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Aktuálnû z mûstaAktuálnû z mûsta

Radní prodlouÏili termín podávání Ïádostí do pofiadníku o byt

Cenová mapa pro prodej pozemkÛ z majetku mûsta R˘mafiova

V pondûlí 17. ledna se uskuteãnilo první zase-

dání rady mûsta v kalendáfiním roce 2005.

Radní pfiijali celkem osmasedmdesát usnesení,

z nichÏ ãtyfiiadvacet mûlo charakter doporuãe-

ní pro jednání zastupitelstva mûsta.

Vût‰ina usnesení rady mûla charakter majetko-

v˘ch záleÏitostí, které se t˘kaly zámûrÛ proná-

jmu pozemkÛ, jejich ãástí nebo vlastních pro-

dejÛ, zámûru pfiechodu práva pronájmu 

a ukonãení smluv o pronájmu pozemku, pro-

nájmu nebytov˘ch prostor a ukonãení smlou-

vy o pronájmu nemovitosti v katastrálním úze-

mí R˘mafiov, Jamartice, Ondfiejov a Stránské.

Rada mûsta schválila pronájem nebytov˘ch

prostor na námûstí Míru v dfiívûj‰ím mûstském

a turistickém stfiedisku za úãelem zfiízení knih-

kupectví a pronájem nebytov˘ch prostor na

námûstí Míru v b˘valé prodejnû galanterie za

úãelem zfiízení prodejny zahrádkáfisk˘ch po-

tfieb.

Radní vzali na vûdomí návrh rozpoãtu pfiís-

pûvkové organizace Byterm R˘mafiov na rok

2005, informaci o prodeji podílu mûsta

v Nemocnici, s. r. o. R˘mafiov (podrobnûj‰í in-
formace uvnitfi tohoto vydání v samostatném
ãlánku) a prÛbûÏnou informaci o situaci

v BRVOSu Bruntál, s. r. o.

V závûru zasedání rady mûsta byly projedná-

vány záleÏitosti bytové - v˘mûny bytÛ, pro-

dlouÏení nájemních smluv, pfiidûlení bytÛ,

zmûny ãi uzavfiení nájemní smlouvy. Radní

schválili pofiadník uchazeãÛ pro pfiidûlení bytÛ

na rok 2005, dále schválili, aby Ïádosti ucha-

zeãÛ o byt, ktefií zapomnûli nebo z nûjakého

dÛvodu nepodali Ïádost o zafiazení do pofiadní-

ku na rok 2005 v termínu do 31. 12. 2004 

a uãiní tak v období od 1. 1. 2005 do 31. 1. 2005,

byly zafiazeny do pofiadníku podle data podání

na poslední místa. JiKo

Cenová mapa byla schválena zastupitelstvem mûsta pod ãíslem usnesení 222/15/92 dne 10. 12. 1992, zmûnûna usnesením ãíslo 396/25/97 dne

11. 12. 1997, usnesením zastupitelstva mûsta R˘mafiov ãíslo 749/31/02 ze dne 19. 9. 2002 a usnesením ã. 582/17/04 ze dne 16. 12. 2004. 

Ing. Petr Klouda, starosta mûsta
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Novela zákona o správních poplatcích: Budeme platit víc
S úãinností od 16. ledna 2005 zaãíná platit

nov˘ zákon ã. 634/2004 Sb., o správních po-

platcích. Dosud platn˘ zákon ã. 368/1992

Sb., o správních poplatcích tak doznává jed-

nu z nejradikálnûj‰ích zmûn od svého vzniku.

Novela zvy‰uje ãi mûní nejen poplatky v da-

Àovém fiízení, ale i napfi. v celním fiízení, udû-

lení státního obãanství, zápisu do registru vo-

zidel a nemovitostí, novinkou je potvrzení

o bezdluÏnosti a dal‰í.

Nov˘ zákon o správních poplatcích zavádí

ãtyfii desítky nov˘ch poplatkÛ a zvy‰uje ceny

pûti desítek jiÏ existujících. Novû mají vznik-

nout kupfiíkladu poplatky za udûlení licence

pro podnikání v energetick˘ch odvûtvích na

obchod s elektfiinou a na obchod s plynem, za

vydání potvrzení o stavu osobního daÀového

úãtu, za potvrzení tiskopisÛ vydan˘ch v za-

hraniãí, za ohlá‰ení zmûny místa trvalého po-

bytu ãi za registraci ekologického zemûdûlce.

Lidé budou mít novû také moÏnost platit

správní poplatky bezhotovostnû.

Loni obce a kraje vybraly na správních po-

platcích pfiibliÏnû dvû miliardy korun, státní

rozpoãet zhruba 3,5 miliardy korun. Letos

vláda poãítá s tím, Ïe do rozpoãtu získá z po-

platkÛ 4,2 miliardy korun.

K dal‰ím úkonÛm, které nás vyjdou dráÏ,

bude patfiit napfiíklad ovûfiení kopií listin,

které podraÏí z 20 na 30 Kã. Duplikát rod-

ného, oddacího nebo úmrtního listu bude

místo dosavadních 50 stát 100 korun.

Rybáfii za roãní lístek namísto padesátikoru-

ny zaplatí rovnou stovku. Svatba z cizincem

bude místo 1000 korun stát dvakrát tolik

a sÀatek mezi cizinci podraÏí o tisícikorunu

na 3000 Kã. Nûkterá potvrzení, která úfied-

níci dávali doposud zdarma, jsou od 16. led-

na jiÏ zpoplatnûna. Zmûna trvalého pobytu

pfiijde na 50 korun a za potvrzení o stavu

daÀového úãtu zájemce vydá 300 korun,

stejnû jako za potvrzení o bezdluÏnosti.

Ekologick˘ zemûdûlec za registraci zaplatí

1000 Kã a zájemce o podnikání v energeti-

ce dokonce 10 000 Kã. JiKo

K nejbûÏnûj‰ím úkonÛm, které budou stát více, patfií napfiíklad registrace vozidel:

Za zápis do registru vozidel povinnû opatfien˘ch registraãní znaãkou zaplatí motoristé novû za:

Dosud Nyní
- motocykl do 50 cm3  ...................................................................................... 100 Kã 300 Kã
- motocykl nad 50 cm3  .................................................................................... 200 Kã 500 Kã
- motorové vozidlo s nejménû ãtyfimi koly  .................................................... 300 Kã 800 Kã
- pfiípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti vãetnû  ............................................. 100 Kã 500 Kã
- pfiípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti  ....................................................... 100 Kã 700 Kã
Doãasné vyfiazení vozidla z registru vozidel (tzv. „depozit“)  ...................... 10 Kã 100 Kã
Zápis zmûny údajÛ do technického prÛkazu a do registru vozidel  ............. 10 Kã 50 Kã
Vydání tabulky registraãní znaãky (1ks)  ................................................... 100 Kã 200 Kã
Schválení technické zpÛsobilosti jednotlivû dovezeného vozidla
s evropskou homologací  .............................................................................. 2000 Kã 1500 Kã
(Bez evropské homologace zÛstává ãástka stejná)
Na úseku fiidiãsk˘ch prÛkazÛ k Ïádn˘m podstatn˘m zmûnám nedochází.

Od února budou draÏ‰í i nûkteré po‰tovní sluÏby
âeská po‰ta bude od února zdraÏovat. Na

pohlednice a dopisy si pfiipravíme o koru-

nu více, nûkteré po‰tovní poukázky ale

zdraÏí aÏ o 14 korun. Pfiesto ale jsou nû-

které bankovní pfievody stále draÏ‰í.

Vyplatí se je‰tû sáhnout po sloÏence, aÏ

budeme chtít poslat peníze?

Pokud jste na pouÏívání sloÏenek zvyklí,

pfiestoÏe jste si úãet zfiídili, zvaÏte, zda se

vám to je‰tû vyplatí.

Kolik za sloÏenky zaplatíte v souãasnosti

uvádí tabulka:

Cena za zaslání penûz po‰tovní poukázkou:

Jak jiÏ bylo fieãeno, zdraÏení se

nedotkne v‰ech sluÏeb âeské

po‰ty, ale jen nûkter˘ch. O jednu

korunu podraÏí posílání pohled-

nic a nejlehãích dopisÛ (na 7,50

Kã) a dopisÛ do 20 g (na 9 Kã).

O dvû koruny zdraÏí dopisy do 50

g (na 12 Kã) a doporuãené dopisy

(na 19 Kã do 20 g a 22 Kã do 50

g). Balík váÏící ménû neÏ dva ki-

logramy po‰lete v únoru o ãtyfii

koruny dráÏ (za 30 Kã). 

Zdroj: tiskové oddûlení
âeské po‰ty

Zmûny nejbûÏnûj‰ích zpoplatnûn˘ch Ïádostí v daÀovém fiízení:
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Míra nezamûstnanosti vykázala ke konci roku 9,5 %
V posledním mûsíci roku 2004

se poãet nezamûstnan˘ch v âe-

ské republice zv˘‰il o 24 tisíc li-

dí. Bez práce bylo 541 675 lidí.

Míra nezamûstnanosti dosáhla

9,5 procenta, pfiitom je‰tû v listo-

padu bylo toto ãíslo v˘raznû niÏ-

‰í - 8,9 procenta. Vy‰‰í poãet ne-

zamûstnan˘ch je dán hlavnû tím,

Ïe na konci roku vypr‰ely lidem

pracovní smlouvy na dobu urãi-

tou. Mnohde také pfied zimou

skonãily sezónní stavební práce.

Slibnû se vyvíjející trend na trhu

práce z pfiedchozích mûsícÛ se

v prosinci zastavil. PfiírÛstek po-

ãtu nezamûstnan˘ch je pro prosi-

nec typick˘, oproti prosinci 2003

ale byl o 2500 osob vy‰‰í.

Podle ekonomÛ rÛst ekonomiky

sám nezamûstnanost nefie‰í, jsou

potfiebná i jiná opatfiení. NejniÏ‰í

míra nezamûstnanosti je v hlav-

ním mûstû Praze, jeho oko-

lí a v âesk˘ch Budûjovicích,

nejvíce lidí bez práce je na

Mostecku (22,7 %) a Karvinsku

(19,6 %), následuje Jeseník

(18,3 %), na ãtvrtém místû je

Bruntál (17,5 %) a na pátém

Ostrava-mûsto (16,6 %). V me-

zimûsíãním pfiírÛstku nezamûst-

nanosti skonãil okres Bruntál na

50. místû s 3,6 %. Na jedno vol-

né pracovní místo v bruntálském

okrese ãeká více jak ‰estapade-

sát uchazeãÛ - to fiadí tento okres

na 3. místo v republice.

Ministerstvo práce a sociálních

vûcí uvedlo, Ïe míru nezamûst-

nanosti vy‰‰í neÏ republikov˘

prÛmûr vykázalo 33 okresÛ.

Podle pÛvodní metodiky, která

se pouÏívala do ãervence 2004

a nominálnû ukazovala vy‰‰í ãís-

la, byla míra nezamûstnanosti

v prosinci 10,3 procenta.

K 31. 12. 2004 bylo na Úfiadu

práce v Bruntále evidováno

9688 uchazeãÛ o zamûstnání,

z toho bylo 4892 Ïen a míra ne-

zamûstnanosti dosáhla 17,5 %.

V souãasné dobû je nejvût‰í po-

ptávka po profesích dûlník do

v˘roby spirál a drátÛ, elektroin-

stalatér a frézafi-horizontáfi, dlou-

hodobû také lékafi a kuchafi-ãí‰-

ník. V nejbliÏ‰í budoucnosti se

pfiedpokládá vytvofiení vût‰ích

podnikatelsk˘ch zámûrÛ v mik-

roregionu Bruntál a R˘mafiov.

Konkrétní informace v‰ak ne-

jsou k dispozici.

Úfiad práce v Bruntále vyãerpal

za rok 2004 v rámci aktivní poli-

tiky zamûstnanosti více jak 

76 mil. korun, na podporu v ne-

zamûstnanosti bylo vyplaceno

necel˘ch 104 mil. Kã a na státní

sociální podporu bylo ãerpáno

389 mil. korun. Zástupce fiedite-

le ÚP v Bruntále Antonín Rous

zdÛraznil, Ïe v loÀském roce se

úfiad práce zamûfiil na uchazeãe

dlouhodobû nezamûstnané - více

jak 24 mûsícÛ v evidenci ÚP -

a ti byli také pfiednostnû umisÈo-

váni na vefiejnû prospû‰né práce.

Podobn˘ trend chystá úfiad práce

i v leto‰ním roce. Novinkou bu-

de zmûna v umisÈování uchazeãÛ

u zamûstnavatelÛ. KaÏdému 

uchazeãi o pracovní místo pfiidû-

lí pfiíslu‰n˘ úfiad práce doporuãe-

ní. Pfiipravuje se také pozitivní

zmûna v rámci spolupráce mûst-

sk˘ch úfiadÛ Krnova, Bruntálu

a R˘mafiova s úfiady práce pfii

vytváfiení nov˘ch podnikatel-

sk˘ch zámûrÛ. Se zprostfiedko-

vateli práce budou jednat také

povûfiení úfiedníci radnice. Mûsta

tak mohou sv˘mi aktivitami b˘t

v˘znamnû nápomocna podnika-

telÛm a firmám pfii rozvoji jejich

zámûrÛ a vytváfiení pracovních

pfiíleÏitostí.

Oãekává se, Ïe r˘mafiovská po-

boãka úfiadu práce by se mûla

v leto‰ním roce pfiemístit do stej-

né budovy, ve které má sídlo od-

bor státní sociální podpory. JiKo

V regionu a na horách zavládla pravá zima
V prÛbûhu prosince i v období vá-

noãních svátkÛ a prázdnin si dûti

a v‰ichni milovníci zimních spor-

tÛ snûhu moc neuÏili. Zpoãátku se

zdálo, Ïe vlivem globálního otep-

lování Zemû se lep‰ích snûhov˘ch

podmínek letos ani nedoãkáme.

Poãátek zimy byl skoup˘ na snû-

hové sráÏky a sníh staãil bûhem

pár dnÛ roztát.

Minul˘ t˘den ze ãtvrtku 20. na

pátek 21. ledna v‰ak pfiinesl vytr-

valé snûÏení, které zkomplikovalo

situaci na mnoha místech r˘ma-

fiovského regionu nejen fiidiãÛm,

záchranáfiÛm, ale také energeti-

kÛm. Mokr˘ a tûÏk˘ sníh lámal

vûtve stromÛ i stromy samotné

a nûkteré z nich pod váhou snûhu

nevydrÏely a skácely se na dráty

vysokého napûtí, tím do‰lo k v˘-

padku elektrického proudu nejen

v R˘mafiovû, ale i kupfiíkladu

v Bruntále. Na‰tûstí byla dodávka

proudu na vût‰inû míst v krátké

dobû obnovena. Také r˘mafiov‰tí

hasiãi mûli napilno, ve ãtvrtek vy-

jíÏdûli do Janovic. Vlivem silného

snûÏení znaãnû stoupla hladina

Podolského potoka, náhon k malé

elektrárnû nestaãil vodu pojmout,

do‰lo k vylití potoka a zatopení 

okolních zahrádek a suterénu 

obytného domu. Druh˘ den ráno

pak hasiãi vyjíÏdûli do hornomûst-

ské zatáãky, aby odstranili spadl˘

strom. S velk˘m mnoÏstvím snûhu

se pot˘kaly nejen Mûstské slu-

Ïby mûsta R˘mafiova, ale také

Správa a údrÏba silnic Moravsko-
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slezského kraje. Pomáhaly i sou-

kromé firmy a organizace. Místy

více jak pÛl metrová nadílka

mokrého snûhu zamûstnala pra-

covníky aÏ do pozdních veãer-

ních hodin. Díky mûstsk˘m sluÏ-

bám, které drÏí zimní pohotovost

od soboty 20. listopadu, byly ve

velmi krátké dobû prÛjezdné

v‰echny hlavní tahy a prioritní

pfiístupové komunikace ve mûstû,

do nedûle 23. ledna pak osádky

odklízecích mechanismÛ zaji‰Èo-

valy sjízdnost vedlej‰ích ulic,

chodníkÛ a zb˘vajících parkovi‰È.

Z velké snûhové spousty se radu-

jí pfiedev‰ím dûti. Ty vytáhly sa-

nû ãi boby a bílou snûhovou

duchnu musely, hlavnû o víken-

du, jaksepatfií vychutnat. Pfied-

povûì poãasí pro nejbliÏ‰í dny je

pfiíznivû naklonûna snûhov˘m

podmínkám, doufejme tedy, Ïe

se vyznavaãi bílé stopy ãi pfiíz-

nivci motoskijörinku nebudou

muset obávat, Ïe by v krátké do-

bû snûhová nadílka z na‰ich ulic

doãista zmizela. JiKo

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Moravskoslezsk˘ kraj vyhlásil grantová schémata v rámci SROP
Moravskoslezsk˘ kraj vyhlásil
17. ledna 2005 v˘zvu pro pfied-
kládání návrhÛ akcí do gran-
tov˘ch schémat v rámci
Spoleãného regionálního ope-
raãního programu (SROP).
Ve‰keré Ïádosti bude pfiijímat
Odbor regionálního rozvoje
KÚ MSK, Ïádosti je nutné do-
ruãit osobnû do 16. bfiezna

2005 do 12.00 hodin. Ozná-
mení v˘sledkÛ v˘bûrového
procesu lze oãekávat letos
v ãervnu.
Jednotlivá grantová schémata

(dále jen GS) jsou zamûfiena na

podporu ‰irokého spektra akti-

vit, které vycházejí z potfieb sa-

motného kraje, a jsou pfiiprave-

na v souladu s prioritami a opat-

fieními SROP. V rámci priority 1

Regionální podpora podnikání

budou moci Ïadatelé poÏádat

o finanãní pomoc z GS

Regionální podpora podni-
kÛm v Moravskoslezském
kraji, prioritu Rozvoj lidsk˘ch

zdrojÛ v regionech bude napl-

Àovat GS SíÈ sociální integrace
a v souladu s prioritou 4 zamû-

fienou na podporu cestovního

ruchu jsou pfiipravena dvû gran-

tová schémata - Jednotn˘ ko-
munikaãní styl a Podpora
místní infrastruktury pro ce-
stovní ruch. (BliÏ‰í informace
najdete na stránkách 
www.kr-moravskoslezsky.cz)

Katherini Koláãková,
tisková mluvãí MSK



Leto‰ní plesová sezóna byla tra-

diãnû zahájena stuÏkovacím ple-

sem maturantÛ Gymnázia

R˘mafiov. Probûhl dne 8. 1. 2005

pod zá‰titou SdruÏení rodiãÛ

a pfiátel ‰koly v budovû Stfiediska

volného ãasu R˘mafiov a setkal se

s velmi pozitivním ohlasem.

Tématem plesu se stala „noãní ob-

loha“, atmosféru dotváfiel sál vy-

zdoben˘ hvûzdami.

Jako obvykle byl ples zahájen

pfiedtanãením druh˘ch roãníkÛ,

následoval projev fieditelky gym-

názia Mgr. Zdeny Kovafiíkové.

Program byl dále obohacen vy-

stoupením modelek skupiny „Les

Cendrilons“, taneãní skupiny

„Break Dance“ a vystoupením

Nikoly âudovské pod vedením

Aleny Tome‰kové.

K poslechu a k tanci hrála skupi-

na Ego, která k nám aÏ ze vzdále-

n˘ch Hofiic pfiijela poprvé, a dá se

s potû‰ením konstatovat, Ïe náma-

ha spojená s hledáním kvalitní ka-

pely a podstoupené riziko ‰patné-

ho v˘bûru se skuteãnû vyplatily.

Kromû Ïivé hudby, jejíÏ milovníci

si mohli neru‰enû zatancovat na

hlavním parketu, byla v malém

sále pro zájemce pfiipravena i dis-

kotéka.

StuÏkování maturantÛ probûhlo

rovnûÏ v netradiãním stylu.

PÛsobilo daleko dÛstojnûj‰ím do-

jmem neÏ kdykoliv jindy, jelikoÏ

ne‰lo o pouhé sefiazení na jevi‰ti;

cel˘ akt byl zpestfien projekcí fo-

tografií maturantÛ z dûtsk˘ch let.

Díky choreografii, pocházející

z dílny Martiny Wetterové, se

stuÏkování stalo pfiehledn˘m, stu-

denti byli nastoupeni po obvodu

sálu a na jevi‰tû vystupovala vÏdy

pouze dvojice.

Dal‰í etapou byla volba krále

a královny plesu, jeÏ náv‰tûvníci

mohli zvolit prostfiednictvím drob-

n˘ch lísteãkÛ umístûn˘ch na kaÏ-

dém stole. Vítûzkou se nakonec

stala Martina Wetterová z oktávy

a jejím vysnûn˘m králem Luká‰

Tome‰ek ze ãtvrtého roãníku.

Není v‰ak v‰echno jako v pohád-

ce. Tímto plesem totiÏ nastává ob-

dobí usilovného studia, zakonãe-

né kvûtnovou maturitní zkou‰kou.

Rádi bychom podûkovali v‰em,

kdo se na plese jak˘mkoliv zpÛ-

sobem podíleli, aÈ uÏ studentÛm,

uãitelÛm ãi sponzorÛm. Ti byli le-

tos neobyãejnû velkorysí a za-

slouÏili se tak o velmi bohatou

tombolu. Zvlá‰tní dík patfií tûmto

na‰im nej‰tûdfiej‰ím sponzorÛm:

Auto‰kola Bill, Osram Bruntál, 

s. r. o., p. A. Heinisch.

âást v˘tûÏku z tomboly, kon-

krétnû 4 800 Kã, se studenti

oktávy a 4. roãníku rozhodli

poslat prostfiednictvím nadace

âlovûk v tísni na pomoc oblas-

tem postiÏen˘m tsunami.

Podle v‰ech ohlasÛ si dovolujeme

soudit, Ïe se tento ples mimofiád-

nû vydafiil. Závûrem bychom vás

chtûli srdeãnû pozvat na maturitní

ples v pfií‰tím roce, kter˘ jak dou-

fáme bude stejnû dobr˘ jako ten

leto‰ní. Katefiina Bradová
a Markéta Nekováfiová
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Tak, teì uÏ „jen“ maturita

Koncert uãitelÛ a jejich hostÛ na podporu dûtí
v Asii poniãené pfiírodní katastrofou

Ve ãtvrtek 10. února v 18 hodin se v kon-
certním sále r˘mafiovské základní umûlec-
ké ‰koly uskuteãní tradiãní Koncert uãitelÛ
a jejich hostÛ. Akce je organizována jiÏ po-

nûkolikáté, tentokrát ov‰em má její pofiádání

humanitární a hluboce lidsk˘ podtext.

V‰ichni úãinkující se totiÏ vzdali nároku na

honoráfi a ve‰ker˘ v˘tûÏek bude vûnován na

pomoc dûtem z jihov˘chodní Asie postiÏe-

n˘m nedávnou pfiírodní katastrofou. Peníze,

které se pfii této pfiíleÏitosti vyberou, budou

poukázány na konto âeského v˘boru UNI-

CEF, jeÏ se orientuje právû na pomoc dûtem.

Koncert tak sv˘m v˘znamem zdaleka pfie-

sáhne ná‰ region. Kromû r˘mafiovsk˘ch uãi-

telÛ, ktefií na této akci vystupují pravidelnû,

se - zfiejmû právû pro její humanitární cha-

rakter - programu zúãastní jako hosté i Ïáci

na‰í ‰koly, bubeníci z Jumping Drums a Ivo

Batou‰ek, Ensemble Damien (v R˘mafiovû

znám˘ sv˘mi operami), Jindfiich ·treit a dal-

‰í neménû v˘znamní hosté. Koncert bude ja-

ko vÏdy soutûÏní, v porotû zasednou Ïáci zú-

ãastnûn˘ch uãitelÛ. Tato dûtská porota bude

pfiísn˘m okem i uchem posuzovat v˘kony

sv˘ch uãitelÛ a nakonec z nich vybere vítûze,

kter˘ na památku svého vítûzství obdrÏí ce-

nu. Tato okolnost je pro mnohé uãitele pfie-

kvapivû zátûÏová, ale ve svém dÛsledku ne-

smírnû uÏiteãná - kaÏd˘ pedagog by si mûl

ãas od ãasu vyzkou‰et, jaké to je b˘t v kÛÏi

toho, kdo má nûco pfiedvést, prokázat.

KoneckoncÛ, dûti jistû vysoce ocení, kdyÏ

zjistí, Ïe jejich uãitelé sami umí to, co po dû-

tech chtûjí a vyÏadují.

Organizátofii se zavazují a slibují, Ïe pfiímo

na místû zvefiejní v˘‰i celkovû vybrané ãást-

ky a v následujícím vydání R˘mafiovského

horizontu zvefiejní kopii dokladu o tom, Ïe

tato ãástka byla na konto âeského v˘boru 

UNICEF skuteãnû poukázána.

Mgr. Jifií Taufer, fieditel ZU· R˘mafiov

Studium na Gymnáziu R˘mafiov
Gymnázium R˘mafiov na Soko-

lovské ulici ã. 34 organizuje ve

‰kolním roce 2005/2006 tyto for-

my studia:

- osmileté denní studium (pro Ïá-

ky z 5. tfiíd);

- ãtyfileté denní studium (pro Ïáky

z 9. tfiíd);

- ãtyfileté veãerní studium (pro do-

spûlé s ukonãen˘m základním

vzdûláním).

Pfiihlá‰ky k dennímu studiu je

moÏné si vyzvednout na základ-

ních ‰kolách nebo na gymnáziu,

k veãernímu studiu pouze na

gymnáziu. Lékafiské potvrzení ne-

ní nutné u Ïádné formy studia.

Pfiihlá‰ky se odevzdávají:

- pro denní studium (fieditelÛm Z·

do konce února);

- pro veãerní studium (fieditelce

gymnázia do konce února).

Pfiijímací fiízení pro denní studium

se bude konat 18. dubna a pro ve-

ãerní 25. dubna 2005.

Vedení Gymnázia R˘mafiov
Fota: archiv Gymnázium R˘mafiov
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Na SOU a OU R˘mafiov se soutûÏilo
Ve ãtvrtek 16. prosince loÀského roku se 

uskuteãnil v pofiadí jiÏ tfietí roãník soutûÏe

ÏákÛ SOU a OU R˘mafiov, oboru kuchafi-

ãí‰ník, na téma „Vánoãní stÛl“.

Odborná i laická porota ve sloÏení Alena

Svobodová, Michal a Robert Zelení,

Maru‰ka Chlachulová, Jifií Svoboda a Anna

Kratochvílová svornû konstatovala, Ïe tento

rok bylo rozhodování velmi tûÏké. Pouze je-

den bod dûlil nûkteré soutûÏící od lep‰ího 

umístûní. SoutûÏe se zúãastnilo celkem 18 Ïá-

kÛ ze v‰ech tfií roãníkÛ. Velkou pochvalu si

zaslouÏí zejména Ïáci prvního roãníku, ktefií

se do soutûÏního klání pustili s mnohem zku-

‰enûj‰ími spoluÏáky z vy‰‰ích roãníkÛ.

Pofiadí: na 1. místû se umístila Ïákynû z tfie-

tího roãníku Jana Janeãková;

2. místo obsadili druháci Michal Pech

a Josef Veigl;

3. místo zaslouÏenû získaly Lenka

Burianová a Lenka Ociepková;

4. místo obsadily Ïákynû Jana Cetkovská

a Monika Hrachovická.

Ceny soutûÏícím vûnovali paní Alena a Jifií

Svobodovi - LIGA 100, Îìársk˘ Potok.

První cenou byl desetidenní zájezd do

Chorvatska, takÏe opravdu stálo za to vyna-

loÏit úsilí a mít pevné nervy pfii obhajobû

slavnostních tabulí.

V‰em blahopfiejeme a pfiáli bychom si, aby

jim kuráÏ, se kterou soutûÏili, vydrÏela co

nejdéle.

Îáci SOU a OU R˘mafiov
a Dûtsk˘ domov Janovice

A byl tu poslední den ‰koly roku 2004, kter˘ letos pfiipadl na 22. pro-

since. Îáci tfietího roãníku stfiedního odborného uãili‰tû se na tento

den pfiipravovali jiÏ pfiedem. Jak? Pfiece pekli vánoãní cukroví. Na

tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby je pfiipravovali pro sebe, tfie-

ba na besídku, které se konají na konci roku. Îáci tfietího roãníku se

ale chystali na náv‰tûvu do Dûtského domova v Janovicích, aby cuk-

roví pfiedali dûtem. V‰e probûhlo skvûle, cukroví se líbilo, snad

i chutnalo a odmûnou ÏákÛm uãili‰tû byla chvilka zpívání a her s dût-

mi v janovickém domovû. Anna Kratochvílová

Z Á P I S
dûtí do 1. roãníku Zvlá‰tní ‰koly R˘mafiov

se uskuteãní

v pátek 11. února 2005 od 14 do 17 hodin
v budovû Zvlá‰tní ‰koly na ·kolním námûstí v R˘mafiovû

Je moÏno se informovat i telefonicky na ãísle 554 212 377 

a dohodnout individuální termín. Rodiãe ÏákÛ s v˘ukov˘mi 

obtíÏemi na základní ‰kole mohou této doby vyuÏít také 

ke konzultacím s pedagogick˘mi pracovníky ‰koly. 

Vedení Zv· R˘mafiov

Vedení Z· 1. máje
a Z· Jelínkova

oznamují,
Ïe zápis do 1. roãníku
pro ‰kolní rok 2005/2006

probûhne
v pátek 11. února 2005 od 14.00 do 18.00 hodin
v sobotu 12. února 2005 od 8.00 do 11.00 hodin

ve ‰kolní budovû na Národní ulici ã. 15

Na otuÏování není nikdy pozdû
Souãástí skautského programu je

vedle v˘chovy dûtí a mlad˘ch li-

dí také sport, turistika a otuÏová-

ní, coÏ se uplatÀuje celoroãnû,

ale pfiedev‰ím na táborech. A prá-

vû otuÏováním si zvy‰ujeme 

odolnost organismu proti chladu,

teplu i alergick˘m chorobám,

proti zmûnám a v˘kyvÛm poãasí.

Je téÏ úãinnou prevencí proti tzv.

chorobám z nachlazení.

Nebudeme si namlouvat, Ïe se

dûti doma myjí do pÛl tûla stude-

nou vodou, pokud o správnosti

takového poãínání nejsou pfie-

svûdãeni rodiãe. Jednoduché je

to na tábofie nebo na víkendo-

v˘ch v˘pravách. Po budíãku

rozcviãka. Cviãí v‰ichni - otuÏo-

vání chladn˘m vzduchem. Pfii

cviãení se kaÏd˘ zahfieje. Po ná-

vratu z rozcviãky následuje ranní

mytí. Tady není tfieba doporuão-

vat pouÏití studené vody: jiná to-

tiÏ ani na tábofie není. Zásada po-

stupného otuÏování je naplnûna -

zaãíná se v létû, kdyÏ je relativnû

nejtepleji. K otuÏování patfií

i spánek pfii otevfieném oknû, na

táborech pak v otevfieném stanu,

volnû pod „‰irákem“ nebo vy-

znávání kultu oblékání krátk˘ch

kalhot aÏ do pozdního podzimu,

ne-li zimy. Jak˘msi vyvrchole-

ním pak b˘vá tfieba spaní ve sta-

nu nebo koupání se v potoce

v podzimním ãi zimním období,

zkou‰kou zdatnosti mÛÏe b˘t ta-

ky napfi. krátká chÛze ve snûhu -

samozfiejmû naboso.

Závûrem doporuãení - otuÏujme

se celoroãnû, za kaÏdého poãasí

a po cel˘ Ïivot. OtuÏování by

mûlo b˘t nedílnou souãástí na‰í

Ïivotosprávy a navíc - zaãít není

nikdy pozdû. Loy

Foto: SOU a OU R˘mafiov

Foto: SOU a OU R˘mafiov

Foto: Alois ·imko
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Zdravotnictví

Jednání se strategick˘m partnerem r˘mafiovské nemocnice bylo úspû‰né
Ve ãtvrtek 13. ledna se uskuteã-

nilo jednání zástupcÛ

Nemocnice, s. r. o. R˘mafiov

s pfiedstaviteli strategického

partnera - spoleãnosti EURO-

MEDNET, a. s. - ve vûci prode-

je a koupû podílÛ ve spoleãnos-

ti Nemocnice, s. r. o. R˘mafiov.

Zúãastnûné strany se dohodly

na tom, Ïe spoleãnost EURO-

MEDNET koupí ve‰keré vlast-

nictví spoleãnosti Nemocnice,

s. r. o. R˘mafiov za 6 mil. Kã.

Prodej se t˘ká zafiízení nemoc-

nice, které pofiídila spoleãnost

Nemocnice, s. r. o. R˘mafiov po

roce 1995, po privatizaci, ne

v‰ak nemovitostí, tedy budov

a pozemkÛ - ty zÛstanou nadále

v majetku mûsta. Spoleãnost

EUROMEDNET zpracuje ná-

vrh smlouvy o pronájmu nemo-

vitostí a dal‰ího majetku za mi-

nimální v˘‰i nájemného, v pfií-

padû vy‰‰í ãástky je jejich poÏa-

davkem zpûtná investice do ma-

jetku mûsta formou zpûtn˘ch

zápoãtÛ. V prÛbûhu února spo-

leãnost zmapuje situaci a pfied-

loÏí pfiedstavu o budoucí struk-

tufie nemocnice. PoÏadavkem

spoleãnosti EUROMEDNET

pro zaji‰tûní komunikace s mûs-

tem je jmenování jednoho zá-

stupce mûsta do dozorãí rady

nemocnice.

Na podrobnûj‰í informace jsme

se zeptali fieditele spoleãnosti

Nemocnice, s. r. o. R˘mafiov pri-

máfie MUDr. Mariána Olejníka.

rozhovor
Pane fiediteli, jste spokojen s v˘sledky jed-
nání ohlednû prodeje r˘mafiovské nemocni-
ce?
Ano, jsem spokojen, a nejen já, ale i ostatní

spoleãníci Nemocnice, s. r. o. R˘mafiov.

Zástupci tfiinecké spoleãnosti EUROMED-

NET, a. s., se o na‰í nemocnici a o jejím hos-

podafiení vyjádfiili velmi pochvalnû, jednak

vzhledem k situaci a pomûrÛm, které ve

zdravotnictví v‰eobecnû panují a také vzhle-

dem ke spádové oblasti, kterou r˘mafiovská

nemocnice z hlediska zdravotnictví zaji‰Èuje.

Tfiinecká spoleãnost by urãitû nezahájila jed-

nání o koupi ve ztrátovém zdravotnickém za-

fiízení. Tyto aspekty mûly rozhodující vliv na

uzavfiení vzájemné dohody. Zástupci ov‰em

také deklarovali, Ïe sem nepfiijdou a nevloÏí

napfi. 20 mil. korun.

Zavázali se nemocnici spravovat podobnû,

jako hospodafií i v dal‰ích deseti nemocniã-

ních zafiízeních Moravskoslezského kraje.

Perspektivnû by se r˘mafiovská nemocnice

mûla stát sobûstaãnou - rozhodující roli ve fi-

nanãní strategii budou napfi. hrát mnoÏstevní

slevy pfii nákupu nejrÛznûj‰ího zdravotnické-

ho materiálu a zafiízení. Dal‰í nezanedbatel-

nou devízou je know-how spoleãnosti EU-

ROMEDNET, od kterého se také bude odví-

jet vytváfiení jejich pfiedstav a konkrétní rea-

lizace opatfiení.

Nûkomu se ãástka 6 mil. Kã za prodej ne-
mocnice mÛÏe zdát b˘t nízká. Co za ní spo-
leãnost EUROMEDNET v‰echno pofiídí?
Nedá se fiíci, Ïe ãástka 6 miliónÛ korun je

ãástka nízká, musíme si uvûdomit, Ïe EU-

ROMEDNET nekupuje nemovitosti, ty i na-

dále zÛstávají v majetku mûsta. O ãástce,

kterou nabídli zástupci tfiinecké spoleãnosti

a která byla dohodnuta, je obtíÏné uvaÏovat

v kategoriích velká nebo malá. Pfii jejím 

urãení v˘znamnou roli sehrála skuteãnost, Ïe

v souãasnosti, kdy je vût‰ina nemocnic za-

dluÏena, jsme zafiízením na velni slu‰né 

úrovni, bez dluÏních bfiemen. Samostatná

prosperující existence na‰í nemocnice není

do budoucna moÏná. Jsme rádi, Ïe pfii‰el nû-

kdo, kdo nemocnici pomÛÏe. Z mého pohle-

du je jejich nabídka, upfiímnû fieãeno, velko-

rysá. Spoleãnost EUROMEDNET samozfiej-

mû získá pfiístroje a zafiízení, která jsou buì

v pfiímém vlastnictví, nebo splácena leasin-

gov˘m spoleãnostem, ale také know-how na-

‰í nemocnice - kvalifikovan˘ personál, jak

na internû, chirurgii, gynekologii, tak i na 

ostatních oddûleních. Nejedná se tedy jen

o hmotné statky. Zástupci EUROMEDNE-

TU vûdí, Ïe nemocnice v R˘mafiovû vyhrála

v roce 2000 anketu o nemocnici nejpfiátel-

‰tûj‰í k pacientÛm v celé âeské republice, od

zdravotních poji‰Èoven mají reference o spo-

kojen˘ch pacientech, ktefií pí‰í dûkovné do-

pisy na sluÏby poskytované na‰í nemocnicí.

Budou se po vstupu strategického partnera
do r˘mafiovské nemocnice konat v˘bûrová
fiízení na pozice jednotliv˘ch primáfiÛ a ve-
doucích sester, jako tomu bylo u jin˘ch
zdravotnick˘ch zafiízení?
Konkrétní fie‰ení personálních záleÏitostí ne-

bylo zatím projednáváno, ale v únoru chce

spoleãnost EUROMEDNET vyslat t˘m od-

borníkÛ, kter˘ provede personální audit a ná-

slednû bude rozhodnuto, zda se v˘bûrová fií-

zení budou konat ãi nikoliv. V souãasné do-

bû je personální situace stabilizována, do

bruntálské nemocnice ode‰li dva lékafii,

MUDr. Opletal a MUDr. Dudrík, a naopak

z nemocnice v Bruntále jsme pfiijali dva lé-

kafie s atestací druhého stupnû, MUDr.

Ambroze, kter˘ dnes zastává funkci primáfie

interního oddûlení, a MUDr. ·moldase, zku-

‰eného internistu.

I kdyÏ struktura nemocnice bude teprve
spoleãností EUROMEDNET pfiedstavena
v prÛbûhu mûsíce února nebo bfiezna, co

oãekáváte Vy? Budou jednotlivá oddûlení
podle va‰eho názoru zachována, nebo dojde
ke zmûnám? Co mohou od tûchto zmûn oãe-
kávat pacienti v na‰em regionu?
JiÏ pfii prvním listopadovém jednání v Tfiinci

fiekli zástupci EUROMEDNETu poté, co by-

li informování o poãtu operací a rozloze spá-

dové oblasti, Ïe by chtûli zachovat interní

oddûlení ve stávajícím poãtu tfiiceti lÛÏek, 

operaãní obory, jako je chirurgie a gynekolo-

gie a dále oddûlení léãby chronické bolesti,

rehabilitaci, laboratofi, rentgen a sonografii,

anesteziologicko-resuscitaãní oddûlení, aler-

gologickou a gastroenterologickou ambulan-

ci a oddûlení následné péãe. K redukci lÛÏek

dojde u operaãních oborÛ v dÛsledku toho,

Ïe jejich trendy smûfiují do jednodenních 

úkonÛ a Ïe se zkracuje hospitalizaãní doba

vyuÏíváním endoskopie a nov˘ch operaãních

i vy‰etfiovacích metod. Zástupci spoleãnosti

zdÛraznili, Ïe bude zachováno nejen chirur-

gické, ale i gynekologické oddûlení.

Dojde v souvislosti s nástupem nového
vlastníka nemocnice i k v˘raznûj‰ím perso-
nálním zmûnám?
V souvislosti se sníÏením poãtu lÛÏek u ope-

raãních oborÛ sniÏujeme stav úklidového

personálu o dvû místa, u stfiedního zdravot-

nického personálu se bude jednat o sníÏení

poãtu o tfii zamûstnance, aniÏ by se zmûny

dotkly samotn˘ch pacientÛ. Spí‰e naopak,

péãe by se mûla zracionalizovat a kvalita by

mûla stoupnout.

Byla pfii jednání se zástupci EUROMED-
NETu nastínûna i nûjaká vize budoucnosti
r˘mafiovské nemocnice?
Jedna z moÏností byla zmínûna, a sice zfiídit

ve spojení se stávajícími operaãními obory

a oddûleními jakési traumacentrum, vzhle-

dem k tomu, Ïe jsme oblastí s pomûrnû vel-

k˘m turistick˘m ruchem. Obdobnû se vrcho-

lov˘ management EUROMEDNETu zamû-

fiuje napfi. v novojiãínské nemocnici na ‰piã-

kovou onkologickou léãbu, v nemocnici

Ostrava - Jih na specializaci v oblasti gastro-

enterologie apod. Pro pfiípadné zfiízení trau-

macentra máme k dispozici velmi kvalitní 

operaãní stÛl s extenzí na dolní a horní kon-

ãetiny. Zatím v‰ak ‰lo pouze o pfiedbûÏná

jednání o moÏnostech specializace, tato je

jedna z nich. Konkrétní vize a budoucnost

nemocnice, to je otázka pro dal‰í jednání.

Dûkuji Vám, pane fiediteli, za rozhovor. JiKo
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Ordinace dûtské lékafiky MUDr. Gvozdiakové bude asi zru‰ena
Od prvního dubna leto‰ního roku

by mûla b˘t v r˘mafiovské nemoc-

nici zru‰ena ordinace dûtské lékafi-

ky MUDr. Tatiany Gvozdiakové,

která zde pÛsobí tfietím rokem.

Informaci potvrdila sama lékafika.

Rozhodlo o tom vedení r˘mafiov-

ské nemocnice, které jí dalo v˘po-

vûì k 1. dubnu 2005. DÛvodem

jsou podle fieditele MUDr.

Mariána Olejníka ekonomické v˘-

sledky ãinnosti ambulance a orga-

nizaãní zmûny v nemocnici, pfie-

dev‰ím odchod internisty MUDr.

Dudríka, manÏela dûtské lékafiky

Tatiany Gvozdiakové.

„KdyÏ bylo uzavfieno dûtské od-
dûlení v r˘mafiovské nemocnici,
doktorka Gvozdiaková zÛstala
bez práce. Nechtûli jsme ztratit
MUDr. Dudríka, kter˘ v té dobû
pracoval jako lékafi na interním
oddûlení, proto se hledalo fie‰e-
ní, aby mohla dûtská lékafika
v nemocnici zÛstat. Po velmi slo-
Ïit˘ch jednáních s krajsk˘m úfia-
dem, v˘bûrov˘ch fiízeních a jed-

nání s poji‰Èovnami se nakonec
podafiilo nasmlouvat dûtskou
ambulanci, která v‰ak byla od
samého poãátku velmi ztrátová.
Za jedenáct mûsícÛ loÀského ro-
ku ãiní finanãní propad této am-
bulance 578 tisíc korun, za mû-
síc je to 47 tisíc korun. Byli jsme
schopni tolerovat tuto ztrátu
v pfiípadû, Ïe internista MUDr.
Dudrík v nemocnici zÛstane,“
uvedl k problému zru‰ení dûtské

ambulance primáfi Olejník a do-

dal, Ïe Ïádn˘ podnikatel si nedo-

volí, aby ztratil více jak pÛl mili-

ónu korun. Pominul v˘znam, pro

kter˘ byl dûtské lékafice vytvo-

fien prostor pro práci, a tím bylo

místo internisty jejího manÏela.

Pro spádovou oblast R˘mafiovska

podle Olejníka plnû postaãí ãtyfii

dût‰tí lékafii, vzhledem k neustálé-

mu poklesu dûtské populace.

Dûtská ambulance v r˘mafiovské

nemocnici byla jiÏ pátou.

PfieváÏnou ãást zdravotní péãe

o dûti zaji‰Èují na poliklinice dût-

ské lékafiky MUDr. KfiíÏková,

Rychlá a Kubitová, v Bfiidliãné

pak MUDr. Kura‰ová. „Pfiedpo-
kládali jsme, Ïe nûktefií rodiãe
zmûní lékafie a pfiejdou do dûtské
ambulance v nemocnici. Stalo se
tak, ale v mífie nedostateãné, a to
se pochopitelnû odráÏí i na v˘sled-
n˘ch trÏbách. Hovofiil jsem s dût-
sk˘mi lékafikami a rodiãe mohou
jiÏ nyní podle svého uváÏení své
dûti pfieregistrovat k nim. Péãe
o dûti zÛstane zachována. Nikdo
se nemusí obávat, Ïe nebude o‰et-
fien,“ potvrdil primáfi Marián

Olejník a dodává: „PovaÏuji dok-
torku Gvozdiakovou za dobrou lé-
kafiku a samozfiejmû nikdo z vede-
ní nemocnice nebrání tomu, aby
nadále pracovala v dûtské ambu-
lanci, ale jako privátní lékafika, ne
jako zamûstnanec nemocnice.“
Na provoz dûtské ambulance si

zvykla fiada rodiãÛ se sv˘mi dût-

mi. V evidenci ambulance jsou

v souãasné dobû podle MUDr.

Gvozdiakové témûfi tfii stovky

dûtsk˘ch pacientÛ. V porovnání

s ostatními dûtsk˘mi lékafii, ktefií

mají v evidenci témûfi tisícovku

dûtsk˘ch pacientÛ, to samozfiej-

mû není mnoho.

V souãasné dobû vzniká petice ro-

diãÛ za zachování dûtské ambu-

lance v nemocnici. âas ukáÏe, ja-

k˘ bude mít ohlas. „Stojím pfied
váÏn˘m rozhodnutím, jestli mám
odejít, coÏ mû nebude stát nic, ne-
bo zÛstat, zfiídit si soukromou am-
bulanci, minimálnû dva roky pra-
covat se ztrátou, ale nezklamat ro-
diãe a dûti, ktefií k nám chodí rá-
di,“ netajila se se sv˘mi plány do

budoucna MUDr. Tatiana Gvo-

zdiaková. Pfiiznala, Ïe je z celé si-

tuace i z toho, Ïe muselo b˘t uza-

vfieno porodní a dûtské oddûlení

nemocnice, které mûla tak ráda,

velmi smutná a zklamaná. S peti-

cí rodiãÛ nemá nic spoleãného

a není ani zastáncem takového

zpÛsobu fie‰ení situace. Spí‰e se

pfiiklání k druhé variantû, a sice

zÛstat a „bojovat“.  JiKo

Kde se stala chyba?
Îivot nám pfiiná‰í mnoho neãekan˘ch pfie-

kvapení, aÈ jiÏ pfiíjemn˘ch nebo tûch ménû ra-

dostn˘ch. Mezi situace, které jsme nuceni ob-

ãas rychle vyhodnotit a následnû vyfie‰it, pat-

fií i náhlé zmûny zdravotního stavu, vyÏadují-

cí okamÏitou lékafiskou pomoc. Mnoh˘m na-

‰im spoluobãanÛm byl díky vãasnému zásahu

rychlé zdravotnické pomoci zachránûn Ïivot.

Pokud ale ... A tady je pomyslné ale, které

v konkrétním pfiípadû znamená vãasné ozná-

mení na dobfie známou linku 155.

Pfiedstavte si modelovou situaci: nûkdo z va-

‰í rodiny ãi blízk˘ch znenadání potfiebuje za-

volat rychlou záchrannou sluÏbu, nebo chce-

te-li, záchranku, „lítaãku“. Vytoãíte ãíslo 155.

Na druhém konci se k va‰emu údivu ozve:

„Dispeãink záchranné sluÏby Ostrava, jak
vám mohu pomoci?“ Prvním momentem bu-

de asi pfiekvapení, proã jsem se dovolal nû-

kam do Ostravy, kdyÏ potfiebuji „záchranku“

v R˘mafiovû? Pro nûkoho by snad bylo je‰tû

pfiijatelné, kdyby se ozval dispeãink Bruntál;

stále patfiíme do okresu Bruntál, i kdyÏ z hle-

diska státní správy byly okresy zru‰eny.

Popí‰ete tedy dispeãinku v Ostravû situaci

a dÛvod, proã voláte rychlou záchrannou

sluÏbu. Pokud se nejedná o bezprostfiední

ohroÏení Ïivota, nabídne vám dotyãn˘ dispe-

ãer dal‰í telefonní ãíslo na pfievozov˘ sanitní

vÛz, kter˘ by mûl pfievést va‰eho rodinného

pfiíslu‰níka se Ïluãníkov˘m záchvatem do r˘-

mafiovské nemocnice. Voláte na doporuãené

telefonní ãíslo, ov‰em na druhé stranû tele-

fonního pfiístroje se nikdo neoz˘vá. Zdá se

vám, Ïe se taková situace nemohla v Ïádném

pfiípadû stát? Omyl je pravdou.

K podobné situaci skuteãnû do‰lo. O nevese-

l˘ záÏitek se s námi podûlila paní Anna

Dvorská z R˘mafiova, která konkrétní pfiípad

fie‰ila v sobotu 15. ledna a postiÏen˘m byl je-

jí syn. Nakonec v‰e dobfie dopadlo. Sanitní

vÛz ani rychlá záchranka nepfiijela. „Pomohli
nám sousedé a známí, na‰li vhodn˘ uti‰ující
prostfiedek na Ïluãníkovou koliku a bylo po

MUDr. Tatiana Gvozdiaková
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problému, svûfiila se paní Dvorská a dodala,

Ïe neví, jak by to dopadlo v pfiípadû srdeãní-

ho selhání, zástavy dechu nebo pfii jiném

komplikovanûj‰ím zdravotním problému.

„My star‰í lidé máme snad právo Ïít v jisto-
tû a doufat, Ïe budeme-li nûkdy potfiebovat
rychlou zdravotní pomoc, Ïe se nám jí do-
stane a nebudeme odkázáni na pomoc sou-
sedÛ a pfiátel nebo znám˘ch,“ postûÏovala si

paní Dvorská.

Na stanovisko r˘mafiovské rychlé záchranné

sluÏby jsme se zeptali jejího vedoucího léka-

fie MUDr. Radovana StaÀka. Ten nám sdûlil,

Ïe je rozdíl, kdyÏ nûkdo volá rychlou lékafi-

skou pomoc (RLP) z pevné linky nebo z mo-

bilního telefonu. „Pokud se RLP volá z mobi-
lu, musí dotyãn˘ volající poãítat s tím, Ïe se
mu ozve dispeãink záchranné sluÏby
v Olomouci nebo Ostravû - to záleÏí na tom,
v jaké lokalitû r˘mafiovského regionu se vola-
jící právû nachází - a ten teprve informuje
dispeãink na‰í nebo bruntálské záchranky.
Tím dochází k men‰í ãasové prodlevû v pfie-
dávání informací a v podstatû i v˘jezdu vo-
zidla,“ upfiesnil vedoucí lékafi Stanûk a dodal,

Ïe nemÛÏe konkrétní pfiípad hodnotit, protoÏe

nebyl pfiím˘m úãastníkem telefonního hovo-

ru. Dále uvedl: „V pfiípadech ohroÏení Ïivota
nám ostravsk˘, olomouck˘ nebo bruntálsk˘
dispeãink hlásí okamÏit˘ v˘jezd a to je pro
nás závazné. VyjíÏdí buìto rychlá záchranná
pomoc nebo rychlá lékafiská pomoc, v obou

pfiípadech se v‰ak pacientu dostane první lé-
kafiské pomoci a následnû transportu na pfií-
slu‰né odborné zdravotní pracovi‰tû.“
Dispeãefii na jednotliv˘ch stanovi‰tích se

jakoÏto odbornû ‰kolen˘ personál snaÏí pro-

stfiednictvím telefonu získat co nejvíce in-

formací, coÏ se pochopitelnû nûkter˘m vo-

lajícím nelíbí, protoÏe v dané situaci chtûjí,

aby záchranná sluÏba byla co nejrychleji

u postiÏeného. Ov‰em pro záchranáfie je

kaÏdá informace o stavu pacienta velmi

cenná. Podle doktora StaÀka se volající

z pevné linky dovolá vÏdy na dispeãink do

Bruntálu, ale hovor z mobilního telefonu,

jak jiÏ bylo fieãeno, konãí v Ostravû nebo

v Olomouci. „V kaÏdém pfiípadû nezÛstane
pacient bez o‰etfiení, k uvedenému pfiípadu
nemohu opravdu zaujmout Ïádné stanovis-
ko, protoÏe neznám bliÏ‰í okolnosti,“ dodá-

vá MUDr. Stanûk. JiKo

Základní informace pro klienty Zdravotnické záchranné sluÏby
Zdravotnická záchranná sluÏba poskytuje odbornou pfiednemocniãní péãi v Ïivot ohroÏujících stavech a pfii onemocnûních, která by mohla

bez vãasné a náleÏité terapie vést k závaÏnému po‰kození zdraví, popfiípadû k smrti postiÏeného. Je to sluÏba garantovaná státem, hrazená

ze státního rozpoãtu a zdravotního poji‰tûní.

TísÀová linka � 155

Záchrannou sluÏbu volejte v pfiípadû nehod, úrazÛ, náhl˘ch onemocnûní nebo akutních zmûn zdravotního stavu, jako jsou napfiíklad bolesti

na hrudi, du‰nost atd.

Po zavolání na tísÀovou linku 155 sdûlte:

CO SE STALO - jako první by mûla následovat informace o tom, zda se jedná o úraz, ãím a na jaké ãásti tûla k nûmu do‰lo, rozsah poranû-

ní; u autonehod uveìte poãet ranûn˘ch. V ostatních pfiípadech uveìte, o jaké jiné akutní onemocnûní neúrazového charakteru se jedná. Struãnû

a v˘stiÏnû popi‰te stav postiÏeného - jedná-li se o dítû ãi dospûlého, je-li pfii vûdomí, zda d˘chá apod.

KDE SE UDÁLOST STALA - uveìte jméno postiÏeného a pfiesnou adresu, kde se v daném okamÏiku nachází (tzn. mûsto nebo obec, ulici,

ãíslo popisné). Pokud je postiÏen˘ v bytû, nezapomeÀte oznámit také jmenovku na dvefiích a poschodí. Popi‰te pokud moÏno co nejpfiesnûji

orientaãní body, podle kter˘ch záchranáfii místo najdou.

KDO VOLÁ - uveìte své jméno a telefonní ãíslo, ze kterého voláte. Na základû tûchto informací jiÏ mÛÏe dispeãer(ka) vyslat posádku na

místo zásahu. Pokud není va‰e pfiítomnost bezpodmíneãnû nutná pro poskytnutí první pomoci postiÏenému, je vhodné vyãkat u telefonu na

pfiípadné doplÀující dotazy. Tyto jiÏ mÛÏe dispeãink pfiedávat v˘jezdové posádce vysílaãkou bûhem jízdy k postiÏenému a doplnit tak dal‰í

pro lékafie cenné údaje.

DO P¤ÍJEZDU VOZIDLA ZÁCHRANNÉ SLUÎBY JSTE POVINNI POSKYTNOUT DLE SV¯CH MOÎNOSTÍ A SCHOPNOS-
TÍ PRVNÍ POMOC. U postiÏen˘ch se zástavou d˘chání a srdeãní ãinnosti provádûjte aÏ do pfiíjezdu posádky ZZS nepfiímou srdeãní masáÏ

a umûlé d˘chání z úst do úst. Zajistûte prÛchodnost d˘chacích cest a snaÏte se zastavit velká krvácení.

UPOZORNùNÍ!! V oblasti Moravskoslezského kraje je volání z mobilních telefonÛ na tísÀovou linku 155 pfiesmûrováno na operaãní stfie-

disko Územního stfiediska Zdravotnické záchranné sluÏby Ostrava, pfiípadnû Olomouc. Odsud bude vá‰ hovor pfiepojen na konkrétní vámi po-

Ïadované okresní stfiedisko Zdravotnické záchranné sluÏby (v na‰em pfiípadû na operaãní stfiedisko ZZS Bruntál nebo R˘mafiov).

Uvûdomte si prosím, Ïe linky tísÀového volání jsou urãeny pro pfiijímání v˘zev ve stavu krajní nouze. NezneuÏívejte je. Va‰í nezod-
povûdností a lehkováÏností se nemusí dostat pomoci lidem, ktefií ji v dané chvíli budou opravdu potfiebovat. Pouãte o tom i své dûti!
ZneuÏití linek tísÀového volání je trestné.

Pokud není bezprostfiednû ohroÏen Ïivot, ani se nejedná o závaÏn˘ stav, lze nav‰tívit Lékafiskou sluÏbu první pomoci v Bruntále (jak pro

dospûlé, tak i pro dûti a dorost), která funguje v prostorách Záchranné sluÏby Bruntál na Zeyerovû ulici 13 v pracovních dnech od 17.00 do
22.00 hodin, o sobotách, nedûlích a svátcích od 7.00 do 22.00 hodin. JiKo



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 2/2005

11

Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Na v‰ecko lze zapomenouti, jen na ztrátu dobrého svû-

domí ne. Václav Kliment Klicpera
Známá i neznámá v˘roãí

28. 1. 1930 zemfi. Ema Destinová, operní pûvkynû (nar. 26. 2. 1878)

28. 1. 1975 zemfi. Antonín Novotn˘, b˘val˘ prezident âSSR 

(nar. 10. 12. 1904)

30. 1. 1460 zemfi. Petr Chelãick˘, spisovatel, myslitel (nar. 1390)

31. 1. 1785 nar. Magdalena Dobromila Rettigová, národní budi-

telka, spisovatelka (zemfi. 5. 8. 1845)

1. 2. 1910 zemfi. Antonín Slavíãek, malífi (nar. 16. 5. 1870)

2. 2. Den zasvûcen˘ Bohu (Den zasvûceného Ïivota), vyhlá-
‰en papeÏem Janem Pavlem II. - slaví celá církev `

od roku 1997
2. 2. 1895 nar. Jifiina Skupová, loutkohereãka (zemfi. 11. 6. 1970)

4. 2. Svûtov˘ den boje proti rakovinû, 4. února 2002 více
neÏ stovka zástupcÛ vlád, sdruÏení na ochranu práv
pacientÛ a organizací zapojen˘ch do v˘zkumu rako-
viny podepsala na pafiíÏské radnici PafiíÏskou chartu
práv onkologick˘ch pacientÛ

4. 2. 1820 nar. BoÏena Nûmcová, spisovatelka (zemfi. 21. 1. 1862)

4. 2. 1900 nar. Jacques Prévert, francouzsk˘ básník 

(zemfi. 11. 4. 1977)

6. 2. 1905 nar. Jan Werich, herec (zemfi. 31. 10. 1980)

6. 2. 1895 nar. Ferdinand Peroutka, novináfi, politick˘ publicista 

(zemfi. 20. 4. 1978)

6. 2. 1965 nar. Jan Svûrák, reÏisér

11. 2. Svûtov˘ den nemocn˘ch, vyhlásil papeÏ Jan Pavel II.
v roce 1993 (na svátek Panny Marie Lurdské)

11. 2. 1905 nar. Zdenûk Burian, malífi, ilustrátor (zemfi. 1. 7. 1981)

11. 2. 1955 první pfiím˘ televizní sportovní pfienos v âeskosloven-
sku (hokejov˘ zápas âeskoslovensko - ·védsko v Praze)

druhá nedûle
v únoru Svûtov˘ den manÏelství, slaví se od roku 1983

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - leden - únor 2005

28. 1. SVâ Ples SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov

31. 1. SVâ 18.00 Talianka - koncert

1. 2. kino 11.00 Countrio - koncert ã. 2

2. 2. SVâ 11.00 Keramická dílna pro Zv·

2. 2. SVâ 13.30 Entent˘ny - 2. kolo soutûÏe 5. tfiíd

4. 2. SVâ 11.00 Keramická dílna pro Zv·

5. 2. SVâ 15.00 Velk˘ pohádkov˘ ma‰karní ples

5. 2. SVâ 13.30 - 15.30 Cviãíme s míãi

9. 2. SVâ 13.30 Entent˘ny - 3. kolo soutûÏe 5. tfiíd

11. 2. SVâ Mal˘ muzikantsk˘ ples

14. 2. SVâ 13.00 Vafiení v klubu

16. 2. SVâ 11.00 Keramická dílna pro Zv·

18. 2. SVâ 11.00 Keramická dílna pro Zv·

18. 2. SVâ Ples Základní ‰koly Jelínkova

19. 2. SVâ 14.00-16.00 V‰e pro zdraví

autorehabilitaãní odpoledne

21.-23.2. SVâ 9.00-12.00 Jarní prázdninové dílny

batika, keramika, vafiení

28. 2. SVâ 18.00 Talianka - koncert

Pranostiky na mûsíc únor
• Únor bíl˘ - pole sílí.

• Kdyby mûl únor tu moc jako leden, nechal by v krávû zmrznout tele.

• KdyÏ únor vodu spustí, ledem ji bfiezen zahustí.

• LeÏí-li koãka v únoru na slunci, jistû v bfieznu poleze za kamna.

• KdyÏ skfiivánek v únoru zpívá, velká zima potom b˘vá.

• V únoru-li slavík zpívá, v dubnu zavfiená ústa mívá.

• Jestli únor honí mraky, staví bfiezen snûhuláky.

• V únoru-li vítr neburácí, jistû v dubnu krovy kácí.

• V únoru prudk˘ severníãek - hojné úrody b˘vá poslíãek.

• V únoru sníh a led - v létû nanesou vãely med.

• Mnoho mlh v únoru pfiiná‰í toho roku mnoho de‰tû.

• Tepl˘ únor - studené jaro, teplé léto.

• Je-li v únoru zima a sucho, b˘vá pr˘ hork˘ srpen.

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Eli‰ka Müllerová ............................................................. Ondfiejov

Stanislav âaÀo ................................................................. Janovice

Tereza Bernátková ........................................................... Jamartice

Natálie ·tefani‰inová ...................................................... R˘mafiov

Roman Drábek ................................................................. Jamartice

Nikolas ¤epa ................................................................... Tvrdkov

Vojtûch Kukli‰ ................................................................. R˘mafiov

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

Vladislav Andr˘sek - R˘mafiov ............................................. 81 let

Jifiina Ovãaãíková - R˘mafiov ................................................ 81 let

Erna La‰tÛvková - R˘mafiov ................................................. 81 let

Anna Baãíková - R˘mafiov ................................................... 82 let

Julie Cábová - R˘mafiov ........................................................ 82 let

Eli‰ka Weinerová - R˘mafiov ................................................ 83 let

Ludmila Zapletalová - R˘mafiov ........................................... 83 let

Marie Samková - R˘mafiov ................................................... 84 let

Jifiina Drtilová - Janovice ..................................................... 85 let

Rozlouãili jsme se
Ludmila RÛÏiãková - R˘mafiov .............................................. 1921

Emilie Habermannová - Horní Mûsto ................................... 1914

Marie Soukopová - R˘mafiov ................................................. 1919

Koloman Didia‰ - R˘mafiov ................................................... 1922

Ladislava Grymová - R˘mafiov .............................................. 1930

Matrika MûÚ R˘mafiov

AQUA CENTRUM SLUNCE
na Jesenické ulici

PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá  14.00 - 21.00

So, Ne a svátky  10.00 - 21.00

MoÏnost zakoupení permanentek
Kontakt: 554 219 958
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Bazén v Bfiidliãné

Mûstská knihovna
29. 1. - 27. 2.Vystavuje v˘tvarná skupina Octopus

Leto‰ní v˘stavní sezónu v Galerii Octopus zahajuje rozsáhlou instala-

cí volné v˘tvarné sdruÏení, které je kolem ní soustfiedûno a dalo jí téÏ

svÛj název. Jedná se o velkou skupinu v˘tvarníkÛ ze znaãné ãásti se-

verní Moravy, tj. z prostoru ohraniãeného ·ternberkem, Uniãovem

a R˘mafiovem, ale i z jin˘ch konãin na‰í zemû. Pojí je kromû blízk˘ch

názorÛ na moderní umûlecké vyjádfiení i fiada dal‰ích aspektÛ.

Skupina Octopus navázala na neobyãejnû zásluÏnou práci v r˘mafiov-

ském KAVu, Klubu amatérsk˘ch v˘tvarníkÛ, kter˘ pracoval v osmde-

sát˘ch letech a jehoÏ ãleny byla ãást vystavujících. Skupinu KAV tvo-

fiili malífii, grafici a fotografové a k jeho zakladatelÛm patfiily v˘-

znamné osobnosti, jako byl nedávno zesnul˘ Jaroslav Nûmec ãi mezi-

národnû uznávan˘ tvÛrce v˘tvarné fotografie Jindfiich ·treit.

Muzeum nesmí nikdy zapomenout na v˘znamnou pomoc ãlenÛ Octopu

pfii jeho obnovení v letech 1991-92, bez níÏ by bylo muzeum sotva do-

budováno a otevfieno. RovnûÏ v˘stavní ãinnost dnes jiÏ mezi umûlci vy-

hledávané galerie by bez jejich pfiispûní nemûla zdaleka takovou úro-

veÀ, jakou má dnes. âlenové Octopu zaji‰Èují pro v˘stavní ãinnost dal-

‰í v˘znamné v˘tvarníky, z nichÏ mnozí patfií mezi jejich osobní pfiátele,

objevují zaãínající tvÛrce, podílejí se na vzniku kaÏdoroãních plánÛ v -̆

stav, na kvalitní propagaci a mnohdy pomáhají s instalací i pfii jin˘ch

pfiíleÏitostech. Octopus pracuje pfii stejnojmenné galerii jiÏ od roku 1991

a doufáme, Ïe tomu tak bude i nadále k oboustranné spokojenosti.

Na v˘stavû pfiivítáme v˘znamnou ãást skupiny Octopus, celkem ãtr-

náct v˘tvarníkÛ, z nichÏ nûktefií jsou ãleny pomûrnû krátce, jiní jsou

jiÏ ãleny dlouholet˘mi s bohat˘mi v˘stavními zku‰enostmi nejen

z nejv˘znamnûj‰ích umûleck˘ch center na‰í zemû, ale i ze zahraniãí.

Úãastníci nabízejí pozoruhodnou fantazii, zku‰enost, dokonalou tech-

niku a vysokou umûleckou hodnotu. Se sv˘mi posledními pracemi nás

seznámí L. Adámek, M. Adolf, J. GaÏar, Z. Habr, J. Chovanec, 

R. Karel, P. Paseck˘, M. PoÏár, J. PoÏár, Z. PoÏárová, L. Mazoch, 

P. Mereìa, A. Mik‰ík, M. Sedláfi.

V neobyãejnû barvitém souboru prací budete moci zhlédnout plasti-

ky i malbu, grafiku a v˘tvarnou fotografii, rÛzné Ïánry, rozmanitá té-

mata a zpÛsoby v˘tvarné tvorby. Vedle vlastního proÏitku z jednotli-

v˘ch prací umoÏÀuje v˘stava téÏ neohraniãenou konfrontaci pojetí

i ztvárnûní nápadÛ, ale i naprosto nezvyklé moÏnosti spojování prak-

tického Ïivota a v˘tvarné práce. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe na‰i náv‰tûv-

níci z galerie odejdou jako vÏdy spokojeni, plní nov˘ch dojmÛ i s vû-

domím, Ïe ani v na‰ich konãinách neÏijeme v bezv˘znamném kul-

turním vakuu. V̆ stavu v Galerii Octopus zahájí 29. ledna v 16 hodin

vernisáÏ. Galerie Octopus

Pfiipomínáme:
Knihovna pro dûti zdarma

Mûstská knihovna v R˘mafiovû letos oslaví 60. v˘roãí svého zaloÏe-

ní. K tomuto jubileu byl vydán nástûnn˘ kalendáfi s dûtsk˘mi kresba-

mi. Kalendáfi je moÏno zakoupit v knihovnû, v muzeu, ve vefiejné pí-

sárnû nebo v knihkupectví pana La‰tuvky za cenu 60 Kã.

V leto‰ním roce jsme pro zájemce pfiipravili spoustu zajímav˘ch ak-

cí, o kter˘ch budeme vãas informovat.

POZOR NOVINKA!
Od 1. ledna 2005 nabízíme moÏnost kaÏdému dítûti stát se ãtená-
fiem - ZDARMA!
Pro úplnost uvádíme dodatek z knihovního fiádu:

1. Od l. l. 2005 se ru‰í registraãní poplatky pro dûtské ãtenáfie do 15 let

2. âtenáfisk˘ prÛkaz dítûte je nepfienosn˘
3. Na ãtenáfisk˘ prÛkaz si nesmí pÛjãovat dospûlá osoba

4. Na ãtenáfisk˘ prÛkaz si smí ãtenáfi pÛjãit maximálnû 20 exempláfiÛ

5. Za ztrátu prÛkazky poplatek 10 Kã

PÛjãovní doba knihovny
Po - 9.00 - 17.00 hodin     Út - 9.00 - 17.00 hodin
St - zavfieno                     ât - 9.00 - 17.00 hodin
Pá - 9.00 - 17.00 hodin     So - 8.00 - 11.00 hodin

MùSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA V R¯MA¤OVù
srdeãnû zvou

na besedu s panem Jifiím Karlem

na téma

Trestání na r˘mafiovsku
Datum konání: úter˘ 1. 2. 2005

17.00 hodin v knihovnû

Besedy budou probíhat po cel˘ rok vÏdy 1. úter˘ v mûsíci.

Témata budou vãas oznámena.

¤editelka mûstské knihovny Lenka Îmolíková

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

@
VyuÏijte kurzy dotované státem!

NÁRODNÍ PROGRAM POâÍTAâOVÉ 

GRAMOTNOSTI (NPPG)

NPPG je zaloÏen na praktick˘ch 120 minutov˘ch kurzech, bû-

hem kter˘ch úãastníci roz‰ífií pod vedením zku‰en˘ch lektorÛ své

znalosti v oblastech:

1. v Základní práci s poãítaãem
2. v práci s textov˘m editorem
3. v práci s internetem a e-mailem

Získejte základní poãítaãové vzdûlání za státní peníze a zaplaÈte

pouze 100 Kã za dvouhodinov˘ kurz ☺, a je‰tû k tomu dostane-
te kvalitní uãebnici pro va‰e studium.

Proã tak levnû?
Na rozdíl od obdobn˘ch kurzÛ poskytovan˘ch komerãními sub-

jekty nabízí Národní program Ministerstva informatiky cenovû

dostupné kurzy urãené ‰iroké vefiejnosti a zejména star‰í genera-

ci, která k poãítaãi a internetu nemá snadn˘ pfiístup.

Co vám brání nauãit se internet?
Osobnû nav‰tivte Stfiedisko volného ãasu v R˘mafiovû na OkruÏní

ulici 10 a domluvte si termín kurzu, a to v pracovních dnech 

od 7.00 do 16.00 hodin nebo volejte na tel.: 554 211 410 (- 411).

Plavání pro vefiejnost - leden a únor
Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

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

Pátek 14.00 - 18.30 hod. Sobota 14.00 - 19.00 hod.

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

POZOR ZMùNA!!!
KaÏd˘ pátek je plavání pro vefiejnost do 18.30 hodin

Teplota bazénu 28°C (mal˘), 26°C (velk˘),
teplota vzduchu 29°C
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Kam na v˘let

Projekt 100 - 8 a pÛl Projekt 100 - 8 a pÛl
pátek 28. ledna 19.30

Pink Floyd - The Wall
Rocková alegorie (VB 1982)

Legendární snímek, sledující Ïivotní etudy hlavního hrdiny Pinka.
Od dûtství pfies ‰kolní léta a dospûlost, kdy se jako rocková hvûzda
du‰evnû zhroutí na pfiedávkování sexem, drogami a rock’n’ rollem. 

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 29. ledna 19.30
Purpurové fieky 2: Andûlé apokalypsy

Kriminální thriller (Francie 2004)
Mrtvola muÏe, zaÏiva zazdûného v klá‰tefie v Lotrinsku, je pro komi-
safie Niemanse v˘zvou i posláním - odhalit záhadu kruté a neobvyklé
vraÏdy. Pfiístupn˘ od 15 let

Projekt 100 - 8 a pÛl Projekt 100 - 8 a pÛl
pátek 4. února 19.30

Unaveni sluncem
Drama (Rusko 1994)

Pí‰e se polovina tfiicát˘ch let 20. stol. a hrdina revoluce plukovník Kotov
tráví zaslouÏenou dovolenou se svou rodinou. Zásahy okolního svûta na-
ru‰ují idylu jen zfiídka, o to brutálnûj‰í v‰ak jsou. AÈ uÏ jsou to tanky na
nedalekém poli ãi náv‰tûva pracovníkÛ KGB. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 5. února 19.30
Bridget Jonesová: S rozumem v koncích

Romantická komedie (USA 2004)
Dokonal˘ pfiítel. Dokonal˘ Ïivot. Co by se mohlo podûlat.? Bridget
se stále dafií prodírat spletí trapasÛ a problémÛ, jaké provázejí kaÏdou
pracující Ïenu. Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 6. února !!! 17.00 !!!
Catwoman

Sci-fi (USA 2004)
KdyÏ ost˘chavá návrháfika Patience odhalí tajemství svého za-
mûstnavatele, ocitá se uprostfied spiknutí. Osudov˘m zvratem se
promûní v Ïenu vládnoucí koãiãí rychlostí, hbitostí a intuicí. 

Pfiístupn˘ od 12 let

Projekt 100 - 8 a pÛl Projekt 100 - 8 a pÛl
pátek 11. února 19.30

Zvût‰enina
Kriminální drama (VB 1966)

Pfiíbûh fotografa, kter˘ náhodou vyfotografuje vraÏdu, dává pfiíle-
Ïitost k vykreslení atmosféry Lond˘na 60. let 20. stol.  

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 12. února 19.30
Protivn˘ sprost˘ holky

Komedie (USA 2004)
Co dokáÏou holky, kdyÏ se perou o kluka. Humorn˘ pohled na dívãí
svût jedné stfiední ‰koly, kter˘ se stává ãím dál více boji‰tûm, v nûmÏ
dominuje zloba a touha po moci a obdivu. Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 13. února !!! 17.00 !!!
Milenci a vrazi
Drama (âR 2004)

DÛm kdesi v Ústí nad Labem, patfiící chemiãce. Dole je „montércim-
ra“, nahofie byt fieditele. V domû se stfiídají nájemníci, náhodní i trva-
lí. V‰echno je tu beznadûjnû pomícháno. V hlavních rolích se pfied-
staví: Jifií Langmajer, Ondfiej Vetch˘, Zlata Adamovská a Veronika
Îilková. Pfiístupn˘ od 12 let

a Filmového klubu

Nav‰tivte zimní Re‰ovské vodopády
Z r˘mafiovského námûstí vyjdeme

po zelenû znaãené turistické cestû,

která nás vyvede po silnici nad

R˘mafiov. Asi po 1 km pfiechází-

me hranici rozvodí fiek Moravy

a Odry a tím i rozvodí âerného

a Baltského mofie. Les prochází-

me zkratkou po pû‰inû. Z nejvy‰-

‰ího místa nad osadou Skály je na

sever v˘hled na ãást hfiebene

JeseníkÛ od Ztracen˘ch kamenÛ

po Vysokou holi. V popfiedí vidí-

me OstruÏnou a Soukennou. Pfii

dobré viditelnosti b˘vá na v˘cho-

dû vidût vrcholek Velkého Rou-

dného a na jihov˘chodní ãást

hfibetu Sluneãné.

Dále sestupujeme do osady Skály,

ãásti Horního Mûsta. Na kfiiÏovat-

ce odboãíme vlevo po silnici a na

konci osady odboãíme na znaãe-

nou cestu vpravo k fiíãce Huntavû,

jejíÏ proud sledujeme aÏ k Re‰ov-

sk˘m vodopádÛm. Je‰tû pfied pfií-

chodem k vodopádÛm se dostává-

me na území vyhlá‰ené jako

Národní pfiírodní památka. Pro-

cházíme dále pfii soutoku Huntavy

s Tvrdkovsk˘m potokem pod

âertovou stûnou, která slouÏila ja-

ko cviãn˘ horolezeck˘ terén. Proti

âertovû stûnû jsou neznatelné

zbytky stfiedovûkého hrádku, tzv.

Zapomenutého zámku, v nûkte-

r˘ch pramenech je uvádûn jako

Pust˘ zámek. ¤íãka Huntava teãe

od soutoku kaÀonovitou soutûs-

kou a v místech vodopádÛ pfieko-

nává pruh tvrd‰í horniny. Nejvy‰‰í

stupeÀ je 10 m vysok˘. PÛsobivá

je jeho scenérie zvlá‰tû pfii vyso-

kém prÛtoku. V souãasné dobû

mrazÛ pÛsobí zvlá‰È zajímavû.

MÛÏeme hovofiit o ledopádech, na

skalách b˘vají ledové krápníky

a v místech nejvy‰‰ího pádu je tok

schován v ledové tfií‰ti, která vy-

tváfií zajímavé útvary. PrÛchod je

v‰ak velice nesnadn˘ aÏ rizikov˘.

Je nezbytná hÛl s kovov˘m hro-

tem (lyÏafiská) a protiskluzová 

obuv. JiÏ nad âertovou stûnou

a v soutûsce zbudovali ochranáfii

nûkolik pfiechodÛ - lávek. Naproti

vodopádÛm na skále je postaven

rouben˘ pfiístfie‰ek s odpoãíva-

dlem, které je i u âertovy stûny.

Po odpoãinku a pÛsobiv˘ch po-

hledech pokraãujeme od vodopá-

dÛ vlevo a po Ïluté turistické znaã-

ce (soubûÏnû s ãervenou) stoupá-

me do obce Re‰ov. V re‰ovském

barokním kostele z roku 1777 je

cenn˘ obraz sv. Katefiiny od 

J. K. Handkeho z 2. poloviny 

18. století. V Re‰ovû za b˘valou

‰kolou odboãíme vlevo a Ïlutû

znaãenou lesní cestou sestupuje-

me do údolí fiíãky Oslavy a pokra-

ãujeme vlevo po silnici, asi po 

2,5 km dojdeme ke Strálecké mys-

livnû. Zde odboãíme vlevo a proti

toku Stráleckého potoka se ãerve-

nû znaãenou lesní cestou dosta-

neme pod zfiíceninu gotického

hradu Strálek. Ke hradu vede asi 

300 m v˘znamová znaãka. Od hra-

du se vrátíme zpût na znaãenou ce-

stu. Asi po kilometru vyjdeme z le-

sa. Nad R˘mafiovem se nám otev-

fiou v˘hledy na mûsto a pfiedev‰ím

na hfieben Hrubého Jeseníku. Cesta

vede náhorní plo‰inou, ze které

zaãneme pomalu klesat do mûsta.

Túra je vhodná jako celodenní v˘-

let. Ujdeme asi 23 km. M. PoÏár
Foto: archiv Alois ·imko
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NeÏ pokroãíme dál, podívejme se

do mû‰Èanské domácnosti, jak se

zachovala v soupisech pozÛstalo-

stí, jeÏ zajímav˘m zpÛsobem do-

kládají zchudnutí mû‰ÈanÛ a pfiibli-

Ïování R˘mafiova ostatním napÛl

zemûdûlsk˘m mûsteãkÛm severní

Moravy. ¤eãeno vzletnû, mnozí

museli znát devatero fiemesel

i práci rolníka, aby se dokázali vy-

rovnat s tûÏk˘m Ïivotem.

Majetek prÛmûrnû mohovitého fie-

meslníka na v˘mûnku Norberta

Franti‰ka Krausena popsal v sou-

pisu pozÛstalosti starosta s kon‰e-

ly, pfiíbuzn˘m F. Romfeldem

a místním sedláfiem Ch. Schipsem

29. ledna 1713. V pokladnû zemfie-

lého na‰li dva „tvrdé“ fií‰ské tolary

(stfiíbrÀáky), kousek zlata, 9 duká-

tÛ (zlaÈákÛ) a 27,5 krejcarÛ, stfiíbr-

n˘ váãek na hodinky, stfiíbrn˘ plí-

‰ek, ‰panûlskou trubku (?) se

stfiíbrn˘m knoflíkem a zlat˘ prsten.

Z cínov˘ch pfiedmûtÛ uvádí se-

znam pozÛstalosti ohfiívadlo do

postele (v R˘mafiovû zvlá‰tû potfie-

ba), 6 velk˘ch a 4 malé poháry, pá-

nev, lahvici a pouzdro na láhev, asi

jakousi formu termosky. Ve v˘ba-

vû byly i 2 sklenûné lahve a solniã-

ka. Lep‰í to uÏ bylo s obleãením:

modr˘ plá‰È, 2 muÏské kabáty, 

item ãern˘ muÏsk˘ kabát, tmavo-

modré kalhoty, brokátová kamizo-

la, kuní ãepice, 2 klobouky, pár

punãoch, pár ãerven˘ch muÏsk˘ch

punãoch, 3 paruky, plátûné punão-

chy, 4 páry rukavic, dva bílé Ïen-

ské ãepce, 4 bílé ‰átky, koberec, la-

cin˘ závûs, 4 Ïenské kabáty - zele-

n˘, ãern˘, ãerven˘ a Ïlut˘, 4 dám-

ské suknice (2 ãerné, ãervená a ze-

lená), 5 zástûr, uhersk˘ koÏich, pár

dámsk˘ch punãoch s modr˘mi

vr‰ky, 2 páry dámsk˘ch rukaviãek,

dívãí a Ïensk˘ ‰tuc (koÏe‰inov˘ ru-

kávník na zimu), Ïensk˘ ãepec, ba-

lík klepáãovské pfiíze, ãerná kami-

zolka se zlat˘m lemováním, 2 bílé

zástûry a raschenes (?), cvilinkov˘

ruãník, prostûradlo, 5 Ïensk˘ch ko-

‰ilek, modrá cícha, pár bot, ãtyfii

pásky bílé, 3 zelené a 1 ãerve-

n˘ a 4 kapesníky. Nevelká

knihovna obsáhla Îivot

KristÛv, 14 vût‰ích

a mal˘ch hudebních dí-

lek s obrázky a modli-

tební kníÏku. V do-

mácnosti se uÏívala

postel s nebesy, velká

zelená skfiíÀ, bílá truh-

lice, psací stolek, 4 piv-

ní sklenice, 2 vinné ãí‰e,

láhev na olej, nÛÏ s brous-

kem, zrcadlo a 2 svítidla (asi

svícny). Za bezcenné se zfiejmû

povaÏovaly nádoby a vybavení

dfievûné i velmi laciná keramika.

Obsáhlej‰í je pozÛstalost Eliá‰e

Kreusense z 29. ledna 1715, kter˘

vlastnil hostinec, 4 akry pÛdy, sto-

dolu a obytn˘ domek s dal‰ími po-

zemky. V pokladnici jinak bohaté-

ho muÏe na‰li pozÛstalí pouh˘ch

17 krejcarÛ, buì se o zbytek mû‰-

ce postaral nûkdo blízk˘, nebo to

byl poslední Ïert starého pána.

Zato cínov˘ch pohárÛ mûl pan

hostinsk˘ 32 men‰ích i vût‰ích,

k tomu 17 konvic, láhve, nádoby

na zásoby i nezbytné ohfiívadlo do

postele ze stejného kovu. Také 

uÏíval 4 koÏené zástûry z hovûziny

a teletiny, 9 párÛ men‰ích i vût‰ích

bot. Vlastnil téÏ dobytek - 5 krav na

mléko, 1 bfiezí, konû a 2 ko-

zy. Zanechal téÏ zásoby obilí - 5 ‰ef-

lÛ a 1,5 vûrtele ozimého Ïita 

(758,98 l), vyseto 9,5 vûrtele ozi-

mého (335,35 l) a jarního Ïita 

5,5 vûrtele (194,15 l), 

5 ‰eflÛ jeãmene (706 l), 

5 ‰eflÛ lnu (706 l) a ãtvrt

‰eflu vikve (35,3 l). Mezi

zásobami na‰li pozÛstalí

téÏ pytle ovsa a 31 dfievû-

n˘ch polen. K tomu po-

chopitelnû patfiilo i dal‰í

vybavení: vÛz, pluhy, hrá-

bû, vahadlo z pozinkova-

ného Ïeleza, velká nádoba

na vodu, sedlo, koÀsk˘ po-

stroj, 4 stoly, jídelní stoly,

5 lavic s opûradly, 11 lavic

bez opûradel, ‰panûlská

stûna, 2 vany, nÛÏ na vydû-

lávání kÛÏe, okov, ro‰t, Ïe-

lezn˘ klín, 3 sekyry, ruãní

náfiadí, troky, brusn˘ ká-

men, mouãnice, postel s nebesy,

nástroj na tfiísky, mandl, vochle na

len, dfievoobrábûcí soustruh, skfiíÀ

na Ïenské ‰aty, pánev na ryby a sí-

to na lnûné semeno. Je tedy jasné,

Ïe fiada R˘mafiovanÛ k Ïivotu po-

tfiebovala nejen vlastní Ïivnost, ale

vylep‰ovala si svÛj zisk fiadou

vedlej‰ích ãinností i zemû-

dûlskou produkcí, tfieba

ne kdovíjak v˘nosnou,

ba dokonce uÏ tehdy

fungovala známá a do-

dnes u nás proslu-

lá domácí dílna na ko-

lenû.

Pfiece v‰ak nám Arno-

‰tka zanechala klenot,

kter˘ by nám mohly zá-

vidût nejskvostnûj‰í ães-

ké a moÏná i evropské me-

tropole - pÛvabnou kapli

V Lipkách neboli kapli Nav‰tívení

Panny Marie, jak se správnû jme-

nuje. S bohat˘m pfiispûním hra-

bûnky Arno‰tky Dietrich‰tejnové

zahájil 1710 unikátní elipsovitou

stavbu r˘mafiovsk˘ stavitel

Friedrich Hösler se synem na mís-

tû, jeÏ se uvolnilo zbouráním star-

‰ího kostelíka. Z veduty mûsta,

kterou nakreslil 1693 na úvod r˘-

mafiovské matriky dûkan Schmidt

(+ 1708), je zfiejmé, Ïe se jednalo

o velmi jednoduchou obdélnou

stavbu s prÛãelní vûÏí z hrázdûné-

ho zdiva, jeÏ v‰ak vzdoruje kaÏdé-

mu pokusu zafiadit ji ãasovû podle

typologie církevních staveb. Je to-

tiÏ natolik prostá a bez v˘raznûj-

‰ích znakÛ, Ïe její stáfií mÛÏeme

klást kamkoli. Sám stavitel nové

kaple, jeÏ je jeho jedinou docho-

vanou prací, mûl bezesporu v˘raz-

n˘ talent, jak svûdãí skvûl˘ prostor

nesen˘ ãtyfimi monumentálními

sloupy, zdoben˘mi dokonal˘m 

umûl˘m mramorem baroka a ne-

zvyklou obvodovou tribunou.

âetné poÏáry bohuÏel zpÛsobily,

Ïe neznáme Ïádné dal‰í jeho dílo.

Na druhé stranû byl ãlovûkem po-

znamenan˘m jak˘msi stigmatem

místní malosti a chudoby, jeÏ mu

nejspí‰e nedovolilo rozmáchnout

se k dal‰ím v˘‰inám a znovu pro-

jevit sílu své obrazotvornosti a zá-

vidûníhodné originality.

Koneãnû právû na dal‰í osobnosti,

jeÏ se váÏe ke kapli, Janu Kry‰to-

fu Handkovi, mÛÏeme velmi dob-

fie sledovat, jak mu odvaha odejít

ze skromn˘ch pomûrÛ R˘mafiov-

ska dala kfiídla. Nezvolit zavãas

bohatou a kulturní Olomouc, kdo

by o nûm moÏná dneska vûdûl.

K v˘zdobû interiéru byl pozván

zku‰en˘ malífi a usedl˘ mû‰Èan 

olomouck˘ Ferdinand Naboth, po

jehoÏ smrti dokonãil dílo jeho

mlad˘ tovary‰ z Janovic, zmínûn˘

Handke. Na rozdíl od legendy

o zlém mistrovi, kter˘ podtrhl

Ïebfiík svému nadanému tovary‰i,

to byl právû star˘ mistr, kter˘ se

roku 1714 roznemohl a zakrátko

zemfiel. Dokonãení fresek tak zÛ-

stalo na pomocníkovi, kter˘ se

v‰ak svého úkolu zhostil s úcty-

hodnou dokonalostí a elegancí,

a zatímco se pfii dokonãování 

ostatní v˘zdoby pfiesnû fiídil mist-

rov˘m návrhem, jen jedinkrát 

opustil skvûl˘m zpÛsobem pÛ-

vodní koncepci na dosud volném

místû nad hlavním vchodem.

Pozdûji dodal i nádhern˘ monu-

mentální oltáfiní obraz Nav‰tívení

Panny Marie. Roku 1716 kapli

slavnostnû vysvûtil r˘mafiovsk˘

dûkan Ferdinand Ratschker, kter˘

se o prÛbûh stavby a její dokonãe-

ní nesmírnû zaslouÏil. Dodnes od-

poãívá pod náhrobním kamenem

pfiímo pfied hlavním oltáfiem.

1718 se doãkala kaple zvuãn˘ch

varhan, jeÏ slouÏí dodnes.

Po dvou letech od neãekané smrti

Jana Václava Gallase zvolila 

ovdovûlá Ïena za druhého muÏe

neobyãejnû sympatického usmû-

vavého hrabûte Tomá‰e Raimuda

Aloise Harracha ze starobylého

ãeského rodu a pro R˘mafiov se 

otevfiely jeho pfiíchodem nové

a nespornû ‰Èastné perspektivy.

Nad portálem kaple, kterou se

Marie Arno‰tka zapsala hluboko

do historie mûsta, nechali manÏelé

umístit svÛj alianãní znak, tj. erby

obou manÏelÛ, na nichÏ lze spatfiit

tfii harrachovská p‰trosí pera a die-

trich‰tejnské vinafiské noÏe. Snad

dodat je‰tû nûco zemitého a lid-

ského o paní hrabûnce. V muzeu

se zachoval její kratiãk˘ dopis r˘-

mafiovskému dûkanovi ke stavbû

kaple V Lipkách. Ani byste nevû-

fiili, jak jej vzne‰ená dáma na‰krá-

bala témûfi k neãitelnosti a jeho ne-

uspofiádan˘ text s kfiiv˘mi fiádky

obdafiila v rychlosti je‰tû nûkolika

vydafien˘mi kaÀkami dubûnkové-

ho inkoustu. Z rukopisu je zcela

jasné, Ïe byla, jako nûktefií dne‰ní

Ïáãci, obdafiena pûknou a v˘raz-

nou dysgrafií, coÏ nijak neovlivni-

lo jemn˘ cit vzne‰ené paní pro

krásu a umûleckou hodnotu. 

Mgr. Jifií Karel

Marie Arno‰tka, stavitel Hösler a jiní
Z historie

Dopis Marie Arno‰tky



LoupeÏí do rekreaãních
objektÛ neub˘vá

Neznám˘ pachatel vnikl 7. ledna

do rekreaãního stfiediska brnûnské

univerzity v Karlovû pod Pradû-

dem a z lyÏárny odcizil ãtyfii páry

carwingov˘ch lyÏí za témûfi 50

000 Kã. K dal‰í krádeÏi lyÏí, ten-

tokrát za 32 000 Kã, do‰lo v noci

ze 16. na 17. ledna. Pachatel pro-

‰el ubytovnou v Karlovû pod

Pradûdem do suterénu a z lyÏárny

odcizil majitelÛm z Hodonínska

ãtyfii páry carwingov˘ch lyÏí.

Pfiípadem se zab˘vají policisté

Obvodního oddûlení Policie âR

v R˘mafiovû

„JelikoÏ se s tûmito pfiípady setká-
váme kaÏdoroãnû, majitele na tyto
krádeÏe upozorÀujeme a doporu-
ãujeme úpravu reÏimov˘ch opat-
fiení v chatách, zamykání, zaji‰tû-
ní objektu a podobnû,“ upozorni-

la tisková mluvãí bruntálské poli-

cie Lucie Kra‰teniãová.

K vloupání do‰lo také v zahrád-

káfiské kolonii v Bfiidliãné. Tam se

neznám˘ pachatel vloupal v noci

ze 7. na 8. ledna do tfií zahradních

chatek. Z objektÛ odcizil propan-

butanovou láhev, cukrovinky, ká-

vu a hotovost. Celková ‰koda

vãetnû po‰kození objektÛ ãiní té-

mûfi 2500 Kã. V pondûlí 10. ledna

bylo v Krnovû zahájeno stíhání

padesátiletého muÏe z Bfiidliãné

podezfielého v souvislosti s tûmito

vloupáními.

KrádeÏe plechu
z kravína objasnûny

Minul˘ t˘den zahájil policejní ko-

misafi v Bruntále trestní stíhání

dvaadvacetiletého mladíka z Jifií-

kova pro trestn˘ ãin krádeÏe. V li-

stopadu loÀského roku mûl odci-

zit z budovy b˘valého kravína

v Jifiíkovû profilovan˘ plech z hli-

níkové slitiny a odevzdat jej ve

sbûrnû surovin v R˘mafiovû.

ObdrÏel za nûj témûfi 3000 Kã.

Majiteli pfiitom zpÛsobil ‰kodu za

více neÏ 10 tisíc.

Vykradaã
star˘ch ‰kodovek

Na Tovární ulici v RyÏovi‰ti se

v dobû mezi 8. a 9. lednem

vloupal neznám˘ pachatel do

·kody 105 a odcizil z ní fiidiã-

sk˘ prÛkaz, osvûdãení o tech-

nickém prÛkazu a potvrzení

o zákonném poji‰tûní vozidla.

Na stejné ulici provedl dal‰í

vloupání, tentokrát do ·kody

120, z níÏ si odnesl dva repro-

duktory. Celková ‰koda nepfie-

sáhla 2000 Kã. V sobotu 8. led-

na mezi 22. a 23. hodinou se do-

stal neznám˘ pachatel do jiné

·kody 105, zaparkované na

Nemocniãní ulici v RyÏovi‰ti

a s autem za 15 000 Kã odjel.

O den pozdûji na‰el majitel ‰ko-

dovku odstavenou u b˘valého

smeti‰tû pfied obcí Lomnice.

Na Revoluãní shofiel vrak
Renaultu

Na Revoluãní ulici v R˘mafiovû

do‰lo v pondûlí 10. ledna krátce

po 14. hodinû z dosud nezji‰tû-

n˘ch pfiíãin k poÏáru vraku osob-

ního vozidla Renault. Auto bylo

odstaveno po dopravní nehodû,

pfii které do‰lo ke zdemolování

jeho karosérie, bylo bez skel

a neuzamãené. Vrak vozidla byl

poÏárem zcela zniãen, do‰lo pfii

nûm totiÏ k v˘buchu plynové ná-

drÏe. Majitel odhadl ‰kodu asi na

500 Kã. Pfii poÏáru byl po‰kozen

také lak vedle stojícího Trabantu,

na kterém vznikla ‰koda za pfii-

bliÏnû 2000 Kã. Na místû zasa-

hovala jednotka HZS R˘mafiov,

pfii poÏáru nebyl nikdo zranûn.

Celostátnû hledan˘ muÏ
byl obvinûn z vloupání do

chat na R˘mafiovsku
a Bruntálsku

Poté, co byl v pondûlí 10. ledna

v R˘mafiovû zadrÏen celostátnû

hledan˘ dvaadvacetilet˘ P. Gybas,

byl obvinûn z devatenácti vloupá-

ní do chat. KrádeÏe provádûl od

fiíjna do prosince loÀského roku

pfiedev‰ím v Harrachovû, v za-

hrádkáfiské kolonii v R˘mafiovû,

v Malé ·táhli a v Mezinû.

MajitelÛm zpÛsobil ‰kody celko-

vû za 352 000 Kã. Pfii vloupáních

mizela pfiedev‰ím elektronika, ná-

fiadí, ale i potraviny a alkohol, ko-

berce a koÏe‰iny.

ZpÛsobil ‰kodu
za ãtvrt milionu

V pátek 14. ledna krátce pfied pÛl

devátou veãer nezvládl jednaãty-

fiicetilet˘ fiidiã nákladního tahaãe

MAN na namrzlé vozovce fiízení

vozidla a vyjel v pravotoãivé za-

táãce za Starou Vsí mimo komu-

nikaci, tam se souprava pfievráti-

la na bok. Celková ‰koda se vy-

‰plhala na 230 000 Kã. Za pfie-

stupek byla fiidiãi uloÏena bloko-

vá pokuta.

Vloupání nebyl u‰etfien
ani penzion v R˘mafiovû

V dobû od 19. prosince 2004 do 

6. ledna 2005 se stal dal‰í z pfiípa-

dÛ vloupání do rekreaãních ob-

jektÛ v na‰em regionu. Neznám˘

pachatel vypáãil zadní dvefie pen-

zionu v R˘mafiovû, dostal se do

dílny a odcizil odtud vrtaãky, 

elektrick˘ hoblík a pilu, úhlovou

brusku a jeho pozornosti neunikl

ani dárkov˘ vánoãní balíãek se

znaãkovou kosmetikou. Majitel

si krádeÏe pov‰iml aÏ 8. ledna,

kdyÏ opravoval zámek po‰koze-

n˘ch dvefií. ·koda byla vyãíslena

na témûfi 6000 Kã.

Rozebral sestfie Alfu
Romeo a karoserii

dal do sbûru
Komisafi Skupiny kriminální po-

licie a vy‰etfiování v Bruntále za-

hájil trestní stíhání dvaatfiicetile-

tého muÏe z Bruntálu pro trestn˘

ãin zpronevûry. Té se mûl dopus-

tit, kdyÏ v dubnu loÀského roku

rozebral odstavené osobní moto-

rové vozidlo Alfa Romeo patfiící

jeho sestfie. Materiál pak bez je-

jího vûdomí odevzdal do sbûr-

n˘ch surovin a utrÏenou ãástku

1250 Kã uÏil pro svou potfiebu.

K okolnostem pfiípadu se obû

strany vyjadfiují jinak. Auto bylo

pÛvodnû pro poruchu odtaÏeno

do bydli‰tû bratra, odkud si ho

mûla majitelka dal‰í den odvézt,

coÏ v‰ak neuãinila. ·koda ãiní

kolem 10 000 Kã.

Havaroval
v ukradeném voze

Z Dukelské ulice v R˘mafiovû

zmizela v noci ze 14. na 15. ledna

zaparkovaná ·koda 105. Veãer

15. ledna bylo vozidlo objeveno

v pfiíkopû za obcí Dûtfiichov nad

Bystfiicí s rozbitou karosérií.

Pátrání bylo odvoláno a vozidlo

pfiedáno majiteli.

Narazila do zábradlí
mostu a skonãila

v potoce
Jednatfiicetiletá fiidiãka Felicie se

v sobotu 15. ledna v Dolní

Moravici údajnû lekla protijedou-

cího vozidla, na kluzké vozovce

strhla fiízení a dostala smyk. S au-

tem vyjela mimo komunikaci, na-

razila do kovového zábradlí mos-

tu a sjela do potoka. Ke stfietu vo-

zidel nedo‰lo. Oprava vozu pfiijde

lekavou automobilistku na 40 000

Kã. Alkohol byl vylouãen a nikdo

nebyl zranûn. Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál
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Policie pátrá:
Policie âeské republiky pátrá
po HAISOVÉ Markétû, nar.
29. 5. 1989, bytem Krnov,
Revoluãní 12.
Popis osoby: stáfií 15 let, plno‰tí-

hlá postava, hnûdé oãi, hnûdé

vlasy stfiiÏené na mikádo, v le-

vém uchu má tfii náu‰nice.

Popis obleãení a vûcí: oranÏové

kalhoty s kapsami na boku, bíl˘

pleten˘ svetr s rolákem, ãervená

pro‰ívaná bunda, botasky bílé

barvy, s sebou mûla ãern˘ batoh,

OP a rodn˘ list na své jméno,

mobilní telefon a men‰í finanãní

hotovost.

Pohfie‰ovaná Markéta Haisová

ode‰la dne 21. 1. 2005 do ‰koly

(SOU Dukelská, Bruntál), kam

v‰ak nedorazila. DomÛ se nevrá-

tila a ozvala se pouze pomocí

SMS zprávy ze svého mobilního

telefonu matce, kde uvedla, Ïe ji

rodina nemá hledat, Ïe si nene-

chá mluvit do Ïivota a ãasem se

matce ozve. V minulosti nebyla

nikdy pohfie‰ována.

Jakékoli informace o této dív-
ce, jejím pohybu ãi pobytu pfii-
jme kterákoliv policejní slu-
Ïebna nebo tísÀová linka 158.Foto: archiv Policie âR Bruntál
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Seriál

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

11. Rány
Pfiíãinou ran je pÛsobení vnûj‰í mechanické sí-

ly na povrch tûla, kdy dochází k po‰kození ce-

listvosti kÛÏe, sliznice nebo jednotliv˘ch orgá-

nÛ. Rána ohroÏuje postiÏeného zejména krev-

ní ztrátou (rozvojem ‰oku), ztrátou tkánû (pfii

úrazové amputaci), druhotnou infekcí, poranû-

ním hloubûji uloÏen˘ch orgánÛ (u bodn˘ch

ran) a bolestivostí, která zhor‰uje psychick˘

stav postiÏeného.

Pfiíznaky:

- rány s ostr˘mi okraji - fiezné, bodné, seãné -

v˘raznû krvácejí, jsou ménû náchylné k infek-

ci, lépe se hojí, hrozí pfii nich ztráta tkánû a po-

‰kození vnitfiních orgánÛ;

- rány s nerovn˘mi okraji - trÏné, trÏnû zhmoÏ-

dûné, stfielné, kousnutí - ohroÏují postiÏeného

pfiedev‰ím infekcí, ztrátou tkánû a déle se hojí.

První pomoc:

Pfii o‰etfiení rány krvácející se fiídíme zásada-

mi platn˘mi pro zástavu krvácení, základem

zÛstává pouÏití tlakového obvazu, vÏdy se sna-

Ïíme dodrÏovat pravidla sterilního postupu pfii

o‰etfiení.

Pfii o‰etfiení rány nekrvácející je nutná dezin-

fekce rány a jejího okolí, vypláchnutí 3% roz-

tokem peroxidu vodíku, okolí rány lze dezinfi-

kovat napfiíklad Septonexem, ránu nikdy neza-

sypáváme ani niãím nemaÏeme. Sterilní krytí

rány zajistíme nejlépe originálním obvazov˘m

materiálem, pol‰táfiky tlakového obvazu nebo

3 - 4 vrstvami gázy, pfii improvizovaném krytí

ãist˘m kapesníkem nebo ‰átkem. Dle závaÏ-

nosti rány o‰etfienou ãást tûla znehybníme

a zajistíme odborné vy‰etfiení.

Zneãi‰tûné rány (odfieniny se ‰kvárou) je nut-

né ‰etrnû, ale dÛkladnû vyãistit, tj. mechanicky

odstranit hrub‰í neãistoty kartáãkem nebo pin-

zetou a opûtovnû ránu dezinfikovat.

Infikované rány (zneãi‰tûné zeminou, rány

od plechu, ostnatého drátu, rezav˘ch hfiebíkÛ,

dfievûn˘ch tfiísek apod.) jsou nebezpeãné vnik-

nutím rané infekce - tetanu, proto je vÏdy

vhodné chirurgické o‰etfiení doplnûné pfieoã-

kováním.

Pfii o‰etfiení rány s cizím tûlesem odstraÀuje-

me jen ta tûlesa, která v ránû volnû leÏí.

Násilné uvolnûní napfi. zaklínûného stfiepu mÛ-

Ïe zpÛsobit dal‰í po‰kození tkánû a krvácení.

Je-li pfiedmût zaklínûn, ránu a okolí bûÏnû dez-

infikujeme, tûleso (nÛÏ, tfiísku atd.) dostateãnû

mûkce a sterilnû obloÏíme a viditelnû fixujeme

k okolí. Nikdy neodstraÀujeme pfiedmûty pro-

nikající do hrudníku a bfiicha, neboÈ po jejich

odstranûní mÛÏe vzniknout masivní krvácení.

Pfii o‰etfiení ztrátového poranûní (úrazové
amputace) odsuneme poranûného z dosahu

pfiedmûtu, kter˘ poranûní zpÛsobil, okamÏitû

zastavíme krvácení, je-li nutné i za‰krcením,

ránu sterilnû kryjeme, konãetinu znehybÀuje-

me. Oddûlenou ãást tûla sterilnû zabalíme, 

oznaãíme jménem a ãasem, kdy k amputaci

do‰lo, dle moÏnosti chladíme (nejlépe v igeli-

tovém obalu ponofieném do nádoby s vodou

a ledem) a odesíláme s poranûn˘m do nemoc-

nice. Zahajujeme proti‰oková opatfiení, vãetnû

péãe o psychiku poranûného.

PÛsobením chemikálie (kyseliny, louhu) vzni-

ká poleptání, pfii manipulaci s autobaterií hrozí

riziko poleptání kyselinou sírovou. Chemická
rána vÏdy palãivû bolí, je zarudlá, mohou se

vytváfiet puch˘fie, koncentrovaná kyselina mÛ-

Ïe tvofiit ãerné pfií‰kvary. OkamÏitû odstraÀuje-

me zdroj chemikálie, opatrnû svlékáme potfiís-

nûn˘ odûv, oplachujeme ránu proudem studené

vody (minimálnû 10 - 20 minut), snaÏíme se

o maximální zfiedûní a odplavení chemikálie,

coÏ pÛsobí zároveÀ protibolestivû. Úãinky ky-

seliny neutralizujeme roztokem m˘dla nebo

jedlé sody, pfii pÛsobení zásady pouÏíváme oc-

tovou vodu nebo roztok kyseliny citrónové.

Dle závaÏnosti stavu postiÏenou ãást tûla zne-

hybÀujeme a vyhledáme odborné o‰etfiení.

aMUDr. Pavel Srnsk˘
(Zdravotnická pfiíprava

uchazeãÛ o fiidiãsk˘ prÛkaz)

A léta bûÏí, váÏení ...
Toto pravdivé pofiekadlo jsme my

star‰í mohli mnohokrát sly‰et

z rozhlasov˘ch vln. KaÏd˘m ro-

kem tuto pravdu mÛÏeme a musí-

me pfiijímat, stejnû tak i mladí lidé.

Nedávno skonãil rok 2004, ani

jsme se nenadáli. A uÏ tady máme

rok 2005. S tímto poãat˘m rokem

nám byly z ostravsko-opavského

biskupství doruãeny zapeãetûné

pokladniãky s Tfiíkrálovou sbír-

kou urãenou pro ná‰ Domov od-

poãinku ve stáfií v Dolní

Moravici. V‰ichni jsme sledovali

v médiích, jakou hroznou ka-

tastrofu zaÏila jihov˘chodní Asie,

kterou postihla vlna tsunami.

Nedávali jsme Tfiíkrálové sbírce

v souvislosti se sbírkami na po-

moc Asii velkou nadûji. Lidé

dobré vÛle se spojili a zasílali tr-

pícím lidem pomocí SMS zpráv,

ale i pomocí ‰ekÛ a bankovních

pfievodÛ finanãní prostfiedky s po-

mûrnû vysok˘mi ãástkami.

Evropa se v tu chvíli „sjednotila“.

Lidé se spojili, aby ukázali, Ïe

s trpícími cítíme, Ïe se i nás toto

neskuteãné ne‰tûstí silnû a hlubo-

ce dotklo.

Zaãala jsem s obavami nav‰tûvo-

vat na‰e milé obãany mûsta

u dvefií jejich domovÛ nebo i na

ulici s pfiichystanou kasiãkou

Tfiíkrálové sbírky. Brzy mû

v‰echny obavy opustily, neboÈ to-

lik pochopení a lásky, které od

mil˘ch dárcÛ pfiicházelo, se tímto

díkÛvzdáním nedá vyjádfiit.

PfiestoÏe jiÏ finanãní pomoc po-

slali na konta pro postiÏenou Asii,

pfiispûli také do kasiãky pro

Tfiíkrálovou sbírku. Na‰lo se me-

zi lidmi opravdu jen velmi málo

tûch, ktefií se vyjádfiili zápornû.

Ale i to je potfieba pochopit

a uznat, Ïe takov˘m právû po

svátcích vánoãních a boufiliv˘ch

oslavách Nového roku penízky

do‰ly. Jsou mezi námi i obãané

bez práce - nezamûstnaní nebo

mají rodiny a poãítají s kaÏdou

korunkou.

âlovûk je rád, Ïe se mÛÏe v no-

vém roce 2005 setkat u dvefií by-

tÛ nebo branek domkÛ s dobr˘mi

pfiáteli, které tfieba vidí jednou

v roce právû u pfiíleÏitosti

Tfiíkrálové sbírky. Rád je vyslech-

ne, povypráví o starostech, nemo-

cech, kter˘ch máme kaÏd˘ dost.

Chtûla bych v‰em vstfiícn˘m,

mil˘m dárcÛm za celou na‰i

krásnou, láskyplnou Diakonii

R˘mafiov podûkovat a popfiát

hodnû zdraví po cel˘ nov˘ rok

2005.

Milí pfiátelé, venku krásnû mrz-

ne, vÏdyÈ je leden, svítí sluníãko,

je poÏehnan˘ BoÏí den. AÈ vám

v‰em tohle sluníãko stále svítí,

i kdyÏ je tfieba pod mrakem.

Radost z dobrého velkého skut-

ku pro druhé, potfiebné a nemoc-

né aÈ vás hfieje, i kdyÏ právû mrz-

ne. VÏdyÈ kdo z lásky dává, dva-

krát dává a tisíckrát se vám v‰e

vrátí zpût.

NezapomeÀte, pfiátelé: A léta bûÏí

skuteãnû nám v‰em.

V‰e krásné celému na‰emu milé-

mu mûsteãku R˘mafiovu a okolí.

V‰em lidem dobré vÛle. 

Olga Schreiberová

V nedûli 16. ledna se uskuteãnilo pfie-

krásné vystoupení r˘mafiovského chrá-

mového sboru v na‰em milém kostelíã-

ku sv. Michaela. Kdo nabídky pûkného

koncertu vyuÏil a pfii‰el mezi nás farní-

ky, urãitû nelitoval a odnesl si zajisté

hlubok˘ záÏitek. Dobrovolné vstupné

z koncertu bylo vûnováno stfiedisku

Diakonie âCE v R˘mafiovû a bude pou-

Ïito pro v˘stavbu Domova odpoãinku ve

stáfií v Dolní Moravici. Tímto bych chtû-

la podûkovat sbormistru a varhaníkovi

panu Petru Wolffovi, kter˘ s opravdovou

láskou k hudbû vede chrámov˘ sbor

i s jeho zpûvaãkami jiÏ patnáct let. Jsou

to na‰e Slavice a my jsme na ná‰ chrá-

mov˘ sbor hrdí. Hodnû BoÏího poÏehná-

ní, aby nám va‰e umûní pfiiná‰elo dlou-

há léta radost, a to nejen pfii m‰i svaté,

ale také pfii jin˘ch pfiíleÏitostech.

Olga Schreiberová

Podûkování
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Rehabilitaãní stfiedisko
Kolem roku 1985 bylo ve vedení

podniku Kovohutû rozhodnuto

o tom, Ïe dosavadní prostory sau-

ny budou navíc vyuÏity i pro po-

skytování rehabilitaãní péãe. I pfies

problémy se zaji‰tûním technické-

ho vybavení se podafiilo bûhem

krátké doby uvést zafiízení do pro-

vozu. V dopoledních hodinách

probíhala rehabilitace, ve veãer-

ních potom saunování. Pozdûji se

spoleãn˘ provoz nelíbil okresní

hygienû, a tak zÛstala pouze reha-

bilitace.

Dnes je rehabilitaãní stfiedisko pri-

vátním zafiízením. Díky jeho maji-

teli a provozovateli MUDr.

Dolákovi do‰lo k postupné mo-

dernizaci prostor i technického vy-

bavení. Stfiedisko bezesporu velmi

dobfie a dlouhodobû plní svoje po-

slání. Sám jsem dosud nesly‰el je-

dinou stíÏnost nebo pfiipomínku,

coÏ v oblasti zdravotnictví asi ne-

ní tak bûÏné. Na úrovni poskyto-

vané rehabilitaãní péãe a pfiíjem-

ném prostfiedí má jistû velk˘ podíl

paní Kameníková, která zde pra-

cuje od poãátku ãinnosti stfiediska,

a její spolupracovnice.

MUDr. Dolákovi jsme poloÏili nû-

kolik otázek:

Jaké je zamûfiení ãinnosti rehabilitaãního
stfiediska v Bfiidliãné?
Rehabilitaãní procedury spoãívají v provádûní

léãebného individuálního cviãení, fyzikálních

procedur - sem patfií rÛzné druhy elektroléãby,

magnetoterapie, ultrazvuk, vodoléãba, mecha-

noterapie u bolestí zad, respektive pohybového

aparátu, stavÛ po úrazech, ortopedick˘ch ope-

racích, neurochirurgick˘ch operacích zad,

u nûkter˘ch nemocí krevního obûhu konãetin,

artróz aj. Je dlouhodobû provádûno cviãení dû-

tí s vadn˘m drÏením a skoliózami.

Kolika pacientÛm je zde poskytována rehabi-
litaãní péãe?
Dennû je o‰etfieno v prÛmûru 30 - 40 lidí, z ni-

chÏ vût‰ina má dvû i více procedur.

Popi‰te prosím prÛbûh rekonstrukce a moder-
nizace zafiízení.
Byly provedeny nutné a nezbytné stavební 

opravy objektu. Vzhledem k tomu, Ïe hygiena

jiÏ nepovolila souãasné uÏívání sauny, byly ty-

to prostory zadaptovány na tûlocviãnu a velk˘

prostor pÛvodnû s bazénem, kter˘ v‰ak byl zru-

‰en. Vznikl vodoléãebn˘ komplex, kter˘ je

chloubou rehabilitace, s instalovanou moderní

balneologickou vanou pro celotûlovou podvod-

ní masáÏ. Byla zavedena plynofikace objektu

pro samostatné vytápûní, pÛvodnû byly teplo

i teplá voda dodávány z Kovohutí.

Je nutné, aby pacienti mûli doporuãení od lé-
kafie?
Ne, pacient nepotfiebuje ani nemusí ãekat na

doporuãení lékafie, v pfiípadû potfieby rehabili-

tace mohou pacienti sami pfiijít do na‰eho stfie-

diska, kde jim bude lékafiem stanovena pfiíslu‰-

ná rehabilitaãní léãba.

Jaké jsou plány do budoucna?
Modernizace objektu byla prakticky dokonãe-

na, dal‰í investice bude spoãívat v nákupu mo-

dernûj‰ích pfiístrojÛ dle nabídky trhu a bude do-

konãeno plné vybavení vodoléãby.

A na závûr jedna statistická zajímavost. Z od-

povûdi MUDr. Doláka, která se t˘ká poãtu re-

habilitovan˘ch, docházíme k úctyhodnému ãís-

lu. Za pfiibliÏnû dvacet let provozu pro‰lo reha-

bilitaãním stfiediskem v Bfiidliãné pfiibliÏnû 

190 000 spokojen˘ch pacientÛ. Daniel Mach

rozhovor

6. P L E S M ù S T A B ¤ I D L I â N Á Mistrovství âeské republiky
v biatlonu Ïactva

Ve dnech 19. - 20. února 2005 se na tratích a stfielnici

v LyÏafiském areálu SKP Olomouc v Nové Vsi

u R˘mafiova uskuteãní Mistrovství âeské republiky

v biatlonu Ïactva. Pofiadatelem závodu je âesk˘ svaz

biatlonu Praha a jeho technick˘m provedením byl po-

vûfien Klub biatlonu Bfiidliãná.

V sobotu 19. února bude ve 13 hodin odstartován

rychlostní závod a v nedûli 20. února od 10.00 hodin

se bude konat závod s hromadn˘m startem. SoutûÏ je

vyvrcholením âeského poháru a celé zimní sezóny

2004 - 2005. Vedle borcÛ z celé âeské republiky se

soutûÏe úãastní i domácí sportovci z Klubu biatlonu

Bfiidliãná, ktefií se budou snaÏit získat umístûní na

stupních vítûzÛ a navázat tak na dlouhodobû vynikají-

cí v˘sledky biatlonu v Bfiidliãné. Pofiadatelé soutûÏe

zvou v‰echny pfiíznivce zimních sportÛ a biatlonu

zvlá‰È, aby pfii‰li podpofiit snahu na‰ich borcÛ a celko-

v˘ organizátorsk˘ úspûch pofiadatelÛ z Bfiidliãné. 

Miroslav Volek

Kulturnû spoleãenská sezóna v roce

2005 byla v Bfiidliãné zahájena jiÏ 

6. spoleãensk˘m plesem mûsta, kter˘ se

konal v sobotu 15. ledna. JiÏ tradiãnû

ples pfiipravili a po celou dobu jeho ko-

nání zabezpeãili pracovníci Mûstského

úfiadu a Správy domÛ mûsta Bfiidliãná.

Ples se konal v prostorách Spoleãen-

ského domu v Bfiidliãné, kde v sále hrá-

la hudební skupina „Trio British Music“

pod vedením pana Slouky, a v restaura-

ci Spoleãenského domu vyhrávala k tan-

ci i poslechu oblíbená cimbálová kapela

„Silván“ z Brna pod taktovkou pana

Ledera.

Souãástí plesu bylo pfiedtanãení soutûÏ-

ního taneãního páru Václav MlãÛch

a Lucie Malá, ktefií sv˘m podáním latin-

skoamerick˘ch tancÛ navodili pfiíjemnou

plesovou atmosféru. V prÛbûhu veãera

probíhala také tombola, do které cenami

i penûÏními dary pfiispûlo celkem 

52 sponzorÛ. Nakonec se podafiilo shro-

máÏdit ‰estasedmdesát cen a pofiadatelé

gratulují v‰em jejich v˘hercÛm. Je jen

‰koda, Ïe se plesu úãastnilo ménû hostÛ,

neÏ si pofiadatelé pfiedstavovali. I tak lze

hodnotit leto‰ní ples jako velice zdafiil˘,

navazující svou kulturní i spoleãenskou

hodnotou na plesy pfiedchozí.

Závûrem patfií podûkování v‰em pofiada-

telÛm, ktefií pfiípravû a zabezpeãení prv-

ních leto‰ních plesov˘ch radovánek

v Bfiidliãné vûnovali svou invenci a ne-

málo volného ãasu. Zvlá‰tní ocenûní

a podûkování náleÏí v‰em, ktefií sv˘m

dílem pfiispûli do plesové tomboly.

Na‰ím pfiáním je, aby se stejnû dobfie

vydafiily i dal‰í spoleãenské akce ve

mûstû, napfiíklad ples Al Investu a spole-

ãenská zábava Základní ‰koly. 

Miroslav Volek

Fota: archiv Daniel Mach
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Sport

R˘mafiovsk˘ desetiboj pokraãoval plaváním
Polovinu sportovních disciplín

R˘mafiovského desetiboje mají

jeho úãastníci jiÏ za sebou. V so-

botu 22. ledna se uskuteãnila je-

ho pátá disciplína - plavání.

V minulosti patfiilo právû plavá-

ní co do úãasti k nejslab‰ím,

a tak velk˘m pfiekvapením bylo,

Ïe se jí letos zúãastnilo padesát

plavcÛ. Plavalo se voln˘m zpÛ-

sobem 50 m, muÏi kategorie

C 25 m.

Nejprve se na blok postavili mu-

Ïi kategorie C. V‰e dopadlo pod-

le pfiedpokladÛ. Zvítûzil Va‰ek

Orlík pfied Vojtou Smetanou

a Josefem Dfievem.

V kategorii Ïen B do‰lo k jediné-

mu nepodafienému startu.

Zfiejmû touhou ukázat co nej-

rychleji záda sv˘m soupefikám,

vrhla se do vody sekundu pfied

hvizdem startéra favoritka této

kategorie Markéta Míãková. Eva

Sovi‰ová ve snaze b˘t jí vyrov-

nan˘m soupefiem, nereagovala

na anulování startu a nestaãila se

divit, kdyÏ jí po 15 m zkfiíÏil traÈ

skokem ze bfiehu obûtav˘ Vojta

Smetana. Opakovan˘ start se po-

dafiil a pro vítûzství si doplavala

Markéta Míãková ãasem 

45,3 vtefiiny pfied Evou Sovi‰o-

vou a Kvûtou Háneãkovou.

V kategorii Ïen A suverénnû zví-

tûzila Hanka Hájková ãasem

44,7 vtefiiny pfied Olinkou

Valovou a Petrou Dobrevovou.

V kategorii muÏÛ B ukázal ve

vodû Milan Ondra‰ík, jaká je je-

ho nejsilnûj‰í (sportovní) zbraÀ

a ãasem 39,2 vtefiiny zvítûzil,

druh˘ skonãil Vojta Hrdina

a bronz patfií Pavlu Koláfiovi.

Nejpoãetnûji obsazenou katego-

rií byla kategorie muÏÛ A. Zde

v‰em vypálil rybník nováãek

soutûÏe Karel Toman ãasem

30,7 vtefiin. Velk˘ souboj se roz-

poutal o druhé místo, z nûhoÏ

vy‰el vítûznû Luká‰ Janáã ãa-

sem 34,2 pfied PeÈou Calábkem

34,3 vtefiiny.

Právû pfii této ne pfiíli‰ oblíbené

disciplínû platí heslo: není dÛle-

Ïité vyhrát, ale zúãastnit se.

Gratulujeme v‰em, ktefií si na‰li

ãas a do Bfiidliãné pfiijeli. Velké

podûkování náleÏí za perfektní

prÛbûh i organizátoru této dis-

ciplíny Milanu Ondra‰íkovi.

A co bude následovat? Sportovci

mají pfied sebou dal‰í disciplínu -

bûh na lyÏích. Doufejme, Ïe se

poãasí jiÏ umoudfií a paní zima

podrÏí chvíli své Ïezlo. Pokud

tomu tak bude, bûh na lyÏích se

uskuteãní v sobotu 12. února

2005 v 10.00 hodin v zahradû

Hedvy. Pfiipomínáme, Ïe je moÏ-

né bûÏet klasicky i volnou tech-

nikou.

Pfiejeme v‰em, aby nepromazali

a aby jejich bûÏecká forma kul-

minovala právû v den závodu. 

Alena Jurá‰ová

Novoroãní „SoutûÏní aerobic Master Class“
JiÏ III. roãník této soutûÏe uspo-

fiádal v sobotu 15. ledna

Sportovní klub Studio Sport

a zdraví R˘mafiov ve spolupráci

se Stfiediskem volného ãasu

a âesk˘m svazem aerobiku

(âSAE).

Od ranních aÏ do pozdních odpo-

ledních hodin se sjíÏdûlo do

R˘mafiova 122 závodnic z 9 pro-

fesionálních moravsk˘ch spor-

tovních klubÛ - ze Znojma,

Ostravy, ·umperku, Jeseníku

a R˘mafiova. Závodnice dopro-

vázely trenérky a rodiãe, postup-

nû pfiib˘valo i divákÛ, takÏe r˘-

mafiovské Stfiedisko volného ãa-

su bylo brzy zaplnûno do posled-

ního koutku.

Závodilo se v pûti vûkov˘ch ka-

tegoriích dle platn˘ch pravidel

soutûÏe âSAE. Závodnice muse-

ly prokázat dokonalou techniku

cviãení aerobiku, mistrovství

v zachycení nároãné choreogra-

fie, pfiedvést v˘bornou kondici,

sílu, flexibilitu a také pûkn˘

vzhled a showmanship. To v‰e

hodnotili pfiísn˘m zrakem profe-

sionální rozhodãí.

Zku‰ené profi lektorky aerobiku

- Katefiina Protivínská ze Zno-

jma, Jana Jurãáková z Ostravy,

Vendula Grabaczová z Ostravy

a L˘die ·védíková z R˘mafiova

pfiedvedly pûkné a nároãné cho-

reografie.

Zpestfiením celé soutûÏe byla 

úãast Katefiiny Protivínské, mist-

rynû svûta 2004 ve sportovním 

aerobiku. Její pûkné cviãení,

sportovní vzhled, pfiátelské vy-

stupování a také milé interview

s ní motivovalo v‰echny malé

i vût‰í závodnice k vût‰ímu tré-

ninkovému úsilí do dal‰ích let.

V pfiestávkách diváci zhlédli zá-

vodní fitness skladbu na stepech

v provedení skupiny Studia SaZ,

ukázku dûtského sportovního ae-

robiku, kterou pfiedvedla Terezka

Krywdová ze Studia SaZ, a dvû

taneãní formace skupiny Freeze

Dance Petry âechové ze

Stfiediska volného ãasu.

Velké podûkování patfií sponzo-

rÛm, bez nichÏ by se tato nároãná

akce nemohla uskuteãnit - firmû

Ferdinand ·opík, stavební stroje

a doprava, Klempífiství PIPA,

Prodejnû H+H paní Habrové,

ZdeÀce Albertové - Pekárna

Stará Ves, Jarmile La‰tuvkové,

KlenotÛm Milady Pospí‰ilové

a paní Petfiíkové.

Podûkování patfií i nejmenované-

mu dobrovolnému t˘mu SK

Studio Sport a zdraví, kter˘ opût

pfiedvedl dokonalou souhru pfii

celé organizaci závodu, a také

pracovníkÛm Stfiediska volného

ãasu. Dûkujeme rovnûÏ starosto-

vi mûsta Ing. Petru Kloudovi, Ïe

i leto‰ní roãník soutûÏe podpofiil

svou úãastí. ·koda jen Ïe oddíly

aerobiku z R˘mafiova a okolí ne-

vyuÏily moÏnosti kvalitnû si za-

soutûÏit. O to vût‰í obdiv patfií

dûtem ze 6. M· R˘mafiov, které

se nezalekly silné konkurence

a zúãastnily se závodu.

Fota: L˘die ·védíková

Katefiina Protivínská, mistrynû svû-
ta 2004

PrÛbûÏné pofiadí po pûti disciplínách:
1. místo 2. místo 3. místo

Îeny A M. Valová J. Pitorová H. Hájková

Îeny B E. Sovi‰ová M. Míãková A. Jurá‰ová

MuÏi A V. Kistan J. Hnilo I. Sovi‰

MuÏi B I. Sovi‰ J. Hofman J. Svedoník

MuÏi C V. Smetana J. Dfievo J. KoÀafiík 
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V˘sledky:

0. kategorie - 5 - 7 let - celkem 12 soutûÏících
- lektorka L˘die ·védíková

V‰ichni byli stejnû kouzelní - vyhráli v‰ichni!

I. kategorie - 8 - 10 let - celkem 30 soutûÏících
- lektorka Jana Jurãáková

1. ·tolová Adriena - Aerobic professional Znojmo

2. Kautská Katefiina - X-LINE Ostrava

3. ·abr‰ulová Anna - FIT & FUN Ostrava

4. ·panielová Veronika - FIT & FUN Ostrava

5. Dvofiáková Michaela - Aerobic professional Znojmo

6. Holubcová Michaela - Fitanoclub Ostrava

II. kategorie - 11 - 13 let - celkem 47 soutûÏících
- lektorka Katefiina Protivínská

1. Miturová Katefiina - Aerobic Team KN Ostrava

2. Horutová Charlota - Aerobic Team KN Ostrava

3. Franková Nikola - Aerobic professional Znojmo

4. Nûmcová Eva - Aerobic Team KN Ostrava

5. Bílková Tereza - Aerobic Team KN Ostrava

6. Veselá Zuzana - Aerobic professional Znojmo

III. kategorie - 14 - 18 let - celkem 14 soutûÏících
- lektorka Vendula Grabaczová

1. Klime‰ová Michaela - MDDM ·umperk

2. Burdová Barbora - FIT & FUN Ostrava

3. Chovancová Klára - MDDM ·umperk

4. Sohrová Barbora - MDDM ·umperk

5. Kováãová Alena - MDDM ·umperk

6. Saidlová Tereza - FIT & FUN Ostrava

IV. kategorie - nad 18 let - celkem 19 soutûÏících
- lektorka L˘die ·védíková

1. MojÏí‰ová Iva - FIT & FUN Ostrava

2. V‰etíãková Denisa - MDDM ·umperk

3. Vykydalová Nikola - MDDM ·umperk

4. ÎouÏelová Monika - MDDM ·umperk

5. ·védíková Renata - SK Studio SaZ R˘mafiov

6. Adamcová ZdeÀka - MDDM ·umperk

Tû‰íme se na dal‰í roãník! L˘die ·védíková

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pfiipravilo pro milovníky pohybu

v‰ech vûkov˘ch kategorií

CVIâENÍ S MÍâEM
mal˘m i velk˘m

Chcete - se zbavit bolestí pátefie?

- se uvolnit?

- posilovat?

- se pobavit?

P¤IJëTE SI S NÁMI ZACVIâIT
do malého sálu SVâ R˘mafiov

v sobotu 5. února od 13.30 do 15.30

S sebou: sportovní obuv, obleãení a pití.
Vlastní míãe nejsou podmínkou!

Cena: 40 Kã

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

AMK SPORT R˘mafiov
zve v‰echny pfiíznivce motoskijöringu na

Mistrovství âR
ORION CUP 2005

v nedûli 6. února 2005 do zahrady Hedvy
Tréninkové jízdy od-
startují v 10.00 ho-
din, následovat bu-
dou rozjíÏìky podle
poãtu pfiihlá‰en˘ch
posádek. Závodu se
zúãastní loÀ‰tí mist-
fii âR, ze znám˘ch
osobností pfiislíbil
úãast i zpûvák Janek
Ledeck˘.

Propozice
pofiadatelé závodu
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Termín: sobota 29. ledna 2005
Místo: Malá Morávka - SKI AREÁL Kopfiivná

cviãná louka vedle Chaty Kopfiivná

Pfiihlá‰ky: v den závodu do 13.30 na parkovi‰ti

u Chaty Kopfiivná

Start: 14.00 u dûtského vleku

Kategorie: pfiedÏactvo (94 a mlad‰í) - 1 km - klasicky

Ïactvo (93 - 90) - 2 km - volnû

dospûlí (89 a star‰í) - 3 km - volnû

BûÏecká stopa bude upravena pro volnou techniku i klasiku

Odborn˘ sportovní úsek základního lyÏování
Krajského svazu lyÏafiÛ Moravskoslezského kraje

SKI AREÁL Kopfiivná a TC SKI Moravia vás zvou na

OPEN CROSS COUNTRY
vefiejn˘ závod v bûhu na lyÏích

Bezplatné parkovi‰tû pfiímo u vlekÛ

www.praded-info.cz

Termín: nedûle 30. ledna 2005
Místo: SKI AREÁL Kopfiivná

Malá Morávka

Start: 14.00 hod.

Pfiihlá‰ky: do 13.30 u bufetu

HODNOCENÍ

a) souãet ãasÛ dvojice, kterou tvofií
dítû nar. do roku 1994
a rodiã nebo prarodiã

b) Ïactvo - 1993 - 90
c) dospûlí, 1989 a star‰í

TC Pradûd a 1. LyÏafiská ‰kola Pradûd

Vás zvou na

FAMILY CUP 2005
vefiejn˘ a náborov˘ závod v obfiím slalomu II
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SKI AREÁL KOP¤IVNÁ v Malé Morávce
a 1. LyÏafiská ‰kola Pradûd vás zvou na projekt

ZIMA POD KOP¤IVNOU
seriál akcí pro vefiejnost v‰ech vûkov˘ch kategorií

* technick˘ sníh * pravidelná úprava * 2 vleky *
* cviãná louka * dûtské lano * snowboarding park * bûÏecké tratû *

* veãerní lyÏování * obãerstvení * parkovi‰tû zdarma *
* lyÏafiská ‰kola * materiál pro lyÏafiské závody *

* SPORTEN SKI TEST CENTRUM *

Termín: Akce: âas: Poznámka:
So 29. 1. CROSS COUNTRY 14.00 bûh na lyÏích

Ne 30. 1. FAMILY CUP 14.00 obfií slalom

Pá 4. 2. Prázdninové radovánky 10.00 den her pro dûti

Ne 6. 2. SKI CROSS 14.00 I. závod tfiídílného seriálu

St 9. 2. NOâNÍ PARALEL 19.00 I. závod tfiídílného seriálu

Po 14. 2. Valent˘nsk˘ slalom 19.00 smí‰ené dvojice

Po 21. 2. SKI CROSS 14.00 II. závod tfiídílného seriálu

St 23. 2. SPORTEN SKI TEST 14.00 testování sjezdov˘ch lyÏí

Pá 25. 2. SNOWBOARD CUP 14.00 II. závod tfiídílného seriálu

So 26. 2. Sprint do vrchu 10.00 bûh na lyÏích

So 26. 2. NOâNÍ PARALEL 19.00 II. závod tfiídílného seriálu

Ne 27. 2. FAMILY CUP 14.00 obfií slalom

Pá 4. 3. SPORTEN SKI TEST 14.00 testování sjezdov˘ch lyÏí

Ne 6. 3. Mistrovství Malé Morávky 14.00 obfií slalom

Pá 18. 3. NOâNÍ PARALEL 19.00 III. závod tfiídílného seriálu

So 19. 3. LyÏafisk˘ karneval 14.00 legrácky pro v‰echny

Pozvánka do bílé stopy
„Doãkali jsme se!“ Prohlásil

nejeden pfiíznivec bûÏek. Do-

ãkali jsme se pofiádné nadílky

snûhu, a snad nám vydrÏí do

konce zimy i v na‰ich podmín-

kách v okolí R˘mafiova. Není

totiÏ normální, kdyÏ i v lednu

jsme nûktefií museli z R˘mafio-

va za snûhem o nûkolik kilo-

metrÛ dále a nûkolik set metrÛ

v˘‰e. BohuÏel tento stav nepfií-

znivû poznamenával i tréninko-

vé podmínky ÏákÛ sportovních

tfiíd základní ‰koly.

Situace se v˘raznû zlep‰ila,

takÏe obsluha skútrÛ oddílu bû-

Ïeckého lyÏování mohla opût

„provûtrat konû“ a pfiipravit ki-

lometry bûÏecké stopy. Kdo vy-

uÏil po 20. lednu skvûl˘ch pod-

mínek - snûhu i poãasí, nelito-

val. Na své si pfiicházejí v˘kon-

nostní lyÏafii vedle pfiíleÏitost-

ních turistÛ, prostû pfiíznivci

pohybu, kter˘m zdravotní stav,

a tfieba i skromná lyÏafiská v˘-

bava, a hlavnû chuÈ umoÏní po-

stavit se do lyÏafiské stopy

a proÏít euforick˘ stav zakon-

ãen˘ pfiíjemnou únavou.

BûÏecké tratû do Staré Vsi i do

Stráleckého údolí jsou zde 

opût, tak jako pravidelnû jiÏ po

nûkolikátou sezónu, pro vás,

sportovci, obãané. Pfiemozte sa-

mi sebe, nûkdy i trochu pohodl-

nost a vydejte se do stopy, ve

které je dostatek místa.

Pfiípadn˘ stud z nedokonalého

bûÏeckého stylu nebo obavy

z pádÛ nejsou na místû. My,

ktefií se potkáváme na bûÏkách,

si ceníme navzájem sami sebe

právû proto, Ïe se k tomuto

zpÛsobu pohybu odhodláme,

a nebo jsme mu jiÏ dávno pro-

padli.

Je nás stále hodnû málo.

VyuÏívejte nabídky kterou nám

mohou závidût ti, co mífií za

snûhem desítky kilometrÛ. Je to

jedna z mála v˘hod, kterou si

mÛÏeme v na‰ich drsn˘ch kli-

matick˘ch podmínkách vychut-

nat. VyuÏijte pfiíleÏitosti, která

ale není také zadarmo. ÚdrÏba

tratí stojí peníze a práci lidí.

Bez dotace Moravskoslezského

kraje ve v˘‰i 63 tis. Kã, kterou

na základû podané Ïádosti pro

tuto sezónu obdrÏel ná‰ oddíl,

bychom nemohli zdaleka letní,

ale hlavnû zimní údrÏbu tratí

v souãasném rozsahu zabezpe-

ãovat. Pfiijìte mezi nás.

Za oddíl bûÏeckého lyÏování
TJ Jiskry R˘mafiov,

Ing. Pavel Koláfi
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Z bûÏecké stopy
Zeptali jsme se jednoho z trenérÛ bûÏeckého lyÏování TJ Jiskra R˘mafiov Marka Bociána na v˘sledky mlad˘ch R˘mafiovákÛ v úvodu sezóny.

Ubûhla uÏ ãást zimy, jak jste
spokojen s jejím dosavadním
prÛbûhem?
Vzhledem k tomu, Ïe nám poãa-

sí moc nepfiálo a snûhu bylo vel-

mi málo, spokojen b˘t nemÛÏu.

Nutno v‰ak fiíci, Ïe dûláme

v‰echno proto, abychom byli co

nejlépe pfiipraveni na závodní se-

zónu, která právû zaãíná. Tomu

podfiizujeme v‰echno, snaÏíme

se b˘t v co nejvût‰ím kontaktu se

snûhem, ale bohuÏel musíme jez-

dit do míst, kde je snûhu ponûkud

více neÏ u nás v R˘mafiovû. Díky

obûtavosti trenérÛ a ãlenÛ oddílu

se dafií najít takové podmínky, ve

kter˘ch mÛÏeme trénovat nûko-

lik dní v t˘dnu. Jsem optimista,

doufám, Ïe nûjak˘ ten sníÏek na-

padne i v R˘mafiovû, abychom

mohli vyuÏívat na‰e místní lyÏafi-

ské areály.

Absolvovali jste uÏ tento rok nû-
jaké závody?
V dÛsledku jiÏ zmiÀovaného ne-

dostatku snûhu odpadlo nûkolik

závodÛ a my jsme museli jako

první závod nastoupit rovnou ke

krajskému pfieboru, kter˘ probû-

hl v nedûli 16. 1. 2005 za krás-

ného slunného poãasí na beskyd-

sk˘ch Pustevnách. Za úãasti zá-

vodníkÛ z celé Moravy se Ïáci

na‰í ‰koly neztratili a umísÈovali

se ve stfiedu v˘sledkov˘ch listin.

Na‰í snahou je teì vy-

bojovat co nejvût‰í po-

ãet úãastí na mistrov-

ství republiky, kde mo-

hou startovat pouze ti

lyÏafii, ktefií v krajsk˘ch

závodech získají dru-

hou v˘konnostní tfiídu.

A dafií se?
Stfiídavû, zatím poãítá-

me s ‰esti borci, ktefií

s námi pojedou na

mistrovství do Jilem-

nice. Ale je‰tû máme

pfied sebou dal‰í nomi-

naãní závod.

Jak vidíte dal‰í ãást
zimní sezóny?
Teì se musíme pfiipra-

vit na zmiÀovanou re-

publiku a dál se soustfiedûnû pfii-

pravovat i na ostatní závody.

Pevnû vûfiím, Ïe se nad na‰ím

mûstem roztrhne pefiina a my bu-

deme moci koneãnû vjet do na-

‰ich lyÏafisk˘ch stop.

Dûkuji za rozhovor.
Pan Bocián v dobû na‰eho roz-

hovoru je‰tû nevûdûl, Ïe ta pefii-

na snûhu se nad R˘mafiovem uÏ

opravdu roztrhla.

Vlastimil Baran

Pfiedstavuje se oddíl ledního hokeje TJ Jiskra R˘mafiov
Barvy R˘mafiova hájí v krajském

pfieboru jiÏ druhou sezónu mlá-

deÏnické druÏstvo oddílu ledního

hokeje TJ Jiskra, pfiedev‰ím

mlad‰í Ïáci (4. - 5. tfiíd Z·). I pfies

to, Ïe se mladí hokejisté nepohy-

bují na ‰pici tabulky mezi osmi

druÏstvy - z Vala‰ského Mezifiíãí,

âeského Tû‰ína, Studénky,

Bohumína, Fren‰tátu pod

Radho‰tûm, Krnova a Petfivaldu -

pfii zápasech si nevedou ‰patnû

a jsou rovnocenn˘m soupefiem

v‰em ostatním. Proti na‰im mlá-

deÏníkÛm mají ov‰em druÏstva

z ostatních mûst jednu velkou

v˘hodu a tou je kvalitní zázemí,

zejména moÏnost tréninkÛ na 

umûlé ledové plo‰e.

V fiadách r˘mafiovsk˘ch hokejis-

tÛ jsou talentovaní hráãi, coÏ po-

tvrzuje i fakt, Ïe deset z nich

v souãasné dobû hostuje

v Uniãovû nebo Bruntálu, stejnû

jako star‰í Ïáci a dorostenci.

Kvalitní hokejové muÏstvo se ni-

kdy neobejde bez dobr˘ch trené-

rÛ. Zásluhu na v˘borné pfiípravû

mají Antonín ·rutka ml.

a Vratislav Pfiecechtûl, bez nichÏ,

jak fiíkají kluci, by byli ztraceni.

Spolu s mládeÏnick˘m kádrem

hokejistÛ trénují i ti nejmen‰í -

pfiípravka. Kluci se úãastní nej-

rÛznûj‰ích turnajÛ pofiádan˘ch

Okresním svazem ledního hokeje

v Bruntále a v pfií‰tí sezónû by si

chtûli troufnout i na Ligu pfiípra-

vek.

Do okresní soutûÏe je pfiihlá‰eno

také druÏstvo muÏÛ, kaÏd˘m ro-

kem hrají v této soutûÏi prim.

Troufli by si i na vy‰‰í pfiebory,

ale bez tréninkÛ na vlastní ledové

plo‰e to zkrátka nejde. A trénovat

neustále na cizím hfii‰ti je finanã-

nû nároãné. Oddíl muÏÛ TJ Jiskra

R˘mafiov vedou trenéfii Josef

Janeka a Bronislav RoÏÀák. Za

jejich úsilí jim patfií velké díky.

Za oddíl ledního hokeje
Martin Ftáãek

Pfiebor mlad‰ích ÏákÛ v ledním hokeji:

1. TJ Slovan âesk˘ Tû‰ín 8 5 2 1 65:26 12

2. TJ Vala‰ské Mezifiíãí 9 5 2 2 63:31 12

3. HC Bohumín 10 5 2 3 48:44 12

4. HC Krnov 8 4 2 2 41:22 10

5. TJ Petfivald n. M. 9 4 0 5 38:40 8

6. HC Studénka 9 4 0 5 45:52 8

7. TJ Jiskra R˘mafiov 8 2 0 5 31:54 4

8. TJ Fren‰tát p./Radh. 8 2 0 6 23:86 4

Provozní doba lyÏafiského vleku
Na Stráni v R˘mafiovû

Po - Pá  14.00 - 17.00 hodin
So a Ne  9.00 - 17.00 hodin

Fota: archiv Z· R˘mafiov
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JAK VYJDE
Dal‰í fiádné ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 11. 2. 2004

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 3. 2. 2005 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

3/2005

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE

Realizace staveb se sníÏenou
spotfiebou energie

Systém stavebních desek EKO

Dozorováno
âESKOU ENERGETIKOU s. r. o.

Solární systémy
Teplovzdu‰né vytápûní

a vûtrání rodinn˘ch domÛ
Tepelná ãerpadla

Voda, topení
Bezkabelové centrální vysavaãe
BliÏ‰í informace a katalog RD k nahlédnutí na adrese:

Lubomír KlvaÀ

Revoluãní 12, 795 01 R˘mafiov

tel./fax: 554 212 204

tel.: 732 861 715

e-mail: hadveo.klvan@seznam.cz

se sídlem Horní 25, 744 01 Fren‰tát pod Radho‰tûm,
mobil: 606 942 639, fax: 571 651 913,

email: akfrenstat@email.cz, ICQ: 193-375-442

oznamuje, Ïe v prostorách

Soukromé stfiední odborné ‰koly PRIMA, s. r. o.
Sokolovská 29, R˘mafiov 795 01

otevírá poboãku své kanceláfie

Informace na tel.: 606 942 639,
pfiíp. i v sekretariátu

Soukromé stfiední odborné ‰koly PRIMA, s. r. o.
tel.: 554 211 812

Mgr. Marcel Labounek, advokát

V pfií‰tím vydání 03/2005 najdete:

• Setkání podnikatelské vefiejnosti se zástupci mûsta

• Informace ze zasedání zastupitelstva mûsta R˘mafiova

• Zpráva o stavu kultury ve mûstû

• Ocenûní dobrovoln˘ch hasiãÛ

• V̆ stavba rodinn˘ch domkÛ

(statistika bytÛ, bydlení, nová v˘stavba ad.)

• Informace spolku pro partnerskou spolupráci

• V̆ voj ve zdravotnictví

• Propagace lázní Karlova Studánka - ãlánek o léãebn˘ch 

metodách, získávání doporuãení, platby, erudice lékafiÛ; 

• Sport - ocenûní nejlep‰ích sportovcÛ okresu Bruntál 

(zastoupení R˘mafiovákÛ)

- v˘sledky závodu motoskijörinku

RÝMAŘOVSKÝ
HORIZONT Čtrnáctideník regionu Rýmařovska

V˘mûna baterie jiÏ od 20Kã
Garance vodotûsnosti od 50Kã

Prodej hodinek fiízen˘ch
signálem DCF77
Maximální pfiesnost, 

automatická zmûna ãasu

CASIO

Specializovan˘
prodej

sportovních hodinek
adidas CASIO SPEEDO

NOVù OTEV¤ENO

HODINÁ¤STVÍ
R˘mafiov, Hornomûstská 7



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

PRODLOUÎENÁ AKCE:

Ke kaÏdému zakoupenému vozu financovanému pfies GE Money Auto 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 Money Auto:
akontace již od 1,- Kč z ceny vozid-
la, výhodné havarijní pojištění a po-

vinné ručení. Na sjednání úvěru po-
třebujete dva platné doklady totož-
nosti, bankovní spojení a cca 45 mi-
nut času. U všech vozidel 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: 108 000 Kã.

Peugeot 406, 1.9 TD, 66 kW,
r. v. 1996, 114 tis. km, airbag,
rádio, imob, posil. fiíz., taÏné,
centrál. Cena: 157 000 Kã.

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

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

·koda Felicia Combi LX 1.9
D, 47 kW, r. v. 1998, 92 tis.
km, rádio, imobilizér, posil.
fiíz., taÏné. Cena: 129 500 Kã.

·koda Octavia 1.6 i ELEGANCE,
klima, r. v. 2002, 138 tis. km, 2x 
airbag, ABS, v˘b. v el., palub. poã.,
centrál a dal‰í. Cena: 278 000 Kã.

·koda Fabia 1.4 Classic 50 kW,
1. majitel, r. v. 2000, 92 tis. km,
rádio, centrál, imob., posil. fiíze-
ní. Cena: 169 500 Kã.

Ford Mondeo 1.8 16V, r. v. 1997,
104 tis. km, klima, 2x airbag, ABS,
CD, rádio, centrál, imob., el. v˘ba-
va, posil. fiízení. Cena: 149 900 Kã.
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Audi TT Coupé 1.8, 1. majitel, 
7 740 km, aut. klima, 4x airbag, ESP,
ASR, ABS, CD, rádio, centrál, el. v˘-
bava a dal‰í. Cena: 695 000 Kã.

Fiat Marea Weekend 1.8 16V
klima, r. v. 1996, ABS, centrál,
el. okna a zrc., posil. fiízení
a dal‰í. Cena: 108 500 Kã.

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

Seat Ibiza 1.0 37 kW - 1. ma-
jitel, r. v. 2002, 93 tis. km, rá-
dio, posil. fiízení. 
Cena: 179 000 Kã.

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

Fiat Marea Weekend 1.9TD 100ELX,
r. v. 1998, 110 tis. km, klima, airbag,
ABS, rádio, centrál, imob., el. v˘ba-
va, posil. fiízení. Cena: 159 000 Kã.

· - 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.

·koda Felicia Combi 1.3 Lxi
50 kW, 1. majitel, r. v. 1998,
139 tis. km, rádio, imobilizér.
Cena: 119 000 Kã.

·koda Octavia SLX 1.9 Tdi,
klima, r. v. 2000, 121 tis. km,
airbagy, ABS a dal‰í. 
Cena: 259 000 Kã.

Volkswagen Golf 1.9 SDi 50
kW, r. v. 1999, 117 tis. km,
2x airbag, ABS, centrál, posil.
fiízení. Cena: 215 000 Kã.

Ford Mondeo Combi 2.0 TDDi,
klima, r. v. 2001, 87 000 km,
8x airbag, ABS, el. vybavení
a dal‰í. Cena: 296 000 Kã.

·koda Octavia Combi 1.9 TDi
PD 4x4 Eleg, r. v. 2003, 7 600
km, klima, ABS, el. okna, palub.
poã., centrál. Cena: 459 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 Lxi, 50 kW,
1. maj., r. v. 1998, 32 tis. km,
rádio, imob., taÏné. 
Cena: 128 000 Kã.

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