teì prozradíme snad jen to,

Ïe by nemûl chybût ani lampiónov˘ prÛvod.

Mgr. Alexandra Dûrdová, vedoucí ASK

Ve ‰kolním roce 2004/2005 provozuje

SSO· Prima v R˘mafiovû dva domovy

mládeÏe, ve kter˘ch bydlí 92 chlapcÛ

a dûvãat z celé Moravy. Dal‰ích 40 stu-

dentÛ Primy je ubytováno v soukromí

na privátech u obãanÛ ve mûstû. Pro

v‰echny tyto studenty pfiipravily vy-

chovatelky pod vedením Ludmily

Axmanové bohat˘ program pro volné

odpolední a veãerní hodiny. V domo-

vech mládeÏe na Sokolovské i Bar-

tákovû ulici mají studenti k dispozici

klubovny, hernu stolního tenisu, malou

posilovnu, televizi a video. V záfií se 

uskuteãnily seznamovací veãery a stu-

denti pfiitom získali mnoho informací

o R˘mafiovû.

V pondûlí 20. záfií shlédli studenti di-

vadelní pfiedstavení pohádky Jak to by-
lo s RÛÏenkou v inscenaci místních 

ochotníkÛ divadla Mahen. Budou také

pokraãovat ve spolupráci s Dûtsk˘m

domovem v Janovicích, chtûjí dûtem

na Vánoce upéct perníãky, ov‰em pfied-

tím je je‰tû nav‰tíví v rámci mikulá‰-

ské nadílky. Dále pfiipravují zimní ve-

ãerní bûh mûstem, v lednu soutûÏ

o nejlep‰í stavbu ze snûhu, v únoru

soutûÏ pod názvem „Na Hromnice

o hodinu více“, pfiekvapení ke Dni uãi-

telÛ v bfieznu, soutûÏ MISS 2005, aprí-

lové probuzení a na závûr ‰kolního ro-

ku posezení u táboráku. Podafií-li se

získat zájemce o prázdninov˘ tábor

v Tunisu, bude to pûkná teãka za cel˘m

‰kolním rokem. Po dohodû s kulturní

komisí mûsta chtûjí studenti SSO· 

uspofiádat i akci pro mûsto a spolupra-

covat s místní knihovnou a muzeem. 

Vedení ‰koly SSO· Prima

Trénink na Edrovickém rybníku Foto: autor
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Zdravotnictví

Odpovûì na ãlánek a reakci starosty mûsta
Dlouho jsem zvaÏoval, zda reagovat na ãlá-

nek pana starosty, kter˘ byl uvefiejnûn v mi-

nulém Horizontu a kter˘ byl reakcí na mÛj

ãlánek „Na nemocnici závisí i ambulance“,

jenÏ vy‰el v Regionu dne 31. 8. 2004 a po-

jednává o tûÏkostech a fungování na‰í ne-

mocnice. âlánek byl v˘tahem z asi hodino-

vého rozhovoru s paní redaktorkou, která mû

o rozhovor poÏádala s tím, Ïe v pfiíloze MSD

má b˘t ãást vûnována nemocnicím v regionu.

Tedy v Ïádném pfiípadû to nebyl mÛj ãlánek,

kter˘ by smûfioval proti vedení mûsta, a rov-

nûÏ se nedomnívám, Ïe by pfiiná‰el nûjaké

nové poznatky. Proto mû velmi udivila reak-

ce pana starosty, kter˘ se ãlánkem cítil do-

tãen a své pocity prezentoval jako reakci na

mÛj ãlánek nejen v Regionu, ale

i v Horizontu. Vzhledem k tomu, Ïe jsem zde

opakovanû jmenován, a také proto, Ïe v tom-

to mûstû Ïiji a pracuji více neÏ tfii desítky let,

cítím povinnost podat vysvûtlení obãanÛm

na‰eho mûsta a na‰im spolupracovníkÛm,

ktefií byli a jsou tímto ãlánkem pomûrnû zne-

jistûni a já se jim nedivím. Nebudu pouÏívat

silná slova ani slovo nepravda. Pokusím se

v krátkosti argumentovat a nechám na ãtená-

fii, jak˘ si k celé vûci udûlá názor.

Pfiednû chci vyvrátit tvrzení, Ïe jsem ‰patnû

uvedl, Ïe mûsto má majoritu ve spoleãnosti.
Tvrdím, Ïe v˘raz je správn˘, jak po mluvnic-

ké stránce, zde staãí otevfiít Slovník spisovné

ãe‰tiny, tak i po stránce obchodní. PÛvodnû

mûlo mûsto ve spoleãnosti podíl 25 % a z fiad

dfiívûj‰ích zastupitelÛ zaznívaly námitky, Ïe

to není podíl, kter˘ by mûl tzv. blokaãní cha-

rakter. Blokaãní charakter má podle

Spoleãenské smlouvy a Stanov spoleãnosti

ten, kdo vlastní minimálnû 33 % celkového

podílu, protoÏe s men‰ím poãtem nemÛÏe

sám aktivnû ovládat dûní ve spoleãnosti.

S vût‰ím poãtem ale patfií k tûm, kdo bezpro-

stfiednû urãují chod a dûní ve spoleãnosti

a bez jehoÏ vûdomí a souhlasu nemohou 

ostatní spoleãníci udûlat Ïádné závaÏné roz-

hodnutí. Je zapotfiebí, aby ãtenáfii právû toto

vûdûli, protoÏe v ãlánku je celá vûc stavûna

tak, jako kdyby rozhodující a potfiebná byla

nadpoloviãní vût‰ina, a tak tomu v na‰í spo-

leãnosti není. Proto se také spoleãníci po ná-

stupu nového vedení nemocnice dohodli

a v rámci dobr˘ch vztahÛ byly v roce l999 

upraveny pomûry tak, aby mûsto tento roz-

hodující podíl ve spoleãnosti získalo, tedy

z 25 % se jeho podíl nav˘‰il na 40 %, a ten-

to spolurozhodující podíl má dodnes. Má te-

dy 40 %, lékafii mají kaÏd˘ 4 %, dvû dal‰í

právnické osoby po l6 %. Na blokaci jedná-

ní valné hromady o vûcech rozhodujících

staãí 33 %. Ponechám na ãtenáfii, kde je

pravda a zdali má mûsto majoritu.

Z v˘‰e uvedeného pak implicitnû vypl˘vá, Ïe

mûsto nemÛÏe mít ve spoleãnosti jen omeze-

né moÏnosti, jak se pí‰e v reakci pana staro-

sty, ale naopak má vliv rozhodující a jeho vliv
je absolutní. Vypl˘vá to jak ze Spoleãenské

smlouvy, tak ze Stanov spoleãnosti. Je to vûc,

která je okamÏitû prokazatelná.

Velmi zavádûjící a nekorektní je ale tvrzení,

Ïe v uveden˘ch letech l996 - 2004 vynaloÏi-

lo mûsto na opravu majetku, nové investice

a na provoz 43 mil. Kã. V ãlánku v Regionu

jsem uvedl, Ïe mûsto po dlouhá léta nedalo

nic na opravy svého majetku a na provoz

ztrátov˘ch oddûlení, a na tom trvám a lze to

také prokázat.

Do roku l999, tedy za minulého vedení, spo-

ãívala pomoc mûsta v tom, Ïe nemocnicí

provedené a zaplacené opravy a údrÏba ma-

jetku mûsta jí byly zapoãteny v nájmu.

V praxi to vypadalo tak, Ïe nemocnice zapla-

tila kaÏd˘ rok jeden aÏ dva mil. Kã za opra-

vy a mûsto jí to zapoãetlo do nájmu. Do ná-

jmu, kter˘ tak byl v fiádu milionÛ korun, za-

tímco ve velké vût‰inû nemocnic byl a je

symbolick˘ a fiada nemocnic naopak dostává

provozní dotace v fiádech milionÛ korun za

to, Ïe se stará o mûstsk˘ majetek, a má nájem

nulov˘. Toto lze rovnûÏ dokladovat a je to 

obecnû známá vûc z tisku. Jen pro zajímavost.

Zcela soukromá spoleãnost okresního mûsta,

ve které mûsto nemûlo podíl ani jediné pro-

cento, platila mûstu za cel˘ obrovsk˘ areál

vãetnû polikliniky, kterou dále pronajímala,

pouh˘ch cca 80 000 Kã. Z polikliniky pak ta-

to spoleãnost vybrala témûfi 2 mil. korun.

Na druhé stranû je tfieba vûdût, Ïe pokud by

na‰e nemocnice pfiestala existovat, mûsto by

se o tento majetek muselo starat samo.

Konzervace a ochrana stávajícího majetku

by nebyla lacinou záleÏitostí a rozhodnû by

pfiesahovala ãástky na opravy dosud mûstem

vynakládané. Mûsto investovalo v roce 2002

ãástku l,6 mil. korun do dostavby garáÏí

a stejnou ãástku do opravy dûtského oddûle-

ní, odkoupilo byty na Sokolovské ulici

v hodnotû 2,5 mil Kã. Toto je vedeno jako

pomoc nemocnici, ale ve skuteãnosti mûsto

nav˘‰ilo svÛj majetek, protoÏe nemocnice

má tyto prostory jen pronajaté a jsou majet-

kem mûsta. Byty pfie‰ly do majetku mûsta

kompletnû. KdyÏ je‰tû odeãteme státní dota-

ci na stravovací pavilon kolem 20 mil. Kã

a proúãtované nájemné kolem 9 mil. Kã, pak

uÏ se dostáváme z 43 mil. Kã do úplnû jiné

hladiny. JistûÏe toto je jen orientaãní vyjá-

dfiení, ale mûlo by staãit k tomu, aby si ãte-

náfi udûlal úsudek o tzv. mûstem „investova-

n˘ch“ 43 milionech.

Nemocnice nikdy do té doby nevidûla jednu
jedinou korunu, která by jí pomohla se ztrá-
tov˘mi provozy. Pokud takov˘ údaj pan sta-

rosta má, rád toto odvolám, ale jak správnû

fiekl, fiadu let jsem jednatelem a hospodafiení

firmy od roku 1999 opravdu znám a znovu 

opakuji, Ïe na ztrátové provozy nedostala ne-
mocnice aÏ do dne‰ního dne ani jednu jedi-
nou korunu. V roce l999 bylo b˘val˘m vede-

ním mûsta v˘mûnou za nav˘‰ení podílu mûs-

ta ve spoleãnosti na 40 % pfiislíbeno, Ïe mûs-

to se bude podílet na opravách svého majet-

ku ve v˘‰i minimálnû l,5 mil. Kã roãnû a ne-

mocnice bude dotovat ztrátové provozy ze

svého. Je tedy zfiejmé, Ïe nemocnice ani do-
tace na provoz dosud nepoÏadovala. Jen pro

zajímavost, provoz dûtského oddûlení a po-

rodnice byl pro spoleãnost ztrátov˘ zhruba

2-3 mil. Kã roãnû.

Pravda není ani to, Ïe mûsto pfiispívá jako

men‰inov˘ vlastník a osamocenû. Firma

Biovendor zapÛjãila pro laboratofi pfiístroje

za více neÏ 7 mil. Kã a je dlouhodobû nej-

vût‰ím vûfiitelem nemocnice.

Za absolutní ránu pod pás dobr˘m mravÛm

povaÏuji uvedené tvrzení, Ïe peníze plynou
do oprav a na nové investice, které v podsta-
tû prosazuje management nemocnice a mûsto
tak nezi‰tnû financuje jeho podnikatelské zá-
mûry. To jsou slova pana starosty v tomto

ãlánku. Po pfieãtení ãlánku, s pfiidáním „pro-

‰ustrovan˘ch“ 43 mil. Kã, bych chápal, Ïe by

nás kaÏd˘ podnikatel, ale i jen trochu ekono-

micky uvaÏující ãlovûk musel mít za tuneláfie

a podvodníky. O tom, Ïe tyto peníze nikdy ne-
byly mûstem dány, uÏ byla fieã. O tom, Ïe na
provoz nepadla ani koruna, také. Zb˘vá tedy

vysvûtlit dal‰í v˘znamnou nepfiesnost, která

zaznûla, a to, Ïe nûco prosazuje management
nemocnice. Od nástupu nového vedení v roce

l999 je praxe taková, Ïe se jednou mûsíãnû

schází kontrolní a investiãní komise, kde

jsou, nebo spí‰e mají b˘t v‰ichni ãlenové spo-

leãnosti a kde se fie‰í aktuální problematika

chodu nemocnice, tûÏkosti provozu, investi-

ce, opravy, a to v‰e od ãástky 20 000 Kã.

¤editel zafiízení nemÛÏe rozhodnout o ãástce

vy‰‰í neÏ 20 tis. korun bez vûdomí této ko-

mise, v níÏ má po celou dobu mûsto dva zá-

stupce. Mûsto dostává navíc z této komise

zápis, kter˘ je k nahlédnutí na MûÚ. Nikdy

se nestalo, Ïe by spoleãníci pfiehlasovávali

mûsto nebo Ïe by management prosazoval

své návrhy proti vÛli ostatních nebo mûsta.

To v‰e lze doloÏit písemnû i audiozáznamy.

Proto jsem pfii setkání s panem starostou na

sv˘ch názorech a tvrzeních trval a stále tr-

vám.V‰e mohu dokladovat a snaÏil jsme se

tûm, kdo budou mít o spravedliv˘ pohled na

celou vûc trochu zájem, vyjít vstfiíc tûmito

informacemi. Chci na závûr podotknout, Ïe

mûsto získalo nemocnici od státu v roce l996

zadarmo a jen díky existenci a ãinnosti spo-

leãnosti Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov. V ro-

ce l997 byla nemocnice vládou vymazána

a dalo hodnû práce, abychom ji pro zdej‰í re-

gion udrÏeli, stejnû jako v období minulém,

kdy její zadluÏení b˘val˘m vedením nemoc-

nice dosáhlo likvidaãní v˘‰e 20 mil. Kã.

Dnes je nemocnice prakticky oddluÏena, má

stejné potíÏe jako v‰echny nemocnice v této

republice a s pomocí mûsta je snad schopna

toto tûÏké období pfieÏít. Ale k tomu je zapo-

tfiebí opravdu korektní spolupráce. Za svou

osobu i za vedení nemocnice si dovoluji tvr-

dit, Ïe jsme k takovéto spolupráci pfiipraveni.  

MUDr. Stanislav Horák
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LoupeÏ za bílého dne
Nevesel˘ návrat z dovolené ãe-

kal Ïenu z Horního Mûsta, která

pfied odjezdem zanechala své ro-

dinû k dispozici pomûrnû vyso-

kou ãástku penûz. V nedûli 

29. srpna odpoledne se do jejího

nezamãeného domu vloupal ne-

znám˘ pachatel a z botníku

v chodbû odcizil koÏenou ta‰ku,

ve které byla uloÏena finanãní

hotovost 11 000 Kã, 500 EUR

a platební karty a doklady.

Pachatel tak zpÛsobil majitelce

‰kodu za více neÏ 30 000 Kã.

¤idiãka skonãila
ve stromcích

V pondûlí 13. záfií brzy ráno se

stala dopravní nehoda ve Staré

Vsi. Jednatfiicetiletá fiidiãka

Felicie vjela pfii prÛjezdu zatáã-

kou do protismûru, poté sjela se

silnice a narazila do skupiny

mlad˘ch stromkÛ. ZpÛsobená

‰koda na autû ãiní 50 000 Kã. Pfii

havárii byla lehce zranûna fiidiã-

ka i její devítiletá dcera.

Ukradené auto nalezeno
Neznám˘ pachatel se 14. záfií ve-

ãer v R˘mafiovû vloupal do za-

parkovaného vozidla ·koda 120

a odjel s ním z parkovi‰tû.

Majitelka pfiitom v autû nechala

své doklady a bundu, takÏe kro-

mû auta pfii‰la o dal‰ích témûfi 

10 000 Kã. Po zmizelém voze

bylo vyhlá‰eno pátrání. Brzy rá-

no následujícího dne r˘mafiov‰tí

policisté toto auto nalezli na par-

kovi‰ti pfied obchodem na ulici

1. máje. ·kodovka byla uzamãe-

ná a nepo‰kozená.

Restaurace na námûstí
vykradena

Policisté z Bfiidliãné ‰etfií pfiípad

vloupání do restaurace, ke které-

mu do‰lo v RyÏovi‰ti 14. záfií nad

ránem. Neznám˘ pachatel nási-

lím vnikl do budovy, dostal se aÏ

do v˘ãepu a odcizil odtud 10 kra-

biãek cigaret a drobné mince.

V druhé místnosti pak odtlaãil od

stûny v˘herní automat, vypáãil

zadní krycí desku a vybral tfii zá-

sobníky s mincemi v celkové

hodnotû 2 600 Kã. Vãetnû po‰ko-

zení restaurace zpÛsobil ‰kodu za

bezmála 4 500 Kã.

KrádeÏ vibraãního stroje
Kuriózní krádeÏ se stala mezi 

13. a 15. záfiím na staveni‰ti vo-

dárny v Tvrdkovû. Pachatel z bu-

dovy starého vodojemu, kterou

pracovníci vyuÏívají k úschovû

náfiadí, odcizil vibraãní stroj slou-

Ïící ke zhutnûní betonu. Stroj má

cenu pfies 50 tisíc Kã. Po pachate-

li pátrají r˘mafiov‰tí policisté.

Opil˘ fiidiã
narazil do stromu

Sedmadvacetilet˘ fiidiã, kter˘

15. záfií projíÏdûl ve ‰kodovce

pfies Ondfiejov, za obcí nezvládl

fiízení v zatáãce a narazil do stro-

mu. Pfii dopravní nehodû byl zra-

nûn jak sám fiidiã, tak jeho mlad-

‰í spolujezdec, na autû vznikla

‰koda za 10 tisíc Kã. ¤idiãi, kte-

r˘ se bude ze sv˘ch zranûní zota-

vovat nejménû mûsíc, bylo na-

mûfieno 1,02 promile alkoholu.

Zlodûji prodali juke-box
za desetinu ceny

V pátek 17. záfií zahájil bruntál-

sk˘ policejní komisafi trestní stí-

hání dvou muÏÛ z Horního

Mûsta pro trestn˘ ãin krádeÏe.

Skutku se mûli dopustit tím, Ïe

se v bfieznu 2004 pokusili prodat

juke-box v hodnotû 80 000 Kã,

kter˘ jim nepatfiil. Zafiízení mûl

u jednoho z pachatelÛ v úschovû

dvacetilet˘ mladík, kter˘ jej zís-

kal na leasing od litovelské fir-

my. Obvinûní juke-box odvezli

do Pfierova a zde se ho pokusili

prodat. To se jim za dohodnu-

t˘ch 30 000 Kã nepodafiilo a na-

konec za nûj mûli utrÏit pouh˘ch

7 500 Kã.

Policie si posvítila
na alkohol

u mladistv˘ch

Policisté r˘mafiovského oddûlení

ve spolupráci se stráÏníky a pra-

covníky mûstského úfiadu pro-

vedli 17. záfií dal‰í z kontrol za-

mûfien˘ch na podávání alkoholu

mladistv˘m. Celkem zkontrolo-

vali ãtyfii r˘mafiovské restaurace.

Tentokrát v samotn˘ch zafiíze-

ních nezjistili Ïádn˘ pfiípad po-

ru‰ování zákona, nicménû v par-

ku za Stfiediskem volného ãasu

podrobili dechové zkou‰ce dvo-

jici sedmnáctilet˘ch chlapcÛ

a jednu ‰estnáctiletou dívku,

u nichÏ namûfiili pfies jedno pro-

mile alkoholu. Nápoje si mla-

diství mûli zakoupit téhoÏ dne

v prodejnû na Revoluãní ulici.

Policie nyní fie‰í tento delikt jako

pfiestupek. Na problematiku po-

dávání alkoholu mládeÏi se bude

i nadále zamûfiovat.

Dal‰í vloupání
v zahrádkáfiské kolonii

V noci mezi 19. a 20. záfiím se

neznám˘ pachatel vloupal do 

unimo-bunûk v zahrádkáfiské ko-

lonii Na Poliãce v Bfiidliãné.

Oknem se dostal do dvou bunûk,

které patfií svazu chovatelÛ, a od-

cizil odtud rÛzn˘ alkohol, ciga-

rety, cukrovinky, masné v˘robky

a spotfiební zboÏí. Celkovû napá-

chal ‰kody za témûfi 4 500 Kã.

Znovu se objevily
krádeÏe jízdních kol

Bûhem téÏe noci se stalo vloupá-

ní také v R˘mafiovû, v tomto pfií-

padû ov‰em do sklepních prostor

panelového domu na Dukelské

ulici. Pachatel násilnû vnikl do

kolárny a odcizil z ní dámské

horské kolo za bezmála 3 500

Kã. Ve stejné dobû vnikl zlodûj

i do sklepÛ domu na ÎiÏkovû uli-

ci a ukradl pánské crossové kolo

v hodnotû 14 500 Kã. Obû vlou-

pání ‰etfií r˘mafiov‰tí policisté.

Mlad˘ vydûraã
je trestnû stíhán

Minul˘ t˘den zahájil bruntálsk˘

policejní komisafi trestní stíhání

devatenáctiletého mladíka

z R˘mafiova pro trestn˘ ãin vydí-

rání. Obvinûn˘ mûl v kvûtnu to-

hoto roku brutálnû zbít svého

‰estnáctiletého pfiíbuzného a vy-

hroÏovat mu dal‰ím násilím, po-

kud proti nûmu pÛjde svûdãit

v jisté kauze. Hoch musel b˘t po

útoku ãtyfii dny hospitalizován

v nemocnici se zranûními v obli-

ãeji a otfiesem mozku.

Majitelé vykradeného
bytu mají tip na zlodûje

Nepfiíjemné pfiekvapení ãekalo

na majitele bytu na Nerudovû 

ulici v Bfiidliãné, ktefií se po

tfiech t˘dnech vrátili domÛ.

Zjistili totiÏ, Ïe se mezitím do je-

jich bytu nûkdo vloupal a ukradl

ze zásuvky psacího stolu 

7 000 Kã. Majitelé mají podezfie-

ní na jistého muÏe a oznámili

svou domnûnku policii. Ta

ov‰em zatím nikoho neobvinila

a pfiípad dále pro‰etfiuje.

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál
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Rychlá jízda v de‰ti skonãila v pfiíkopu
Ve stfiedu 22. záfií do‰lo k dopravní nehodû s vysokou ‰kodou me-

zi Malou Morávkou a Karlovou Studánkou. Pûtadvacetiletému

fiidiãi Renaultu Master pfii prÛjezdu prudké zatáãky na zmoklém

povrchu podklouzla kola, auto vyjelo ze silnice a skonãilo v pfií-

kopu pfievrácené na bok. ZpÛsobená ‰koda ãiní 190 000 Kã.

VáÏnû vypa-

dající neho-

da si na‰tûstí

nevyÏádala

Ïádná zranû-

ní. Za nepfii-

z p Û s o b e n í

r y c h l o s t i

stavu vozo-

vky byla fii-

diãi uloÏena

bloková po-

kuta.

Ilustraãní foto redakce

Foto: archiv PâR Bruntál
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Kdo miluje svého psa, musí milovat i jeho blechy.  

africké pfiísloví
Známá i neznámá v˘roãí

1. 10. Mezinárodní den seniorÛ, vyhlásila rezoluce OSN, slaví se
od roku 1991

1. 10. Mezinárodní den hudby, slaví se z rozhodnutí Mezinárodní
hudební rady z roku 1974

1. 10. Mezinárodní den lékafiÛ, slaví se od roku 1984 z rozhodnu-
tí 4. kongresu Mezinárodního hnutí lékafiÛ za odvrácení ja-
derné války z ãervna 1984

1. 10. Svûtov˘ den cyklistiky, vyhlásila Mezinárodní federace
cyklistiky

1. 10. Svûtov˘ den vegetariánství, vyhlásila Severoamerická vege-
tariánská spoleãnost v roce 1977 jako kaÏdoroãní oslavu
radosti, soucitu a vegetariánství. Svátek byl podpofien
Mezinárodní vegetariánskou unií v roce 1978

1. 10. 1984 zemfi. nár. umûlec Franti‰ek Kováfiík, herec (nar. 1. 10. 1886)
- 20. v˘r. úmrtí

1. 10. 1869 zavedeny první korespondenãní lístky - 135. v˘roãí
1. 10. 1999 zemfi. Emil Sirotek, kameraman (nar. 20. 3. 1937) - 5. v˘r. úmrtí
2. 10. Svûtov˘ den hospodáfisk˘ch zvífiat, slaví se od roku 1983

ve v˘roãní den narození Mahátmá Ghándího
4. 10. Mezinárodní den zvífiat, oslavy souvisí se sv. Franti‰kem

z Assisi, jehoÏ svátek se pfiipomíná ve stejn˘ den,
sv. Franti‰ek proslul svou láskou k ve‰kerému boÏímu stvo-
fiení vãetnû zvífiat. V âR se slaví od roku 1994

4. - 10. 10. Mezinárodní t˘den vesmíru, vyhlá‰en OSN
první pondûlí Svûtov˘ den dûtí, vyhlá‰en Valn˘m shromáÏdûním OSN v pro-
v fiíjnu sinci 1985 a slaví se od roku 1986
první pondûlí Svûtov˘ den lidsk˘ch sídel, vyhlásilo Valné shromáÏdûní
v fiíjnu OSN, slaví se od roku 1986
první pondûlí Svûtov˘ den architektury, slaví se z rozhodnutí Mezinárod-
v fiíjnu ního svazu architektÛ v roce 1996 spoleãnû se Dnem lid-

sk˘ch sídel
4. 10. 1799 nar. Vincenc Priessnitz, lidov˘ léãitel, zakladatel moderního

zpÛsobu vodoléãby (zemfi. 28. 11. 1851) - 205. v˘r. narození
8. 10. Mezinárodní den boje proti popáleninám, vyhlá‰en

Mezinárodní spoleãností pro popáleninové úrazy
8. 10. 1874 zemfi. Vítûzslav Hálek, básník a spisovatel (nar. 5. 4. 1835) 

- 130. v˘r. úmrtí
9. 10. Den Svûtové po‰tovní unie (Svûtov˘ den po‰ty), slaví

se v den jejího zaloÏení v roce 1874
9. 10. 1914 nar. Josef Hlinomaz, herec (zemfi. 9. 8. 1978) - 90. v˘r. nar.
9. 10. 1924 nar. nár. umûlec Vladimír Men‰ík, herec (zemfi. 29. 5. 1988) 

- 80. v˘r. narození
10. 10. Svûtov˘ den du‰evního zdraví, vyhlá‰en Svûtovou federací

du‰evního zdraví
10. 10. 1934 zaloÏení Symfonického orchestru FOK hl. m. Prahy - 70. v˘r.
11. 10. 1424 zemfi. Jan ÎiÏka z Trocnova, husitsk˘ vojevÛdce (nar. kolem

r. 1360) - 580. v˘r. úmrtí
druhá stfieda Mezinárodní den za omezení pfiírodních katastrof, vyhla-
v fiíjnu ‰uje OSN
14. 10. 1894 nar. nár. umûlec Karel Plicka, umûleck˘ fotograf a národopis-

n˘ pracovník (zemfi. 6. 5. 1987) - 110. v˘r. narození

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v fiíjnu
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.

V úter˘ a ve ãtvrtek od 17.00 do 18.00
probíhá kurz vodního aerobiku,

v sobotu od 13.00 do 14.00
mají poji‰tûnci VZP vstup na bazén zdarma.

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

Pranostiky na mûsíc fiíjen
• Záfií víno vafií, fiíjen víno pijem.

• Po teplém záfií zle se fiíjen tváfií.

• KdyÏ kfiíÏov˘ pavouk se v fiíjnu ukr˘vá a nevylézá, není daleko do

snûhu.

• Je-li fiíjen velmi zelen˘, bude zato leden hodnû studen˘.

• ¤íjen kdyÏ bl˘ská, zima plíská.

• Co v fiíjnu zimy pfiibude, v lednu jí opût ubude.

• Jestli sníh napadne toho mûsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá bu-

de zima.

• SnûÏí-li brzy v fiíjnu, bude mokrá zima.

• âím dfiíve listí opadne, tím úrodnûj‰í pfií‰tí rok.

• KdyÏ dlouho listí nespadne, tuhá zima se pfiikrade.

• V fiíjnu hodnû ÏaludÛ a bukvic oznamuje zimy víc.

• ¤íjen a bfiezen rovné jsou ve v‰em.

• Svat˘ Franti‰ek zahání lidi do ch˘‰ek.

• Po svaté Tereze mráz po stfiechách leze.

• Dé‰È na Havla, dé‰È na Vánoce.

• Na svatého Luká‰e, hojnost chleba i ka‰e.

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - ¤ÍJEN 2004

1. 10. 8.00 SVâ Keramická dílna pro Zv·

1. 10. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

6. 10. 11.00 SVâ Keramická dílna pro Zv·

6. 10. 13.30 SVâ Stfielecké odpoledne pro 3. - 4. tfi.

8. 10. 13.30 SVâ Keramická dílna pro Zv·

8. 10. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

9. 10. 14.00 - 16.00 SVâ Cviãíme s míãi (mal˘m i velk˘m)

9. 10. 10.00 SVâ Poãítaãe pro dûti

13. 10. 13.00 SVâ Vafiení v klubu

14. 10. 11.00 SVâ Keramická dílna pro Zv·

15. 10. 11.00 SVâ Keramická dílna pro Zv·

15. 10. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

16. 10. 9.00 SVâ Podzimní turistická v˘prava 

pro dûti a rodiãe

16. 10. 16.00 SVâ Literární veãer

20. 10. 11.00 SVâ Keramická dílna pro Zv·

21. 10. 9.00 SVâ Keramická dílna pro Z· Bfiidliãná

22. 10. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

25. 10. 18.00 SVâ Talianka - koncert

úter˘ 16.00 SVâ Kurz paliãkování

stfieda 10.00 SVâ Kurz paliãkování
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pozvánka do divadla
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 Stfiediska volného ãasu

v R˘mafiovû, pfiedpokládan˘ návrat ve 23 hodin.

Cena: 270 Kã, pro ãleny místní organizace ââK 200 Kã.

Závazné pfiihlá‰ky s úhradou ceny pfiijímá Vûra Koláfiová,
telefon 775 285 588 nebo na adrese Sokolovská 23, R˘mafiov.

MaheÀáci s chutí zahráli pohádku
Kdo by neznal lidovou pohádku O ·ípkové RÛÏence. Ov‰em pohádku

Jak to bylo s RÛÏenkou uÏ zná málokdo. VÏdyÈ také sám autor Stanislav

Tomek na konci pohádkové kníÏky fiíká, Ïe pfiíbûh v podstatû vymyslel
a napsal v dobrém rozmaru. âlenové amatérského divadelního spolku

Mahen uvedli premiéru této „rozmarné“ pohádky v pondûlí 20. záfií

v mûstském kinû, a to hned tfiikrát. Ve dvou dopoledních pfiedstaveních

pro dûti z matefisk˘ch a základních ‰kol a potom odpoledne v 17.00 ho-

din pro rodiãe s dûtmi. Pohádku shlédlo více jak ‰est set dûtí a rodiãÛ.

Inscenace pohádky, která se dá bez nadsázky oznaãit za rozpustilou a na-

ivní, pochází z reÏijní dílny Hany Vystrãilové. Provázely ji kouzelné pís-

niãky podmalované originální hudbou, kterou sloÏil znám˘ r˘mafiovsk˘

muzikant Jirka Vystrãil. Ten také hercÛm vytvofiil hudební doprovod na

elektrické piano. V roli krále Patlaje se pfiedstavil Zdenûk Vodiãka, roli

královny Patlajové ztvárnila Jana Stehlíková, jejich dceru princeznu

RÛÏenku zahrála Pavla Zieglerová, komornou Dorku pfiesvûdãivû zvlád-

la Helena Papajová, roli zlé sudiãky Medardy svûfiila reÏisérka Vlastû

Vykrutíkové, hodnou sudiãku Îofii si zahrála Jana Ga‰peráková a v roli

nesmûlého prince ·ípka se pfiedstavil Pavel Kon‰tack˘.

„Pohádku jsem se snaÏila vybírat pfiedev‰ím podle souãasného sloÏení
hereckého souboru,“ odpovûdûla na dotaz, proã si vybrala právû tuto po-

hádku, reÏisérka Hanka Vystrãilová. Podle jejích slov se s herci praco-

valo bájeãnû, coÏ ostatnû v koneãné fázi ocenili pfiedev‰ím diváci. Dûj

mûl velice rychl˘ spád, pfiíbûh pohádkové parodie s moderními prvky

byl dûtem zcela jasn˘ a srozumiteln˘. Na otázku, co je z reÏijního po-

hledu tûÏ‰í, zda pfiíprava pohádky, nebo veãerního pfiedstavení, reÏisérka

odpovûdûla: „Samozfiejmû, Ïe vût‰í a odpovûdnûj‰í práce s herci je pfii
studiu pohádky neÏ velkého divadla. UÏ proto, Ïe dûtsk˘ divák odhalí
okamÏitû jakoukoliv hereckou leÏ a herci musí dûti umût ve sv˘ch ro-
lích pfiesvûdãit.“ JiÏ pfii prvním dialogu sudiãek na samotném zaãátku

pfiedstavení bylo jas-

né, Ïe herci jdou „do

pohádky“ s pln˘m

nasazením. Odmûnou

jim byly spontánní

reakce dûtí.

Nápadité a barevné

provedení kost˘mÛ,

nûkteré z nich byly 

u‰ity samotn˘mi herci

a nûkteré se „oprá‰ily“

z fundusu divadla, jen

zv˘raznilo pohádkov˘

pfiíbûh. Scéna byla dí-

lem reÏisérky, která si

spolu s Mirkem Ha-

velkou vyzkou‰ela

i roli stavûãÛ kulis,

chcete-li „kulisákÛ“.

Îádné pfiedstavení by

také nemohlo fungo-

vat bez osvûtlovaãe.

A tím, kdo dbal na to, aby herci nezÛstali ve tmû, byla paní Gertruda

Polãáková. Nûkdy se stane, Ïe i v profesionálním divadle herec najednou

zapomene, co má v danou chvíli fiíkat, o hercích amatérského souboru to

platí dvojnásob, proto je zde funkce „nápovûdy“, které se zhostila na v˘-

bornou paní Mirka Misafiová.

Pohádkov˘ pfiíbûh ‰Èastnû skonãil, princ ·ípek si vzal princeznu, ze kte-

ré byla rázem ·ípková, dûti ode‰ly domÛ a na pohádku MaheÀákÛ se mo-

hou tû‰it zase za rok. Ov‰em amatér‰tí divadelníci se nechystají usnout

na vavfiínech. UÏ v listopadu se zaãnou scházet k pravideln˘m zkou‰kám

na veãerní pfiedstavení, které ponese název ...

Ale nepfiedbíhejme. Prozradíme jen, Ïe premiéra se uskuteãní poslední

pondûlí v mûsíci únoru, v roce, kdy r˘mafiovsk˘ Mahen oslaví 60 let od

svého zaloÏení. Premiérou v‰ak oslavy zdaleka konãit nebudou. V sou-

vislosti s kulat˘m v˘roãím bude na pfiedstavení v bfieznu navazovat v˘-

stava „R˘mafiovsk˘ Mahen 1945 - 2005“, která bude k vidûní

v Mûstském muzeu R˘mafiov. DrÏíme palce a ZLOMTE VAZ!!! JiKo

Mûsto uvítalo osmnáct nov˘ch obãánkÛ
Potfietí v leto‰ním roce pfiipravilo

mûsto R˘mafiov slavnostní uvítání

novû narozen˘ch obãánkÛ. První

skupina dûtí s rodiãi a prarodiãi se

pfii‰la zapsat v sobotu 25. záfií do

pamûtní knihy mûsta R˘mafiova

ve 14 hodin, druhá pak patnáct

minut pfied tfietí hodinou odpoled-

ní. Tradiãního slavnostního aktu,

kter˘ se koná ãtyfiikrát za rok, se

za mûsto zúãastnili starosta mûsta

Petr Klouda, pfiedsedkynû komise

pro spoleãenské záleÏitosti

(KPSZ) Kvûtoslava Sicová, ãlen-

ka KPSZ BoÏena Filipová, ãlenka

zastupitelstva mûsta Jarmila

Labounková a zdravotní sestry r˘-

mafiovské nemocnice BoÏena

Jureãková, Aniãka Va‰íãková

a Olga âajanová. Slavnostní at-

mosféru doplnil hudebním dopro-

vodem na piano Jifií Vystrãil, s pfií-

pravou dûtí pfied slavnostním uví-

táním pomáhaly maminkám Irena

Polidarová a Marie Sigmundová.

S kytiãkou ver‰Û pfii‰ly blahopfiát

také dûti ze základních ‰kol.

Podle informací matriky r˘ma-

fiovského mûstského úfiadu má

poãet narozen˘ch dûtí v na‰em

mûstû stoupající tendenci. 

Od 1. ledna do 31. srpna 2003 se

narodilo celkem ãtyfiiapadesát

dûtí. Ve stejném období leto‰ního

roku pfii‰lo na svût tfiia‰edesát dû-

tí, tedy o devût více. Dá se pfied-

pokládat, a to je jistû velmi potû-

‰ující zji‰tûní, Ïe posledního vítá-

ní obãánkÛ roku 2004, které se 

uskuteãní v sobotu 6. prosince, se

zúãastní tfii skupiny narozen˘ch

dûtí. JiKo

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pfiipravilo novinku

pro dûvãata od 13 do 16 let

krouÏek orientálního tance

pravidelné schÛzky:
úter˘ 14.30 - 16.00 v sále SVâ

vede: Dagmar Gajdo‰ová
cena: 300 Kã

zaãínáme 5. fiíjna
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Spoleãenská kronika Mûstská knihovna
Narodili se noví obãánci

Simona Gorãíková ....................................................... R˘mafiov

Dominik Pavelek ......................................................... R˘mafiov

Adéla Lasovská ........................................................... R˘mafiov

Jan Sou‰ek ................................................................... R˘mafiov

Tomá‰ Palys ................................................................ Horní Mûsto

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

Marie Pov˘‰ilová - Ondfiejov ................................................. 80 let

Marie Kazdová - R˘mafiov ..................................................... 81 let

Václav Tlapal - R˘mafiov ....................................................... 82 let

BoÏena Janeãková - R˘mafiov ................................................ 82 let

Marie Davidová - R˘mafiov .................................................... 82 let

Antonín Pergler - R˘mafiov .................................................... 82 let

Vlasta Kristková - R˘mafiov ................................................... 82 let

Juliana Smitková - R˘mafiov .................................................. 83 let

Julie Pupíková - R˘mafiov ...................................................... 83 let

Emilie Mikulenãáková - R˘mafiov ......................................... 84 let

Anna Bene‰ová - R˘mafiov .................................................... 85 let

Rozlouãili jsme se
Lubomír Skoumal - R˘mafiov ................................................... 1956

Anna Boudová - R˘mafiov ........................................................ 1937

Pavel Jano - R˘mafiov ............................................................... 1922

Matrika Mûú R˘mafiov

1. - 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.

T˘den knihoven
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 9.15)
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)

Pfied zahájením T˘dne knihoven 

se knihovnice zúãastní

Knihovnického happeningu v Semilech

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

V˘mûnn˘ bazar knih
5. - 9. 10. 2004

Pfieãtenou nebo nepotfiebnou knihu
mÛÏete donést do knihovny a vymûnit ji za jinou

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

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)

Dne 27. záfií oslavila 

paní Anna Matu‰ková 

80. narozeniny.

Do dal‰ích let pfiejí pevné zdraví, 

hodnû ‰tûstí a radosti

dcery a syn s rodinami

Dûvãata, chcete mezi maÏoretky?
POZOR!

zmûna schÛzek
dûvãata od 5 do 10 let

- kaÏd˘ ãtvrtek v 16.00 v sále SVâ
vede: Barbora Gavendová

pfiihlá‰ky na místû

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov pro vás pfiipravilo

Cviãení s míãem mal˘m i velk˘m
Chcete - se zbavit bolestí pátefie?

- se uvolnit?

- posilovat?

- se pobavit?

pfiijìte si s námi zacviãit v sobotu 9. fiíjna
od 14.00 do 16.00 do malého sálu SVâ

cena: 40 Kã
s sebou: sportovní obuv a obleãení

vlastní míãe nejsou podmínkou
pfiihlá‰ky:

do 7. fiíjna u Heleny Tesafiové, tel.: 554 211 410
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Kdo je Michal Viewegh II.
V dobû internetu, televize, videa

a multikin jen málokdo sáhne ve-

ãer po kníÏce, aby si ãetbou romá-

nu, nedej boÏe poezie zpfiíjemnil

právû konãící den. Ty ãasy, kdy

kníÏka ãi ãasopis patfiily mezi nej-

oblíbenûj‰í prostfiedníky zábavy,

jsou ty tam, takÏe b˘t dnes spiso-

vatelem z povolání mÛÏe vypadat

jako heroick˘ v˘kon anebo jako

ãirá po‰etilost a pofiádat besedy

a literární veãery pro zaplnûné sá-

ly, to uÏ pÛsobí jako zázrak. A pfie-

sto se najdou tací, ktefií to dokáÏou

- pfiíkladem par exellence je Mi-

chal Viewegh.

Viewegh je jedním z mála ãesk˘ch

spisovatelÛ, jehoÏ knihy není tfieba

blíÏe pfiedstavovat. Dobfie se ãtou

i prodávají. K jejich popularitû do

znaãné pfiispívají úspû‰né filmové

adaptace (Bájeãná léta pod psa,

V̆ chova dívek v âechách, chystá

se zfilmování Povídek o manÏel-
ství a sexu). Autor ‰ífií svÛj vûhlas

i tradiãní formou besed a autor-

sk˘ch ãtení po celé republice,

a nejsou to literární veãery pro

hrstku ãtenáfiÛ, potaÏmo studentÛ

literatury, ale doslova pro masy.

Jeho besedy nav‰tûvují desítky, ba

stovky pfiíznivcÛ (ãi spí‰e pfiízniv-

kyÀ - nejinak tomu bylo pfii jeho

nedávné besedû v R˘mafiovû), je-

ho romány a povídky kupují tisíce

ãtenáfiÛ (ãtenáfiek), a tak není divu,

Ïe si Viewegh vyslouÏil ponûkud

‰kodolibou pfiezdívku Karel Gott
ãeské literatury.

Michal Viewegh dnes pfiedstavuje

ideální zosobnûní úspû‰ného ro-

manopisce. Do literatury vstoupil,

jako uÏ tolik autorÛ pfied ním, krát-

k˘mi povídkami oti‰tûn˘mi v no-

vinách. Jeho kniÏní prvotina, vy-

daná v roce 1990 v tehdej-

‰ím âeskoslovenském spisovateli,

se jmenovala Názory na vraÏdu, 

av‰ak kniha, která ho natrvalo pro-

slavila, vy‰la teprve o dva roky

pozdûji pod názvem Bájeãná
léta pod psa. Svému autorovi

vynesla pfiízeÀ ãtenáfiÛ i kriti-

kÛ a o rok pozdûji také Cenu

Jifiího Ortena, která se kaÏdo-

roãnû udílí mlad˘m ãesk˘m

prozaikÛm a básníkÛm.

Od tohoto okamÏiku

Viewegh vydává jednu knihu

za druhou, jako na bûÏícím

páse. Od roku 1995 se stává

spisovatelem z povolání

a kromû men‰ích boãních 

úvazkÛ typu vyuãování na

Literární akademii Josefa

·kvoreckého se vûnuje v˘-

hradnû psaní. Zájem ãtenáfiÛ

o jeho kaÏdoroãní plody se

nemûní, zato vztah mezi

spisovatelem a literární kri-

tikou postupnû ochládá,

chvílemi opepfien nûjakou

tou vefiejnou roztrÏkou,

a v poslední dobû se ustalu-

je na vym˘‰lení nov˘ch 

ironick˘ch pfiezdívek typu

MacDonalds ãeské litera-
tury ze strany recenzentÛ

a ignorancí ze strany auto-

ra. Viewegh podle sv˘ch

slov respektuje pfiipomínky

pouze tûch lidí, které sám

uznává, ve vût‰inû pfiípadÛ

jsou to jeho blízcí pfiátelé.

Kdo je tedy Michal Vie-

wegh? Sebestfiedn˘ a sa-

molib˘ narcis, plodící ãím

dál vût‰í brak, kter˘ s chu-

tí kazí vkus ãtenáfiÛ a svefiepû od-

mítá dobré rady odborníkÛ? Tak

bychom si ho mohli pfiedstavit,

ãteme-li pouze recenze na jeho

knihy, pfiípadnû ãasopisecké roz-

hovory, v nichÏ si Ïádn˘ novináfi

sem tam neodpustí nûjakou tu 

u‰tûpaãnou poznámku. Nebo je

to zkrátka ‰ikovn˘ fiemeslník,

kter˘ umí vyuÏít svÛj nesporn˘

vypravûãsk˘ talent, ale hlavnû

v pravou chvíli chytil ‰anci za pa-

ãesy a uÏ více neÏ deset let se ve-

ze na vlnû svého úspûchu? Asi

tak pÛsobí ve sv˘ch knihách

a v anotacích nakladatelÛ a distri-

butorÛ. To jsou ov‰em v‰echno

jen pohledy „zpovzdálí“. Jak˘

dojem budí „zblízka“? V pfiímém

kontaktu na besedû?

Michal Viewegh je pfiedev‰ím

profesionál. Má neformální, av‰ak

nevtíravé vystupování, dokáÏe ãíst

svÛj vlastní text a mluvit o nûm

(pokolikáté uÏ?) tak, Ïe zaujme

i pobaví, a navíc umí velmi rychle

pfiekonat bariéru mezi sebou sa-

m˘m, stojícím v popfiedí coby he-

rec na jevi‰ti, a mlãícím publikem.

Jen málokomu se podafií navázat

s obecenstvem okamÏitû kontakt

a rozproudit besedu, jejíÏ základní

podmínkou jsou otázky z hledi‰tû,

které se v tomto pfiípadû kupodivu

net˘kají banalit z osobního Ïivota,

ale psaní a literatury. Michal

Viewegh je zkrátka profesionál,

kter˘ v tom, co dûlá, umí chodit.

MoÏná je egocentrick˘ (jako 

ostatnû kaÏd˘ kum‰t˘fi) a dost moÏ-

ná není vÛbec umûlec a za pár let se

na nûj zapomene (v ãítankách ale

uÏ má své místo), ov‰em chcete-li

doporuãení, zda si zajít na besedu

s ním, v‰echny snobské pfiedsudky

pryã, rozhodnû jdûte, bude to pfií-

jemnû stráven˘ ãas. ZN

O zakázan˘ch touhách
Filmov˘ klub v fiíjnu nabízí dal‰í zajímavé

snímky, které by nemûly ujít va‰í pozornosti.

V pátek 8. fiíjna se promítá britské erotické

drama Matka reÏiséra Rogera Michella pod-

le scénáfie anglo-pakistánského spisovatele

Hanifa Kureishiho, kter˘ je znám i ãeskému

divákovi jako autor pfiedlohy ke skandální-

mu milostnému dramatu Intimita.

Následující dva páteãní veãery budou patfiit

Janu ·vankmajerovi a jeho filmÛm Otesánek
a Lekce Faust.
Snímek Matka nabízí psychologick˘ portrét

stárnoucí Ïeny, která se po smrti manÏela

vzepfie tradiãní roli osamûlé vdovy a pfieko-

nává náhlé trauma ponû-

kud nekonvenãním zpÛso-

bem - coby vá‰nivá milen-

ka muÏe o polovinu mlad-

‰ího, neÏ je sama. Pfiíbûh

pûta‰edesátileté May

(Anne Reidová) odhaluje

s nezvyklou otevfieností

a zároveÀ vkusem tabu 

erotického vzplanutí ve

vûku, kdy se existence se-

xu sice pfiipou‰tí, av‰ak ví-

ceménû nepfiedpokládá,

pfiinejmen‰ím ne v té po-

dobû, kterou jí propÛjãili

tvÛrci filmu. Láska kvete v kaÏdém vûku,

praví staré pfiísloví, ov‰em pfiedstava milost-

ného pomûru mezi ‰edesátiletou dÛchodkyní

a tfiicetilet˘m muÏem nás navzdory tomu za-

skoãí. DÛslednou oporu této konstrukce

Kureishi vybudoval na základû nevyrovna-

n˘ch, citovû vychladl˘ch vztahÛ uvnitfi

Mayiny rodiny. Osamûlá Ïena zaskoãená

smrtí manÏela nejprve hledá pomocnou ruku

u sv˘ch dûtí, av‰ak na v‰ech stranách naráÏí

jen na nepochopení a odtaÏitost. Teprve sblí-

Ïení s dcefiin˘m milencem Darrenem (Daniel

Craig) vná‰í do jejího Ïivota nov˘ impuls.

Shrbená stafienka v ‰ediv˘ch svr‰cích se ná-

hle mûní v ‰armantní bytost plnou Ïivota

a neãekané náruÏivosti.

Jako kaÏd˘ pokus o odkrytí nûjakého tabui-

zovaného tématu nemá ani pfiíbûh Mayina

vzplanutí pouze ‰okovat scénami erotick˘ch

hrátek mezi lidmi dÛchodového vûku, ale

pfiedev‰ím pfiedloÏit oÏehavé otázky, jejichÏ

fie‰ení nás mÛÏe posunout nûkam dál v na-



pátek 1. fiíjna 19.30
Velká Ïranice

Alegorie (Francie/Itálie 1973)
Pilot dopravního letadla Marcello, majitel restaurace a vynikající ku-

chafi 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 skvûl˘m obsazením pfiedkládá apokalyptickou vizi

konce „pfieÏraného“ lidstva. 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 natoãil dal‰í ãernou komedii o jednom nádherném domû a nelítost-

ném boji, kter˘ o nûj svedou jeho obyvatelé. Mlad˘ pár v˘hodnû kou-

pí starobyl˘ luxusní dÛm s jedinou vadou. V prvním patfie totiÏ byd-

lí (za regulované nájemné) paní Connellyová, roztomilá stafienka, tak

tak na umfiití. JenÏe, jak se ukáÏe, v‰eteãné nájemnici se nejen nechce

umfiít, ale ani dûlit o nádherné sídlo. Pfiístupn˘ od 15 let

pátek 8. fiíjna 19.30
Matka

Erotické drama (VB 2003)
·okující pfiíbûh pûta‰edesátileté May posunuje hranice tabu ve filmu.

Obyãejná dÛchodkynû je po manÏelovû smrti odkázána na péãi sv˘ch

pfiíli‰ zamûstnan˘ch dûtí. Cítí, Ïe její Ïivot uÏ víceménû skonãil.

Ov‰em ne tak docela... Ta zlomená Ïena, jeÏ má uÏ Ïivot za sebou, se

náhle, bezhlavû, boufilivû a pfiedev‰ím nevhodnû zamiluje a naváÏe

pomûr s muÏem, kter˘ je o polovinu mlad‰í neÏ ona sama. 

Pfiístupn˘ od 18 let

sobota 9. fiíjna 19.30

Kráãející skála
Akãní thriller (USA 2004)

B˘val˘ ãlen zvlá‰tních jednotek americké armády Chris Vaughn (The

Rock) se vrací do rodného mûsta, kde plánuje poklidn˘ Ïivot. Kdysi

idylické venkovské mûsteãko ale nachází drasticky zmûnûné: v uli-

cích vládne násilí a drogy. Na to, aby dal Chris vûci znovu do pofiád-

ku, bude potfiebovat svÛj tvrd˘ vojensk˘ v˘cvik a partu odhodlan˘ch

spfiíznûn˘ch du‰í. Pfiístupn˘ od 12 let

pátek 15. fiíjna 19.30
Otesánek

âerná komedie (âR 2000)
ManÏelÛm Horákov˘m pfiíroda odepfiela mít vlastní dítû. O to víc po

nûm touÏí. Jednoho dne vykope pan Horák na zahrádce pafiez, kter˘

vypadá jako miminko. Staãí ho jen dlátem v dílnû dotvofiit. Paní

Horáková pak svojí touhou a láskou pafiez oÏiví. Její ‰tûstí v‰ak netr-

vá dlouho. ManÏel se ji snaÏí pfiesvûdãit, Ïe cítit matefisk˘ pud ke ku-

su dfieva není tak úplnû normální, a Otík (tak dûÈátko pojmenovala)

je navíc stále hladov˘. Slavná hororová adaptace lidové pohádky od

Jana ·vankmajera.  Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 16. fiíjna 19.30
Hfií‰n˘ tanec 2

Romantick˘ (USA 2004)

Havana, listopad roku 1958. Osmnáctiletá Katey pfiijíÏdí s bohat˘mi

rodiãi na Kubu. Zaujme ji hrd˘ a cílevûdom˘ ãí‰ník Javier, kter˘ je

také vynikajícím taneãníkem. Dívka touÏí nauãit se jeho styl tance.

Po Javierovû boku poznává odli‰nou, temperamentnûj‰í tváfi Kuby.

Spoleãnû nav‰tûvují taneãní klub La Rosa Negra, kde se provozuje

„hfií‰n˘ tanec“. Av‰ak v osudn˘ veãer, kdy mají spoleãnû vystoupit na

taneãní soutûÏi, celou Kubu zachvátí vlna revoluãního násilí. 

Pfiístupn˘ od 12 let

‰em vnímání svûta i dimenzí lidského Ïivota.

Kureishi a Michell tak ãiní s citem, a pfiitom

odváÏnû, bez zbyteãn˘ch skrupulí, ale záro-

veÀ bez nadmûrného naturalismu.

BrabcÛv film Kytice znovu objevil ‰irokému

publiku obrozeneckého spisovatele a sbûrate-

le lidové slovesnosti Karla Jaromíra Erbena

a pfiedstavil jej, trochu jednostrannû, jako mi-

lovníka balad takfika hororov˘ch. Av‰ak tím

nejdrastiãtûj‰ím lidov˘m pfiíbûhem, kter˘ se

nám zachoval právû díky Erbenovi, je beze-

sporu Pohádka o Otesánkovi. Groteskní po-

staviãka nadÏravé nestvÛrky inspirovala Evu

a Jana ·vankmajerovy, pfiedstavitele ãeského

surrealismu, k vytvofiení jednoho z nejslavnûj-

‰ích filmÛ posledních let - Otesánka (2000).

Lidovou pohádku o veliké touze po dítûti

a je‰tû vût‰ím hladu pafiezovitého potomka,

vyvzdorovaného na nepfiejícné pfiírodû, zná

kaÏd˘ uÏ od dûtství. Jako dûti jsme se v‰ak

asi nikdy nepozastavili nad brutalitou této

pohádky o mohutnûjícím kanibalovi, jehoÏ

fiádûní zastaví aÏ motyka rozãilené babky-ze-

mûdûlky, které monstrózní Otesánek zlikvi-

doval pÛl úrody zelí. ·vankmajera naopak

pfiemr‰tûná drastiãnost pfiíbûhu zaujala

a podnítila k hledání archetypálního, respek-

tive mytologického v˘kladu jeho smyslu.

I proto vyÀal tradiãní dûjovou kostru z rám-

ce ustálen˘ch ãasoprostorov˘ch dimenzí

a vloÏil ji do moderní souãasnosti. Klasická

podoba pohádky pfiesto zÛstala zachována

v podobû animovaného paralelního pfiíbûhu,

jenÏ je dílem ·vankmajerovy Ïeny Evy.

ReÏisérova transpozice zachycuje manÏele

Horákovy, ktefií marnû usilují o miminko.

Pan Horák (Jan Hartl) jednou v náhlém

vnuknutí vykope pafiez a vyfieÏe z nûj neÏi-

vou napodobeninu dûÈátka, ze které láska pa-

ní Horákové (Veronika Îilková) uãiní Ïivou-

cí stvofiení (není bez zajímavosti, Ïe dfievûn˘

chlapeãek si uchovává groteskní rysy malé

pfií‰erky). Otesánek-Otík v‰ak zaãne sv˘m

rostoucím apetitem ohroÏovat nejen finanãní

zázemí rodiny, ale pfiedev‰ím její psychické

a fyzické zdraví. Pan Horák se rozhodne

Otíka umofiit hlady, jenÏe to uÏ do hry vstou-

pí malá sousedka AlÏbûtka (Kristina

Adamcová), která jedlíka vysvobodí a poku-

sí se jej sama uÏivit. Îe na oltáfi její matefiské

péãe padnou nejen úspory, ale i nejeden lid-

sk˘ Ïivot, není tfieba dodávat.

O v˘znamu otesánkovské postavy by bylo

moÏno vést dlouhé disputace. Je zosobnûním

plodivé i niãivé síly pfiírody? Nebo archety-

pem podobnû protikladného lidského nevû-

domí, pudové podstaty, ovládající nitro ãlo-

vûka? âi je trestem za nerespektování záko-

nÛ pfiirozenosti? Jaké nové souvislosti pfii-

cházejí v úvahu v dobû, kdy se ãlovûk do-

mnívá ovládat pfiírodu a pronikat k jejím ta-

jemstvím, sám sobû si podfiezávaje vûtev?

Na pfietfies pfiichází globální oteplování, ale

i hrozba spojená s klonováním lidského ge-

netického materiálu (zde je podobnost 

s umûl˘m zrozením Otesánka více neÏ zjev-

ná). Anebo jde jednodu‰e o pokus reÏiséra 

oÏivit starobylé m˘ty a poukázat na jejich

stálou platnost? V kaÏdém pfiípadû je

·vankmajerÛv Otesánek pozoruhodné dílko

ãeského filmového surrealismu, které roz-

hodnû stojí za to vidût víckrát. ZN

a Filmového klubu
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Zajímavosti
• Ve dnech 18. - 19. záfií, tj. v sobotu a nedû-

li, uspofiádala Základní organizace âeského

svazu chovatelÛ v Bfiidliãné v areálu „Na

Poliãce“ tradiãní v˘stavu drobného zvífiectva,

která byla zvlá‰tní v tom, Ïe byla ve znamení

jubilejního 50. v˘roãí zaloÏení Klubu

âeského svazu chovatelÛ v Bfiidliãné.

V̆ stava se tû‰ila znaãnému zájmu jak chova-

telÛ, tak hlavnû obyvatelÛ Bfiidliãné a okolí.

Obûtaví pofiadatelé se ãinili, nachystat v‰e

potfiebné pro více jak 400 králíkÛ, holubÛ

a drÛbeÏe není legrace. Pro více neÏ 550 pla-

tících, ãást neplatících a mnoho dûtí bylo pfii-

praveno bohaté obãerstvení v podobû zabi-

jaãkov˘ch pochoutek a dále pak skvûlé ceny

v tombole. Pro dûti bylo nachystáno malová-

ní na plakáty a k pfiíjemné atmosféfie v˘stavy

pfiispûla po cel˘ den hrající místní hudební

skupina ZlomeÀáci. Na závûr bylo vyhodno-

cení vítûzné kolekce u drÛbeÏe - cenu získal

Petr Jorda. Putovní pohár u holubÛ je pojme-

nován po jednom ze zakladatelÛ místní orga-

nizace, a sice „Memoriál Jaroslava

Matu‰ky“, a získal jej pan Jan Magdálek.

Pfiedání se zúãastnila manÏelka zesnulého pa-

ní Josefka Matu‰ková. U králíkÛ byl pfiedán

putovní pohár starosty mûsta panu

Schindlerovi souãasn˘m starostou panem

Miroslavem Volkem, kter˘ asistoval spolu

s pfiedsedkyní v˘stavního v˘boru paní

Dagmar I‰tociovou v‰em pfiedáním na této

vydafiené v˘stavû. Zisk ze vstupného chtûjí

chovatelé pouÏít na opravu budovy v areálu

v˘stavi‰tû. Velmi nepfiíjemnou skuteãností je

následné noãní vykradení zbyl˘ch zásob

a vûcí v budovû, které ‰etfií policie.

• Dal‰í akcí Klubu ãesk˘ch turistÛ v Bfiidliãné

byl tfiídenní zájezd do Polska. Plnû obsazen˘

autobus vyrazil brzy ráno za krásného poãasí

smûr âesk˘ Tû‰ín, kde po projetí hranice po-

kraãoval dále na Krakov. V poledne jsme do-

razili k Soln˘m dolÛm. Po 650 schodech jsme

sestoupili aÏ do hloubky 135 metrÛ. Dole se

nachází muzeum se sochami ze soli, dále

podzemní kaple a zvlá‰tû solné komory, kde

jsou zachovány historické tûÏební nástroje.

Raritou a pro nás pfiekvapením byla barva so-

li - ne bílá, ale ãerná. Dal‰í zajímavostí pod-

zemí je pfiítomnost nûkolika aÏ 9 metrÛ hlu-

bok˘ch jezírek a asi 14 stupÀÛ stálé teploty.

Tento záÏitek vfiele doporuãuji v‰em, ktefií

nav‰tíví tento kraj. Dále jsme pokraãovali do

Krakova na hrad Wawel, kter˘ je symbolem

státnosti, nûco jako na‰e Hradãany. PÛl tisíci-

letí tam sídlili pol‰tí králové. Po prohlídce

hradu a historické ãásti mûsta jsme odjeli do

Wolbromu, kde byl zaji‰tûn nocleh. Ráno nás

autobus odvezl ke zfiíceninû hradu Ogroznec.

Po hodinové prohlídce jsme se pû‰ky vydali

na hrad SmoleÀ a dále aÏ do Bydliny, kde nás

ãekající autobus naloÏil a vezl dále k hradu

Rabzstyn, odkud byl krásn˘ v˘hled do dale-

ka. Dal‰í zastávkou byla Bledovská pou‰È.

Velmi zajímavé místo, kde se nacházejí za-

krslé borovice a bfiízky, které rostou na velmi

jemném písku, a ‰iroko daleko nic jiného.

Vrátili jsme se naveãer do místa noclehu

a strávili pfiíjemn˘ veãer s písniãkami a kyta-

rou. Dal‰í den jsme vyjeli do Píseãna, odtud

pû‰ky aÏ ke zfiíceninû Morsko a dále do

Bobolice, kde jsme se chtûli obãerstvit. Ale

ouha, hospoda Ïádná, jen obchod ve sklep-

ním prostoru. Vzali jsme za vdûk i lahvov˘m

pivem. Dal‰í zastávkou byly trosky hradu

Mirov. Autobusem se pfiesouváme aÏ do

Czenstochové, kde je známé a v˘znamné

poutní místo s kostelem, kter˘ se naz˘vá

Jasná Hora. Sám kostel je úchvatn˘, nachází

se v obrovském areálu s pûknou architektu-

rou, jemuÏ vévodí velk˘ obraz Panny Marie,

kolem kterého zboÏní lidé chodí dokonce po

kolenou. Tím skonãil krásn˘ v˘let do soused-

ního Polska.

Tfiikrát o biatlonu
Koncem srpna uspofiádal Klub

biatlonu v Bfiidliãné krajsk˘

pfiebor v letním biatlonu za 

úãasti 72 závodníkÛ ve tfiech ka-

tegoriích. Z na‰ich získali titul

pfieborníka kraje v kategorii Ïá-

kÛ tito závodníci: Andrea

Proke‰ová, Michaela Gyorgy-

ová, Filip Kozub, David Kupka

a Vladimír Hlobil. Tomuto pfie-

boru pfiedcházelo dvoudenní

soustfiedûní závodníkÛ na‰eho

kraje, které zajistili po v‰ech

stránkách k v‰eobecné spokoje-

nosti trenéfii domácího klubu.

V rámci soustfiedûní byl usku-

teãnûn „závod bafuÀáfiÛ“ -

funkcionáfiÛ, kter˘ v‰ak byl

vzhledem k nepfiíznivému po-

ãasí zredukován jen na stfielec-

k˘ souboj jednotlivcÛ, v nûmÏ

zvítûzil pan Josef Wawryczek

z Karviné.

Dne 9. záfií 2004 se uskuteãnila

zdafiilá akce Základní ‰koly

Bfiidliãná a Klubu biatlonu, kte-

ré se zúãastnili v‰ichni Ïáci

a vyuãující, závodníci a funkci-

onáfii klubu. Byl pfiedveden pro-

pagaãní závod Ïákovského

druÏstva. Poté si Ïáci prvních aÏ

tfietích tfiíd vyzkou‰eli stfielbu

z moderních vzduchovek na bi-

atlonové terãe a Ïáci ãtvrt˘ch aÏ

devát˘ch tfiíd absolvovali mezi-

tfiídní ‰tafetov˘ závod v biatlo-

nu. V kategorii ãtvrt˘ch aÏ pá-

t˘ch tfiíd zvítûzila ‰tafeta ve slo-

Ïení DoleÏalová - Zapletálková

- Martinka - Jurá‰, v kategorii

‰est˘ch aÏ sedm˘ch tfiíd ‰tafeta

ve sloÏení Rychlíková -

Krãilová - Nûmec - Kr‰ek

a v kategorii osm˘ch aÏ devá-

t˘ch tfiíd zvítûzili Válková -

Dobroviãová - ·ãudla - âe‰ek.

Kvalitní ozvuãení a v˘zdoba 

areálu ‰koly pfiispûla k dokona-

lému dojmu z prezentace Klubu

biatlonu.

Po ‰esti závodech ãeského po-

háru v Ïákovské kategorii je na-

‰e druÏstvo na vedoucím místû

z 25 klubÛ. Vûfiíme, Ïe v posled-

ním závodû v Tfiebíãi první mís-

to udrÏíme a staneme se drÏiteli

ãeského poháru. V jednotlivcích

si vedou následovnû:

Îákynû A: 1. aÏ 4. místo Proke‰ová, Outratová, âecháková, Kováãová

Îáci A: 1. a 2. místo Kozub a Volek

Îákynû B: 1. místo Gyorgyová

Îáci B: 1., 2. a 4. místo Kupka, Machát a Václavík

Îáci C: 6. a 8. místo Hlobil, Thomas

Vyvrcholením letní sezóny bude úãast na‰ich nejlep‰ích závodníkÛ na mezinárodním závodû Ïactva v Brnû ve dnech 12. - 14. listopadu.

Pfiejeme jim na prvním reprezentaãním závodû v âR hodnû úspûchÛ.

Hudební festival Letnice má své kofieny

v osmdesát˘ch letech minulého století. Po

prÛkopnickém pokusu v roce 1996 pfiichá-

zí v srpnu 1998 první z fiady „novodo-

b˘ch“ roãníkÛ, jenÏ se letos doãkal jiÏ

svého sedmého pokraãování v prostorách

Vefiejné stfielnice v Bfiidliãné, kam kaÏdo-

roãnû zavítá na dvanáct kapel z celé âeské

republiky. Festival se kromû tradiãnû

skvûlé letní nálady vyznaãuje barvitou

dramaturgií, a tak se zde na jednom pódiu

setkávají napfiíã Ïánry funky, hard rock,

jazz i death metal. Ze zajímav˘ch kapel,

které svou úãastí festival ozdobili, mÛÏe-

me jmenovat napfiíklad legendární stálici

black metalové scény Root nebo uhersko-

brodské Krabathor. K nezapomenuteln˘m

záÏitkÛm pfiede‰l˘ch roãníkÛ patfií euforic-

ké vystoupení skvûl˘ch UÏ jsme doma ne-

bo Vypsané fixy, Flood ãi Boronu. Leto‰ní

roãník i pfies v˘raznou nepfiízeÀ poãasí

podpofiily na tfii stovky fanou‰kÛ a odmû-

nou jim byly skvûlé v˘kony úãinkujících,

z nichÏ nejv˘raznûji zaujali funkoví

Chorchestr, bigbeatoví Ciment a energií

nabití sokolov‰tí Boron. Pro pfií‰tí roãník

pofiadatelé pfiipravují fanou‰kÛm zajíma-

vou moÏnost podílet se na dramaturgii fes-

tivalu, a tak pokud máte zajímav˘ nápad

nebo byste rádi vidûli v Bfiidliãné svou ob-

líbenou kapelu, staãí napsat mail na rkmu-

sic@seznam.cz. V prÛbûhu fiíjna bude

moÏné se o festivalu dozvûdût více i na

stránkách hudebního vydavatelství

www.rkrecords.net. 

Daniel Mach - dopisovatel mûsta Bfiidliãné
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Je‰tû dfiíve, neÏ zemfiel zakladatel

rodiny janovick˘ch HoffmannÛ,

se zaãaly nad Evropou

i Habsburskou fií‰í vynofiovat

temná oblaka náboÏensk˘ch stfie-

tÛ, protestantismus rÛzn˘ch kva-

lit, cest, vûrouk i zájmÛ ovlivnil

mnohé katolické vûfiící v evrop-

sk˘ch státech a nûkteré z nich

zcela opanoval. Bylo moÏno vy-

brat si od ãesk˘ch ãi moravsk˘ch

bratfií, francouzsk˘ch hugenotÛ,

pfies anglikány, novokfitûnce,

pfies nejvíce roz‰ífiené luterány aÏ

k dûsivû dÛsledn˘m kalvinistÛm

a na druhé stranû stál nadále mo-

hutn˘ katolick˘ svût a stále více

zaostávající pravoslaví jiÏ bez

fieckého rozletu a ochoty k jedná-

ní. A aby toho nebylo dost, stfie-

távali se téÏ protestanti mezi se-

bou stejnû, jako se praly katolic-

ké velmoci.

NáboÏenství prolnulo s nepfie-

hledn˘mi mocensk˘mi zájmy

i uvnitfi jednotliv˘ch monarchií.

Situace v fiadû státÛ, dosud ne-

zvykle tolerantních, se zaãala

mûnit k hor‰ímu. Pfiíkladem

mohlo b˘t ãeské království. Po

roce 1600 pfiib˘valo oboustran-

n˘ch provokací, rekatolizace se

stala v‰udypfiítomnou a znechu-

cen˘ císafi Rudolf se stáhl do po-

klidného ústraní. Situace vyústi-

la tvrd˘m probuzením roku

1608, kdyÏ mlad‰í panovníkÛv

bratr Matyá‰ vytáhl se sv˘m

vojskem a Moravany k Praze.

Morava, Uhry a Rakousy byly

ztraceny a Matyá‰ byl potvrzen

libeÀskou smlouvou coby bu-

doucí ãesk˘ král. Protestanti

v ãele s Václavem Budovcem

z Budova a Matyá‰em Thurnem

si na vydû‰eném císafii vymohli

1609 Majestát, kter˘ mûl zaruãit

‰lechtû i poddan˘m naprostou

svobodu náboÏenského vyznání

i rovnost s katolíky a evangelic-

k˘m pánÛm i samostatné snûmy.

V boufilivé dobû se ujal svého

janovického dûdictví Ondfiej,

syn Ferdinanda Hoffmanna

a Margarety z Harrachu, ãlovûk

upfiímnû zboÏn˘ a velmi dobro-

tiv˘, aãkoli ãasto trápen˘ nemo-

cí mocn˘ch, bolestivou dnou.

O jeho nevalném zdraví najde-

me poznámku v BfieÏanovû

RoÏmberské kronice, kdyÏ autor

rozzloben˘ ãast˘mi náv‰tûvami

kamarádÛ aÏ pfiíli‰ pohostinného

Petra Voka pí‰e, Ïe „páni RÛÏi

o‰kubávali“, a zároveÀ popisuje

pfiíjezd Jáchyma z Kolovrat

a Ondfieje Hoffmanna na ãe-

skokrumlovsk˘ zámek na pod-

zim 1608. Dále sdûluje, Ïe

Andreas (Ondfiej) zÛstal déle

„stonav na podágru nûkolik dní,

potom zas k Moravû od-

jel 28. novembris“ (li-

stopadu).

Ondfiej se asi pod

vlivem zklama-

ného otce zcela

vzdal ambicí

prorazit do pa-

novníkova okru-

hu, zdá se v‰ak,

Ïe se mu pfiede-

v‰ím nedostáva-

lo nûkolika po-

tfiebn˘ch atributÛ,

navíc ve zmûnûné si-

tuaci. Chybûla mu tvr-

dost, ostré lokty, schopnost

jít za sv˘m pfies mrtvoly a tedy

nutnost vzdát se alespoÀ ãásti

morálních zásad. Pro ãlovûka

mírného, mravného a nezvykle

tolerantního, kter˘ nechtûl ani

neumûl nikomu ublíÏit, by se

stejnû stala dvorská dÏungle ple-

tich smrtící pastí.

Ujal se tedy s ve‰kerou vervou

panství v otcov˘ch ‰lépûjích

a také on zajistil své poddané fia-

dou tehdy nezvykl˘ch úlev.

Roboty vãetnû taÏn˘ch byly té-

mûfi v plné mífie dostateãnû relu-

ovány buì penûzi nebo naturáli-

emi, také se hodnû na panském

uÏívalo sluÏeb námezdních dûl-

níkÛ. Ani tráva z horsk˘ch strání

nezÛstala nevyuÏita, pronajíma-

la se poddan˘m. Pochopitelnû

zÛstávala nezmûnûna bernû krá-

lovská, coÏ ov‰em nemohla

vrchnost ovlivnit, roku 1617 ãi-

nila 1089 tolarÛ z celého panství

a rok po smrti pána bylo zbave-

no devût vsí povinnosti vozit pa-

livové dfiíví k pivovaru.

Zvy‰ování daní i robot bylo na

janovickém panství viditelnû

ménû neÏ na jin˘ch panstvích

severní Moravy, proto téÏ neby-

lo zbíhání z gruntÛ ani boufií ja-

ko na Ïerotínsk˘ch majetcích na

·umpersku.

Ondfiej se natrvalo usadil na ja-

novickém zámku se svou paní

Johanou Apolenou Novohrad-

skou z Kolovrat a cele se zamû-

fiil na hospodafiení na sv˘ch ma-

jetcích. Pronikl je‰tû hloubûji do

sloÏitého prostfiedí ãeské aristo-

kracie. Také jeho období nás ob-

dafiilo fiadou zajímav˘ch zpráv

o tehdej‰í dobré situaci uÏ‰ího

R˘mafiovska i kvetoucím mûstû.

Roku 1616 doly produkovaly ru-

dy velmi nestejnomûrnû a vrch-

nost nadále drÏela jen jejich ãást.

Na panství se vytûÏilo

7842 h˘lÛ Ïeleza,

z toho 5337 h˘lÛ

vytûÏili soukromí

podnikatelé na

H a n k ‰ t e j n û

a Dolní Mora-

vici. To v‰ak

nestaãilo, a tak

se nakupovalo

i na soused-

ních panstvích.

Cel˘ v˘tûÏek tûÏ-

by skoupily a zpra-

covaly panské ham-

ry a hutû. O mnohém

téÏ svûdãí men‰í spotfieba

loje do kahancÛ, jenÏ byl nakou-

pen za pouh˘ch 196 tolarÛ 

a 6 gro‰Û. V Ondfiejovû období

jiÏ lidé pracující v lese striktnû

dodrÏovali HübmanÛv Lesní fiád,

kter˘ fungoval bez problémÛ,

a dosud liknaví úfiedníci peãlivû

sledovali jeho dodrÏování, zvlá‰-

tû kdyÏ se nyní ocitli pod bedli-

v˘m zrakem vrchnosti. A bylo to

na lesích vidût, pfiestoÏe hamry

pracovaly s velkou intenzitou.

Za Ondfieje se roz‰ífiil chov do-

bytka v mífie dosud neb˘valé,

coÏ se zfietelnû projevilo v pan-

sk˘ch dvorech, a oblast vykroãi-

la k pozdûji proslulému dobyt-

káfiství R˘mafiovska, jeÏ vy‰le-

chtilo speciální a velmi v˘konn˘

sudetsk˘ skot i tûÏké taÏné konû.

Skot se téÏ ãasto nakupoval

z Polska. Ondfiej choval na

sv˘ch pozemcích aÏ 120 krav na

mléko, 100 volÛ a 90 kusÛ pra-

sat. Na pansk˘ch dvorech se ny-

ní vyskytovalo aÏ 650 ovcí, je-

jichÏ chov b˘val dosud

v Jeseníkách nev˘znamn˘.

Roãní zisk po odeãtení nákladÛ

na mzdy pro ‰afáfie, pacholky,

dûveãky, pasáky a ovãáky vãet-

nû zámecké kuchafiky a nutné 

opravy pfiedstavoval aÏ 1000 to-

larÛ. Vût‰inu produktÛ prodávala

vrchnost poddan˘m, s˘ry, mlé-

ko, máslo, maso, vlnu, prasata,

ovce a konû i lÛj do hornick˘ch

kahancÛ. Prodejem telat zvy‰o-

val zámek téÏ kvalitu stád sv˘ch

zemûdûlcÛ. Voli se chovali na

maso, do tahu se nepouÏívali.

Není asi divu, Ïe Ondfiej trpûl

dnou, v‰ak si také popfiával a ce-

l˘ janovick˘ dvÛr s ním. Na ta-

buli se objevovalo velké mnoÏ-

ství hovûzího, tuãného vepfiové-

ho, telecího a drÛbeÏe, ale i ãer-

stv˘ch citrónÛ, kaprlat, rÛzné

saláty, parmazán a dal‰í vzácné

s˘ry, ale i mnoÏství sladkostí,

medové cukroví s perníkem, ba

i konfety z barveného cukru aÏ

z Pfiedního v˘chodu. Samozfiej-

mû nechybûla ani ãastá zvûfiina

a ryby. Hosté a pfiátelé z âech,

Moravy, Slezska, ba i z Rakous,

ktefií bohatou hoffmannskou rezi-

denci v hojném poãtu nav‰tûvo-

vali, holdovali dobrému janovic-

kému pivu i dováÏenému vínu.

Zámek sice nebyl tak rozsáhl˘

jako dnes, ale byl skvostn˘.

Stûny pokryté plastickou ‰tuko-

vou v˘zdobou, pfiíjemné teplo

udrÏovala ãetná kachlová kam-

na s m˘tick˘mi v˘jevy, tváfiemi

dávn˘ch pfiedkÛ ãi pfiísn˘m po-

hledem Martina Luthera, jehoÏ

dokonalou podobu snad vytvo-

fiil vzdálen˘ hrnãífi podle

Dürera a kter˘ jako by dozíral,

aby zábava nesklouzla do kon-

ãin pfiíãících se dobr˘m mra-

vÛm horlivého protestanta. To

v‰ak vÛbec neznamená, Ïe se

zde v druÏné zábavû nescházeli

luteráni s katolíky, a jistû se

sem tam mezi nimi vyskytl

i ãesk˘ bratr, jichÏ nebylo mezi

‰lechtici málo.

Také Ondfiej hodnû vyuÏíval

ohromné otcovy knihovny

k dal‰ímu sebevzdûlávání.

Bohat˘ dvÛr pánÛ z Janovic

v niãem nepokulhával za jin˘mi

vzne‰en˘mi dvory pozdní rene-

sance vãetnû bohatého a vzdûla-

ného tfieboÀského zámku dobré-

ho pfiítele Petra Voka

z RoÏmberka. Ten se dostal do

tûÏké finanãní situace, kdyÏ vû-

noval obrovskou ãástku, aby

vykoupil ãeské království vãet-

nû Prahy od rabujících a vraÏdí-

cích Pasovsk˘ch roku 1611.

Proti vpádu, kter˘ patrnû objed-

nal sám zklaman˘ Rudolf II., se

k ostudû zemû nedokázal nikdo

úãinnûji postavit. Teprve

Matyá‰ovy moravské jednotky

vypudily nepfiátele z devastova-

né Prahy, ale ustupující oddíly

nadále loupily, zabíjely a vypa-

lovaly Pfiíbramsko, Táborsko

i zbylé jiÏní âechy pod zámin-

kou, Ïe jim nebyl vyplacen

Ïold. Tehdy zasáhl osobnû nej-

Dobr˘ ãlovûk Ondfiej Hoffmann z Grünbüchlu
Z historie



v˘znamnûj‰í aristokrat ãeského

království Petr Vok a vyplatil

zemi od hrÛz 150 000 zlat˘mi,

obrovskou ãástkou, z níÏ by se

i tehdej‰ím králÛm toãila hlava.

Pasov‰tí pak urychlenû zemi 

opustili. Pro bezdûtného a patr-

nû jiÏ rezignujícího, ale stále

velkorysého Petra Voka, kter˘

jiÏ dfiíve císafii prodal âesk˘

Krumlov, nejv˘znamnûj‰í sídlo

pfiedkÛ, to v‰ak znamenalo zfiíci

se ohromného území, jeÏ patfiilo

od nepamûti jeho rodu, i staletí

shromaÏìovan˘ch roÏmber-

sk˘ch pokladÛ. Jen s hlubokou

úctou se musíme sklonit pfied

jednáním velmoÏe, kter˘ obûto-

val v‰e, aby zachránil svÛj ná-

rod. Takoví byli nejbliÏ‰í pfiáte-

lé na‰ich HoffmannÛ.

Spokojené R˘mafiovsko pfiitaho-

valo stále nové osídlence. Je‰tû

1610 podle urbáfiÛ pfiicházeli li-

dé z Kladska, ze Slezska i neda-

lekého ·umperska, ale i ze

vzdáleného ·t˘rska. Zabydlili se

ve Staré Vsi, Jamarticích,

Ondfiejovû a Edrovicích. Kupo-

divu nepfiicházeli lidé z jiÏnûj-

‰ích moravsk˘ch panství, a nû-

mecky mluvící lidé tak jiÏ na-

prosto pfievládli ve v‰ech obcích

i nad dfiíve neãetn˘mi âechy,

ktefií se navíc rychle ponûmão-

vali, jak tomu b˘valo jinde zas

obrácenû. Pokud se t˘ká pro-

hfie‰kÛ poddan˘ch, zdá se, Ïe

mravy obyvatel R˘mafiovska, ji-

stû téÏ pÛsobením vrchnosti

a pastorÛ, dosáhly na poãátku

17. století solidní úrovnû.

Doba poãátku 17. století za-

znamenala tûÏké ztráty v˘-

znamn˘ch osobností na‰í ze-

mû. JiÏ od roku 1592 nebyl

mezi Ïiv˘mi skvûl˘ diplomat

Vilém z RoÏmberka, 1. listopa-

du 1611 se s Ïivotem rozÏehnal

velk˘ Petr Vok a 20. ledna

1612 jej následoval císafi

Rudolf, kter˘ jiÏ byl jen zoufa-

lou karikaturou kdysi velkole-

pého panovníka. Je nesmírnou

‰kodou, Ïe ãlovûk tak obûtav˘,

harmonick˘ a na svou dobu ne-

zvykle humánní ke sv˘m pod-

dan˘m, jako byl Ondfiej

Hoffmann, mûl ve své tûlesné

podstatû zakódován nedlouh˘

Ïivot. JiÏ roku 1616 se rozÏeh-

nal se svou rodinou a opustil

tento smutn˘ svût. Zanechal po

sobû hodnou a spolehlivou Ïe-

nu Johanu Apolenu a malého

Volfganga, kterého mûl velmi

rád. ZávûÈ Ondfiejova byla ob-

divuhodná. Nemyslel jen na

svou rodinu, ale i na poddané,

které obdafiil po svém otci je‰-

tû dal‰í fiadou úlev a ve svém

k‰aftu nezapomnûl striktnû Ïá-

dat na sv˘ch nástupcích, aby 

udûlená privilegia dále a vÏdy

v nezmûnûné podobû dodrÏo-

vali. BohuÏel ne vÏdy to zmû-

nûné podmínky a celkov˘ roz-

vrat po válce ãi uprostfied ní

zcela dovolily, a tak nûktefií

potomci jiÏ nebyli nebo ne-

mohli b˘t tak tolerantní, aãkoli

gen rodiãÛ pfiece jen mnohdy

zvítûzil nad potfiebami a nut-

nostmi.  Mgr. Jifií Karel

Mûstské muzeum a galerie Octopus

Jesenická pfiíroda v nov˘ch v˘stavách Galerie Octopus
V Galerii Octopus pfii Mûstském

muzeu R˘mafiov byly zahájeny

25. záfií vernisáÏí dvû v˘stavy

s pfiírodní tematikou. Zámûrem

obou je vyjádfiit úctu dvûma v˘-

znamn˘m fenoménÛm Jeseni-

cka.

První s názvem Krása nerostÛ
je uspofiádána ve spolupráci

s Moravsk˘m muzeem v Brnû

a vûnujeme ji obdivuhodné, té-

mûfi padesátileté ãinnosti na‰ich

geologÛ, mineralogÛ, ale i v‰ech

ostatních, kdo se podíleli na geo-

logickém prÛzkumu na‰í zemû

i nerostn˘ch loÏisek ve vzdále-

n˘ch zemích a jejichÏ stanice

k neprospûchu státu i obyvatel

R˘mafiovska prakticky zanikla

v prÛbûhu devadesát˘ch let.

V prvé ãásti nabízí RNDr.

Franti‰ek âermák ‰kálu kouzel-

n˘ch krystalÛ a roztodivn˘ch

tvarÛ a barev minerálÛ, jeÏ mÛ-

Ïeme bez nadsázky nazvat po-

klady hlubin na‰í zemû. V dal‰í

ãásti shlédneme proslulé horniny

Jesenicka nebo âech a pro srov-

nání téÏ jejich cizokrajné ekvi-

valenty. Kouzelné vzory a neãe-

kané odstíny dokonale hlaze-

n˘ch ploch patfií dekoraãním ka-

menÛm, jeÏ ãasto doprovázejí

architekturu. Autorem je Ing.

Miloslav Marek. Vedle hodnoty

estetické má v˘stava nerostÛ

i nemal˘ v˘znam nauãn˘.

V̆ stava Vladislava LaÏi se jme-

nuje Skvosty jesenick˘ch hor.

Obrací se k úÏasné pfiírodû Ïivé.

UpozorÀuje na nádheru kvûteny

jesenick˘ch hor a ra‰elini‰È.

Témûfi kaÏdou z nesmírnû pÛ-

vabn˘ch rostlin zasazuje do kra-

jinného zákoutí, pokraãuje k de-

tailnûj‰ím zábûrÛm spoleãenství

rostlin a nakonec vybran˘ kvût

zvût‰uje do nadpfiirozené veli-

kosti. Dává vyniknout úÏasn˘m

tvarÛm, neuvûfiiteln˘m barvám,

jeÏ jinak pouh˘m okem ãasto jiÏ

unaveného poutníka nelze po-

stfiehnout. V̆ stava byla instalo-

vána k 35. v˘roãí zaloÏení

Chránûné krajinné oblasti

Jeseníky. Vyjadfiuje téÏ na‰e

uznání práci ochranáfiÛ pfiírody,

jejichÏ tvrdé a mnohdy málo po-

pulární práci vdûãíme za Ïivot

v kraji relativnû ãist˘ch vod, ne-

uvûfiitelné flóry i bohaté fauny.

Obû v˘stavy vyuÏívají spoleãnû

oba sály galerie a dokonale se

doplÀují. Nejspí‰e si vyÏádají od

pozorného náv‰tûvníka více ãa-

su, neÏ b˘vá obvyklé. Expozice

bude pfiístupná do 24. fiíjna. 

Mgr. Jifií Karel
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Studentsk˘ klub

Redakce R˘mafiovského horizontu a Studentsk˘ klub SVâ
zvou

v‰echny milovníky literatury a v˘tvarného umûní

v sobotu 16. fiíjna
v 16 hodin

do Studentského klubu
na podveãer autorského ãtení spojen˘ s v˘stavou

v rámci veãera budou vyhlá‰eny v˘sledky Literární a v˘tvarné soutûÏe Marie Kodovské

Pavel Chud˘

V·EM JIDÁ·ÒM PRAÎSK¯M

ODPUSTÍ· JIDÁ·I

JEHO JIDÁ·STVÍ?

TLUâE TU LEBKOU O KAMENÍ

A HULÁKÁ

AÎ MI PLA·Í V·ECHNY ANDùLY

JSEM NA âEKANÉ

A TùCH PÁR ST¤ÍBRN¯CH

ZA TO NESTOJÍ

DEJ SPOâINOUT MU V POKOJI

V P¤EDSÍNI JE NASVINùNO

A V KUCHYNI MÁM HOSTY

FOUKÁ MI DOBR¯ VÍTR

A LEÎÍM V STÍNU

ODPUSË MU JEHO VINU

ALESPO≈ NA VTE¤INU

ALESPO≈ POLOVINU

A NECH MNE

âEKAT ANDùLY

AÎ P¤ILETÍ

POZNÁ· TO

MÁM NATAÎEN¯ SÍTù

JEN NÍZKO NAD ZEMÍ

ALE JEN PROTO MÉ DÍTù

ABY SE U NÁS NEUMAZALI

JEN SE KOLOVRÁTKU TOâ TOâ TOâ

ZATÍMCO KEJKLÍM VE VùTRECH

MÁM PLNOU PLNOU HLAVU DE·Tù

A DRUH¯ DECH UÎ PRADÁVNO T¤ETÍ

VY SI VRNÍTE - NEVYPITÁ VEJCE?

JISTù ÎLOUTEK NIKDY NETU·Í

CO Z NùJ BUDE

- MUSÍ SE

ZOBÁâEK NENAROSTL̄

JSOU ZPùVY I PRAVDY SMUTNÉ

JAKO PRV¯ ORGASMUS

PÒL STOLETÍ MLADÉ COURY

ODPUSËTE

AÎ ROZT¤ÍSKÁM

V·ECHNA VA·E OKNA

A DO KRKÒ VÁM NACPU VZDUCH

JÁ UÎ SE DUSÍM

A KEJKLIT

- MUSÍM

AÎ NA DNO

BOLÍM SE NA POSTELI

P¤IKOVÁNA KE K¤ÍÎI

A NECHÁVÁM MY·LENKY

AË SE NùÎNÍ HA·TE¤Í A HROUTÍ

ZATÍMCO V¯âITKY JAKO MRCHOÎROUTI

DO NICH BEZHLAVù KLOVOU

BOLÍM SE NA POSTELI

A NECHÁVÁM MY·LENKY ZASYCHAT

V STRUPU

K¤EHNU A VRÁSKATÍM

ZAÎE≈ TY SUPY

P¤EDLOUH¯M ¤ETùZEM 

NEJVLASTNùJ·ÍCH VIN

CH¤ESTÍM

MRAZÍ MNE

ÎHNE

A ¤EÎE DO SLABIN

S KOULÍ H¤ÍCHÒ

V KRVOTOKU V K¤IKU

V BEZCESTÍ

I V BOU¤ÍCH VZLYKÒ

AÎ NA VRCHOL

DO HLUBINY

AÎ NA DNO

V·AK VÎDY JINAK JEN NE SNADNO

AÎ NA SAMOU

SAMOU KRAJNÍ MEZ

SAMA NALÉZT HRDOST¤ED

SAMA SE SOUDIT

SAMA VSADIT DO ÎELEZ

KRUTÁ RUDÁ TICHÁ EXPLOZE SMUTKÒ

A ÚSTA STÁLE SE·ITÁ JEDOVOU NITÍ

BEZE SLOV KAPE âAS A PÁCHNE

KAP KAP KAP

A VIDÍ·

P¤EâKALA JSEM DAL·Í NOC

A NEVOLALA O POMOC

KAP KAP

KAPE âAS A PÁCHNE

P¤ÍLI· SAMA SEBOU

A BEZ NADùJE

NASÁKLÁ V·ÍM

CO SE NùÎNÍ

CHVùJE

VHOZENA DO ARÉNY

OTROKÒM STOKY

KDO MNE SPLÁCHNE?

BEZE SLOV JEN KAPE âAS

A PÁCHNE

RADùJI B¯T LODÍ POTOPENOU

BEZ POKLADÒ ALE CHTùNOU

RADùJI B¯T ZNÁSILNùNOU PANNOU

PONÍÎENOU KOKTAJÍCÍ NùMOU!

HOLUBÍ TVÁ¤E NA OKAPU

VRKÁM A âEKÁM A I S NIMI KAPU

ANO KAP

ZE SKLEPÒ DU·E VYMÉST V·ECHNA

ZAPOMENUTÁ SMETÍ?

ANO!

TAK TRHÁM SE A I S NIMI LETÍM!

PLIVNI MI DO OBLIâEJE

PROSÍM

A SMAÎ SMAÎ TEN ·A·KOVSK¯ ·KLEB

D¤ÍV NEÎ SE ROZPLIZNU

V HUST¯ HLEN PROHRY

PROSÍM

A-A PROTOÎE PAK

JEN KAP KAP KAP



na téma vegetariánství
„Lidé, pfiestaÀte hanebn˘m jíd-
lem zneãi‰Èovat vlastní tûla. (...)
Nevykrmujme se u zakrvácen˘ch
stolÛ. Lidskou krev prolévat se
uãí uÏ ten, kdo nÛÏ pfiikládá na
hrdlo b˘ka a bez vzru‰ení po-
slouchá smrteln˘ ryk! Anebo ten,
kdo zafiezává kÛzlátka, kvílící ja-
ko dítû, kdo sní ptáka, kterého
sám vykrmil! Odtud tak málo vás
dûlí od zloãinu! Jen krok!“
Myslíte, Ïe autorem tohoto pla-

menného apelu je nûkter˘ z fa-

natick˘ch bojovníkÛ za práva

zvífiat, ekologick˘ aktivista, hfií-

mající pfiemr‰tûn˘mi argumenty

jen proto, aby vám znechutil ne-

dûlní peãínku? Nebo nûjak˘ ji-

n˘ podezfiel˘ Ïivel, kter˘ se ve

volném ãase pfiivazuje ke stro-

mÛm a jadern˘m reaktorÛm ãi

s kfiiklav˘mi transparenty oblé-

há jatka? Budete se nejspí‰ di-

vit, ale v˘rok patfií básníku

Ovidiovi, kter˘ v nûm cituje sa-

motného Pythagora, fieckého fi-

losofa, matematika a prvního

známého vegetariána evropské

antiky.

My‰lenky vegetariánství, staré

nejménû 4 600 let, si nyní pfiipo-

mínáme v souvislosti se tfiemi

v˘roãími: Svûtov˘m dnem vege-

tariánství (1. fiíjna), Svûtov˘m

dnem hospodáfisk˘ch zvífiat 

(2. fiíjna), kter˘ se slaví v den na-

rození Mahátmá Ghándího,

a Mezinárodním dnem zvífiat 

(4. fiíjna), jehoÏ patronem je

kfiesÈansk˘ svûtec sv. Franti‰ek

z Assisi.

Kolébkou vegetariánství je v˘-

chodní Asie, první dochovaná

vegetariánská kuchafika pochází

uÏ ze staré âíny, postupy úpravy

bezmas˘ch pokrmÛ rozpracova-

la k dokonalosti také kuchynû in-

dická a japonská. JiÏ od poãátkÛ

bylo odmítání Ïivoãi‰né stravy

spojeno s duchovní stránkou, ne-

stál za ním jen ideál humánního

chování ke v‰emu Ïivému, ale

také ohledy na fyzické i du‰evní

zdraví a na duchovní rozvoj ãlo-

vûka. Pfiijímání masa zvífiat, pfií-

padnû Ïivoãi‰n˘ch tukÛ a bílko-

vin obecnû, bylo vÏdy vnímáno

jako riziko, jak pro tûlo, tak, fie-

ãeno kfiesÈanskou terminologií,

pro spásu du‰e. Prakticky ve

v‰ech náboÏensk˘ch smûrech

nalezneme odpírání si Ïivoãi‰né

potravy coby projev oãisty a ne-

dílnou souãást rituálního pÛstu,

o zakázan˘ch druzích nebo pfie-

depsan˘ch úpravách masa (ho-

vûzí v hinduismu, vepfiové v is-

lámu, ko‰er maso v judaismu)

nemluvû.

Vegetariánství nebylo odjakÏiva

cizí ani evropské kultufie. Mezi

slavné vegetariány patfiil nejen

Pythagoras a Ovidius, ale také

Diogenés, Sókratés, Platón,

Aristotelés, Horatius, Seneca,

Cicero, Leonardo da Vinci,

William Shakespeare, Izák New-

ton, Voltaire, Lev Nikolajeviã

Tolstoj, Albert Einstein, G. B.

Shaw a jako jednu z mála, nebo

dokonce jedinou pozitivní strán-

ku je nutno vegetariánství pfii-

znat i Adolfu Hitlerovi.

PfiibliÏnû od 60. let prodûlává

vegetariánská kuchynû v Evropû

mohutn˘ rozvoj, podporována

lékafisk˘m v˘zkumem, siln˘m

vlivem v˘chodních filosofií

a zásadami humanity a toleran-

ce, stejnû jako vûdomím, Ïe

dne‰ní ãlovûk je uÏ na hony

vzdálen pravûku, kdy byl pfiísun

masa uloven˘ch zvífiat podmín-

kou pfieÏití a dle nûkter˘ch antro-

pologick˘ch názorÛ také jedním

z faktorÛ prudkého v˘voje ner-

vové soustavy druhu homo sapi-

ens. V posledních letech hraje

roli v boji proti masu jistû i sna-

ha vymanit se z podruãí hambur-

gerové amerikanizace.

DÛleÏit˘m argumentem pro 

omezení pojídání masa je jeho

prÛmyslová v˘roba (sic!), která

naráÏí nejen na zásady etiky, ale

navíc zatûÏuje v˘sledn˘ „pro-

dukt“, tedy to, co najdeme na ta-

lífii, mnoha riziky. To, Ïe se do

svalové tkánû poráÏen˘ch zvífiat

vyluãují vysoké dávky toxic-

k˘ch zplodin nadmûrného stresu,

je známo uÏ dlouho. A fakt, Ïe

dûti z velk˘ch mûst nevnímají

souvislost mezi plátkem masa

zakoupen˘m v supermarketu

a Ïiv˘m zvífietem, jeÏ navíc zna-

jí pfiedev‰ím z televize (legen-

dární fialové krávy), uÏ zavání

antiutopií.

Vegetariánství a racionální v˘Ïi-

va mají své sympatizanty i od-

pÛrce, ktefií se navzdory vûdomí

své zpozdilosti nehodlají ‰Èavna-

té flákoty vzdát. AÈ uÏ patfiíte

k tûm ãi tûm, urãitû nebude na

‰kodu trochu se v rÛzn˘ch smû-

rech bezmasé v˘Ïivy zoriento-

vat. Není moÏné tu vyjmenovat

a vysvûtlit v‰echny, nicménû

struãn˘ pfiehled snad postaãí. Co

tedy znamená, kdyÏ se fiekne

vegetarián - termín oznaãuje

ãlovûka, kter˘ se Ïiví rostlinnou

stravou. Slovo bylo pfiejato

z anglického vegetarian, které

bylo v polovinû 19. století vy-

tvofieno k vegetable = zelenina,

vegetation = rostlinstvo. Základ

v‰ech tûchto odvozenin pochází

z latinského vegetare (Ïít, rÛst),

vegetus (hbit˘, Ïiv˘, svûÏí, ãil˘).

Slovo vegetarián má ‰ir‰í v˘-

znam, zastfie‰ující nûkolik úÏeji

vyhranûn˘ch v˘znamÛ, resp. od-

vûtví bezmasé stravy;

lakto-ovo-vegetarián - ãlovûk,

kter˘ odmítá konzumovat maso

(vãetnû drÛbeÏího a ryb) a v˘va-

ry z masa i jiné potraviny a po-

travní souãásti získané ze zabi-

t˘ch zvífiat - Ïelatinu, alfa-amilá-

zu, Ïivoãi‰ná syfiidla v s˘rech 

apod. Dopfiává si ov‰em vejce

(latin. ovum = vejce) i mléãné

v˘robky (latin. lac, gen. lactis =

mléko);

lakto-vegetarián - ãlovûk, kter˘

si odpírá maso a vejce. Mléku

a mléãn˘m v˘robkÛm se nevy-

h˘bá;

vegan - ãlovûk striktnû odmítají-

cí stravu Ïivoãi‰ného pÛvodu,

a to nejen maso a vejce, ale také

mléko, jogurty, máslo, s˘ry, tva-

roh nebo med;

fruktarián, fruitarián - striktní

vegan, kter˘ se Ïiví pouze plody

(latin. fructus = plod, angl. fruit
= ovoce) a nûkter˘mi zásobními

orgány rostlin (ovocem, ofiechy,

semeny apod.);

vitarián - ãlovûk, kter˘ konzu-

muje v˘hradnû Ïivé (latin. vita =

Ïivot), syrové, to jest tepelnû ne-

upravené potraviny, obvykle, ale

ne v˘hradnû rostlinného pÛvodu.

V̆ chodiskem je názor, Ïe tepel-

ná úprava potraviny znehodno-

cuje (denaturalizuje) a ãiní

z nich mrtvou hmotu. Vitarián

ãasto nepouÏívá ani chemicky 

upravené potraviny, vodu z vo-

dovodu, léky, drogistické zboÏí

jako zubní pasty apod. ZN

Podûkování
Chtûla bych touto cestou podûkovat paní

doktorce MUDr. Valerii Puciové za obûtavou

zubní péãi pfii neodkladném noãním o‰etfiení

mého syna. O‰etfiení provedla paní doktorka

i pfiesto, Ïe není na‰í o‰etfiující lékafikou.

âlovûka to obzvlá‰È potû‰í, vzhledem k to-

mu, Ïe nejbliÏ‰í zubní pohotovostní sluÏba je

v Opavû nebo Olomouci. 

Edita Novysedláková

Nûkdy se stává, Ïe ãlovûk ztratí vládu nad Ïi-

votem a projde peklem i nebem. To se stalo

mnû a jedinû profesionálním zásahem kolek-

tivu interního oddûlení pod vedením pana

primáfie Petra Opletala jsem opût v reálném

svûtû a vûfite, Ïe je krásn˘.

Chtûla bych podûkovat tomuto kolektivu

a pfiála bych jim, aby mûli na tváfii ten mil˘

úsmûv, kter˘ mû provázel po dobu mého lé-

ãení.

Myslím si, Ïe mnohá nemocnice nám takov˘

kolektiv závidí.  Jindra Biãíková

VáÏené paní uãitelky,

chceme Vám touto cestou podûkovat za ne-

smírnû obûtavou práci s dûtmi na 3. oddûlení

Li‰tiãek v M· 1. máje. Pfies pfiekáÏky, které

jste s nadhledem pfiekonaly, jste se nenecha-

ly odradit od sv˘ch dal‰ích plánÛ a aktivit

s dûtmi. Za to Vám patfií nesmírn˘ dík na‰ich

dûtí a nás rodiãÛ. Va‰e aktivity s dûtmi, jako

byly napfiíklad rÛzné besídky a vystoupení,

se nám vÏdy líbily a hlavnû oceÀujeme práci

se v‰emi dûtmi na Va‰em oddûlení.

Zvlá‰tû bychom chtûli podûkovat za práci

s pfied‰koláky, která byla velmi ztíÏena vûko-

v˘m rozdílem dûtí na oddûlení. Pfiesto v‰ech-

no jste zvládly svou práci s profesionálním

nadhledem a s úsmûvem na rtech. VÏdyÈ co

jiného si mÛÏeme navzájem dát a nic nechtít.

Dûkujeme paní Klíãové a paní ·vehlové 

spokojení rodiãe
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Co je to, kdyÏ se fiekne
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Vysoká ‰kola v Bruntále zahájila ‰kolní rok
Ve ãtvrtek 23. záfií se uskuteãnilo
zahájení ãinnosti Vysoké ‰koly pod-
nikání v Bruntále.
První imatrikulace probûhla od

15.30 v aule Mûstského osmile-

tého gymnázia (Petrin) za úãasti

v˘znamn˘ch osobností, napfií-

klad námûstka hejtmana

Moravskoslezského kraje

Zdislava Wantuly. Ke studiu je

pfiihlá‰eno celkem pûtadevadesát

studentÛ, poslední vykonali pfii-

jímací zkou‰ky v pondûlí 27. zá-

fií. „Bruntál dnes v˘raznû po-
stoupil v pomyslném Ïebfiíãku
mûst,“ vyjádfiil se pfii imatrikula-

ci námûstek hejtmana Wantula.

Zámûr otevfiít v Bruntále vyso-

kou ‰kolu se setkal s mimofiád-

n˘m ohlasem. PÛvodnû mûla b˘t

otevfiena jedna tfiída s dvaceti aÏ

tfiiceti studenty, v souãasné dobû

to v‰ak vypadá, Ïe ‰kola bude 

otevírat hned tfii tfiídy najednou.

„Nejdfiíve se nám do Bruntálu
moc nechtûlo, ale dnes víme, Ïe
v historii bylo mûsto velmi boha-
té na stfiední podnikatele.
Pfiekvapil nás velk˘ zájem o stu-
dium. Neprodáváme diplomy, ale
pfiíleÏitosti. Sám jsem se zúãast-
nil pfiijímacího fiízení a jsem ve-
lice zvûdav na zdej‰í studenty,“
fiekl upfiímnû rektor Vysoké ‰ko-

ly podnikání doc. dr. Josef

Jünger. DD, JiKo

Den Zemû dûda Pradûda jiÏ potfietí
v Malé Morávce

Opût zveme vás, ktefií jste si do-

plnili sbírku brouãkÛ malífie

VojkÛvky do Jesenického vand-

rovního pasu, k pfiezkou‰ení do

Schindlerovy stodoly v sobotu

16. fiíjna.

MÛÏete si jiÏ zakoupit vánoãní

dárky nebo milé dáreãky z dílen

na‰ich postiÏen˘ch spoluobãanÛ,

ktefií pracují v Diakoniích, chari-

tách, Klubíãku apod. Zajisté me-

zi nás opût zavítá propagátor

zdravé v˘Ïivy pan Kautz

z R˘mafiova a Vladimír Holubec

se sv˘mi obrazy. Tento den opût

zahájíme koncertem v místním

kostele v 10 hodin dopoledne

a na své si také pfiijdou va‰e Ïa-

ludky, protoÏe pro vás místní

restaurace pfiipravují gastrono-

mickou akci - Festival fiízkÛ.
Celou akci ukonãíme ve 14 ho-

din. Naposledy si také mÛÏete

prohlédnout fotografickou a v˘-

tvarnou v˘stavu Lidé a pfiíroda

JeseníkÛ. Ljuba Kielarová

Akce hradu Sovinec
Hrad Sovinec zve na poslední leto‰ní akci

o víkendu 9. a 10. fiíjna

HOFMISTROVA ZÁVùË
Slavnostní ukonãení sezóny

Pfii poslední celodenní víkendové akci se rozlouãí kejklífii, ‰ermífii,

divadelníci a hudebníci, ktefií v prÛbûhu roku na hradû úãinkovali.

Uvidíte:
- pohádky: AÏ opadá z dubu listí, Peklo v pekle a Pipi punãochatá

- divadla: Povûst sovinecká, Zrcadlo Ïivota a ·perk ze Sovince

- finále gotického rytífiského turnaje v seku meãem

- kejklífiské pásmo a rabování Sovince ‰védsk˘m vojskem

Hrad pln˘ her, soutûÏí a klání pro dûti i dospûlé
Stfielnice z lukÛ a ku‰í

Po oba dny hrad otevfien mezi 9.00 - 18.00 hod.

BliÏ‰í informace na tel. 777 205 029; 554 295 113

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

BorÛvkové hody pofiádalo SdruÏení Zemû dûda Pradûda jiÏ potfietí 
Foto: Pavel Kielar

Z okolních obcí

Akce hradu Sovinec

Foto: Dita Dulovcová



V hornomûstském areálu bojovali lyÏafii v Podzimním bûhu Stráleck˘m údolím
Oddíl lyÏování Tûlov˘chovné jednoty Jiskra R˘mafiov
uspofiádal v sobotu 25. záfií v hornomûstském areá-
lu tradiãní Podzimní bûh Stráleck˘m údolím.
LyÏafii prÛbûÏnû získávají fyzickou pfiípravu

pro nadcházející zimní sezónu. Pfii jasném

a sluneãném poãasí bojovaly dvû stovky bûÏcÛ

ve dvanácti kategoriích na tratích dlouh˘ch

0,5, 2, 3, 4, 5, 7 a 10 kilometrÛ. V̆ born˘ch ús-

pûchÛ dosáhly na‰e nejmlad‰í nadûje. V kate-

gorii pfiedÏaãek si dobûhly postupnû pro druhé,

tfietí a ãtvrté místo Tereza Valová, Michala

Kódlová a Nikola Kamenská, z pfiedÏákÛ si

vedl dobfie Martin Krejãí, kter˘ obsadil druhé

místo. V kategorii mlad‰ích ÏákÛ tradiãnû ne-

zklamal Robert Kautz, kter˘ vybojoval tfietí

pfiíãku, ãtvrt˘ a pát˘ se umístili Dan

Kamensk˘ a Luká‰ Krywda. Druh˘ dech ne-

mohly chytit mlad‰í Ïaãky, ty se umístily na

‰esté a sedmé pozici (Jana Pavlátová a Simona

Bálková), zbytek dûvãat uzavíralo startovací

pole. âtvrtá aÏ sedmá pozice patfiila na‰im

star‰ím ÏákÛm - Radku Vöró‰ovi, Radku

·vikruhovi, Antonínu Divi‰ovi a Filipu

Linhartovi, zbytek r˘mafiovsk˘ch bûÏcÛ této

kategorie, v níÏ startovalo celkem devûtadva-

cet závodníkÛ, zÛstal rozprostfien uprostfied

pole. V kategorii star‰ích Ïaãek si nejlépe ved-

la Michaela Kunzová, 3 km zdolala v ãase

12:15.3 a zajistila si tak pátou pozici. Její ka-

marádky Lenka Dokoupilová, Hana

Maãudová, Tereza Skokanová, Adéla Jaro‰ová

a Lucie Fofová dobûhly na 9. - 13. místû ze se-

dmadvaceti startujících, coÏ není vÛbec ‰patn˘

v˘sledek. Nedafiilo se na‰im dorostenkám

Nele Vöró‰ové, Katefiinû Bur‰íkové a Lence

·opíkové, které uzavíraly startovací pole na

trati dlouhé 4 km a skonãily na 7. - 9. místû.

Naproti tomu v˘borného v˘sledku dosáhl

R˘mafiovák Michal Kautz, kter˘ se pravidelnû

umisÈuje na pfiedních pozicích. Jeho kolegové

Ale‰ Pecha, Jifií Kytlica, Jifií Keller a Luká‰

Hnát se umístili na 6., 7., 9. a 11. pfiíãce.

Také Katefiina Koláfiová dobfie zaspurtovala

a zajistila si na pûtikilometrové trati v kategorii

juniorek v˘borné tfietí místo s v˘sledn˘m ãa-

sem 25:44.8. Bramborová medaile zÛstala pro

dorostence Jifiího Vykoukala, kter˘ spurtoval

na trati 7 km, ov‰em v˘sledn˘ ãas 32:49.3 jiÏ

nestaãil na medailovou pozici, od které jej dû-

lily dvû minuty. Na nejdel‰í desetikilometrové

trati bojovalo sedm borcÛ, z r˘mafiovsk˘ch

v‰ak na medailovou pozici nedosáhl nikdo.

V‰echna tfii místa posbíral oddíl z Jeseníku.

ZávodÛ se zúãastnili také patroni ‰koly se spor-

tovními tfiídami, které jsou zamûfiené na bûÏec-

ké lyÏování, fieditel Václav Orlík a dále zástup-

ce a zároveÀ trenér Vlastimil Baran. Ceny

Podzimního bûhu Stráleck˘m údolím sponzo-

rovali Roman Mosler - hotel U Zámku a mûsto

R˘mafiov. JiKo

Jesenick˘ ‰nek zná své vítûze
V Rapotínû skonãil jiÏ 9. roãník 

amatérské cyklistické soutûÏe

,,Jesenick˘ ‰nek“. Celá soutûÏ se

skládala ze sedmnácti závodÛ jak

na kole silniãním, tak na kole hor-

ském (MTB). Na R˘mafiovsku

probûhlo ‰est závodÛ (na silniã-

ních kolech - Stará Ves, R˘mafiov,

Val‰ov, Skály a na MTB ve

Îìárském Potoce a v Janovicích).

Od samého zaãátku soutûÏe dali

o sobû vûdût cyklisté

z R˘mafiovska a pravidelnû stáva-

li na stupních vítûzÛ v jednotli-

v˘ch závodech. Jmenovitû to byli:

Martin Vala, Michal a Martin

Kautzovi, Petra StrÏínková,

Stanislav Pavlík, Karel StrÏínek,

Josef Mlãák, Jaroslav Lachnit,

Franti‰ek Kratochvíl, Pavel

Pode‰va. Dal‰í cyklisté vyuÏili té-

to soutûÏe ke zmûfiení sv˘ch sil na

regionální úrovni a doplnili star-

tovní pole, které pfii posledním zá-

vodu ãítalo jiÏ pfies 280 cyklistÛ

a cyklistek. Je potû‰ující, Ïe

stoupl poãet startujících Ïen na

tfiiadvacet. Trochu pokulhává 

úãast dívek do 15 let, ale doufejme,

Ïe je to záleÏitost dal‰ího v˘voje.

Do klubové soutûÏe se zapojilo

na dvacet stájí z okresÛ

·umperk, Jeseník, Bruntál a také

kluby z Opavy, Ostravy,

Uniãova a Polska, odkud se nej-

pravidelnûji zúãastÀoval v‰em

cyklistÛm Jesenického ‰neka

dobfie znám˘ Andrzej Misina,

kter˘ skonãil celkovû v kategorii

D (nad 50 let) na 2. místû.

Cyklisté zavítali snad do v‰ech

koutÛ JeseníkÛ, nevyjímaje ménû

známé ãásti severu okresu

Jeseník (Javorník, Vidnava,

Vápenná, Mikulovice a Zlaté

Hory). Díky nesmírné obûtavosti

a finanãnímu pfiispûní pofiadatelÛ

a sponzorÛ mohlo b˘t v kaÏdém

závodû vyhlá‰eno osm kategorií,

které jsou vypsány v pravidlech

Jesenického ‰neku. Nutno dodat,

Ïe cyklisté (závodníci) si vlastnû

sami pofiádají a zaji‰Èují jednotli-

vé závody a nespoléhají se na fií-

zení soutûÏe ,,nûkoho seshora“.

Valná ãást cyklistÛ v Jesenickém

‰neku jezdí bez poÏehnání

âeského svazu cyklistiky, a tudíÏ

nevlastní Ïádné licence. Je zde

pouze pfiíslu‰nost klubová, aÈ uÏ

k oficiálnû zaregistrovan˘m klu-

bÛm, ãi jen tak pod nûjak˘m ná-

zvem. Podívejme se nyní, jak ce-

lá soutûÏ dopadla a jak se umísti-

li závodníci v jednotliv˘ch kate-

goriích.

Kategorie H (Ïáci do 15 let)
1. Michal Kautz, SOK R˘mafiov

2. Tomá‰ ·merda, ASPV Vápenná

3. Stanislav Pavlík, CK Stará Ves

Kategorie G (Ïákynû do 15 let)
1. Petra Fouãková, Buldoci Rapotín  (mûla 

úctyhodn˘ch deset startÛ)

Kategorie M (od 15 do 19 let)
1. Martin Kautz, SOK R˘mafiov

2. Marcel Tadlaãka, SOK R˘mafiov

3. Vít BechyÀsk˘, Sundance Opava

Kategorie A (19 aÏ 30 let)
1. Jifií Ikonomidis, SOK R˘mafiov

2. Petr Hudeãek, YOGI Ostrava

3. Miroslav Há‰a, Veloservis Bruntál

Kategorie B (30 aÏ 40 let) - zde dominovali

cyklisté z klubu ASPV Vápenná

1. Marek Chudûj

2. Jan Strapek

3. Jifií Kvûták

Kategorie C (40 aÏ 50 let) nezná jiÏ dlouho

jiného vítûze neÏ Libora Trochtu z Jeseníku,

jezdícího za SOK R˘mafiov

2. Martin Vala, SOK R˘mafiov

3. Bofiivoj Kubíãek, ASPV Vápenná

Kategorie D (50 a víc let) se stala kofiistí

Pavla Pode‰vy z CK Stará Ves

2. místo obsadil jiÏ zmiÀovan˘ Polák

Andrzej Misina

3. skonãil Pavel Danûãek ze ·nek teamu Krnov

Kategorii Ïen (od 15 let nahoru) vyhrála

Veronika Sedláãková z ASPV Vápenná

na 2. místû skonãila Petra StrÏínková z CK

Stará Ves

3. místo patfií Leonû Jureãkové z Veloservisu

Bruntál

SoutûÏ druÏstev (klubÛ) má toto pofiadí:

1. ASPV Vápenná

2. SOK R˘mafiov

3. Buldoci Rapotín

4. CK Stará Ves

5. Veloservis Bruntál

6. ACS Drak Vrbno

7. YOGI Ostrava

Dûkujeme v‰em sponzorÛm a fanou‰kÛm za pfiízeÀ a tû‰íme se jiÏ na jubilejní 10. roãník. Karel StrÏínek
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Foto: autor
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Je‰tû jeden návrat k R˘mafiovské padesátce
Dvacát˘ devát˘ roãník R˘mafiovské padesát-

ky skonãil a ve sportovní rubrice

R˘mafiovského horizontu byl pohotovû oko-

mentován. BohuÏel jsme nestaãili podat dal-

‰í informace, a tak to nyní napravujeme.

Zopakujme, Ïe pû‰ích úãastníkÛ bylo 65

a cyklistÛ 90. Kolik bylo muÏÛ, Ïen a dûtí?

Mezi pû‰ími bylo 21 muÏÛ, 29 Ïen a 14 dûtí,

mezi cyklisty 48 muÏÛ, 34 Ïen a 8 dûtí. Jak

je vidût, dûtí se úãastní velice málo, coÏ dfií-

ve neb˘valo zvykem. To jistû o nûãem svûd-

ãí, zvlá‰È pfiipomeneme-li si souãasnou deba-

tu o sníÏení trestní hranice pro dûti. Kde je

chyba? Musíme podûkovat v‰em rodiãÛm,

ktefií se sv˘mi dûtmi na R˘mafiovskou pade-

sátku pfii‰li, a také uãitelÛm, ktefií dovedli své

Ïáky.

Zato se na‰í Padesátky zúãastnila jiÏ po nû-

kolikáté fenka jezevãíka Ëapka, která mûla

startovní ãíslo 8 a její pán za ni uhradil i star-

tovné. Také si po návratu vychutnala obãer-

stvení.

O které trasy mûli úãastníci zájem?

trasy km 5 10 25 35 50 36c 47c 70c

pû‰í 10 14 27 7 7

cyklisté 21 27 42

Nûktefií litovali, Ïe tentokrát nebyla pfiiprave-

na krat‰í dvacetikilometrová cyklotrasa. Jako

pofiadatelé se v‰ak musíme pfiedev‰ím omlu-

vit cyklistÛm za zmûny v délkách tras sku-

teãn˘ch oproti pfiedem avizovan˘m.

Nejv˘raznûj‰í zmûna nastala u pÛvodnû uvá-

dûné nejkrat‰í 28kilometrové trasy, ve sku-

teãnosti dlouhé 36 km. Jednalo se bohuÏel

o nedorozumûní, protoÏe pÛvodnû nebylo

poãítáno s dojezdem aÏ na Rab‰tejn.

Doufejme, Ïe se taková chyba jiÏ nestane.

Zv˘‰ení poãtu kilometrÛ u tras 45 a 65 km na

47 a 70 km vzniklo upfiesnûním pfii kontrole

tras den pfied akcí. S tím se ale budou muset

cyklisté asi smífiit. Tyto rozdíly vznikají buì

díky poãasí ãi kvÛli neãekan˘m uzavírkám

silnic a cest.

Na tomto místû musíme podûkovat panu

Jaroslavu Lachnitovi st. za obûtavost a práci,

kterou této akci vûnoval. A za spolupráci ta-

ké paní Ing. Alenû Jurá‰ové, která za Jiskru

R˘mafiov pomáhá sv˘m pfiístupem k úãasti

na Padesátce. Je‰tû jednou musíme podûko-

vat na‰im sponzorÛm za dary a obãerstvení.

Bylo milé vidût, Ïe v‰em startujícím po ná-

vratu pfii‰lo obãerstvení vhod.

Pokud se t˘ká pû‰ích tras, pfii‰la s málo pfií-

jemnou pfiipomínkou maminka, která se

sv˘m dítûtem a jeho ãtyfimi kamarády pro-

cházela polní cestou z Ondfiejova pûtikilo-

metrovou trasu. Byli nemile pfiekvapeni tím,

Ïe cesta vyznaãená turistick˘m znaãením,

které bylo s majitelem pozemku fiádnû pro-

jednáno, byla pfiehrazena ohradníkem tak,

aby pasoucí se dobytek mohl pfiecházet z jed-

né strany cesty na druhou, a pfiitom nikde ne-

bylo upozornûní na ohradník nebo zákaz

vstupu na tento pozemek. Z podobn˘ch dÛ-

vodÛ do‰lo k prodlouÏení pû‰ích tras loni

u Tvrdkova. ProtoÏe pfiipomínek tohoto typu

se objevuje více, a nejen na R˘mafiovsku, bu-

de nutné jednat s odborem Ïivotního prostfie-

dí a v˘stavby o tom, jak chce mûsto, které

propaguje turistick˘ ruch, v budoucnu sv˘m

obãanÛm i náv‰tûvníkÛm zajistit pfiístup do

pfiírody, která je jednou z hlavních devíz

zdej‰ího turistického ruchu. MoÏná by se

mohlo také stát, Ïe bychom do lesa mohli

vstupovat pouze ze státní silnice.

Dal‰í stíÏnosti, které se po závodû objevily,

pocházely z fiad stfiední, ale i mlad‰í genera-

ce úãastníkÛ na málo „fungující“ kolena.

Takovéto stíÏnosti si v‰ak musí kaÏd˘ „roze-

brat“ se sv˘m lékafiem, aby vûdûl, co má pro

své zdraví dûlat. Zajímav˘ je i názor, kter˘ si

mÛÏete pfieãíst v kníÏce Herbáfi od Ing. 

J. Janãi a J. Zentricha: „Umûní Ïít je pfiekva-
pivû snadné a prosté, záleÏí pouze na nás, jak
uspofiádáme svÛj Ïebfiíãek hodnot. K Ïivotu
potfiebujeme nezbytnû slunce, vodu, vzduch,
spánek, prostou stravu a pak v srdci místo
pro cit, lásku k bliÏním, pro konání dobra
a smysl pro krásu kolem nás. V‰e ostatní je
jen balast a bûda tomu, kdo mu propadne
a stane se jeho otrokem. Uchování si zdraví
je také jednoduché. Staãí dostatek pohybu na
ãerstvém vzduchu, prostá, ale pestrá strava,
dostatek spánku, vydrÏet bez alkoholu a ta-
báku, nezatûÏovat organismus nadmûrnû aÈ
uÏ prací nebo sportem, nauãit se zhluboka
d˘chat a najít si vÏdy aspoÀ chvilku klidu pro
rozjímání, relaxaci nebo meditaci. Vût‰ina
z nás holduje nûjaké vá‰ni. Jsme jakoby
spoutáni sv˘mi slabostmi, ‰patn˘mi návyky
nebo sklony, coÏ nakonec vyústí v nemoc, aÈ
tûlesnou nebo du‰evní.“
To by mûla b˘t teãka za 29. roãníkem

R˘mafiovské padesátky. Zveme v‰echny na

jubilejní tfiicát˘ roãník, kter˘ by se mûl usku-

teãnit 10. záfií 2005. Doufejme, Ïe budeme

zdrávi a poãasí nám bude pfiát. 

Za v˘bor KâT Hana Ka‰parová

pozvánka na sportovní akci

TJ kondiãního bûhu Liga stovkafiÛ Olomouc a Sportovní klub lyÏování Stará Ves
pofiádají

bûh do vrchu

XXI. roãník horského bûhu STARÁ VES - ALFRÉDKA - STARÁ VES
zafiazen˘ do âeského poháru v bûhu do vrchu 2004 - kategorie B

a do Velké ceny vytrvalcÛ Olomouckého kraje pro rok 2004
Kdy: nedûle 3. fiíjna 2004

Místo: Stará Ves u R˘mafiova, pfied hotelem Anenská HuÈ

Podmínky startu: startují v‰ichni zájemci, ktefií se prokáÏí lékafiskou prohlídkou ne star‰í jednoho roku nebo písemn˘m prohlá‰ením, 

Ïe startují na vlastní nebezpeãí

Prezence: od 9.00 hodin v tréninkovém stfiedisku TJ Liga 100 Olomouc ve Staré Vsi naproti hotelu Anenská HuÈ, kde jsou i ‰atny

Startovné: 30 Kã

Kategorie: juniofii (1985 a mlad‰í), juniorky (1985 a mlad‰í), muÏi A (do 39 let), muÏi B (40 - 49 let), muÏi C (50 - 59 let), 

muÏi D (60 - 69 let), muÏi E (70 let a star‰í), Ïeny F (do 34 let), Ïeny G (35 - 49 let), Ïeny H (50 let a star‰í)

Start: v 11.00 hodin pfied hotelem Anenská HuÈ

TraÈ závodu: nároãná, s pfiev˘‰ením 430 metrÛ na prvních 7 km. Vede pfieváÏnû po lesních cestách s pevn˘m povrchem. Prvních 7 km

stálé stoupání po zelené turistické znaãce, zpût po ãervené znaãce stálé klesání. Nejvy‰‰í místo na trati je ve v˘‰ce 1100 m n. m.

Ceny: první tfii závodníci v kaÏdé kategorii obdrÏí vûcné ceny a diplom, vítûz putovní pohár, v‰ichni úãastníci vlajeãku, dal‰ích 

deset cen bude slosovateln˘ch

Obãerstvení: ãaj, gulá‰ a pivo v cíli

Upozornûní: v˘sledky závodu nebudou zasílány po‰tou, budou k dispozici na internetové adrese: www.liga100.cz a www.iscarex.cz

Kontakt: PhDr. Miloslav âermák, CSc., 602 752 447 (bûhem dne) nebo veãer 585 224 855

Propozice pofiadatelé závodu
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JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 15. 10. 2004

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 7. 10. do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

18/2004
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SKI KLUB OPAVA, TC PRADùD
a 1. LYÎA¤SKÁ ·KOLA PRADùD

vás zvou na VIII. roãník závodu

PRADùDÒV
LYÎA¤SK¯ DUATLON

vefiejn˘ a náborov˘ závod
pro v‰echny vûkové kategorie

sobota 2. 10. 2004 such˘ slalom, chata Kazmarka, Malá Morávka-
Karlov

nedûle 3. 10. 2004 lyÏafisk˘ pfiespolní bûh, Obecní úfiad Karlova
Studánka

Pfiihlá‰ky v den závodu do 10.00 hod.
www.praded-info.cz

www.jeseniky-praded.cz

CK Stará Ves pofiádá poslední závod
cyklistické sezóny 2004

9. roãník „Na Alfrédku“
Kdy: sobota 16. fiíjna 2004

Kde: Stará Ves, Îìársk˘ Potok - Penzion Relaxa

V kolik: prezence od 13.00 do 13.50 hodin

Start: ve 14.00 v‰echny kategorie

Kategorie: muÏi do 40 let a nad 40 let, mládeÏ do 15 let, 

Ïeny nad 15 let

Sponzory akce jsou: CK Stará Ves, obec Stará Ves, firma LOJ-

ZO, Veloservis Bruntál, Penzion Relaxa Îìársk˘ Potok

Závod je vypsán jak pro silniãní kola, tak MTB (horská kola)

TraÈ: silniãní 9 km - Relaxa, Anenská HuÈ, zde doleva a jiÏ bez

odboãování aÏ k místu, kde kdysi stála Alfrédka

TraÈ: MTB 10 km - Relaxa, Hubert, rozcestí Pod Josefínou,

EvÏenka, trosky Alfrédky

Vyhodnocení závodu a uplynulé sezóny s pfiátelsk˘m posezením

a ko‰tem nûjakého toho moku probûhne v penzionu Relaxa pana

Hally ve Îìárském Potoce.

Za pofiádající CK Stará Ves vás srdeãnû zve Karel StrÏínek
mobil: 777 647 152, tel. 554 283 119

Tabulka v˘sledkÛ fotbalu

Soukromá fiádková inzerce

Prodej
• Prodám za v˘hodnou cenu pûkn˘ nábytek na vybavení prodejny

vãetnû digitální váhy a registraãní pokladny. Nutno vidût - cena do-

hodou. Tel.: 777 586 440 nebo 776 566 440. Zn.: Spûchá.
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P¤EPRAVA
SSTTAAVVEEBBNNÍÍHHOO  MMAATTEERRIIÁÁLLUU

AA  SSYYPPKK¯̄CCHH  HHMMOOTT

Jesenická 13, 795 01 Rýmařov,
tel.: 723 122 909

MIMO¤ÁDNÁ NABÍDKA
âASOVù OMEZENA

DO 25. 10. 2004
CHCETE U·ET¤IT NA ZÁKONNÉM POJI·TùNÍ?

MÁTE POSLEDNÍ ·ANCI!!!

SJEDNEJTE SI ZÁKONNÉ POJI·TùNÍ  U GENERALI

V závislosti na obsahu vozidla u‰etfiíte 900 - 2000 Kã roãnû

Roãní sazby pojistného pro tuto mimofiádnou ãasovû omezenou akci
Do 25. 10. 2004 má kaÏd˘ obãan obce do 20 000 obyvatel 

moÏnost uzavfiít novou smlouvu

na povinné ruãení za tyto nejv˘hodnûj‰í sazby na trhu !

Makléfiská poji‰Èovací kanceláfi Ujfalu‰i
námûstí Míru 29, 795 01 R˘mafiov

Tel. a fax: 554 212 267, mobil: 777 888 033

SPOLUPRACUJE
S POJI·ËOVNAMI:

- âeská poji‰Èovna
- Allianz
- âSOB
- Kooperativa
- Generali
- âeská podnikatelská 

poji‰Èovna



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

Fiat Punto 1.2 SX, r. v. 1996,
101 tis. km, airbag, centrál,
el. pfi. okna. 
Cena: 118 000 Kã.

Opel Astra 1.6 16V, r. v. 1998,
klima, 2x airbag, ABS, rádio,
el. pfi. okna a zrcátka, posil.
fiíz., centrál. Cena: 169 900 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 Fabia Combi 1.4 Mpi,
r. v. 2001, 79 tis. km, 2x air-
bag, rádio, centrál, posil. fiíze-
ní, taÏné. Cena: 199 900 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: 116 000 Kã.

Ford Fiesta 1.3 Zetec, r. v.
1996, airbag, centrál, imob.,
el. okna. Cena: 109 000 Kã.

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

SLEVA
NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

ODPOČET DPH
NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

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.

Ford Escort Combi 1.6 16V kli-
ma, r. v. 1996, 2x airbag, ABS,
rádio, centrál, el. okna a zrcátka,
posil. fiízení. Cena: 109 900 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.

Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, au-
tomat, klima, r. v. 1997, 2x air-
bag, ASR, ABS, el. okna a zrcát-
ka, centrál. Cena: 168 000 Kã.

·koda Octavia Combi 1.9 TDi
Elegance, r. v. 2001, klima, a-
irbagy, ASR, ABS, palub. poã.,
taÏné. Cena: 348 000 Kã.

Renault Laguna 1.9 dCi Privilege,
r. v. 2001, airbagy, ASR, EDS,
ABS, CD + rádio, palub. poã.,
centrál. Cena: 326 000 Kã.

Ford Focus combi 1.8 Tdi, r. v.
1999, 92 tis. km, klima, ABS, el.
okna a zrcátka, posil. fiíz., taÏné,
centrál. Cena: 199 900 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.


