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Za úãasti zástupcÛ mûsta byla za-
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Aktuálnû z mûstaAktuálnû z mûsta

Dotace z programu EU Leader +
SdruÏení dvanácti obcí celého R˘mafiovska

zaloÏilo v dubnu r. 2004 spolu s podnikateli

místní akãní skupinu s právní subjektivitou

R˘mafiovsko, o. p. s. Vznikl tak pracovní

t˘m, zaloÏen˘ na pravidlech programu Leader +,

kter˘ provedl revizi potfieb mikroregionu

a moÏností místních subjektÛ a tematicky za-

mûfiil strategii na zlep‰ování kvality Ïivota

a Ïivotního prostfiedí ve venkovsk˘ch oblas-

tech, na rozvoj podnikání, cestovního ruchu,

rozvoj infrastruktury a organizaãní rozvoj

mikroregionu. Byl vytvofien dokument s ná-

zvem Integrovaná územní strategie:

„R˘mafiovsko - malebné podhÛfií
JeseníkÛ“. S touto strategií poÏádala obecnû

prospû‰ná spoleãnost R˘mafiovsko prostfied-

nictvím ministerstva zemûdûlství a jeho pro-

gramu pro rozvoj venkovsk˘ch oblastí Leader +

o dotaci z fondu Evropské unie.

Spoleãná práce zástupcÛ vefiejného sektoru

a podnikatelÛ pfiinesla v˘sledky. Na základû

rozhodnutí hodnotitelské komise ministerstva

zemûdûlství ze dne 20. 1. 2005 byla zdej‰í

akãní skupina vybrána spolu s dal‰ími devíti

skupinami z celé âeské republiky a získala

dotaci na realizaci uvedené strategie.

Prostfiedky z této dotace, která je rozloÏena na

r. 2005-2006, mÛÏe získat koneãn˘ Ïadatel,

kter˘ bude realizovat projekt na podporu roz-

voje r˘mafiovské oblasti v souladu s podmín-

kami strategie.

Místní akãní skupina bude v souladu s pravi-

dly Leader + v nejbliÏ‰ích dnech vyhla‰ovat

v˘zvy k pfiedkládání jednotliv˘ch projektÛ,

kde budou uvedena témata a zamûfiení jedno-

tliv˘ch projektÛ, dále podmínky pro Ïadatele

a v˘‰e podpory, aby tak pomocí prostfiedkÛ

z EU pfiispûla k naplnûní strategie z malebné-

ho podhÛfií JeseníkÛ.

Mûsto R˘mafiov chce spoleãnû s ostatními

partnery v rámci tohoto programu pfiipravit

a zpracovat projekt webov˘ch stránek, které

budou zahrnovat kompletní údaje o moÏnos-

tech turistiky, sportu a kultury v mikroregionu

a na nû navazujících sluÏeb pfiedev‰ím v uby-

tování, pohostinství a trávení volného ãasu.

Dal‰ími materiály, které budou slouÏit pfiede-

v‰ím propagaci, budou publikace, mapky

a dal‰í tiskoviny a CD-ROM se stejn˘m za-

mûfiením. Pfiipravujeme zpracování studie na

budoucí podobu Zahrady Hedvy a areálu pfii-

lehlého rybníka s cílem oba areály moderni-

zovat a obnovit pro pofiádání kulturních akcí

a trávení volného ãasu. Program chceme v ne-

poslední fiadû vyuÏít na spolufinancování kul-

turních akcí ve mûstû a pfiedev‰ím pak na po-

fiádání Lesnick˘ch a mysliveck˘ch dnÛ v roce

2006. Ing. Iveta Pochylová,
manaÏerka akãní skupiny

Ing. Petr Klouda, starosta mûsta

Kontaktní dny senátora Jifiího
Îáka s obãany R˘mafiova

Novû zvolen˘ senátor za voleb-

ní obvod Bruntál pan Jifií Îák

bude mít po dohodû s vedením

mûsta kaÏd˘ mûsíc jedno so-

botní dopoledne vyhrazeno pro

obãany R˘mafiova.

Tento mûsíc se setkání uskuteã-

ní 19. 3. 2005 od 9.30 do 11.30

hod. v zasedací místnosti v pfií-

zemí radnice na námûstí Míru.

Obãané, ktefií se chtûjí obrátit

se sv˘mi problémy na pana senátora, mohou jeho pfiítom-

nosti vyuÏít k individuálnímu osobnímu kontaktu.

R˘mafiov je tak po Krnovu a Bruntálu tfietím mûstem 

okresu, které bude Jifií Îák pravidelnû nav‰tûvovat k osob-

nímu jednání s obãany. JiKo

Obãané nemûli o informace zájem
Mûsto R˘mafiov má na základû zákona

ã. 106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu

k informacím, povinnost poskytovat in-

formace vztahující se k jeho pÛsobnosti

v‰em fyzick˘m a právnick˘m osobám,

které o informaci poÏádají. Zvefiejnûnou

informací pro úãel zákona ã. 106/1999

Sb. je taková informace, která mÛÏe b˘t

vÏdy znovu vyhledána a získána, ze-

jména vydaná tiskem nebo na jiném no-

siãi dat umoÏÀujícím zápis a uchování

informace, vystavená na úfiední desce,

s moÏností dálkového pfiístupu nebo 

umístûná ve vefiejné knihovnû.

Mûsto R˘mafiov poskytuje informace

Ïadateli na základû Ïádosti nebo zvefiej-

nûním. Zvefiejnûné informace jsou

k dispozici na podatelnû mûstského úfia-

du v pfiízemí radnice na námûstí Míru 1,

na místû v‰eobecnû pfiístupném, kde je

moÏnost pofiízení jejich kopie. Mûsto

R˘mafiov zvefiejÀuje téÏ informace na

sv˘ch internetov˘ch stránkách na adre-

se www.rymarov.cz. âást informací je

dostupná prostfiednictvím úfiední desky

Mûstského úfiadu R˘mafiov.

V souladu se zákonem o poskytování

informací vydal Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov

smûrnici ã. 8/2000 o poskytování infor-

mací. Centrální evidenci v‰ech poda-

n˘ch Ïádostí o informaci, o kter˘ch se

pofiídí písemn˘ záznam, vede odbor

kanceláfie starosty.

Za rok 2004 nebyly doruãeny na

Mûstsk˘ úfiad v R˘mafiovû Ïádné Ïádos-

ti o poskytnutí informace. JiKo

Projednávání návrhu zadání Územního plánu mûsta R˘mafiov bylo zahájeno
Odbor stavební úfiad Mûstského úfiadu R˘mafiov jako pofiizovatel územnû plánovací dokumentace mûsta R˘mafiov dle § 14 odst. 1 zá-

kona ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „stavební zákon“), oznamuje na zá-

kladû ustanovení § 20 odst. 2, 3 a 4 stavebního zákona

zahájení projednávání

návrhu zadání Územního plánu mûsta R˘mafiov, kter˘ fie‰í katastrální území: Janu‰ov, Janovice u R˘mafiova, Edrovice, R˘mafiov,

Ondfiejov u R˘mafiova, Stránské a Jamartice.

Návrh zadání Územního plánu mûsta R˘mafiov bude vystaven ve smyslu § 20 odst. 2 stavebního zákona po dobu 30 dnÛ k vefiejnému
nahlédnutí, a to:

od 14. bfiezna 2005 do 12. dubna 2005
na Mûstském úfiadû R˘mafiov, odboru stavební úfiad, námûstí Svobody ã. 5.

Vefiejné projednávání návrhu zadání Územního plánu mûsta R˘mafiov, jehoÏ souãástí bude v souladu s ust. § 20 odst. 2 stavebního zá-

kona odborn˘ v˘klad, se uskuteãní dne

18. dubna (pondûlí) v 15.00 hodin
v klubovnû ã. 105 Stfiediska volného ãasu na ulici OkruÏní 10 v R˘mafiovû.

BliÏ‰í informace viz na vefiejné vyhlá‰ce vyvû‰ené na úfiední desce Mûstského úfiadu R˘mafiov. Odbor stavební úfiad MûÚ R˘mafiov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2005

3

Doprava do OSRAMu Bruntál je zaji‰tûna
Na základû jednání zástupcÛ r˘mafiovské

radnice, starosty Petra Kloudy a místostaro-

sty Jaroslava Kaly, krajského úfiadu a do-

pravní spoleãnosti Connex Morava, a. s.,

vstoupily od nedûle 6. bfiezna v platnost no-

vé autobusové spoje, které umoÏní obãanÛm

mûsta R˘mafiova a okolních obcí dojíÏdût

bez vût‰ích potíÏí do jedné z nejvût‰ích fi-

rem v okrese Bruntál - OSRAMu. „V jízd-
ních fiádech byly provedeny zmûny, aby za-
mûstnanci z R˘mafiova mûli moÏnost vyuÏít
vefiejnou autobusovou dopravu a mûstskou
hromadnou dopravu mûsta Bruntálu do are-
álu, kter˘ nabízí moÏnost zamûstnání,“ sdû-

lil na vysvûtlenou vedoucí obchodní oblasti

Connexu Morava, a. s., se sídlem v Bruntále

Miroslav Rouã. Cestující z pfiímûstsk˘ch li-

nek budou muset v nûkter˘ch pfiípadech pfie-

stoupit na autobusy mûstské hromadné do-

pravy, které je dopraví do areálu OSRAMu.

JiKo

(Redakce uvádí konkrétní autobusové spoje
s ãasy odjezdÛ v pfiiloÏen˘ch tabulkách.)

❐ Autobusové jízdní fiády platné od 6. 3. do 10. 12. 2005  ❐
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Finanãní úfiad v Bruntále oznamuje v‰em obãanÛm

mûsta R˘mafiova a jeho pfiilehl˘ch ãástí, Ïe ve dnech

30. a 31. bfiezna 2005 (stfieda a ãtvrtek) bude otevfieno

deta‰ované pracovi‰tû Finanãního úfiadu Bruntál

v souvislosti s pfiebíráním daÀov˘ch pfiiznání. Pro tyto

úãely bude pracovi‰tû otevfieno ve Stfiedisku volného

ãasu na OkruÏní ulici ã. 10 v R˘mafiovû, a to v míst-

nosti ã. 1 (v mezipodlaÏí) v následujících provozních

hodinách:

stfieda 30. 3. 2005
8.00 - 12.00 hodin a 12.30 - 16.00 hodin

ãtvrtek 31. 3. 2005
8.00 - 12.00 hodin a 12.30 - 16.00 hodin

Upozornûní pro obãany Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov pofiádá
4. roãník

VELKÉ CENY R¯MA¤OVA
VE STOLNÍM TENISU

sobota 26. bfiezna 2005

VELK¯ SÁL SVâ R¯MA¤OV

OKRUÎNÍ 10

Kategorie: muÏi - startovné 50Kã
Ïeny - startovné 50 Kã
dorost - startovné 20 Kã

Registrovaní a neregistrovaní hrají samostatnou soutûÏ

8.30 - prezence

9.00 zahájení turnaje

Pfiihlá‰ky pfiijímá do pondûlí 21. 3. v SVâ R˘mafiov
Helena Tesafiová, tel.: 554 211 410

Bronislav Rektofiík, tel.: 777 121 919
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·kolství

Pradûdovu zahrádku obohatí Louka zaklet˘ch víl
Obecnû prospû‰ná spoleãnost

Sovinecko ve spolupráci s Kraj-

sk˘m vzdûlávacím a informaã-

ním centrem Nov˘ Jiãín, odlou-

ãen˘m pracovi‰tûm v Krnovû,

a dále se Základní ‰kolou na

Jelínkovû ulici a Základní umû-

leckou ‰kolou v R˘mafiovû vyhla-

‰uje v˘tvarnou a literární soutûÏ

Louka zaklet˘ch víl.

„Na‰ím zámûrem je na vyhrazené
plo‰e Pradûdovy zahrádky ve
Stránském vybudovat Louku za-
klet˘ch víl. Konkrétnû se jedná
o ãást území, na které roste sedm
bizarních vrb. Chtûli bychom
u pfiíleÏitosti leto‰ního Dne dûtí

slavnostnû otevfiít dobrodruÏnou
stezku, která propojí jednotlivá
stanovi‰tû vrb,“ uvedl k projektu

fieditel Sovinecko, o. p. s., Petr

Schäfer.

Vrby, které sv˘mi korunami pfii-

pomínají tanãící víly, jej inspiro-

valy k vytvofiení legendy o sedmi

neposlu‰n˘ch vílách, které vládce

jesenick˘ch hor zakleje a promû-

ní ve vrby.

Cílem literární soutûÏe bude vy-

tvofiit legendu (povûst) k otevfie-

ní dobrodruÏné stezky a ve v˘-

tvarné soutûÏi pÛjde o ztvárnûní

povûsti voln˘m zpracováním na

formát A4.

SoutûÏe budou probíhat v kate-
goriích:
I. Ïáci 4. - 5. roãníkÛ Z·;

II. Ïáci 6. - 7. roãníkÛ Z· a 1. - 2.

roãníkÛ niÏ‰ích gymnázií;

III. Ïáci 8. - 9. roãníkÛ Z· a 3. - 4.

roãníkÛ niÏ‰ích gymnázií.

Základní zadání zní:
- lokalita dûje: louka se sedmi bi-

zarními vrbami u potoka za ves-

niãkou Stránské;

- pojmenování sedmi víl, které po

veãerech tanãí a skotaãí na louce;

- vlastní dûjová zápletka, kdy pro

neposlu‰nost jsou víly zaklety

vládcem jesenick˘ch hor do vrb.

Literární i v˘tvarné práce musí

b˘t doruãeny nejpozdûji do
30. dubna 2005 na adresy:

Miroslava Lounová, Z· R˘ma-

fiov, Jelínkova ulice 1 (literární
práce) a Jifií Taufer, ZU·

R˘mafiov, âapkova 6 (v˘tvarné
práce).

âestn˘m ãlenem poroty bude ma-

lífi Vladimír Halla ze Staré Vsi.

Vyhodnocení soutûÏe:
Jména vítûzÛ jednotliv˘ch kate-

gorií budou zvefiejnûna

v Informátoru a R˘mafiovském

horizontu, slavnostní pfiedání

drobn˘ch vûcn˘ch darÛ se pak 

uskuteãní 4. ãervna 2005 v areá-
lu Pradûdovy zahrádky v obci
Stránské. JiKo

Osadní v˘bory informují

Pozvánka na v˘stavu
Ve dnech 14. aÏ 19. bfiezna bude v kanceláfii referenta Osadního v˘-

boru v Janovicích otevfiena v˘stava

„HODY, HODY DOPROVODY“
Shlédnout mÛÏete

vyzdobené krasli-

ce, velikonoãní v˘-

zdobu závûsnou

i na stÛl, perníãky

a marcipán, vy‰íva-

né ubrusy a deãky.

Pfiijìte se podívat,

urãitû nebudete

zklamáni, pfiitom si

mÛÏete zakoupit

ozdoby a prohléd-

nout malby pana

Morávka a jeho Ïá-

ka Va‰íka Pavézy.

V˘stava bude otev-
fiena od pondûlí do
soboty od 8.00 do
17.00 hodin.

4. 3. - 10. 4. 2005 - Historie a souãasnost Amatér-
ského divadelního spolku Mahen 1945 - 2005
V pátek 4. bfiezna byla zahájena v Galerii Octopus pfii Mûstském mu-

zeu v R˘mafiovû ojedinûlá v˘stava fotografií k 60. v˘roãí

Amatérského divadelního spolku Mahen, která pfiedstavuje historic-

ké snímky z tfiiaosmdesáti her ochotnického souboru.  JiKo

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Zakletá víla do staré vrby ãeká dosud na své jméno

Vstup do areálu Pradûdovy zahrádky, Louka zaklet˘ch víl se nachází
nalevo od cesty

Fota: Sovinecko, o. p. s.
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Zdravotnictví

Diakonie R˘mafiov nabízí sluÏby klientÛm
VáÏení spoluobãané, chtûli bychom vás touto

cestou informovat o souãasném dûní ve stfie-

disku Diakonie âCE v R˘mafiovû a o nov˘ch

sluÏbách stfiediskem poskytovan˘ch.

První dÛleÏitou informací je, Ïe stfiedisko

Diakonie âCE je pfiestûhováno z Horno-

mûstské ulice 7 na tfiídu HrdinÛ 48 (do b˘va-

lé M· u vlakové stanice). Tato zmûna nám 

umoÏnila roz‰ífiit spektrum sluÏeb, které vám

mÛÏeme nabídnout. V souãasnosti tedy po-

skytujeme ‰est hlavních sloÏek sluÏeb:

1) Peãovatelská sluÏba, která zahrnuje:

a) bûÏné práce spojené s udrÏováním domá-

cnosti klienta;

b) obstarávání nákupÛ, doná‰ku jídla - ze-

jména obûdÛ, pedikúru atd.;

c) osobní asistenci, doprovod k lékafii atd.

Konkrétní aktivity sluÏby: praní, Ïehlení,

nákupy, pomoc s udrÏováním domácnosti,

nutné pochÛzky, dováÏka obûda, ohfiívání ho-

tov˘ch jídel, péãe o rostliny, osobní asistence,

pedikúra, doná‰ka lékÛ, úprava lÛÏka, mytí

vlasÛ, polohování a oblékání, koupání a spr-

chování, péãe o dutinu ústní, pomoc pfii jídle,

svlékání a ukládání do loÏe, doprovod klienta

na rÛzná vy‰etfiení a o‰etfiení.

Tato sluÏba je ãásteãnû hrazena klientem

dle platné vyhlá‰ky 182/1991 Sb. S kaÏd˘m

klientem je pfiedem sepsána smlouva, v níÏ

je jasnû definováno, jaké sluÏby klient po-

Ïaduje.

Více informací poskytne vrchní sestra paní

Renáta Br‰Èáková, mobil +420 736 430 633.

2) O‰etfiovatelská sluÏba:
Je poskytována na základû indikace lékafie

a je hrazena ze zdravotní poji‰Èovny.

PfieváÏná ãást klientÛ má dg. stav po náhlé

mozkové pfiíhodû. U tûchto klientÛ jsme
rozvinuli novou aktivitu - tréninky mozko-
vé ãinnosti, které provádíme formou kvizÛ,
muzikoterapie aj.
U klientÛ provádíme dle ordinace lékafie

aplikaci injekcí, odbûry biologického materi-

álu, mûfiení fyziologick˘ch funkcí, vertikali-

zaci klienta, pfievazy, prevenci a o‰etfiování

dekubitÛ, péãi o umírajícího a tûÏce nemoc-

ného, konzultace s praktick˘mi lékafii, vede-

ní dokumentace, pfiedávání informací, péãi

o kolostomii, nácvik sobûstaãnosti, podávání

lékÛ aj.

O‰etfiovatelskou péãi vedeme formou nového

o‰etfiovacího procesu. Provádíme individuál-

ní péãi, která aplikuje základní metody soci-

álních a o‰etfiovatelsk˘ch forem práce s kli-

entem. O‰etfiovatelská sluÏba pomáhá rodinû,

aby zvládla péãi o své rodinné pfiíslu‰níky

v domácím prostfiedí.

RovnûÏ zapÛjãujeme kompenzaãní pomÛcky

(chodítka, vozíky, WC Ïidle), ty jsou voleny

dle potfiebnosti klienta.

Více informací vrchní poskytne vrchní sestra pa-

ní Renáta Br‰Èáková, mobil +420 736 430 633.

3) Sociální sluÏba:
Odvíjí se z aktivní zájmové ãinnosti a klubo-

vého setkávání v prostorách stfiediska. V loÀ-

ském roce jsme rovnûÏ uspofiádali nûkolik se-

niorsk˘ch setkání s dûtmi ze základní umûlec-

ké ‰koly, ze základních ‰kol atd., jejichÏ cílem

bylo aktivnû strávit odpoledne. O tûchto ak-

cích jsou informováni i ostatní obãané mûsta

R˘mafiova a okolních obcí v místním a regio-

nálním tisku. Pro seniory v na‰em regionu rov-

nûÏ pfiipravujeme odborné semináfie podle pro-

blematiky, o niÏ projeví zájem.

PrÛzkum spokojenosti na‰ich klientÛ zji‰Èuje-

me dotazníky a formou diskuse na na‰ich set-

káních. Podle tûchto prÛzkumÛ jsme zjistili, Ïe

cíle, které jsme si vzali za své, jsme splnili ke

spokojenosti na‰ich klientÛ.

Zúãastnili jsme se nûkolika vzdûlávacích akcí

a odborn˘ch semináfiÛ k tematice peãovatel-

ství a o‰etfiovatelství, aby na‰i klienti mûli do-

stateãnû zaji‰tûnu odbornou péãi. Úãastníme

se kurzÛ supervizí a vzdûlávacích programÛ,

které zaji‰Èuje ústfiedí Diakonie âCE.

4) Denní stacionáfi:
Zde peãujeme o klienty, ktefií vyÏadují dohled

druhé osoby, podáváme stravu, aktivizujeme

je, provádíme muzikoterapii, kondiãní cviãení,

ergoterapii, vycházky do pfiírody. Trénujeme

jejich mozkovou ãinnost a aktivity dne volíme

dle pfiání kaÏdého klienta, zahrnut˘ch do indi-

viduálního plánu.

Tato sluÏba je rovnûÏ hrazena ãásteãnû klien-

tem, a to poplatkem ve v˘‰i 150 Kã na den

(vãetnû stravy).

Více informací podá paní Nata‰a Poláková,

vedoucí stacionáfie, mobil +420 604 742 269.

5) Suchá pedikúra:
Tato sluÏba je vhodná zejména pro seniory

a pro obãany s dg. diabetes mellitus (cukrov-

ka), neboÈ se pfii ní nepouÏívají ostré nástroje,

které mohou i pfii nejvy‰‰í opatrnosti klientovi

zpÛsobit poranûní. MÛÏe b˘t aplikována v pro-

storách stfiediska, které byly k tomuto úãelu 

upraveny, nebo pfiímo v domácnosti klienta.

Suchá pedikúra je postavena na bázi frézová-

ní, nikoli pouÏívání skalpelu, dolní konãeti-

ny se nenamáãí. Tato sluÏba je poskytována

za 80 Kã.

Více informací podá paní Marie Vomoãilová,

mobil: +420 604 592 710.

6) Respitní péãe:
SluÏbou pomáháme rodinn˘m pfiíslu‰níkÛm,

ktefií se starají o ãlovûka postiÏeného demencí

nebo Alzheimerovou chorobou. Nabízíme jim

pomoc v jejich nesnadném úkolu tím, Ïe po-

skytneme jejich pfiíbuznému pfiechodn˘ pobyt

v na‰em stfiedisku (po dobu nejdéle 6 t˘dnÛ).

Tato sluÏba je opût ãásteãnû hrazena klientem

ãástkou 300 Kã na den (vãetnû stravy).

Více informací poskytne paní Nata‰a

Poláková, vedoucí stacionáfie, mobil:

+420 604 742 269.

Od dubna roku 2005 stfiedisko nabídne no-

vou sluÏbu, a to zdravotní masáÏe. Tato

sluÏba mÛÏe b˘t poskytována v prostorách

stfiediska nebo pfiímo u klienta v domácnosti.

ProtoÏe uplatnûní zdravotní masáÏe je velmi

rozmanité (masáÏ krãní a hrudní pátefie, ma-

sáÏ obliãeje, dolních a horních konãetin nebo

reflexní masáÏe), neuvádíme jednotnou ce-

nu; vÏdy u sjednání sluÏby je v‰ak moÏné na-

hlédnout do ceníku. Pokud byste chtûli o té-

to sluÏbû vûdût více, va‰e dotazy vám zod-

poví paní Marcela Marxová, mobil

+420 604 570 210.

Dále upozorÀujeme na to, Ïe v na‰em stfiedis-

ku si seniofii z R˘mafiovska mohou objednat

pfiípravu poho‰tûní a pomoc pfii oslavû naroze-

nin v pfiípadû, Ïe tuto ãinnost sami nezvládají.

O tom, Ïe se snaÏíme své sluÏby neustále

zkvalitÀovat, svûdãí i fakt, Ïe dne 1. bfiez-

na 2005 v na‰em stfiedisku probûhly odborné

konzultace k zavádûním standardÛ do o‰etfio-

vatelské a peãovatelské praxe za úãasti zástup-

cÛ ústfiedí Diakonie a odborné poradkynû

PhDr. S˘korové.

V leto‰ním roce, konkrétnû 1. 10. 2005, by mûl

b˘t otevfien i Domov odpoãinku ve stáfií
v Dolní Moravici, kde by mûlo najít svÛj no-

v˘ domov 34 seniorÛ z R˘mafiovska.

Zájemci o poskytování na‰ich sluÏeb se po-

chopitelnû mohou pfiihlásit i u paní Marcely

StaÀkové, Diakonie âCE - stfiedisko

v R˘mafiovû, tel./fax 554 211 294. Informace

o ãinnosti stfiediska lze nalézt i na 

www.diakonieccerymarov.wz.cz. Chcete-li

nám napsat, co bychom je‰tû na na‰ich sluÏbách

mohli zkvalitnit, nebo se jen na nûco dotázat,

mÛÏete zaslat své dotazy i elektronicky, a to na

e-mailovou adresu rymarov@diakoniecce.cz.

Marcela StaÀková,
fieditelka Diakonie âCE stfiediska R˘mafiov
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Zdravotnická zafiízení, která vlastní nebo provozuje spoleãnost Euromednet, a. s.
V minulém vydání jsme v ãlánku Nemocnice R˘mafiov má nového vlastníka informovali o pfievodech obchodních podílÛ v‰ech deseti spoleã-

níkÛ r˘mafiovské nemocnice na spoleãnost Euromednet, a. s. Následující ãlánek, jak jsme minule slíbili, informuje o zdravotnick˘ch zafiíze-

ních, která nov˘ majitel Nemocnice R˘mafiov, s. r. o., vlastní nebo provozuje.

Nemocnice Podlesí Tfiinec
Od závodní nemocnice ke specializovanému
pracovi‰ti s akreditací.
Nemocnice Podlesí byla úspû‰nû privatizová-

na v roce 1993. Specializuje se na péãi v ob-

lasti kardiologie, kardiochirurgie, miniinvaziv-

ní chirurgie a léãby onemocnûní cév.

Sv˘mi v˘sledky se fiadí mezi nejlep‰í praco-

vi‰tû v âeské republice. Cílem je nejen posky-

tování vysoce kvalitní a moderní lékafiské pé-

ãe, ale také maximální vstfiícnost k pacientÛm,

respektování jejich práv, snaha o vytvofiení pfií-

jemného prostfiedí a vyvolání zájmu o aktivní

spolupráci pfii léãbû.

Tyto snahy byly zavr‰eny úspûchem a oficiál-

nû potvrzeny Spojenou akreditaãní komisí,

která Nemocnici Podlesí 12. 9. 2002 udûlila
Certifikát o akreditaci.
Za poslední dva roky bylo do modernizace

prostor pro pacienty, operaãních sálÛ, katetri-

zaãních laboratofií a pfiístrojového vybavení in-
vestováno 160 mil. Kã. Tyto úpravy umoÏni-

ly zahájit program Jednodenní chirurgie, roz-

voj elektrofyziologick˘ch programÛ vãetnû

implantací ICD a zlep‰ily prostfiedí pro stále se

zvy‰ující poãet pacientÛ. Ve‰keré investice by-

ly pofiízeny bez ãerpání státních dotací.

Nemocnice âesk˘ Tû‰ín
B˘valá mûstská nemocnice je souãástí holdin-

gu Euromednet, a. s. od roku 2003.

Základním a nosn˘m oddûlením je interna
s jednotkou intenzivní péãe. Bylo zfiízeno no-

vé rehabilitaãní lÛÏkové oddûlení a roz‰ífieno

oddûlení následné o‰etfiovatelské péãe. Velk˘

dÛraz je kladen na ãinnost ambulancí.

Podafiilo se restrukturalizovat a stabilizovat

nemocnici, která jiÏ v souãasné dobû dosahuje

kladného hospodáfiského v˘sledku. Probûhla

rekonstrukce a estetizace rehabilitaãního a in-

terního oddûlení, oddûlení následné péãe a chi-

rurgické ambulance. Tyto úpravy, zamûfiené na

zlep‰ení komfortu pacientÛ, si vyÏádaly inves-

tice ve v˘‰i 5,5 mil. Kã.

V ãervnu 2004 byla dokonãena rozsáhlá re-

konstrukce stravovacího provozu. Celkové ná-

klady dosáhly v˘‰e 18 milionÛ korun (5 milio-

nÛ poskytlo mûsto âesk˘ Tû‰ín). Novû byla

zfiízena kardiologická ambulance. Celkové ná-

klady na její vznik a vybavení dosáhly 7 mili-

onÛ korun.

Nemocnice Ostrava-jih
Z nejmen‰í ostravské nemocnice, oznaãova-
né za outsidera zdravotnick˘ch zafiízení ve
mûstû, dosáhla na post specializovaného
centra péãe o trávicí trakt.
1993 - duben - Závodní ústav národního zdra-

ví Nové huti Klementa Gottwalda

1995 - nemocnice zafiazena k privatizaci

1997 - Nemocnice Ostrava-jih, s. r. o.

1. 9. 2002 - zaãlenûna do holdingu
Euromednet, a. s.

Specializace - pracovi‰tû zamûfiené na péãi
o zaÏívací trakt, v˘jimeãné úzkou spoluprací

gastroenterologÛ, chirurgÛ, onkologÛ a dal‰ích

odborníkÛ pfii sestavování diagnózy a nejopti-

málnûj‰ích postupÛ pfii operaãním v˘konu

a pfiedev‰ím spoluprací chirurga a gastroente-

rologa na operaãním sále.

V roce 2003 bylo proinvestováno 5 mil. Kã do

rekonstrukce a estetizace ambulancí, vytvofie-

ní recepce a pofiízení kamerového systému.

Pro zavádûní nov˘ch progresivních zpÛsobÛ

léãby bylo gastroenterologické pracovi‰tû vy-

baveno novou technologií za 2,5 mil. korun.

Byl zakoupen enteroskop, pfiístroj slouÏící

k vy‰etfiení tenkého stfieva, jedin˘ na severní

Moravû, dále byl pofiízen zvût‰ovací kolono-

skop. Chirurgické pracovi‰tû bylo vybaveno

dal‰í laparoskopickou vûÏí v cenû 1 mil. Kã.

V roce 2004 Nemocnice Ostrava-jih upevnila

svou pozici v komplexní péãi o trávicí trakt.

V rámci rozvoje a zvy‰ování kvality zdravotní

péãe byly pofiízeny technologie v hodnotû asi

9 milionÛ korun - napfi. hmotnostní spektome-

tr pro anal˘zu dechového testu, stanovujícího

pfiítomnost infekce Helicobacter pylori v zaÏí-

vacím traktu. Interní ambulantní trakt byl vy-

baven videogastrosko-

pem, elektrokoagulaã-

ním pfiístrojem a zafiíze-

ním k pH-metrii a ma-

nometrii. Na JIP byla

pofiízena nová monito-

rovací technika a zdra-

votní lÛÏka, která jsou

velk˘m pfiínosem pro

pacienty i personál.

Oddûlení klinické bio-

chemie získalo nov˘ he-

matologick˘ analyzátor.

Systematicky se inve-

stovalo do vzdûlávání

a pfiibyli noví odborníci

pro gastroenterologii

a chirurgii.

Radioterapie Nov˘ Jiãín
âinnost zahájena v lednu roku 2004.
Radioterapie je souãástí Onkologického cent-

ra J. G. Mendela, které funguje v Novém

Jiãínû od roku 2001. Radioterapeutické praco-

vi‰tû bylo otevfieno v lednu 2004. V souãasné

dobû je vybaveno dvûma identick˘mi nejmo-

dernûj‰ími duálními lineárními urychlovaãi

v âR. Tyto ozafiovaãe umoÏÀují dokonale za-

mûfiit a cílenû aplikovat záfiení v nádorovém

loÏisku pfii maximálním ‰etfiení zdrav˘ch tká-

ní. Jako první v republice uplatÀují brachyte-

rapii (metoda, pfii které aplikují lékafii záfiiãe

pfiímo do dutin nebo do operaãních polí v blíz-

kosti nádoru) pfii léãbû prostaty. V Novém

Jiãínû na radioterapii zaãali uplatÀovat v le-

to‰ním roce novou metodu léãby záfiením, tzv.

IMRT - tedy modulaci intenzity záfiení. Do

dne‰ní doby existují v âR pouze tfii radiotera-

peutická pracovi‰tû, která uvedla tuto metodu

do provozu - Hradec Králové, Pardubice a no-

vû radioterapie v Novém Jiãínû. Nová metoda

IMRT, radioterapie s modulovanou intenzi-

tou, je dal‰í z cest, jak lze s pomocí kombina-

ce pokroku techniky a vysoké erudice zdra-

votnického personálu pfiispût ke zlep‰ení v˘-

sledkÛ onkologické léãby a zkvalitnûní Ïivota

onkologick˘ch pacientÛ. PouÏití nové metody

je pfiímo závislé na pfiístrojovém vybavení

pracovi‰tû, erudici lékafiÛ a fyzikÛ, ktefií se

spoleãnû podílejí na plánování léãby záfiením.

Nemocnice Vala‰ské Mezifiíãí
Do roku 2003 Mûstská nemocnice, která je
od 1. 1. 2004 souãástí holdingu Euromednet.
Od 1. 1. 2004 vznikla Nemocnice Vala‰ské

Mezifiíãí, a. s., jako souãást holdingu

Euromednet a pfiebrala zdravotní ãinnosti regi-

onální nemocnice. Nemocnice bude nadále

slouÏit jako nemocnice regionální se zachová-

ním v‰ech oborÛ, pfiiãemÏ Euromednet, a. s.,

chce jako prioritní provozovat gynekologii

a porodnici, urologii a traumatologii v rámci

chirurgického oddûlení. V ambulantní ãásti

dochází k posílení odborn˘ch ambulancí s pfie-

nesením standardÛ kvality ze ‰piãkov˘ch pra-

covi‰È spoleãnosti Euromedent, a. s.

V souãasné dobû probíhá poslední etapa re-

konstrukce nemocnice.

Hornická poliklinika Ostrava
Vstup Euromednetu v roce 2003.
Velk˘ dÛraz je kladen na poskytování ‰irokého

spektra péãe ambulantních specialistÛa prak-

tick˘ch lékafiÛ pro oblast Ostravy.

Simona Souãková,
tisková mluvãí Euromednet, a. s.

(Pozn. redakce: Souãástí holdingu spoleãnosti
Euromednet, a. s. se stala od srpna loÀského
roku také Nemocnice ·umperk, spol. s r. o.
BliÏ‰í informace v‰ak do uzávûrky nebyly
k dispozici.)Nemocnice Tfiinec Foto: internet
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LyÏe neuchránily
ani kovové skfiínû

Do úschovny lyÏí hotelu

v Karlovû pod Pradûdem se do-

stal neznám˘ pachatel, kter˘

v dobû od 16. do 17. února nási-

lím odstranil visací zámek u dve-

fií kovové skfiínû, ze které si odne-

sl pár sjezdov˘ch lyÏí s vázáním

za témûfi 10 000 Kã. Obdobn˘m

zpÛsobem odcizil z druhé skfiínû

dal‰í sjezdové lyÏe s vázáním za

bezmála 9 000 Kã.

Po asi t˘denní odmlce ‰etfií r˘-

mafiov‰tí policisté dal‰í krádeÏ

lyÏí v Malé Morávce. Tentokrát

se nejednalo o krádeÏ z lyÏárny.

Pachatel vyuÏil 2. bfiezna odpo-

ledne okamÏiku, kdy lyÏafii za-

nechali své lyÏe pfied bufetem,

a odcizil jim troje lyÏe, ãímÏ

zpÛsobil ‰kodu za nejménû 

12,5 tisíce korun.

Naboural
do vysokozdviÏné plo‰iny
Dvû nákladní vozidla Avia se

stfietla ve ãtvrtek 17. února ráno

na ulici 8. kvûtna v R˘mafiovû

poté, co jeden z fiidiãÛ nedodrÏel

bezpeãnou vzdálenost a vozidlo

jiÏ nestaãil na rozbfiedlém snûhu

ubrzdit. Narazil do zadní ãásti

Avie s vysokozdviÏnou plo‰i-

nou, která byla nárazem po‰ko-

zena. PoÏití alkoholu bylo de-

chovou zkou‰kou u fiidiãÛ vylou-

ãeno. Na obou vozidlech vznikla

celková ‰koda za 95 000 Kã.

Srazila chodkyni
pfiecházející

mimo pfiechod
PoblíÏ kfiiÏovatky ulic Palackého

a Bartákovy do‰lo 23. února krát-

ce pfied sedmou hodinou ranní

k dopravní nehodû, pfii níÏ byla

zranûna sedmapadesátiletá chod-

kynû. Ta zaãala pfiecházet silnici

mimo pfiechod pro chodce, dosta-

teãnû se nerozhlédla a nev‰imla si

pfiijíÏdûjícího Peugeotu. Tfiicetiletá

fiidiãka se sice chodkyni snaÏila

vyhnout, ale stfietu jiÏ nezabránila.

Ze sv˘ch zranûní se bude nepozor-

ná Ïena léãit asi dva t˘dny. Na au-

tû vznikla ‰koda za 7 000 Kã.

Narazil do sypaãe
s radlicí

Padesátilet˘ fiidiã Fabie nezvládl

23. února pravotoãivou zatáãkou

mezi Jifiíkovem a Tûchanovem

a na zasnûÏeném povrchu dostal

smyk, vjel do protismûru a nara-

zil do kovové radlice protijedou-

cího sypaãe Liaz. Na Fabii

vznikla ‰koda za 80 000 Kã, na

liazce asi za 1 000 Kã. Pfii neho-

dû byl lehce zranûn fiidiã Fabie

a jeho manÏelka, která utrpûla

poranûní hlavy a ruky s dobou

léãení do 14 dnÛ.

Vozidlo skonãilo na stfie‰e,
na vinû byl alkohol

V pondûlí 28. února dvû hodiny

po pÛlnoci nezvládl osmatfiiceti-

let˘ fiidiã Fiatu fiízení a pfii jízdû

na pfiímém úseku mezi Malou

·táhlí a Dolní Moravicí vyjel do

protismûru a následnû s vozid-

lem narazil do stromu. Auto se

pfievrátilo na stfiechu a zÛstalo

stát ve stfiedu vozovky.

ZpÛsobená ‰koda na vozidle ãiní

100 000 Kã. ¤idiã z Fr˘dku-

Místku byl s otfiesem mozku

a pohmoÏdûninami pfievezen do

nemocnice. Pfii dechové zkou‰ce

mu bylo namûfieno 1,47 promile.

Srnec uhynul
pod koly Octavie

Dvaadvacetilet˘ fiidiã nestaãil 

2. bfiezna veãer vãas ubrzdit vo-

zidlo pod Ondfiejovem u R˘ma-

fiova poté, co mu z bezprostfiední

blízkosti vskoãil do jízdní dráhy

srnec. Na autû vznikla pouze za-

nedbatelná ‰koda. Pfii sráÏce do-

‰lo k vytrÏení pfiední registraãní

znaãky jeho auta z plastového 

drÏáku a ani prohlídkou okolí ne-

byla nalezena. SraÏen˘ srnec byl

pfiedán mysliveckému sdruÏení.

Policie v souãasné dobû pátrá po nezletilé dívce a Ïádá vefiejnost o spo-
lupráci:
Nezletilá Lucie Cabálková, nar. 17. 12. 1991, bytem na adrese Bartákova
24, R˘mafiov, v souãasnosti ul. Jungmanova 2, Ïákynû 7. tfiídy Z·
R˘mafiov.
Popis osoby: stáfií 13 let, ‰tíhlá vzpfiímená postava, hnûdozelené oãi, ãerné

rovné vlasy délky po ramena.

Zvlá‰tní znamení: na levém zápûstí 2 - 3 jizvy od pofiezání, piercing pod

spodním rtem - stfiíbrn˘ kov ve tvaru kuÏele.

Obleãení: ãerná mikina s kapucí, tmavé kalhoty s tygfiím vzorem, vy‰‰í ãer-

né koÏené boty, ãerno-‰ed˘ batoh na záda. Není vylouãeno, Ïe na sobû mÛÏe

mít zimní Ïlutou bundu.

Dívka byla naposled spatfiena v místû souãasného pobytu dne 22. února 2005

ráno. Otec téhoÏ dne na‰el v po‰tovní schrán-

ce lístek s textem: „âau babi, jsem v pofiádku,

nemûjte o mû vÛbec Ïádn˘ strach, nejsem sa-

ma, dík za pochopení Lucka. P. S. ozvu se.“

Od té doby ale o sobû nepodala Ïádnou zprávu.

Je bez dokladÛ totoÏnosti a bez finanãní hoto-

vosti. Je pfiedpoklad, Ïe se pohybuje ve spoleã-

nosti své kamarádky a mladíka z R˘mafiova.

Motiv dívãina odchodu není znám. Po pohfie-

‰ované se intenzivnû pátrá a kaÏdá policejní

sluÏebna ãi linka 158 pfiijme jakékoli informa-

ce o jejím pohybu.

Policie âR pátrá po pohfie‰o-
vané Irenû Bur‰íkové z Vrbna
pod Pradûdem
Veãer 1. 3. 2005 oznámil na lin-

ku 158 manÏel ‰estaãtyfiicetileté

Ïeny z Vrbna pod Pradûdem, Ïe

pohfie‰uje od 16.00 hodin svou

manÏelku. Ta mu fiekla, Ïe se jde

projít, ale dosud se nevrátila ani

o sobû nepodala Ïádnou infor-

maci. Îena nebyla v dobrém

psychickém stavu.

Irena Bur‰íková narozena 20. 8. 1959 ve Vrbnû pod
Pradûdem (Mnichov 162) je asi 160 cm vysoká, má 65 kg,

svûtle hnûdé krat‰í rovné ãásteãnû pro‰edivûlé vlasy. Na sobû

mûla ãerveno-modrou zimní bundu s kapucí, svûtle modré rif-

le, hnûdé kotníkové zimní boty. Provûfiování na místech, kde

by se mohla nacházet, bylo negativní. Do pátrací akce se za-

pojili také r˘mafiov‰tí policisté, kriminalisté a psovod, byl na-

sazen i snûÏn˘ skútr a sluÏební vrtulník, ov‰em bez kladného

v˘sledku.

Jakékoli informace o pohybu ãi osobû této Ïeny pfiijme kaÏdá

policejní sluÏebna nebo linka 158. 

Z podkladÛ npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,
tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

Policie pátrá

Fota: Policie âR Bruntál
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Pfiipomínáme si

Mezinárodní den Ïen
V úter˘ 8. bfiezna oslavily v‰ech-

ny Ïeny Mezinárodní den Ïen.

Jedná se o historicky velmi v˘-

znamn˘ svátek pfiipomínající 

úsilí Ïen za dosaÏení rovnoprá-

vného postavení. Aãkoli je

v âeské republice stále vnímán

jako komunistick˘, pfiipomínají

si ho dodnes Ïeny na celém svû-

tû - v zemích EU, Kanadû,

USA ãi Austrálii. Osm˘

bfiezen je pfiedev‰ím

pfiíleÏitostí, jak upo-

zornit na stále pfie-

trvávající diskri-

minaci a poru‰o-

vání práv Ïen.

V na‰í zemi si

rozhodnû potfie-

bujeme MDÎ pfii-

pomínat. Otázkám

rovnosti Ïen a její-

ho prosazování je

u nás i po ‰estnácti le-

tech demokratického

v˘voje stále vûnována

pouze minimální pozornost, a to

pfiedev‰ím ze strany tûch, ktefií

mají v rukou rozhodovací moc -

tedy politiãek a politikÛ.

Pfietrvávají rozdíly v odmûÀová-

ní Ïen a muÏÛ za práci stejné

hodnoty, neustále se projevuje

násilí páchané na Ïenách, zejmé-

na domácí násilí, kde Ïeny tvofií

více neÏ 90 % obûtí, a projevuje

se absence Ïen v dÛleÏit˘ch mo-

censk˘ch a rozhodovacích pozi-

cích vãetnû stávajícího poãtu Ïen

na kandidátních listinách.

8. bfiezen neboli Mezinárodní

den Ïen není komunistick˘m

svátkem a nelze ho zamûnit ani

nahradit Dnem matek. Den ma-

tek byl vyhlá‰en státním svát-

kem v USA v roce 1914,

aby alespoÀ jeden den

v roce bylo vyslove-

no uznání opomíje-

né práci matek -

Ïen v domácnosti.

Druhou kvûtno-

vou nedûli urãili

pro Den matek

v roce 1933 nû-

meãtí národní so-

cialisté, ktefií

v rámci své fa‰is-

tické ideologie vy-

soko vyzdvihovali

matefiství nûmeck˘ch

Ïen. Stejnû jako byl Den

matek zneuÏit fa‰isty, byl

Mezinárodní den Ïen zneuÏit ko-

munisty, coÏ nesniÏuje jeho sku-

teãn˘ v˘znam.

Tradice zaãala poslední únoro-

vou nedûli v roce 1908 ve

Spojen˘ch státech, kdy Ïeny zor-

ganizovaly první Den Ïen a de-

monstrovaly za svá hlasovací,

politická a ekonomická práva.

V roce 1910 na Mezinárodní

Ïenské konferenci v Kodani bylo

rozhodnuto, Ïe bude urãen jeden

den, kter˘ bude Mezinárodním

dnem Ïen. JiÏ o rok pozdûji se

MDÎ poprvé slavil 19. 3.

v Nûmecku, Rakousku, Dánsku

a ·v˘carsku. Îeny, podporovány

muÏi, poÏadovaly na rozsáhl˘ch

demonstracích volební právo

a konec diskriminace v zamûst-

nání. Jenom v Nûmecku byl ten

rok distribuován milion letákÛ.

Datum 8. bfiezna bylo nakonec

vybráno na památku Ïensk˘ch

nepokojÛ proti válce a bídû v ro-

ce 1917 v Petrohradû, které po-

sléze pfierostly v únorovou revo-

luci a abdikaci cara. Prozatímní

vláda, která poté nastoupila, za-

ruãila Ïenám volební právo.

8. bfiezen si dnes pfiipomínají Ïe-

ny na celém svûtû. Velk˘ a neza-

nedbateln˘ v˘znam má také

v zemích EU a ostatních tzv. vy-

spûl˘ch západních zemích

(USA, Kanada, Austrálie).

Organizují se pfiedná‰ky ãi vefiej-

né diskuse na téma postavení Ïe-

ny ve spoleãnosti, konají se fil-

mové festivaly Ïensk˘ch reÏisé-

rek, v˘stavy, koncerty, prÛvody

po mûstû po místech, kde Ïily

slavné Ïeny atd. Také média vû-

nují 8. bfiezna velkou pozornost

Ïensk˘m tématÛm.

Tématem leto‰ního Mezinárodního dne Ïen je vliv epidemie HIV/AIDS na Ïivot Ïen
K leto‰nímu Mezinárodnímu dni Ïen vydala

Organizace spojen˘ch národÛ prohlá‰ení,

v nûmÏ pfiipomíná vliv epidemie HIV/AIDS

na Ïivot Ïen. UpozorÀuje na nejnovûj‰í stati-

stiky, podle kter˘ch nab˘vá ‰ífiení viru HIV

nov˘ch rozmûrÛ. Rok 2003 byl prvním ro-

kem, kdy polovinu nakaÏen˘ch tvofiily Ïeny.

Zatímco na poãátku epidemie v osmdesát˘ch

letech byli za hlavní rizikovou skupinu pova-

Ïováni gayové, prostitutky a intravenózní 

uÏivatelé drog, dnes se ukazuje, Ïe nejohro-

Ïenûj‰í skupinou jsou Ïeny, pfiedev‰ím mladé

Ïeny a dívky.

„Více neÏ polovina v‰ech dospûl˘ch Ïijících
s HIV/AIDS v souãasné subsaharské Africe
jsou Ïeny. V celosvûtovém mûfiítku tvofií Ïeny
bezmála polovinu novû nakaÏen˘ch a mezi
mlad˘mi lidmi pod 24 let pfiedstavují dívky
a mladé Ïeny témûfi dvû tfietiny HIV pozitiv-
ních. Pfii pokraãování souãasného trendu bu-
dou Ïeny brzy tvofiit vût‰inu z celkového glo-
bálního poãtu nakaÏen˘ch,“ uvádí ve svém

prohlá‰ení generální tajemník OSN Kofi

Annan.

To, Ïe epidemie postihuje pfiedev‰ím Ïeny

a dívky, vypl˘vá jednak z biologick˘ch fak-

torÛ, jednak z faktorÛ sociálních, ekonomic-

k˘ch a kulturních.

V mnoha zemích platí zákony nebo celé

právní systémy, které Ïeny diskriminují

a staví je do nerovného postavení. Faktorem,

kter˘ znaãnû komplikuje situaci Ïen nakaÏe-

n˘ch virem HIV, je jejich ekonomická závis-

lost na muÏích. JestliÏe je Ïena stigmatizova-

ná nemocí AIDS odvrÏena od své rodiny ne-

bo pokud kvÛli nemoci svého partnera ovdo-

ví, hrozí jí ztráta ve‰ker˘ch prostfiedkÛ, vãet-

nû prostfiedkÛ na pfiípadnou léãbu.

Padesát sedm procent z odhadovan˘ch 104

milionÛ dûtí ve ‰kolním vûku není zapsáno

do ‰koly. Mezi dûtmi, které do ‰koly necho-

dí nebo ji brzy opou‰tûjí, pfievládají dûvãata.

Dívky se dfiíve vdávají, mohou otûhotnût,

odcházejí kvÛli finanãním tûÏkostem nebo

rodinn˘m povinnostem. Bûhem posledních

deseti let se v zemích, které jsou epidemií 

AIDS postiÏeny nejhÛfie, poãet dívek dochá-

zejících do ‰kol sníÏil. V̆ zkumy ukázaly, Ïe

základní znalosti o ochranû proti viru HIV

mají spí‰e chlapci neÏ dûvãata.

Po celém svûtû je témûfi pravidlem, Ïe domá-

cí práce a péãe o ãleny rodiny leÏí na bedrech

Ïeny. Epidemie AIDS toto bfiemeno v˘raznû

ztûÏuje, zejména díky chudobû a nedostateã-

nosti vefiejn˘ch sluÏeb. Îeny a dívky peãují-

cí o nemocné, ãasto bez prostfiedkÛ a morál-

ní podpory, poskytují neplacenou sluÏbu, za-

tímco by mohly svÛj ãas investovat do jin˘ch

aktivit, které by jim pfiinesly pfiíjem nebo

vzdûlání.

„AIDS útoãí na Ïivotodárnou ãást spoleã-
nosti a roztáãí spirálu bludného kruhu. V ze-
mûdûlsk˘ch oblastech podkopává AIDS za-
bûhnuté systémy, které po staletí pomáhaly
Ïenám zajistit rodinû obÏivu v dobû sucha
a hladu. To má za následek rozpad rodin, mi-
graci a je‰tû vût‰í riziko infekce HIV. Dívky,
které jsou nuceny kvÛli AIDS opustit ‰kolu
a peãovat o nemocné pfiíbuzné, se dostávají
do vût‰í a vût‰í chudoby. U jejich vlastních
dûtí se je‰tû zmen‰uje pravdûpodobnost, Ïe
budou nav‰tûvovat ‰kolu, a roste riziko jejich
nákazy. Spoleãnost je tak nucena platit cenu
smrti za Ïeny zasaÏené AIDS nûkolikrát,“ do-

dává Kofi Annan.

Generální tajemník OSN také pfiipomnûl, Ïe

„je zapotfiebí pozitivní, konkrétní zmûny, která
posílí postavení a odvahu Ïen a dívek a pove-
de ke zmûnû vztahu mezi Ïenami a muÏi na
v‰ech spoleãensk˘ch úrovních“. JiKo

(ãerpáno z internetu)
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Leto‰ní plesová sezóna pomalu

vrcholí. Nepochybnû nelitovali

ti, kdo pfiijali pozvání na ples

Stfiediska volného ãasu, kter˘ se

uskuteãnil v sobotu 5. bfiezna ve

velkém sále SVâ. Avizované ka-

pely, které na plese vystoupily,

byly pro pofiadatele tak trochu

sázkou do loterie, vÏdyÈ v‰echny

s v˘jimkou domácího Hera vy-

stupovaly v R˘mafiovû poprvé.

Dal‰í velkou neznámou pro or-

ganizátory byla náv‰tûvnost, do

poslední chvíle totiÏ nebylo jas-

né, zda vynaloÏené prostfiedky,

které nebyly zrovna malé, budou

mít svou návratnost. Na‰tûstí

v na‰em mûstû Ïije pomûrnû dost

kulturnû zaloÏen˘ch jedincÛ tou-

Ïících po zábavû, ktefií pofiadate-

le této velkolepé a bez nadsázky

monstrózní akce nenechali na

holiãkách. „KdyÏ pominu ples
firmy Solvet pfied dvûma lety, té-
mûfi srovnateln˘ s tímto, tak se
dá fiíci, Ïe R˘mafiov zaÏil po nû-
kolika letech vskutku ples na vel-
mi profesionální úrovni. Bez vá-
hání bych pfii‰el znovu, opravdu
mû plesová sobota SVâ nezkla-
mala,“ vyjádfiil se o velice zdafii-

lé akci Stfiediska volného ãasu

jeden z nejmenovan˘ch pleso-

v˘ch náv‰tûvníkÛ.

O pozvoln˘ rozjezd sobotního

veãera se postarala skupina Elvis

Presley Revival Band. Vladimír

Lichnovsk˘ alias Elvis Presley

nenechal nikoho na pochybách,

Ïe to s rock’n’rollem myslí váÏ-

nû. Nezamûniteln˘m hlasov˘m

projevem a pfiedev‰ím pak pod-

maniv˘mi, typicky presleyovsk˘-

mi melodiemi a rytmy rozpohy-

boval taneãníky na parketu, na

kterém nebylo za chvíli témûfi

k hnutí. Kapela vystupuje jiÏ se-

dm let, v souãasném sloÏení pût

let. „S my‰lenkou zaloÏit skupinu
napodobující Elvise Presleyho

jsme koketovali uÏ mnohem dfiíve
a hlavním impulsem byl okamÏik,
kdyÏ jsem si z Ameriky pfiivezl ko-
pii Elvisov˘ch br˘lí. Pak následo-
vala první show,“ sdûlil po kon-

certu na‰í redakci pfiíborsk˘ Elvis

Presley a dodal, Ïe i kdyÏ jeho ka-

pela vystupovala jako první v po-

fiadí, bylo r˘mafiovské publikum

velmi dobré a tfietí písniãka pfiilá-

kala opravdu velké mnoÏství ta-

neãníkÛ. Roãnû zvládne kapela

více jak sto dvacet koncertÛ a nej-

bliÏ‰í vystoupení je ãeká

v Rakovníku a v Praze.

Druhou kapelou, která nenechala

plesající publikum chladn˘m,

byla ‰umperská skupina Pangea

The Beatles Revival Band. Ve ví-

ce jak hodinovém koncertu za-

znûly svûtovû známé ‰lágry jako

She Loves You, A Hard
Day’s Night, Help!, Yesterday,
Hey, Jude a mnoho dal‰ích.

Kapela patfií mezi pfiední ãeské

beatle-revivalové skupiny. Vzni-

kla v roce 1992 na ·umpersku

z iniciativy nûkolika mlad˘ch

hudebníkÛ obdivujících Beatles

a od té doby má za sebou mnoho

vystoupení s velk˘m ohlasem

u posluchaãÛ mlad‰í i stfiední ge-

nerace. Pangea vystupuje po celé

âeské republice, ale i v zahraniãí

- zejména v Nûmecku a Polsku,

a to jak na revivalov˘ch festiva-

lech, oldies akcích a plesech, tak

i v rockov˘ch klubech a kultur-

ních stfiediscích. V souãasném

ãtyfiãlenném sloÏení spolu s pia-

nistou vystupuje kapela jeden

a pÛl roku a roãnû hraje pfiibliÏnû

na padesáti koncertech. Na otáz-

ku, zda je pro skupinu velkou

konkurencí slovenská kapela The

Backwards z Ko‰ic, odpovûdûli:

„Jejich kapela se nedávno roz-
padla a rozdûlila na dvû beatle-
revivalové skupiny, takÏe máme

teì vlastnû konkurence dvû. Na
koncertech se s nimi obãas setká-
váme a vymûÀujeme si své po-
znatky. Je to v podstatû nejlep‰í
ãesko-slovensk˘ reprezentant
v zahraniãí. Ale o velké konku-
renci se hovofiit nedá. Vystupují
v odli‰né cenové relaci,“ pozna-

menali po velmi úspû‰ném kon-

certu zpûvák a kytarista Petr John

a zpûvák a baskytarista Jifií Zita.

Není tfieba dodávat, Ïe kapela

mûla u r˘mafiovského publika

znaãn˘ ohlas a Pangea si

R˘mafiováky nemohla vynachvá-

lit. „Tady u vás v R˘mafiovû se
dokáÏí lidi bájeãnû odvázat a to
je dobfie,“ dodali ãlenové skupi-

ny Pangea The Beatles Revival

Band, ktefií vystupovali ve vûr-

n˘ch kopiích sak, v nichÏ ãleno-

vé The Beatles vystupovali v ro-

ce 1965 na koncertu v New

Yorku.

Tfie‰niãkou na dortu sobotního

plesu Stfiediska volného ãasu by-

la kapela Rock’n’Roll Band

Marcela Woodmana z Ostravy.

Jejich pÛvodnû plánovan˘ dvou-

hodinov˘ koncert se témûfi o ho-

dinu protáhl, coÏ bylo zpÛsobeno

naprosto strhujícími a spontánní-

mi reakcemi publika na parketu

·umperská Pangea The Beatles Revival Band

Souãástí sobotního plesu byla i módní pfiehlídka rób z kolekce textilní
prodejny AlÏbûty Vepfiekové

Muzikanti kapely Rock’n’Roll Bandu Marcela Woodmana Parket nabit˘ taneãníky svûdãil o tom, Ïe se lidé dobfie bavili
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a jeho neochotou propustit kapelu

z jevi‰tû. Pokud se dá hovofiit

o záÏitku, tak jedinû v superlati-

vech. Tato profi kapela si získává

po republice ãím dál tím více

pfiíznivcÛ a strhující bezprostfied-

nost projevu ‰éfa skupiny a zpû-

váka Marcela Lesníka alias

Woodmana, stejnû jako celého

zbytku kapely, ji fiadí na pfiední

místo ãeské rockové scény.

Kapela má za sebou zhruba pat-

náctiletou existenci, v souãasném

sloÏení hraje sedm let. „Popudem
ke vzniku na‰í skupiny byl roc-
k’n’rollov˘ ples ve stylu
„Ameriky 50. let“, coÏ bylo ãtyfii

mûsíce po revoluci celkem zábav-
né téma, a na základû reakcí zú-
ãastnûn˘ch jsme postupnû dotvá-
fieli podobu kapely aÏ do souãas-
nosti. Trvalo to dost dlouho.
Hrajeme pouze muziku 50. a 60.
let a jedinou zmûnou od roku
2000 byla pfiemûna anglického
textu na ãeskou verzi. To je, do-
mnívám se, hlavní v˘hodou kape-
ly, protoÏe ostravské v˘razy „na
‰ichtu“ nebo „Kerpole“ znají
v‰ichni, kdoÏ nás mají rádi, a ães-
ké texty do muziky pûknû zapada-
jí,“ sdûlil po úspû‰ném r˘mafiov-

ském koncertu ‰éf kapely Marcel.

PrÛmûrnû odehrají Woodmani

sedmdesát koncertÛ roãnû a za-

jíÏdûjí pfieváÏnû do Polska a na

Slovensko. „V souãasné dobû se
snaÏíme proniknout i na euroscé-
nu, zejména do Nûmecka, Anglie
a Holandska,“ doplÀuje Marcel

Lesník. Skupina natoãila v roce

1995 pro âeskou televizi autobi-

ografick˘ dokumentární film

o budoucích pfiedstavách kapely,

kter˘ podle Marcela trochu za-

padl, dále pofiad Ahoj, Ostravo
a chystají se na natáãení pofiadu

Pa‰kál s Karlem ·ípem v Praze.

„Pravidelnû patnáct let vystupu-
jeme v Ostravû na dvou akcích -

rock’n’rollovém plese v Ostravû-
Martinovû, ten bude pfií‰tí t˘den,
a potom pfii letní akci v Dûhylovû
u Ostravy pofiádáme open air
akci, kam zveme pfiátele a hosty.
Naposled byl na‰ím hostem Petr
Spálen˘ a o nûco dfiív také Jarek
Nohavica. Akce se úãastní kolem
tfií tisíc lidí,“ doplnil Woodman.

Podle jeho slov bude kapela hrát

i v budoucnu ve stejném sloÏení,

jen u ojedinûl˘ch akcí jsou vy-

tváfieny netradiãní hudební

show, pfii kter˘ch s nimi vystu-

puje tfiiadvacetiãlenn˘ dechov˘

bigband, kter˘ se uplatÀuje pfii

skladbách, jako napfi. Gigolo,

která zaznûla i na plese SVâ.

„Ahóóój, R˘mafiov, jste fakt
skvûlí,“ oz˘valo se ãasto z úst

‰éfa kapely a R˘mafiov‰tí to do-

kázali náleÏitû ocenit.

Závûreãnou kapelou, která uza-

vfiela sobotnû-nedûlní hudeb-

ní maratón (pÛlnoc se velmi

rychle pfiehoupla) a zároveÀ vel-

kolep˘ ples SVâ, byla domácí

kapela - „mazlíãek“ r˘mafiov-

sk˘ch pfiíznivcÛ - The Hero, kte-

rá se pfiedstavila se staronov˘m

repertoárem. ·lágry souãasné

moderní pop scény nenechaly

rozparádûné plesové obecenstvo

v klidu. Z úst zpûváka a ‰éfa ka-

pely Petra La‰tuvky zaznûly

i novinky, napfiíklad píseÀ z fil-

mu Snowborìáci nebo skladby

od Toma Jonese She’s Lady
a Sex Bomb zahrané s dechovou

sekcí ãi populární skladba skupi-

ny Maroon 5 This Love.

Ples na takové profesionální 

úrovni, jak˘m byl ten leto‰ní

v SVâ, se v R˘mafiovû podafií

zorganizovat v brzké dobû asi

jen stûÏí. Litovat mohl opravdu

jen ten, kdo si tuto událost ne-

chal ujít. JiKo

oooo nnnn eeee vvvv ‰‰‰‰ eeee dddd nnnn íííí zzzz áááá ÏÏÏÏ iiii tttt eeee kkkk nnnn aaaa pppp llll eeee ssss eeee SSSS VVVV ââââ

Marcel Woodman navázal na parketu úzk˘ kontakt s plesajícími úãastníky Tradiãní úspûch u publika mûla r˘mafiovská kapela The Hero

„Bítlsáci“ ze ·umperka pfiipomenuli slavnou éru 60. let

Dechová sekce domácí kapely The Hero

Kapela Elvis Presley Revival Band
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Reakce na ãlánek
Za správce bytového a nebytového fondu

mûsta R˘mafiova chci reagovat na ãlánek oti-

‰tûn˘ v R˘mafiovském horizontu ã. 3/2005,

kter˘ vy‰el dne 11. 2. 2005 pod názvem

„Vyplatí se rekonstruovat paneláky?“. Autor

ãlánku uvádí fiadu argumentÛ, proã provádût

rekonstrukce panelov˘ch domÛ a jejich za-

teplení. âlánek vyznívá jako kritika vlastní-

ka tûchto domÛ, kter˘ pfiipustí jejich dal‰í

„chátrání“.

Aby si ãtenáfi udûlal pfiedstavu o stavu byto-

vého fondu v R˘mafiovû, uvedu nejprve nû-

kolik nutn˘ch ãísel.

Mûsto R˘mafiov vlastní celkem 163 bytov˘ch

domÛ, ve kter˘ch Ïije asi 3200 nájemníkÛ.

Z celkového poãtu domÛ jich je 32 panelo-

v˘ch. PrÛmûrné stáfií zdûn˘ch domÛ je 53 let,

prÛmûrné stáfií panelov˘ch domÛ je 31 let.

ProtoÏe velice dobfie znám stav naprosté vût-

‰iny domÛ, nemohu fiíci, Ïe by si panelové

domy zaslouÏily více na‰í pozornosti neÏ do-

my zdûné. Kdo mÛÏe fiíct, Ïe zdûn˘ dÛm

z padesát˘ch let je v lep‰í kondici neÏ dÛm

panelov˘ z let osmdesát˘ch? VÏdyÈ cihlov˘

dÛm má mnohdy olovûné rozvody vody, 

elektroinstalaci z hliníku, pfieklady a vûnce

mohou tvofiit tepelné mosty, izolace jiÏ ãasto

neplní svou funkci atd. atd. Tolik proklínaná

plíseÀ se objevuje jak v domech panelov˘ch,

tak zdûn˘ch a z 99 % souvisí se snahou ná-

jemníkÛ u‰etfiit za tepelnou energii a s ne-

vhodn˘m uÏíváním bytu.

Poãátkem tohoto roku jsme z podnûtu ná-

jemníka panelového domu provedli termo-

vizní mûfiení jím uÏívaného bytu, resp. do-

mu. Termografická zkou‰ka zahrnuje zjed-

nodu‰enû fie‰eno zji‰tûní tepeln˘ch ztrát do-

mu obvodovou konstrukcí a posouzení, zda

je únik tepla zpÛsoben napfiíklad poruchami

izolace, obsahem vlhkosti nebo pronikáním

vzduchu. Mûfiením bylo zji‰tûno, Ïe tepelné

ztráty domu jsou pfiedev‰ím zpÛsobeny pro-

stupem tepla ve spojích panelÛ, okny a ostû-

ním oken. Z tohoto pohledu jsou na tom stej-

nû domy panelové jako zdûné.

Proã tedy vûnovat svou pozornost jen do-

mÛm panelov˘m? V‰ichni nájemníci platí

stejné nájemné (teì uvaÏuji o bytech I. kate-

gorie), a proto mají stejné právo bydlet kva-

litnû.

Na druhou stranu je obecnû znám˘m faktem,

Ïe nájemné se od 1. 7. 2002 nezv˘‰ilo (ná-

jemné za m2 u bytu I. kategorie je

v R˘mafiovû 15,23 Kã), tzn. zdaleka nepo-

kr˘vá náklady ani na pouhou údrÏbu bytové-

ho fondu, natoÏ na jeho modernizaci.

V souãasné dobû existuje nûkolik verzí zvy-

‰ování nájemného, které by mûly postupnû

sbliÏovat v˘‰i regulovaného a trÏního nájem-

ného. Jednou z variant (a dodejme, Ïe tou

„nejmûkãí“) je nav˘‰ení nájemného o 10 %

ve tfiech vlnách. Touto cestou by se nájemné

v bytû I. kategorie v R˘mafiovû dostalo na 

úroveÀ 20,27 Kã/m2, coÏ by nám pfiineslo

dal‰ích 5 mil. Kã, které bychom mohli pou-

Ïít na opravy. Dovedu si pfiedstavit, jak by-

chom s takto vybran˘m nájemn˘m naloÏili.

BohuÏel se dohody politikÛ nedafií.

I proto v souãasné dobû hledáme ve spolu-

práci s právníky cestu, jak umoÏnit nájemní-

kÛm spolupodílet se v oboustrannû pfiijatel-

ném rozsahu na modernizaci domÛ. Ov‰em

i tento zpÛsob financování musí b˘t urãit˘m

zpÛsobem regulován, protoÏe poãáteãní ob-

jem investic nese vlastník, a proto musí b˘t

rozloÏen v letech. Vlastník si nemÛÏe dovo-

lit zatíÏit dluhy bez rozdílu v‰echny obãany

mûsta za úãelem oprav nájemních bytÛ.

Opravy cest, chodníkÛ, fungující ‰kolky, pé-

ãe o pfiestárlé obãany atd. jsou totiÏ tím, co

zajímá v‰echny obãany, nejen nájemníky pa-

nelov˘ch domÛ ve vlastnictví mûsta.

Ing. Lenka Vavfiiãková,
Byterm R˘mafiov, p. o.

Co vy na to, páni dopravci?
Páni dopravci, ktefií máte náklad-

ní auta, napfi. pan Ptáãek, Jufiena

apod. Proã nám parkujete na auto-

busovém nádraÏí?! Jistû máte své

parkovací stanovi‰tû, ale proã

byste chodili tfieba do âSAD pû‰-

ky pro auto, kdyÏ mÛÏete kaÏdé

ráno pûknû startovat a d˘mit pod

okny a v‰echny spící budit hlu-

kem a smradem z v˘fuku a k to-

mu to máte je‰tû blíÏ ze

svého bydli‰tû?! To, Ïe teì v zim-

ním období nemáme chodník od-

klizen od snûhu a jsme nuceni

pfiecházet na odstavn˘ pruh, kde

parkujete vy se sv˘mi vozidly,

vám zfiejmû, jak je vidût, nevadí.

Parkujete tady kaÏd˘ den a hlavnû

pfies víkend, abyste v pondûlí ráno

mohli pod okny pofiádnû túrovat

svá vozidla. Také dopravní znaã-

ka zákaz odboãení na autobusové

nádraÏí pro vás zfiejmû neplatí.

Udûlali jste si tady toãnu a kaÏd˘

náklaìák se pfies autobusové sta-

novi‰tû jezdí otáãet! Dopravní po-

licie by si tady dennû pfii‰la na

„pûkné peníze“ do státní kasy za

pokuty, které by od vás vybrala.

Budeme doufat a vûfiit, Ïe mûsto

pro to nûco udûlá. Staãila by in-

stalace dopravní znaãky zákaz

stání a tím by se jistû va‰e bezo-

hlednost vyfie‰ila.

Nájemníci bytov˘ch domÛ
ã. 3, 5, a 7 na OkruÏní ulici

Úsmûvnû

Mamuti táhnou do baÏin
Máte jistû fantazii a dovedete si barvitû pfied-

stavit správnou ãeskou Ïenu vracející se

z práce s nákupy. Jedna ta‰ka, druhá ta‰ka,

velice „elegantní“ igelitka a je‰tû kvûtiny pro

domácího oslavence, kytiãka tfií rÛÏov˘ch

karafiátÛ peãlivû zabalen˘ch v nûkolika vrst-

vách papíru. Prostû - mal˘ stûhovák.

Sluníãko se opírá do snûhov˘ch hromad a já

- jistû jste pochopili, Ïe mluvím o sobû - 

úplnû oslnûná sjedu z u‰lapaného chodníãku

uprostfied na‰ich panelákÛ. Padám do mûk-

kého. Tedy závûje jsou mûkké a pofiádnû vy-

soké a navíc mám svoje airbagy. Prásk!

Ta‰ky se rozletûly, jejich obsah taky. Byl to

pûknû barevn˘ pohled - jablka, peãivo, psa-

cí potfieby, zrcátko se tulilo k jogurtu, klíãe

a pfiíruãní lékárna s mobilem, tolik vûcí Ïe

nosím? Z rÛÏov˘ch karafiátÛ je zvlá‰tní se-

ãka, protoÏe skonãily pode mnou. Papírové

obaly nevydrÏely.

Bofiím se, zvedám se, padám, znovu jsem uÏ

na ãtyfiech, a kdyÏ mi i moje li‰ácká ãepice

padá do závûje, zahrabávám se víc a víc

a pfiepadne mû záchvat smíchu! To uÏ je ko-

lem mne hlouãek lidí a pomáhají mi posta-

vit se jenom na dvû. A zaãínají se propadat

níÏ a níÏ. A já se smûji a hlavou mi letí my‰-

lenka, Ïe Ïádn˘ reÏisér by asi tak Ïivou scé-

nu nenatoãil.

KdyÏ jsme se dost vysmáli, posbírali v‰echny

mé nezbytnosti a stáli na minichodníãku, mû-

la jsem hfiejiv˘ pocit, kolik ‰lo kolem mne do-

br˘ch lidí a podniklo záchrannou akci. (Si)
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Pravda je dcerou ãasu. Aulus Gellius Známá i neznámá v˘roãí

12. 3. 1930 zemfi. Alois Jirásek, spisovatel (nar. 23. 8. 1851) - 75. v˘r. úmrtí
12. 3. 1950 zemfi. Heinrich Mann, nûmeck˘ spisovatel (nar. 27. 3. 1871) 

- 55. v˘roãí úmrtí
13. 3. 1900 nar. Jiorgos Seferis, fieck˘ básník a diplomat, nositel Nobelovy 

ceny (zemfi. 19. 9. 1971) - 105. v˘roãí narození
14. 3. 1905 nar. Raymond Aron, francouzsk˘ filozof a esejista (zemfi. 

17. 10. 1983) - 100. v˘roãí narození
15. 3. Svûtov˘ den práv spotfiebitele, slaví se od roku 1982
15. 3. 1830 nar. Paul Johann Ludwig Heyse, nûmeck˘ básník, prozaik, dra-

matik a pfiekladatel, nositel Nobelovy ceny (zemfi. 2. 4. 1914) 
- 175. v˘roãí narození

15. 3. 1915 zemfi. Herbert Masaryk, malífi, syn T. G. Masaryka (nar. 
1. 5. 1880) - 90. v˘roãí úmrtí

16. 3. 1820 nar. Bene‰ Metod Kulda, prozaik a básník, sbûratel moravsk˘ch 
lidov˘ch pohádek - (zemfi. 6. 5. 1903) - 185. v˘roãí narození

16. 3. 1940 zemfi. Selma Ottiliana Lovisa Lagerlöfová, ‰védská prozaiãka, 
nositelka Nobelovy ceny (nar. 20. 11. 1858) - 65. v˘roãí úmrtí

19. 3. 1940 zemfi. Adolf Wenig, sbûratel pohádek a povûstí, prozaik, básník 
a pfiekladatel (nar. 13. 8. 1874) - 65. v˘roãí úmrtí

19. 3. 1900 nar. Jean Frédéric Joliot-Curie, francouzsk˘ fyzik (zemfi. 
14. 8. 1958) - 105. v˘roãí narození

20. 3. Svûtov˘ den divadla pro dûti a mládeÏ - slaví se od roku 2001
z rozhodnutí Mezinárodní asociace divadel pro dûti a mládeÏ

21. 3. Mezinárodní den boje za odstranûní rasové diskriminace - 
vyhlá‰en na 21. Valném shromáÏdûní OSN 26. 10. 1966; ten-
to den je v˘roãním dnem brutálního zásahu jihoafrické poli-
cie proti pokojné demonstraci v mûsteãku Sharpeville
21. 3. 1960, pfii nûmÏ bylo zavraÏdûno 70 demonstrantÛ, ktefií
protestovali proti bûlo‰ské nadvládû a kolonialismu v JiÏní Africe

21. 3. Svûtov˘ den poezie
21. 3. Mezinárodní den zdravého spánku
21. 3. Mezinárodní den loutkového divadla
21. 3. 1685 nar. Johann Sebastian Bach, nûmeck˘ skladatel a varhaník 

(zemfi. 28. 7. 1750) - 320. v˘roãí narození
21. 3. 1925 nar. Peter Brook, britsk˘ divadelní reÏisér a teoretik - 80. v˘r. nar.
22. 3. Mezinárodní den invalidÛ - vyhlá‰en˘ Mezinárodní federací

práce neschopn˘ch a civilních invalidÛ, slaví se od roku 1960
22. 3. Svûtov˘ den vody - vyhlá‰en˘ Valn˘m shromáÏdûním OSN

jako varovn˘ signál, Ïe celosvûtovû dochází k nedoceÀování
v˘znamu rozvoje vodních  zdrojÛ; poprvé se slavil v roce 1993

22. 3. 1910 nar. Eduard Haken, operní pûvec (zemfi. 12. 1. 1996) - 95. v˘r. nar.
22. 3. 1920 nar. v Brnû Ludvík Kundera, básník, prozaik, dramatik a pfie-

kladatel - 85. v˘roãí narození
23. 3. Svûtov˘ meteorologick˘ den - vyhlásila Svûtová meteorolo-

gická organizace, slaví se od roku 1961
24. 3. Den Horské sluÏby - vyhlá‰en na památku tragické smrti

dvou úãastníkÛ 8. mezinárodního lyÏafiského závodu na 50 km
v Krkono‰ích v roce 1913 - Bohumila Hanãe a Václava Vrbaty

24. 3. Svûtov˘ den boje proti tuberkulóze - v tento den Robert
Koch roku 1882 oznámil objev tzv. Kochova bacilu - pÛvod-
ce tuberkulózy

24. 3. 1905 zemfi. Jules Verne, francouzsk˘ prozaik a dramatik, autor dobro-
druÏn˘ch románÛ (nar. 8. 2. 1828) - 100. v˘roãí úmrtí

25. 3. 1945 nálet americk˘ch letadel na Prahu
26. 3. 1870 zemfi. Michal Miloslav HodÏa, slovensk˘ básník, publicista, ja-

zykovûdec a národní buditel (nar. 22. 9. 1811) - 135. v˘roãí úmrtí
26. 3. 1905 nar. Václav âern˘, literární historik, kritik a pfiekladatel 

(zemfi. 2. 7. 1987) - 100. v˘roãí narození

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - bfiezen 2005

14. 3. 16.15 SVâ Velikonoãní turnaj ve stolním tenisu
Ïáci + dorost

14. 3. 13.00 SVâ Vafiení v klubu
15. 3. 9.15 kino Krakono‰Ûv klobouk - divadelní 

agentura Praha
10.45 M· + 1. - 5. r. Z·

19. 3. SVâ Ples sportovcÛ
21. 3. 11.00 kino NeboÏtíci pfiejí lásce - divadlo 

·umperk, S· + SOU
21. 3. 18.00 SVâ Talianka - koncert
24. 3. 9.00 - 12.00 SVâ Velikonoãní dílna - malování kraslic,

pletení z proutí
25. 3. 9.00 - 12.00 SVâ Velikonoãní dílna - vizovické pe-

ãivo, velikonoãní ozdoby
26. 3. 8.30 SVâ Velká cena R˘mafiova ve stolním 

tenisu
30. 3. 18.00 SVâ Setkání pedagogick˘ch pracovníkÛ

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost - bfiezen
POZOR!!! ZMùNA!!!

Od 11. bfiezna 2005
je plavání v pátky pro vefiejnost do 20.00 hodin.

Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

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

Pátek 14.00 - 20.00 hod. Sobota 14.00 - 19.00 hod.

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

Teplota bazénu 28°C (mal˘), 26°C (velk˘),
teplota vzduchu 29°C

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

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Michaela Lacková ..................................................... R˘mafiov

Antonín Veliãka ......................................................... R˘mafiov

Du‰an Mikita ............................................................. Horní Mûsto

Ondfiej Hora ............................................................... R˘mafiov

Marie Janóvá ............................................................. R˘mafiov

Dominik Polách ......................................................... Janovice

Tobiá‰ Jehláfi .............................................................. R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Jifiina Labounková - Janovice ............................................... 81 let

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

AneÏka Kovalãíková - R˘mafiov ........................................... 81 let

Karolina Coufalová - R˘mafiov ............................................. 81 let

Natalia Domanská - R˘mafiov ............................................... 82 let

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

Marie Machalíãková - R˘mafiov ........................................... 83 let

Josef Furi‰ - R˘mafiov ........................................................... 83 let

Emilie Zavadilová - R˘mafiov ............................................... 89 let

Bohumila ·vecová - Janovice ............................................... 90 let

Franti‰ek Zigmund - R˘mafiov .............................................. 91 let

Markéta Liebarsová - R˘mafiov ............................................ 92 let

Rozlouãili jsme se
Jaroslav Omasta - Jamartice .................................................. 1971

Vladislav Pofiízka - R˘mafiov ................................................ 1928

Vlastimila Havlíãková - R˘mafiov ......................................... 1948

Franti‰ka Spáãilová - R˘mafiov .............................................. 1921

Josef Tomov - R˘mafiov ........................................................ 1913

Ilona Benãíková - R˘mafiov ................................................... 1912

Karel Durna - R˘mafiov ......................................................... 1945

Zdenûk ·ibal - Horní Mûsto .................................................. 1925

Matrika MûÚ R˘mafiov
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Mûstská knihovna

„Do knihovny na internet
- po internetu do knihovny“

8. roãník Bfiezen - mûsíc internetu BMI

V úter˘ 1. bfiezna se uskuteãnila v Mûstské knihovnû a ve spolupráci
s Mûstsk˘m muzeem v R˘mafiovû tradiãní beseda s historikem Mgr.
Jifiím Karlem na téma ¤ád nûmeck˘ch rytífiÛ - m˘ty a pravda.

„Îádn˘ ãlovûk není ostrov sám pro sebe.“

Mûstská knihovna R˘mafiov vás zve
na pfiedstavení divadla jednoho herce

Úãinkuje: Franti‰ek ·tûpán, ãlen ãinohry Slezského divadla
v Opavû

ReÏie: Jaromír Vopálka
Kdy: ve ãtvrtek 17. 3. 2005 v 17 hodin
Kde: v sále ZU· R˘mafiov

Na celém svûtû jsou ãtenáfii, kter˘m uãarovala prostota

Hemingwayova stylu, hloubka jeho emocí, nefrázovitá, vá‰nivá

láska k pravdû a neefektní humanismus.

A právû ke klíãov˘m Ïivotním otázkám, jako jsou odvûká pola-

rita Ïivota a smrti, láska a stateãnost, osamûl˘ boj ãlovûka s ná-

silnostmi okolního svûta i vlastními slabostmi, strachem, stále

nové objevování pfiírody a lidského nitra, velkolepost Ïití - k to-

mu se vrací Hemingway ve sv˘ch posledních úvahách.

âtvrt˘ roãník v˘roãních kniÏních cen Magnesia Litera
Jedná se o udûlování prestiÏních cen nejlep‰ím ãesk˘m knihám za pfied-

chozí rok. Kromû porotních cen je udûlována i cena ãtenáfiÛ. âtenáfii

mohou hlasovat pomocí hlasovacích lístkÛ nebo

e-mailem  pro nejlep‰í ãeskou beletrii (próza,

poezie, dûtská kniha) vydanou v roce 2004.

KaÏd˘ platn˘ hlasovací lístek bude zafiazen do

slosování o hodnotné kniÏní ceny formou pou-

kázek. Vylosováno bude 1000 ãtenáfiÛ, ktefií ce-

nu obdrÏí po‰tou.

Seznam v˘hercÛ

bude zvefiejnûn na webov˘ch stránkách

www.magnesia-litera.cz.

Ve ãtenáfiské soutûÏi zvítûzí kniha, která

do 15. dubna získá nejvíce hlasÛ.

Slavnostní vyhlá‰ení se bude konat 25.

dubna 2004 ve 20.00 hod. v pfiímém pfie-

nosu na âT 2. Pofiadem bude provázet

Jan Burian, kter˘ bude i autorem scénáfie.

Mûstská knihovna R˘mafiov se k této ak-

ci pfiipojila aktivní propagací a nabídkou.

Akce se i letos mohou zúãastnit ãtenáfii

prostfiednictvím ãtenáfiské ankety, do kte-

ré se zapojila také Mûstská knihovna

v R˘mafiovû, která bude hlasovací po-

hlednice shromaÏìovat do 10. dubna 2005 v knihovnû a poté je hro-

madnû ode‰le. Anketní pohlednice budou k mání také v knihkupectví.

Aby byl jejich hlas platn˘, musejí ãtenáfii uvést

knihu, která poprvé vy‰la v roce 2004, a tou

knihou musí b˘t pÛvodní ãeská beletrie - tedy

próza, poezie nebo kniha pro dûti. Tisíc vylo-

sovan˘ch ãtenáfiÛ získá knihu od Knihkupectví

Kanzelsberger. Hlasovat lze i elektronicky na

mailovou adresu: soutez@magnesia-litera.cz.

Generálním sponzorem celé akce je spoleã-

nost Karlovarské minerální vody, konkrétnû znaãka Magnesia, hlav-

ním sponzorem je Knihkupectví Kanzelsberger.

KniÏní ceny Litera jsou vyhla‰ovány v tûchto kategoriích:

1. Litera za nakladatelsk˘ ãin
2. Litera za pfiekladovou knihu
3. Litera za nauãnou literaturu
4. Litera za knihu pro dûti a mládeÏ
5. Litera za poezii
6. Litera za prózu
7. Litera pro objev roku
8. Litera za pfiínos ãeské literatufie
9. Kniha roku

Od 1. bfiezna funguje knihovna
v Janovicích

Mûstská knihovna R˘mafiov otevfiela od 1. 3. 2005 poboãku v Jano-

vicích, která sídlí na osadním v˘boru. Na poboãce je v˘bûr hlavnû be-

letrie, která je urãena star‰ím spoluobãanÛm, pro nûÏ je r˘mafiovská

knihovna z jak˘chkoliv pfiíãin nedostupná.

V̆ bûr knih je obãanÛm umoÏnûn v dobû otevfiení osadního v˘boru

v Janovicích, a to v pondûlí a stfiedu v dobû 8.30 - 11.30 a 13.30 - 17.00.

BliÏ‰í informace u paní Vogelové, pracovnice osadního v˘boru

v Janovicích, nebo pfiímo v Mûstské knihovnû R˘mafiov.  

Lenka Îmolíková, fieditelka knihovny

Bfiezen bude v roce 2005 v âeské republice opût mûsícem internetu.

Mûstská knihovna R˘mafiov se zapojila do celostátnû vyhlá‰ené akce

BMI touto zajímavou a lákavou nabídkou:

Po cel˘ mûsíc internet pro registrované ãtenáfie ZDARMA

„Neboj se a zaãni“ - kaÏdou bfieznovou stfiedu od 9-10,00 hodin bu-

de internet slouÏit tûm, kdo hledají odvahu zaãít a potfiebují k tomu

základní instruktáÏ - zdarma

„Svût poãítaãÛ a internetu“ - v˘stavka knih s danou problematikou

Poslední noc Ernesta Hemingwaye - divadlo jednoho herce 17. 3.

2005 v 17.00 hod. v ZU·

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

Foto: Zuzana Pr‰alová
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sobota 12. bfiezna 17.00

âerná koãka, bíl˘ kocour
ãerná komedie (Nûmecko/Francie/Jugoslávie 1998)

V pofiadí ‰est˘ film Emira Kusturici diváky zavede na cikánskou

svatbu kdesi na Balkánû. Svatbu neobvyklou, boufilivou a podbarve-

nou divokou hudbou. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 12. bfiezna 19.30

Okrsek 49
Akãní (USA 2004)

Tento vzru‰ující snímek vypráví pfiíbûh baltimorského poÏárníka

Jacka Morrisona, kter˘ se z nezku‰eného nováãka stává ostfiílen˘m

bojovníkem s ohnûm. Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 13. bfiezna 17.00

Polární expres
Animovan˘ (USA 2004)

Je ‰tûdr˘ veãer, venku plno snûhu, mal˘ chlapec leÏí ve své posteli,

ale nespí. Náhle pfied domem zastavuje vlak a chlapec do nûj nastou-

pí. Tak zaãíná kouzeln˘ vánoãní pfiíbûh o v˘letu do zemû Santa

Clause na severním pólu. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 19. bfiezna 17.00

Hlas mofie
Drama (·panûlsko 2004)

Pravdiv˘ pfiíbûh Ramona Sampedra, kter˘ 30 let vedl kampaÀ za právo

na svou vlastní smrt. Po úrazu na mofii je upoután na lÛÏko a usiluje o to,

aby mohl dÛstojnû ukonãit svÛj Ïivot. Právniãka Julia mu v jeho úsilí

pomáhá. Îena z vesnice Rosa jej v‰ak chce pfiesvûdãit, Ïe Ïivot stojí za

to Ïít aÏ do konce. Snímek získal Oscara. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 19. bfiezna 19.30

Vymítaã ìábla: Zrození
Horror (USA 2004)

Zrodilo se zlo. Ani ten vá‰ BÛh vám dnes nepomÛÏe. Archeologická

expedice provádí vykopávky poblíÏ starobylého kostela v Keni.

Pfiímo pod kostelem narazí na kryptu, v níÏ spí stalet˘ spánek cosi, co

ãeká na svÛj návrat na zem. Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 20. bfiezna 17.00
KameÀák 3

Komedie (âR 2004)

Tfietí pokraãování komedie ZdeÀka Tro‰ky vás opût zavede na pár dní

do KameÀákova, kter˘ tentokrát Ïije (ne)jen fotbalem a jednou vel-

kou sázkou. Kdo nakonec zvítûzí a získá prémii? A kdo pfiízeÀ Dolly

Buster? V reÏii ZdeÀka Tro‰ky se pfiedstaví V. Vydra, J. Paulová, 

J. Laufer, R. Genzer, J. Carda. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 26. bfiezna 17.00

Diktátor
Groteska (USA 1940)

KdyÏ Chaplin toãil Diktátora, svût je‰tû neznal celou hlubinu roz-

poutaného zla. Chaplin tehdy nevûdûl nic o hrÛzách koncentraãních

táborÛ, ale pfiesto se rozhodl zesmû‰nit nacismus a jeho „mystické

Ïvásty o ãisté rase“. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 26. bfiezna 19.30

Na dotek
Drama (USA 2004)

Vûfiíte-li v lásku na první pohled, nikdy se nepfiestaÀte dívat. Snímek

vypráví pfiíbûh ãtyfi obyvatel Lond˘na, jejichÏ osudy se protnou v ne-

milosrdné mezilidské hfie plné náhod. Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 27. bfiezna 17.00

ÚÏasÀákovi
Animovan˘ (USA 2004)

B˘val˘ superhrdina „pan ÚÏasÀák“ pracuje nyní jako likvidátor ‰kod

v poji‰Èovnû. Má v‰ak neustálé nutkání vrátit se zpût do akce a oÏivit

svoji slavnou minulost. KdyÏ ho tedy tajemná zpráva vyzve ke spl-

nûní supertajného úkolu, nezaváhá ani na chvíli. MládeÏi pfiístupn˘

a Filmového klubu
! ! ! O d b fi e z n a j e p r o m í t á n í F i l m o v é h o k l u b u p fi e s u n u t o n a s o b o t u 1 7 . 0 0 ! ! !

Kam na v˘let

Vycházkou do Harrachova nebo Staré Vsi
Zaãal první jarní mûsíc, ale zima nám nadû-

luje stále dal‰í sníh, a tak jsou nejvíce spoko-

jeni lyÏafii. V na‰em blízkém i vzdálenûj‰ím

okolí najdou hodnû lyÏafisk˘ch stop, které je

pfiivedou buì k bûÏeck˘m okruhÛm nebo se

po nich mohou vydat dále do hor. Zájemci

o pû‰í chÛzi to v‰ak mají nyní hor‰í. Po r˘-

mafiovsk˘ch ulicích je nutno chodit za sou-

ãasného stavu s velkou opatrností, a tak

k blízk˘m vycházkám patfií bezesporu oblíbe-

ná cesta do Harrachova. Jindy si pro zmûnu

mÛÏeme udûlat mal˘ v˘let do Staré Vsi

a Îìárského Potoka.

Ve v‰ední dny nás autobus doveze k pile ve

Staré Vsi, odkud lze dojít po silniãce do

Îìárského Potoka a dále do lesa k rozcestí

U ‰karedé jedle. Za tamním odpoãívadlem se

dá v cestû pokraãovat trochu dále kolem témûfi

zamrzlého Podolského potoka nebo je moÏné

vystoupat vpravo do kopce k OstruÏné po pro-

taÏené lesní cestû. Zpût je ale tfieba vrátit se

stejnou cestou. DobrodruÏnûj‰í povahy si zpá-

teãní cestu mohou zpestfiit, pÛjdou-li od odpo-

ãívadla po zelenû znaãené lesní cestû vedle ly-

Ïafiské stopy k chatû Relaxa a odtud se pak vrá-

tí kolem Anenské Huti k zastávce u pily nebo

také mohou jet nazpût do R˘mafiova ze zastáv-

ky ve Îìárském Potoce autobusem. Zvlá‰È

o víkendech, kdy jezdí pouze dálkové autobu-

sy, mÛÏeme vycházku absolvovat v opaãném

smûru, ale pak je nutno dojít kolem Anenské

Huti a pily k autobusové zastávce u ‰koly ve

Staré Vsi anebo pfies Janovice aÏ do R˘mafiova.

Pro ty, ktefií si udrÏují v rovnováze svoji tû-

lesnou kondici a chodí i v zimû pravidelnû, ji-

stû nebude pfiíli‰ dlouhá cesta ze Skal od hos-

pody Na ‰pici pfies Stfiíbrné Hory a Nové Pole

do Janovic k autobusu nebo aÏ do R˘mafiova

v pfiípadû, Ïe nebude pfiíli‰ siln˘ vítr. Po tam-

ní silnici jezdí pomûrnû málo aut, a tak se tu-

dy dá docela dobfie chodit pû‰ky.

Kalendáfiní jaro je za dvefimi, a proto bychom

vás chtûli pozvat na leto‰ní první jarní vy-

cházku se seniory KâT R˘mafiov, která se 

uskuteãní 24. bfiezna - to je Zelen˘ ãtvrtek -

a bude smûrována z R˘mafiova pfies Nové

Pole, bude-li to moÏné, tak po cestû kolem

vysílaãe, a pfies Janovice zpût do R˘mafiova.

Doufejme, Ïe do té doby snûhu pfiece jen dost

ubude. Sraz zájemcÛ bude jako vÏdy u roz-

cestníku s turistickou mapou v 8.30 hodin.

BliÏ‰í informace si v‰ak prosím radûji najdû-

te a ovûfite ve v˘vûsní skfiíÀce KâT. 

Za KâT R˘mafiov Hana Ka‰parová



Zkusme se jen trochu vÏít do zlé

doby, kdy jedinec musel nejed-

nou pohlédnout do dûsivé tváfie

smrti, a podívejme na mal˘ v˘-

fiez daleko ‰ir‰ího utrpení. Jedin˘

hlízov˘ mor, o nûmÏ se zachova-

lo více zpráv, pfii‰el na R˘ma-

fiovsko roku 1623 s vojáky pro-

cházejících regimentÛ podpofien

téÏ sníÏenou imunitou obyvatel

vystaven˘ch jiÏ po nûkolik let

vzrÛstajícímu hladu. Z necel˘ch

4000 obyvatel panství tehdy

podlehlo ãerné smrti jen mezi r˘-

mafiovsk˘mi farníky, tj. lidmi

z R˘mafiova, Jamartic, Janovic,

Janu‰ova, Staré Vsi a Ondfiejova,

hrÛzné ãíslo obûtí: 884 muÏÛ,

Ïen a dûtí. Oddíl dragounÛ se

tehdy poloÏil v dosud nezasaÏe-

ném Horním Mûstû a Skalách

a vytvofiil neprostupn˘ kordon

kolem nakaÏené oblasti. Mûstské

brány se sice otevíraly jako vÏdy

od 6 do 18 hodin, ale peãlivû je

stfieÏili ozbrojení mû‰Èané a vût-

‰inou nikoho nepou‰tûli ven

a jen nûkoho dovnitfi. Mûsto se

stalo pastí pro pfiíchozí a nejeden

jiÏ Ïiv˘ neode‰el.

Mûstem procházeli nosiãi, ãasto

nejvût‰í chuìasové, odeãteme-li

téÏ idealisty, s dlouh˘mi papíro-

v˘mi nosy proti zlému povûtfií,

neboÈ nikdo tehdy nevûdûl, Ïe

hlízov˘ mor pfiená‰ejí krysí ble-

chy hledající náhradní hostitele,

kdyÏ populaci hlodavcÛ decimo-

vala jiná nemoc. Záludná choro-

ba mûla krátk˘ a tragick˘ prÛ-

bûh. Lidé neumírali doma, ale

ãasto padali na ãernou nemoc

bez varování, pfii práci i pfiímo

na ulici, v kfieãi a s dûsiv˘m

‰klebem. Okenice i dvefie domÛ,

kde se objevila epidemie, bifiici

peãlivû oznaãili bíl˘m kfiíÏem, 

obyvatelé za zavfien˘mi okenice-

mi a dvefimi byli vcelku pone-

cháni svému osudu s minimální

a zcela neúãinnou lékafiskou po-

mocí zvlá‰tû tam, kde nebyl

klá‰ter, neboÈ styk nemocn˘ch

s okolím zprostfiedkovávali

s velk˘m rizikem vût‰inou jen

fieholníci. Kupodivu se mnozí li-

dé nenakazili, ba dokonce v˘ji-

meãnû se nûkdo téÏ vyléãil.

Morové „v˘pary“ se zahánûly

‰tiplavou cibulí a bylinkami.

Trochu to pfiipomíná hofiãiãné

mazání proti atomové radiaci

z padesát˘ch let 20. století.*)

Obvykle barevné ‰aty museli ti,

co byli podezfielí z morové náka-

zy, vymûnit za modré, aby se jim

kaÏd˘ zdálky vyhnul. Spotfiebo-

vali tak velké mnoÏství indiga,

takÏe pozdûji znaãnû chybûlo

a parádníci museli nadlouho dra-

hou sytou modfi z Indie oÏelet.

V krajnosti byl nemocn˘ ãi jen

podezfiívan˘ donucen opustit

i mûsto, pak si v‰ak ‰aty mohl

znovu vyprat a pfievléci se do

ãist˘ch lnûn˘ch nebo souken-

n˘ch ‰atÛ barevn˘ch. Na obyva-

telích okolí asi uÏ tolik

R˘mafiovanÛm nezáleÏelo, také

zajímavé. Mrtví plnili spoleãné

‰achty mezi kostelem a domy

u námûstí po 30 - 40 v jedné spo-

leãné ‰achtû, dal‰í jámy se otev-

fiely v pfiedpolí kaple V Lipkách,

kde pohfibívali zemfielé z okol-

ních vesnic.

Stejné rány dopadly na region

roku 1625, kdy zemfielo pfies 700

lidí. 10. srpna 1643 se opût vrátil

mor díky lakotnému hrobníkovi,

kter˘ se nedokázal odlouãit od

stfiíbrnû premovaného kabátce

mrtvého ‰védského vojáka.

Choroba zmizela, kdyÏ zemfielo

201 osob. Epidemie si nevybíra-

la, a tak musel ‰védsk˘ plukov-

ník Paykal sáhnout hluboko do

své jistû nikoli prázdné kapsy

a mûstu opatfiit za 90 tolarÛ dva

koãárové konû na odvoz obûtí.

Ve mûstû uÏ Ïádní konû nezbyli,

byli snûdeni, zabaveni ãi ukrade-

ni vojáky. Jinak z celé akce ãi‰í

slu‰ná organizace, ov‰em ve

skuteãnosti se neminula úãin-

kem jen díky peãlivé izolaci ne-

mocn˘ch. Nutno v‰ak obdivo-

vat, jak se lidé i mûstská rada do-

kázali s tak krajní situací vyrov-

nat i bez krizov˘ch ‰tábÛ.

Po celkovém vyãerpání Evropy

byl uzavfien vestfálsk˘ mír

v Münsteru, vzpomeÀme, Ïe teh-

dy se v prÛbûhu jednání naposle-

dy pokusil Jan Amos Komensk˘

pfiesvûdãit ‰védského kancléfie

Axela z Oxenstierna, svého pfií-

tele a obdivovatele, aby prosadil

pfii jednání obnovu samostatnos-

ti ãeského království ve stavu

pfied rokem 1627, ale nestalo se.

Evropa naprosto vyãerpána a Hab-

sburkové se pfies letité snaÏení pro-

tivníka rozhodnû nestali dynastií

poraÏenou. Mírová smlouva byla

ratifikována 18. února 1649 a pro-

vádûní jejích podmínek kontro-

loval aÏ do r. 1651 norimbersk˘

exekuãní snûm. Celkové ztráty

v âechách a na Moravû dosáhly

astronomické v˘‰e: vypáleno

280 zámkÛ, pfies 1100 vesnic

a mûsteãek, vût‰í a velká mûsta

nesla dlouho stopy války, zemi

opustilo 100 - 150 tisíc lidí, tj.

asi kaÏd˘ desát˘ ãlovûk, ztráty

obyvatel na Ïivotech pfiedstavo-

valy v jednotliv˘ch místech 

25 - 80 % a je‰tû 1649 se v celé

zemi objevil dal‰í mor.

R˘mafiovsko sice patfiilo spí‰

k prÛmûrnû postiÏen˘m oblas-

tem, ale poãet obyvatel stejnû

klesl na polovinu a ãást polností

nebyla obdûlávána. Ve zãásti vy-

hofielému a zanedbaném mûstû

zbylo 116 vût‰inou polorozpad-

l˘ch domÛ, v nichÏ s obtíÏemi

pfieÏívalo posledních zhruba ‰est

set obyvatel, tj. o málo víc neÏ

polovina pfiedváleãného poãtu,

kter˘ je‰tû roku 1620 dosahoval

1120 usedl˘ch osob. R˘mafiov

ohromnû zchudl. UÏ pfied ‰véd-

skou okupací roku 1640 zb˘valo

v mûstské pokladnû 1409 tolarÛ,

ale v˘daje ãinily 2239, navíc

chybûly hotové peníze, poãítaly

se jen kvitance a potvrzení o ne-

zaplacen˘ch pÛjãkách. Pfiitom

·védÛm musely zemû Koruny

ãeské je‰tû roku 1650 vyplácet

váleãné náhrady (!) a na zÛstáva-

jící ‰védské jednotky povinnû

pfiispívala celá zemû 42 000 zla-

t˘ch mûsíãnû, ·védové se pouze

museli vzdát v˘palného a kontri-

bucí. Emigranti se mohli bez

problémÛ vrátit zpût, pokud pfie-

stoupili na katolickou víru.

Nakonec bylo jasné, kdo vydû-

lal: postavení posílily Rakousko,

Francie a ·védsko, papeÏ ztratil

v˘znamnou ãást vlivu ve

·panûlsku a upevnily se nové

státy - ·v˘carsko a Nizozemí.

10. záfií 1649 koneãnû ode‰li

·védové z Prahy, císafi‰tí voje-

vÛdci se pfiedtím srdeãnû rozlou-

ãili se ‰védsk˘m generálem

Wittenbergem rozmafiilou hosti-

nou v Královské obofie. Z Rab-

‰tejna, Sovince, ·ternberka, Olo-

mouce a Fulneka protestant‰tí

·védové, „kalvinisté pfiísn˘ch

mravÛ“, odtáhli teprve 7. - 8. ãer-

vence roku 1650 a odvezli i od

nás tuãnou kofiist, stejnû jako

z Prahy a jin˘ch míst. O mûsíc

pozdûji opustili Slezsko. Pravda,

neobyãejná vitalita tehdej‰ího

spoleãenství zvyklého na zlé ãa-

sy zaãala brzy zacelovat rány,

ale ty uvnitfi v lidech po léta zÛ-

stávaly otevfiené a povûry drÏely

více neÏ helvitská víra. Také po-

ãet obyvatel R˘mafiova stoupal

jen velmi pomalu a roku 1668

dosáhl jen 785 lidí, zÛstával tedy

daleko za pfiedváleãn˘mi pomû-

ry. Moudrost, rozvaha a toleran-

ce se staly vzácn˘m kofiením.

V samotném R˘mafiovû se zaãa-

la objevovat nebezpeãná udání

a radní stálo velké úsilí zabránit

nejhor‰ímu. Jifií Karel

*) V pÛli padesát˘ch let minu-

lého století vyvolali u nás teh-

dej‰í politici nesmyslnou pani-

ku z blízké atomové války, aby

národu znechutili vcelku sym-

patické západní imperialisty,

av‰ak neodhadli lidovou tvofii-

vost. MoÏná ‰pr˘mafi, moÏná

lidov˘ badatel se stal autorem

rychle se ‰ífiící zprávy, Ïe ãlo-

vûka proti zv˘‰ené radiaci nej-

lépe ochrání vrstva hofiãice.

Byla tedy vzápûtí v‰echna oka-

mÏitû vykoupena a labuÏníkÛm

nezbylo neÏ se chopit r˘ãÛ,

aby si k párkÛm zajistili aspoÀ

nûco kfienu. Tent˘Ï reÏim po-

zdûji nevaroval pfied skuteã-

n˘m zamofiením z âernobylu,

aby se nesníÏila úãast na

Svátku pracujících, a pak

o SSSR, pfiíteli na vûky a nikdy

jinak, jen dobfie.
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Váleãné mory tfiicetileté války na R˘mafiovsku a jak ode‰li ·védové

Z historie
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Z okolních obcí

Pfiedstavujeme Láznû Karlova Studánka
ãást III.

Hubertovské hutû

Osídlování Bruntálska v období

od 12. do 16. století b˘valo pro-

blematické, neboÈ pohraniãní

hvozdy dávaly jen obtíÏnû obÏivu

obyvatelÛm, ktefií ãasto trpûli pfie-

chody vojsk. Do kraje pfiicházeli

nûmeãtí osídlenci za podpory pfie-

myslovsk˘ch panovníkÛ (ktefií jim

udûlovali v˘hody, aby pfiinesli své

zku‰enosti s fiemeslnou v˘robou)

za úãelem tûÏby kovÛ: Ïeleza, mû-

di, olova, zlata a stfiíbra.

Váleãné potfieby byly dÛvodem

k zakládání dolÛ a hutních osad

v Horním Mûstû a následnû

v Malé Morávce, která má ve zna-

ku dûlové koule, jeÏ tu byly po-

ãátkem novovûku z místní Ïelez-

né rudy vyrábûny. Îelezné hamry

a doly se z Karlova a Malé

Morávky novû budovaly stále se-

vernûji smûrem k Hvûzdû a na

pfielomu 17. a 18. století byly hu-

tû zakládány na Hubertovû, tedy 

v místû dne‰ní Karlovy Studánky.

V roce 1703 je falck˘m hrabûtem

- arcivévodou Franti‰kem Ludví-

kem, fiádov˘m velmistrem - zalo-

Ïena hutní osada Ludvíkov. K ta-

vení Ïeleza bylo nutné dfievûné 

uhlí, které se získávalo zpracová-

ním dfieva z místních smí‰en˘ch,

zejména bukov˘ch lesÛ, a vedle

vytûÏené Ïelezné rudy k fungují-

cím hutím a tavírnám byla k tech-

nologii vyuÏívána voda z údolí

Bílé Opavice. Mezi hutûmi na

Hubertovû a hutní osadou

v Ludvíkovû byla vybudována

provizorní cesta, která posléze na-

pomohla k objevení léãiv˘ch pfií-

rodních pramenÛ nesoucích ná-

zvy „kyselé lesní prameny“,

„dobrá voda“ ãi „bruntálská ky-

selka“.

Tato léãivá voda byla dobrá ne-

jen k pití, ale vyzkou‰ena byla

i ke koupelím. Od váÏeného

bruntálského obãana K. Riedla,

kter˘ si del‰í dobu léãil bolesti

nohou zdej‰í kyselkou ohfiíva-

nou ke koupelím Ïhavou Ïelez-

nou struskou z hutí, se informa-

ce o léãiv˘ch úãincích dostaly

k místodrÏícímu na bruntálském

zámku, kter˘ o léãebn˘ch úãin-

cích spravil arcivévodu Maxmi-

liána II. Franti‰ka. Îelezná strus-

ka z hutí byla vyuÏívána k ohfie-

vu vanov˘ch lázní po fiadu dese-

tiletí - prakticky celé století. Do

lázní se horká struska dováÏela

nûkolikrát dennû z Hubertova

v tzv. pekelném stroji a vhazova-

la se do van s minerální vodou.

Pozdûji se minerální voda ohfiíva-

la struskou ve velk˘ch kádích

s naloÏen˘mi smrkov˘mi vûtviã-

kami v malém domku za KníÏe-

cím domem a za dne‰ní po‰tou

a odtud se svádûla samospádem

do lázeÀsk˘ch domÛ. KdyÏ se

v hutích nepracovalo, ohfiívala se

voda také ponofien˘mi Ïelezn˘mi

dílci, které se rozÏhavovaly nad

ohni‰tûm. Koncem 80. let 19. sto-

letí se od tohoto ohfievu upustilo

a ohfiívání minerální vody se fie‰i-

lo horkou parou.

V historické publikaci Maxmili-

ána Kubína z r. 1925 je ohfiev

struskou popisován takto:

„Pfiíprava koupele se dûla tak,
Ïe se do vany pfiiná‰ela minerál-
ní voda ruãnû a tfiemi dÏbery

z Maxmiliánova pramene. Ná-
slednû byla do vany vloÏena
struska - tfii Ïhavé kusy. Pfies va-
nu byla rozprostfiena velká, sil-
ná, plátûná pfiikr˘vka a to proto,
aby zachycovala ze strusky ‰ífie-
n˘ prach. Struska byla po ohfiátí
koupele vyjmuta, usazená ‰pína
se stûn a dna vany odstranûna
zmínûnou pfiikr˘vkou. K potfieb-
nému ochlazení zfiídelní vody se
pouÏívalo obyãejné vody potoã-
ní, která tekla ve Ïlabu podél
oken kabin. Ze Ïlabu odboãovaly
krátké, zátkami opatfiené Ïlábky
ke kaÏdé koupelové vanû. Tak
mohl kaÏd˘ z pacientÛ regulovat
sám teplotu koupele. Od tfií ho-
din ráno do poledne bylo tímto
zpÛsobem pfiipraveno tfiicet kou-
pelí a odpoledne jich bylo kolem
osmnácti.“
V pfií‰tím vydání, ve ãtvrté ãásti

povídání o Lázních Karlova

Studánka, pfiineseme zajímavé in-

formace o vojevÛdci Karlovi, po

kterém je pojmenováno lázeÀské

místo Karlova Studánka. JiKo
(zdroj vedení Lázní K. Studánka)
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Pozvánka do plaveckého oddílu
Trenéfii plaveckého oddílu se rozhodli v pondû-

lí 16. bfiezna v 18.30 hod. a ve stfiedu 18. bfiez-

na v 19.00 hod. uskuteãnit nábor nov˘ch ãlenÛ

do „kurzu plavání“. Tradiãní nábor na zaãátku

‰kolního roku nebyl v loÀském roce proveden

vzhledem k nedostatku trenérÛ. Zveme na ná-

bor v‰echny dûti, pfiedev‰ím z prvních a dru-

h˘ch tfiíd, kter˘m se zalíbilo plavání v rámci

‰kolní v˘uky a chtûli by pokraãovat ve v˘uce.

Country party
Sobotní veãer 19. února patfiil

v bfiidliãenském Spoleãenském

domû opût hudbû a tanci. Plesové

róby z pfiedchozích víkendÛ v‰ak

vystfiídalo ménû slavnostní oble-

ãení, westernové suknû a kovboj-

ské klobouky. Spoleãnost

Sovinecko, o. p. s., zde totiÏ ve

spolupráci se ãleny sdruÏené Mé

mûsto, mÛj Ïivot a za podpory

mûsta Bfiidliãná i MOS, s. r. o.,

pfiipravila koncert skupiny

Keltgrass Band, jehoÏ v˘tûÏek

bude vûnován na pomoc Tatrám,

konkrétnû lokalitû Havránok

s dochovan˘m keltsk˘ch sídli‰-

tûm. Cel˘ veãer k tanci i poslechu

hrála uvedená kapela, v jejíÏ se-

stavû hrají i tfii BfiidliãÀáci, a to

Leo‰ ¤epka ml., Honza Hnilo

a Petr Martinát. Program veãera

byl zpestfien unikátní exhibicí

mistra svûta a Evropy v ovládání

biãe Ladislava ·ína z R˘mafiova,

své neménû atraktivní umûní 

v ovládání této netradiãní zbranû

zde pfiedvedl i místní Petr Bubela.

Oba sklidili velk˘ potlesk a nû-

které své kousky pro velk˘ ús-

pûch opakovali. Dal‰ím mil˘m

pfiekvapením veãera byli hosté

z Budi‰ova nad Budi‰ovkou man-

Ïelé Malcovi, ktefií spolu s ãleny

fanklubu Keltgrass Bandu nejen

pfiedvedli v‰em pfiítomn˘m zná-

mé i neznámé stylové country

tance, ale také v‰echny zájemce

ochotnû uãili krokové variace.

Cel˘ veãer probíhal v pfiíjemné

domácké atmosféfie, zúãastnilo se

ho pfiibliÏnû sto lidí a my se tû‰í-

me na dal‰í pokraãování této tra-

dice, které pofiadatelé plánují na

mûsíc kvûten.

Tradiãní fiádûní na snûhu
Nastala doba ledová, ãas tfiesku-

tého mrazu a záplav snûhu. Îe

tomu nelze uvûfiit? Zdání klame.

I Bfiidliãná se na pár chvil pro-

mûnila v drsnou horskou kraji-

nu a ukázala nám, jak to vypa-

dá, kdyÏ fouká severák od

Pradûdu. A my, ãlenové sdruÏe-

ní Mé mûsto, mÛj Ïivot, jsme si

zrovna toto mrazivé obdobíãko

vybrali za termín konání na‰eho

„tradiãního“ ¤ádûní na snûhu

pro dûti i dospûlé.

Ale jak jsme se mohli pfiesvûdãit,

místní dûti jsou mrazu odolné

a na kopci nad stfielnicí se se‰ly

v poãtu asi ãtyfiiceti. Pfiipravili

jsme pro nû nûkolik atrakcí. Mezi

hlavní patfiily slalom na bobech

a lopatách a jízda tobogánem na

igelitu. Obû tyto disciplíny se sa-

mozfiejmû jely na ãas a závodníci

s ãísly na hrudi vyzkou‰eli rÛzné

styly jízdy. Tobogánem to jelo

nejlépe po bfii‰e hlavou dolÛ, ale

na to mûly odvahu jen ty star‰í

z dûtí.

Pro mlad‰í náv‰tûvníky byla 

opût pfiipravena sladká jízda

s prÛjezdem tunelu, postavili

jsme jim tentokrát i snûhov˘

hrad s vûÏí a speciální snûho-

vou klouzaãku, která sklidila

u men‰ích dûtí nejvût‰í úspûch.

U vût‰ích to na celé ãáfie vy-

hrál Petr HorÀáãek a jeho ob-

rovská traktorová pneumatika,

na které fiádil s dûtmi je‰tû po

skonãení oficiálního progra-

mu. Moc dûkujeme za pomoc

panu Kováãovi z biatlonového

oddílu a v‰em, kdo se do orga-

nizace zapojili. 

Libu‰e Kovafiíková

Rozlouãení s prázdninami
Kulturní komise MûÚ Bfiidliãná se v pon-

dûlí 21. ledna 2005 se‰la na své první

schÛzce v novém sloÏení. Po urãité dobû

stagnace a zmûnû ve vedení chce komise

svou ãinnost zintenzivnit a její pfiedsedky-

nû na tomto sezení nastínila své pfiedstavy

a plány do budoucna. Prvním jejím krokem

byla akce pro dûti k ukonãení prázdnin, 

uspofiádaná ve spolupráci s místní Z·, M·

a lyÏafisk˘m oddílem, s názvem „SoutûÏní

sportovní odpoledne“, která se konala na

kopci zvaném „Sluneãná“ za rybníkem

u vleku.

Zaãala v pátek 25. února ve 13.00 hod. za

nepfiíli‰ dobrého poãasí, to ale dûtem neva-

dilo a slavnostním pokfiikem se vrhly do

bojÛ. SoutûÏilo se ve ãtyfiech kategoriích,

a to: ve sjezdu na lyÏích, bobech, snowbo-

ardu a na ãemkoliv, co si kdo pfiinesl. Dûti

mûly dva pokusy a hodnoceny byly dle lep-

‰ího dosaÏeného ãasu. Poslední disciplína

umoÏnila dûtem popustit uzdu své fantazii

a vytvofiit si libovolná snûhová vozidla.

Celkem se soutûÏí zúãastnilo 29 dûtí ve vû-

ku do 16 let a organizátofii pfiipravili pro

v‰echny ãaj a sladké oplatky, takÏe nikdo,

ani ti poslední, neode‰li s prázdnou.

A kdo se tedy umístil na prvních tfiech mís-

tech v jednotliv˘ch kategoriích? Závodu ve

sjezdu na lyÏích se úãastnili pouze dva

chlapci:

1. ¤eguck˘ Jan

2. ¤eguck˘ Jakub

Dal‰í disciplínou byl sjezd na bobech, kte-

r˘ byl zastoupen nejvíce, a to 16 dûtmi:

1. Bilai Michal

2. Chlupsa Vlastimil

3. Sekel Tomá‰

Sjezd na snowboardu byl zastoupen pûti

závodníky s tûmito v˘sledky:

1. ·ãudla Luká‰

2. Jurá‰ Antonín

3. Jurá‰ Martin

Do jízdy na ãemkoliv se zapojilo 6 dûtí:

1. Bittner Jakub

2. Bittner Martin

3. Smetanová Tereza

Z uspofiádání celé akce mûli pofiadatelé do-

br˘ pocit, vÏdyÈ na pfiípravu mûli jen pár

dní, a proto jim spokojené úsmûvy a radost

dûtí byly nejvût‰í odmûnou za odvedenou

práci. V‰ichni pevnû vûfiíme, Ïe pfií‰tí rok

bude tûchto akcí více a s daleko vût‰í úãas-

tí dûtí neÏ tentokrát.

Fota: Libu‰e Kovafiíková, Daniel Mach
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SoutûÏ o titul pfieborníka
oddílu kuÏelek

Ve dnech 25. - 27. ledna 2005 probûhla na zdej‰í kuÏelkáfiské hernû

tradiãní soutûÏ O pfieborníka oddílu kuÏelek na 120 hodÛ sdruÏen˘ch

4 x 30. Pfiedpokládaná úãast byla niÏ‰í, neÏ se ãekalo, zato boje me-

zi hráãi byly vyrovnané aÏ do posledních hodÛ. VÏdyÈ napfiíklad me-

zi ‰est˘m a devát˘m hráãem byl rozdíl pouh˘ch tfií kolkÛ. Fandové

jednotlivé hráãe mohutnû povzbuzovali a pfii úspû‰n˘ch hodech ne-

‰etfiili potleskem. O obãerstvení bylo pro v‰echny jako obvykle po-

staráno. V̆ sledky jednotliv˘ch kategorií jsou následující:

Kategorie Pofiadí - jméno Poãet Celkové
pofiadí

Juniofii: 1. Fiury Zdenûk ml. 476 8.

2. Halko Jifií 469 10.

MuÏi: 1. ¤epka Leo‰ 519 1.

2. Vesel˘ Josef 510 2.

3. Mare‰ Roman 483 5.

4. Fiury Zdenûk st. 476 7.

5. Procházka Jifií 474 9.

6. Fiury Tomá‰ 460 12.

7. Krchov Milo‰ 458 13.

Seniofii: 1. ¤epka âestmír 504 3.

2. Dosedûl Jan 491 4.

3. Dosedûl Jaroslav 477 6.

4. Veãefia Jifií 466 11.

5. Ponãík Franti‰ek 456 14.

6. Veselka Pavel 440 15.

Îeny: 1. Anna Dosedûlová 434 16.

Daniel Mach

Velká spoleãenská událost v Bfiidliãné
Vskutku vzornû uspofiádaná spo-

leãenská událost - ples Základní

‰koly v Bfiidliãné - probûhla

v sobotu 12. února v sále

Spoleãenského domu.

Zcela vyprodan˘ sál, mnoho ro-

diãÛ ÏákÛ, pfiátel ‰koly a obãanÛ

spolu se starostou mûsta Miro-

slavem Volkem a místostarostou

Janem Bubelou ne‰etfiilo chvá-

lou nad zdafiilou a vynikající or-

ganizací celé zábavy.

Ukázalo se, Ïe pokud je opra-

vdov˘ zájem ze strany fieditelství

‰koly i mnoh˘ch pedagogÛ, dob-

rá vûc se podafií. Navíc pokud

k tomu hraje i skvûlá kapela pa-

na Kuchafie z Pivína u Prostûjo-

va, která dokáÏe ihned reagovat

na pfiání taneãníkÛ, pak je zába-

va na té nejvy‰‰í úrovni.

Závûrem je moÏné pouze dodat:

„Kdo nepfii‰el, mohl jen litovat.“  

R. Mûfiínsk˘

Seriál

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

14. Zlomeniny horní a dolní
konãetiny
(závûreãná ãást)

Zlomeniny horní konãetiny
Zavfiená zlomenina se o‰etfiuje velk˘m zpev-

Àujícím ‰átkov˘m závûsem, kter˘ je dostateã-

nû funkãní, nejrychlej‰í, ‰etrn˘ a dostupn˘.

Improvizovanû lze zlomeninu znehybnit po-

mocí odûvu.

Pfii otevfiené zlomeninû je nutná improvizace

dlahy. Konãetinu znehybÀujeme v pfiirozené,

fyziologické poloze - ohnutou v úhlu 90°

pfied tûlem.

·átkov˘ závûs horní konãetiny - k jeho zho-

tovení potfiebujeme 2 - 3 trojcípé ‰átky.

Nejprve zhotovíme tzv. velk˘ závûs. ·átek

rozloÏíme na hrudník zranûného tak, aby zá-

kladna leÏela ‰ikmo od ramene zranûné kon-

ãetiny k protilehlému pasu a vrchol ‰átku byl

pod loktem. ·etrnû ohneme zranûnou konãe-

tinu do pravého úhlu pfied tûlem. Dolní cíp

‰átku pfiehneme kolem zranûného pfiedloktí

smûrem nahoru na protilehlé nezranûné ra-

meno a za krkem oba cípy sváÏeme. Na vr-

cholu ‰átku, kter˘ je u poranûného lokte, udû-

láme uzlík nebo jej pfiehneme pfies paÏi a pfii-

pneme spínacím ‰pendlíkem. Velk˘m závû-

sem je vhodné o‰etfiit v‰echna lehãí poranûní

na horní konãetinû.

Potfiebujeme-li horní konãetinu dokonale

znehybnit, je tfieba v˘‰e popsan˘ zpÛsob do-

plnit o dal‰í ‰átek a vytvofiit tzv. velk˘ zpev-

Àující ‰átkov˘ závûs. Vrchol uvázan˘ v uzlík

je pfiiloÏen˘ na rameno poranûné horní kon-

ãetiny, základnu vedeme pod zranûn˘m pfied-

loktím. Cípy ‰átku obtoãíme kolem tûla, sva-

zujeme je na protilehlém boku a pfiitiskneme

tak poranûnou konãetinu pevnû k tûlu.

Máme-li k dispozici celkem tfii ‰átky, mÛÏe-

me v˘‰e popsané znehybnûní doplnit je‰tû

‰átkem sloÏen˘m do kravaty, kter˘ vedeme

nad poranûn˘m pfiedloktím kolem tûla.

Kombinací tfií ‰átkÛ tak vytvofiíme dokonalé

a ‰etrné znehybnûní horní konãetiny.

Zlomeniny dolní konãetiny
Zlomenou konãetinu znehybÀujeme vÏdy im-

provizovan˘mi dlahami, pfiiloÏen˘mi ze stran

konãetiny. Pokud toto nelze, nejjednodu‰‰í

náhradou fixace je staÏení dolních konãetin

k sobû, kdy dlahu vytváfií zdravá konãetina.

Konãetiny sváÏeme nejlépe trojcíp˘mi ‰átky

sloÏen˘mi do kravaty, do místa dotyku kloubÛ

(kotníky, kolena) je potfieba vloÏit mûkkou

tkaninu jako vycpávku, která brání bolesti-

v˘m otlakÛm. Pfii zlomeninû pánve a stehenní

kosti vÏdy provádíme proti‰oková opatfiení.

Improvizace dlahy - dlaha je pevná struktura,

kterou pfiikládáme k poranûné konãetinû

a tím ji znehybníme. V bûÏném Ïivotû nemá-

me standardní zdravotnické dlahy k dispozi-

ci, pro své velké rozmûry nejsou ani ve v˘ba-

vû autolékárny.

Pfii improvizaci dlahy je potfieba myslet na zá-

kladní pravidla - dlaha musí b˘t dostateãnû

dlouhá (musí pfiesahovat kloub nad a pod zlo-

meninou) a dostateãnû pevná. Nejlépe lze vy-

uÏít napfiíklad lyÏe, hÛlky, rovné vûtvû, plaÀky,

palubky, hole, de‰tníky, trubky vysavaãe apod.

Improvizovanou dlahu musíme ale vÏdy mûk-

ce obalit (ruãníkem, vsunutím do nohavice

kalhot) tak, aby druhotnû nezraÀovala. Je po-

tfieba podloÏit dlahu i vÛãi tûlu v oblasti vyãní-

vajících kloubÛ (kotníky, kolena).

Délku a tvar dlahy urãujeme podle zdravé kon-

ãetiny, délka je závislá na místû zlomeniny. Pfii

zlomeninû dolní konãetiny pfiikládáme dlahy

z boãních stran. Pfii zlomeninû bérce by mûla

dlaha dosahovat od kotníku alespoÀ do polovi-

ny stehna, zlomeninu stehenní kosti znehybÀu-

jeme vnitfiní dlahou dlouhou od kotníku k tfiís-

lu a vnûj‰í dlahou, která sahá aÏ do podpaÏí.

Pokud není k dispozici pevná improvizace

dlahy, je dostupn˘m fie‰ením pfiikr˘vka srolo-

vaná do bandalíru, kter˘ ve tvaru písmene

„U“ pfiikládáme ze stran dolní konãetiny.

Stfiední ãást bandalíru je pfiitom pod patou.

Pfiikr˘vku pevnû pfiipevníme, nejlépe trojcíp˘-

mi ‰átky v kravatû. MUDr. Pavel Srnsk˘
(Zdravotnická pfiíprava uchazeãÛ

o fiidiãsk˘ prÛkaz)

Foto: autor
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Prostor pro podnikatele

UÏiteãná informace

Firmû RD R˘mafiov byla udûlena cena roku 2004
„Spokojen˘ zákazník Moravskoslezského kraje“

Pfiedstavenstvo SdruÏení ãesk˘ch spotfiebite-
lÛ (SâS) jiÏ tfietím rokem vyhla‰uje v krajích

cenu „spokojen˘ zákazník“ s cílem vytvofiit

platformu pro propagaci firem uspokojujících

spotfiebitele.

Ocenûní SdruÏení ãesk˘ch spotfiebitelÛ vyjad-

fiuje, Ïe firma, která získala ocenûní, trvale po-

skytuje sluÏby v oboru svého podnikání v sou-

ladu s oãekáváním spotfiebitele. V rámci svého

podnikání jednak naplÀuje poÏadavky dané 

obecnû závazn˘mi platn˘-

mi právními pfiedpisy vzta-

hujícími se na podnikatele,

jmenovitû Ïivnostenského

zákona, a dále pfii poskyto-

vání sluÏeb, resp. pfii uvá-

dûní v˘robkÛ na trh má do-

stateãnû srozumitelnû de-

klarovánu jakost a spoleh-

livost a poskytuje své sluÏ-

by s odpovídající odbor-

nou úrovní prodejce, po-

skytuje potfiebné informa-

ce spotfiebitelÛm, napfi.

o zaji‰tûní odborného ser-

visu atd.

Cena SdruÏení ãesk˘ch

spotfiebitelÛ potvrzuje, Ïe pfii jejím udûlení by-

lo komisí ustavenou pfii SâS pfiihlédnuto i k to-

mu, jak˘ image firma má jak mezi spotfiebiteli,

tak i u místní a podnikatelské samosprávy.

Cena je udûlována na základû:

a) návrhu pfiedneseného ãlenem SâS;

b) návrhu pfiedneseného zástupcem místních

nebo podnikatelsk˘ch samospráv;

c) v˘sledkÛ vyhlá‰eného ‰etfiení „spokojen˘

zákazník“ provedeného úãelovû v rámci akti-

vit SâS.

Ocenûní se udûluje na dva roky. Ve v‰ech regi-

onech, kde byla cena vyhlá‰ena, pfievzali zá‰ti-

tu nad jejím pfiedáním hejtmani a ve v‰ech pfií-

padech ji pfiedávali osobnû.

Firma RD R˘mafiov, s. r. o., získala toto oce-

nûní 15. prosince 2004 za individuální pfií-

stup k zákazníkovi, vysokou kvalitu v˘robkÛ

(certifikace), odborn˘ a trval˘ servis a ceno-

vou dostupnost. V Moravskoslezském kraji

pfiedal ceny hejtman Ing. EvÏen To‰enovsk˘.

JiKo

Na téma bydlení
II. ãást

KdyÏ jste pánem
Po uzavfiení nájemní smlouvy vznikají nájem-

ci i pronajímateli urãitá práva a povinnos-
ti. Pro pronajímatele je to pfiedev‰ím povin-

nost pfiedat byt tak, aby mohl b˘t uÏíván,

a starat se o nûj. Zde jsou základní práva a po-

vinnosti pronajímatele:

Odevzdat byt nájemci ve stavu zpÛsobilém

k fiádnému uÏívání a zajistit nájemci pln˘

a neru‰en˘ v˘kon práv spojen˘ch s uÏíváním

bytu, coÏ prakticky znamená pfiedat ho se

v‰ím pfiíslu‰enstvím a vybavením. Pfiíslu‰en-

ství jsou tedy vedlej‰í místnosti, jako je WC

nebo koupelna, vybavení je potom napfiíklad

ústfiední topení. Splnûní této povinnosti se

mÛÏe nájemce doÏadovat i soudnû.

Zajistit nájemci pln˘ a neru‰en˘ v˘kon
práv spojen˘ch s uÏíváním bytu. Pronají-

matel tedy musí udrÏovat byt v takovém sta-

vu, aby ho bylo moÏné uÏívat, a dále provádí

fiádnou údrÏbu domu a jeho zafiízení. Na údrÏ-

bû bytu se mÛÏe podílet i nájemce. Rozdûlení

oprav by mûlo b˘t obsaÏené v nájemní smlou-

vû. Pokud pronajímatel ani pfies upozornûní

nájemce nesplní svoji udrÏovací povinnost,

mÛÏe nájemce závady odstranit v nezbytné

mífie a náhradu úãelnû vynaloÏen˘ch nákladÛ

poÏadovat po pronajímateli.

Pronajímatel je oprávnûn provádût stavební
úpravy bytu a jiné podstatné zmûny v bytû

pouze se souhlasem nájemce. Jen z váÏn˘ch

dÛvodÛ mÛÏe nájemce odepfiít souhlas.

Podle vyhlá‰ky Ministerstva pro místní
rozvoj ãR se bytem rozumí soubor místno-
stí, popfiípadû jednotlivá obytná místnost, kte-

ré sv˘m stavebnû technick˘m uspofiádáním

a vybavením splÀují poÏadavky na trvalé
bydlení a jsou k tomuto úãelu uÏívání urãe-
ny. Urãení vypl˘vá z kolaudaãního rozhodnu-

tí nebo z rozhodnutí stavebního úfiadu, kter˘m

byla povolena zmûna uÏívání stavby. V soula-

du s úãelem, ke kterému je byt urãen, je tfieba,

aby byl tvofien pfiedev‰ím obytn˘mi místnost-

mi. Za obytnou lze povaÏovat ãást bytu (ze-

jména ob˘vací pokoj, loÏnice, jídelna), která

je urãena k trvalému bydlení, má nejmen‰í

podlahovou plochu 8 m2 a splÀuje dal‰í pod-

mínky stanovené vyhlá‰kou. Pokud byt tvofií

jediná obytná místnost, musí mít podlahovou

plochu nejménû 16 m2.

Pfiíslu‰enství bytu jsou jednak místnosti
nacházející se v prostorách vymezen˘ch
bytem (tj. koupelna, WC, ‰atna nebo pfiedsíÀ)

a dále prostory nacházející se mimo (sklep,

dfievník nebo kolna).

Byteãek jako klícka
Stejnû jako pronajímatel i nájemce má fiadu
práv a povinností. První je samozfiejmû prá-

vo uÏívat byt, ale od nûj se odvíjí fiada povin-

ností.

Základním právem je uÏívat byt, coÏ je záro-

veÀ i povinnost. JestliÏe nájemce byt bez váÏ-

n˘ch dÛvodÛ neuÏívá nebo ho uÏívá jen ob-

ãas, mÛÏe mu b˘t smlouva vypovûzena.

Právo uÏívat spoleãné prostory domu, coÏ

jsou vchody, schodi‰tû, chodby, spoleãné bal-

kony a terasy, prádelny, su‰árny, koãárkárny,

spoleãné pÛdní a sklepní prostory, v˘tahy

a podobnû.

Nájemce má právo poÏívat plnûní, jejichÏ
poskytování je s nájmem spojeno. Jde tedy

napfiíklad o vodu nebo teplo ãi dal‰í sluÏby,

které závisejí na vybavení bytu. Dodávka ply-

nu a elektrické energie nejsou plnûní poskyto-

vaná pronajímatelem, ty si sjednává nájemce

s pfiíslu‰n˘m dodavatelem sám.

Nájemce má tedy povinnost platit nájemné
a platit pronajímateli za poskytovaná pl-
nûní.
Stejná práva, jako má nájemce, mají i oso-
by, které jsou pfiíslu‰níky domácnosti, tj.

manÏelka, dûti, druh atd. Nájemce odpovídá

za jejich chování, ale neodpovídá za chování

osoby, která se v bytû zdrÏuje jen krátkodobû,

je napfiíklad na náv‰tûvû. Souhlas pronajíma-

tele je nutn˘ jen k pfiijetí podnájemce do bytu.

Dal‰í povinností nájemce je umoÏnûní pfií-
stupu pronajímatele do bytu za úãelem
kontroly, zda nájemce vûc uÏívá fiádn˘m zpÛ-

sobem. Nesmí v‰ak b˘t nepfiimûfienû touto

kontrolou obtûÏován. Pronajímatel má nájem-

ce v dostateãném pfiedstihu upozornit, Ïe hod-

lá kontrolovat zpÛsob uÏívání bytu. Kromû

kontroly uÏívání má nájemce povinnost zpfií-

stupnit byt za úãelem instalace a údrÏby za-
fiízení pro mûfiení a regulaci tepla, teplé
a studené vody, stejnû tak i odpoãtu namûfie-

n˘ch hodnot.

Pokud chce nájemce v bytû provádût staveb-
ní úpravy, jako je zazdívání nebo zfiizování

oken, zavádûní nebo zmûny rÛzn˘ch vedení,

v˘stavba pfiíãek apod., musí mít souhlas pro-

najímatele.

Povinností nájemce je provádût bûÏné udr-
Ïovací práce a v pfiípadû potfieby oprav,

které hradí pronajímatel, má povinnost mu je

bezodkladnû nahlásit. JiKo

Foto: archiv RD R˘mafiov, s. r. o.



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2005

21

Sport

Mistrovství âR v motoskijöringu „Orion Cup 2005“ je minulostí
Mistrovství v motoskijöringu se

jelo poprvé v roce 1997 jako

Pohár âeské republiky, kter˘ vy-

hráli jezdci AMK Dobfiany v seri-

álu ãtyfi závodÛ. První oficiální

roãník mistrovství se uskuteãnil

v roce 1998 jako jedin˘ závod

v Klá‰terci nad Orlicí za úãasti 

26 startujících dvojic.

Od tohoto roku se uskuteãnilo

celkem 48 mistrovsk˘ch závodÛ,

ve kter˘ch se vystfiídala fiada zná-

m˘ch jezdcÛ i lyÏafiÛ, napfiíklad

Bohuslav Svato‰, Josef ·vorc,

Oldfiich Rous, Jan Záfieck˘, jez-

dec z endura Franti‰ek Hrobsk˘,

ze silnice Vladimír Kuba a známí

motokrosafii Petr Masafiík, Vítûz-

slav Marek a dal‰í. Nejúspû‰nûj‰í

sezóny byly v letech 1999, 2000,

2001 a 2004 jiÏ pod nov˘m ná-

zvem „Orion Cup“. V novém roã-

níku 2005 se seriál rozjel opût na-

plno, v mûsících lednu a únoru se

odjelo osm závodÛ v objemové

tfiídû 250 - 450 ccm vãetnû ãtyfi-

taktÛ do 600 ccm, obdobn˘m zpÛ-

sobem jako v uplynul˘ch sezó-

nách, tzn. postupov˘m zpÛsobem

od kvalifikaãních, opravn˘ch

a semifinálov˘ch jízd. Velkou

propagaci motoskijöringov˘m zá-

vodÛm dûlá jejich pfiím˘ úãastník,

populární zpûvák Janek Ledeck˘,

kter˘ absolvoval nûkolik závodÛ

jako zku‰en˘ lyÏafi s b˘val˘m mo-

tokrosafiem Janem FroÀkem, do-

konce ke konci sezóny sahali po

mistrovsk˘ch bodech.

Závody se jely 29. 1. v Letohra-

du, 30. 1. v Klá‰terci nad Orlicí,

6. 2. v R˘mafiovû, 12. 2. v Do-

bfianech v Orlick˘ch horách, 

13. 2. ve SnûÏném, 19. a 20. 2.

v Pûãínû a závûreãn˘ závod 26. 2.

v Horním Mûstû u R˘mafiova.

V posledním zmiÀovaném závo-

dû, kter˘ se jel na kvalitnû pfiipra-

vené trati, se oãekávaly dramatic-

ké boje o první tfii místa. V prÛ-

bûÏném pofiadí klesl na druhou

pozici Bohuslav Svato‰ s lyÏafiem

Jifiím Beãiãkou, a tak se dalo oãe-

kávat, Ïe o medailová místa sve-

dou jezdci velké boje. Na startov-

ní listinû závodu v Horním Mûstû

bylo padesát jezdcÛ. Nejlépe si

ov‰em vedl Josef Sládek s lyÏa-

fiem Jaromírem Meierem ze stáje

SMS motokrosu Holice na

Hondû 450, ti projeli cílem finá-

lové jízdy v Horním Mûstû jako

první následováni Svato‰em

a Beãiãkou z Profistavu team

Litomy‰l s Hondou 250 a tfietí se

umístili bratfii Patrik a Mirek

·rolerovi z Motor 007 Solnice na

Yamaze 250. ·rolerové získali 15

cenn˘ch bodÛ a to jim staãilo

k tomu, aby se „vyhoupli“ pfied

Svato‰e a v koneãném pofiadí

MâR Orion Cupu 2005 zvítûzili.

Bohuslav Svato‰ s Jirkou

Beãiãkou tedy neobhájili loÀsk˘

titul mistrÛ republiky a skonãili

druzí, bronzov˘ vûnec si z mist-

rovství odnesli Vítûzslav Marek

s lyÏafiem Janem Najmanem

z Orion Racing teamu Litomy‰l,

ktefií sedlali stroj znaãky KTM

250. Jen pro zajímavost, zpûvák

Janek Ledeck˘ s jezdcem Janem

FroÀkem skonãili celkovû na 

14. místû. JiKo

Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii zahájili 1. závod seriálu Grand Prix 2005
R˘mafiovská kuÏelna byla v nedûli 27. úno-

ra dûji‰tûm prvního závodu tradiãního seri-

álu tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ Grand

Prix 2005. Celoroãní soutûÏ bude probíhat

v kategoriích tûÏce postiÏené Ïeny (TPÎ),

tûÏce postiÏení muÏi (TPM), lehce postiÏe-

né Ïeny (LPÎ) a lehce postiÏení muÏi

(LPM). Pochopitelnû barvy R˘mafiova bu-

dou tak jako v pfiedchozích letech hájit na-

‰i sportovci.

Tradiãnû nejlépe odstartoval v prvním zá-

vodû Zdenûk Doãkálek v kategorii TPM,

kter˘ si ziskem 559 shozen˘mi kolky zajis-

til s velk˘m náskokem prvenství pfied dru-

h˘m Janem Orálkem z Mety Opava a tfietím

Jaroslavem Horáãkem z Olympie Bruntál.

Z na‰ich tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ se

v této kategorii dále umístili na osmém

místû Miroslav Grebenár a na devátém

Josef Lutz.

V kategorii TPÎ a LPÎ nemá na‰e mûsto za-

stoupení, zato kategorie LPM pfiinesla pfie-

kvapení v podobû 4. místa Karla Forceka.

Na 9. místû skonãil Ivo Mrhal. Na pfiedních

pozicích zabojovali tentokrát sportovci

z âKD Blansko (1. Petr Kumstát, 2. Jan

·merda a 3. Theodor Vícha z Mety Opava).

Nutno fiíci, Ïe na ZdeÀka Doãkálka a Karla

Forceka coby ãleny reprezentaãního t˘mu

ãeká v pátek 25. bfiezna pfied odjezdem na

Slovensko pfiípravn˘ zápas proti Blansku,

kter˘ se odehraje tentokrát na kuÏelnû hos-

tÛ a oba reprezentanti v Blansku zÛstanou,

protoÏe o den pozdûji (26. 3.) bude tamtéÏ

pokraãovat druh˘ závod Grand Prix 2005.

První nedûlní závod Grand Prix 2005 na r˘-

mafiovské kuÏelnû by se neobe‰el bez vy-

datné pomoci sponzorÛ. Organizátofii proto

dûkují firmám, organizacím ãi jednotlivcÛm

za sponzorské dary: Amin Velká ·táhle,

Auto color Design, s. r. o., Autobazar Petr

La‰ák, Elektro Bernátek, Elektro Medek -

Bfiidliãná, Hotel Slunce - Karel Vala,

Kluzák - Zelen˘, Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov,

Pipa klempífiství, s. r. o., Katr Stará Ves,

Unisco cz, s. r. o., Bfiidliãná - v˘roba odûvÛ,

Uniservis Velká ·táhle - Josef Mereìa, hos-

poda Pod Ka‰tany - Velká ·táhle, Jan Bula

- stavební a obchodní ãinnost, B. P. Design

- reklamní agentura - Baslar, RD R˘mafiov,

s. r. o. a Franti‰ek Ziegler. JiKo

Fota: Miroslav Dulaj
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KuÏelkáfiky napravily v ·umperku ‰patnou reputaci
KuÏelkáfiské soutûÏe mají za se-

bou 17. kolo. PfiestoÏe epidemie

chfiipky a nepfiíznivé poãasí za-

sáhly celou republiku, odkládaly

se pouze dva zápasy.

Nejslab‰í domácí v˘kon ‰umper-

sk˘ch Ïen v sobotním zápase 

19. února nemohl vést k niãemu

jinému neÏ ke ztrátû bodÛ. ·patnû

zaãala utkání Marie Vojtková

a nekladla r˘mafiovské Ivanû

Schreiberové skoro Ïádn˘ odpor.

Na‰tûstí pro domácí Ïeny si na

druhé stranû podobnû vedla Petra

Kfiimská, a tak Eli‰ka Dokoupi-

lová srovnala nejen na body, ale

i na kuÏelky. Témûfi jako pfies ko-

pírák probíhala i prostfiední dvoji-

ce. Slabé v˘kony ZdeÀky Weine-

rové a Lenky Kubové a v˘hry té-

mûfi shodn˘m rozdílem Katefiiny

Bezdíãkové a Romany Meziho-

rákové. 2:2 a o jedinou kuÏelku

vedlo domácí druÏstvo. AÏ v závû-

ru se mûli diváci na co koukat.

Jestli ale byli spokojeni? ToÈ otáz-

ka. Domácí Vendula ·ebestová

a zvlá‰tû Andrea Tatou‰ková neza-

hrály ‰patnû. Miroslava Paulerová

podpofiená Vûrou Tomanovou mû-

la den. Rekord kuÏelny v ·um-

perku pfiekonala Miroslava Paule-

rová (573) a to znamenalo i velice

cenné body pro r˘mafiovské druÏ-

stvo. ·umperk - R˘mafiov 3:5

(13,0:11,0).

Dal‰í, 18. kolo se hrálo v sobotu

5. bfiezna (po redakãní uzávûr-
ce). Do konce jarní soutûÏe zb˘-

vá je‰tû pût velmi zajímav˘ch

kol, ve kter˘ch se bude rozhodo-

vat jak o sestupujících do niÏ‰ích

soutûÏí, tak o postupujících do

vy‰‰ích soutûÏí.

Tabulka druÏstev Ïen - 1. liga (po 17. kole)
1. KK Slavia Praha 18 17 0 1 118,5:25,5 302,0:130,0 3105 34

2. KK Zábfieh 18 17 0 1 117,0:27,0 292,0:140,0 3113 34

3. SKK Jiãín 17 11 0 6 82,0:54,0 220,5:187,5 3000 22

4. TJ âKD Blansko 17 9 0 8 68,0:68,0 196,5:211,5 2966 18

5. SKK Primátor Náchod 17 8 1 8 68,0:68,0 200,5:207,5 2987 17

6. KK KromûfiíÏ 18 7 1 10 63,5:80,5 207,0:225,0 2963 15

7. KK Slovan Jirkov 18 7 1 10 60,5:83,5 195,0:237,0 2949 15

8. KK ·umperk 17 7 0 10 65,5:70,5 200,0:208,0 2976 14

9. TJ Spartak Pfierov 17 6 0 11 54,0:82,0 179,5:228,5 2922 12

10. TJ Jiskra R˘mafiov 17 5 1 11 52,0:84,0 178,0:230,0 2991 11

11. TJ Vala‰ské Mezifiíãí 17 5 0 12 50,0:86,0 175,5:232,5 2960 10

12. TJ Spartak Pelhfiimov 17 3 0 14 33,0:103,0 149,5:258,5 2868 6

Tabulka druÏstev muÏÛ - 2. liga (po 17. kole)
1. KK Zábfieh 17 14 0 3 93,0:43,0 236,5:171,5 3176 28

2. TJ Jiskra R˘mafiov 17 12 0 5 79,5:56,5 204,5:203,5 3173 24

3. KK MS Brno „B“ 17 10 2 5 79,0:57,0 222,0:186,0 3143 22

4. SKK Jiãín 17 10 0 7 77,0:59,0 211,0:197,0 3079 20

5. TJ âKD Blansko „A“ 17 9 0 8 68,0:68,0 212,0:196,0 3103 18

6. TJ Sok. Michálkovice 16 8 0 8 60,0:68,0 189,0:195,0 3145 16

7. KK Hagemann Op. „B“ 17 6 2 9 65,0:71,0 200,0:208,0 3085 14

8. TJ Start Rychnov n./K. 16 7 0 9 59,5:68,5 181,5:202,5 3175 14

9. Sokol Pfiemyslovice 17 6 1 10 63,0:73,0 184,0:224,0 3107 13

10. KK PSJ Jihlava „A“ 17 6 0 11 55,0:81,0 188,0:220,0 3037 12

11. KK ·umperk 17 5 1 11 59,0:77,0 208,5:199,5 3138 11

12. TJ âKD Blansko „B“ 17 5 0 12 50,0:86,0 184,0:224,0 3029 10

Na‰i druholigoví hráãi TJ

Jiskra R˘mafiov hostili v sobo-

tu 19. února kuÏelkáfie ze

Sokola Pfiemyslovice, ktefií

jsou v pásmu druÏstev ohroÏe-

n˘ch sestupem a potfiebují bo-

dy jako sÛl. V R˘mafiovû bojo-

vali a dlouho to pro nû vypada-

lo dobfie. Po dvou tfietinách ut-

kání dokonce vedli 3:1, kdyÏ

ve druhé ãtverce podal v˘bor-

n˘ v˘kon (579) Vojtûch Jurní-

ãek, kter˘ porazil domácího

Antonína Sochora. V závûru

v‰ak potvrdili v˘bornou formu

R˘mafiováci Karel Sigmund

s Milanem Dûdáãkem, ktefií

patfií k oporám domácího t˘-

mu. Oba pfiehráli hostující hrá-

ãe, smazali náskok hostujícího

druÏstva a zajistili tak Jiskfie

R˘mafiov zaslouÏené vítûzství

(R˘mafiov - Pfiemyslovice 5:3

(13,5:10,5). JiKo

R˘mafiov‰tí desetibojafii bojovali u zelen˘ch stolÛ
V sobotu 5. 3. 2005 probûhla v tûlocviãnû na Národní ulici sedmá

disciplína leto‰ního R˘mafiovského desetiboje - stolní tenis. Samotná

soutûÏ byla jako vÏdy velmi zajímavá a pro dobré umístûní bylo nut-

né svádût urputné boje. Dík za vynikající organizaci a prÛbûh celé

soutûÏe patfií BroÀovi Rektofiíkovi.

U Ïen v kategorii A se projevuje pokles v úãasti na jednotliv˘ch dis-

ciplínách. Do tûlocviãny jich pfii‰lo jen pût. Zvítûzila Olinka Valová

pfied Janou Pitorovou a Hankou Hájkovou.

Vítûzka kategorie Ïen B Majka Pitorová potvrdila svou vynikající

formu a postupnû zdolala v‰ech deset soupefiek ve své kategorii.

Stfiíbro si vybojovala Markéta Míãková, bronz pak Alena Jurá‰ová.

Nejvût‰í boje byly svedeny v kategorii muÏÛ A, která byla nejsilnûji

obsazenou kategorií. K zelen˘m stolÛm si to pfii‰lo rozdat 20 borcÛ.

Z jejich klání vy‰el vítûznû BroÀa Rektofiík pfied Romanem La‰ákem

a Liborem Stachem.

U muÏÛ kategorie B jsou svádûny neúprosné boje o kaÏd˘ bod ve v‰ech

disciplínách. Nejinak tomu bylo i ve stolním tenisu. Tentokrát vy‰el

z bojÛ vítûznû Láìa Chladn˘ pfied Jardou Lachnitem a Ivo‰em Volkem.

Pro vítûzství v kategorii C si opût pfii‰el Va‰ek Orlík, druhé místo ob-

sadil Tonda Koneãn˘, tfietí skonãil Josef Volek.

Nyní budou následovat atletické disciplíny. JelikoÏ není zfiejmé, jak

dlouho bude je‰tû paní Zima kralovat, termín dal‰í disciplíny bude

upfiesnûn aÏ v mûsíci dubnu.

A jak vypadá celkové pofiadí po sedmi disciplínách?

1. místo 2. místo 3. místo
Îeny A Pitorová Jana Valová Marcela Hájková Hana

Îeny B Sovi‰ová Eva Míãková Markéta Jurá‰ová Alena 

MuÏi A Kistan Vladimír Sovi‰ Ivo Egida Miroslav

MuÏi B Sovi‰ Ivan Volek Ivo Hofman Jaroslav

MuÏi C Smetana Vojtûch Dfievo Josef Koneãn˘ Antonín

Pfiipravila Alena Jurá‰ová
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Termínová listina mistrovsk˘ch fotbalov˘ch utkání - Jaro 2005
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V Nové Vsi se jelo MâR v biatlonu Ïactva
Ve dnech 19. - 20. února se ve

sportovním areálu Klubu policie

Olomouc v Nové Vsi konalo

Mistrovství âeské republiky v bi-

atlonu Ïactva. Uspofiádání soutûÏe

bylo âesk˘m svazem biatlonu

Praha svûfieno Klubu biatlonu

z Bfiidliãné.

Hned v úvodu je nutno sdûlit, Ïe

se mistrovství po v‰ech stránkách

vydafiilo. Pfiitom je ale tfieba vidût,

za jak˘ch podmínek se celá akce

pfiipravovala. V Bfiidliãné dlouho-

dobû pÛsobí kolektiv nad‰encÛ,

ktefií tomuto sportovnímu odvûtví

upsali svÛj Ïivot. NejenÏe vycho-

vávají mladé adepty reprezentace

v biatlonu, ale od ‰edesát˘ch let

minulého století za postupného

omlazování sv˘ch fiad pfiipravují

na R˘mafiovsku i vrcholné spor-

tovní podniky, od krajsk˘ch sou-

tûÏí pfies závody âeského poháru

aÏ po mistrovství âR.

Nejinak tomu bylo i pfii posled-

ním mistrovství. Pfies mimofiád-

nou snûhovou nadílku a s tím spo-

jené problémy se podafiilo vãas

pfiipravit kvalitní bûÏecké tratû

a stfielnici k provedení soutûÏe,

coÏ pfiedstavovalo dlouhodobou

soustfiedûnou pfiípravu a v závûru

témûfi t˘denní úmornou práci po-

fiadatelÛ na zabezpeãení regulér-

ních podmínek pro úãastníky

mistrovství. Na pfiípravû a prove-

dení celé akce se podílelo pfies se-

dmdesát pofiadatelÛ a rozhodãích

a soutûÏe se zúãastnilo témûfi 100

závodníkÛ s doprovodem z jede-

nácti klubÛ biatlonu z celé âR.

Vedle pofiadatelÛ zaslouÏí podû-

kování také Klub policie

Olomouc, v jehoÏ stfiedisku se ce-

lá akce uskuteãnila, a obec Dolní

Moravice, jejíÏ starosta zabezpe-

ãil po celou dobu pfiípravy a sa-

motn˘ch závodÛ sjízdnost komu-

nikace k závodi‰ti. Zvlá‰È je nutno

podûkovat SdruÏení cestovního

ruchu Jeseníky za poskytnutí rol-

by pro úpravu tratí, stfielnice a ce-

lého závodi‰tû.

Vedle nesporného pofiadatelského

úspûchu, jak˘m uspofiádání

Mistrovství âR v biatlonu ÏákÛ

pro pofiádající klub bylo, tû‰í i ús-

pûch v podobû umístûní Klubu bi-

atlonu Bfiidliãná na celkovém tfie-

tím místû v seriálu âeského pohá-

ru v biatlonu Ïactva v sezónû

2004 - 2005 hned za velkokluby

z Letohradu a Jilemnice.

Právû ukonãené Mistrovství âR

v biatlonu v Nové Vsi bylo dob-

rou propagací práce na‰ich lidí,

spolupráce organizací i obcí a ve

svém dÛsledku v˘znamnou pro-

pagací R˘mafiovska a JeseníkÛ

v rámci celé âR. Ukazuje se, Ïe

spojením nad‰ení, sil a prostfied-

kÛ se dá dosáhnout v˘znamn˘ch

úspûchÛ i ve ztíÏen˘ch podmín-

kách.  Miroslav Volek

V˘sledková listina MâR v biatlonu Ïactva
Tabulky uvádûjí první tfii nejlep‰í biatlonisty a umístûní nejlep‰ích biatlonistÛ z regionu R˘mafiovska.

Rychlostní závod - 19. 2. 2005  Bfiidliãná - Nová Ves Závod s hromadn˘m startem - 20. 2. 2005 Bfiidliãná - Nová Ves

Foto: archiv Klub biatlonu Bfiidliãná
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Hokejisté zavr‰ili okresní pfiebor
V únoru skonãil okresní pfiebor muÏÛ TJ Jiskra R˘mafiov v ledním ho-

keji. I pfiesto, Ïe r˘mafiovské muÏstvo bojovalo na ãele tabulky s celky

Bruntálu, Horního Bene‰ova a Krnova, nakonec díky hor‰ímu skóre

skonãilo na ãtvrtém místû. Vinu na koneãném v˘sledku nese také ne-

pravidelnost tréninkÛ, protoÏe zatímco v‰ichni favorité kromû hokejis-

tÛ z R˘mafiova trénovali na vlastní umûlé ledové plo‰e, teprve v polo-

vinû ledna mohli hráãi z Jiskry nastoupit na svou pfiírodní ledovou plo-

chu a to bylo jiÏ pfiíli‰ pozdû na to, aby se dohánûl ztracen˘ tréninkov˘

ãas. I pfies tyto problémy dokázal ná‰ hokejov˘ celek, Ïe patfií fiadu let

ke ‰piãce okresního pfieboru. Vybudování r˘mafiovské umûlé ledové

plochy snad pfiinese hráãÛm i lep‰í v˘sledky a nadûji na úãast ve vy‰-

‰ích soutûÏích, které kdysi hrávali. Kádr i základnu na to ostatnû mají.

Koneãná tabulka okresního pfieboru muÏÛ:

1. Horní Bene‰ov 10 1 2 119:55 21

2. TS Orli Bruntál 9 1 3 141:55 19

3. Îraloci Krnov 9 0 4 107:81 18

4. TJ Jiskra R˘mafiov 8 2 3 87:44 18
5. Oceláfii Bruntál 6 1 6 69: 63 13

6. Nezmafii Bruntál 3 1 9 61:109 7

7. M. Morávka 2 0 12 49:133 4

8. TuãÀáci Krnov 1 0 12 38:138 2

Ostravsk˘ oblastní pfiebor v ledním hokeji ukonãili i Ïáci TJ Jiskra

R˘mafiov, ktefií nehledû na umístûní velmi dobfie reprezentovali r˘-

mafiovsk˘ region. Sv˘m soupefiÛm nedali nic „zadarmo“, i pfiesto, Ïe

na‰im hokejov˘m nadûjím pfiezdívali „rybníãkáfii“.

Hokejová sezóna skonãila a jiÏ nyní je oddíl ledního hokeje TJ Jiskra

v oãekávání té pfií‰tí 2005 - 2006, která snad pfiinese vût‰í úspûchy,

uÏ proto, Ïe se jeho ãlenové budou prohánût na vlastní umûlé ledové

plo‰e. Hokejisté dûkují za uplynulou sezónu trenérÛm Josefu

Janekovi, Bronislavu RoÏÀákovi, Antonínu ·rutkovi, Vratislavu

a Janu Pfiecechtûlov˘m a také jejich manÏelkám, které jim byly vel-

kou oporou. 

Závûreãné v˘sledky meziokresního pfieboru v ledním hokeji
sezóna 2004 - 2005 fiízeného OVV SLH v Bruntále

Koneãná tabulka skupiny A:

1. TJ H. Bene‰ov B 14 11 1 2 124:54 23 bodÛ

2. TS Orli Bruntál 14 9 2 3 148:59 20

3. TJ Jiskra R˘mafiov 14 9 2 3 98:60 20
4. SK Îraloci Lodûnice 14 10 0 4 112:90 20

5. HC Oceláfii Bruntál 14 6 2 6 73:72 14

6. HC Nezmafii Bruntál 14 3 1 10 63:114 7

7. HC Kovárna M. Morávka 14 2 0 12 49:133 4

8. HC TuãÀáci Krnov 14 2 0 12 49:145 4

O umístûní na 2. - 4. místû rozhodly pfii stejném poãtu bodÛ v˘sled-

ky vzájemn˘ch utkání tfií druÏstev, jak to stanoví soutûÏní fiád pro led-

ní hokej, stejnû tak pfii umístûní na 7. - 8. místû.

Koneãná tabulka skupiny B:

1. HC Lomnice 12 11 0 1 118:29 22 bodÛ

2. HC Bohema Zlaté Hory 12 8 0 4 91:67 16

3. HC Hartis Bruntál 12 7 1 4 63:50 15

4. HC Îelezná 12 7 1 4 71:38 15

5. HC Svobodné Hefimanice 12 5 2 5 58:73 12

6. SK Medvûdi R˘mafiov 12 2 0 10 41:81 4
7. HC Kodiak M. Beroun 12 0 0 12 19:115 0

O umístûní na 3. - 4. místû této skupiny rozhodly vzájemné zápasy

pfii rovnosti bodÛ v˘‰e uveden˘ch druÏstev jak stanoví soutûÏní fiád

pro lední hokej.

O zpÛsobu sestupu z 8. místa skupiny „A“ a postupu z 1. místa sku-

piny „B“ bude rozhodnuto na valné hromadû zúãastnûn˘ch zástupcÛ

v‰ech druÏstev okresního pfieboru muÏÛ v Bruntále.

Za oddíl LH TJ Jiskra Martin Ftáãek

FIT SOBOTA
- AKTIVNù PROTI CELULITIDù

Sportovní klub Studio Sport

a zdraví nabídl v sobotu 19. úno-

ra r˘mafiovsk˘m Ïenám kom-

plexní program boje s celuliti-

dou zpracovan˘ dietní sestrou,

kosmetiãkou a kondiãním spe-

cialistou. V‰echny úãastnice

akce získaly mnoho informací

o tomto zdravotnû-kosmetic-

kém problému a vyhlásily celu-

litidû i nadváze válku dvouho-

dinov˘m cviãením pod vede-

ním profi cviãitelek Olgy

a Lídy.

Spalování tukÛ pfii interval-
aerobiku 

P-class cviãení na problémové partie
Fota: archiv SK Studio Sport a zdraví

Pfiíjemnû unavené a s dobr˘m pocitem, Ïe udûlaly nûco pro své zdra-

ví, odcházely Ïeny z tûlocviãny pod kostelem. V‰echny se tû‰í na dal-

‰í FIT SOBOTU v dubnu.

Jaké bude Ïhavé téma ...???

Pi‰te, co vás zajímá. Své námûty a pfiání zasílejte do 20. 3. 2005 na

adresu:

SK Studio Sport a zdraví, ÎiÏkova 31, 795 01 R˘mafiov, tel. 554 212 346.

Zdenûk KfiíÏka, president SK

Poháry za pfiesnou mu‰ku
Dvûma poháry se py‰ní stfielec Vladimír Novotn˘, dfiívûj‰í

R˘mafiovan (mnozí jej znají jako ãlena hudební kapely Dynamic), za

své úspûchy v loÀském roce. Putovní pohár starosty mûsta Bruntálu

získal za vítûzství v pátém roãníku této soutûÏe. Ve tfiech disciplínách

ve stfielbû z velkoráÏní pistole

a revolveru získal 212 bodÛ.

Druh˘ byl Petr Meca a tfietí

Miloslav Bure‰. SoutûÏe se

zúãastnila i mûstská policie

a justiãní stráÏ ve vefiejné

podzemní stfielnici ASTRA

v Bruntále.

Dal‰í pohár náleÏí Vladimíru

Novotnému za prvenství

v ‰estém roãníku celoroãní

soutûÏe O pohár stfielnice

ASTRA v Bruntále. Mezi ãty-

fiiadvaceti stfielci nasbíral 1351

bodÛ za nejlep‰ích ‰est v˘sled-

kÛ. Druh˘ byl Jifií Grund

s 1248 body a tfietí Karel

Dohnal s 1200 body. -dd-

Ze stolního tenisu
R˘mafiov - Jedlí 13:5
V̆ razné vítûzství nad ãtvrt˘m druÏstvem tabulky krajského pfieboru

2. tfiídy

R˘mafiov - Dubicko 15:3
Dal‰í vítûzství, o které se v˘raznû zaslouÏil Ale‰ Polák a Vojta JanÛ.

Bronislav Rektofiík

Foto: Dita Dulovcová
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Úspûchy nadûjí r˘mafiovského bûÏeckého lyÏování
V nedûli 6. bfiezna se na lyÏafisk˘ch tratích v Nové Vsi jel poslední,

ãtvrt˘ závod Moravského poháru. âím více, tím lépe (rozumûj závodÛ)

v tomto pfiípadû platilo o r˘mafiovsk˘ch nadûjích. V kategorii mlad‰ích

ÏákyÀ se mezi nejlep‰í uÏ pravidelnû fiadí Simona Bálková, která s pÛl-

minutovou ztrátou skonãila pátá. V kategorii star‰ích Ïáãek koneãnû 

ukázala Hanka Maãudová, co v ní je a vybojovala si skvûl˘m v˘konem

stfiíbrnou pfiíãku. Kategorie star‰ích ÏákÛ patfií v na‰em oddílu k tûm

nejsilnûj‰ím, a to co se poãtu i v˘konu t˘ãe. Skupina borcÛ - Vörö‰,

Furik, ·vikruha, Macháãek pravidelnû útoãí na pfiíãky nejvy‰‰í. V pfie-

hledu v˘sledkÛ uvádíme vÏdy první tfii a nejlep‰í R˘mafiováky:

Îaãky mlad‰í:
1. Tomeãková Sobotín

2. Kováãová Bfiidliãná

3. Heczková Mosty

5. Bálková R˘mafiov

8. Návratová R˘mafiov

11. Kistanová R˘mafiov

Îaãky star‰í:
1. StodÛlková Vefiovice

2. Maãudová R˘mafiov

3. Kluzová Dolní Lomná

6. Tomovová R˘mafiov

7. Fofová R˘mafiov

9. Loubalová R˘mafiov

10. Smisitelová R˘mafiov

12. BaÈková R˘mafiov

Dorostenky mlad‰í:
1. Stonawská Dolní Lomná

2. Adamíková Tfiinec

3. Sikorová Mosty

5. Vörö‰ová R˘mafiov

6. ·opíková R˘mafiov

7. Bur‰íková R˘mafiov

6. ·opíková R˘mafiov

7. Bur‰íková R˘mafiov

Juniorky, Ïeny:
1. Koláfiová ·umperk

2. Galíková Mor. Beroun

3. Kubisková Bruntál

Juniofii, muÏi:
1. Sedláãek ·umperk

2. Bfiezina ·umperk

3. Ka‰par ·umperk

8. Ziegler R˘mafiov

Îáci mlad‰í:
1. Teofil Mosty

2. Svider Tfiinec

3. âáÀ Vefiovice

13. Pech R˘mafiov

14. Kautz R˘mafiov

15. Machaã R˘mafiov

16. Kobolka R˘mafiov

18. ·a‰inka R˘mafiov

19. Fréhar R˘mafiov

Îáci star‰í:
1. Václavík Bfiidliãná

2. Gorzolka Tfiinec

3. Kupka Bfiidliãná

6. Furik R˘mafiov

7. ·vikruha R˘mafiov

8. Vörö‰ R˘mafiov

9. Macháãek R˘mafiov

11. Bocián R˘mafiov

12. Keclík R˘mafiov

13. Ondrá‰ek R˘mafiov

Dorostenci mlad‰í:
1. Axmann ·umperk

2. BartoÀ Vefiovice

3. Kautz ·umperk

9. Kytlica R˘mafiov

10. Hnát R˘mafiov

11. Pecha R˘mafiov

12. Pospí‰il R˘mafiov

13. Keller R˘mafiov

Dorostenci star‰í:
1. Sijka Vrbno p. P.

2. S˘kora Vrbno p. P.

3. Vykoukal R˘mafiov

4. Koláfi R˘mafiov

O t˘den dfiíve se v Novém Mûstû na Moravû konal dal‰í závod mist-

rovství republiky star‰ích ÏákÛ a ÏákyÀ, R˘mafiováci se opût neztra-

tili. Michal Furik obsadil 13. a Zdenûk Macháãek 27. pfiíãku v kate-

gorii chlapci narozen˘ch v roce 1992, v kategorii borcÛ o rok star-

‰ích skonãil Radek Vörö‰ 37. a Radek ·vikruha 47. Obû chlapecké

kategorie byly obsazeny témûfi ‰edesáti závodníky.

V kategorii dívek roãníku 1992 skonãila Hana Maãudová 20., ve

star‰í kategorii Evãa Tomovová 29.

Velice potû‰iteln˘ v˘kon pfiinesla na‰e chlapecká ‰tafeta ve sloÏení

Vörö‰, ·vikruha, Furik, která vybojovala po skvûlém v˘konu 

15. místo z celkového poãtu 31 ‰tafet. V‰em ‰esti na‰im lyÏafisk˘m

nadûjím blahopfiejeme a dûkujeme za vzornou reprezentaci mûsta

R˘mafiova. Vlastimil Baran

ZDRAVÁ V¯ÎIVA
Tradiãní ãínská medicína

100% pfiírodní produkty, kosmetika
¤ízená a kontrolovaná detoxikace

V·E PRO ZAHRÁDKÁ¤E
Kde?

Prodejna ZAHRÁDKÁ¤
Národní 31 (u pekárny), R˘mafiov

!!! NOV¯ SORTIMENT!!!
Z Mistrovství âeské republiky Fota: archiv Z· R˘mafiov

Hana Maãudová
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!!! Nově otevřená provozovna !!!

Telefon: 731 455 425
E-mail: bodyfit.l.kaplanova@centrum.cz

Body Fit
posilovna - solárium
na Palackého ulici 43, R˘mafiov

zahájen provoz horizontálního Solária
UWE Black Power

- klimatizace
- speciální obliãejové v˘bojky
- pfiídavné ventilátory
- odpoãítávání opalovacích minut
- prodej solární kosmetiky

FITNESS CENTRUM
- posilovací stroje firmy LAX
- aerobní zóna
- fitness bar
- prodej sportovní v˘Ïivy a nápojÛ
- ‰atny, sprchy, sociální zafiízení

Provozní doba:
Po - Pá  13.00 - 21.00
So - Ne  Zavfieno

Soukromá fiádková inzerce

STARÉ POHLEDNICE do roku 1945 (tj. mal˘ formát)
DOB¤E ZAPLATÍM!

Tel.: 608 420 808

Prodej
Prodám funkãní automatickou praãku Tatramat 246 mini, vrchní

plnûní, na teplou i studenou vodu, náplÀ 4,5 kg prádla. Rozmûr 

70 x 60 x 50 cm. Cena: 2 500 Kã. Informace na tel.: 554 211 638

nebo 605 872 858.

Slevy bruslí, lyÏí, bûÏek
nového i pouÏitého
sportovního zboÏí

VyuÏijete je‰tû letos
- zima je‰tû nekonãí!

SSSS EEEE ZZZZ OOOO NNNN NNNN ÍÍÍÍ

VVVV ¯̄̄̄PPPPRRRROOOODDDDEEEE JJJJ

Husova 3, R˘mafiov, tel.: 777 121 919



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 + slevová karta na benzin Benzin Plus ZDARMA

• Ke kaÏdému vozu pohonné hmoty v hodnotû 1000 Kã •

• 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 toto-
žnosti, 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

·koda Felicia Combi 1.6
GLX, 55 kW, klima, r. v. 1997,
78 tis. km, CD, centrál, imo-
bilizér. Cena: 118 900 Kã.

·koda Octavia Combi 1.9TDi
Eleg., klima, r. v. 2000, 142 tis. km,
2x airbag, ABS, el. v˘bava, palub.
poã. a dal‰í. Cena: 288 000 Kã.

Honda HR - V 1.6 4x4, klima, 
1. majitel, r. v. 2001, 2x airbag,
ABS, CD + rádio, el. okna, taÏné,
centrál. Cena: 243 000 Kã + DPH.

·koda Octavia 1.8 20V SLX, 1.maj.,
r. v. 1997, 54 tis. km, 2x airbag, ABS,
rádio, centrál, el. v˘bava, posilovaã
fiízení a dal‰í. Cena: 179 000 Kã.

·koda Felicia Combi LX 1.9 D,
47 kW, r. v. 1998, 92 tis. km, rá-
dio, imobilizér, posilovaã fiízení,
taÏné. Cena: 129 500 Kã.

Mazda Premacy 2.0 DIDT, r. v. 2000,
106 800 km, klima, 4x airbag, ABS,
centrál, imob., el. v˘bava, posilovaã
fiízení. Cena: 269 000 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 TDDi kli-
ma,1. maj. r. v. 2001, 101 tis. km,
4x airbag, ABS, CD, centrál, el.
okna a dal‰í. Cena: 259 000 Kã.

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

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 Brava 1.6 16V, 1. majitel,
r. v. 1998, 102 400 km, rádio,
imob., el. okna, posilovaã fiíze-
ní. Cena: 128 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 GLXi LPG,
1. majitel, r. v. 1998, 86 900
km, rádio, centrál, imobilizér.
Cena: 129 000 Kã.

Ford Fiesta 1.8 D - 1. majitel, 
r. v. 1998, 60 tis. km, klima, 2x
airbag, centrál, imob, el. okna, po-
sil. fiízení. Cena: 129 500 Kã. 

·koda Superb 1.9 TDI, 96 kW, 
1. maj., r. v. 2002, 129 tis. km, klima,
4x airbag, ASR, ABS, el. v˘bava,
centrál a dal‰í. Cena: 437 000 Kã.

Ford Escort 1.8 16V klima, 
1. maj., r. v. 1998, 78 tis. km, 2x
airbag, ABS, CD, el. okna, posil.
fiíz., centrál. Cena: 138 000 Kã.

Renault Mégane Classic 1.6,
r. v. 1997, airbag, rádio, 
imob., posil. fiízení, el. okna,
centrál. Cena: 109 900 Kã.

Peugeot 406 Combi 2.2 Hdi, 98 kW,
r. v. 2001, 115 tis. km, aut. klima, 
airbagy, ASR, ABS, pal. poã., senz.
stûr., el. v˘bava. Cena: 269 000 Kã.

Fiat Brava S 1.4 12V, 1. ma-
jitel, r. v. 1997, 103 700 km,
klima, imobilizér, posil. fiízení.
Cena: 119 000 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi Classic
44 kW, r. v. 2000, 56 tis. km, a-
irbag, rádio, centrál, imobilizér,
posil. fiízení. Cena: 179 000 Kã.

·koda Fabia 1.9 TDi PD Comfort, 1.
maj., r. v. 2000, 59 tis. km, 2x 
airbag, ASR, ABS, rádio, palub. poã.,
centrál a dal‰í. Cena: 219 000 Kã.

·koda Fabia 1.4 Mpi, 1. maji-
tel, serv. kniha, r. v. 2000, 87
tis. km, airbag, centrál, rádio,
posil. fiízení. Cena: 188 900 Kã.

Fiat Seicento Suite 1.2, 3dvéfiov˘,
r. v. 2000, 65 tis. km, klima, 2x
airbag, centrál, imob., el. okna,
posil. fiízení. Cena: 99 000 Kã.

·koda Fabia 1.0 Junior, 1. ma-
jitel, r. v. 2002, 44 150 km, air-
bag, rádio, imobilizér. 
Cena: 169 000 Kã.

Ford Mondeo Combi 2.0 TDDi, klima,
r. v. 2001, 109 tis. km, 8x airbag, ABS,
CD, rádio, el. v˘bava, palub. poã.,
centrál a dal‰í. Cena: 299 000 Kã.

Peugeot 607 2.2 Hdi, 1. maj., r. v. 2001,
110 tis. km, aut. klima, 8x airbag, ESP,
ASR, ABS, plná v˘b., ind. park., senz.
stûraãÛ aj. Cena: 479 000 Kã.

Mercedes-Benz E 270 Cdi, automat, 
1. maj., r. v. 2001, 178 tis. km, klima,
6x airbag, ESP, ASR, ABS, CD, plná
v˘bava, tempomat. Cena: 589 000 Kã.


