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Aktuálnû z mûsta

Radní podpofiili opravu zvonu v kostele sv. Michaela
V pondûlí 11. fiíjna se uskuteãnilo zasedání rady mûsta R˘mafiova. Radní na nûm pfiijali celkem ãtyfiiatfiicet usnesení, z nichÏ dvû mûla cha-

rakter doporuãení pro jednání zastupitelstva mûsta. PfieváÏnou ãást usnesení tvofiily záleÏitosti bytové.

Rada mûsta vzala na vûdomí zprávu o poÏár-

ní ochranû, v níÏ se hovofií o ãinnosti sboru

dobrovoln˘ch hasiãÛ mûsta R˘mafiova, o po-

Ïární prevenci a stavu poÏární zbrojnice.

Jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ (JSDH)

mûsta R˘mafiova má v souãasnosti osmnáct

ãlenÛ, z toho ‰est je z janovického sboru.

Velitelem jednotky je Ladislav Vykoukal, ve-

liteli jednotliv˘ch druÏstev Miroslav ·i‰ka,

Erich Schreiber a Jaromír David. Ostatní ãle-

nové jsou vedeni jako záloha. Zásahové

druÏstvo dobrovoln˘ch hasiãÛ bylo v leto‰-

ním roce svoláno k celkem 28 zásahÛm.

Jednotka absolvovala devût ‰kolení, jedno

námûtové cviãení, podílela se také na zaji‰tû-

ní rÛzn˘ch soutûÏí.

Ve zprávû se dále hovofií o tom, Ïe vybavení

jednotky se rok od roku zlep‰uje, a to hlavnû

díky dotacím z kraje a mûsta. Jednotka má

nyní ve stavu dvû vozidla pro pfiím˘ zásah

T 148 a dvû vozidla Avia. V roce 2004 byla

jednotka dobrovoln˘ch hasiãÛ vybavena plo-

voucím ãerpadlem Vydra s v˘konem 1200

litrÛ za minutu a jednou proudnicí pro doko-

nalej‰í vyuÏití hasiva. Dnes je vybavení sbo-

ru srovnatelné s v˘strojí profesionálních jed-

notek kraje. Snahou vedení Krajského hasiã-

ského záchranného sboru je vybavení dobro-

voln˘ch jednotek dále zkvalitÀovat. Pro pfií-

pad Ïiveln˘ch pohrom by jednotka ve v˘ba-

vû pfiivítala motorovou pilu.

Mûsto R˘mafiov uzavfielo s kaÏd˘m ãlenem

JSDH smlouvu o akceschopnosti k zásahÛm,

která jim zaruãuje za jejich ãinnost odmûnu.

Tato odmûna je jedním z motivaãních fakto-

rÛ a hasiãi ji vnímají jako ocenûní své práce.

Jako kaÏd˘ rok, tak i letos probûhly v mûsíci

lednu revize pfienosn˘ch hasiãsk˘ch pfiístro-

jÛ. Revize byly zaji‰tûny i v budovách mûst-

ského úfiadu. Od února do dubna 2004 byly

ve spolupráci s odborem ‰kolství a kultury

provádûny kontroly ve ãtrnácti ‰kolsk˘ch

a kulturních zafiízeních. V tomto roce probû-

hla ve spolupráci s Hasiãsk˘m záchrann˘m

sborem Moravskoslezského kraje (HZS

MSK) Bruntál na ‰kolách prvního stupnû po-

vinná v˘uka o poÏární ochranû. Jednalo se

o dvouhodinové pfiedná‰ky s praktick˘mi 

ukázkami. Pro matefiské ‰koly byly organi-

zovány náv‰tûvy zbrojnice.

Zpráva dále uvádí, Ïe VaK Bruntál v souãas-

né dobû reviduje hydrantovou síÈ mûsta.

PfieváÏná ãást je po opravách komunikací

kryta asfaltem. Nutnost oznaãení nástupních

ploch pro poÏární vozidla v sídli‰tích byla fie-

‰ena umístûním dopravního znaãení Obytná

zóna.

Ve spolupráci s HZS MSK Bruntál byla pro-

stfiednictvím R˘mafiovského horizontu práv-

nick˘m a fyzick˘m podnikajícím osobám

nabídnuta moÏnost konzultace v souvislosti

se zmûnami a úpravami zákonÛ o poÏární o-

chranû. Na tuto v˘zvu Ïádn˘ podnikatel ne-

reagoval.

Od poãátku roku k 1. fiíjnu 2004 vyjíÏdûli

profesionální pfiíslu‰níci Hasiãského zá-

chranného sboru R˘mafiov ke 178 událos-

tem. NejzávaÏnûj‰í z nich byl poÏár velkoka-

pacitního seníku v obci Huzová, ke kterému

do‰lo v srpnu tohoto roku a pfii nûmÏ vznik-

la ‰koda za pfiibliÏnû 11 mil. korun.

PoÏární zbrojnice na Revoluãní ulici

v R˘mafiovû je vyuÏívána jak jednotkou HZS

Bruntál, tak jednotkou dobrovoln˘ch hasiãÛ.

Pfii projednávání v radû bylo konstatováno,

Ïe ãinnost na úseku protipoÏární prevence

a ochrany je v rámci mûsta fiízena v souladu

se schválen˘mi pravidly.

vybíráme ze zpráv

Zpráva o stavu vymáhání pokut,
pohledávek a poplatkÛ

ke konci záfií 2004
Do konce mûsíce záfií roku 2004 vydal finanãní odbor

MûÚ v oblasti pokut 38 exekuãních pfiíkazÛ, a to na mz-

du, dÛchody, státní sociální podporu a úãty vedené u bank

dluÏníkÛm, ktefií po v˘zvû v náhradní lhÛtû nezaplatili

pokutu a nebyla moÏná ani dohoda o zaplacení. Vût‰ina

tûchto exekucí byla uspokojena vãetnû nákladÛ exekuã-

ního fiízení - u mezd, dÛchodÛ a státní sociální podpory

v mûsíãních splátkách, u bankovních úãtÛ jednorázovû.

Bylo vydáno tfiináct rozhodnutí o povolení splátek - jed-

ná se o dohody u vût‰ích pokut na del‰í období spláce-

ní, u kter˘ch je riziko nedodrÏování splátek.

U vymáhání v˘Ïivného vyplaceného mûstem i okresním

úfiadem jsou podle dan˘ch moÏností a na základû tûÏce

dostupn˘ch informací o dluÏnících, ktefií neplní vyÏivo-

vací povinnost k dûtem, uzavírány dohody o splátkách

(v roce 2004 to bylo dvacet dohod).

V záfií 2004 zaãal finanãní odbor vyuÏívat právní sluÏby

dle smlouvy o provedení exekuce, uzavfiené se soudním 

exekutorem se sídlem v Pfierovû. Z odboru dopravy bylo

odesláno okresním soudÛm podle bydli‰tû dluÏníka jede-

náct Ïádostí v objemu 80 tis. Kã dluÏn˘ch pohledávek

u pokut. Okresní soudy mají nyní vydat usnesení o nafií-

zení exekuce, na základû kter˘ch bude tímto soudním 

exekutorem proveden v˘kon exekuce. Úspû‰nost takto pro-

veden˘ch exekucí bude v kompetenci soudního exekutora

a mûstu by nemûly vznikat dal‰í náklady na vymáhání.

Rada mûsta vzala zprávu o stavu vymáhání pokut, po-

platkÛ a ostatních pohledávek ke dni 30. 9. 2004 na vû-

domí.

Zvon na vûÏi sv. Michaela bude mít nové srdce
Rada mûsta schválila ¤ímskokatolické farnosti v R˘mafiovû finanãní pfiíspûvek ve

v˘‰i 50 tis. Kã na opravu zvonu v kostele sv. Michaela. Jedná se o v˘mûnu srdce

zvonu a opravu závûsného zafiízení. Vzhledem k tomu, Ïe v leto‰ním roce musela

farnost provést dal‰í opravy v okolí chrámu (napfiíklad kfiíÏe u vchodu), konãí se

splátkami první etapy opravy fasády a prostfiedky na nutné náklady získává ze sbí-

rek od vûfiících, jsou její moÏnosti dal‰ích oprav vyãerpány. âástka potfiebná 

na opravu byla vyãíslena na 50 tis. Kã. Chrám sv. Michaela patfií k dÛleÏit˘m pa-

mátkám mûsta, proto se farnost obrátila se svou Ïádostí na mûsto R˘mafiov. JiKo
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Opravy komunikací ve správû Moravskoslezského kraje v roce 2005
S fieditelem Správy a údrÏby silnic okresu

Bruntál panem Novákem jsem projednával

plán oprav komunikací ve správû kraje na

rok 2005. Pfiedpokládám, Ïe pro vût‰inu

z vás budou tyto informace velmi zajímavé

a rádi se s nimi seznámíte.

V roce 2005 bude pfiedev‰ím zahájena dlou-

ho Ïádaná a oãekávaná rekonstrukce silnice

ã. 449 ve smûru R˘mafiov - Dlouhá Louãka.

Celkov˘ objem rekonstrukce ãiní 90 mil. Kã

a v pfií‰tím roce bude prostavûno 65 mil. Kã.

Rekonstrukce je men‰ího rozsahu, neÏ byl

pÛvodní pfiedpoklad. Zahrnuje mimo jiné 

opravu podloÏí vozovky v délce 3 km, odtû-

Ïení ãtyfi bfiehÛ v nepfiehledn˘ch ohybech,

nov˘ povrch v celé délce a opravy nûkter˘ch

mostÛ. Je pfiislíbena souãinnost Olomou-

ckého kraje - opravy dvou mostÛ ve Val‰ov-

ském Dole a napojení na ná‰ úsek. Zb˘vá do-

plnit, Ïe následn˘ podjezd pfied obcí

âervenka ani její obchvat není stále vyfie‰en,

a tak nejkrat‰í napojení kamionové dopravy

na dálnici je v tomto smûru nemoÏné.

Dal‰í v˘znamnou stavbou zafiazenou do plá-

nu je oprava komunikace ã. 4456 od hranice

kraje pod obcí Sovinec ve smûru na

R˘mafiov. Celkové náklady akce budou 10

mil. Kã a opravená ãást bude konãit nad ob-

cí KfiíÏov. Plánovaná oprava zfiejmû souvisí

s pfiedcházející, protoÏe silnice bude pravdû-

podobnû slouÏit jako náhradní propojení.

Pro nás velmi dÛleÏitá je plánovaná oprava

komunikace ã. 370 R˘mafiov - Jamartice -

Velká ·táhle. Cel˘ úsek vãetnû podloÏí na

nûkolika místech by mûl b˘t opraven nákla-

dem 28 mil. Kã.

V̆ znamná je dal‰í oprava ve smûru Velká

·táhle - Dolní Moravice - Malá Morávka -

Vrbno pod Pradûdem. Zde by mûly b˘t doo-

pravovány po‰kozené úseky v celkovém ná-

kladu 27 mil. Kã. Je skvûlé, Ïe

Moravskoslezsk˘ kraj zaãal povaÏovat ko-

munikaci ve smûru Dlouhá Louãka - Karlova

Studánka za hlavní pfiedpoklad rozvoje na‰í

oblasti, pfiedev‰ím turistiky a prÛmyslu.

Plán konãí opravou komunikace ã. 1123 v ú-

seku KATR, s. r. o., Stará Ves - Îìársk˘

Potok a pravdûpodobnou opravou silnice 

I. tfiídy ã. 11 v úseku od RD R˘mafiov, s. r. o.,

po rekultivované smeti‰tû. Nezb˘vá neÏ si

pfiát, aby Moravskoslezsk˘ kraj své plány na

R˘mafiovsku splnil. Plán je‰tû mÛÏe pozmû-

nit prÛbûh zimy a následn˘ aktuální stav ko-

munikací. Ing. Petr Klouda, starosta mûsta

Plánované investice mûsta R˘mafiova v roce 2005
Zastupitelstvo mûsta, rada mûsta

a mûstsk˘ úfiad v souãasné dobû

pfiipravují rozpoãet mûsta na rok

2005. Pfiedpokládám, Ïe ke

schválení v zastupitelstvu bude

pfiedloÏen rozpoãet vyrovnan˘,

kter˘ zároveÀ poãítá s rychl˘m

oddluÏováním mûsta. Letos byla

dokonãena nejv˘znamnûj‰í akce

volebního období - v˘stavba ka-

nalizace v celkové hodnotû 

85 mil. Kã (mûsto na ni obdrÏelo

80% dotaci od Státního fondu Ïi-

votního prostfiedí) a byla realizo-

vána i podstatná ãást ãtyfiletého

investiãního plánu. V oblasti 

oprav a budování infrastruktury

je hotov˘ vodovod Jamartice

(4,52 mil. Kã), mosty na

Palackého a Krátké ulici (1,5 mil.

Kã), pÛdní vestavby na

Bartákovû 33 - 37 a Divadelní 

4 - 8 (9,5 mil. Kã), komunikace

Harrachov (5,83 mil. Kã), v ob-

lasti sportu pak umûlé zasnûÏo-

vání zahrady Hedvy (1,3 mil.

Kã). Na v‰echny jmenované akce

mûsto obdrÏelo dotaci a své

vlastní prostfiedky pouÏilo na

spolufinancování. SdruÏování

vlastních prostfiedkÛ s financemi

z rÛzn˘ch programÛ na realizaci

projektÛ je na‰í hlavní finanãní

a investiãní strategií a myslím, Ïe

mûsto je v ní dlouhodobû velmi

úspû‰né. Rozpoãet mûsta za rok

2003 a 2004 se musel zároveÀ

vypofiádat i s nefie‰en˘mi problé-

my minul˘ch volebních období,

jejichÏ neplánovan˘ dopad pfied-

stavuje více neÏ 15 mil. Kã.

V leto‰ním roce mûsto novû ob-

drÏelo dotaci a zaãne realizovat

bytové vestavby na âapkovû uli-

ci, je jiÏ schváleno pfiidûlení do-

tace na v˘stavbu umûlé ledové

plochy pro rok 2005. Obû akce

by mûly b˘t dokonãeny v pfií‰tím

roce. Prakticky pfied dokonãením

je v˘kup pozemkÛ na Horno-

mûstské ulici od Svazu zahrádká-

fiÛ, kde chceme v pfií‰tím roce re-

alizovat zfiejmû druhou nejv˘-

znamnûj‰í a také nejnákladnûj‰í

stavbu volebního období - DÛm

s peãovatelskou sluÏbou. DÛm

obná‰í 24 men‰ích bytÛ, ve kte-

r˘ch budou bydlet pfiedev‰ím

star‰í obãané vyÏadující pro svÛj

Ïivot základní péãi.

Z dal‰ích akcí pÛjde o novou v˘-

stavbu bytového domu po vyho-

fielém na tfiídû HrdinÛ 56, novû za-

hájené vestavby na Hornomûstské

28 - 30 (6 bytÛ), Hornomûstské 

47 - 51 (9 bytÛ), rekonstrukce do-

mu na Bartákovû 24 (6 bytÛ)

a pfiíprava sítí pro v˘stavbu rodin-

n˘ch domkÛ v lokalitách

Edrovice (4 RD), Komenského 

(6 RD) a Kvûtná (5 RD).

ZvaÏujeme vykoupení „vybydle-

ného“ bytového domu na Opav-

ské ulici ã. 17 od soukromé osoby

a o jeho rekonstrukci na 9 aÏ 16

bytÛ.

Finanãnû velmi v˘znamnou

stavbou je projekãnû zaji‰tûná

rekonstrukce Základní ‰koly na

ulici 1. máje (18,4 mil. Kã).

Pfiipravena je stavba sítí pro ga-

ráÏe na ÎiÏkovû ulici (2,5 mil.

Kã). První akcí, na kterou by-

chom mohli obdrÏet peníze

z EU, je rekonstrukce ·kolní uli-

ce v Janovicích, jejíÏ realizaci

také plánujeme na pfií‰tí rok

(21,5 mil. Kã). V ‰ir‰ím v˘bûru

pfiipravovan˘ch projektÛ, které

bychom v pfií‰tím roce mohli

v návaznosti na schválení dotace

realizovat, je pfiedev‰ím regene-

race sídli‰tû Pfiíkopy (na akci 

opakovanû Ïádáme o dotaci, ale

ta se v pofiadí umístí vÏdy aÏ na

nedotované pozici), rekonstruk-

ce prÛtahu mûstem Havlíãkova -

Národní (14,3 mil. Kã) a rekon-

strukce námûstí Míru (20 mil.

Kã). Z dal‰ích zámûrÛ se mûstu

kaÏdoroãnû dafií získat dotaci na

v˘stavbu biokoridorÛ a revitali-

zaci okolní krajiny. 

Ing. Petr Klouda, starosta mûsta

Zástupci Svazu zahrádkáfiÛ
podepsali smlouvu

o prodeji ãásti pozemku

Investor ustoupil od podnikání
v prÛmyslové zónû

Firma Servis Wood, sídlící ve Sloupném
u Lhoty u Luhaãovic, která projevila zájem
o podnikání na pozemku r˘mafiovské prÛ-
myslové zóny, odstoupila od svého zámûru.
Firma si dala za cíl vybudovat v této

lokalitû dfievozpracující provoz, kte-

r˘ by byl orientován na v˘robu dfie-

vûn˘ch plovoucích podlah. Vybudo-

váním takto rozsáhlého komplexu

na zelené louce by firma vytvofiila

asi osmdesát pracovních míst.

Zástupce firmy v‰ak na‰im novinám

potvrdil, Ïe informace, Ïe hodlá 

ustoupit od sv˘ch zámûrÛ, se zaklá-

dá na pravdû. Podle jeho slov jsou

na vinû pfiíli‰ zdlouhavá jednání

a schvalování pfiípravného fiízení ze

strany mûsta R˘mafiova.

Starosta Petr Klouda k tomu fiekl, Ïe

pfiíprava a schvalovací proces probí-

haly v rámci standardních postupÛ.

„Investor nemÛÏe v Ïádném pfiípadû
oãekávat, Ïe záleÏitost s v˘stavbou
tak rozsáhlého provozu bude pfiipra-
vena ze dne na den. Podle mého ná-
zoru se nejspí‰ jednalo o jiné problé-
my, které se mohly vyskytnout na
stranû investora, pfiípadnû si mohl
vytipovat jinou, pro nûj vhodnûj‰í lo-
kalitu,“ reagoval starosta. Na pfiípad-

né dal‰í investory bude muset mûsto,

stejnû jako v‰ichni pfiípadní uchazeãi

o zamûstnání, tedy je‰tû nûjak˘ ãas

poãkat.  JiKo

Ve ãtvrtek 21. fiíjna podepsali pfiedseda základní organizace

âeského zahrádkáfiského svazu Josef Krã a jednatel Jaroslav

Nejedl˘ spolu se sta-

rostou Petrem Klou-

dou smlouvu o pro-

deji ãásti pozemku

na Hornomûstské 

ulici, kter˘ bude vy-

uÏit pro úãely v˘-

stavby Domu s peão-

vatelskou sluÏbou,

v nûmÏ bude vybu-

dováno celkem ãtyfii-

advacet men‰ích by-

tÛ. JiKo
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Odbory MûÚ informují

Odbor finanãní

Odbor vnitfiních vûcí
Oznámení

o dni a místû konání voleb do Senátu Parlamentu âR a zastupitelstev krajÛ

Podle § 15, písmene a), zákona ã.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajÛ a o zmûnû dal‰ích zákonÛ, a ve smyslu znûní § 14 c, pís-

mene a), zákona ã. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu âR a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ,

oznamuji
1. Volby do Senátu Parlamentu âR a zastupitelstev krajÛ se v R˘mafiovû uskuteãní:

dne 5. listopadu 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 6. listopadu 2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Pfiípadné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu âR se v R˘mafiovû uskuteãní:

dne 12. listopadu 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 13. listopadu 2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do Senátu parlamentu âR a zastupitelstev krajÛ je:

Mûsto nabízí bydlení

Rada mûsta na bfieznovém jednání 2004

schválila usnesením ã. 882/24/04 rekonstruk-

ci bytového domu Bartákova 24 v R˘mafiovû.

Dle zpracovaného projektu zde mûly b˘t vy-

budovány ãtyfii byty, dva ve druhém nadzem-

ním podlaÏí (cca 78 m2) a dva ve tfietím nad-

zemním podlaÏí, které mohou b˘t mezoneto-

vé (cca 130 m2, bez mezonetu cca 78 m2).

Rozpoãtové náklady rekonstrukce byly sta-

noveny na maximální ãástku 4 083 930 Kã

s DPH, zahrnující napfi. v˘mûnu stfie‰ní kryti-

ny, zateplení fasády, v˘mûnu oken, komplet-

ní v˘mûnu podlah (plovoucí a keramické),

v koupelnû bude vana i sprchov˘ kout. Teplo

a teplá voda budou dodávány dálkovû. Objekt

je podsklepen˘, ke kaÏdému bytu pfiináleÏí

sklepní kóje. V objektu je jedna garáÏ.

Po konzultaci s právníkem z hlediska smluv-

ních vztahÛ pfiedpokládáme provedení rekon-

strukce celého domu, tj. vãetnû dvou obsaze-

n˘ch bytÛ v 1. nadzemním podlaÏí, pfiiãemÏ

rekonstrukce 1. nadzemního podlaÏí si nevy-

Ïádá v˘razné nav˘‰ení rozpoãtov˘ch nákla-

dÛ. Rekonstrukce bude provedena z vlastních

zdrojÛ mûsta (kromû vybavení kuchyÀsk˘mi

linkami a vestavn˘mi skfiínûmi) a po ukonãe-

ní rekonstrukce budou byty, respektive podí-

ly na celém domu nabídnuty k prodeji za sku-

teãnou cenu rekonstrukce.

Souãasn˘m nájemníkÛm dvou obsazen˘ch

bytÛ budou nabídnuty náhradní byty, pokud

neprojeví zájem o koupi svého podílu.

Chtûli bychom tímto oslovit obãany, ktefií

mají zájem fie‰it bytovou situaci získáním

bytu do osobního vlastnictví v novû rekon-

struovaném domû v klidném prostfiedí neda-

leko centra mûsta. Pfiedpokládaná cena jed-

noho bytu (podílu na domû) bez mezonetu

bude ãinit cca 600 000 Kã. V pfiípadû váÏné-

ho zájmu mÛÏete získat podrobnûj‰í infor-

mace, pfiípadnû nahlédnout do projektové

dokumentace u Ing. Lenky Vavfiiãkové, fiedi-

telky Bytermu R˘mafiov, tel. 554 211 329,

a u Renaty Tvrdcové, referentky finanãního

odboru Mûstského úfiadu v R˘mafiovû, 

tel. 554 254 153. Renata Tvrdcová

3. Voliã pfiinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdrÏel.

4. Voliã je povinen pfii hlasování prokázat svou totoÏnost a obãanství âeské republiky.

5. K zaji‰tûní pofiádku a dÛstojného prÛbûhu hlasování ve volební místnosti je kaÏd˘ povinen uposlechnout pokynÛ pfiedsedy okrskové 

volební komise.

6. KaÏd˘ voliã se musí pfied hlasováním odebrat do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ, jinak mu okrsková volební komise 

hlasování neumoÏní.

7. Hlasovací lístky budou kaÏdému voliãi doruãeny nejpozdûji tfii dny pfiede dnem voleb.

V R˘mafiovû dne 21. fiíjna 2004 Ing. Petr Klouda, starosta mûsta R˘mafiova



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 19/2004

5

Volby se konají v pátek 5. listopadu od
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. listopa-
du od 8.00 do 14.00 hodin. Hlasování pro-

bíhá pouze ve volebních místnostech na úze-

mí âeské republiky.

Voliãem je státní obãan âR, kter˘ alespoÀ

druh˘ den voleb dosáhl vûku nejménû 18 let.

Voliãi, kter˘ neprokáÏe okrskové volební ko-

misi svou totoÏnost a státní obãanství âeské
republiky platn˘m obãansk˘m prÛkazem ne-

bo platn˘m cestovním, diplomatick˘m ãi slu-

Ïebním pasem âR anebo cestovním prÛka-

zem, nebude hlasování umoÏnûno.

Voliãsk˘ prÛkaz opravÀuje k zápisu do
v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu voliãÛ ve
dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím

do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlá-

‰eny a v jehoÏ územním obvodu je voliã pfii-

hlá‰en k trvalému pobytu.

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva
kraje se tisknou samostatnû pro kaÏdou po-

litickou stranu, hnutí nebo koalici. Na kaÏ-

dém hlasovacím lístku je uvedeno ãíslo urãe-

né losem. Voliã mÛÏe na hlasovacím lístku

u pofiadového ãísla zakrouÏkovat nejv˘‰e

ãtyfii kandidáty, které upfiednostÀuje, pfiípad-

nû vloÏí do obálky jeden hlasovací lístek bez

úprav. Jiné písemné úpravy hlasovacího líst-

ku nemají na jeho posuzování vliv.

Hlasovací lístky pro volby do senátu jsou vy-

ti‰tûny pro kaÏdého kandidáta samostatnû. Na

kaÏdém hlasovacím lístku je uvedeno ãíslo lo-

sem. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

KaÏd˘ voliã je povinen odebrat se do pro-
storu pro úpravu hlasovacích lístkÛ.

KaÏd˘ voliã obdrÏí úfiední obálku, hlasovací

lístky a vstoupí do prostoru pro úpravu hla-

sovacích lístkÛ, pokud tak neuãiní, nebude
mu hlasování umoÏnûno. V tomto prostoru

voliã vloÏí do úfiední obálky jeden hlasovací

lístek politické strany, hnutí nebo koalice

v pfiípadû voleb do zastupitelstev kraje a je-

den hlasovací lístek pro kandidáta, pro které-

ho se rozhodl hlasovat ve volbách do senátu,

a po opu‰tûní prostoru pro úpravu hlasova-

cích lístkÛ vloÏí úfiední obálku s hlasovacími

lístky pfied okrskovou volební komisí do vo-

lební schránky.

Voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pfií-

pustné.

Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch dÛvodÛ,

zejména zdravotních, obecní úfiad a ve dnech

voleb okrskovou volební komisi o to, aby

mohl hlasovat mimo volební místnost, a to

pouze v územním obvodu stálého volebního

okrsku, pro kter˘ byla okrsková volební ko-

mise zfiízena. V takovém pfiípadû okrsková

volební komise vy‰le k voliãi dva své ãleny

s pfienosnou volební schránkou, úfiední obál-

kou a hlasovacími lístky.

Volby do zastupitelstev krajÛ se konají

jednou za ãtyfii roky a uskuteãní se ve tfii-

nácti krajích, tedy ve v‰ech kromû Prahy.

Voleb se mohou úãastnit pouze politické

strany, hnutí a jejich koalice. Na kandidátní

listinû Moravskoslezského kraje je jich cel-

kem jedenadvacet. V jednotliv˘ch krajích

se volí zastupitelstvo o 45, 55 nebo 65 ãle-

nech, podle poãtu obyvatel ve volebním

okrsku.

Volby do senátu se uskuteãní pro voliãe r˘-

mafiovského regionu ve volebním obvodu ã.

64 - Bruntál, do kterého spadá celkem osm-

desát devût obcí a mûst. Kandidátní listina

ãítá jedenáct kandidátÛ, z toho dva jsou

z R˘mafiova.

Pokud Ïádn˘ z kandidátÛ nezíská ve voleb-

ním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole

voleb do senátu, konaném ve dnech 5. a 6. li-

stopadu 2004, nadpoloviãní vût‰inu v‰ech 

odevzdan˘ch hlasÛ, a nebude tak zvolen Ïád-

n˘ z kandidátÛ, bude se konat druhé kolo vo-

leb. Hlasování bude zahájeno ‰est˘ den po 

ukonãení hlasování v prvním kole, tj. pro-

bûhne v pátek 12. listopadu 2004 od 14.00 do

22.00 a v sobotu 13. listopadu 2004 od 8.00

do 14.00 hodin. Ve druhém kole kandidují

pouze dva kandidáti, ktefií se v prvním kole

umístili na prv˘ch dvou místech. JestliÏe se

pfied druh˘m kolem voleb ve volebním ob-

vodu kandidát své kandidatury vzdá, pozbu-

de práva b˘t volen nebo zemfie, postupuje do

druhého kola voleb kandidát, kter˘ se v prv-

ním kole voleb v koneãném pofiadí umístil na

tfietím místû. Druhé kolo voleb se v tomto

pfiípadû koná tfiináct˘ den po ukonãení hlaso-

vání v prvním kole. Hlasovací lístky pro dru-

hé kolo voleb jiÏ voliãi nebudou dodány pfie-

dem, ale voliã je obdrÏí pfiímo ve volební

místnosti v den voleb.  

Odbor vnitfiních vûcí MûÚ

Do R˘mafiova zavítal europoslanec Îelezn˘
V rámci kandidatury Jana

Zieglera (NEZÁVISLÍ) do sená-

tu byl pozván na neformální ná-

v‰tûvu R˘mafiova poslanec

Evropského parlamentu PhDr.

Vladimír Îelezn˘ (NEZÁVIS-

LÍ). Volného setkání se na fiedi-

telství Silva servisu, a. s.,

a Katru, a. s., ve Staré Vsi zú-

ãastnili v sobotu 23. fiíjna staro-

stové okolních obcí, podnikatelé

a pfiedstavitelé ‰kolství a kultury.

V neformální diskusi si úãastníci

fóra vymûnili názory t˘kající se

r˘mafiovského regionu, vyslechli

si z úst europoslance Îelezného

praktiky podávání Ïádostí a zís-

kávání prostfiedkÛ Evropské unie

formou jednotliv˘ch programÛ

a shodli se v názoru, Ïe okres

Bruntál jako celek potfiebuje ne-

zbytnû pomoc. V prÛbûhu disku-

se pfiiblíÏil zástupce firem Silva

servis, a. s., a Katr, a. s., Josef

Háma projekty, které by mûly

dále zatraktivnit ná‰ region, ze-

jména pro turisty. Jde o lyÏafisk˘

vlek v Malé Morávce a lyÏafisk˘

areál v Karlovû. Problémy mûsta

R˘mafiova pfiiblíÏil europoslanci

Îeleznému starosta Petr Klouda,

za obec Stará Ves vystoupil sta-

rosta Pavel Hejsek. Z dvouapÛl-

hodinové diskuse si pfiítomní od-

ná‰eli mnoho nov˘ch poznatkÛ,

nicménû, jak bylo fieãeno, Ïádné

optimistické vyhlídky nás v bu-

doucnu neãekají. (Konkrétní in-
formace, které zaznûly na jedná-
ní s europoslancem Vladimírem
Îelezn˘m pfiineseme v pfií‰tím
vydání.) JiKo

Informace
o zpÛsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu âeské republiky a do zastupitelstev krajÛ

na území âeské republiky konan˘ch ve dnech 5. a 6. listopadu 2004
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Téma vydání - Zamûstnanost

Slovo nezamûstnanost se stalo stra‰ákem pro celou populaci
Na pojem „nezamûstnanost“, kter˘ byl ze socialistického slovníku vy‰krtnut, si lidé museli zaãít po listopadu 1989 pomalu zvykat. Je‰tû v roce 1990

se bez práce ocitlo necelé procento obyvatel. O rok pozdûji uÏ míra nezamûstnanosti pfiekroãila ãtyfii procenta. Loni pfiesáhla hranici deseti procent.

Ke svému rekordu vy‰plhala letos v únoru, kdy se rovnala témûfi 11 procentÛm. V záfií ãinila 10,1 procenta, podle propoãtÛ Evropské unie v‰ak by-

la o procento niÏ‰í. Patnáct let po pfievratu je bez místa více neÏ pÛl milionu osob, tedy zhruba desetina obyvatel âeské republiky v aktivním vûku.

Spoleãnost stárne a vymírá, trápí ji nezamûstnanost i netolerance
aneb Statistika v ãíslech, která varují

âeská spoleãnost se 15 let po sametové revolu-

ci pot˘ká se stárnutím, vymíráním a nízkou po-

rodností. Svoboda, nové moÏnosti, ale i ekono-

mická nejistota a obavy ze ztráty práce mají

podle odborníkÛ na svûdomí to, Ïe se âe‰i

a âe‰ky ãím dál tím ménû hrnou do manÏelství

a nepfiivádûjí na svût potomky. Trápí je dosud

nejvy‰‰í nezamûstnanost. NedokáÏou b˘t vÏdy

tolerantní ani k odli‰nostem a men‰inám.

Zatímco v roce 1990 si v âechách, na Moravû

a ve Slezsku své „ano“ fieklo bezmála 91 tisíc

párÛ, pfied rokem sÀatek uzavfielo ani ne 49 tisíc

dvojic. Za první leto‰ní pÛlrok pak do manÏel-

ství vstoupilo jen asi 21 500 párÛ. Vypl˘vá to

z údajÛ âeského statistického úfiadu.

Uzavfiené svazky navíc stále ãastûji konãívají

nezdarem. Loni se rozvedlo témûfi 33 tisíc man-

Ïelství, letos v prvním pololetí skoro 18 tisíc.

Pfied pûti lety se roze‰lo pfiesnû 23 657 manÏel-

sk˘ch dvojic. Vzhledem k vût‰ímu mnoÏství 

uzavíran˘ch sÀatkÛ tedy pfied 15 lety vydrÏely

podle statistikÛ témûfi dvû tfietiny manÏelství,

nyní jsou to jen dvû pûtiny.

V posledních letech se tak mûní model ãeské

rodiny. Pfies 13 procent jich je neúpln˘ch, po sa-

metové revoluci to byla desetina.

Jako jiné vyspûlé zemû i âeská republika zaãa-

la pomalu vymírat. V roce 1990 pfiev˘‰il je‰tû

poãet narozen˘ch dûtí poãet zemfiel˘ch o 1 398.

V 90. letech ale zemû zaÏila úbytek obyvatel-

stva, kter˘ se stále prohlubuje. Loni jiÏ zemfielo

o 17 603 lidí více, neÏ se narodilo. KaÏdoroãnû

také pfiichází na svût ménû dûtí. V posledních

letech se sice situace zlep‰ila, za vy‰‰í porod-

nost ov‰em podle odborníkÛ nemÛÏe vût‰í chuÈ

mít potomky. Na svûdomí ji má spí‰e fakt, Ïe se

ve vûku rodiãÛ ocitly silné roãníky 70. let.

Spoleãnost nejen vymírá, ale také stárne. Pfied

15 lety Ïilo v âesku 1,7 milionu dÛchodcÛ. Za

15 let jich témûfi 210 tisíc pfiibylo. Penzisté tvo-

fií skoro pûtinu obyvatelstva. Lépe neÏ pfied sa-

metovou revolucí se ale mnoh˘m z nich neÏije.

Reálná hodnota dÛchodu se totiÏ stále pohybu-

je pod reálnou hodnotou penze z roku 1989.

O tfii procenta nad ni by ji mûla aÏ v pfií‰tím ro-

ce zvednout plánovaná valorizace. PrÛmûrn˘

dÛchod ãinil podle údajÛ ministerstva práce le-

tos v srpnu 7 265 korun.

Rostoucí poãet dÛchodcÛ pfiestává ãesk˘ dÛ-

chodov˘ systém zvládat. JiÏ léta politici mluví

o jeho reformû. Zatím s ní v‰ak nepohnula pra-

vice ani levice. Straniãtí lídfii se neshodují ani

na tom, jak by vlastnû soustava penzí mûla

v budoucnu vypadat.

Úbytek obyvatelstva, a tedy také pracovní sí-

ly, mají zmírnit pfiistûhovalci, ktefií by mûli

pfiiÏivit i dÛchodov˘ systém. Model v˘voje

spoleãnosti v pfií‰tím pÛlstoletí poãítá s tím,

Ïe roãnû do republiky pfiijde 25 tisíc cizincÛ.

Pfied 15 lety byla zemû témûfi „jednobarevná“

a obvykle do ní pfiijíÏdûli jen obãané ze spfiá-

telen˘ch socialistick˘ch státÛ. Po pádu Ïelez-

né opony si ji za svÛj domov zvolilo na ãtvrt

milionu lidí ze zahraniãí.

PfiestoÏe cizincÛ v âR pfiib˘vá, spoleãnost si na

jiné kultury, náboÏenství a tradice zvyká podle

rÛzn˘ch prÛzkumÛ pomalu a k odli‰nostem ne-

ní vÏdy tolerantní. Negativnû se ãasto staví

i k domácí romské men‰inû.

Pfii posledním sãítání lidu se podle statistického

úfiadu k romské národnosti pfiihlásilo asi 11 700

lidí. Podle odhadÛ v‰ak v zemi Ïije aÏ 300 tisíc

RómÛ. Vût‰ina z nich má nízké vzdûlání, které

ztûÏuje hledání práce. V nûkter˘ch regionech je

bez ní 90 i více procent pfiíslu‰níkÛ men‰iny.

Rodiny jsou odkázány na sociální dávky. V ko-

munitách se rozmáhá lichva.

V âeské republice se zatím provádí dvojí stati-

stika o v˘voji nezamûstnanosti. To má za násle-

dek informaci, Ïe nezamûstnanost v âR za dru-

hé ãtvrtletí leto‰ního roku dosáhla hodnoty 8,2

procenta, ale také 10,1 procenta. Právû druhé,

vy‰‰í ãíslo je obvykle uvádûno, kdyÏ se mluví

o nezamûstnanosti. Od 1. fiíjna se ale uvádí prv-

ní, tedy niÏ‰í ãíslo.

Ministerstvo práce a sociálních vûcí pfiejde na

zji‰Èování míry nezamûstnanosti podle kritérií

Mezinárodní organizace práce (ILO), kter˘mi

se uÏ dávno fiídí âesk˘ statistick˘ úfiad. Zmûnu

si sice nevyÏádala EU, ale ministerstvo se chce

v˘poãtem pfiiblíÏit metodice ostatních státÛ.

Podle mezinárodnû srovnatelné metodiky se za

nezamûstnané povaÏují v‰echny osoby od 

15 let, které nejsou zamûstnané, jsou pro v˘kon

placeného zamûstnání nebo sebezamûstnání

k dispozici okamÏitû nebo nejpozdûji do 14 dnÛ

a v prÛbûhu posledních ãtyfi t˘dnÛ hledaly ak-

tivnû práci, a to prostfiednictvím úfiadu práce ne-

bo soukromé zprostfiedkovatelny práce ãi pfiímo

v podnicích, vyuÏíváním inzerce a podnikáním

krokÛ pro zaloÏení vlastní firmy.

Mezi nezamûstnané se tedy podle této metodi-

ky nepoãítají napfiíklad lidé zafiazení v rekvali-

fikaci nebo lidé, ktefií vykonávají krátkodobou

práci. Dále se za nezamûstnané nepovaÏují Ïe-

ny na matefiské dovolené, lidé na nemocen-

sk˘ch dávkách nebo ti, ktefií jsou ve v˘konu tre-

stu ãi vojenské sluÏby. JiKo (zdroj internet)

R˘mafiovsko a nezamûstnanost
Okres Bruntál, do kterého patfií

i ná‰ r˘mafiovsk˘ region, tvofií

71 samostatn˘ch obcí, z toho

osm mûst (Bruntál, Krnov,

R˘mafiov, Moravsk˘ Beroun,

Vrbno pod Pradûdem, Bfiidliãná,

Horní Bene‰ov a Mûsto

Albrechtice). V obcích do 2000

obyvatel Ïije 30 % obyvatel,

v obcích do 10 000 obyvatel 

31 % obyvatel a ve mûstech nad

10 000 39 % obyvatel.

Okres Bruntál lze klasifikovat

jako pfieváÏnû horsk˘. Vysoká

kvalita Ïivotního prostfiedí má

pfiedpoklad k rozvoji cestovního

ruchu, pfiedev‰ím v dosud málo

naru‰eném prostfiedí JeseníkÛ.

O pozitivech na‰eho regionu ne-

ní potfieba déle hovofiit. To, co

nás trápí, jsou negativa v podobû

periferní polohy okresu i regionu

v rámci âeské republiky, velké

nároky na údrÏbu dopravní sítû,

zhor‰ená dostupnost v zimním

období, zastaralost mnoha v˘-

robních zafiízení a technologií,

vysoká dlouhodobá nezamûstna-

nost, sniÏující se ekonomick˘

potenciál, nevyfie‰ené vlastnické

vztahy nûkter˘ch pozemkÛ a ne-

movitostí (napfi. církevních,

¤ádu nûmeck˘ch rytífiÛ), jedna

z nejniÏ‰ích mzdov˘ch úrovní 

obyvatelstva v rámci republiky,

chybûjící rychlostní komunikace

(silnice I. tfiídy jsou jen v malém

rozsahu u ãásti okresu) a nedofie-

‰ená koncepce cestovního ruchu

v jesenickém regionu.

Poãet voln˘ch pracovních míst

(VPM) v okrese Bruntál je dlou-

hodobû nedostateãn˘. K 30. ãer-

vnu 2004 pfiipadlo na 1 VPM

42,7 uchazeãÛ o zamûstnání 

(4. místo v rámci okresÛ âR).

Nejvy‰‰í poptávka k leto‰nímu

30. ãervnu byla po tûchto profe-

sích: lékafi, soustruÏník kovÛ

a dûlník do v˘roby spirál a drátÛ

(k 30. 6. 2003 po profesích: pro-
davaã, zedník, soustruÏník kovÛ
a lékafi).
K 30. záfií 2004 evidoval Úfiad

práce v Bruntále celkem 9360 

uchazeãÛ o zamûstnání, z toho

bylo 4856 Ïen. Míra nezamûst-

nanosti v okrese Bruntál dosáhla

k 30. záfií 2004 prÛmûru 15,5 %

a to jej fiadí na 6. místo v rámci

âeské republiky. Poãet uchazeãÛ

o práci na jedno volné místo ãi-

nil 33,6.

Nejvût‰í skupinu uchazeãÛ

o práci v okrese Bruntál tvofií li-

dé ve vûku 20 - 24 let (1332), to

je 15 %, druhou poãetnou skupi-

nu tvofií uchazeãi ve vûku 50 - 54

let (1327), to je rovnûÏ 15 %,

a tfietí nejpoãetnûj‰í skupinu tvo-¤editel ÚP Bruntál Milan Horna
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fií lidé ve vûku 45 - 49 (12 %).

I kdyÏ se v prÛbûhu mûsícÛ fiíjna

a listopadu oãekává mírn˘ vze-

stup nezamûstnanosti z dÛvodu

ukonãení vefiejnû prospû‰n˘ch

prací, nepfiedpokládá se, Ïe by

mûla dosáhnout loÀské míry ne-

zamûstnanosti, kdy na pfielomu

roku 2003 a 2004 stoupl poãet 

uchazeãÛ o práci v okrese na

10,5 tisíce.

V R˘mafiovû je do konce listopa-

du podle slov Martina Valy, fiedi-

tele Mûstsk˘ch sluÏeb, s. r. o.,

zamûstnáno tfiináct osob ve ve-

fiejnû prospû‰n˘ch prácích.

R˘mafiov se pfiitom se sv˘mi

15,67 % nezamûstnanosti fiadí

k okresnímu prÛmûru. Podstatnû

hÛfi jsou na tom obce Jifiíkov

(31,21 %), Tvrdkov s 28,21 %

a Horní Mûsto s 24,06 % neza-

mûstnanosti (viz celková tabulka
Statistika podle obcí - poboãka

R˘mafiov), které ãekají na svou

pfiíleÏitost formou vût‰ího rozvo-

je turismu (zejména Jifiíkovu by

pomohlo sníÏit nezamûstnanost

vybudování Historického parku

Moravy a Slezska).

Uchazeãi o zamûstnání evidovaní

u Úfiadu práce v Bruntále projevi-

li letos také vût‰í zájem o rekvali-

fikaãní kurzy. Jen do konce záfií

absolvovalo kurzy více jak 500 u-

chazeãÛ oproti 700 za cel˘ loÀsk˘

rok. Jednalo se o motivaãní kurzy,

kurzy obsluhy poãítaãÛ, sváfieãské

kurzy a dal‰í. Pozitivní informace

je také o novû vznikl˘ch chránû-

n˘ch dílnách pro osoby se zdra-

votním postiÏením. Celkem jich

v okrese pfiibylo 34, dvû by mûly

vzniknout pfiímo na R˘mafiovsku.

V prÛbûhu mûsíce záfií bylo úfia-

du práce dáno 140 podnûtÛ ke

kontrolní ãinnosti. Z tfiiadevade-

sáti oprávnûn˘ch kontrol byly ve

tfiiaãtyfiiceti pfiípadech shledány

u zamûstnavatelÛ nedostatky t˘-

kající se vût‰inou nesprávného

vedení evidence o docházce za-

mûstnancÛ, neodvádûní sociál-

ních a dÛchodov˘ch dávek, ne-

vyplácení mzdy v termínu apod. 

JiKo

NOV¯ ZÁKON O ZAMùSTNANOSTI
Od 1. fiíjna 2004 zaãal platit nov˘ zákon o zamûst-
nanosti. Nová právní úprava by mûla v˘raznû na-
pomoci zv˘‰it zamûstnanost a sníÏit míru neza-
mûstnanosti.
Zákon upfiesÀuje a zpfiísÀuje postupy a pod-

mínky pfii zprostfiedkování zamûstnání úfiady

práce, zejména podmínky pro zafiazení a ve-

dení v evidenci uchazeãÛ o zamûstnání.

DÛvodem je pfiedev‰ím úsilí více motivovat

uchazeãe o zamûstnání, aby bûhem doby, kdy

jsou vedeni v evidenci, spolupracovali s úfia-

dem práce.

Úfiady práce napfiíklad nebudou moci zapsat
do evidence uchazeãÛ o zamûstnání osoby,

které mají uzavfien pracovnûprávní vztah 

a osoby samostatnû v˘dûleãné ãinné. Dále

pak ãlena dozorãí rady, spoleãníka nebo jed-

natele spoleãnosti - tady ale bude novû platit,

Ïe pokud budou mít osoby v tûchto funkcích

pfiíjem niÏ‰í, neÏ je polovina minimální mzdy,

bude je moci ÚP do evidence zapsat.

ZpfiísÀují se také podmínky pro vyfiazení
z evidence úfiadÛ práce. Z evidence bude vy-

fiazen ãlovûk, kter˘ napfi. odmítá nastoupit do

vhodného zamûstnání, odmítá se podrobit lé-

kafiskému vy‰etfiení zdravotního stavu, nespo-

lupracuje s úfiadem práce (nedochází na pravi-

delné konzultace) anebo neplní podmínky sta-

novené v individuálním akãním plánu. Ten

budou úfiady práce povinny nabídnout absol-

ventÛm. Pokud tento individuální akãní plán

uchazeã pfiijme a nesplní podmínky, které si

sám nastavil, mÛÏe b˘t vyfiazen.

Mezi hlavní principy nového zákona o za-
mûstnanosti dále patfií: Absolventi budou

moci b˘t evidovaní, ale nebude se jim do od-

pracované doby zapoãítávat doba studia.

K tomu, aby dostali podporu v nezamûstna-

nosti, budou muset splnit základní podmínku

jako v‰ichni ostatní - v posledních tfiech letech

odpracovat alespoÀ 12 mûsícÛ. Do odpraco-

vané doby se absolventÛm budou zapoãítávat

ve‰keré pracovní pomûry, které budou zaklá-

dat úãast na sociálním poji‰tûní (pracovní po-

mûry, dohody o pracovní ãinnosti.).

Nová právní úprava zpfiísÀuje podmínky
pro vznik nároku na podporu v nezamûst-
nanosti, mûní v˘‰i podpory v nezamûstna-
nosti a délku podpÛrãí doby.

V̆ ‰e podpory je v souãasné dobû první tfii mû-

síce 50 % pfiedchozího pfiíjmu a po zbytek

podpÛrãí doby pak 40 % pfiedchozího pfiíjmu.

Podle nového zákona by se v˘‰e podpory mû-

la ve zbytku podpÛrãí doby zvednout na 45 %.

Pokud se uchazeã úãastní rekvalifikace, pak

v˘‰e podpory bude po celou dobu rekvalifika-

ce 60 % pfiedchozího pfiíjmu.

Zv˘‰ení podpory v dal‰ích tfiech mûsících na

45 % je v souladu s úmluvou Mezinárodní or-

ganizace práce ã. 168, podle které by mûly

minimální dávky v nezamûstnanosti ãinit a-

lespoÀ 45 % pfiedchozího ãistého pfiíjmu.

Aby uchazeã o zamûstnání mohl pobírat pod-

poru v nezamûstnanosti, zÛstává základní

podmínka - v uplynul˘ch tfiech letech musí

odpracovat alespoÀ 12 mûsícÛ. ZÛstává také

podmínka, Ïe nesmí pobírat starobní dÛchod,

ale novû mÛÏe b˘t v dÛchodovém vûku.

Délka podpÛrãí doby zÛstává pro uchazeãe

do 50 let vûku 6 mûsícÛ. Lidé, kter˘m je 

50-55 let, budou mít moÏnost pobírat podpo-

ru v nezamûstnanosti 9 mûsícÛ a pro obãany

nad 55 let se podpÛrãí doba prodlouÏí na 12

mûsícÛ. Pro poslední dva pfiípady ale platí, Ïe

musí prokázat alespoÀ 25 let, resp. 30 let ú-

ãasti na dÛchodovém poji‰tûní. Toto opatfiení

by mûlo usnadnit star‰ím lidem hledání nové-

ho zamûstnání. Ve vût‰inû pfiípadÛ mají totiÏ

mnohem hor‰í podmínky neÏ lidé mlad‰í.

Navíc by toto opatfiení mûlo ãásteãnû elimino-

vat i poãet lidí, ktefií odcházejí do pfiedãasné-

ho dÛchodu. A v neposlední fiadû je to urãitá

odmûna pro lidi, ktefií po vût‰inu Ïivota pra-

covali.

Úprava ãásteãné nezamûstnanosti:
Lidé, ktefií budou pobírat podporu v neza-

mûstnanosti, budou mít moÏnost si pfiivydû-
lat, a to maximálnû do v˘‰e poloviny mini-

mální mzdy - dnes je to 3350 Kã. Pfiivydûlávat

si mohou maximálnû 20 hodin t˘dnû.

MoÏnost pfiivydûlat si k podpofie v nezamûst-

nanosti je ve svûtû zcela bûÏná vûc. Jedná se

skuteãnû jen o pfiiv˘dûlek, protoÏe s ãástkou

maximálnû 3350 korun je velmi tûÏké vyjít.

DÛleÏit˘ je také fakt, Ïe takto si lidé zachova-

jí urãité pracovní návyky a neztratí chuÈ pra-

covat. A v neposlední fiadû se tím, Ïe budou

své pfiíjmy legalizovat, omezí práce na ãerno

a tato skuteãnost se pozitivnû promítne i do

oblasti daní a poji‰tûní.

Stanovení závazn˘ch pravidel pfii zpro-
stfiedkovávání zamûstnání agenturami prá-
ce:
Nov˘ zákon o zamûstnanosti by mûl zajistit,

aby ãlovûk, kter˘ je zamûstnancem agentury

a pracuje pro jinou firmu, mûl zaruãeny stejné

podmínky jako ostatní zamûstnanci dané fir-

my (pracovní doba, v˘‰e mzdy.). Opatfiení je

plnû kompatibilní s právem EU.

Komplexní úprava problematiky osob se
zdravotním postiÏením a jejich postavení
na trhu práce:
Nov˘ zákon vytváfií podmínky pro ‰ir‰í za-

mûstnanost zdravotnû postiÏen˘ch osob.

Obsahuje dosavadní povinnosti pro zamûstna-

vatele, napfi. vytváfiení vhodn˘ch pracovních

míst, zamûstnávání urãitého procenta handi-

capovan˘ch osob, a kromû toho stanoví i po-

vinnosti nové, jako napfi. spolupráci s úfiadem

práce pfii provádûní rehabilitace. Pro zamûst-

navatele, kter˘ chce vytvofiit vhodné pracovní

místo, zÛstává nadále moÏnost poÏádat úfiad

práce o finanãní pfiíspûvek.

Úfiad práce bude mít moÏnost nechat na vlast-

ní náklady pfiezkoumat zdravotní stav uchaze-

ãe o zamûstnání, kter˘ napfi. Ïádá o zabezpe-

ãení pracovní rehabilitace nebo kter˘ uvádí

nejrÛznûj‰í zdravotní dÛvody bránící mu v ná-

stupu do zprostfiedkovaného zamûstnání.

Povinností této fyzické osoby je podrobit se

vy‰etfiení zdravotního stavu.

Zavedení nov˘ch nástrojÛ aktivní politiky
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zamûstnanosti má pfiispût k zaji‰tûní maxi-

málnû moÏné úrovnû zamûstnanosti a k pro-

hloubení individuálního pfiístupu k uchazeãi

o zamûstnání. Kromû stávajících nástrojÛ ak-

tivní politiky zamûstnanosti budou zavedeny

i nové pfiíspûvky v rámci APZ:

Pfiíspûvek na dopravu zamûstnancÛ bude

moci ãerpat zamûstnavatel, jehoÏ zamûstnan-

ci nemají moÏnost dopravit se vefiejn˘mi do-

pravními prostfiedky nebo MHD do zamûstná-

ní. V̆ ‰e pfiíspûvku mÛÏe pokr˘t aÏ 50 % ná-

kladÛ, které vynaloÏí zamûstnavatel na zabez-

peãení dopravy tûchto zamûstnancÛ.

Pfiíspûvek na zapracování mÛÏe dostat za-

mûstnavatel, kter˘ pfiijal uchazeãe o zamûst-

nání, jemuÏ ÚP vûnuje zv˘‰enou péãi (absol-

venti, Ïeny po rodiãovské dovolené, zdravot-

nû postiÏení, lidé nad 50 let.). Pfiíspûvek mÛÏe

zamûstnavatel pobírat po dobu tfií mûsícÛ a je-

ho v˘‰e mÛÏe dosahovat aÏ poloviny mini-

mální mzdy.

ZÛstává pfiíspûvek pfii pfiechodu na nov˘
podnikatelsk˘ program, kter˘ mÛÏe zamûst-

navatel pobírat, pokud zavádí napfi. nov˘ zpÛ-

sob v˘roby.

Pfieklenovací pfiíspûvek mÛÏe dostat ãlovûk,

kter˘ jako uchazeã o zamûstnání vyfie‰il za

pomoci úfiadu práce svou nezamûstnanost za-

hájením samostatné v˘dûleãné ãinnosti.

Pfiíspûvek bude vyplácen po dobu tfií mûsícÛ

a mÛÏe dosahovat maximálnû poloviny Ïivot-

ního minima pro jednotlivce (dnes 2050 Kã).

Nov˘ zákon obsahuje i investiãní pobídky,

které platily v zákonu pfiedchozím.

Rekvalifikace budou moci absolvovat i ti,

ktefií nejsou vedeni v evidenci uchazeãÛ o za-

mûstnání, ale spolupracují s úfiadem práce ja-

ko zájemci o zamûstnání.

Úprava postavení obãanÛ státÛ EU na trhu
práce v âeské republice je v souladu s poÏa-

davky stanoven˘mi v právních aktech EU.

Obãané jin˘ch ãlensk˘ch státÛ EU, ktefií bu-

dou v âeské republice pracovat, budou mít

stejné postavení jako obãané âeské republiky.

To se t˘ká i jejich rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ.

Zapracování ochrany dûtí pfii umûlecké,
kulturní, sportovní a reklamní ãinnosti:

Právní fiád âeské republiky v souãasné dobû

vÛbec neupravuje práci dûtí mlad‰ích 15 let.

Práci mladistv˘ch ve vûku od 15 let do 18 let

upravuje v pfiípadech, kdy je vykonávána

v pracovnûprávních vztazích podle zákoníku

práce. Pfiitom Smûrnice Rady ze dne 22. 6.

1994 ã. 94/33/EC o ochranû mlad˘ch lidí pfii

práci stanoví opatfiení pro právní úpravy ãlen-

sk˘ch státÛ. Patfií sem napfi. zákaz práce dûtí.

Nûkterá z tûchto opatfiení je nutné novû zapra-

covat do právního fiádu âeské republiky.

DÛleÏité postavení pfii zabezpeãování úkolÛ

v této oblasti bude náleÏet úfiadÛm práce. Z to-

hoto dÛvodu bylo nutné platn˘ stav právních

pfiedpisÛ v oblasti zamûstnanosti doplnit.

Souãasnû s nov˘m zákonem o zamûstnanosti

zaãne platit i tzv. doprovodn˘ zákon, kter˘ mû-

ní 54 zákonÛ. Jedním z nich je i zákoník práce.

Jeho novela zakazuje práci dûtí do 15 let vûku.

Podle nového zákona o zamûstnanosti bude

povolena pouze ãinnost umûlecká, kulturní,

reklamní a sportovní a povolení k ãinnosti bu-

de vydávat pfiíslu‰n˘ úfiad práce. Povolení se

nebude vyÏadovat pouze v pfiípadû, kdy se bu-

de jednat o zájmovou ãinnost dûtí ve ‰kolách,

ústavech sociální peãe ãi ‰kolsk˘ch zafiízeních

a dítû za vystoupení nedostane Ïádnou penûÏ-

ní odmûnu.

Celá tato právní úprava je ve smyslu evropské

smûrnice, která umoÏÀuje ãlensk˘m státÛm

zakázat práci dûtí a naopak za urãit˘ch 

ochrann˘ch podmínek práci dûtí povolit.

„Povolení ãinnosti dítûte“ budou vydávat úfia-

dy práce v místû jeho trvalého bydli‰tû nebo

v místû, ve kterém se dítû zdrÏuje. O vydání

povolení úfiad práce rozhodne ve správním fií-

zení v obvyklé lhÛtû 30 (max. 60) dnÛ a pro

své rozhodnutí si mÛÏe vyÏádat vyjádfiení or-

gánu sociálnû-právní ochrany dûtí.

Dítû mÛÏe vykonávat pouze umûleckou, kul-

turní, sportovní a reklamní ãinnost pro práv-

nickou nebo fyzickou osobu, jen jestliÏe je ta-

to ãinnost pfiimûfiená jeho vûku, není pro nûj

nebezpeãná, nebrání jeho vzdûlávání nebo do-

cházce do ‰koly a úãasti na v˘ukov˘ch pro-

gramech, nepo‰kozuje jeho zdravotní, tûles-

n˘, du‰evní, morální nebo spoleãensk˘ roz-

voj. Dítû mÛÏe tuto ãinnost vykonávat jen na

základû jednotlivého povolení vydaného pro

urãité dítû a urãitou ãinnost. Povolení je nutné

na v‰echny ãinnosti dítûte.

Za ãinnost dítûte, pro kterou je vÏdy nutné po-

volení, se povaÏuje ãinnost umûlecká a kul-

turní - vytváfiení autorsk˘ch dûl nebo prová-

dûní umûleck˘ch v˘konÛ podle zvlá‰tního

právního pfiedpisu (zákon ã. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících

s právem autorsk˘m a o zmûnû nûkter˘ch zá-

konÛ) a provádûní úkonÛ zejména v oblasti

hudební, pûvecké a taneãní;

• reklamní - provádûní úkonÛ v reklamû a pro-

pagaci v˘robkÛ, sluÏeb nebo jin˘ch objektÛ

a pfiedmûtÛ a ãinnost v modelingu;

•  sportovní - provádûní v˘konÛ na vefiejnosti.

Novela také obsahuje maximální délku doby,

po kterou mÛÏe dítû ãinnost vykonávat: 

• do 6 let = maximálnû 2 hodiny dennû a ma-

ximálnû 10 hodin t˘dnû;

• 6 - 10 let = maximálnû 3 hodiny dennû a ma-

ximálnû 15 hodin t˘dnû;

• 10 - 15 let = maximálnû 4 hodiny dennû

a maximálnû 20 hodin t˘dnû.

Od 22.00 do 6.00 zákoník tuto ãinnost dûtem

zakazuje úplnû.

Písemnou Ïádost o povolení ãinnosti dítûte

podává jeho zákonn˘ zástupce nebo jiná oso-

ba odpovûdná za v˘chovu dítûte pfiíslu‰nému

úfiadu práce, kter˘ o povolení rozhoduje. Na

Ïádosti je nutné vyjádfiení provozovatele ãin-

nosti a praktického lékafie pro dûti a dorost.

Vzor „Îádosti o povolení ãinnosti dítûte“ bu-

de od 1. fiíjna 2004 k dispozici na úfiadech prá-

ce.

DodrÏování povinností vypl˘vajících z právní

úpravy v˘konu ãinností dítûte budou kontro-

lovat úfiady práce:

•  pokud ten, pro koho dítû práci vykonává,

nûjak˘m zpÛsobem poru‰í pfiedpisy, mÛÏe do-

stat pokutu aÏ do v˘‰e 2 mil. Kã

•  v pfiípadû, Ïe dítû bude ãinnost provádût bez

povolení na základû jednání rodiãe, pak mÛÏe

b˘t toto chování kvalifikováno jako správní

pfiestupek a rodiã mÛÏe b˘t pokutován aÏ do

v˘‰e 100 tis. Kã. JiKo (zdroj internet)

Pozvánka
na

Prezentaãní v˘stavy uãebních a studijních oborÛ
stfiedních ‰kol v okrese Bruntál

gymnázií, stfiedních odborn˘ch ‰kol, stfiedních odborn˘ch uãili‰È, odborn˘ch uãili‰È, praktick˘ch ‰kol a uãili‰È v okrese Bruntál

a

vybran˘ch SO·, SOU, OU, U a vy‰‰ích odborn˘ch ‰kol na území Moravy.

Prezentaãní v˘stavy se konají v termínech:

4. listopadu 2004 od 9.00 - 16.00 hodin
(Pozn.: Na této v˘stavû se pfiedpokládá úãast ÏákÛ a vefiejnosti

z Bruntálska, Vrbenska, Berounska a R˘mafiovska.)

9. listopadu 2004 od 10.00 - 16.00 hodin
(Pozn.: Na této v˘stavû se pfiedpokládá úãast ÏákÛ a vefiejnosti

z Krnovska, Albrechticka a OsoblaÏska.)

V̆ stava je urãena ÏákÛm základních, speciálních a stfiedních ‰kol, rodiãÛm vycházejících ÏákÛ a pedagogick˘m pracovníkÛm. Zástupci

prezentovan˘ch ‰kol podají zájemcÛm podrobné informace o moÏnostech studia na jejich ‰kole, o podmínkách pfiijetí ke studiu, o pfiijí-

macím fiízení, ubytování, stravování apod. Pracovníci ÚP - Informaãního a poradenského stfiediska pro volbu povolání v Bruntále po-

skytnou informace o moÏnostech studia na S·, VO· a V· na území celé âeské republiky.

(Vstup na obû v˘stavy je voln˘)
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·kolství

Projekt „Divadelní dílna“ v polské Opoli
Sedm studentÛ z Gymnázia

R˘mafiov se v termínu od 2. do

11. fiíjna zúãastnilo projektu

„Divadelní dílna“ v polském

mûstû Opole. Cílem projektu by-

lo dramatické ztvárnûní meziná-

rodní verze pohádky O Popelce,

na kterém se podílela nejen na‰e

skupina, ale i skupina polsk˘ch

a maìarsk˘ch studentÛ. Studenti

mûli moÏnost na vlastní kÛÏi za-

kusit, jak vzniká divadelní hra

od prvního slova scénáfie aÏ po

v˘sledné vystoupení.

V rámci realizace Popelky byli 

úãinkující rozdûleni na skupinu

hercÛ a v˘tvarníkÛ. Zatímco prv-

ní skupina pod vedením reÏiséra

Leszka Dawida nacviãovala po-

hádku, druhá skupina s pomocí

profesionální v˘tvarnice vytváfie-

la kulisy a kost˘my ke hfie.

PfiestoÏe práce na hfie trvala pou-

h˘ch osm dní, koneãná prezenta-

ce pfied polsk˘m publikem se do-

ãkala velkého potlesku. Diváky

zaujalo zejména trojjazyãné pro-

vedení hry, kdy kaÏd˘ herec mlu-

vil sv˘m matefisk˘m jazykem.

Tak kromû pol‰tiny a maìar‰tiny

zaznûla pfii vystoupení i ãe‰tina,

kterou promlouvala Popelka

v podání Ludmily Ondra‰íkové.

Souãástí projektu, kromû prak-

tické pfiípravy hry, bylo i sezná-

mení se s prostfiedím, ve kterém

se kaÏdodennû pohybují profesi-

onální herci. Úãastníci projektu

si prohlédli klasické i loutkové

divadlo v Opoli, od hledi‰tû aÏ

po v˘robnu kost˘mÛ. Dále pro-

bûhly dva celodenní v˘lety - do

Krakova a do LodÏe. S velk˘m

nad‰ením se setkala zejména

druhá exkurze, bûhem níÏ stu-

denti nav‰tívili Filmovou, diva-

delní a televizní akademii. Tam

dostali moÏnost aktivnû se zapo-

jit do lekce herectví, a tak mohli

nûkolik hodin d˘chat stejn˘

vzduch jako pfied nimi v˘znamní

filmoví reÏiséfii, napfiíklad A.

Wajda, K. Zanussi a R. Polaƒski.

Polská televize Var‰ava natoãila

o prÛbûhu projektu dokument,

kter˘ bude v listopadu vysílán

v celopolsk˘ch médiích. 

Mgr. J. Regulová

Prima na INVEXU 2004
Dne 14. 10. se studenti 2. B a 2.

D, oboru Cestovní ruch a mana-

gement, SSO· Prima, s. r. o.,

v doprovodu pedagogÛ vydali na

objevnou v˘pravu do Brna.

Jejich cesta smûfiovala na brnûn-

ské v˘stavi‰tû, kde právû probí-

hal 14. roãník kaÏdoroãní pfie-

hlídky novinek z oblasti infor-

matiky a v˘poãetní techniky -

Invex. Centrem zájmu studentÛ

se staly nejmodernûj‰í produkty

z oblasti softwaru (SW) a hard-

waru (HW). A Ïe bylo na co se

dívat: Vystavující firmy pfiedsta-

vily velkoplo‰né plazmové dis-

pleje, digitální projektory

s HiTech technologií DSP, v˘-

robky v oblasti kopírovacích

strojÛ a tiskáren, digitální fotoa-

paráty fiady EOS, které tvofií so-

uãasnou ‰piãku v oblasti digitál-

ní fotografie. Ani v˘robci SW

v‰ak nezÛstali pozadu - vedle ex-

pozice poãítaãov˘ch produktÛ

byly zajímavé i prezentace firem

zamûfien˘ch na slovníky, pfiekla-

daãe a v˘ukové jazykové pro-

gramy ãi firem vyrábûjících SW

pro správu mal˘ch druÏstev. Ve

v˘ãtu bychom mohli je‰tû dlou-

ho pokraãovat.

Pozornost studentÛ v‰ak nejvíce

upoutal SW a HW zamûfien˘ na

oblast prezentaãních sluÏeb, na-

pfi. vysoce kvalitní velkoformáto-

vé barevné tiskárny, velkoplo‰né

dataprojektory, speciální tiskárny

pro potisk CD i jejich laminová-

ní, ale rovnûÏ kvalitní digitální

fotoaparáty a kamery. Zajímavé

byly i technologie propojující

mechanická zafiízení s PC ovlá-

dáním, jako jsou plotry, fiezaãky

na bázi odporového drátu, ale

rovnûÏ tak dfievo a kovoobrábûcí

NC frézky. Pozornost rovnûÏ pfii-

lákal SW na zpracování fotodo-

kumentace, propagaãních tisko-

vin, ale i projektové dokumenta-

ce a celá fiada nejrÛznûj‰ích spe-

cializovan˘ch grafick˘ch progra-

mÛ. VÏdyÈ letos vystavovalo své

produkty nûkolik set firem.

Zájem studentÛ byl o to vût‰í,

kdyÏ se dozvûdûli, Ïe nemusí

„jen závistivû koukat“, ale Ïe je

bûhem studia ãekají zajímavé

v˘ukové hodiny, v nichÏ si osvo-

jí základy potfiebné pro ovládání

nejmodernûj‰ího SW, a ti nejlep-

‰í z nich budou moci z v˘poãet-

ní techniky a informatiky rovnûÏ

maturovat.

A tak se dostáváme z Brna zase

zpût na Primu do R˘mafiova, kde

bûhem tohoto víkendu probûhla

rekonstrukce jedné ze dvou stá-

vajících uãeben IVT na moderní

pracovi‰tû s LCD monitory (‰e-

trn˘mi ke zraku studentÛ), optic-

k˘mi ovládaãi a pfiedev‰ím kva-

litními poãítaãi, které umoÏní

zkvalitnit v˘uku v oblasti poãíta-

ãové grafiky, potfiebnou pro

tvorbu multimediálních prezen-

tací. Vedení ‰koly si totiÏ uvûdo-

muje, Ïe právû v této oblasti se

v˘voj Ïene mílov˘mi kroky

vpfied, a chce-li ‰kola vychová-

vat ze studentÛ skuteãné odbor-

níky, ktefií se budou schopni 

uplatnit v rámci EU, musí se to-

muto trendu pfiizpÛsobit. Proto

nelitovala finanãních prostfiedkÛ

na modernizaci uãebny.

Cílem zmínûné exkurze bylo 

umoÏnit studentÛm informovat

se o novinkách v˘poãetní techni-

ky a jejich vyuÏití, pfiedev‰ím

v oblasti sluÏeb cestovního ru-

chu a managementu, tedy oboru,

kter˘ na SSO· Prima studují.

Mgr. Alexandra Dûrdová
O tom, Ïe v‰e dopadlo na v˘bornou, svûdãí spokojené tváfie studentÛ
na snímku

Fota: archiv Prima

Foto: archiv Prima
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Mary‰a bratfií Mr‰tíkÛ Studentky Primy soutûÏily v Polsku
Stalo se tradicí na na‰í ‰kole, Ïe studenti v‰ech roãníkÛ

nav‰tûvují ve ‰kolním roce divadelní pfiedstavení.

Chceme tím vychovávat mladou generaci ke vztahu 

k umûní a spoleãenskému vystupování. BlíÏí se opût ma-

turity. Jeden z maturitních okruhÛ je i realistické drama.

Proto si studenti 4. roãníkÛ vybrali divadelní pfiedstavení

Mary‰a od bratfií Mr‰tíkÛ ve Slezském divadle v Opavû.

Obsah dûje dokáÏe oslovit i na‰i mladou generaci. S pro-

blémy, které nejsou pro nás neznámé, se setkáváme

i dnes. Uvûdomujeme si, Ïe rodinné a náboÏenské vztahy

i vztahy v men‰ích komunitách nejsou dnes tak pfiísné, ja-

ko byly dfiíve. Majetek dnes nab˘vá daleko vût‰ího v˘-

znamu neÏ za dob Mary‰i. Co v‰ak zÛstává, je pfiizpÛso-

bení se vût‰inû, rezignace i za cenu obûtování citu. Hrdina

musí bojovat proti zlému osudu, jedinû tak mÛÏe projevit

vlastní svobodu. Mary‰a byla nastudována umûleck˘ch

souborem ãinohry v reÏii ZdeÀka âernína. V̆ kony jedno-

tliv˘ch hercÛ byly na vysoké úrovni a nás to citovû obo-

hatilo. Osud má pfievahu nad hrdinou, hrdina mu nakonec

podlehne. I kdyÏ bojuje proti zlu, nechtûnû se stává viní-

kem. Tak konãí i Mary‰a. Mgr. Jarmila Labounková,
SSO· Prima R˘mafiov

Studenti SSO· Prima se v Polsku kaÏ-

doroãnû zúãastÀují soutûÏe O pohár

generálního konsula âeské repu-

bliky a pohár generálního konzula

Polské republiky v Praze. Leto‰ní té-

ma soutûÏe bylo „Îivot a dílo arcibis-

kupa Arno‰ta z Pardubic na pozadí e-

pochy, ve které Ïil“. Pofiadateli soutû-

Ïe, která se konala 8. fiíjna 2004, byly

vefiejná knihovna mûsta Zabkowice -

Slaskie a organizaãní v˘bor Polsko-

ãesk˘ch dnÛ kfiesÈanské kultury. Sou-

tûÏe se zúãastnilo celkem dvanáct tfií-

ãlenn˘ch druÏstev z Polska a âR.

Tematické okruhy byly sestaveny ãty-

fii, a to:

1) politická situace a kultura Polska,

Slezska a âech v období vlády prv-

ních LucemburkÛ v âesk˘ch zemí

a posledních PiastovcÛ v Polsku;

2)  Ïivotopis Arno‰ta z Pardubic;

3) pÛsobnost Arno‰ta jako církevního

hodnostáfie, politika a mecená‰e kultury;

4) Arno‰tovo dûdictví, tradice, památ-

ky.

Studentky Primy Jana Kubínová,

Lucie Knejpová a Pavla Gamberská

musely zvládnout celkem 50 otá-

zek. ·kola získávala materiál, kde se

dalo, aÏ nakonec nejvíce pomohla vû-

decká knihovna z Olomouce. Po úvo-

dní ãásti soutûÏe postoupilo do finále

z ãeské úãasti jen druÏstvo z Pardubic,

kde arcibiskup Arno‰t pÛsobil, a proto

o nûm vûdûli nejvíce. Studentka Lucie

Knejpová se ov‰em umístila tû‰nû za

nimi. Po obûdû jsme se rozlouãili

s místním gymnáziem, kde se celá

soutûÏ konala, a odjeli jsme domÛ.

SoutûÏ obohatila na‰e znalosti

o Polsku a jeho kultufie a pomÛÏe

i v na‰em dal‰ím studiu. 

Pavla Gamberská, 2. B
SSO· Prima R˘mafiov

Prima Stfiípky
Bohat˘ program probûhl na SSO· Prima

v mûsíci fiíjnu. Studenti i uãitelé se zúãast-

nili fiady akcí, které slouÏily ke zkvalitnûní

studia.

·kola vyslala uãitelky Mgr. Evu Petfiekovou

a Vandu Weinerovou, DiS., na zájezd do

Bruselu, kter˘ pofiádalo Krajské informaãní

stfiedisko v Olomouci. Zájezd se konal ve

dnech 11. - 14. fiíjna. V Bruselu se seznámi-

ly s ãinností Rady Evropy a jejích komisí,

coÏ pouÏijí pfii v˘uce pfiedmûtÛ vefiejná

správa a právo.

Celostátní konference ‰kol cestovního ru-

chu (14. - 15. fiíjna) ve Îìáru nad Sázavou

se zúãastnila uãitelka ‰koly Ing. Eva

Sovi‰ová, která na ‰kole uãí pfiedmûty ce-

stovního ruchu a pfiivezla si nové poznatky

a materiály.

14. fiíjna zasedala za pfiedsednictví pana

Ladislava Velebného rada ‰koly, aby pro-

jednala v˘roãní zprávu za ‰kolní rok

2003/2004 a plán práce na ‰kolní rok

2004/2005. Rada byla doplnûna o zástupce

rodiãÛ p. Sedláãka a zástupce studentÛ Z.

Vrbíkovou.

Ve dnech 9. - 10. fiíjna probûhl na chatû

Sluneãná v Nové Vsi semináfi ãlenÛ stu-

dentské rady ‰koly, kde pí L. Weinerová se-

známila ãleny rady s jejich úkoly.

Studenti 4. roãníkÛ zhlédli v Opavû diva-

delní pfiedstavení „Mary‰a“, které vyuÏijí

v literatufie.

14. fiíjna odjíÏdûly od ‰koly hned dva auto-

busy, a to do Bruntálu na soutûÏ o Evropské

unii, které se zúãastnila ãtyfii tfiíãlenná druÏ-

stva oboru Vefiejnosprávní ãinnost, a dále na

v˘stavu INVEX v Brnû, které se zúãastnily

druhé roãníky oboru Cestovní ruch a mana-

gement.

SoutûÏe O pohár polského konzula

v Zabkowicích v Polsku se 8. fiíjna zúãast-

nilo tfiíãlenné druÏstvo Primy.

Veletrhu vzdûlávání Gaudeamus v Brnû

nav‰tívili studenti 4. roãníkÛ, ktefií se zají-

mají o dal‰í studium na vysok˘ch ‰kolách.

V závûru mûsíce fiíjna (21. 10.) ãeká druÏ-

stvo studentÛ oboru Cestovní ruch a mana-

gement je‰tû soutûÏ v Turnovû, kde kaÏdo-

roãnû soutûÏí ve znalostech cestovního ru-

chu zástupci v‰ech ‰kol tohoto studijního 

oboru z celé âR. SSO· Prima R˘mafiov

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pfiipravilo pro milovníky pohybu

v‰ech vûkov˘ch kategorií

Cviãení s míãem mal˘m i velk˘m

Chcete - se zbavit bolestí pátefie?

- se uvolnit?

- posilovat?

- se pobavit?

pfiijìte si s námi zacviãit pod odborn˘m vedením
v sobotu 6. listopadu a ve stfiedu 17. listopadu

od 14.00 do 16.00
do malého sálu SVâ

cena: za jedno cviãení 40 Kã
studenti mají 17. listopadu 50 % slevu

s sebou: sportovní obuv a obleãení, pití
vlastní míãe nejsou podmínkou

pfiihlá‰ky a informace: Helena Tesafiová,
SVâ, tel.: 554 211 410

Stfiední odborné uãili‰tû
a Odborné uãili‰tû R˘mafiov

pofiádá

ve dnech 16. listopadu 2004
a 12. ledna 2005

vÏdy od 9.00

Den otevfien˘ch dvefií
Zájemci o studium

na ‰kole jsou srdeãnû zváni.
Ing. SoÀa Kováfiíková
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Riskantní pfiedjíÏdûní
se nevyplatilo

Pfied horizontem mezi obcemi

R˘mafiov a Stránské se v sobotu

9. fiíjna rozhodl pfiedjíÏdût fiidiã

Octavie vozidlo Peugeot a v mís-

tû, kde nemûl dostateãn˘ roz-

hled, pfiehlédl protijedoucí vÛz

·koda 120 fiidiãky z R˘mafiova.

Do‰lo ke stfietu obou vozidel, na

kter˘ch vznikla ‰koda za 110 ti-

síc korun. Pfii nehodû utrpûla fii-

diãka ‰kodovky zranûní a byla

pfievezena k hospitalizaci.

Dívku z R˘mafiova
vypátrali aÏ

v Uherském Hradi‰ti
Rodina oznámila veãer 11. fiíjna

na policejní sluÏebnû

v R˘mafiovû, Ïe pohfie‰uje sedm-

náctiletou dceru. Dívka byla na-

posledy spatfiena 8. fiíjna odpo-

ledne pfii odchodu z domu.

Pohfie‰ovaná v minulosti ode‰la

z bydli‰tû asi tfiikrát, ale vÏdy se

po dvou dnech sama dobrovolnû

vrátila domÛ. Po dívce bylo vy-

hlá‰eno pátrání. Ve stfiedu 13. fiíj-

na odpoledne ji policisté obvod-

ního oddûlení z Uherského

Hradi‰tû vypátrali v bytû tety je-

jí kamarádky.

PfiistiÏen pfii ãinu
Bruntálsk˘ policejní inspektor

zahájil 13. fiíjna trestní stíhání

tfiiatfiicetiletého muÏe z Bfiidliãné

pro pokus krádeÏe. Osmého záfií

se pokusil ve skladu podniku

v Bfiidliãné odcizit hliníkovou

cívku o hmotnosti 52 kg a v hod-

notû dva a pÛl tisíce korun.

Cívku shodil do fieky Moravice

s tím, Ïe ji pozdûji vyzvedne

a prodá ve sbûrnû druhotn˘ch su-

rovin. Pfii krádeÏi byl v‰ak vyru-

‰en zamûstnanci podniku

a z místa utekl. Zamûstnanci je-

ho lup zajistili a vrátili zpût.

Obvinûn˘ byl v posledních tfiech

letech uÏ trestán pro majetkovou

trestnou ãinnost.

KrádeÏ razítka
byla pfiekvalifikována

na trestn˘ ãin
Obvodní oddûlení Policie âeské

republiky R˘mafiov fie‰í pfiípad

krádeÏe, ke kterému do‰lo dopo-

ledne 5. fiíjna na mûstském úfia-

dû. Podezfiel˘ pachatel vyuÏil

momentální zaneprázdnûnosti

pracovnice, která mu vyfiizovala

opis rodného listu, a v nestfieÏe-

ném okamÏiku odcizil z krabice

za stolem kulaté razítko se stát-

ním znakem a názvem úfiadu.

Vûc byla nejdfiíve vzhledem

k cenû razítka, která ãiní asi 300

Kã, ‰etfiena jako pfiestupek proti

majetku, ale na základû opisu

rejstfiíku trestÛ podezfielého mla-

díka byla v pondûlí 11. fiíjna pfie-

kvalifikována na trestn˘ ãin krá-

deÏe a bude pfiedána sluÏebnû

kriminální policie a vy‰etfiování

k pfiípadnému zahájení trestního

stíhání.

Loupil zlato, ‰perky
a peníze

Policisté obvodního oddûlení

v Bruntále ‰etfií pfiípad krádeÏe,

kter˘ se stal v dobû od 7. do 17.

fiíjna v rodinném domku ve Val-

‰ovû. Neznám˘ pachatel uloupil

‰edesátileté majitelce ze ‰per-

kovnice v podkrovní místnosti

asi 30 - 40 ks zlat˘ch pfiedmûtÛ

(náu‰nice, pfiívûsky a fietízky).

Hodnota lupu byla vyãíslena na

60 000 Kã. To v‰ak neznámému

lapkovi nestaãilo. Jeho pozor-

nosti neunikla ani hotovost 

2 000 Kã, kterou objevil v noã-

ním stolku v majitelãinû loÏnici.

Vzal si úvûr
na cizí obãanku

Neznám˘ pachatel se 6. fiíjna do-

pustil podvodu v jedné z r˘ma-

fiovsk˘ch prodejen, kdyÏ k uza-

vfiení úvûrové smlouvy pouÏil

obãansk˘ prÛkaz, kter˘ mu ne-

patfiil. Majitelem prÛkazu je ãty-

fiiadvacetilet˘ muÏ, kter˘ jej

ov‰em ztratil. Na základû úvûro-

vé smlouvy pachatel v prodejnû

odebral zboÏí, mobilní telefony

s pfiíslu‰enstvím, v celkové hod-

notû 40 000 Kã. Nyní po nûm

pátrají r˘mafiov‰tí policisté.

Bûhem dovolené
mu zlodûj vykradl sklep
Nemilé pfiekvapení ãekalo na

majitele rodinného domku

z R˘mafiova, kdyÏ se vrátil po

dovolené domÛ. Dobu jeho ne-

pfiítomnosti vyuÏil zlodûj, kter˘

se násilnû vloupal do sklepních

prostor jeho domu, rozbil dvefie

a odvezl si horské kolo v hodno-

tû 11 000 Kã. KrádeÏ ‰etfií poli-

cisté z R˘mafiova.

Za ránu pûstí
trestní stíhání

Pfied nûkolika dny bylo zahájeno

trestní stíhání devûtatfiicetiletého

muÏe z R˘mafiova, kter˘ se mûl

dopustit v˘trÏnictví a ublíÏení na

zdraví. Je obvinûn, Ïe bûhem ve-

fiejné zábavy, která se konala 25.

ãervence v zahradû Hedvy, bez-

dÛvodnû fyzicky napadl o osm

let star‰ího muÏe a udefiil jej pûs-

tí do obliãeje. Po‰kozen˘ byl se

zlomen˘m nosem a lehk˘m

otfiesem mozku tfii dny hospitali-

zován v nemocnici a ze zranûní

se léãil aÏ do poloviny srpna.

Trestní stíhání v˘trÏníka je vede-

no na svobodû.

Zlodûj „oãesal“
dvû auta zároveÀ

Ve stfiedu 20. fiíjna odcizil nezná-

m˘ pachatel ze ·kody Felicie za-

parkované na OkruÏní ulici

v R˘mafiovû kompletní kola

s nov˘mi zimními pneumatika-

mi a ‰rouby v hodnotû 11 500

Kã. Pfii manipulaci navíc po‰ko-

dil práh vozidla a zpÛsobil tak

dal‰í ‰kody za nejménû 2 000

Kã. V dobû krádeÏe byla Felicie

odstavena na pfiepravním vozí-

ku, kter˘ byl zapojen za vozid-

lem VW Transporter. Ani toto

vozidlo nenechal pachatel bez

pov‰imnutí a ukradl z jeho pfied-

ní strany alespoÀ znak.

Dal‰í vykradená chata
Neznám˘ pachatel vyuÏil doby

od 4. do 18. fiíjna, po kterou byla

provádûna rekonstrukce objektu

rekreaãní chaty ve Staré Vsi,

a po rozbití sklenûné v˘plnû ok-

na v zadní ãásti objektu vnikl do-

vnitfi. V chatû vypáãil násilím

dvefie vedoucí do skladu a pak

mûl jiÏ voln˘ pfiístup do v‰ech

místností. Z objektu odcizil sadu

montáÏních klíãÛ, demontoval

a odnesl ‰est zásuvek, pût vypí-

naãÛ, kompletní rozvodnou skfiíÀ

a deset pro‰ívan˘ch dek.

Odcizením vûcí a po‰kozením 

oken a dvefií zpÛsobil majiteli

‰kodu ve v˘‰i více jak 10 tisíc

korun. Pfiípadem se dále zab˘vá

obvodní oddûlení Policie âeské

republiky v R˘mafiovû.

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

Auto skonãilo v potoce
Nedaleko Staré Vsi se 18. fiíj-

na pfiihodila autonehoda, pfii

níÏ havarované vozidlo skon-

ãilo v korytu potoka.

Sedmatfiicetiletá fiidiãka

Nissanu Almera nezvládla na

kluzké vozovce prÛjezd ost-

rou zatáãkou, najela na pra-

vou krajnici s mokr˘m ‰tûr-

kem a dostala smyk. Vozidlo

sjelo se silnice do potoka

a v nûm se pfievrátilo na bok.

¤idiãka utrpûla drobná povr-

chová zranûní, která na místû

o‰etfiil lékafi rychlé záchranné

sluÏby. Na voze vznikla ‰ko-

da okolo 50 000 Kã.
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Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost - listopad
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 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

MOS, s. r. o., Bfiidliãná
Kryt˘ bazén

VODNÍ AEROBIK
vhodn˘ pro v‰echny vûkové kategorie

Kdy? kaÏdé úter˘ a ãtvrtek 17.00 - 18.00

PomÛcky: aqua rukavice

aqua pásy

(v cenû cviãení)

Cena: 50 Kã/hod.

350 Kã pfiedplatné na 8 cviãení

Jak funguje cviãení ve vodû?
Se zapnut˘m nadlehãovacím pásem se vzná‰íte ve svislé poloze po krk

ve vodû. Nohy se nedot˘kají dna a tím jsou eliminovány ve‰keré nára-

zy. Voda klade odpor ve v‰ech smûrech, ve kter˘ch se pfii cviãení pohy-

bujete. JelikoÏ je tûlo zanofieno, dochází automaticky díky hydrostatic-

kému tlaku vody ke sníÏení hladiny krevního tlaku a ke zlep‰ení srdeã-

ní funkce pfii cviãení. Pfii pohybu ve vodním prostfiedí dochází ke zrych-

lení hojiv˘ch procesÛ svalÛ, ‰lach, kostí a kloubÛ.

Do cviãení se mÛÏete kdykoliv pfiipojit, neboÈ nejsou stanoveny v˘kon-

nostní, vûkové ani váhové kategorie. Cviãení je vhodné i pro seniory.

Informace na tel. 737 241 299

Kam na v˘let

K Jelení studánce pfies hfiebeny do údolí Merty
V˘chozí místo: sedlo Skfiítek, motorest, par-

kovi‰tû, zastávka autobusÛ.

Od motorestu pfiejdeme kolem sochy skfiítka

pfies silnici a od rozcestníku jdeme po zelenû

znaãené cestû (soubûh s ãervenou a Ïlutou)

k rozcestí Pod Ztracen˘mi kameny (1250 m).

Odtud jsou v˘hledy do údolí fiíãky Merty

a na Sobotínsko. Po krátké chvíli vyjdeme

z lesa a vystoupíme na hfieben. Míjíme ska-

liska Pece, Pecného, vrchol hory Bfiidliãné

(1358 m) a dojdeme k Jelení studánce (1311

m), prameni Podolského potoka, kde je útu-

lek proti nepohodû.

V dal‰í cestû pokraãujeme od rozcestníku

pfied studánkou Ïlutû znaãen˘m chodníkem.

Zaãínáme v serpentinách klesat do údolí aÏ

k âertovû stûnû (1080 m). Z nedaleké skály

se nám naskytne v˘hled do údolí Merty. Od

âertovy stûny stále klesáme loveck˘m chod-

níkem aÏ na Kosafie (645 m) v údolí Merty.

Zde odboãíme vlevo a po lesní silniãce podél

Merty dojdeme aÏ do obce Vernífiovice.

Pokraãujeme stále podél fiíãky po asfaltové

silnici aÏ dojdeme do Sobotína k Ïelezniãní

stanici. Zde odboãíme vlevo a modfie znaãe-

nou cestou dojdeme k sobotínskému zámku.

Projdeme zastavûnou ãástí a zaãneme stou-

pat na Smrãinu (615 m). Na Smrãinu se také

dostaneme pfied Sobotínem po ãervené. Na

Smrãinû odboãíme vpravo a v soubûhu s ãer-

venou znaãkou stoupáme pfies zaniklou osa-

du na Havraní vrch. Odtud sejdeme k hlavní

silnici. Zde odboãíme vpravo a po krátké

chvíli sestoupíme k chatû Ztracenka (705 m)

na Klepáãovû. Trasu mÛÏeme ukonãit jiÏ

v Sobotínû nebo u Ztracenky a vrátit se mÛ-

Ïeme autobusem. Pokud se rozhodneme po-

kraãovat, za Ztracenkou odboãíme na asfal-

tovou silniãku a zaãneme stoupat osadou

Klepáãov, aÏ dojdeme k dfievûnému kostelí-

ku sv. Jana Nepomuckého z roku 1783. Za

stálého stoupání dojdeme k hlavní silnici

a vrátíme se po modré k motorestu Skfiítek.

Pokud absolvujeme celou popsanou trasu, 

ujdeme 28 km.

Pobyt v nádhernû zbarvené pfiírodû v‰ak sto-

jí za to!  Miloslav PoÏár
(ãerpáno z R˘mafiovsk˘ch novin 11/96 -I)

Kilometry mistra republiky
Dne 4. fiíjna 2004 do‰el po více

neÏ 83 letech na konec své Ïivot-

ní cesty dlouholet˘ ãlen odboru

Klubu ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov

pan Miloslav PoÏár. Od mládí se

vûnoval sportu, aktivnû i jako

funkcionáfi. Cviãíval v Sokole,

byl trenérem a rozhodãím v ‰a-

chu, koncem padesát˘ch let mí-

stopfiedsedou OV âSTV Bruntál.

S turistikou zaãínal v sedmdesá-

t˘ch letech v R˘mafiovû, stal se

cviãitelem 2. tfiídy a spolu 

s p. Vychodilem, Vykoukalem,

MUDr. Nûmeãkem, ·ínem a dal-

‰ími byl u zrodu R˘mafiovské pa-

desátky. V devadesát˘ch letech

byl i aktivním a váÏen˘m ãlenem

oblasti KâT Jeseníky a ãlenem

v˘boru KâT R˘mafiov.

Za celou dobu své turistické ãin-

nosti podnikl stovky cest na mo-

torce, kole, lyÏích a pû‰ky, jako

úãastník domácích i zahraniãních

pochodÛ a turistick˘ch akcí, kte-

ré b˘valy fyzicky nároãné. Za

své nejvût‰í v˘kony povaÏoval

absolvování mezinárodní turis-

tické trasy Eisenach - Budapest

(procházející R˘mafiovem), cestu

kolem âeskoslovenska a v˘stupy

na padesát nejvy‰‰ích vrcholÛ

na‰í vlasti. Pfied osmi roky k nim

pfiibyl i jeho benefiãní 75 km

dlouh˘ pochod - pro v‰echny tá-

borníky, nároãné a otrlé turisty -

kter˘ pfiipravil ke svému Ïivotní-

mu jubileu. Pod jeho vedením se

‰lo za málo pfiíznivého poãasí ze

Starého Mûsta pod SnûÏníkem

do R˘mafiova tfii dny a nocovalo

se pod ‰irákem.

Na túry se pfiipravoval kaÏdoden-

ním tréninkem, pravidelnou chÛ-

zí, a kdyÏ v roce 1996 ãásteãnû

bilancoval celkovou délku v‰ech

sv˘ch cest, do‰el k ãíslu 80 tisíc

kilometrÛ. Za poslední roky

k nim pfiibylo je‰tû mnoho dal-

‰ích a lze tak fiíci, Ïe poãet jeho

odchozen˘ch a odjeÏdûn˘ch ki-

lometrÛ se urãitû blíÏil stu tisí-

cÛm. V‰echny akce, které absol-

voval, si zapisoval do sv˘ch van-

drovních kníÏek.

Hodnû se vûnoval propagaci tu-

ristiky na R˘mafiovsku a mrzelo

ho, Ïe se zde turistice vûnuje ma-

l˘ poãet mlad˘ch lidí. ¤íkal:

„Doba organizované turistice
pfiíli‰ nepfieje, snad je to tím, Ïe
dnes jsou lidé pfiíli‰ zamûstnaní
a na aktivní zapojení do odboru
jim nezb˘vá ãas. Pohyb a zdrav˘
Ïivotní styl, kter˘ ovlivÀuje na‰e
zdraví a celkovou pohodu, v‰ak
nic nenahradí.“
Sv˘m pfiístupem k Ïivotu, hou-

Ïevnatostí a vytrvalostí mÛÏe b˘t

pfiíkladem nejen turistÛm a dal-

‰ím sportovcÛm, ale celé vefiej-

nosti. Hana Ka‰parová

PPfifiíí‰‰ttíí   vvyyddáánníí  RR˘̆mmaafifioovvsskkééhhoo  hhoorriizzoonnttuu  bbuuddee  
vv  pprrooddeejjii   mmiimmoofifiááddnnûû  aaÏÏ  zzaa  ttfifiii   tt ˘̆ddnnyy  tt .. jj ..

vv  ppáátteekk  1199..  lliissttooppaadduu  22000044
uuzzáávvûûrrkkaa  pprroo  vvyyddáánníí  2200//22000044  bbuuddee  1111..   1111..   22000044
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Ti, kdo jsou sami se sebou spokojeni, mají ‰patn˘ vkus. 

Honoré de Balzac
Známá i neznámá v˘roãí

30. 10. 1959 premiérou hry âlovûk z pÛdy bylo v ulici Ve Smeãkách 

otevfieno divadlo Semafor - 45. v˘roãí

31. 10. Svûtov˘ den spofiení, vyhlá‰en v roce 1924 na 1. kon-
gresu spofiitelÛ v Milánû

31. 10. Den UNICEF 31. 10. 1879 nar. Karel Ha‰ler, písniãkáfi 

a herec, (zemfi. 21. 12. 1941 v koncentraãním tábofie 

Mauthausen) - 125. v˘r. narození

31. 10. 1944 nar. Jana Koubková, jazzová zpûvaãka a skladatelka 

- 60. v˘r. narození

1. 11. 1919 nar. Radovan Lukavsk˘, herec - 85. v˘r. narození

1. 11. 1974 zemfi. Franti‰ek Muzika, malífi (nar. 2. 6. 1900) - 30. v˘r. úm.

3. 11. 1784 nar. Antonín Mánes, malífi (zemfi. 23. 7. 1843) - 220. v˘r. nar.

3. 11. 1899 nar. Otomar Korbeláfi, herec (zemfi. 30. 11. 1976) 

- 105. v˘r. narození

4. 11. 1619 Fridrich Falck˘ korunován na ãeského krále - 385. v˘r.

4. 11. 1934 nar. Miroslav Ondfiíãek, kameraman - 70. v˘r. narození

9. 11. 1034 zemfi. Oldfiich, ãesk˘ kníÏe - 970. v˘r. úmrtí

druh˘ ãtvrtek Svûtov˘ den jakosti (kvality), vyhlásila Evropská orga-
v listopadu nizace pro jakost (EOQ), slaví se od roku 1989, v âR

svátek zaji‰Èuje âeská spoleãnost pro jakost
11. 11. Den veteránÛ, svátek pfiipomíná ukonãení 1. svûtové vál-

ky, oslavy jsou vûnovány Ïijícím i mrtv˘m veteránÛm vá-
lek vÛbec, v âR se slaví poprvé od roku 1999; tento den -

také souvisí s tzv. poppy day - z angl. den máku (symbo-
lem vzpomínkov˘ch slavností je kvût vlãího máku, kter˘
pfiipomíná, Ïe ve váleãn˘ch dobách se na neobdûlan˘ch
polích dafiilo jen tomuto planému kvítku)

11. 11. Den proti drogám
11. 11. 1939 zemfi. Jan Opletal, student medicíny, kter˘ byl tûÏce zra-

nûn pfii protinacistické demonstraci 28. 10. 1939 - 65. v˘r. úm.

11. 11. 1974 zemfi. Jan Kodet, sochafi (nar. 1. 6. 1910) - 30. v˘r. úm.

12. 11. 1989 svatofieãení AneÏky âeské - 15. v˘roãí

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - ¤ÍJEN 2004

4. 11. SVâ 11.00 Keramická dílna pro Zv·

5. 11. SVâ 9.00 Keramická dílna pro Zv·

13.30

5. 11. SVâ 20.30 Taneãní lekce pro dospûlé

6. 11. SVâ 14.00-16.00 Cviãení s míãem

11. 11. SVâ 8.00 Keramická dílna

pro Z· Bfiidliãná

12. 11. SVâ 11.00 Keramická dílna pro Zv·

13. 11. SVâ 13.00 Vafiení v klubu

13. 11. SVâ 10.00-12.00 Poãítaãe pro dûti

17. 11. SVâ 14.00-16.00 Cviãení s míãem

17. 11. SVâ 17.00 Setkání 70 a 75let˘ch obãanÛ

s pfiedstaviteli mûsta

18. 11. kino 11.30 Údolí Moraãa 

- pofiad pro 6.-9. Z·

19. 11. SVâ 20.30 Taneãní lekce pro dospûlé

20. 11. SVâ 15.00 Sobotní keramická dílna 

pro dûti a rodiãe

22. 11. kino 9.20 âarování kolem malování 

10.45 - M· + 1.-5. Z·

25. 11. SVâ 8.00 Keramická dílna pro Zv·

26. 11. SVâ 20.30 Taneãní lekce pro dospûlé

27. 11. SVâ Krajsk˘ pfiebor ve stolním tenise

10.00 SVâ R˘mafiov - EMPAX Mikulovice B

14.00 SVâ R˘mafiov - TJ Krnov B

29. 11. SVâ 18.00 Koncert Talianky

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Tereza Kreãmerová  ............................................................  Edrovice

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

Koloman Didiá‰ - R˘mafiov .................................................... 82 let

Veronika Chibici - R˘mafiov ................................................... 84 let

RÛÏena ·puláková - R˘mafiov ................................................. 84 let

Jan KoÀafiík - R˘mafiov .......................................................... 88 let

Marie Vincourová - R˘mafiov .................................................. 90 let

Josef Tomov - R˘mafiov ........................................................... 91 let

Rozlouãili jsme se
Marie Gabrhelíková - Malá Morávka ...................................... 1914

Karolína Berkyová - R˘mafiov ................................................. 1935

Matrika MûÚ

Pranostiky na mûsíc listopad
• Listopadové hfimûní p‰enici ve zlato mûní.

• Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima aÏ k létu.

• KdyÏ dlouho listí nepadá, tuhá zima se pfiikrádá.

• KdyÏ se v listopadu hvûzdy tfipytí, mrazy se brzo uchytí.

• Listopadové snûÏení ne‰kodí vÛbec osení.

• V listopadu pfiíli‰ mnoho snûhu a vody, to známka pfií‰tí neúrody.

• Nepfiijde-li sníh na V‰e svaté v noci, pfiijde o svatém Martinû se v‰í

mocí.

• KdyÏ na Du‰iãky jasné poãasí panuje, pfiíchod zimy to oznamuje.

• Na svatého Martina koufiívá se z komína.

• Pfiijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.

• MartinÛv led bude vodou hned.

• Poãasí o svaté AlÏbûtû povídá, jak bude v létû.

• Na svatou Katefiinu schováme se pod pefiinu.

• Katefiina na blátû, Vánoce na ledû.

• Na svatého Ondfieje se nûkdy ãlovûk ohfieje.

• OndfiejÛv sníh zÛstane leÏet sto dní.

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pofiádá

Burzu sportovních
a turistick˘ch potfieb

ãtvrtek 18. 11. 10.00 - 12.00 pfiíjem
16.00 - 17.30 pfiíjem

pátek 19. 11. 10.00 - 12.00 pfiíjem, prodej
13.00 - 17.00 pfiíjem, prodej

sobota 20. 11. 8.00 - 12.00 pfiíjem, prodej
pondûlí 22. 11. 14.30 - 17.00 pfiíjem, prodej
úter˘ 23. 11. 16.00 - 17.30 prodej, v˘dej
stfieda 24. 11. 13.00 - 17.00 prodej, v˘dej

Stfiedisko volného ãasu, OkruÏní 10, R˘mafiov

Pfiijímáme a nabízíme:
sportovní v˘zbroj a v˘stroj - lyÏe, hole, brusle,

boty, sánû, boby, hokejky, rukavice.
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

pátek 29. fiíjna 19.30

âesk˘ sen
Reality show (âR 2004)

Je 31. kvûtna 2003 a na parkovi‰ti v praÏsk˘ch LetÀanech se tlaãí ví-

ce jak 3000 nedoãkav˘ch lidí. Mnozí z nich svírají igelitky, nûktefií

jsou vyzbrojeni ta‰kou na koleãkách. Na pódium vybíhají manaÏefii

hypermarketu âesk˘ sen a pfiestfiihnou pásku. Ochranka odstraÀuje

zábrany, dav se dává do pohybu. K hypermarketu zb˘vá je‰tû 300

metrÛ. Lidé se rozbûhnou... Chvíli na to nejrychlej‰í z nich onûmí:

místo vysnûného hypermarketu pfied nimi stojí jen velká filmová ku-

lisa... První ãeská filmová reality show o hypermarketu, kter˘ nebyl.

MládeÏi pfiístupn˘

sobota 30. fiíjna 19.30

Idioti
Podobenství (Dán/Fr/It/Niz/Nûm/·védsko 1998)

Film Larse von Triera natoãen˘ podle pravidel hnutí Dogma 95 za-

chycuje partu tfiicátníkÛ, ktefií se realizují ãi odreagovávají pfiedstírá-

ním mentálního postiÏení a konfrontací s „normálním“ svûtem.

Naturalistick˘ snímek, oznaãovan˘ za skandální, pfiedkládá zásadní

otázku, zda ‰ílenství, aÈ skuteãné nebo pfiedstírané, není v souãasné

spoleãnosti nakonec normálnûj‰ím projevem existence neÏ konform-

ní pfiistoupení na obecné zásady. Pfiístupn˘ od 15 let

pátek 5. listopadu 19.30

Monty Python: Smysl Ïivota
Satira (VB 1983)

BÛh stvofiil nebe i zemi za ‰est dní... a Monty PythonÛm staãí deva-

desát minut na to, aby v‰echno pfiekroutili. Série filmov˘ch skeãÛ, je-

jichÏ pojítkem je hledání smyslu Ïivota, moÏná nedává odpovûì na

základní filosofickou otázku, ale zato si mÛÏete b˘t jisti, Ïe se po

shlédnutí tohoto filmu na Ïivot rozhodnû nebudete dívat stejnû jako

dfiív. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 6. listopadu 19.30

MÛj soused zabiják 2
Akãní komedie (USA 2004)

V pokraãování populární krimi-komedie MÛj soused zabiják si b˘val˘

nájemn˘ vrah Bruce Willis uÏívá poklidného Ïivota v Mexiku, vzdálen

od své pfiedchozí ru‰né existence. Domáckému leno‰ení se mÛÏe bez

obav vûnovat jen proto, Ïe byl pfied ãtyfimi lety oficiálnû prohlá‰en za

mrtvého. Jednoho dne se v‰ak u jeho dvefií objeví roztrÏit˘ Matthew

Perry, aby udûlal konec jeho pohodû. Mafie mu totiÏ unesla manÏelku,

jako pomstu za nevyfiízené úãty. Pfiístupn˘ od 12 let

pátek 12. listopadu 19.30

Monty Python a svat˘ grál
Parodie (VB 1974)

Dal‰í filmová hfiíãka populární britské skupiny Monty Python, která

si tentokrát bere na mu‰ku legendu o králi Artu‰ovi a zavedená kli‰é

historick˘ch filmÛ. Samozfiejmû Ïe nezbytnou ingrediencí této podí-

vané bude notná dávka ãerného humoru, kter˘ ãlenové legendární

skupiny dokáÏou vÏdy podat s pÛvabem, lehkostí, hravostí a vytfiíbe-

n˘m smyslem pro morbiditu i absurditu. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 13. listopadu 19.30

Já, robot
Akãní sci-fi (USA 2004)

Je rok 2035. O blahobyt lidí se starají zástupy robotÛ. Uklízejí, vafií,

venãí psy... Jejich v˘robce, mamutí spoleãnost U. S. Robotics, se

chystá zaplavit trh nejnovûj‰ími modely. Jedinû detektiv Del Spooner

(Will Smith), kter˘ se obléká v retrostylu zaãátku jedenadvacátého

století, má pravûké stereo a kdesi v zapadlé garáÏi dokonce ulitou

motorku na benzinov˘ pohon, nad‰ení lidstva roboty nesdílí. Naopak

- vÛbec tûm kraksnám nevûfií. Film inspirovan˘ slavn˘m románem

Isaaca Asimova. Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 14. listopadu !! 17.00 !!

Shrek 2
Animovan˘ (USA 2004)

Pokraãování úspû‰né digitálnû animované moderní pohádky. Po ná-

vratu z líbánek najdou Shrek a Fiona pozvání k Fionin˘m rodiãÛm. Ti

ale opravdu nemají vÛbec Ïádnou radost z toho, Ïe se z Fiony stala

zlobrynû. A je‰tû ke v‰emu je provdaná za Shreka! MládeÏi pfiístupn˘

a Filmového klubu

Jesenická pfiíroda ve v˘stavách Galerie Octopus

Obû v˘stavy s pfiírodní tematikou, které nyní probíhají v Galerii Octopus pfii Mûstském muzeu,
jsou pro neb˘val˘ zájem prodlouÏeny aÏ do nedûle 7. listopadu.

25. 9. - 7. 11.
Franti‰ek âermák, Miloslav Marek: Krása nerostÛ - v˘stava minerálÛ a dekoraãních kamenÛ

Vladislav LaÏa: Skvosty jesenick˘ch hor - v˘stava barevn˘ch fotografií
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Mûstská knihovna

Nemusí‰ znát v‰echno, staãí vûdût, kde to najít!
aneb Jak se uãí „jinak“

KdyÏ se fiekne mûstská knihovna, vût‰ina lidí

si pfiedstaví místo, kde se dají vypÛjãit kníÏky.

Pro na‰i ‰kolu je to také oblíbené vyuãovací

místo. Chodíme s dûtmi na knihovnické lekce

a besedy o knihách, které pfiipravují ‰ikovné

paní knihovnice. Pro Ïáãky je to pfiíjemná

zmûna - opustí na chvíli lavice a vstoupí do

svûta knih, kde mohou pfii ãtení polehávat po

pol‰táfiích a obãas dostanou za správnou odpo-

vûì i sladkou odmûnu.

Nûkteré tfiídy také vyuÏívají moÏnosti vypÛj-

ãování knih na spoleãnou prÛkazku.

Pravidelnû jednou za mûsíc si jdeme vypÛjãit

kaÏd˘ jednu kníÏku podle svého v˘bûru.

Nûkoho zajímají konû, jiného dobrodruÏství,

pohádky nebo encyklopedie. Proã by mûli

v‰ichni ãíst stejnou mimoãítankovou ãetbu?

Uãitelka lehce zjistí, co zajímá kterého Ïáka

a na jaké ãtenáfiské úrovni kdo je. Má ãas po-

radit jednotlivcÛm, ktefií nevûdí, co by si sami

vybrali. A dûti si doporuãují knihy vzájemnû.

Baví je to a uãí se, aniÏ by si to uvûdomovaly.

Navíc se nauãí chodit do knihovny pravidelnû

a ideální by bylo, kdyby zde hledali kromû zá-

bavy také pouãení a informace.

To nás inspirovalo k vytvofiení projektu

„Knihovna = zdroj informací“. KdyÏ jsme

s paní knihovnicí Petrou Klimentovou do-

mlouvaly termín, mûla jsem za to, Ïe v‰echno

pfiipravím a ona pak bude dûtem radit co kde

najít. Hned se nápadu chytla, vyuÏila sv˘ch

zku‰eností a znalostí a pfiipravila pro nás per-

fektní speciální knihovnick˘ projekt. Chceme

jí i jejím kolegyním moc podûkovat. Na dûti

ãekaly archy s rÛzn˘mi otázkami a úkoly.

PáÈáci rozdûlení do skupin dostali nûkolik hro-

mad encyklopedií a snaÏili se zjistit, co je to

meandr, koalice nebo islám, kdo je kdo, hleda-

li zajímavosti z oblasti zemûpisu i pravopisu.

Pracovali velice intenzivnû a se zápalem, kte-

r˘ není ve ‰kolních lavicích vidût tak ãasto.

Hlavním cílem bylo nauãit se orientovat v en-

cyklopediích a vybrat pro jednotlivé otázky

z rÛzn˘ch oblastí tu správnou knihu. Zpoãátku

nûktefií hledali hlavní mûsta státÛ ve Slovníku

cizích slov nebo erb Moravského Berouna ve

Slovníku spisovatelÛ. Dûti se v‰ak brzy zori-

entovaly a pfii závûreãném procházení otázek

si spoustu odpovûdí pamatovaly i bez papíru!

Do‰lo i na informace na internetu a ukázky

hezk˘ch v˘ukov˘ch programÛ na poãítaãi.

TakÏe aÏ si pfií‰tû ve ‰kole fiekneme: „... a za

domácí úkol zjistûte nûjakou zajímavost

o Francii...“, moÏná pÛjdou do knihovny hle-

dat informace i ti Ïáci, ktefií si doposud nevûfii-

li, Ïe by vûdûli KDE TO NAJÍT.

Dûkujeme a tû‰íme se na dal‰í spolupráci!

Mgr. Marcela Tauferová, Z· 1. máje 32

Monty PythonÛv létající svût
¤íká se, Ïe kaÏd˘ národ má svÛj 

osobit˘ smysl pro humor. Britové

jsou povûstní such˘m humorem

dokonal˘ch gentlemanÛ, aãkoliv

britská komika posledních deseti-

letí, zejména ta profilující se

v tvorbû televizních skeãÛ, tento 

ustálen˘ obrázek v˘raznû naru‰u-

je. Vycházejíce z pofiadÛ Mr.

Beana alias âerné zmije ãi Monty

Pythonova létajícího cirkusu, 

oznaãili bychom typicky britsk˘

humor spí‰e za drsn˘, ãern˘, paro-

dick˘ a neuvûfiitelnû poÈouchl˘.

Monty Python’s Flying Circus ne-

boli Monty PythonÛv létající cir-

kus není název Ïádné koãovné

spoleãnosti artistÛ, jak by se mohl

nûjak˘ neomluviteln˘ zpozdilec

snadno domnívat, ale legendární

‰estiãlenné skupiny britsk˘ch ko-

mikÛ, ktefií si získali nejen v rod-

ném království, ale v posledních

letech i u ãesk˘ch divákÛ neb˘va-

lou pfiízeÀ díky sérii televizních

skeãÛ pod názvem A teì nûco úpl-
nû jiného (And now something
completly different). Skupina ne-

soucí podivné jméno, obvykle krá-

cené na pouhé Monty Pythoni, se

zformovala v roce 1969. V kvûtnu

toho roku se Terry Gilliam, Eric

Idle, Terry Jones, Michael Palin,

John Cleese a Graham Chapman

poprvé setkali na pÛdû stanice

BBC, která jim záhy nato dala pro-

stor pro natáãení vlastního pofiadu.

Seriál ostfie satirick˘ch skeãÛ, pl-

n˘ch absurdního, místy aÏ drastic-

kého humoru a propojen˘ch dada-

istick˘mi kreslen˘mi prostfiihy

Terryho Gilliama, parodoval nejen

televizní kulturu, ale vÛbec celou

britskou realitu sedmdesát˘ch let.

PfiestoÏe jeho zacílení bylo dost

vyhranûné, kdyÏ se Monty Pythoni

dostali v devadesát˘ch letech na

ãeské obrazovky, nemíjelo se ani

u nás úãinkem.

Kapitolou samou o sobû je monty-

pythonovská filmografie. Bûhem

existence skupiny vzniklo spoleã-

n˘m autorsko-reÏisérsko-herec-

k˘m (ãlenové skupiny hrají v‰ech-

ny hlavní role, vãetnû Ïensk˘ch)

úsilím ãlenÛ Monty Pythonova lé-

tajícího cirkusu pût celoveãerních

filmÛ. První nese název televizní

série A teì nûco úplnû jiného
(1971) a v souladu s tím obsahuje

to nejlep‰í z televizních pofiadÛ,

sestfiíháno a zkomponováno do

filmového rozmûru. Druh˘ film

Monty Python a svat˘ grál (1974)

je jiÏ dílem samostatn˘m. Rukopis

pythonovsk˘ch seriálÛ je v nûm

pfiesto znát, neboÈ snímek dodrÏu-

je rozvolnûnou kompozici jednot-

liv˘ch scén, odkazujících k Ïánru

skeãe. Film námûtovû ãerpá ze

slavného a na britském území do

té doby nedotknutelného cyklu ar-

tu‰ovsk˘ch legend. Pfiíbûh krále

Artu‰e a jeho rytífiské v˘pravy za

svat˘m grálem, nádobou, do níÏ

pfii ukfiiÏování kapala Kristova

krev, získal v pythonovské verzi

neb˘valou podobu. R˘mafiovsk˘

divák se s ní mÛÏe poprvé sezná-

mit na filmovém plátnû, a to v pá-

tek 12. listopadu ve Filmovém

klubu.

Ani v pofiadí tfietí film skupiny

Monty PythonÛv Îivot Briana
(1979) se heretické parodiãnosti

nevzdal. Tentokrát se jeho inspira-

cí staly reálie Ïivota a umuãení

Krista, nahlíÏené oãima jeho ménû

známého souãasníka Briana

Kohna, mylnû povaÏovaného za

Mesiá‰e. Osudy Briana, zmítaného

vírem událostí, které není s to 

ovlivnit, poboufiily kfiesÈanskou

církev, aãkoliv byla jejich pro-

stfiednictvím zesmû‰Àována niko-

liv Kristova autorita, ale britská

politická scéna, plná zkostnatûlosti

i rádoby revoluãních hnutí, která

spí‰e neÏ k ãinÛm inklinují k vel-

k˘m slovÛm. Monty PythonÛv
Îivot Briana byl natáãen dlouho

a s velk˘mi obtíÏemi, jeho bolest-

n˘ zrod se v‰ak vyplatil a snímek

je dosud povaÏován za nejlep‰í

a nejucelenûj‰í dílo skupiny.

R˘mafiovsk˘ Filmov˘ klub jej bu-

de promítat v pátek 19. listopadu.

Ani poslední montypythonovsk˘

film se nenatáãel zrovna snadno.

Skupina si proto „odskoãila“ od-

poãinout a vydûlat finanãní pro-

stfiedky na jeho realizaci do ame-

rické továrny na sny. Jejich Ïivé

vystoupení v Holywood Bowlu

bylo zaznamenáno a uvedeno jako

v pofiadí ãtvrt˘ film pod názvem

Monty Python v Holywoodu
(1982). O rok pozdûji koneãnû

vznikl pát˘ snímek, oznaãovan˘ za

nejkontroverznûj‰í a nejdivoãej‰í:

Monty PythonÛv smysl Ïivota
(1983). Pythoni se v nûm opût vrá-

tili k osvûdãené skeãovité formû,

propojené kreslen˘mi gagy.

Snímek uvádí pfiedfilm Terryho

Gilliama Crimsonova permanent-
ní poji‰Èovna. Následující fietûzec

absurdních scén zobrazuje rÛzné

okamÏiky lidského Ïivota (vidûné-

ho oãima rybiãek v akváriu) a po-

stupnû se dobírá k zodpovûzení ti-

tulní otázky po jeho smyslu. Îe

ov‰em nepÛjde o Ïádné suché filo-

sofování, se mÛÏe divák pfiesvûdãit

ve Filmovém klubu v pátek 5. li-

stopadu. ZN

Foto: autorka
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Posledním muÏsk˘m potomkem

janovické linie HoffmannÛ byl

Vofgang Bedfiich (*1631) a stal se

univerzálním dûdicem podle do-

jemné otcovy závûti „milované-

mu synáãkovi“ z roku 1640, kte-

rou Vofgang Hoffmann z Grün-

büchlu a Janovic podepsal v pol-

sk˘ch Gostovicích. Nezapomnûl

v‰ak ani na malou dcerku Annu

Barbaru a zavázal nyní devítileté-

ho suverénního pána Vofganga

Bedfiicha, aby ji vyplatil vûnem

30 000 tolarÛ. Je sice zajímavé,

Ïe pfii ve‰keré nenávisti a netole-

ranci k luteránovi Volfgangovi

a jeho protestantské Ïenû se císafi

ani jeho úfiedníci nijak pfiímo ne-

dotkli rodiny a jejího majetku, ba

Ïe mohly Ïeny jinovûrcÛ pode-

zfiel˘ch z odboje proti panovníko-

vi nadále zÛstat a hospodafiit na

dûdiãném panství. To v‰ak vÛbec

neznamená, Ïe jejich dal‰í Ïivot

v zemi byl procházkou rÛÏov˘m

sadem. Volfgang Bedfiich s mat-

kou Katefiinou Barborou a pozdû-

ji s manÏelkou Marií Magdalenou

z Losensteinu zÛstávali nadále

vûfiícími protestanty, a tak se jako

nekatolíci pfiímo svého dûdictví

léta nesmûli ujmout. Zatím niãila

panství i vyvraÏìovala poddané

poslední a nejstra‰livûj‰í fáze tfii-

cetileté války, válka ‰védská

(1631-1648).

Je‰tû roku 1652 vytrvával

Bedfiich v otcovské vífie, proto

musel se svou mladou Ïenou,

sestrou a matkou Katefiinou, pro-

hla‰ovanou za neústupnou here-

tiãku a podezíranou ze spiknutí

proti císafii, uprchnout pfied pro-

následováním do Slezska. Doba

se jiÏ zmûnila a rodina, pokud ne-

chtûla úplnû zchudnout, musela

nakonec ustoupit hrubému nátla-

ku. A tak nezlomná Katefiina

Barbara Gillisová - Hoffmannová

jistû s nezmûrn˘m sebezapfiením

kapitulovala a pfiipustila konverzi

svého vnuka a snachy ke katolic-

tví. Vofgang Bedfiich se s chotí

Marií Magdalénou nakonec pod-

fiídili katolickému kfitu v ¤ímû ro-

ku 1655, pak se koneãnû mohli

vrátit na zpusto‰en˘ majetek, kte-

r˘ vedle panství janovického

a louãského dvora obsahoval

i majetky na Tû‰ínsku, v Le‰né

a na Vla‰icích.

Panství janovicko-rab‰tejnské za-

tím procházelo neuvûfiiteln˘m

martyriem. AÏ do roku 1642 byl

na panství vcelku klid, v˘robci

zbraní, hutníci i horníci, ale i do-

davatelé plátna, potravin a dal-

‰ích produktÛ v zapomenutém

koutu JeseníkÛ spí‰e válkou vy-

dûlávali. Na víru prost˘m luterá-

nÛm dosud nikdo v˘znamnûji ne-

sahal a jen obãasn˘ prÛchod cí-

safisk˘ch se neobe‰el bez rÛzn˘ch

excesÛ, Ïoldnéfii jako Ïold-

néfii, císafi‰tí nebo ne-

pfiátel‰tí, jedna ban-

da. Zvlá‰tû mûsto

se v‰ak dokázalo

vyhnout dranco-

vání a vypálení

‰tû-dr˘mi dary

nádhern˘ch jez-

deck˘ch pistolí,

jeÏ si pfied sedlo

jízdního konû do

kolter zastrkávali

rozmafiilí a parádi-

ví dÛstojníci.

·védy pfiivedl na ev-

ropské boji‰tû bojovn˘

král Gustav Vasa. Dostal hned

zpoãátku nûkolik lekcí od svého

rivala Albrechta z Vald‰tejna

a poslední z nich u Lützenu ne-

pfieÏil. Vald‰tejnovi tehdy uÏ zb˘-

valy jen dva roky do zrádné cheb-

ské vraÏdy. Pak se boje odehráva-

ly jinde, ale s vût‰í intenzitou se

vrátily 1639. Na R˘mafiovsko do-

lehly aÏ o svatodu‰ních svátcích

roku 1643. Bezohlední vojáci ge-

nerála Linharta Torstenssona do-

nutili po mûsíci obléhání ke kapi-

tulaci sovineckou posádku ¤ádu

nûmeck˘ch rytífiÛ a netrvalo

dlouho a rejtafii rytmistra

Kuklendera vypudili císafiskou

posádku i z Rab-‰tejna. Panství

tak zÛstalo na dlouh˘ch osm let

v nelidsk˘ch kle‰tích tvrd˘ch

a neoblomn˘ch ·védÛ. Neãetní

katolíci se zavãas skryli v hust˘ch

jesenick˘ch hvozdech, a pokud si

luteráni zpoãátku dûlali nûjaké 

iluze, pak je z nich jejich protes-

tant‰tí souvûrci okamÏitû vyvedli.

Ne‰lo jim o víru, navíc byli neú-

stupn˘mi kalvinisty, ale o kofiist,

stejnû jako vojákÛm císafie.

Zvlá‰tním fenoménem se stalo,

Ïe proti v‰emu smyslu ponechali

úfiedníky Volfganfga Bedfiicha

i se zámeck˘m hejtmanem Jifií-

kem Kleinem (do r. 1646), pÛ-

vodnû r˘mafiovsk˘m radním,

a pozdûji s jeho nástupcem Jifiím

Hassnikem nadále pracovat na

obsazeném Rab‰tejnû. Získali tím

zfiejmû pfiím˘ dohled a vliv na vy-

bírání v˘palného a uÏívání pro-

duktÛ panství. ·pinavou práci v˘-

bûrãích pfienechali úfiedníkÛm. To

v‰ak neznamená, Ïe v˘pady proti

poddan˘m a jejich Ïenám i dce-

rám ãi majetku nebyly na denním

pofiádku a Ïe neschytávali silné

i ménû vhodné mladíky a násilím

je neverbovali do sv˘ch fiídnou-

cích fiad. Mûsto muselo ze svého,

a jen za odmûnu zachování holé-

ho Ïivota dodávat zdarma

‰védské posádce stfieli-

vo, zbranû, obrok,

potraviny a ve‰ke-

ré potfiebné zboÏí.

Poddaní museli

slouÏit pfii vo-

jensk˘ch for-

mankách, roz‰i-

fiování a opra-

vování rab‰tejn-

ské fortifikace

a dal‰ích pracích,

pfiitom byli poni-

Ïováni, bezohlednû

biti a zraÀováni. Jejich

Ïeny a dcery se ãasto stá-

valy obûtmi znásilnûní, kaÏd˘

náznak nebo jen domnûnka odpo-

ru byla lámána muãením ãi vraÏ-

dou, zapálením domu ãi v lep‰ím

pfiípadû jeho dokonal˘m vydran-

cováním. Právo platilo jen pro ví-

tûze. Stovky fiemeslníkÛ pfii‰ly

o v‰e, sedláci nemûli co do úst

a jejich dûti umíraly na podv˘Ïi-

vu, v pokladnicích uÏ nebylo ani

gro‰íku, objevili se udavaãi, zá-

vist a nepfiedstavitelná hrubost

soldatesky na‰la své následovníky

i mezi lidmi z panství. Rozmohly

se zloãiny a kdejak˘ mrtv˘ ãi 

okraden˘ se svádûl na tak dost

hrubé vojáky. Docházelo k hro-

madn˘m útûkÛm. Lidé se zaãali

obracet k poslední záchranû -

k povûrám. Nikdo se nevzdûlával,

vÏdyÈ se Ïilo ze dne na den, kde-

pak byly dfiívûj‰í doby Hoffman-

nÛ. A to je‰tû nestaãilo, neustálé

prÛtahy a loÏírování rÛzn˘ch od-

dílÛ roznesly epidemie. Je znám

pfiíbûh hrobníka, kter˘ mûl na pfií-

kaz radních zakopat v lese mrtvé-

ho ·véda. Lakom˘ nebo asi spí‰e

úplnû zchudl˘ chlapík se zhlédl

ve stfiíbrem protkávaném kabátci

neboÏtíka, bÛhvíkde jej voják 

ukradl, a nechal si jej. Vrátil se

s ním do svého domku ve mûstû

a s ním pfiinesl i hrÛzn˘ mor, kte-

r˘ vojáka neãekanû sklátil. Stovky

lidí zaplatily Ïivotem za hamiÏ-

nost hrobníka.

Poslední ‰védské jednotky odtáh-

ly na sever aÏ roku 1650, tedy

dva roky po vestfálském míru,

kter˘ ukonãil válku pro úplné vy-

ãerpání zdrojÛ celé Evropy.

Mlad˘ Hoffmann se vrátil k z po-

loviny vyhofielému a zanedbané-

mu mûstu se 116 zbyl˘mi a vût‰i-

nou polorozpadl˘mi domy, v ni-

chÏ se s obtíÏemi drÏelo pfii Ïivo-

tû zbyl˘ch ‰est set obyvatel, asi

polovina pÛvodního poãtu. Pfii‰el

do zemû zpusto‰en˘ch vsí a mezi

zbytek podezírav˘ch, vychrtl˘ch

a zdivoãel˘ch obyvatel. Je‰tû

pfiedtím, neÏ se koneãnû mohl

ãerstv˘ katolík ujmout dûdictví,

zaãali lidé s obnovou, která po-

stupovala obdivuhodn˘m tem-

pem a s pomocí pansk˘ch úfiední-

kÛ, ktefií dosud uÏ‰í R˘mafiovsko

spravovali jménem vrchnosti.

Sympatick˘ v˘voj v‰ak nedoká-

zal zacelit hluboké rány v rodi-

nách, které pfieÏily. Chudoba zÛ-

stávala trval˘m jevem, mravy sil-

nû poklesly a dÛchody z panství

se jen pomalu vzpamatovávaly ze

‰védské „péãe“. StûÏí tak pfiímo

navázat na toleranci HoffmannÛ,

jeÏ by b˘vala vykládána spí‰e ja-

ko slabost neÏ jako humánní ãin.

Okupace v lidech zakofienila hlu-

bokou nedÛvûru, ale i neúctu k Ïi-

votu a nevíru v budoucnost.

Také nov˘ Hoffmann vyrÛstal

v neustál˘ch obavách a nervozitû,

zaÏil své jiÏ jako mal˘ chlapec,

snad právû z uveden˘ch dÛvodÛ

nemûl, ale ani nemohl mít míru

tolerance sv˘ch pfiedkÛ, koneãnû

ani zmûnûná situace mu pfiíli‰

velk˘ prostor pro humanitu nepo-

skytovala. âerstv˘ konvertita byl

moÏná právem podezfiíván z vlaÏ-

nosti k nové vífie a stal se je‰tû

k tomu pánem zatvrzel˘ch luterá-

nÛ, k nimÏ je‰tû nedávno se svou

matkou patfiil. Janovická ãást

R˘mafiovska zÛstávala nadále

pfieváÏnû protestantská a na

R˘mafiovû zároveÀ tkvûlo stigma

zrady císafie ve válce ãeské i ve

spojení s Dány jen o pár let po-

zdûji. Nic nebylo zapomenuto

a centrem nepfiíjemného zájmu

jezuitÛ i olomoucké diecéze se re-

gion stal jiÏ roku 1657, kdy zde

zaãínala ne právû úspû‰ná rekato-

lizaãní misie.

Volf Bedfiich mûl upfiímn˘ zájem

co nejdfiíve tristní pováleãnou si-

tuaci stabilizovat, k tomu v‰ak

bylo zapotfiebí dostatek finanã-

ních prostfiedkÛ, které mu po-

chopitelnû chybûly. JenÏe nemû-

li je ani ostatní. První na ránû se

tak ocitl R˘mafiov a Jifií Arno‰t

Hassnik z Weitzenfeldu, zámec-

k˘ hejtman a nositel práva zastu-

povat vrchnost, uvûznil roku

1650 mûstské radní, protoÏe od-

mítali platit pfiedepsané danû, na

nûÏ obyvatelé prostû nemûli. To

Volfgang Bedfiich, poslední po meãi
Z historie
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v‰ak nestaãilo a vzápûtí vyuÏil

hejtman slabost samosprávy

k tomu, aby dostal do rukou

mûstská privilegia a v tichosti je

zlikvidoval. Nastala tedy situace

pfiipomínající trochu pozdûj‰í 

události na Chodsku, av‰ak prÛ-

bûh vûci nabral zakrátko zcela ji-

n˘ smûr. Mûstu se zdafiilo vyslat

do Vídnû na císafisk˘ dvÛr repli-

ku s prosbou o zachování a po-

tvrzení dosavadních práv, jeÏ

mûsto získalo od ãesk˘ch panov-

níkÛ, a císafi dotãen drzostí jaké-

hosi erbovního provinãního úfied-

níãka, kter˘ chtûl ru‰it v˘nosy

králÛ a císafiÛ, privilegia pfies

v‰echny v˘hrady k r˘mafiov-

sk˘m anomáliím (zrada, hereze)

jiÏ roku 1654 znovu spravedlivû

potvrdil. S neobyãejnou velkory-

sostí tedy nevyuÏil ‰patné situa-

ce. Hassnik (moÏná pÛvodem

ãesk˘ Chasník) sice o krok 

ustoupil, ale vzdálen˘ monarcha

mu mnoho strachu nenahnal

a hejtman obdafiil mûsto dal‰ími

ústrky a vyvolal fiadu soudních

sporÛ, jeÏ ukonãila 1657 zcela

nová smlouva mûsta s Volfgan-

gem Bedfiichem v Brnû. Privile-

gia byla tentokrát sice opût po-

tvrzena v plné ‰ífii, ale zároveÀ

poddan˘m uloÏena absolutní

a vûãná poslu‰nost. Koneãnou

teãku za spory v‰ak uãinil

v Bratislavû 23. srpna 1662 aÏ

císafi Leopold.

Hoffmannská péãe o podfiízené

v‰ak obãas probleskla i u tísnû-

ného Volfganga Bedfiicha. Roku

1661 nechal na své náklady po-

stavit na svou dobu moderní ‰pi-

tál pro své úfiedníky, sluÏebnic-

tvo a poãetnou ãeleì. MoÏná by

se R˘mafiovsko doãkalo za nové-

ho pána lep‰ích ãasÛ, neb˘t zá-

ludného osudu. V roce bratislav-

sk˘ch jednání pozval tehdy jiÏ

známého ranû barokního istrij-

ského stavitele italského pÛvodu

Alessandra Canevalla do

Janovic a dojednal s ním pfie-

stavbu jiÏ nedostaãujícího rene-

sanãního zámku svého pradûda

podle souãasn˘ch potfieb a nové-

ho stylu, aby mohl znovu slouÏit

jako reprezentativní ústfiední síd-

lo rodu. Práce zaãaly v roce

1663. Vzne‰en˘m manÏelÛm jiÏ

mnoho ãasu nezb˘valo, a kdyÏ

roku 1664 spolu nav‰tívili horké

láznû Landek, podlehli zde epi-

demii, jeÏ si tehdy nezadala

s morem. Nakazili se ãern˘mi

ne‰tovicemi a po neúspû‰ném lé-

ãení oba zemfieli. Poslední muÏ-

sk˘ pfiíslu‰ník janovické vûtve

rodu Volfgang Bedfiich

z Grünbüchlu a Stfiechova, sedû-

ním na Janovicích, a jeho Ïena

Marie Magdaléna z Losensteinu

odpoãívají dodnes svornû pod

dlaÏbou presbyteria farního

chrámu sv. archandûla Michaela.

ZÛstali po nich dva malí sirotci,

dívenky Jana Xaverie a Marie

AlÏbûta, a na ne‰Èastnou babiãku

Katefiinu znovu pfiipadla povin-

nost postarat se o panství i obû

dûdiãky a k její cti nutno dodat,

Ïe tak uãinila s vervou, jakou

byste stûÏí u staré Ïeny po tak

nelehkém Ïivotû oãekávali.

Roku 1667 se v‰ak rozÏehnala se

Ïivotem i ona, aniÏ se kdy vzda-

la svého luterského vyznání. 

Mgr. Jifií Karel

Studentsk˘ klub

Podveãer autorského ãtení zavr‰il soutûÏ Marie Kodovské
Dvanáctého listopadu uplyne dva-

náct let od smrti malífiky a básnífi-

ky Marie Kodovské, inzitní autor-

ky, která pfii‰la do R˘mafiova na

jafie roku 1946 ze Slovácka a Ïila

zde a tvofiila, v malém domku ve

staré ãásti mûsta, aÏ do svého sko-

nu v roce 1992. R˘mafiov se ne-

mÛÏe pochlubit tolika slavn˘mi

rodáky a usedlíky, jako tfieba v˘-

chodoãeská Litomy‰l, nûkolik by

se jich v‰ak v dlouhé historii mûs-

ta na‰lo a naivistka Kodovská, je-

jíÏ v˘tvarné práce jsou vystavová-

ny po celé Evropû, mezi nû roz-

hodnû patfií. Pfiesto v místû svého

mnohaletého pobytu pomalu upa-

dá v zapomenutí, bez jediné hma-

tatelné památky na svou pfiítom-

nost a na svou tvorbu.

KdyÏ se v bfieznu leto‰ního roku

zrodil nápad vyhlásit v R˘mafiov-

ském horizontu literární a v˘tvar-

nou soutûÏ, která by pfiedstavova-

la sondu do tvÛrãího potenciálu

na‰ich ãtenáfiÛ a prostfiednictvím

soutûÏních textÛ oÏivila stránky

tohoto periodika, naskytla se zá-

roveÀ pfiíleÏitost pfiipomenout

jméno Marie Kodovské. V‰e-

strannû nadaná autorka se tak sta-

la in memoriam patronkou na‰í

soutûÏe.

Marie Kodovská patfiila mezi

tvÛrce tzv. inzitní, tedy ne‰kole-

né, tvofiící spontánnû, absolutnû

svobodnû, bez odborné prÛpravy.

Pod dojmem tohoto faktu byla

koncipována i soutûÏ, která, roz-

dûlena pouze do ‰iroce vymeze-

n˘ch Ïánrov˘ch kategorií, mûla

b˘t otevfiena v‰em zájemcÛm bez

rozdílu vûku, vzdûlání ãi bydli‰tû

a nemûla potenciální zájemce 

omezovat ani tematicky. Nult˘

roãník prokázal, Ïe tato volnost

se pomûrnû dobfie osvûdãila, s v˘-

jimkou kritéria vûkového, které

bude v pfií‰tím roãníku omezeno

dolní hranicí 15 let.

Jak jiÏ bylo zmínûno, soutûÏ pro-

bíhala ve tfiech kategoriích, a to

poezie, próza a ilustrace. V‰echny

kategorie byly po dobu trvání

soutûÏe, tj. od bfiezna do záfií to-

hoto roku, otevfieny pro pfiíspûvky

rozmanitého Ïánrového i tematic-

kého zamûfiení, z nichÏ redakce

prÛbûÏnû vybírala texty a ilustrace

vhodné k oti‰tûní v novinách.

âtenáfii Horizontu tak mohli

v rubrice Studentského klubu,

kter˘ soutûÏ za‰tiÈoval, nepfietrÏitû

sledovat jednotlivé soutûÏní pfiís-

pûvky a porovnávat jejich úroveÀ,

originalitu a vyzrálost. MnoÏství

zaslan˘ch textÛ ov‰em neumoÏni-

lo publikovat v‰echny ukázky, na

nûkteré autory se nedostalo vÛ-

bec. Rozhodování redaktora, kte-

ré pfiíspûvky otisknout, záviselo

totiÏ nejen na jejich kvalitû, ale ta-

ké na faktorech technick˘ch, jako

je rozsah literárního textu, pfiípad-

nû v˘tvarná technika u ilustrací,

která musela vyhovovat ãernobí-

lému tisku novin.

Do Literární a v˘tvarné soutûÏe

Marie Kodovské se celkovû pfii-

hlásilo tfiiadvacet zájemcÛ. âtyfii

pfiíspûvky v‰ak musely b˘t ze

soutûÏe vyfiazeny, protoÏe nespl-

Àovaly ani základní pravidla a ne-

byly opatfieny kontaktem na auto-

ry. Do závûreãného vyhodnocení,

které probíhalo bûhem mûsíce zá-

fií, tak postoupilo devatenáct auto-

rÛ. Pfiekvapením pofiadatelÛ byla

skuteãnost, Ïe jen polovina z nich

Ïije v R˘mafiovû a nûktefií z mi-

mor˘mafiovsk˘ch úãastníkÛ do-

konce pocházejí z pomûrnû vzdá-

len˘ch míst na‰í republiky

(·umperk, ·ternberk, Fulnek,

Dívãí Hrad, Brno, Vysok˘ Újezd

v okrese Bene‰ov, Ostrava).

Povûdomí o soutûÏi i osobnosti

Marie Kodovské se tak proti oãe-

kávání pofiadatelÛ roz‰ífiila za hra-

nice r˘mafiovského regionu, tfie-

baÏe soutûÏ probíhala pouze na

stránkách místního tisku.

V kategorii poezie porota ve slo-

Ïení Vladimír Stanzel, Jan Pfiikryl

(za Studentsk˘ klub SVâ)

a Zdenka Pfiikrylová (za redakci

RH) zaznamenala

deset pfiispûvatelÛ,

v kategorii próza

dvanáct úãastníkÛ

a v kategorii ilus-

trace dva - z tohoto

dÛvodu nebylo

v poslednû jmeno-

vané kategorii vy-

hlá‰eno první místo

a ocenûni byli oba

soutûÏící. V obou

literárních katego-

riích naopak porota

vybírala jednoho

absolutního vítûze.

Hodnocení pfiitom

probíhalo ve dvou

kolech. Do závû-

reãn˘ch rozhodo-

vání postoupili

v kaÏdé kategorii

ãtyfii autofii, jejichÏ

soutûÏní texty patfiily k tûm nejza-

jímavûj‰ím a zároveÀ nejvyzrálej-

‰ím. V kategorii poezie porotu

nejvíce zaujaly básnû TaÈány

Kuxové, Miroslava Václavka,

Petra KoÀárka a Pavla Chudého,

kter˘ byl nakonec zvolen vítûzem.

Mezi prozaiky si nejvût‰í pozor-

nost vyslouÏila povídka Lubo‰e

Hlavienky, prózy ZdeÀky

Kabelíkové, experimentální ãrta

Petra KoÀárka a nakonec vítûzné

„horrory“ Radka Oceláka.

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ nultého roãní-

ku Literární a v˘tvarné soutûÏe

Marie Kodovské se uskuteãnilo

v sobotu 16. fiíjna ve Studentském

klubu Stfiediska volného ãasu bû-

hem podveãera autorského ãtení,

na nûjÏ byli pozváni v‰ichni regu-

Syn Marie Kodovské Vladimír
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Petr KoÀárek: Válka kopfiiv
Pln˘ hofikosti stál ciheln˘ dÛm za námûstím

vlevo. Doby zmizelé vytesaly do skal zákla-

dy budoucnosti, aby pak byly zasypány pfií-

tomností.

Chodily moãit pfies dvÛr k sousedÛm na vel-

ké hnoji‰tû, aby mohly nato z(v)orat a prosy-

tit budoucnost.

Písek na písku povalil stfiíbrné. Pût. Ve volné

chvíli pak boufiily z komínÛ a tuh˘ d˘m ‰la-

pal cestiãky v oblacích: „·lap, ‰lap...“ V t˘d-

nu se smály nádhefie byra a cítily jeho vÛni

aÏ u samého koneãníku. V análech je‰tû

chvíli hvízdalo, aby pak vypadlo to, co jim

zbylo ze Ïivota. „Berou, berou.“ Statisíce po-

staviãek berou, mezi nimi i oni, pfiece nejsou

blbí!

Stfiíbrn˘ ke stfiíbrnému. Stfiíbrná poleva zali-

la cel˘ ten dÛm, valila se odnûkud z námûstí,

vpravo, z pokojsk˘ch bytÛ, a klíãe visely

v zámcích po pfiedcích. Klíãe, závory, pfie-

hrady a ploty, v‰e natfieno narÛÏovo

a postaviãky procházely okolo a fiíka-

ly znám˘m: „No víte, já tu na‰i bu-

doucnost vidím rÛÏovû.“

Za jednoho dne vpadlo na ploteãky

vyhlá‰ení války. „Bum, bum.“

Kopfiivy nevydrÏely utlaãování

a z cinkání klíãÛ od jejich koutÛ

vznikla válka. Musely b˘t skrãeny za

rÛÏovou iluzí a potajmu se kradly me-

zi ploty.

Postaviãky utíkaly pryã, melouce cosi

o tom, Ïe to tak nemá b˘t. Kopfiivy pá-

lily v‰e, co vidûly, Ïivé i neÏivé, pro-

rÛstaly betonem lehce jako jogurty.

Jen cihelnému domu se vyhnuly, ti

v nûm byli taky o hladu. „Hrrrrr....“

RÛÏové námûstí postaviãek se zazele-

nalo a poãalo pálit, aÏ se rozpadlo

v pou‰È.

Písek na písku povalil rÛÏové. Pût. Za

vlajkami zloby hnaly se kopfiivy do ‰i-

rého kraje. V‰ichni na nû Ïalovali, 

a aniÏ nûco tu‰ili, shofieli první.

Potvory. Vidle proti vidlím na stráÏe chodily.

StvÛrnost jedincÛ nahrazovala stvÛrnost ko-

lektivu. Místo hor‰í svûtu. Zabfiedly do poro-

stu z dob prehistorie, v‰ední nemoci malárie

ukazují hrdû nová díla na mrtvém Ïivotû

v podlesí a bahnû se uÏ nestaãí ukr˘vat úbyt-

ky. UÏ bylo nudnou existencí, ãinnost jedno-

ho pána, jednoho sluhy a tisícÛ kopfiiv.

V cihlovém domû za námûstím, v imaginár-

ních pentlicích, chybûly ‰rouby, a tak padaly

na schody a po ‰estém stenu polehávají se ‰i-

roce rozevfien˘mi zfiítelnicemi a snad se 

i usmûjí, ale bolest se nespojí hfiebíky v podlaze.

„Cóóóó!“ Slétají línû k ramenÛm v prova-

zech slov a jen jako by sítû byly stûnami do-

mu a skrze nich prosvítaly paprsky.

VÏdy se pfiedstavuje zrození, neÏ pfiijde a vy-

maÏe vzpomínky, a budou se poslouchat po-

staviãky na chodnících, kde rozebírají den.

„Podívej, panty jiÏ zmizely z námûstí. Byla

jsem u zubafie a on mi vrtal bolestiv˘ zub.“

To z úst vychází nadûje na klidnou noc,

a pfiesto v‰e pÛsobí trapnû. Postaviãka spoly-

kala mnoho chemie, neÏ vyplivla oddenky

kopfiivy. JiÏ dávno byli voláni hasiãi, aby 

uhasili nepoddajnou pálivost. Ti v‰ak sedûli

v cisternách a hráli karty a nic pfies stûny cis-

terny nesly‰eli.

Veãerníky udávaly v jistotu jarní situace

a mûnily tlaky nad Stfiedomofiím. Oblaãno.

Kopfiivy uÏ stáhly své voje, aby se samy ne-

staly tím, co spálily. A postaviãky na chvíli

pochopily, neÏ se zas najde jedinec, jehoÏ

slova se stanou vraÏdou. „Proã!?“

V˘zva a ‰ance pro R˘mafiovsko
Ve dnech 6. a 7. listopadu 2004 budeme volit do senátu a do zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Nejsme povinováni ani stranickou legitimací ani Ïádn˘m podobn˘m závazkem.

Nejsme lhostejní k osudu r˘mafiovského regionu.

Nejsme naivní, abychom si mysleli, Ïe nûjak˘ politik se bude bít o zlep‰ení Ïivotních podmínek v R˘mafiovû a okolí, pokud R˘mafiovsko

nebude jeho domovem.

Ing. Jan Ziegler kandiduje na funkci senátora za ná‰ region.

Pfiekonejme lhostejnost! Pojìme k volbám, nenechejme za sebe volit jiné.

Pfiekonejme v sobû obecnou nechuÈ k politikÛm vypl˘vající z na‰ich dosavadních zku‰eností s politick˘mi strukturami!

ProkaÏme, Ïe máme zájem o zlep‰ení Ïivotních podmínek v na‰em regionu!

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe Ing. Jan Ziegler by jako senátor za ná‰ region bojoval.

JEHO ZVOLENÍM VOLÍME R¯MA¤OVSKO!
Mgr. Vlastimil Baran, Ing. SoÀa Kovafiíková,

zastupitelé mûsta R˘mafiova, politické hnutí NEZÁVISLÍ

Petr KoÀárek

lérní úãastníci soutûÏe. Literární

veãer, kter˘ doprovázela malá v˘-

stava prací obou soutûÏících v˘-

tvarníkÛ, Zuzany RÛÏiãkové

a Michala Fidlera (obrazy jsou stá-

le k vidûní ve Studentském klubu),

se odehrával v neformální atmo-

sféfie, se v‰emi jejími pfiíjemn˘mi

i ru‰iv˘mi elementy. V prostorách

klubu se se‰lo dvanáct autorÛ, kte-

fií aÏ na nûkolik v˘jimek bez vût-

‰ích okolkÛ vystoupili se sv˘mi

texty pfied publikem. Pozvání po-

fiadatelÛ pfiijal i syn Marie

Kodovské Vladimír, kter˘ byl na

úvod poÏádán o nûkolik slov

a vzpomínek na svou matku a kte-

r˘ také pozdûji spoleãnû s porotou

oceÀoval vítûze v‰ech kategorií.

Na závûr se slu‰í podûkovat v‰em,

kdo se na soutûÏi nûjak˘m zpÛso-

bem podíleli: organizátorÛm, po-

rotû a samozfiejmû sponzorÛm

Ing. Miroslavu Slováãkovi

(Rojana) a Josefu Pipovi

(Klempífiství a pokr˘vaãství), kte-

fií tfiebaÏe svou profesí do oblasti

literární a v˘tvarné pfiíli‰ nezasa-

hují, rozhodli se nás podpofiit.

A koneãnû dûkujeme v‰em tvÛr-

cÛm, ktefií zaslali své pfiíspûvky

do na‰í soutûÏe a naplnili tak ne-

jen její smysl, ale také stránky

R˘mafiovského horizontu. Dou-

fáme, Ïe nám zÛstanou vûrni

i v pfií‰tím roãníku.

Vzhledem k tomu, Ïe v‰echny ví-

tûzné texty byly jiÏ v minul˘ch

ãíslech zvefiejnûny, otiskujeme

zde dosud nepublikovan˘ a poro-

tou kladnû hodnocen˘ imaginativ-

ní text Petra KoÀárka Válka kop-
fiiv, kter˘ zároveÀ celou soutûÏ 

uzavfie. ZN

listárna
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Nejstar‰í obãanka Bfiidliãné oslavila 98 let
Dne 8. 10. 2004 se doÏila nej-

star‰í obãanka na‰eho mûsta pa-

ní Bedfii‰ka Chromãíková po-

Ïehnaného vûku 98 let. Narodila

se v âunínû, malé vesnici

u Konice. Provdala se za Josefa

Chromãíka a v roce 1938 se jim

narodila dcera Jifiina. Pfied vál-

kou mûla tûÏk˘ Ïivot, pracovala

na panském jako sluÏka od rána

do veãera. V dobû okupace vûz-

nili jejího manÏela v koncentraã-

ním tábofie jako politického vûz-

nû a její strádání pokraãovalo aÏ

do roku 1945, kdy se celá rodina

pfiestûhovala do Bfiidliãné. Zde

na‰la zamûstnání ve ‰kolní jídel-

nû, kde pracovala aÏ do svého

odchodu do dÛchodu. Paní

Chromãíková je nejen babiãkou,

ale tfii roky uÏ také prababiãkou.

V‰echny své nejbliÏ‰í má moc

ráda, nejvíce miluje svá pra-

vnouãátka Barborku a Vítka, ti jí

dávají zapomenout na neduhy

stáfií. Paní Chromãíková mûla

cel˘ Ïivot ráda pfiírodu a hlavnû

zahrádku, na které dle sv˘ch

moÏností je‰tû pfied dvûma roky

pracovala. V souãasné dobû Ïije

u své dcery Jifiinky S˘korové,

která se o ni peãlivû stará, a tû‰í

se pfiimûfienému zdraví. V‰ichni

jí pfiejeme do dal‰ích dní hodnû

zdraví, spokojenost a du‰evní

pohodu. Daniel Mach

Oznámení:
Na farním kostele v Bfiidliãné probíhají dokonãovací práce na opravû omítky. Tato oprava si vyÏádala nemalou finanãní ãástku.
Ten, kdo chce pfiispût jakoukoli finanãní ãástkou, mÛÏe tak uãinit pfiímo v kostele do kasiãky. Kostel je otevfien vÏdy pÛl hodiny
pfied zaãátkem m‰e, a to v nedûli od 10.30 a v pátek od 17.30, v zimním období od 16.30 hodin.

V¯ZVA OBâANÒM !
Na období pfied Vánoci plánujeme prodejní v˘stavu vánoãních v˘-

robkÛ. Hledáme v‰echny zruãné ‰ikulky, ktefií by chtûli pfiedvést

vefiejnosti, co umí. Nemusíte prodávat, kdo chce, mÛÏe jen vysta-

vovat. Va‰e v˘robky nemusí mít ryze vánoãní charakter, chceme

pfiedvést, co hezkého se dá u nás vytvofiit.

Prosíme v‰echny zájemce, ktefií by mûli zájem na této pfiedvánoãní

v˘stavû prezentovat byÈ i jen jedin˘ v˘robek nebo i více prací, aby

se s námi spojili a nabídli nám, co umí. Obracejte se prosím na ta-

to telefonní ãísla nejpozdûji do poloviny listopadu.

Kontakt: Pavla DoleÏelová - 607 758 898, 554 286 184

Pavel Staník - Îelezn˘ muÏ Stopy Ïivota v lese
V sobotu 25. záfií se v odpoledních hodi-

nách uskuteãnila nauãná akce pro dûti

6. a 7. tfiíd, která byla zamûfiena nejen na

vzbuzení zájmu dûtí o pfiírodu obecnû,

ale i konkrétnû o okolí Bfiidliãné. Dûti se

v prÛbûhu vycházky z Bfiidliãné na

Kamennou boudu uãily poznávat jednot-

livé druhy stromÛ, kefiÛ a bylin. Na pro-

stranství pfied Kamennou boudou pak by-

ly pro dûti pfiipraveny k poznávání dal‰í

pfiírodniny, jako napfi. listy a vûtviãky

stromÛ, stopy, lebky a v˘vrÏky rÛzn˘ch

ÏivoãichÛ, s kter˘mi se lze bûÏnû potkat

i v na‰ich lesích. Na

závûr celé akce probû-

hla malá soutûÏ v po-

znávání tûchto pfiírod-

nin, ve které v‰echny

dûti projevily dobré

znalosti, za coÏ byly

náleÏitû odmûnûny.

Nechybûlo ani zpest-

fiení men‰ími sportov-

ními soutûÏemi, opé-

káním ‰pekáãkÛ a hra-

mi u ohnû. Cestou

zpût se dûti vûnovaly

i sbûru odpadkÛ v le-

se, kter˘ch nakonec

bylo o hodnû více neÏ nasbíran˘ch hub.

Celou akci pro dûti pfiipravila studentka

Pfiírodovûdecké fakulty Univerzity

Palackého AneÏka Gazárková ve spolu-

práci s dal‰ími dobrovolníky z fiad sdru-

Ïení „Mé mûsto, mÛj Ïivot“. Dûkujeme

tímto také hajnému panu S. Rafajovi,

kter˘ nám umoÏnil vyuÏití prostranství

v okolí Kamenné boudy. ·koda jen Ïe se

pfies docela pfiíznivé poãasí zúãastnilo

akce pomûrnû málo dûtí. Doufáme, Ïe

pfií‰tû se setkáme v hojnûj‰ím poãtu. 

Jifií Hnilo

Pavel je rodák z Bfiidliãné, v souãasné dobû bydli‰-

tûm v Praze. Vystudoval elektrotechnickou prÛmy-

slovku v Mohelnici. Pracuje externû pro mnichov-

skou firmu zab˘vající se v˘robou v˘tahÛ. Ve volném

ãase se vûnuje triatlonu, a pokud je‰tû nûjak˘ zbude,

tak rád ãte. Zatím je svobodn˘ a bezdûtn˘. Zaãínal

v ‰esti letech v plaveckém oddílu, ve tfiinácti pfie‰el

k fotbalu, kde to dotáhl do tehdy druholigové Opavy.

Tradiãnû bûhá Mnichovsk˘ maratón. V ãervnu 2004

se jako jedin˘ ãesk˘ zástupce zúãastnil závodu 

OPEL Ironman Germany ve Frankfurtu nad

Mohanem, coÏ je jeden z celosvûtovû pofiádan˘ch

kvalifikaãních závodÛ na Ironman Havaj. Závodu se

zúãastnilo 2 000 sportovcÛ a absolvovat ho znamena-

lo uplavat 3,8 km,

od‰lapat na kole

180 km a ubûh-

nout maratón. Zá-

vodu se zúãastni-

lo rovnûÏ pût zá-

vodníkÛ z top de-

sítky loÀského zá-

vodu na Hava-

ji, kter˘ je pova-

Ïován za mistrov-

ství svûta v tomto

sportovním odvût-

ví. Libu‰e
Kovafiíková

Foto: Dana Staníková

Foto: autor
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Od germánského boha Odina aÏ po Franti‰ka Josefa I.
aneb Celebrity se Lomnici nevyh˘baly - 1. ãást

CoÏpak Franz Josef, ale dokonce mytologick˘

bÛh Odin? Nemálo ãtenáfiÛ asi zavrtí pochybo-

vaãnû hlavou a nûkdo se v duchu otáÏe, kde

germánské boÏstvo asi v Lomnici sídlilo.

Odpovûì hledejme u kronikáfie (jinak naduãi-

tele) Zöllera. Ten umístil toto boÏstvo jednak

na horu Sluneãnou a v druhé fiadû na ostr˘ vr-

chol kopce mezi Lomnicí a Tylovem. Pravda,

za‰títil se ve svém tvrzení slÛvky „pr˘“, „dle

dávn˘ch povûstí“ anebo „v knihách neznámo

kde uloÏen˘ch“. Samozfiejmû se jednalo spí‰e

o úlitbu soudobé módû, nicménû germánská

boÏstva z jeho fiádkÛ vyjuknou hned tady, hned

zas onde. Pfiiznávám, Ïe je mi sympatické pou-

Ïívání názvu Wottan místo Odin. Pfiipomíná mi

to léta, kdy jsem míjíval stejnojmenn˘ dunaj-

sk˘ parník spoleãnosti Bayern Loyd.

Na‰tûstí kronikáfii zjistili, Ïe ¤ímané se pod

Sluneãnou nevyskytovali, a tak mohl dle nich

pfiijít na fiadu Attila - Biã boÏí zvan˘. Pr˘ tudy

táhl se sv˘mi svefiep˘mi hordami, a kdyÏ ko-

ãovníci nabírali ze studánky u Tylova vodu, 

utopil se jim v jejích hlubinách skvostn˘ orien-

tální koflík. Ten byl sice nalezen, nesvûdomit˘-

mi nálezci v‰ak za‰antroãen. NeÏ se i tomuto 

usmûjete, tak vezmûte v potaz, Ïe nedaleko za

Moravicí, a to v obci Razová, se vskutku na‰ly

zbytky hunského kotle. To uÏ by mohlo mít re-

álné jádro.

Je‰tû kdyÏ osídlení v Lomnici neexistovalo, by-

la uÏívána tzv. Rudná nebo Pfiíãná cesta.

Kupecké i váleãné v˘pravy se orientovaly pod-

le vodních tokÛ a Pfiíãná cesta je vedla z povodí

fieky Bystfiice do povodí Moravice a dál

k Opavû. TudíÏ nemusí b˘t od vûci dal‰í tvrze-

ní kronikáfiÛ, Ïe údolím potoka Lomnice táhl od

Olomouce i král Pfiemysl Otakar, smûfiující aÏ

k Baltu s velezásluÏn˘m plánem na pokfiesÈan-

‰tûní pohansk˘ch (a tehdy slovansk˘ch) PrusÛ.

On je Pfiemysl Otakar se sv˘mi rytífii vÛbec 

oznaãován za zakladatele obce a mûlo se to stát

v prvním desítiletí 13. století. Táhnoucí voj se

tehdy zastavil k odpoãinku na místû dne‰ní

Lomnice a král v dobrém rozmaru slíbil, Ïe pfii

úspûchu taÏení podûlí právû v tûchto místech

své zaslouÏilé bojovníky kusy krajiny. Král slib

splnil, a tak se je‰tû téhoÏ roku konalo první pfii-

dûlování pozemkÛ v dne‰ním katastru.

Váleãníci se sefiadili podle velikosti (jako na

vojnû) u Moravice a první dostal ‰anci: Jak da-

leko dohodil sv˘m kopím, takov˘ kus panenské

zemû byl navÏdy jeho! A to poãínaje od bfiehu

potoka aÏ na obzor, stfiídavû na kaÏdou stranu.

Tak to ‰lo dál a dál. KdyÏ nûkter˘ bojovník ko-

pí právû nemûl, hodil si do dálky meãem.

Z tûch s kopími vznikli sedláci, z vrhaãÛ me-

ãem zase chalupníci, nedohodili totiÏ tak dale-

ko. V jednom úzkém místû dovolili hodit o svÛj

kus zemû i kuchafii. Pr˘ házel rendlíkem a král

‰pr˘moval, Ïe tohle je tedy dáreãek! Po staletí

se tak tomu místu fiíkalo.

Pak byl s náv‰tûvami celebrit pokoj aÏ do roku

1620. Tehdy mûl dlít na náv‰tûvû v Bruntále

Zimní král Fridrich Falck˘. Pfii cestû do

Olomouce se mûl zastavit v Lomnici na pozvá-

ní pána Kobylky ze Sovince. Obec byla totiÏ

tak trochu vizitkou panství, páni zde mûli do-

konce krásnû a pohodlnû zafiízen˘ dÛm pro se-

be i hosty. Leã Zimní král Lomnici s omluvami

minul. Ten dÛm pak pfietrval je‰tû mnoho ná-

v‰tûv. Také konû v nûm bydleli v letech okolo

1970. Pak uÏ jen pfiekáÏel v˘hledu a stál „ne‰i-

kovnû“ u cesty a stáfií-nestáfií (datoval se od ro-

ku 1560) byl v roce 1997 svépomocnû srovnán

na úroveÀ okolního terénu. Co na to fiíkaly

a zda v hrobû zachrastily nevolí kosti rytífie

Kobylky ãi lomnick˘ch kronikáfiÛ, tûÏko fiíct.

Ti poslední jmenovaní tvrdili, Ïe Zimní král

zde inkognito pfienocoval, já si dovoluji dosti

ráznû oponovat. Ale bÛhví, Ïe?

Poté zde ãas od ãasu pfienocoval nûjak˘ ten vo-

jevÛdce. Roku 1626 to mûl b˘t Mansfeld -

Dánové v jeho sluÏbách v Lomnici pob˘vali

i umírali. Pozdûji pr˘ také ‰védsk˘ generalisi-

mus Torstenson ad. Nejpeãlivûji zaznamenaná

je ale náv‰tûva Lomnice císafiem Josefem II.

O té v‰ak aÏ pfií‰tû. Jaroslav Chytil

Bernard˘ni ve Staré Vsi
Minul˘ víkend, v sobotu 23. fiíjna, se uskuteãnila

na na‰em cviãi‰ti ve Staré Vsi bonitace svatober-

nardsk˘ch psÛ. Poãasí nám moc nepfiálo, ale jako

vÏdy jsme se s tím jak my, tak i pejsci dokázali

„poprat“. Se‰lo se tu celkem sedm pejskÛ i fenek

tohoto ne pfiíli‰ roz‰ífieného, ale zato velmi zná-

mého plemene. V‰ak kdo by neznal Bohou‰e se

soudkem rumu na krku, Ïe? Jak uÏ jsem v pfied-

chozích ãláncích urãitû zmínila, bonitace znamená

poslední fázi k uchovnûní psÛ s prÛkazem pÛvodu.

Rozdíl je pouze v plemenech. U bernard˘nÛ se po-

suzuje jen exteriér - celkov˘ vzhled zvífiete. Tak

jako na kaÏdou jinou akci jsme i pro tuto bonitaci

pfiipravili pro chovatele diplomy na památku.

Opût jsme si nenechali ujít moÏnost rozmazlit své

chuÈové buÀky skvûl˘m jídlem a pitím a po obûdû

jsme se rozlouãili. Sice jen na pár dní, protoÏe

o posledním víkendu v fiíjnu nás ãeká dal‰í akce.

Probûhnou u nás jiÏ nûkolikáté zkou‰ky z v˘konu

psÛ v tomto roce, a to podle mezinárodního zku-

‰ebního fiádu.

Na fotografii chovatelka nûmeck˘ch ovãákÛ
a svatobernardsk˘ch psÛ Alena Ludwigová

s fenkami Barunkou a Denisou
Matulová Lucie, jednatelka

kynologického klubu Stará Ves

Z okolních obcí

Kolik ha z prÛmyslové zóny se vlastnû prodalo?
V posledním ãísle Horizontu jsme marnû

hledal opravu, kolik Ïe to vlastnû mûsto pro-

dalo z prÛmyslové zóny v˘robci podlah?

Tak je to vlastnû pravda:

Mûsto prodalo tomuto zájemci 40, slovy ãty-

fiicet, hektarÛ z pfiipravené prÛmyslové zóny

a pfii tom vlastnû, máme-li vûfiit Horizontu,

ani se vlastnû neví, kolik to pfiinese pracov-

ních pfiíleÏitostí. Pfiece musí existovat invest.

Zámûr nebo studie, která musela b˘t pro or-

gány mûsta hlavním podkladem, kdyÏ rozho-

dovaly o prodeji pozemku. Poãet pracovních

pfiíleÏitostí je snad to nejdÛleÏitûj‰í.

Ale vraÈme se nejdfiíve k velikosti pozemku.

âtyfiicet hektarÛ je vlastnû 0,40 km ãtvereã-

ního. Nejmen‰í stát VATIKÁN má rozlohu

jen o nûco vût‰í a to 0,44 km ãtvereãního, te-

dy jen o 4 hektary více. Víte kolik se na ta-

kov˘ pozemek umístí fotbalov˘ch hfii‰È? Asi

66. V̆ robní hala o velikosti 40 x 140 m je

hala, kam by se ve‰la slu‰ná v˘roba ãehoko-

liv. Tak takov˘ch hal by se se slu‰n˘m pro-

storem kolem nich potfiebn˘ch na komunika-

ce, ve‰lo na plochu 40 ha pfiesnû 40. To uÏ by

byla v˘rovna podlah snad pro celou Evropu.

Pfievedu-li pozemek na rodinné domky, pak

si myslím, Ïe pfii 600 ãtvereãních metrech

pro jeden domek a slu‰né metry pro cesty

mezi nimi, pak by se na plochu 40 hektarÛ

ve‰lo pohodlnû 400 rodinn˘ch domkÛ. Nebo

by se na takov˘ pozemek dalo umístit 5600

garáÏí vãetnû pfiíjezdov˘ch komunikací.

Tak kolik ha jsme vlastnû firmû na v˘robu

podlah prodali? Na‰e prÛmyslová zóna má

rozlohu asi 80 ha. To jsme ji budovali pro dva

v˘robní trpaslíky, aniÏ bychom pfiedem vûdû-

li, kolik nám zajistí pracovních pfiíleÏitostí?

Îádám pro sebe i pro celou r˘mafiovskou ve-

fiejnost o vysvûtlení.  Jaroslav Nejedl˘
(Redakce uvefiejÀuje tento pfiíspûvek v do-
slovném znûní a bez jak˘chkoliv úprav.)

(Poznámka redakce: Souãástí tohoto vydání

je ãlánek o tom, Ïe investor, kter˘ mûl zájem

podnikat v r˘mafiovské prÛmyslové zónû, od

svého zámûru nakonec ustoupil. To zname-

ná, Ïe dosud nebyl prodán Ïádn˘ pozemek

v prÛmyslové zónû. Redakce se nicménû

omlouvá ãtenáfiÛm za technické nedopatfiení,

ke kterému do‰lo v ãísle vydání 17/2004,

v avizovaném poãtu hektarÛ pÛvodnû urãe-

n˘ch k prodeji. Nejednalo se o 40 ha, ale

pouze o 4 ha. Dûkujeme za pochopení.

Redakce)

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

8. Zástava dechu a krevního
obûhu (1. ãást)
Primární zástava dechu
Pfiíãinou bezde‰í b˘vá nejãastûji neprÛchod-

nost d˘chacích cest - ucpáním kofienem jazy-

ka pfii bezvûdomí, pfii vdechnutí cizího tûle-

sa, vniknutí vody do plic nebo tlakem na

hrudník zvenãí pfii závalu. Pfii nehodû mÛÏe

dojít k masivnímu poranûní hrudníku -

zhmoÏdûní, otevfienému zranûní, oÏehnutí

d˘chacích cest, du‰ení v dÛsledku vdechová-

ní koufie pfii poÏáru.

Pfiíznaky:

- nepfiirozená barva postiÏeného - promodrá-

vání nejprve okrajov˘ch ãástí tûla (rty, u‰i,

nos, brada, nehtová lÛÏka), v dal‰ím stádiu

modrofialová barva celého tûla;

- nejsou patrné d˘chací pohyby ani d˘chací

‰elesty.

Primární zástava krevního obûhu
Pfiíãinou b˘vá nejãastûji náhlá srdeãní pfiího-

da - infarkt myokardu nebo úraz elektrick˘m

proudem.

Pfiíznaky:

- není cítit tep na velk˘ch tepnách, bledá barva;

- bezvûdomí, bezde‰í.

Kardiopulmonální resuscitace
Kardiopulmonální resuscitace (oÏivování,

kfií‰ení) je soubor v˘konÛ slouÏících k obno-

vení dodávky okysliãené krve do v‰ech tká-

ní. OÏivování provádíme pfii zástavû základ-

ních Ïivotních funkcí - d˘chání a krevního 

obûhu - pomocí jednoduch˘ch a vÏdy do-

stupn˘ch prostfiedkÛ: umûlého d˘chání z plic

do plic ústy a nepfiímé srdeãní masáÏe. K zá-

kladní resuscitaci nepotfiebujeme vût‰inou

Ïádné pomÛcky.

Umûlé d˘chání z plic do plic ústy
- otevfiení a vyãi‰tûní dutiny ústní - odstraÀu-

jeme umûl˘ chrup;

- maximální záklon hlavy - uvolnûní d˘cha-

cích cest;

- dlaÀ jedné ruky pfiitisknuté na ãelo udrÏuje

záklon hlavy, tatáÏ ruka prsty drÏí nos, aby

vdechovan˘ vzduch neunikal, druhá ruka

zachránce udrÏuje záklon hlavy pod t˘lem

nebo pfiizvedává bradu, ústa zachránce pev-

nû obemknou ústa postiÏeného pfiímo nebo

pfies resuscitaãní rou‰ku;

- zahájení umûlého d˘chání dvûma hlubok˘-

mi vdechy v prÛbûhu 4 - 5 vtefiin, neãeká-

me na v˘dech prvního z nich;

- kaÏd˘ dal‰í vdech musí b˘t dostateãnû

dlouh˘ (1,5 aÏ 2 s) a dostateãnû hlubok˘

(odpovídá pfiirozenému v˘dechu zachrán-

ce) tak, aby se hrudník viditelnû zvedal;

- pokraãujeme frekvencí 1 vdech za 5 se-

kund;

- prÛbûÏnû kontrolujeme po 1 minutû a ne

déle neÏ 5 sekund tep na krãní tepnû, znám-

kou úãinného umûlého d˘chání je lep‰ící se

barva postiÏeného.

Nepfiímá srdeãní masáÏ
- postiÏen˘ musí leÏet na zádech na pevné

podloÏce;

- vyhmatáme meãovit˘ v˘bûÏek - konec hru-

dní kosti - dva prsty nad ním je místo, kam

pfiiloÏí zachránce hranu své dlanû;

- prsty smûfiují kolmo k hrudní kosti, nedolé-

hají k hrudníku;

- horní konãetiny zachránce jsou napnuté

v loktech a kolmo k ose tûla;

- stlaãujeme hrudní ko‰ postiÏeného hmot-

ností horní poloviny svého tûla, hrudník je

tfieba promáãknout u dospûlého o 4 - 5 cm;

- stlaãujeme frekvencí 100 stlaãení/min.;

- nepfiímou srdeãní masáÏ vÏdy provází umû-

lé d˘chání, na dva umûlé vdechy dûláme

v masáÏi pfiestávku;

- úãinnost správnû provádûné nepfiímé srdeã-

ní masáÏe zji‰Èujeme pfiítomností pulsu na

velk˘ch cévách pfii stlaãení hrudníku, lep‰í

se barva postiÏeného. 

MUDr. Pavel Srnsk˘
(Zdravotnická pfiíprava uchazeãÛ

o fiidiãsk˘ prÛkaz)

Seriál

Ohlédnutí
Pfies tfiicet let Ïiji a pracuji

v tomto kraji. Tfiicet let pozná-

vám lidi, ktefií zde Ïijí. Moje pro-

fese mne k nim dovede nûkdy

velmi blízko. Jen v˘jimeãnû do-

volíme jeden druhému, abychom

si nahlédli aÏ na dno du‰e.

Chci se ale ohlédnout zpût na

ãlovûka, kterého neznám jako

svého pacienta, ale se kter˘m

jsem se nûkolikrát setkal v ji-

n˘ch v˘jimeãn˘ch situacích. Je

to ten, kterého jsem si vybral ja-

ko svého kandidáta pro volby do

senátu. NahlíÏím na tuto institu-

ci sice se znaãnou rezervou, pro-

toÏe pfiinesla jiÏ mnoho zklamá-

ní, ale soudím, Ïe není dobré ta-

kovou rezignaci stupÀovat.

Tím ãlovûkem je Ing. Josef

·véda, nezávisl˘ kandidát ã. 5 na

senátora za ná‰ region.

Zaãalo to je‰tû pfied rokem 89.

Pfied revolucí, jak eufemisticky

vût‰inou fiíkáme. Pfii‰el do na‰í

nemocnice s nápadem organizo-

vat humanitární pomoc pro

Rumunsko. To v té chvíli bylo ve

skuteãné revoluci. AngaÏoval se

v dobû, kdy v˘sledek byl nejist˘.

Takov˘ch mnoho nebylo. Poté,

kdyÏ vût‰ina muÏÛ odloÏila své

rudé kníÏky na dno ‰uplíkÛ, byla

situace ménû nebezpeãná, ale ta-

ké ménû pfiehledná. Kdo je kdo.

Na kulat˘ch stolech i v okres-

ních shromáÏdûních, v struktufie

tehdej‰ího Obãanského fóra sdí-

lel mÛj pesimistick˘ pohled na

zdraví a vyhlídky na‰ich bliÏ-

ních v okolí. Pomáhal psát

stránky do na‰í âerné knihy.

Jako jeden z mála chápal a uvû-

domoval si to, co jsem pozoro-

val jako lékafi fiadu let pfiedtím.

V mém kraji je nezvykle vysok˘

v˘skyt zhoubn˘ch onemocnûní.

V pfiípadû nûkter˘ch nádorÛ za-

Ïívacího traktu jsme asi regio-

nem s evropskou nebo svûtovou

prioritou. Pozornû jsem sledoval

práce doc. Dr. Zoubka z krnov-

ské nemocnice, kter˘ to ve

sv˘ch studiích elegantnû doka-

zoval.

Ing. ·véda pomáhal na zaãátku

90. let s prosazením pozdûj‰ích

dÛkladn˘ch studií o na‰em Ïi-

votním prostfiedí. A nejen to, za-

ãal programovat nápravu. Jeho

klíã ke zmûnû se sice v fiadû 

aspektÛ li‰í od mého, ale je v˘-

sostnû pozitivní a hlavnû zcela 

ojedinûl˘. AngaÏoval se v inter-

vencích u arcibiskupa Dr. Grau-

bnera, na ministerstvu zemûdûl-

ství, Ïivotního prostfiedí, pfied-

sednictvu vlády. A uÏ nebyl sám.

UÏ mûl kolem sebe skupinu 

angaÏovan˘ch, vzdûlan˘ch a cí-

levûdom˘ch odborníkÛ.

Ing. ·véda postoupil od poznání

rizika k programu jeho sníÏení

a zmen‰ení. Jeho cíl není doãas-

nû nûco z vefiejn˘ch prostfiedkÛ

urvat a spotfiebovat. Je to ambice

vût‰í, obtíÏnûj‰í a del‰í.

Je to nepochybnû i tûÏ‰í, ale uÏ

od dob fiímsk˘ch víme:

„Audaces fortuna iuvant“.

Jen odváÏn˘m ‰tûstí pfieje.

V R˘mafiovû 19. 10. 04
MUDr. Miroslav RÛÏiãka,

internista nemocnice v R˘mafiovû
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Nûco k opatfiením v dopravû
Divím se, Ïe se naleznou fiidiãi,

ktefií kritizují vytvofiení obytn˘ch

zón se zpomalovacími prahy.

Pivovarskou ulicí se projíÏdûlo

i ‰edesátkou. Nyní to ãiní jen nûk-

tefií fiidiãi od prahu k prahu. Snad

by si toho mûla v‰imnout policie.

Domnívám se, Ïe kdyÏ je zpoma-

lovací práh u nemocnice na

Hornomûstské ulici, mûl by b˘t

tím spí‰e pfied kfiiÏovatkou

Revoluãní - Bartáková ve smûru

od poÏární zbrojnice. Tím by se

definitivnû zatrhla nepfiimûfienû

rychlá jízda, která ohroÏuje chod-

ce na pfiechodu u „Mototechny“.

JiÏ asi pûtkrát jsem písemnû upo-

zornil rÛzné orgány, Ïe pfied pfie-

chodem u prodejny pí La‰tÛvkové

by bylo nanejv˘‰ vhodné umístit

svislou znaãku ã.D6. Zatím jsem

nepochodil. Nevím proã. Asi

sv˘m návrhem irituji nûkteré od-

povûdné pracovníky, ktefií si po-

stavili hlavu a ãekají jakou mám

v˘drÏ. Nov˘ch znaãek ã.D6 bylo

v na‰em mûstû umístûno nesãíslné

mnoÏství. Jen na tomto silnû fre-

kventovaném pfiechodu ne.

Nezbyly snad jiÏ peníze nebo se

ãeká aÏ tam nûkoho pfiejedou?

Snad se drÏí ustanovení, Ïe se tato

znaãka umísÈuje tam, kde by fiidiã

pfiechod jinak nepfiedpokládal.

Pfied tímto pfiechodem je asi ve

vzdálenosti 60 m ve smûru od ho-

telu Excelent upozornûní Ïlutû 

orámované, Ïe se blíÏí pfiechod. Je

pravda, Ïe navíc je tam znaãka

ã.V 7, ale ta není viditelná aspoÀ 

8 mûsícÛ v roce. Letos byla obno-

vena aÏ koncem srpna. Ale chodci

tam pfiecházejí po cel˘ rok!! Mûl

jsem slovní pfiestfielku s fiidiãem,

kter˘ stál pfiedkem na pfiechodu

/skládal zboÏí/, kter˘ nebyl ozna-

ãen ã. V 7, protoÏe po zimû neby-

la je‰tû obnovena. Vehementnû mi

tvrdil, Ïe je v právu, Ïe tam Ïádn˘

pfiechod není a Ïe upozornûní

u Excelentu platí aÏ pro pfiechod

na rohu hotelu Pradûd, kter˘ je

v tomto smûru asi o 15 m dále. 6

mûsícÛ v roce tu leÏí sníh nebo

bfieãka, znaãka V7 není vidût ale:

1/ obãané jsou na pfiechod zvyklí

a chodí tu cel˘ rok,

2/ cizí fiidiãi nemají o pfiechodu ani

tu‰ení a kdyÏ uÏ si v‰imli upozor-

nûní u hotelu Excelent, domnívají

se, Ïe pfiechod je aÏ tam, kde vidí

svislou znaãku D6, tedy aÏ o 15

metrÛ dále.

Pro Boha! KdyÏ uÏ se vynaloÏilo

tolik penûz, tak umístûte je‰tû jed-

nu jedinou znaãku ã.D6 a udûláte

dobrou vûc.

Naposledy jsem psal o tomto pfie-

chodu 2.4.2004 dopravní komisi

zastupitelstva mûsta R˘mafiova.

Chtûl jsem b˘t pozván do této ko-

mise, kde bych uplatnil i dal‰í své

pfiipomínky. Dozvûdûl jsem se

z odpovûdi ze dne 28.4.04, Ïe pfii-

pomínka byla pfiedána majiteli ko-

munikace, ale uÏ jsem se nedozvû-

dûl, jak˘ mají na vûc ãlenové za-

stupitelstva z komise dopravy, kte-

ré jsme si zvolili, aby nás zastupo-

vali a pomáhali nám zlep‰ovat Ïi-

vot ve mûstû.

Místo toho jsem se dozvûdûl, Ïe

komise je poradní orgán rady mûs-

ta a Ïe její jednání je nevefiejné /te-

dy tajné?/ a Ïe tudíÏ do ní nemohu

b˘t pozván. Vyslechnout mû snad

mohli. Nebo by tím poru‰ili zá-

kon? Já jsem nebyl zvûdav˘ na to,

jak event. ãlenové komise hlasují.

Chtûl jsem jen seznámit komisi,

jak marnû upozorÀuji na nedostat-

ky. Místo toho jsem byl odkázán

na pracovníky odboru, pfiípadnû na

zastupitele mûsta. CoÏpak oni ne-

jsou zastupiteli? Já se nepotfiebuji

honosit tím, Ïe se mi podafiilo pro-

niknout do nevefiejného orgánu,

kter˘ má slouÏit vefiejnosti. Mnû

bude staãit, kdyÏ bude umístûna

jedna znaãka D6 o kterou usiluji jiÏ

fiadu let. Jaroslav Nejedl˘
(Redakce uvefiejÀuje tento pfiíspû-
vek v doslovném znûní a bez ja-
k˘chkoliv úprav.)

VáÏení pfiíznivci kopané,

fotbalov˘ oddíl TJ Jiskra R˘mafiov je stále nejvût‰ím oddílem TJ. V mist-
rovsk˘ch soutûÏích je pfiihlá‰eno 9 muÏstev o 145 hráãích. I po sestupu
druÏstva muÏÛ z divize jde fotbalov˘ Ïivot dál. I v krajském pfieboru mu-
ÏÛ hraje na‰e druÏstvo pohledn˘ fotbal s daleko vût‰ím poãtem hráãÛ
vlastní líhnû.
Musíme b˘t py‰ní na ãlenskou základnu v mládeÏnick˘ch muÏstvech.
V krajském pfieboru ÏákÛ na‰e druÏstva bojují o postup do divize.
Dorostenci se snaÏí postoupit do krajského pfieboru. MuÏstva pfiípravek
nám ostudu také nedûlají. MÛÏeme fiíci, Ïe jdeme správnou cestou.
S prací kolem fotbalu je spjata i ostatní ãinnost, jako je pofiadatelská
sluÏba, ãinnost pokladních pfii utkání muÏÛ a samozfiejmû i pomoc pfii ve-
dení a organizaci jednotliv˘ch druÏstev.
Tímto oslovením Vás Ïádáme o pomoc pfii organizaãní ãinnosti pfii fotba-
lov˘ch utkáních. Není v silách v˘boru zaji‰Èovat tuto ãinnost bez pomoci
Vás fanou‰kÛ. Tûm fandÛm, kter˘m na r˘mafiovské kopané záleÏí, nechÈ
své sluÏby nabídnou pfii fotbalov˘ch utkáních a na tréninkov˘ch jednot-
kách funkcionáfiÛm fotbalového oddílu.

Za pochopení a spolupráce pfiedem velmi dûkujeme.

V˘bor fotbalového oddílu TJ Jiskra R˘mafiov

Fotbalov˘ oddíl TJ JISKRA - v˘sledkov˘ servis
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Sport

Petr Poulík se stal vicemistrem republiky ve sprint rallye
V sobotu 9. fiíjna se jela v Sosnové poslední sprint
rallye leto‰ního roku. Zúãastnil se jí, tak jako ostat-
nû celého seriálu závodÛ, i r˘mafiovsk˘ jezdec Petr
Poulík, kterému se v leto‰ní sezónû obzvlá‰È dafiilo.
Vybojoval titul vicemistra v rámci celého leto‰ního
seriálu sprint rallye v kategorii produkãních vozÛ.
Závûreãn˘m podnikem sedmidílného seriálu

Mistrovství âeské republiky ve sprint rallye

byl IV. Air design sprint rallye âeská Lípa,

kter˘ se jel 8. - 9. fiíjna 2004. Vedle ãeského

‰ampionátu ve sprint rallye se závod zapoãítá-

vá do Mistrovství âeské republiky v rallye his-

torick˘ch automobilÛ a regionálního mistrov-

ství âech a Moravy. Pofiadatelé z Autoklubu

âeská Lípa v AâR pfiipravili nároãnou soutûÏ.

Centrum sprint rallye bylo podobnû jako v mi-

nul˘ch letech umístûno do prostor Autodromu

Sosnová. Na jezdce ãekala nároãná traÈ, která

obsahovala celkem osm rychlostních zkou‰ek.

V Sosnové se svádûly napínavé souboje o do-

mácí sprintov˘ titul. Ve hfie byl obhájce prven-

ství ·tûpán Vojtûch na voze Peugeot 206 WRC

(OMV Rallye Team) a Václav Pech s vozem

Ford Focus WRC (Euro Oil Team). Bez nadû-

je na mistrovsk˘ vavfiín nebyl ani tfietí v prÛ-

bûÏném pofiadí Tomá‰ Vojtûch.

Závod na severu âech urãil s definitivní plat-

ností leto‰ního ãeského mistra v jednodenních

sprintech. Stal se jím Václav Pech se spolu-

jezdcem Petrem Uhelem v kategorii A/8.

Druh˘ dojel Tomá‰ Vojtûch a tfietí Jifií Volf.

Z osmasedmdesáti jezdcÛ skonãil v Sosnové

na sedmém místû Petr Poulík, kter˘ pilotoval

Mitsubishi Lancer EVO VI a spoleãnû s navi-

gátorkou Zuzanou Chvojkovou si zajistil dru-

hou pfiíãku v celkovém pofiadí v kategorii pro-

dukãních vozÛ. Co v˘bornému v˘sledku pfied-

cházelo, na to jsme se zeptali samotného Petra

Poulíka.

Jak ses, Petfie, vÛbec dostal k zá-
vodûní?
Jezdil jsem na minikárách, zkou-

‰el jsem to na motokrosu a asi

v roce 1994 jsem poprvé vyjel na

rodeokrosovou traÈ a vyzkou‰el

jsem první závodní vÛz typu

Îiguli sloÏen˘ z dílÛ známého r˘-

mafiovského závodníka Jardy

Kreãmera. Následovaly dal‰í tfii

sezóny v rodeu, potom zaãala

spolupráce s panem Sedlákem,

kter˘ pfiipravoval vÛz Ford Ká pro

rallyecup, v roce 1997 jsem jel ja-

ko pfiedjezdec na Rallye Tfiebíã,

dvû rychlostní zkou‰ky jsem ab-

solvoval jako pfiedjezdec na

Rallye Pfiíbram a tím vlastnû zaãal

mÛj „závodní kolotoã“.

Za jakou stáj jsi jezdil?
Systém stájí je trochu kompliko-

vanûj‰í, neÏ by se mohlo na první

pohled zdát. Zázemí kolem rallye

je neuvûfiitelnû nákladné a existu-

je jen velmi mal˘ poãet lidí, ktefií

tato auta umí opravdu dobfie pfii-

pravit. A to pochopitelnû „nûco“

stojí. Od roku 1998 jsem zaãal

spolupracovat s Jifiím Hasíkem,

v souãasné dobû manaÏerem

Romana Kresty. S jeho Hondou

Civic jsem odjel ‰est závodÛ mist-

rovství âeské republiky. Tenkrát

jsme jeli stylem buìto vûnec nebo

kotrmelec. Tfiikrát jsme stáli na

bednû, ale tfiikrát jsme auto také

rozbili. Spolupracujeme dodnes.

V roce 1999 jsem pfiijal nabídku

Michala Garguláka a zaãal jsem

jezdit jeho Mitsubishi Lancer

EVO III, tím jsem také zahájil

spolupráci s Vilémem Loveck˘m,

coÏ je majitel firmy Locar, která

mi pfiipravuje obû auta dodnes.

Bez tohoto t˘mu bych dnes nebyl

tam, kde jsem.

V ãem se li‰í loÀská sezóna proti
té leto‰ní?
LoÀská sezóna zaãala tfietím mís-

tem v evropské Rallye Bohemia

a do konce sezóny jsme mûli ‰an-

ci uhájit celkové tfietí místo, neb˘t

nehody na Barum rallye. Totálnû

nám tam shofielo auto a byli jsme

nuceni zaãít úplnû znovu.

Nefiíkám, Ïe byla neúspû‰ná.

Stalo se to, co se stát mûlo, více se

k tomu nechci vracet. Leto‰ní rok

jsem zaãal jezdit s Mitsubishi

Lancer EVO VII, mûli jsme zpo-

ãátku problémy s podvozkem, jak

na ·umavû, tak i ve Vsetínû, pfii-

daly se také komplikace s agregá-

tem. Radost nám dûlalo jen druhé

auto, které chystáme pro Karla

Trojana. Postupnû se problémy

dolaìovaly a na konci sezóny to

byl jiÏ zmínûn˘ titul vicemistra

republiky v produkãních vozech

ve sprint rallye a v tuto chvíli jsme

celkovû osmí v mistrovství repub-

liky velk˘ch rallye, a pokud se

nám podafií dobfie zajet Rallye

Tfiebíã, tak bychom se mohli 

umístit do pátého místa. Dostat se

do skupiny Top five (prvních pût),

kde se fiádovû pohybuje kolem tfii-

ceti produkãních vozÛ a minimál-

nû patnáct vyrovnan˘ch jezdcÛ

a kde se souboje odehrávají do-

slova o vtefiiny, myslím, Ïe by to

nebylo ‰patné.

MÛÏe‰ objasnit pro nezasvûcené,
proã jednou jede‰ s navigátorem
Jardou Novákem a jednou zase
se Zuzanou Chvojkovou?
Dvoudenní mistrovství jezdím

s Jardou Novákem, s tím, Ïe se

dohodlo, Ïe malé závody, jedno-

denní sprinty, nebudeme obsazo-

vat. Tam mûl pÛsobit Jirka Pl‰ek

s Milanem Maru‰ákem.

Postupem sezóny se to ale zmûni-

lo. Musel jsem zaskakovat v jed-

nodenních závodech, a protoÏe

mÛj spolujezdec zahájil sezónu

s Danem Landou a bylo by seri-

ózní, aby s ním sezónu také dojel,

tak jsem pfiem˘‰lel, koho z do-

br˘ch navigátorÛ bych si vzal.

A vzhledem k tomu, Ïe jsem ka-

marád s Milanem Chvojkou, tak

jsem poÏádal o spolupráci jeho

dceru. Musím fiíct, Ïe jsem byl ab-

solutnû pfiekvapen tím, jak Zuzka

odvádí v autû precizní práci a co

umí. DokáÏe fie‰it okamÏitû

v‰echny nenadálé organizaãní

problémy. V Sosnové se nám za-

sekl plynov˘ pedál, ona to vûdûla,

ale nereagovala na to, byla v tom

okamÏiku profesionál a odvedla

perfektnû svou práci. Bûhem tfií

startÛ se Zuzkou se nám podafiilo

dvakrát vyhrát a jednou jsme byli

druzí.

Co pro vás v tu chvíli znamenal
zaseknut˘ plynov˘ pedál?
Mûli jsme ‰anci na titul mistra re-

publiky, staãilo vyhrát. Kdyby

Pepa Semerád nedojel, tak jsme

mûli titul v kapse. Na pátém rych-

lostním testu v jednom z lesních

úsekÛ mezi stromy jsem zjistil, Ïe

nelze ubrat. Musel jsem nohou

vyprostit zaseknut˘ plyn, ten na-

konec povolil. Byla to banalita -

doraz, kter˘ roztfiepil lanko plynu.

Stalo se nám to bûhem závodu

je‰tû asi tfiikrát.

Je bûÏné, Ïe navigátorem je Ïena,
nebo se jedná spí‰e o v˘jimku?

vybíráme ze zpráv
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Znám pouze dvû ‰piãkové navi-

gátorky. Jedna je Alena

Bene‰ová, která jezdí s Pepou

Petákem, a druhá je právû Zuzka

Chvojková. KdyÏ se mû ptali, jak

se mi spolupracuje se Ïenou, tak

jsem konstatoval, Ïe je to pouze

technická záleÏitost (smûje se
Petr), ale jinak ve v‰ech smûrech

navigátora funguje jako chlap.

Jaká je hlavní role navigátora?
Ve v‰ech ‰piãkov˘ch t˘mech, a já

tento v˘raz nemám moc rád, hraje

hlavní úlohu navigátora komuni-

kace s t˘mem. To znamená, Ïe

t˘m absolutnû fiídí. Komunikuje

s manaÏerem, aby jezdci vûdûli,

kdy mají b˘t na technické pfiejím-

ce vozu, kdy vstávat, zkrátka od

absolutních banalit, co se bude jíst

na rychlostním servise, aÏ po to,

kdy vyjedou „‰pioni“, ktefií projíÏ-

dûjí traÈ a kontrolují poslední zmû-

ny v rozpisu. Je to v podstatû ko-

ordinátor ãinnosti t˘mu. Musí to

b˘t dobr˘ poãtáfi. Nesmí se splést

v ãasech pfiíjezdÛ na jednotlivé

rychlostní zkou‰ky, obzvlá‰È ve

stresu, kter˘ v‰ude kolem vládne,

jedná se mnohdy o vtefiiny. Av ne-

poslední fiadû musí také perfektnû

zvládnout ãtení trati, zároveÀ fun-

guje jako hromosvod, kdyÏ se ob-

ãas nûco pfii závodû nepodafií, a ja-

ko ‰piãkov˘ navigátor dokáÏe

momentální chybu ãi neúspûch

zahrát v klidu do autu. Na rych-

lostní zkou‰ce platí, co pfieãte na-

vigátor, to já prostû udûlám. KdyÏ

se sekne, tak to má nedozírné ná-

sledky. K tomu nesmí v Ïádném

pfiípadû dojít. âást rozpisu mÛÏe

vypadat takto: osmdesát levá, pût

pfies horizont, brzda, odboã pravá

sedm. To znamená, Ïe mám osm-

desát metrÛ do levé tûÏké zatáãky

pfies horizont. Brzda znamená, Ïe

musím levaãkou auto pfiibrzdit

a pak odboãit do pravé tûÏké za-

táãky. Pravá sedm znamená pro

mû pravoúhlou zatáãku. Rozpisy

se tvofií s tím, aby byly co nejjed-

nodu‰‰í a pfiitom co nej-

obsaÏnûj‰í.

Jak˘ je rozdíl mezi ral-
lye a sprint rallye?
Délka sprint rallye je do

70 km rychlostních

zkou‰ek a rallye se je-

dou napfiíklad na 230

km rychlostních zkou-

‰ek. Tento rozdíl dává

a pfiesnû specifikuje

systém závodûní. Ve

sprint rallye se ãlovûk

nesmí splést, jede se

bez taktiky, absolutnû

„natvrdo“, systém ral-

lye dává moÏnost takti-

ky, pfiem˘‰lení, vyjde napovrch

zku‰enost na úkor rychlosti. Proto

jsou sprint rallye u motoristické

vefiejnosti více v oblibû právû pro

jejich razanci a rychlost. Jezdí se

sedm závodÛ dvoudenních a se-

dm jednodenních.

Na které trati tû diváci mohou
v nebliÏ‰í dobû spatfiit?
Ve dnech 21. - 23. fiíjna pojedeme

Rallye Tfiebíã, to je poslední

dvoudenní mistrovství republiky,

potom bych se mûl zúãastnit

Jízdy mistrÛ v Sosnové a praÏské

rallye, kde pojedou oba na‰e vozy

- Dan Landa bude pilotovat EVO

VII a já EVO VI.

Má‰ teoretickou moÏnost se je‰tû
dostat mezi pût nejlep‰ích ve vel-
ké rallye?
Chybí mi devatenáct bodÛ na

Vojtu ·tajfa, abych se dostal mezi

pût nejlep‰ích. Teoreticky mám

zaji‰tûno ‰esté místo, pátá pfiíãka

by byla obrovsk˘m ‰tûstím.

Jak u tebe probíhá pfiíprava na
pfií‰tí sezónu a jak vidí‰ svou
vlastní budoucnost?
Pfiedev‰ím se musí jednat s ob-

chodními partnery. Co bude

v pfií‰tí sezónû, netu‰ím. Urãitá li-

nie tady je. Budu se snaÏit sklou-

bit své pracovní vytíÏení s rallye.

Koupil jsem server Autosport,

kter˘ se zab˘vá rallye. Tvofiíme

v˘sledkov˘ servis z mistrovství

svûta i mistrovství âeské republi-

ky. Zaãal jsem pracovat na pro-

jektu Gladius, kter˘ je zaloÏen tak

trochu na vlastenecké bázi. Jedná

se o konfekci pro lidi, ktefií vûfií

sobû a také tomu, Ïe b˘t âechem

je hrdá vûc. Jako mnoho dal‰ích

jezdcÛ rallye úãinkujeme ve fil-

mov˘ch pofiadech, coÏ mnû dává

také dal‰í rozhled. A co se t˘ãe

rallye, v pfií‰tí sezónû uvaÏuji 

o omezeném poãtu startÛ v âe-

chách na úroveÀ sprint rallye.

Chtûl bych zkusit tfii nebo ãtyfii

evropské dvacítky a Barumku.

Závodûní v âechách je sice nád-

herné, ale u nás uÏ to znám. Jsme

v Evropské unii, zkusme proto

evropské soutûÏe. Pojedeme roz-

hodnû s vozem Mitsubishi, proza-

tím je‰tû nevíme, zda se sedmiã-

kou nebo s osmiãkou. âekáme ta-

ké na dohomologování EVO VI-

II, zatím jsou dvû homologace,

ale ani jedna nepfievy‰uje sedmiã-

ku. KaÏdopádnû setrvám ve spo-

lupráci s Danem Landou i Karlem

Trojanem. Urãitû z ãesk˘ch rallye

nezmizím úplnû.

K dal‰ím vavfiínov˘m ocenûním
ti, Petfie, za celou motoristickou
vefiejnost pfieji mnoho ‰tûstí a ús-
pûchÛ, dobr˘ t˘m spolupracovní-
kÛ a velmi dûkuji za tvÛj ãas
i rozhovor.

Po uzávûrce novin se redakci po-

dafiilo kontaktovat Petra Poulíka,

kter˘ se od ãtvrtku 21. do soboty

23. 10. úãastnil velké Rallye

Tfiebíã. Pfiiná‰íme ãerstvé infor-

mace o jeho umístûní nejen v té-

to soutûÏi, ale zároveÀ v celé le-

to‰ní sezónû. Petr Poulík absol-

voval na „Tfiebíãi“ nûkolik rych-

lostních zkou‰ek s navigátorem

Jardou Novákem. „Na ‰esté
rychlostní zkou‰ce nám praskl
kardan a my jsme museli jet tfii-
náct kilometrÛ jen na pfiední ná-
hon, tím jsme ztratili velmi cen-
nou jednu minutu. Dojeli jsme na
5. místû v kategorii produkãních
vozÛ a celkovû jsme byli desátí,“
komentoval po telefonu své 

umístûní Petr Poulík a dodal, Ïe

druh˘ vÛz, kter˘ je pfiipravován

pro Karla Trojana, projel cílem

rallye jako druh˘ a Trojan se tak

stal vicemistrem republiky. Ve

„velk˘ch rallye“ se Petrovi poda-

fiilo tedy získat celkové 6. místo

v produkãních vozech a ve sprint

rallye dosáhl titulu vicemistra.

„Dá se hovofiit o úspûchu leto‰-
ních závodÛ. Na‰e dva vozy
Mitsubishi Lancer EVO VI
a EVO VII se zafiadily mezi nej-
úspû‰nûj‰í pûtku a o to vlastnû
‰lo,“ zakonãil telefonick˘ hovor

Petr Poulík, kter˘ mûl právû na-

mífieno z Tfiebíãe do Zlína. JiKo

Soukromá fiádková inzerce

Prodej
• Prodám elektrickou sekaãku na trávu, vodní ãerpadlo typ KS 801/9,

kompresor na hu‰tûní kol a elektrickou brusku. Cena dohodou. Tel.:

554 254 451.
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Zaãal dal‰í roãník Oblastního pfieboru stfiední Moravy
V pátek zaãal prvním kolem dal-

‰í roãník Oblastního pfieboru

stfiední Moravy v basketbalu

muÏÛ. I tentokrát má R˘mafiov

v pfieboru svého zástupce BFAA

Oldies R˘mafiov. Název druÏ-

stva je sice BFAA Oldies, ale to

jen proto, Ïe existuje pod stejno-

jmenn˘m obãansk˘m sdruÏe-

ním. Jinak jsou reprezentanti

R˘mafiova je‰tû velmi mladí

a perspektivní hráãi.

Tento rok se soutûÏ hraje dvou-

kolovû. Po základní ãásti ãeka-

jí v bfieznu vyfiazovací boje

o celkové umístûní osm druÏ-

stev. Budeme drÏet na‰im bor-

cÛm palce, aÈ minimálnû obhá-

jí loÀské umístûní (stfied tabul-

ky), a pokud moÏno v nevyzpy-

tatelném play off aÈ postoupí

co nejdál.

V prvním utkání hostil R˘mafiov

Jeseník, coÏ bylo vedle loÀské-

ho vítûze pfieboru ·umperka je-

diné druÏstvo, které nebylo

v minulé sezónû poraÏeno.

Tentokrát hráãi BFAA Oldies

nedali oslabenému Jeseníku

Ïádnou ‰anci a po velmi dobrém

v˘konu jej s pfiehledem a v klidu

pfiehráli 80:64.

Body: Karel Jano‰ek 16, Roman

Musil 14, Pavel Kon‰tack˘ 12,

Jirka Musil 12 (4 trojky), VíÈa

Rychl˘ 6, Marek Zatloukal 6,

David Ko‰tial 5, Ondra ·imko

5, Petr Musil 4.

BFAA Oldies R˘mafiov

Tabulka po 1. kole:
1. TJ Mohelnice B 98 : 67 2b

2. BK Zlaté Hory 79 : 59 2b

3. BFAA Oldies R˘mafiov 80 : 64 2b

4. BK Olomouc 79 : 70 2b

5. TJ MEZ Postfielmov 70 : 79 1b

6. TJ Campanula Jeseník 64 : 80 1b

7. SKP BK Olomouc 59 : 79 1b

8. Sulko Zábfieh 67 : 98 1b

Dal‰í zápasy doma:
5. 11. 2004 BFAA Oldies R˘mafiov - TJ MEZ Postfielmov

12. 11. 2004 BFAA Oldies R˘mafiov - Sulko Zábfieh

26. 11. 2004 BFAA Oldies R˘mafiov - SKP BK Olomouc

14. 1. 2005 BFAA Oldies R˘mafiov - BK Olomouc

11. 2. 2005 BFAA Oldies R˘mafiov - BK Zlaté Hory

25. 2. 2005 BFAA Oldies R˘mafiov - TJ MEZ Mohelnice B

Víkend ve znamení âeského poháru v bûhu do vrchu
V sobotu 2. a v nedûli 3. fiíjna zavítal do na‰eho re-
gionu âesk˘ pohár v bûhu do vrchu. Probûhly dva
závody, první na Pradûd a druh˘ ve Staré Vsi.
Bûh na Pradûd mûl start na Hvûzdû a konãil

u vysílaãe Pradûd. Trasa mûfiila 9,6 km a zá-

vodu se zúãastnilo neuvûfiiteln˘ch 188 bûÏcÛ.

UÏ od samého zaãátku, kdy se zaãalo plnit

parkovi‰tû na Hvûzdû, se dalo tu‰it, Ïe to bu-

de masová záleÏitost. Pût minut po tfiinácté

hodinû vyrazilo na traÈ v‰ech 188 startujících.

Bûhem závodu byla silnice uzavfiena, a tak se

bûÏci mohli zhluboka nadechnout a vyrazit

vzhÛru. V cíli dosahovali nejlep‰í závodníci

ãasu i pod 40 minut. Závodu se zúãastnilo

i nûkolik R˘mafiovákÛ (Vlastimil Koke‰, Ivo

Volek, Ivan Sovi‰, Ondfiej Strnadel, Jifií

Nûmeãek, Karel StrÏínek, Martin Brixel).

V nedûli se závodníci se‰li v tréninkovém

stfiedisku Ligy 100 ve Staré Vsi na druhém

z víkendov˘ch závodÛ, kter˘ rovnûÏ pofiádala

Liga 100 z Olomouce spoleãnû s SKL Stará

Ves. Byl to jiÏ 21. roãník tohoto populárního

bûhu. Na start ve Staré Vsi u Anenské Huti se

postavilo 65 bûÏcÛ, ktefií se v 11 hodin vydali

na traÈ dlouhou 14 km, vedoucí od Anenské

Huti ke ·karedé jedli, dále po zelené turistic-

ké znaãce, kolem EvÏenky, zbytkÛ Alfrédky

a po ãervené dolÛ s cílem u Anenské Huti.

Opût zde nechybûli bûÏci z R˘mafiovska

(Vlastimil Koke‰, Karel StrÏínek, Ivo Volek,

Ivan Sovi‰, Katefiina Koláfiová, Lubomír

Orság a Jifií Vykoukal), ktefií v juniorech sta-

nuli i na stupních vítûzÛ (2. Michal Kautz 

a 3. Václav Sedláãek). Kompletní v˘sledky si

mÛÏete pfieãíst na www.liga100.cz.

Karel StrÏínek

Alfrédka podeváté

Závodu se zúãastnil i Du‰an

Petfivalsk˘ na své ,,tfiíkolce“, kter˘

rukama do‰lapal nahoru za 1 hodi-

nu a 7 minut.

V̆ sledky v tomto závodû nejsou

podstatné a uznání zaslouÏí v‰ech

osmadvacet cyklistÛ, ktefií se vyda-

li na traÈ a pokofiili ji i za de‰tû, kte-

r˘ závodníky zkrápûl cel˘ den. Po

závodû se uskuteãnilo vyhodnoce-

ní uplynulé sezóny a cyklisté se

pfiitom i pobavili. Karel StrÏínek

V sobotu 16. fiíjna byla ukonãena

cyklistická sezóna na R˘mafiovsku.

JiÏ tradiãnû se jel závod (nebo spí‰

vyjíÏìka) v‰ech cyklistÛ, aÈ na sil-

niãních ãi horsk˘ch kolech,

z Penzionu Relaxa na nûkdej‰í cha-

tu Alfrédka, která nás jiÏ pár let ví-

tá pouze vyhofiel˘mi základy, jeÏ

zde zanechal poslední majitel.

Cyklisté na silniãních kolech jeli

klasickou traÈ po asfaltce v délce

devíti kilometrÛ s pfiev˘‰ením 400

metrÛ a cyklisté na MTB se vydali

po cestû k Hubertovi, odtud nahoru

k rozcestí pod Josefínou a po Ïluté

znaãce do cíle na Alfrédku (10

km). Na start k penzionu Relaxa se

dostavilo pfii nevlídném de‰tivém

poãasí 28 cyklistÛ. I kdyÏ uÏ ne‰lo

o Ïádné body zapoãítávané do nû-

které z cyklistick˘ch soutûÏí, cyk-

listé si to mezi sebou rozdali a do-

jeli do cíle na Alfrédce v tomto po-

fiadí:

Silniãní kola kategorie do 40 let: Kategorie nad 40 let:
1. Adam Pierzga 25:23 min 1. Libor Trochta 25:28

2. Marek Chudûj 27:43 2. Franti‰ek Kratochvíl 27:49

3. Roman Lasovsk˘ 30:18 3. Karel StrÏínek 30:47

Kategorie do 15 let: Kategorie Ïeny:
1. Milan Jufiena 1. Michaela Bohaãíková 42:07

2 - 3. Ilona Petfivalská

a Petra Urbaníková 48:43

Kategorie MTB do 40 let: Kategorie nad 40 let:
1. Ondfiej Strnadel 34:30 1. Pavel Pode‰va 37:09

2. Jifií Kvûták 35:36 2. Vlastislav Durman 42:11

3. Tomá‰ Egida 41:03 3. Jaroslav Lachnit 44:23
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Hamfiíkova stáj ukonãila sezónu Hubertovou jízdou
V sobotu 16. fiíjna se Stfiedisko jezdeckého

sportu Hamfiíkova stáj v Dolní Moravici tradiã-

nû rozlouãilo s leto‰ní jezdeckou sezónou.

Slavnostním nástupem osmnácti jezdcÛ a koní

za zvukÛ fanfár se „rozjela“ poslední akce s ná-

zvem Hubertova jízda. Byl pfieãten

„Reglement a trestní fiád jízdy Hubertovy“.

Svat˘ Hubert, patron lovcÛ a myslivcÛ, nedrÏel

nad leto‰ním roãníkem ochrannou ruku co se

t˘ãe poãasí. Bylo de‰tivo, mlhavo a nevlídno.

Ale jak fiekl Josef KfiíÏek, vedoucí Hamfiíkovy

stáje, na takovou slotu jsou jezdci v tomto pod-

zimním období zvyklí. „Na‰e Hubertova jízda
je v podstatû symbolick˘ parforzní hon. Ve sku-
teãnosti se tyto tradiãní hony odehrávají v plné
parádû v Anglii se smeãkou psÛ a kofiistí b˘vá
zpravidla li‰ka. Na‰i li‰ku symbolizuje jezdec,
kter˘ má pfied ostatními urãit˘ náskok, a ti jdou
po jeho stopách, v na‰em pfiípadû pak plní ces-

tou dal‰í úkoly, napfiíklad skáãou pfiírodní pfie-
káÏky,“ uvedl k Hubertovû jízdû Josef KfiíÏek.

Podle slov Josefa KfiíÏka se leto‰ní sezóna do-

cela vydafiila. Nûktefií jezdci Hamfiíkovy stáje

se sv˘mi ãtyfinoh˘mi svûfienci zdolali i „stfied-

nû tûÏké soutûÏe“ a získali nûkolik ocenûní.

Letos pofiádala Hamfiíkova stáj tfii oficiální kla-

sické závody, mezi které se dá poãítat i první

roãník dvoudenních závodÛ Velké ceny Italpe,

u nichÏ i obtíÏnost byla mnohem vy‰‰í, skáka-

ly se stfiednû tûÏké parkúry. Pochopitelnû by se

taková nároãná soutûÏ neobe‰la bez velké fi-

nanãní dotace firmy Italpe. K tûmto velk˘m zá-

vodÛm se fiadí je‰tû dva vefiejné tréninky na ja-

fie a na podzim. Jde o tréninky, kdy mohou star-

tovat i jezdci bez licencí. Kromû tûchto závodÛ

byla stáj také organizátorem pûti víkendov˘ch

soutûÏí.

„Na‰i nejmen‰í Ïokejové, dûti, se jiÏ úãastní

i mistrovství âeské republiky. Zprvu to bylo jen
na ponících, dnes jiÏ sedlají i velké konû,“ po-

chlubil se Josef KfiíÏek. Pfií‰tí jezdecká sezóna

by mûla b˘t je‰tû bohat‰í. Mûla by pfiinést pût

oficiálních závodÛ a dva vefiejné tréninky.

„Nûkteré závody pofiádáme sami, nûkteré zase
ve spolupráci s obcí Dolní Moravice. Zajistit
organizaãnû takové závody, to je mnohdy velk˘
kus poctivé práce,“ dodal vedoucí stáje KfiíÏek.

Podle jeho slov se na soutûÏe sjíÏdí jezdecká 

elita z celé Moravy. A kdo pfiijede, o tom roz-

hoduje hlavnû poãet soubûÏnû konan˘ch závo-

dÛ na jin˘ch místech republiky ãi dokonce

v Evropû.

Konû nebudou do zahájení nové sezóny zahá-

let. Pokud jezdecké oddíly vlastní tréninkovou

halu, pfiipravují se v takzvané halové sezónû.

Pokud ji nemají, tak jako Hamfiíkova stáj, tré-

nují venku podle poãasí. JiKo

Budova Telecomu
- kanceláfi (CREDIT SUISE)

Út - St     9.00 - 11.30
13.30 - 16.30

Pá        13.30 - 16.30

MoÏno i dle
telefonní domluvy
- mobil: 604 650 554

HOTOVOSTNÍ ÚVùRY
HYPOTÉKY

Pro zamûstnance, dÛchodce, Ïivnostníky

Najdeme fie‰ení pro va‰e finance

SILVA SERVIS a.s., Stará Ves

příjme
kočího pro přibližování dříví

režijním potahem
v obhospodařovaných lesích

na Rýmařovsku.

Nástup od 1. 12. 2004.

Kontakt: Ing. Patrik Gregr, tel.: 724 071 172, 554 213 765,

Ludvík Baãík, tel.: 602 503 037, 554 213 765

NOVINKA

OD 1. 11. 2004
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VáÏení spoluobãané,

cel˘ svÛj dosavadní Ïivot jsem proÏil v R˘mafiovû a z vlastní zku‰enosti dob-

fie znám pomûry v tomto podhorském kraji, kter˘ spoleãnû povaÏujeme za ná‰

domov.

V dne‰ní sloÏité politické atmosféfie povaÏuji za Ïivotnû dÛleÏité hledat na

v‰ech úrovních zastupitelské demokracie cesty k tomu, jak pomoci na‰emu re-

gionu, jenÏ se ne vlastní vinou dostal do nepfiíznivé ekonomické a sociální situ-

ace, ale kter˘ nepochybnû má pfiedpoklady pro úspû‰n˘ rozvoj.

Souhlasím s tûmi, kdo si myslí, Ïe budoucnost na‰eho území nespoãívá v roz-

‰ifiování prÛmyslové v˘roby, ale v postupné pfiemûnû na oblast turistického ru-

chu a rekreace v prostfiedí krásn˘ch JeseníkÛ a podhÛfií. Domnívám se proto, Ïe tímto smûrem je nutné zamûfiit

na‰e úsilí o zaji‰tûní pracovních pfiíleÏitostí, kvalitní zdravotní péãe, dopravní obsluÏnosti a v‰estrann˘ch slu-

Ïeb. To v‰e na základû dÛvûrné znalosti prostfiedí, moÏností, v˘hod, ale také omezení, která z dosavadního v˘-

voje a územní pozice vypl˘vají.

Zku‰enost ukazuje, Ïe bez pfiímého zastoupení pfiíslu‰níkÛ daného regionu v zastupitelsk˘ch a dal‰ích orgá-

nech je velmi obtíÏné prosazovat oprávnûné zájmy jeho obyvatel.

To je také hlavní dÛvod, proã jsem se rozhodl kandidovat v nadcházejících volbách do senátu, a to za politické

hnutí NEZÁVISLÍ, které mne nezavazuje k plnûní Ïádné stranické linie nebo instrukce a naopak mi umoÏÀuje

svobodnû hájit a prosazovat oprávnûné Ïivotní zájmy na‰eho regionu.

Se v‰í váÏnosti vám, váÏení spoluobãané, mohu slíbit, Ïe v pfiípadû zvolení budu ze v‰ech sv˘ch sil bojovat

o to, aby R˘mafiovsko bylo místem, ve kterém stojí za to Ïít - nejen nám, ale i na‰im potomkÛm.

Va‰i dÛvûru nezklamu! Ing. Jan Ziegler

Nabídka: - finanãní poradenství, servis

- penzijní pfiipoji‰tûní (dfiíve vojensk˘ 

penzijní fond)

- zaji‰tûní, poji‰tûní

- zisky, jistota, zhodnocení

- investování, stavební spofiení

- pÛjãky

Kanceláfi: budova âeského Telecomu, námûstí Míru 

(vedle po‰ty)

Otevfieno: po - pá9.00 - 11.30 13.30 - 16.30

a kdykoliv po telefonické domluvû

Lenka RomaÀáková, tel. 603 780 576

CREDIT SUISSE
Poji‰Èovna & Penzijní fond

aa..ss..,, zzáávvoodd 0066 RR˘̆mmaafifioovv

ppoofifiááddáá

pfiedvánoãní prodej za velmi v˘hodné ceny !!!

Ve dnech od 3. listopadu - do 22. prosince 2004
pondûlí - pátek

dennû od 10,00 hod - do 17,00 hod

Místo prodeje:: uull.. SSookkoolloovvsskkáá - vveeddllee SSSSOO·· PPRRIIMMAA ((bb˘̆vvaall˘̆ zzáávvoodd HHeeddvvaa))

SSoorrttiimmeenntt vv˘̆rroobbkkÛÛ::

• Saténové loÏní soupravy jed-

nobarevné a tisky

• TV deky

• Pol‰táfiky rÛzn˘ch velikostí,

tvarÛ a barev

• Mikulá‰sk˘ pytlík

• Závûsy, záclony

• Pfiehozy

• Sedáky

• Ubrusy

• Kravaty,mot˘lky, ‰ály a ‰átky

• atd.

Dále bude moÏno nakoupit i metrov˘ textil,
za velmi vv˘̆hhooddnnéé cceennyy..

UUrrããiittûû ssii vvyybbeerreettee zz nnaa‰‰íí bboohhaattéé nnaabbííddkkyy vv˘̆rroobbkkÛÛ..

TTûû‰‰íímmee ssee nnaa VVaa‰‰ii nnáávv‰‰ttûûvvuu..

placená inzerce



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

!!! SUPER AKCE DO KONCE ROKU !!!
Ke kaÏdému zakoupenému vozu financovanému pfies GE Capital Leasing Defendlock  nebo Construct v hodnotû 10.000,- Kã + kniha v˘hod u Barumu zdarma

• 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.

Suzuki Grand Vitara 2.5 V6
Elegance 4x4, r. v. 2001, 52 tis. km,
airbagy, ABS, imob., el. v˘bava,
taÏné, centrál. Cena: 399 500 Kã.

Fiat Croma 2.0 Tdi, r. v. 1996,
aut. klima, airbag, centrál, i-
mob., el. okna, posil. fiíz., el.
zrcátka. Cena: 129 000 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: 99 000 Kã.

NOVÁ

NABÍDKA

SLEVA

SLEVA

SLEVA

ODPOČET DPH
NOVÁ

NABÍDKA

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.

Peugeot 306 2.0 XRD, r. v.
1993, rádio, posil. fiízení, taÏ-
né. 
Cena: 86 000 Kã.

Hyundai Accent 1.3, r. v.
1997, 110 tis. km, 2x airbag,
ABS, posil. fiízení. 
Cena: 89 900 Kã.

· - Felicia 1.3 GLXi 50 kW
LPG, r. v. 1997, 112 tis. km,
centrál, imob., taÏné. 
Cena: 98 000 Kã. 

·koda Felicia Combi 1.3 LXi
50 kW, r. v. 1999, 109 tis.
km, rádio, centrál, posil. fiíze-
ní. Cena: 139 900 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.

· - Fabia 1.4 16V Comfort, 1. ma-
jitel, r. v. 2000, 98 tis. km, 
airbagy, ABS, rádio, centrál, posil.
fiízení a dal‰í. Cena: 185 900 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.

·koda Felicia combi LX 1.9 D,
r. v. 1998, airbag, CD, rádio,
centrál, posil. fiíz., el. zrcátka.
Cena: 149 000 Kã.

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 SLX 1.9 Tdi,
klima, r. v. 2000, 121 tis. km,
airbagy, ABS a dal‰í. 
Cena: 289 000 Kã.

· - Octavia combi 1.6i 74 kW
Ambiente, r. v. 2000, 44 tis. km,
airbag, ABS, el. v˘bava, posil. fiíz.,
palub. poã. Cena: 268 900 Kã.

·koda Felicia combi 1.3 LXi
50 kW-1. maj., r. v. 1997, 
45 tis. km, rádio, imob., taÏ-
né. Cena: 124 800 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.

Opel Vectra 2.0 Di, r. v. 1997,
2x airbag, ABS, rádio, el. ok-
na a zrcátka, posil. fiízení,
centrál. Cena: 139 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 LXi 50 kW,
r. v. 1996, 116 tis. km, rádio,
imobilizér a dal‰í. 
Cena: 89 900 Kã.


