
O dopravní obslužnosti
jednali starostové s ná-
městkem P. Lukšou

V D. Moravici byl 30. září
slavnostně otevřen Do-
mov odpočinku ve stáří

30. ročník Rýmařovského desetiboje pokračo-
val druhou disciplínou - během na 1 kilometr

RÝMAŘOVSKÝ
HORIZONT

17/2005

Ročník VII. Vyšlo 14. 10. 2005                                        Cena 10 Kč

Přindišovy kresby a Václavkova počítačová gra-
fika jsou k vidění na výstavě v Galerii Octopus

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska
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Aktuálnû z mûsta

Podzim Ïivota budou lidé trávit v dÛstojném prostfiedí
V úter˘ 4. fiíjna se do Domova

odpoãinku ve stáfií (DOS) v Dolní

Moravici zaãali stûhovat první 

obyvatelé. JiÏ v pátek 30. záfií

v dopoledních hodinách se usku-

teãnilo jeho slavnostní otevfiení

za pfiítomnosti zástupcÛ církví,

ministerstva práce a sociálních

vûcí, starostÛ obcí a mûst, pfied-

stavitelÛ KDU-âSL a dal‰ích.

„Populace na R˘mafiovsku stár-
ne, potfiebuje kvalitní péãi a o ni
se musí postarat spoleãnost stej-
nû jako obce a mûsta. Pfieji fiedi-
telce Diakonie âeskobratrské
církve evangelické Marcele
StaÀkové hodnû ‰tûstí v dal‰ím
úsilí, a obyvatelÛm domova spo-
kojenost a pfiíjemn˘ pobyt,“ fiekl

v úvodu pfied pfiestfiiÏením pásky

námûstek ministra práce a soci-

álních vûcí Jifií Hofman.

Domovu poÏehnal a vysvûtil jej

dfiívûj‰í r˘mafiovsk˘ faráfi Stani-

slav Kotláfi, kter˘ stál u poãátku

projektu DOS: „AÈ Pán BÛh Ïe-
hná v‰em, kdo tu pracovali a bu-
dou pracovat, kdo zde budou
pfieb˘vat, ve jménu Otce i Syna,
Ducha svatého, Amen.“
Stavba Domova odpoãinku ve

stáfií v Dolní Moravici byla zahá-

jena pfiestavbou dfiívûj‰í fiímsko-

katolické fary v listopadu 2003

a v souãasnosti bude slouÏit se-

niorÛm, které vybíralo na zákla-

dû lékafisk˘ch doporuãení a soci-

ální potfiebnosti pfiedstavenstvo

Diakonie âCE.

Nejvût‰í zásluhu na vybudování

útulného domova pro seniory má

bezpochyby Diakonie âCE

R˘mafiov, která získala na pfií-

stavbu a rekonstrukci 17 milionÛ

korun. Prostfiedky obdrÏela jed-

nak formou dotace od minister-

stva práce a sociálních vûcí, jed-

nak od Nadaãního fondu obûtem

holocaustu, nadace Civilia, mûs-

ta R˘mafiov a dal‰ích obecních

úfiadÛ a drobn˘ch dárcÛ. Na

stavbu putovaly také pfiíspûvky

svatodu‰ní a tfiíkrálové sbírky.

V DOS bude Ïít celkem 34 seni-

orÛ v jedno- nebo dvoulÛÏko-

v˘ch pokojích, jedno celé patro

(11 lÛÏek) je upraveno pro pobyt

obyvatel s Alzheimerovou cho-

robou a demencí. Cel˘ objekt je

bezbariérov˘ a za tím úãelem byl

vybudován i nov˘ v˘tah.

„Obyvatelé novû otevfieného
Domova odpoãinku ve stáfií se bu-
dou stûhovat postupnû od fiíjna aÏ
do konce tohoto roku, a to z toho
dÛvodu, aby stûhování neprobíha-
lo hekticky a my se tak mohli vûno-
vat a postupnû se seznamovat
s jednotliv˘mi klienty. Chceme jim
b˘t nápomocni napfiíklad v rozmís-
tûní jejich osobních vûcí, vlastních
skfiínûk nebo dal‰ích bytov˘ch do-
plÀkÛ, které si mohou do domova
vzít sebou,“ upfiesnila fieditelka

Diakonie Marcela StaÀková.

Zásluhu na tom, Ïe dnes Domov

odpoãinku ve stáfií stojí, mají také

firmy STAS, RD R˘mafiov,

Kasard, Starp a dal‰í subdodavate-

lé, stejnû jako zamûstnanci a pfied-

stavenstvo Diakonie âCE a v‰ich-

ni, kdo se spolupodíleli na vlastní

realizaci. Obrazy a fotografie, kte-

ré zdobí DOS, vûnovalo dvanáct

v˘tvarníkÛ a fotografÛ z volného

umûleckého sdruÏení Octopus pfii

Mûstském muzeu v R˘mafiovû.

Podobn˘ch zafiízení, jak˘m je

Domov odpoãinku ve stáfií

v Dolní Moravici, je u nás po-

skrovnu. O to potû‰itelnûj‰í je

zji‰tûní, Ïe se pfiipravuje v˘stav-

ba podobného zafiízení, Domu

s peãovatelskou sluÏbou na

Hornomûstské ulici v R˘mafiovû

s kapacitou ãtyfiiadvaceti lÛÏek.

Pokud mûsto získá dotaci, bude

v˘stavba podle starosty Petra

Kloudy zahájena je‰tû v leto‰-

ním roce. JiKo

Kraj je pfiipraven fie‰it dal‰í problémy dopravní obsluÏnosti
Na setkání starostÛ pfiijel v úter˘ 

4. fiíjna do R˘mafiova námûstek

hejtmana Moravskoslezského kra-

je Pavol Luk‰a (KDU-âSL). Na

programu jednání byla dopravní

obsluÏnost bruntálského okresu,

zámûry investic kraje a kvalita slu-

Ïeb vefiejné hromadné dopravy.

Setkání se v malém sále r˘mafiov-

ského Stfiediska volného ãasu zú-

ãastnili starostové a starostky obcí

r˘mafiovského regionu, mûsta R˘-

mafiova a nûkter˘ch obcí a mûst

Bruntálska. Spoleãnû s nimi byli

pfiítomni také zástupci dopravních

spoleãností Connex Morava, a. s.,

TQM holding, s. r. o., OKD do-

prava, a. s., a âeské dráhy, a. s.,

dále fieditel Správy a údrÏby silnic

Moravskoslezského kraje a zá-

stupci firmy ODIS, s. r. o., která

má za úkol evidovat a rozdûlovat

trÏby mezi dopravce, koordinovat

v˘kony a pfiipravovat podklady

pro zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti.

Námûstek Pavol Luk‰a, kter˘ má

na starosti nejen resort dopravy,

ale také Ïivotní prostfiedí, zhod-

notil prÛbûh prací v bruntálském

a r˘mafiovském regionu, pfiiãemÏ

zdÛraznil, Ïe uÏ dnes je moÏné

sledovat zmûnu v kvalitû nûkte-

r˘ch opraven˘ch komunikací 

II. a III. tfiídy, do kter˘ch kraj in-

vestoval v tomto roce 60 mil. ko-

run. Dále fiekl, Ïe pro rozvoj kra-

je jsou prioritou ãíslo jedna dál-

nice D 47, která se vyvíjí ne

zrovna podle pfiedstav kraje,

a rychlostní komunikace R 48.

„Na poãátku se oz˘valy hlasy, Ïe
je chyba stavût dvû velká silniãní
tûlesa v kraji, ale jak se v po-
sledních dnech ukazuje v souvis-
losti se zámûrem vstupu strate-
gického investora - korejské au-
tomobilky Hyundai - do Morav-
skoslezského kraje, byla tato vol-
ba správná. SoubûÏnû probíhají
dílãí rekonstrukce a v˘stavba
dal‰ích komunikací, pro návaz-
nost na vá‰ region je urãitû pod-
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statná informace o v˘stavbû no-
vé kapacitní komunikace, která
spojí Ostravu s Opavou,“ dopl-

nil námûstek Luk‰a.

Silnice II. a III. tfiídy mají podle

námûstka v silniãní síti regionál-

ní nebo doplÀkov˘ v˘znam

a kraj zde zastává zcela jinou po-

zici - je jejich vlastníkem se

v‰ím, co k tomu patfií, ale ab-

surdnû bez prostfiedkÛ. Zanedba-

nost „krajské sítû“ byla evident-

ní a v‰echny kraje v okamÏiku

pfievzetí silnic od státu zaãaly

hledat rÛzné zdroje pro doplÀko-

vé financování tak, aby zásadní

závady jak v komunikacích, tak

v jejich správû a neuspofiáda-

n˘ch majetkoprávních vztazích

postupnû odstranily.

„Férovû v‰ak musím uznat, Ïe
zatímco stát odevzdal zanedba-
nou silniãní infrastrukturu, spolu
s ní krajÛm pfiipadla kvalitní

technika a zázemí na jejich údrÏ-
bu. Dnes jiÏ povaÏuji za podstat-
nou otázku, jak s krajskou sítí
dále. Novû se budeme muset vy-
pofiádat se zmûnou rozpoãtového
urãení daní a nauãit se zdroje
pro financování krajské sítû
spravovat sami. Vedle toho bu-
deme muset hledat zdroje dal‰í,

abychom postup-
nû odstraÀovali
vnitfiní zadluÏe-
nost sítû - zde vi-
dím prvotní moÏ-
nost ve fondech
Evropské unie,“
fiekl dále Pavol

Luk‰a. Nejedná

se v‰ak jenom

o otázku zdrojÛ -

kraj bude totiÏ

muset umût úãel-

nû a smysluplnû získané zdroje

vyuÏít. Pro pfiedstavu, kraj spra-

vuje 2 700 km sítí, které tvofií

funkãní doplnûk k pátefiní síti

a ovlivÀují kvalitu Ïivota cel˘ch

mikroregionÛ.

Kraj jiÏ dnes ãerpá prostfiedky

Evropské unie ze Spoleãného re-

gionálního operaãního programu

(SROP). Jedná se zhruba o 220

mil. korun, pfiiãemÏ 75 % po-

skytne EU a zbytek (cca 85 mil.

Kã) dotuje kraj. „Druhé kolo v˘-
zvy bylo vyhlá‰eno v fiíjnu 2004
a na kraj byly podány tfii projek-

ty, pfiiãemÏ rekonstrukce silnice
R˘mafiov - Ondfiejov (I. etapa)
patfií mezi nû a mûla by spojit kraj
Moravskoslezsk˘ a Olomouck˘,“
informoval námûstek hejtmana.

Setkání, jak jiÏ bylo fieãeno v úvo-

du, bylo zamûfieno také na do-

pravní obsluÏnost. Jen pro infor-

maci, v roce 2005 vloÏí kraj do

autobusové dopravy 301 mil.

korun a do dráÏní dopravy asi

530 mil. korun. „Nûkteré obecní
úfiady vyuÏívají toho, Ïe pfies je-
jich obce autobusy projíÏdí,
a v rozpoãtu s ãástkami na pfiís-
pûvky za dopravu nepoãítají.
Pfiál bych si, abychom byli soli-
dární v‰ichni, kraj, mûsta i obce.
A já pak z titulu své funkce mohu
zohlednit takové obce pfii pfied-
kládání jednotliv˘ch projektÛ do
rady kraje. SvÛj díl ponesou sa-
mozfiejmû i pfiepravci,“ dodal

dÛraznû námûstek.

O konkrétní podobû krajsk˘ch

investic, zejména o rekonstruk-

cích komunikací, pohovofiil fiedi-

tel Správy silnic Moravskoslez-

ského kraje Tomá‰ Böhm. Ku-

pfiíkladu trasa R˘mafiov - Ondfie-

jov - Dlouhá Louãka bude rekon-

struována v délce 13 km nákla-

dem 45 milionÛ korun. V leto‰-

ním roce byly provedeny inves-

tice do souvisl˘ch úprav, napfií-

klad komunikace Velká ·táhle

(3,2 mil. Kã), R˘mafiov (5,7 mil.

Kã), Stará Ves (2 mil. Kã) a dal-

‰í. V rámci takzvaného mostního

programu byly v r˘mafiovském

regionu ãerpány prostfiedky na-

pfiíklad na rekonstrukci mostní-

ho objektu v Malé Morávce ve

smûru na Karlov (7 mil. Kã).

„Za tfii roky, co je Správa silnic
pod MSK, se podafiilo provést
rekonstrukci trasy od Bfiidliãné,
pfies Malou Morávku, Karlovu
Studánku a dále smûrem na
Zlaté Hory tím zpÛsobem, Ïe je
dnes bez váÏnûj‰ího havarijního
stavu v kobercové úpravû s re-
konstrukcí prÛjezdních mostÛ,“
obeznámil pfiítomné fieditel

Správy silnic Böhm.

V závûru setkání, které inicioval

krajsk˘ úfiad, byl dán prostor pro

diskusi, ve které starostové a sta-

rostky vzná‰eli nejrÛznûj‰í dota-

zy na pfiítomné zástupce kraje

a dopravních spoleãností. Otá-

zky byly spojené s problemati-

kou oprav komunikací, ale i na-

pfiíklad s frekvencí autobuso-

v˘ch spojÛ, zejména ve veãer-

ních hodinách, ve smûru Bruntál

- R˘mafiov - ·umperk (pfies Vá-

clavov), která se dot˘ká zejména

pracujících na smûny, kupfiíkla-

du v Osramu apod.

Podobnû zamûfiená setkání by se

mûla podle námûstka hejtmana

MSK Pavla Luk‰i konat mini-

málnû dvakrát roãnû. JiKo

Jak mûsto vybírá svoje dodavatele investic a oprav
Mûsto pfii zadávání jak˘chkoli zakázek na

své investice musí dodrÏovat ustanovení zá-

kona ã. 40/2004 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách.

Smyslem zákona je to, aby byly zakázky za-

dávány prÛhlednû a vylouãila se moÏnost ja-

kékoli korupce a zneuÏití a zároveÀ bylo do-

saÏeno minimální ceny a pfiitom maximální

kvality dodávek. To proto, Ïe jde o v˘daje

z vefiejn˘ch rozpoãtÛ, ãasto spojené s dotace-

mi od státu nebo Evropské unie.

V praxi to znamená, Ïe na ve‰keré vefiejné za-

kázky na dodávky, sluÏby nebo stavební prá-

ce, u kter˘ch pfiedpokládaná cena pfiedmûtu

vefiejné zakázky pfiesáhne 2 mil. Kã, musí

mûsto vyhlásit v˘bûrové fiízení a fiádnû je vy-

hodnotit podle zadan˘ch kriterií. Cel˘ proces

v˘bûrového fiízení musí probíhat tak, aby ne-

mohl b˘t zpochybnûn neplatností nûkterého

z úkonÛ zadavatele ãi nemohl b˘t zadavatel

postiÏen pokutou za správní delikt.

Tento postup vyluãuje, aby mûsto u tûchto za-

kázek upfiednostÀovalo místní firmy. Mûsto je

asi nejvût‰ím investorem v regionu a je ‰koda,

Ïe finanãní prostfiedky nemÛÏe nabídnout fir-

mám v místû, kde je trvale nedostatek práce

a penûz. Naproti tomu ale musí i místní doda-

vatelé, pfiedev‰ím staveb, pfii zájmu o zakázku

a pfiihlá‰ení se do v˘bûrového fiízení poãítat

s ostrou konkurencí a respektovat to, Ïe za-

kázka v místû sídla firmy a bydli‰tû vût‰iny

zamûstnancÛ má zpravidla pro firmu i niÏ‰í

náklady. Firma tak mÛÏe nabídnout cenu niÏ-

‰í neÏ cizí dodavatelé. Také musí respektovat

to, Ïe zastupitelé chtûjí za peníze mûsta zrea-

lizovat co nejvíce zámûrÛ a nemohou volit

drahou nabídku domácí firmy jen proto, Ïe je

domácí. Pfii nûkolika v˘bûrov˘ch fiízení se tak

stalo, Ïe v soutûÏi o zakázku zvítûzila cizí fir-

ma, protoÏe její pfiedev‰ím cenové, ale i dal‰í

podmínky byly lep‰í.

Orgánem zaji‰Èujícím pfiímo prÛbûh v˘bûrÛ,

provádûn˘ch v souladu se zákonem o vefiejn˘ch

zakázkách, jsou zvlá‰tní v˘bûrové komise urãe-

né Radou mûsta R˘mafiov. âlenové volen˘ch

a zastupiteli schválen˘ch komisí musí pfii vy-

hodnocení nabídek postupovat podle zadan˘ch

kriterií a nemají moÏnost koneãn˘ v˘sledek 

ovlivnit. Povinností mûsta jako zadavatele pod-

le v˘‰e uvedeného zákona je vypracovat píse-

mnou zprávu a celou fiadu dal‰ích povinn˘ch

dokumentÛ, které kdykoli umoÏní zpûtnou kon-

trolu, popfi. budou pouÏity jako podklady v pfií-

padû, Ïe se firmy odvolají proti v˘sledkÛm fiíze-

ní u Úfiadu pro ochranu hospodáfiské soutûÏe.

Pfii zadávání vefiejné zakázky v hodnotû do 

2 mil. Kã mûsto postupuje podle vnitfiní smûr-

nice, kterou schválila rada mûsta usnesením 

ã. 1350/33/04. Uvedená smûrnice stanovuje

pro mûsto jasná pravidla a postupy, kter˘mi se

musí fiídit. Drobnûj‰í zakázky zadáváme pfie-

dev‰ím v okruhu místních firem, protoÏe toto

nám pravidla umoÏÀují.

Ing. Petr Klouda, starosta mûsta

Vy se ptáte, starosta odpovídá
Pravidelní ãtenáfii R˘mafiovského horizontu

si jistû vzpomenou, Ïe na‰e redakce uvefiej-

Àovala pravidelnou rubriku Rozhovory

u pracovního stolu starosty. Tímto ãlánkem

navazujeme na dfiívûj‰í stati a opût se vrací-

me k dÛleÏit˘m otázkám, které fie‰í mûsto

R˘mafiov. Aktuální informace sdûlí a na do-

tazy ãtenáfiÛ bude odpovídat starosta Ing.

Petr Klouda.

Dotazy t˘kající se problematiky mûsta zasí-

lejte buì v elektronické podobû na emailo-

vou adresu rymhor@seznam.cz nebo po‰tou

na adresu redakce R˘mafiovsk˘ horizont,

OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, pfiípadnû je

mÛÏete vhodit do redakãní schránky na uve-

dené adrese.

(Pozn.: Redakce se nebude zab˘vat anony-
my.)
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Zastupitelstvo mûsta schválilo
zámûr prodeje jednatfiiceti do-
mÛ ve vlastnictví mûsta. To roz-
vífiilo poklid R˘mafiova a nûkte-
fií nájemníci mají obavu, Ïe po-
kud nebudou mít na koupi
obecního bytu, budou se muset
vystûhovat. Jaká je bûÏná praxe
pfii prodeji domÛ? NemÛÏe pfiijít
napfiíklad firma a koupit domy
i s jejich nájemníky, jak se to
stalo s panelov˘m domem na
OkruÏní ulici?
To jsou naprosto zbyteãné obavy.

K zastupitelÛm obãas pfiicházejí

impulsy od obãanÛ - zájemcÛ

o koupi bytu, aby je mûsto pro-

dalo. ProtoÏe prodeje nûkter˘ch

bytov˘ch domÛ nechceme bloko-

vat, tak pokud je pfiedpoklad, Ïe

noví majitelé s nimi budou dobfie

hospodafiit, nabízíme je k prode-

ji. Stále ale trvají pravidla, Ïe jen

stávajícím nájemníkÛm, cel˘

dÛm souãasnû a v rámci fiady dal-

‰ích pravidel, která vyluãují, Ïe

by nájemníci zÛstali na holiã-

kách. V pfiípadû bytového domu,

kter˘ zmiÀujete, do‰lo k situaci,

Ïe banka, které byl dÛm zastaven

za úvûr pro podnikatelsk˘ sub-

jekt myslím v roce 1992, dÛm ja-

ko svoji zástavu odprodala a na‰i

pfiedchÛdci bohuÏel s bankou

o fie‰ení situace dobfie nekomuni-

kovali. Stávající zastupitelstvo

zástavy za neúspû‰né podnikate-

le postupnû vyplatilo a dal‰í ne-

bezpeãí nehrozí. Mûsto tyto ope-

race stály nemálo penûz, ale ne-

bezpeãí je zaÏehnáno.

Zastupitelstvo mûsta vzalo na
vûdomí zprávu o stavu plnûní
vûcného plánu rozvoje mûsta do
roku 2006. MÛÏete se, pane sta-
rosto, zmínit o konkrétních ak-
cích, které chce mûsto do konce
volebního období realizovat?
Zastupitelstvo mûsta R˘mafiova

na zaãátku volebního období

schválilo sv˘m usnesením mate-

riál s názvem „Vûcn˘ rámec akcí

pro období 2003 - 2006“, kter˘

obsahuje v˘ãet investiãních zá-

mûrÛ mûsta na toto volební ob-

dobí. Jejich realizace byla konci-

pována v souladu s reáln˘mi fi-

nanãními moÏnostmi mûsta a ta-

ké poãítá se ziskem dotací na

jednotlivé zámûry. Mûsto dispo-

nuje roãnû na investice a opravy

komunikací a majetku ãástkou

pfiibliÏnû 12 - 14 mil. Kã.

KaÏdoroãní plán - rozpoãet mûs-

ta - poãítá se ziskem dotací

a tímto zpÛsobem svoje finanãní

zdroje navy‰ujeme na potfiebnou

v˘‰i. Plnûní ãtyfiletého plánu je

závislé i na rychlosti pfiípravy

staveb a existenci programÛ, ze

kter˘ch jsou dotace ãerpány.

Plán je také postupnû formou

roãního rozpoãtu aktualizován

na základû nov˘ch potfieb mûsta.

Od nûkter˘ch jiÏ neaktuálních

zámûrÛ zastupitelé upustili.

Co tedy zb˘vá udûlat?
V oblasti bydlení usilujeme o zís-

kání dotace a následnou v˘stav-

bu Domu s peãovatelskou sluÏ-

bou na Hornomûstské ulici

v R˘mafiovû. Projektová doku-

mentace i parcela jsou pfiiprave-

ny, ale program, z nûhoÏ je moÏ-

no dotace ãerpat, disponuje pro

leto‰ek velmi mal˘m objemem

financí, a tak stále nevíme, zda

dotaci letos získáme, nebo ne.

Pro informaci dodávám, Ïe jde

o domov se ãtyfiiadvaceti byty

pro star‰í nemohoucí obãany

a celkové náklady dosahují 30

mil. Kã. Jde o druhou nejnáklad-

nûj‰í investici volebního období

(po v˘stavbû kanalizace) a na

stavbû domova nám velmi záleÏí.

Z dal‰ích zámûrÛ se nám pravdû-

podobnû podafií získat dotaci mi-

nisterstva pro místní rozvoj na

obnovu shofielého bytového do-

mu na tfi. HrdinÛ 56 a na v˘stav-

bu sítí pro rodinné domky na ul.

Komenského, Kvûtné a Julia

Fuãíka v R˘mafiovû. Máme

i projektovû pfiipravenou v˘stav-

bu bytov˘ch vestaveb a letos je‰-

tû zahájíme v˘stavbu lokality

pro patrové garáÏe na ÎiÏkovû 

ulici.

V oblasti komunikací je pfied za-

hájením komplexní rekonstrukce

·kolní ulice v Janovicích, spoje-

ná se zpevnûním podloÏí, v˘-

stavbou chodníkÛ a napojením

na boãní ulice. Tato stavba je

v celkové hodnotû 15 mil. Kã

a bude první investicí ze zdrojÛ

EU z programu Phare. Je‰tû letos

budeme opravovat most na

Máchovû ulici a je pfiipravena re-

konstrukce dal‰ích mostÛ. Máme

zpracován projekt na rekon-

strukci Havlíãkovy ulice a bude-

me usilovat o získání dotace na

tuto nároãnou stavbu za pfiibliÏ-

nû 17 mil. Kã.

Obãané uÏ vût‰inou vûdí, Ïe za-

stupitelé konzultují projekt re-

konstrukce námûstí Míru. Jde

o akci mimo pÛvodní plán s fi-

nanãními nároky asi 30 mil. Kã

a není jisté, zda do konce voleb-

ního období bude realizována.

To bude opût záviset na rozhod-

nutí zastupitelÛ pfii pfiípravû roz-

poãtu a získání dotace. V pfiípra-

vû je studie budoucí podoby za-

hrady Hedvy.

Na okraj bych chtûl podotknout,

Ïe pfiíprava projektÛ je ãasovû

a finanãnû velmi nároãnou zále-

Ïitostí, která je ale nezbytná jak

pro samotnou v˘stavbu, tak také

pro Ïádost o dotaci. Pfiitom musí

b˘t projekty ãasto pfiipraveny

„naslepo“ a ãeká se na vyhlá‰ení

pfiíslu‰ného programu a úspûch

v zisku dotace. Tak se nám na-

pfiíklad stále nedafií získat dotaci

na revitalizaci sídli‰tû Pfiíkopy.

Letos je‰tû dokonãíme rekon-

strukci ‰koly na ulici 1. máje

v hodnotû 11 mil. Kã. V oblasti

sportu usilujeme o zisk dotace na

v˘stavbu umûlé ledové plochy -

momentálnû z programu Interreg

ve spolupráci se slovensk˘m

mûstem Doln˘ Kubín. Kromû

tûchto hlavních akcí je pfiiprave-

no a bude se realizovat mnoho

drobnûj‰ích akcí v oblasti infra-

struktury mûsta, komunikací,

‰kol a ‰kolek.

Z akcí, které zastupitelé jiÏ zfiej-

mû nebudou mít snahu realizo-

vat, jde pfiedev‰ím o vybudování

samostatného vodního zdroje

pro mûsto - to v souvislosti s tím,

jak se postupnû dafií fie‰it vztahy

ve spoleãnostech VaK a BRVOS,

a zastupitelé také jiÏ neusilují

o dobudování dûtského oddûlení

v nemocnici - to v souvislosti

s novou podobou zdravotnictví

ve mûstû.

Je‰tû na závûr k této problemati-

ce chci podûkovat zástupcÛm

politick˘ch stran - pfiedev‰ím

âSSD, KDU-âSL a ODS, ktefií

za zisk dotací pomáhají lobovat

tam, kde se rozhoduje, a bez je-

jichÏ aktivity a snahy by na‰e

v˘sledky nebyly tak dobré.

Zastupitelé schválili zv˘‰ení ob-
jemu rozpoãtov˘ch pfiíjmÛ roku
2005 o témûfi 4 mil. Kã, mÛÏete
ãtenáfiÛm sdûlit, o jaké pro-
stfiedky se jedná?
Tak pfiedev‰ím pfiedpokládáme

vy‰‰í daÀové pfiíjmy a vy‰‰í pfiíj-

my z prodeje pozemkÛ a byto-

v˘ch domÛ. (Pfii zpracování ma-
teriálÛ je‰tû nebyla známá infor-
mace o tom, Ïe zájemce o prÛ-
myslovou zónu od nákupu po-
zemkÛ upustí, viz ãlánek níÏe.)
K tomu mûsto obdrÏelo nûkolik

drobnûj‰ích dotací od krajského

úfiadu a státu.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

KATR nevyhrál konkurz: bude se propou‰tût
Firma KATR, a. s., podala dne 24. 8. 2005 ce-

novou nabídku na provádûní prací ve státních

lesích spravovan˘ch státním podnikem Lesy

âeské republiky (LâR, s. p.). Na‰e cenová

nabídka na námi dosud obhospodafiované 

území v‰ak v konkurenci neuspûla, a proto od

1. 1. 2006 nebudeme provádût práce na úze-

mí Lesní správy Janovice LâR, s. p.

Je velmi problematické posuzovat, zda je ce-

na nabídnutá vítûzem konkurzu reálná, nebo

ne. Podle nás byla námi nabídnutá cena ne-

zisková a také nevytváfiela zdroje pro správ-

ní reÏii. Získali jsme sice zakázky na jin˘ch

územích, av‰ak v celkovém v˘sledku nám

zÛstane objem prací pouze ve v˘‰i 50 % 

rozhovor
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úrovnû roku 2005.

Na základû tûchto skuteãností rozhodlo pfied-

stavenstvo spoleãnosti o provedení organi-

zaãních opatfiení s cílem neohrozit existenci

celé spoleãnosti a vytvofiit pfiedpoklady její-

ho dal‰ího rÛstu v budoucnu.

Zásadní otázkou bylo, zda v novû postaveném

systému u LâR, s. p., má vÛbec v˘znam práce

provádût. ProtoÏe v˘bûrová fiízení jsou v ‰etfie-

ní antimonopolního úfiadu a Evropské komise

a ãelí vût‰ímu mnoÏství Ïalob, rozhodli jsme

se práce dále vykonávat a udûlat tato opatfiení

pro zefektivnûní práce spoleãnosti:

- redukovat poãet zamûstnancÛ na ústfiedí

spoleãnosti (stavy byly nastaveny na prud-

k˘ rÛst spoleãnosti);

- k 31. 12. 2005 ukonãit pofiez na pile

v Tûchanovû (tento provoz na hranici ren-

tability jsme drÏeli v ãinnosti a chtûli jej 

uzavfiít aÏ s nábûhem v˘roby v novém pi-

lafiském provozu v R˘mafiovû);

- budou zredukovány stavy pracovníkÛ

v manipulaãním skladu v R˘mafiovû

a Troubelicích;

- k mírnému sníÏení stavu pracovníkÛ dojde

také v provozu lesní v˘roby.

V‰echny tyto zmûny v‰ak v Ïádném pfiípadû

nebudou v fiádech stovek pracovníkÛ, jak tvr-

dí „‰eptanda“ po R˘mafiovû. Lze jen velmi

tûÏce fiíci, kolik pracovníkÛ nakonec opustí

na‰i spoleãnost na základû

v˘povûdi a kolik jich 

ukonãí pracovní po-

mûr uzavfien˘ na do-

bu urãitou k 23. 12. 2005. Nadále jednáme se

zamûstnanci a hledáme optimální fie‰ení. Dle

na‰eho názoru v‰ak dojde k redukci o cca 50

pracovních míst, ale vût‰ina se bude t˘kat

tûch, kdo mají sjednán pracovní pomûr na

dobu urãitou.

BohuÏel v dÛsledku v‰ech tûchto událostí je

spoleãnost nucena ustoupit od zámûru vybu-

dovat v prÛbûhu roku 2006 v prÛmyslové zó-

nû v R˘mafiovû nov˘ moderní pilafisk˘ pro-

voz s kapacitou pofiezu 150 000 m3 jehliãna-

tého dfiíví za rok. V této chvíli by bylo vel-

k˘m hazardem rozjíÏdût investici v hodnotû

cca 140 mil. Kã. Tím by mohlo dojít k ohro-

Ïení samotné existence celé spoleãnosti.

Tento zámûr jsme v‰ak neopustili, pouze

jsme nuceni jej na nûkolik let odloÏit.

Vûfiíme, Ïe sliby b˘valého ministra zemûdûl-

ství Ing. Palase a stávajícího vedení LâR, s.

p., o podpofie regionálních pilafisk˘ch kapacit

budou dodrÏeny a Ïe v budoucnu nebude pi-

lafiská kulatina dodávána za niÏ‰í ceny mimo

ná‰ region (na provozy pil v Paskovû a ve

Îdírci). Tyto provozy sice byly vybudovány

za podpory státu, aby vytvofiily pracovní

místa, ale na druhou stranou pracovní místa

jiÏ zfiízená, a to bez podpor, jsou tímto likvi-

dována pfiímo organizací fiízenou státem.

Na‰ím pfiáním je mít stejné podmínky pro

provoz. Ing. Franti‰ek Pfiíkask˘

Rada Euroregionu Pradûd jednala v Jeseníku
Ve ãtvrtek 22. záfií 2005 se v Jeseníku kona-

lo mimofiádné jednání Rady Euroregionu

Pradûd, které bylo svoláno za úãelem finali-

zace podkladÛ pro spoleãné jednání zástupcÛ

Euroregionu Pradûd (EuP) s pfiedstaviteli

Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

V usnesení valné hromady ã. 1/2004 byl ulo-

Ïen Radû EuP úkol vyzvat novou politickou

reprezentaci krajÛ k zahájení jednání o spo-

leãném postupu pfii rozvoji JeseníkÛ na vy-

mezeném území EuP. Úkol byl splnûn a oba

hejtmani odeslali EuP kladnou odpovûì.

Na základû této skuteãnosti se se‰li zástupci

obcí 3. stupnû, ktefií si rozdûlili úkoly a ujas-

nili dal‰í kroky. Ve spolupráci s Agenturou

regionálního rozvoje Ostrava probûhla aktu-

alizace novû vytvofien˘ch pûti pracovních

skupin. Skupiny vypracovaly ucelen˘ doku-

ment, kter˘ bude 25. fiíjna 2005 v R˘mafiovû

na mimofiádné valné hromadû za úãasti ãlenÛ

EuP a médií oficiálnû pfiedstaven jako pro-

jekt EREP (Ekonomické priority ãeské ãásti

Euroregionu Pradûd.). Ing. Jaroslav Kala,
místostarosta R˘mafiova

R˘mafiovská delegace v Schottenu
V na‰em partnerském mûstû

Schottenu probûhly ve dnech 

23. - 25. záfií 2005 v˘znamné 

oslavy, kter˘ch se zúãastnily de-

legace sedmi evropsk˘ch mûst,

mezi nimi i delegace mûsta

R˘mafiova. Obyvatelé Schottenu

a jejich hosté slavili 45. v˘roãí

partnerství mûst Arco a Schotten

a 25. v˘roãí zaloÏení Partner-

ského spolku mûsta Schotten.

Program oslav byl bohat˘, velmi

zajímavé bylo napfiíklad vystou-

pení Pûveckého sboru horolezcÛ

z Arca s písnûmi provincie Di

Trento. Nejvût‰í úspûch v‰ak skli-

dily dûti ze schottensk˘ch matefi-

sk˘ch ‰kol, které si pro kaÏdou

delegaci pfiipravily scénku v jejím

rodném jazyce a s r˘mafiovskou

delegací se rozlouãily nad‰en˘m

„Ahoj“. Se slavnostními projevy

vystoupili starosta Schottenu pan

Hans Otto Zimmermann a staros-

ta Arca pan Renato Veronesi. Oba

dva zdÛraznili hodnotu pfiátelství,

které trvá jiÏ 45 let a je upevÀová-

no nûkolika generacemi.

Za mûsto R˘mafiov pozdravil 

úãastníky oslav místostarosta

mûsta Ing. Jaroslav Kala, za

Spolek pro partnerské vztahy

mûsta R˘mafiova vystoupil s pro-

jevem Ing. Pavel Koláfi. O r˘ma-

fiovskou delegaci se velmi obûta-

vû starala paní Aniãka Koláfiová,

která pfied ãtyfiiceti lety bydlela

v R˘mafiovû a pracovala v r˘ma-

fiovské nemocnici. V souãasné

dobû bydlí nedaleko Schottenu

a je du‰í partnerského spolku.

V závûreãném projevu starosta

Schottenu zdÛraznil, Ïe cílem

v‰ech úãastníkÛ oslav je pfiispívat

k porozumûní mezi národy ve

sjednocené Evropû a k zachování

míru. Mgr. Zdena Kovafiíková
Fota: archiv MûÚ R˘mafiov
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Zdravotnictví

Dvacet let bude nov˘m provozovatelem
bruntálské zdravotní péãe Nemocnice R˘mafiov

Euromednet velice kvituje, Ïe se nov˘m

provozovatelem zdravotní péãe v Bruntále

na pfií‰tích dvacet let stala Nemocnice

R˘mafiov, která je zaãlenûna do její sítû od

února leto‰ního roku.

Vedení spoleãnosti oceÀuje seriózní pfiístup

ze strany pfiedstavitelÛ mûsta, ktefií od po-

ãátku jednání projevovali zájem o zachová-

ní zdravotní péãe ve mûstû a ve zdej‰ím re-

gionu. Spoleãnost Euromednet totiÏ uÏ pfii

vyhlá‰ení konkurzu na bruntálskou nemoc-

nici garantovala pfievzetí zodpovûdnosti za

poskytování zdravotní péãe.

„Od poãátku jsme mûli zájem najít nejopti-
málnûj‰í variantu, která by vyhovovala
obûma stranám. To, Ïe se o smlouvû vedly
del‰í diskuse, je pochopitelné. Bruntál‰tí
radní uÏ mají jednu ‰patnou zku‰enost z mi-

nul˘ch let, kdy katastrofální hospodafiení
nemocnice vyústilo ve vyhlá‰ení konkurzu.
Proto jsem se snaÏili o vstfiícné jednání
a mûli snahu o konstruktivní komunikaci
a nakonec i akceptovali fiadu pfiipomínek.
Obyvatelé mûsta o svou nemocnici nepfii‰li
a to je to nejdÛleÏitûj‰í,“ doplnil fieditel ne-

mocnice Marian Olejník. 

Simona Souãková, tisková mluvãí

Co pfiedcházelo rozhodnutí o novém provozovateli
Po dlouh˘ch a sloÏit˘ch jedná-

ních schválila v úter˘ 4. fiíjna

v podveãer Rada mûsta Bruntálu

uzavfiení smlouvy s Nemocnicí, s.

r. o., R˘mafiov, která bude nov˘m

provozovatelem zdravotnického

zafiízení v Bruntále.

Vyjednáním pfiijatelné smlouvy se

radní zab˘vali intenzivnû více neÏ

dva mûsíce. O provozování brun-

tálské nemocnice, která je od dub-

na leto‰ního roku v konkurzu, pro-

jevil oficiálnû zájem jedin˘ sub-

jekt, a to právû Nemocnice, s. r. o.,

R˘mafiov. Tato spoleãnost je sou-

ãástí skupiny Euromednet, jeÏ

provozuje deset zdravotnick˘ch

zafiízení na Moravû a v souãas-

nosti, po dobu konkurzu, smluv-

nû zaji‰Èuje poskytování zdravot-

ní péãe také v Bruntále.

Jednání o dal‰ím, dlouhodobém

pronájmu nemocnice za úãelem

poskytování zdravotní péãe ne-

byla vÛbec jednoduchá. Radní,

ale i ostatní zastupitelé se chtûli

pouãit ze situace v první polovi-

nû devadesát˘ch let, kdy problé-

my v bruntálském zdravotnictví

zaãaly, pokraãovaly dvojí zmû-

nou majitelÛ a vyvrcholily vy-

hlá‰ením konkurzu.

Vedení mûsta se pfii jednáních

snaÏilo o skuteãnou garanci po-

skytování zdravotní péãe

v Bruntále a také o pokud moÏno

maximální v˘hodnost smlouvy

o pronájmu nemovit˘ch vûcí.

Hlavním cílem ale bylo zachovat

bruntálskou nemocnici.

Obû strany si nûkolikrát vymûni-

ly návrhy smluv, které nebyly

v pÛvodnû pfiedkládané podobû

pfiijatelné. Navrhované poÏadav-

ky mûsta se t˘kaly zejména v˘‰e

nájmu, oprav a údrÏby pronaja-

t˘ch nebytov˘ch prostor, prová-

dûní technického zhodnocení,

drobn˘ch oprav a podobnû. Do

návrhÛ proto byly postupnû za-

pracovávány pfiipomínky obou

stran a nakonec rovnûÏ nûkteré

pfiipomínky, které vyplynuly

z právního rozboru, jenÏ si mûs-

to nechalo vypracovat.

Pfied hlasováním o definitivním

znûní smlouvy bylo rovnûÏ svo-

láno pracovní jednání zastupitel-

stva, a to proto, aby zastupitelé

byli bezprostfiednû informováni

o nejnovûj‰ím v˘voji a aby ná-

sledné rozhodnutí vze‰lo z ‰iro-

kého názorového rozpûtí.

Hlasování rady pak bylo v˘sled-

kem skuteãné shody obou stran.

Mûsto se snaÏilo vyjednat tako-

vé podmínky, aby v nadcházejí-

cích desetiletích byly poskytová-

ny kvalitní zdravotnické sluÏby

obyvatelÛm mûsta a spádového

území pfiímo v Bruntále. Nov˘

provozovatel ve smlouvû na

dvacet let deklaruje poskytování

komplexní zdravotní nemocniã-

ní péãe, ústavní, komplementár-

ní a ambulantní péãe, vãetnû po-

hotovostní sluÏby.

ZároveÀ se radní snaÏili dbát

o to, aby vstup nového provozo-

vatele do nemocnice co nejménû

ovlivnil ãinnost privátních léka-

fiÛ pÛsobících v areálu nemocni-

ce. Nov˘ provozovatel uÏ na za-

ãátku jednání s mûstem pfiedloÏil

plán zmûn a pfiesunÛ v areálu ne-

mocnice, pfiiãemÏ v‰echny ná-

sledné kroky t˘kající se tûchto

zmûn vzejdou z jednání obou

stran. Jifií Ondrá‰ek,
tiskov˘ mluvãí MûÚ Bruntál

Centrum léãby bolesti o‰etfií roãnû deset tisíc pacientÛ
Pacienty po úrazech a operacích,

ale i s poruchami plodnosti ãi trpí-

cí depresemi má v evidencích

centrum léãby bolesti r˘mafiovské

nemocnice, které funguje uÏ jede-

náct let. Roãnû o‰etfií zhruba deset

tisíc nemocn˘ch, pfiiãemÏ tisíc

z nich pfiibude v registrech novû.

Je svého druhu ojedinûl˘m zafiíze-

ním v regionu, pfii léãbû ãasto

pouÏívá alternativní metody.

„Oddûlení vzniklo v roce l994
jako první zafiízení tohoto druhu
v na‰em regionu a jedno z prv-
ních v kraji. Zab˘váme se kom-
plexní léãbou bolesti se specific-
k˘m zamûfiením na pohybovou

soustavu. Celkem za rok prove-
deme asi ãtyfiicet tisíc procedur,“
uvedl primáfi centra bolesti a re-

habilitaãního oddûlení r˘mafiov-

ské nemocnice Stanislav Horák.

Péãe o pacienty s onemocnûním

pohybové soustavy a se stavy po

úrazech je hlavní náplní práce

centra, léãí ale také nemocné

s neurologick˘mi a onkologic-

k˘mi problémy. Lékafii se vûnují

napfiíklad i doléãování pacientÛ

s umûl˘mi kloubními náhradami

a po operacích pátefie. Centrum

spolupracuje s odborníky jedno-

tliv˘ch oborÛ, pfiedev‰ím s orto-

pedy a neurology.

Lékafii centra kromû farmakotera-

pie, fyzikálních metod a léãebné

tûlesné v˘chovy pouÏívají ãasto

i nûkteré metody alternativní me-

dicíny, jak˘mi jsou akupresura, 

akupunktura, moxování, baÀko-

vání a fiada dal‰ích. „Napfiíklad
úspû‰ná je na‰e spolupráce s gy-
nekology pfii léãení Ïensk˘ch po-
ruch plodnosti pomocí akupunk-
tury. V nûkolika pfiípadech jsme
bodovali i pfii léãení poruch téhoÏ
druhu u muÏÛ,“ vysvûtlil primáfi.

Alternativních metod oddûlení

spoleãnû s psychiatry rovnûÏ vy-

uÏívá pfii péãi o pacienty s depre-

sivními stavy.

V˘hodou je to, Ïe centrum má

svá ambulantní lÛÏka pro infuz-

ní léãbu. „Je to velk˘ pfiínos pro
pacienty, protoÏe je mÛÏeme
o‰etfiit ambulantnû a nemusí b˘t
hospitalizováni jen proto, aby
absolvovali sérii bûÏn˘ch infu-
zí,“ uvedl primáfi. Ambulantní

léãba bolestiv˘ch stavÛ pomocí

infuzní terapie mÛÏe ulehãit

práci obvodním lékafiÛm, ale

i nûkter˘m lÛÏkov˘m oddûle-

ním, zejména v pfiípadû, kdy

jsou infuze pro pacienta jedinou

léãebnou náplní. 

Simona Souãková,
tisková mluvãí
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Co je to, kdyÏ se fiekne

na téma UNICEF
To, Ïe v dûtech je na‰e budoucnost,

je otfiepaná, ale stále platná pouãka.

A to, Ïe je tfieba dûti, které jsou sa-

my bezbranné, chránit, jakbysmet.

TfiebaÏe to v‰ichni víme a mnozí se

podle toho i fiídí, stále se objevují

zaráÏející ãísla statistik, která hovo-

fií o milionech t˘ran˘ch, hladovûjí-

cích a dennodennû umírajících dûtí

(podle posledních zpráv OSN více

neÏ polovina dûtské populace na

svûtû trpí hladem, chudobou a smr-

teln˘mi chorobami). Jejich exi-

stenãní problémy se nám mohou je-

vit vzdálené a ãísla v fiádech statisí-

cÛ a milionÛ nepfiedstavitelná, nic-

ménû pod dojmem pfiím˘ch svûdec-

tví, fotografií a zábûrÛ zpravodaj-

sk˘ch kamer se nás silnû dot˘kají.

Posledního fiíjna si Dnem UNICEF

pfiipomeneme v˘znamnou úlohu,

kterou v rámci ochrany a podpory

v‰ech dûtí tato nejvût‰í mezinárodní

organizace plní. Aãkoliv zkratka 

UNICEF je v‰eobecnû známá, ne

kaÏd˘ ví, co pfiesnû znamená nejen

ona, ale i dal‰í související pojmy.

Nebude snad na ‰kodu osvûÏit si

pamûÈ. Co tedy znamená, kdyÏ se

fiekne ...

UNICEF

Dûtsk˘ fond OSN je nejvût‰í svûtovou organi-

zací, která se zab˘vá ochranou a zlep‰ováním

Ïivotních podmínek dûtí a podporou jejich

v‰estranného rozvoje. Zkratka UNICEF

(United Nations International Children’s

Emergency Fund) znamená v pfiekladu Mezi-

národní dûtsk˘ fond neodkladné pomoci. Pod

tímto názvem byl zaloÏen v roce 1946 jako or-

ganizace urãená na pomoc dûtem zasaÏen˘m

druhou svûtovou válkou. V roce 1953 fond tr-

vale pfie‰el pod zá‰titu OSN, roz‰ífiil své pfie-

durãení na pomoc dûtem ze v‰ech rozvojov˘ch

ãi katastrofou zasaÏen˘ch zemí (v souãasnosti

je to 161 oblastí), a tfiebaÏe zmûnil název na

United Nations Children’s Fund, zkratku si po-

nechal v pÛvodní podobû.

Hlavní náplní práce fondu je péãe o ohroÏe-

né dûti, a to uÏ od fáze tûhotenství, pfies po-

rod a rané dûtství aÏ po pfied‰kolní a ‰kolní

vûk. Tento zámûr mÛÏe b˘t realizován rÛz-

n˘m zpÛsobem, kter˘ se odvíjí od konkrét-

ních potfieb dané lokality. V zemích zasaÏe-

n˘ch váleãnou ãi pfiírodní katastrofou mÛÏe

jít o zaji‰tûní pitné vody (napfi. leto‰ní pro-

jekt Pitná voda ve Rwandû), potravin, lékÛ,

obleãení ãi bydlení pro dûti, ale také o oteví-

rání ‰kol a vytváfiení optimálních podmínek

pro vzdûlávání. Ve vyspûlej‰ích zemích jde

napfiíklad o ochranu dûtí pfied t˘ráním, vyko-

fiisÈováním, prostitucí ãi otrockou prací apod.

UNICEF spolupracuje s vládami jednotliv˘ch

zemí i s nevládními organizacemi. Kromû

profesionálních pracovníkÛ se na jeho aktivi-

tách v˘znamnû podílejí dobrovolníci. âinnost

celé organizace je fiízena V̆ konnou radou,

která je sloÏena z 36 volen˘ch zástupcÛ z jed-

notliv˘ch oblastí svûta, a to na období 3 let.

Souãasnou v˘konnou fieditelkou UNICEF je

Ameriãanka Carol Bellamy. Hlavní ústfiedí U-

NICEF sídlí v New Yorku, dÛleÏité základny

pracují také v Îenevû, Bruselu, Tokiu

a Kodani. Pro potfieby v˘zkumu a vzdûlávání

pÛsobí ve Florencii V̆ zkumné centrum dítûte

(UNICEF Innocenti Research Centre). âesk˘

v˘bor pro UNICEF, kter˘ vznikl na poãátku

90. let a je jedním z 37 národních v˘borÛ pro

UNICEF, sídlí v Praze a podílí se pfiedev‰ím

na osvûtové ãinnosti a shromaÏìování finanã-

ních prostfiedkÛ pro pomoc dûtem ve svûtû.

Aãkoliv se organizaãní struktura UNICEF

mÛÏe zdát sloÏitá a byrokratická, je tfieba vzít

v úvahu, Ïe minimálnû 85 % zamûstnancÛ

fondu pracuje v terénu.

Kromû organizování pomoci dûtem z rozvo-

jov˘ch ãi katastrofou zasaÏen˘ch oblastí pat-

fií mezi úkoly pracovníkÛ jednotliv˘ch v˘bo-

rÛ sídlících ve vyspûl˘ch zemích i dohled nad

naplÀováním dûtsk˘ch práv v souladu s ...

Úmluvou o právech dítûte

Byla pfiijata Valn˘m shromáÏdûním OSN dne

20. listopadu 1989. Od té doby ji postupnû

ratifikovaly v‰echny státy svûta (s v˘jimkou

USA a Somálska) a stala se tak nej‰ífie pfiija-

tou smlouvou o lidsk˘ch právech v historii.

Úmluva o právech dítûte obsahuje celkem 54

ãlánkÛ. Dítûtem se podle ní rozumí „kaÏdá

lidská bytost mlad‰í 18 let“ (ãl. 1 Úmluvy).

Úmluva je formulována s ohledem na v‰ech-

ny kulturní, náboÏenské, etnické, politické, 

ekonomické a dal‰í odli‰nosti mezi jednotli-

v˘mi státy, národy a národnostními skupina-

mi. Pfiijetím Úmluvy o právech dítûte na sebe 

vlády jednotliv˘ch zemí vzaly povinnost za-

fiadit práva v ní obsaÏená do vlastních legisla-

tivních norem. Navíc musí pravidelnû podá-

vat podrobné zprávy o postupu implementace

Úmluvy a o stavu dûtí ve sv˘ch zemích a pfií-

padnû sjednat nápravu v oblastech, ve kte-

r˘ch jejich situace není v souladu s Úmluvou.

Úmluva o právech dítûte zahrnuje ãtyfii zá-

kladní kategorie práv: právo na Ïivot a pfieÏi-

tí (právo na Ïivot, pfiimûfienou Ïivotní úro-

veÀ, bydlení, v˘Ïivu, zdravotní péãi atd.),

právo na osobní rozvoj (právo na vzdûlání,

svobodu my‰lení a náboÏenství a pfiístup

k informacím, ale také na hru a zábavu), prá-

vo na ochranu (právo na ochranu proti v‰em

druhÛm krutosti, vykofiisÈování a zneuÏívání,

svévolnému oddûlení od rodiny, ale i proti

po‰kozování v systému trestního práva)

a participaãní právo (právo dûtí svobodnû

vyjádfiit své názory a mít slovo v záleÏitos-

tech ovlivÀujících jejich Ïivot).

Za bezmála ‰edesát let existence UNICEF se

do úsilí o naplnûní tûchto základních dût-

sk˘ch práv zapojily tisíce a tisíce dobrovol-

níkÛ, od úfiedníkÛ v kanceláfiích, pfies pra-

covníky v terénu, pfiíznivce a mecená‰e, aÏ

po známé osobnosti, které vystoupily na

podporu fondu a jeho programÛ v médiích.

Celebritám, které v˘znamnû spolupracovaly

s UNICEF, se dostalo oznaãení ...

Vyslanec dobré vÛle

Snad nejznámûj‰í vyslankyní dobré vÛle

(Goodwill Ambassador) byla hereãka Audrey

Hepburnová. Jednou se vyznala z práce pro

UNICEF tûmito slovy: „Mûla jsem to ‰tûstí
proÏít naplnûn˘ Ïivot; potkala mû láska, sláva,
Ïila jsem v dostatku... Nastal ãas dávat. Cítím
jako povinnost vyuÏít své popularity ve pro-
spûch tûch dûtí, které Ïijí a umírají nepov‰imnu-
té a bezbranné. Jen tak to bude mít svÛj smysl.“

Mezi její souputníky a následovníky patfií

i dal‰í populární osobnosti, napfi. herci Peter

Ustinov, Roger Moore, Danny Glover, hereã-

ky Liv Ullmann, Mia Farrow, Catherine

Deneuve, Angelina Jolie, návrháfi Giorgio

Armani, tenistka Martina Hingisová, popová

zpûvaãka Geri Halliwell nebo operní pûvky-

nû Barbara Hendricks a fiada dal‰ích. V âeské

republice pfiijala funkci vyslankynû dobré vÛ-

le UNICEF hereãka Jifiina Jirásková.

Úkolem vyslancÛ dobré vÛle je pfiedev‰ím

pfiitahovat pozornost vefiejnosti k problé-

mÛm, s nimiÏ se souãasná dûtská populace na

svûtû pot˘ká (hlad, nedostatek pitné vody, 

AIDS, chudoba, negramotnost, drogová zá-

vislost), vystupovat na podporu jednotliv˘ch

programÛ UNICEF v ãasopisech, televizi, rá-

diu a reklamû a samozfiejmû získávat finanã-

ní prostfiedky na pomoc dûtem. Vyslanci a vy-

slankynû dobré vÛle ãasto nav‰tûvují místa

pfiímo zasaÏená katastrofami a svou pfiítom-

ností projekty UNICEF propagují. ZN
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Mlad˘ rváã
je trestnû stíhán

Trestním stíháním skonãila po-

tyãka dvou dvacetilet˘ch mladí-

kÛ, ke které do‰lo 24. ãervence

na ránem v parku na Sokolovské

ulici v R˘mafiovû. Jeden z mladí-

kÛ zde pfied svûdky napadl svého

vrstevníka, udefiil jej do obliãeje,

srazil k zemi a nûkolikrát do nûj

kopnul. ZpÛsobil mu zranûní ob-

liãeje a hrudníku, která si vyÏá-

dala lékafiské o‰etfiení. Za svou

agresivitu byl obvinûn z trest-

n˘ch ãinÛ ublíÏení na zdraví

a v˘trÏnictví. Stíhání obvinûné-

ho je vedeno na svobodû.

Zlodûj si vyhlédl
Alfu Romeo

Na parkovi‰ti v Marxovû ulici

v R˘mafiovû vnikl 2. fiíjna nad rá-

nem neznám˘ pachatel do zapar-

kovaného vozidla Alfa Romeo

a odjel. Majiteli zpÛsobil ‰kodu

za 35 000 Kã. Policisté získali

popis automobilu a nyní po nûm

pátrají.

Ohlásit loupeÏ
jej pfiimûla pokuta

Do nákladního vozidla Iveco se

vloupal neznám˘ pachatel mezi

23. a 24. záfiím na parkovi‰ti na

ulici 8. kvûtna v R˘mafiovû.

Pfiekonal zámek na dvefiích spo-

lujezdce a z nástavby kabiny ur-

ãené pro spaní odcizil pfienosn˘

televizor. Vãetnû po‰kození

vznikla ‰koda za asi 6 tisíc Kã.

Majitel vozu vloupání zjistil 

24. záfií dopoledne, ale nenahlá-

sil je. Namísto toho vozidlo pfie-

místil pfied svÛj dÛm. Skutek se

rozhodl oznámit aÏ poté, kdyÏ

mu za parkování pfied domem,

kde je zákaz vjezdu nákladních

vozidel, byla uloÏena pokuta.

Neznám˘ útoãník
mu zlomil ãelist

Na základû regresního hlá‰ení

o úraze ‰etfií nyní policisté ob-

vodního oddûlení Bfiidliãná pfií-

pad podezfiení z trestného ãinu 

ublíÏení na zdraví. K tomu mûlo

dojít veãer 11. záfií v Jifiíkovû

pfied prodejnou potravin, kde po

pfiedchozí slovní rozepfii nezná-

m˘ pachatel fyzicky napadl

místního 34letého muÏe. Udefiil

ho do ãelisti a tu mu zlomil.

Napaden˘ muÏ se ze svého zra-

nûní stále je‰tû léãí.

Zatãen˘ chtûl utéct
z policejní cely

R˘mafiov‰tí policisté byli 3. fiíjna

pozdû v noci pfiivoláni do r˘ma-

fiovského hotelu, aby zakroãili

proti hostu, kter˘ odmítal zapla-

tit svoji útratu v restauraci a noc-

leh. Hlídka zjistila, Ïe se jedná

o hledaného 47letého muÏe, na

nûjÏ vydal poãátkem záfií libe-

reck˘ soud pfiíkaz k zatãení pro

trestn˘ ãin zanedbání povinné

v˘Ïivy. MuÏ byl zatãen a pfieve-

zen na sluÏebnu. Pfii prohlídce

a pfiesunu do cely kladl odpor,

v cele pak zaãal kfiiãet, kopat do

nábytku a niãit zafiízení. Povedlo

se mu dokonce násilím pfiekonat

mfiíÏe okna, ze kterého pak vy-

skoãil za budovu sluÏebny. Poli-

cisté ho okamÏitû zadrÏeli. Ráno

byl zatãen˘ muÏ eskortován

k soudu v Bruntále.

První náledí
pfiíãinou nehody

První leto‰ní náledí zpÛsobilo

nehodu v úseku ostrého klesání

mezi Ovãárnou a Hvûzdou. Brzy

ráno 30. záfií tudy projíÏdûl 29le-

t˘ fiidiã Felicie, kter˘ dostal pfii

prÛjezdu zatáãkou na namrzlé

komunikaci smyk. Vyjel za okraj

silnice, kde se z prudkého srázu

s vozidlem nûkolikrát pfietoãil

pfies stfiechu. ZpÛsobená ‰koda

ãiní asi 50 tisíc Kã. ¤idiã mûl

‰tûstí a neutrpûl Ïádné zranûní.

Za pfiestupek mu byla uloÏena

bloková pokuta.

Lupiã si odnesl
cukrovinky a cigarety

R˘mafiov‰tí policisté ‰etfií pfiípad

vloupání, k nûmuÏ do‰lo v noci

z 2. na 3. fiíjna v Malé Morávce.

Neznám˘ pachatel vnikl do pro-

dejny potravin a odcizil velké

mnoÏství cukrovinek. Ze skladu

pak je‰tû vzal 70 kartónÛ cigaret.

Vzniklá ‰koda se odhaduje na

nejménû 70 tisíc Kã.

Podnikatelka
nezaplatila

na odvodech 150 tisíc
Tfiicetiletá Ïena z R˘mafiova je

trestnû stíhána za to, Ïe jako sou-

kromá podnikatelka neodvádûla

danû a neplatila ani dal‰í zákon-

né odvody. Dle vy‰etfiování

dlouhodobû neplatila pojistné na

sociální zabezpeãení, na zdra-

votní poji‰tûní ani pfiíspûvek na

státní politiku zamûstnanosti. Na

odvodech tak vznikl dluh za té-

mûfi 150 tisíc Kã.

Autobus a Liaz o sebe
zavadily zrcátky

Ve stfiedu 5. fiíjna ráno do‰lo na

silnici mezi Malou ·táhlí a Dolní

Moravicí k dopravní nehodû me-

zi autobusem a nákladním vo-

zidlem. Velká vozidla o sebe za-

vadila zpûtn˘mi zrcátky. Na au-

tobuse pfiitom vznikla ‰koda za 

5 tisíc Kã. Nehoda nebyla nijak

váÏná a nevyÏádala si Ïádná zra-

nûní. Za pfiestupek byly obûma

fiidiãÛm uloÏeny blokové pokuty.

Na mladíka spadla
stokilová plotna

R˘mafiov‰tí policisté ‰etfií okol-

nosti pracovního úrazu, ke které-

mu do‰lo 27. záfií v provozovnû

firmy na Opavské ulici

v R˘mafiovû. 19let˘ pracovník

zde spolu s dal‰ími zamûstnanci

manipuloval s nábytkov˘mi

plotnami lamina. Do‰lo v‰ak

k pfieváÏení ploten a k jejich ná-

slednému pádu, pfii kterém byl

mladík hranou jedné z nich zasa-

Ïen do bfiicha. Nárazem stokilo-

vého pfiedmûtu do‰lo k poranûní

bfii‰ních orgánÛ. AÏ do souãasné

doby je mladík hospitalizován.

Policisté stfiíleli
po ujíÏdûjícím vozidle

ZávaÏnou trestnou ãinnost se po-

dafiilo minul˘ t˘den objasnit

bruntálsk˘m a vrbensk˘m poli-

cistÛm. V noci ze ãtvrtku na pá-

tek 7. fiíjna do‰lo v Karlovû

Studánce ke vloupání do prodej-

ního stánku se smûnárnou.

Pachatelé z nûj odcizili trezor se

44 tisíci Kã a z místa ãinu odjeli

vozem Opel Vectra. Bezpro-

stfiednû poté ale podezfielé vozid-

lo zaznamenali policisté z Vrbna

pod Pradûdem a ujíÏdûjící auto

zaãali pronásledovat. Na proná-

sledování a následném zákroku

se podíleli i policisté z Bruntálu.

Osádka Opelu se fiítila nocí bez

svûtel a v protismûru, nereago-

vala na znamení o zastavení

a snaÏila se vytlaãit sluÏební vo-

zidlo z vozovky. Jeden z policis-

tÛ proto pouÏil sluÏební zbranû.

U kfiiÏovatky za obcí Krahulãí

pronásledované vozidlo havaro-

valo do pfiíkopu. Osádku tvofiili

dva muÏi ve vûku 22 a 25 let

z Karvinska. Ti byli okamÏitû

zadrÏeni. V souãasné dobû je

provûfiováno i dÛvodné podezfie-

ní, Ïe tito dva mladíci mají na

svûdomí dal‰í vloupání v Malé

Morávce a v Jindfiichovû ve

Slezsku se ‰kodami za témûfi 150

tisíc Kã. Na oba zadrÏené muÏe

bude podán podnût k návrhu na

vzetí do vazby.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Staãí chvilka nepozornosti a malér je na svûtû. Pokud to odnesou
pomaãkané plechy, dá se hovofiit je‰tû o ‰tûstí. Foto dopravní ne-
hody ve Staré Vsi. Foto: Miroslav Dulaj



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2005

9

·kolství

·ANCE dûtem ulice
Projekt ·ance je preventivní

a humanitární program, kter˘

se snaÏí jiÏ od roku 1995 pomá-

hat dûtem a mlad˘m lidem Ïijí-

cím v zapomnûní na ulici.

Celostátní vefiejné sbírky jsou

urãeny k získání finanãních

prostfiedkÛ na rekonstrukci

a provoz Domu ·ance

v Nepomucké ulici v Praze 5.

Patronkami tohoto projektu

jsou Marie Rottrová, Marta

Kubi‰ová a TáÀa Fischerová.

Závûrem loÀského ‰kolního ro-

ku se i studenti SSO· Prima

v R˘mafiovû zapojili do tohoto

projektu a uspofiádali sbírku,

zamûfienou na prodej nafukova-

cích balónkÛ s logem projektu

v cenû 20 Kã. Nyní obdrÏeli od

vedení tohoto projektu podûko-

vání podepsané patronkami.

Nejúspû‰nûj‰í dvojici budou

pfiedána triãka s logem projek-

tu. Studenti ‰koly se zapojí do

sbírky i v leto‰ním ‰kolním ro-

ce. Ludmila StaÀková,
SSO· Prima R˘mafiov

Zbloudil˘ turista ‰Èastnû nalezen
Pátrací akci absolvovali v noci na

dne‰ek ãlenové horské sluÏby

v Jeseníkách. „Vãera zhruba
v 18.00 nahlásila skupina turistÛ
z R˘mafiova na na‰i stanici na
Ovãárnû, Ïe postrádají svého tfii-
cetiletého kamaráda. Naposledy
ho vidûli pfiedtím, neÏ zaãali sestu-
povat dolÛ s Petrov˘ch kamenÛ.
OkamÏitû se rozjela pátrací akce,
do které bylo zapojeno deset ãlenÛ

horské sluÏby se slu-
Ïebním psem, dva te-
rénní vozy a dvû ãtyfi-
kolky. Postupnû byly
prohledávány moÏné
trasy jeho sestupu
a ve spolupráci
s Policií âR i okolí
místa jeho bydli‰tû.
MuÏ s sebou bohuÏel
nemûl mobilní tele-

fon, a tak nebylo
moÏné se s ním spo-
jit,“ uvedl Michal

Klime‰, náãelník

Horské sluÏby âR,

oblast Jeseníky.

Kolem druhé hodi-

ny v noci se zaãala

pfiipravovat rozsáhlá

pátrací akce na ráno.

Do té by se po roze-

dnûní zapojily desítky záchranáfiÛ

a policistÛ vãetnû vrtulníku s ter-

movizí. „Zhruba ve 3.45 nám vo-
lali policisté z R˘mafiova, Ïe hle-
daného muÏe na‰tûstí na‰li nezra-
nûného nedaleko jeho bydli‰tû,
kam do‰el pû‰ky. V tomto pfiípadû
se opût ukázalo, jak dÛleÏité je mít
pfii cestû do hor u sebe mobilní te-
lefon,“ dodává Michal Klime‰. 

Jan Slánsk˘

Úsmûvnû

Nevûfiíte? Vûfite!
Nedávno jsme si fiíkali: Záfií uÏ je

v kalendáfii a vlastnû je dobfie, Ïe

ti na‰i zbojníci pÛjdou do ‰koly,

potfiebují zkrotit a jak˘si fiád.

V‰ak ona je ‰kola nauãí. Nûkde

dokonce ‰kolou a paní uãitelkou

vyhroÏovali. A tak jeden mal˘

prvÀáãek fie‰il situaci po svém.

Víte, jak to provedl? Kfieãovitû se

1. záfií chytl zábradlí v mezipo-

schodí a drÏel se v‰í (nebo ble‰í?)

silou. Maminka zlomená, ostatní

nechápali, o co bûÏí, paní uãitelka

domlouvala; nic, marnost.

Kolik síly bylo v tûch mal˘ch ruã-

kách! A pfiitom staãilo tak málo!

Pfiitoãil se brá‰ka, mazák ze ãtvrté

tfiídy, a budoucího prvÀáka prostû

polechtal!

Ten se pustil a vcelku uklidnûnû

se nechal odvést do své tfiídy, kde

mûl své místo a svou vlídnou pa-

ní uãitelku.

Teì, v druhé polovinû fiíjna,

mrská písmenka, snaÏí se malo-

vat, nûkdy jako mal˘ kocourek

‰krábe a dokonce si pomáhá ja-

zykem, taková je to snaha! Svou

paní uãitelku bezmeznû obdivu-

je a nedávno se jí zeptal, jestli

taky uãila jeho maminku a tatín-

ka. KdyÏ usly‰el ano, komento-

val to takto: „Ale to vy uÏ máte

b˘t dávno umfietá!?“ Paní uãitel-

ka se lehce usmála, asi si pro-

mítla léta strávená ve ‰kolství.

S tûmi star‰ími, studenty, je situa-

ce jiná. âekají na zmûny v profe-

sorském sboru a jak tedy budou

v‰ichni vycházet. Zaãíná nová ho-

dina. Profesor, externista, zapisuje

do tfiídní knihy. Je tak trochu mi-

mo dûní na ‰kole, nezná je‰tû

v‰echny studenty ani kolegy, ne-

ví, Ïe se zmûnil rozvrh. Ze‰iroka

se otevfiou dvefie a - nová tváfi!

Mlad˘ pohledn˘ muÏ! A kantor za

katedrou se dobfie rozjel: „Tady

bude kázeÀ! Pozdní pfiíchod!

Jméno! Zapí‰u do tfiídní knihy -

a toto trpût nebudu!“ Ve tfiídû na-

stal lehounk˘ ‰um. Pfiíchozí nûco

zamumlal na zpÛsob toho, Ïe on

má hodinu a patfií právû do této

tfiídy. „Prosííím...???“

Po chvíli nûjaké konverzace, spí‰e

útrÏkÛ konverzace, byl zapsán

mezi chybûjící studenty. Pak uÏ

mlad˘ velice dÛraznû vykfiikl: „Já

jsem nov˘ uãitel a dokonce tfiídní

této tfiídy!!!“

Îádn˘ reÏisér by tak skvûlou scé-

nu nenatoãil, jsem o tom pfiesvûd-

ãena.

V‰e se vysvûtlilo, vzpomínka zÛ-

stane hodnû dlouho. Inu, ‰kola je

‰kola. A pr˘ také základ Ïivota.

Ale my v‰ichni jsme stále vlastnû

‰koláci, cel˘ Ïivota bûh se uãíme.

·kolné je v‰ak vysoké. Si

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Hejtman kraje EvÏen To‰enovsk˘ podpofiil protestní akci lékafiÛ
„Rozhodnû jejich protest podporuji. Je totiÏ naãase, aby se ve zdravotnictví nûco fiádnû pohnulo. Prozatím se u nás totiÏ jen konzervuje stá-
vající stav a je tu strach mluvit o v‰ech problémech otevfienû a nahlas. Situace ve zdravotnictví je pfiitom více neÏ váÏná,“ fiekl hejtman

Moravskoslezského kraje EvÏen To‰enovsk˘. ·árka Swiderová, tisková mluvãí, kanceláfi hejtmana MSK

Gymnázium Rýmařov si vás 
dovoluje pozvat na vernisáž

výstavy fotografií Jindřicha Štreita

19. října 2005, 16.00, v galerii gymnázia



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT17/2005

10

Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Zprávy z jednání Rady mûsta Bfiidliãná
V úter˘ 27. záfií jednala rada mûsta na svém

letos uÏ 68. zasedání. Schválila pronájem ne-

bytov˘ch prostor paní ZdeÀce Kadláãkové

z Bfiidliãné a schválila, aby byly do nájemní

smlouvy zapracovány tyto podmínky nájmu:

1.) Smlouva o nájmu bude uzavfiena od 1. 10.

2005.

2.) Smlouva o nájmu bude uzavfiena na dobu

neurãitou s v˘povûdní lhÛtou 1 rok.

3.) Úpravy provedené v objektu v zájmu ná-

jemce se stávají majetkem mûsta, pokud

se strany nedohodnou jinak.

V pfiípadû nesouhlasu nájemce s v˘‰e uvede-

n˘mi podmínkami nastupuje za stejn˘ch

podmínek zájemce druh˘ v pofiadí.

Rada mûsta doporuãuje zastupitelstvu ke

schválení, aby prodej nemovitosti na

NábfieÏní ulici v Bfiidliãné v návaznosti na

schválen˘ prodej panu Duongovi The Ha byl

ponechán otevfien˘ do pfií‰tího zasedání za-

stupitelÛ, které bude v prosinci 2005, s tím, Ïe

do této doby jiÏ bude vyfie‰ena otázka získání

úvûru na zaplacení kupní ceny za nemovitost.

Rada mûsta vzala na vûdomí poÏadavek

vlastníkÛ bytového domu v Bfiidliãné na uli-

ci 1. máje ãp. 323 - 324 na vybudování pfií-

stupové komunikace k jejich domu. ZároveÀ

bylo uloÏeno místostarostovi, aby písemnû

informoval vlastníky bytového domu v tom

smyslu, Ïe Bfiidliãná má více takov˘chto

problémov˘ch domÛ a vzhledem k finanãní

nároãnosti mûsto nepoãítá s vybudováním

pfiíjezdov˘ch komunikací.

Dále vzala rada na vûdomí písemné oznáme-

ní o odstoupení od koupû nemovitosti

v Bfiidliãné na ulici ·ternberské ãp. 90, za-

slané panem Janem Bulou. Rada mûsta do-

poruãuje zastupitelstvu zru‰ení prodeje této

nemovitosti a zároveÀ zastupitelstvu doporu-

ãuje ke schválení vyhlá‰ení nového zámûru

na prodej této nemovitosti. Zámûr bude vy-

hlá‰en po pfiestûhování sbûrného dvora do

nové lokality.

Rada mûsta bere na vûdomí informace o:

- vefiejné soutûÏi na 16 bytov˘ch jednotek

(mûsto musí vyãkat do zaslání písemné

zprávy od Úfiadu pro hospodáfiskou soutûÏ

v Brnû);

- podání Ïádosti o grant na oddûlení de‰Èové

kanalizace od spla‰kové a rekonstrukci ãis-

tiãky odpadních vod.

Ve stejn˘ den se konalo i zasedání zastupite-

lÛ mûsta. Bylo pfiijato celkem dvacet sedm 

usnesení, z nichÏ vût‰ina mûla charakter ma-

jetkov˘ch záleÏitostí - zámûrÛ prodeje

a vlastních prodejÛ pozemkÛ v katastrálním

území Bfiidliãné, Vajglova a Albrechtic

u R˘mafiova.

Zastupitelé schválili vyhlá‰ení zámûru mûsta

na prodej rodinného domu ve Vajglovû ãp.

54 dle platného „SoutûÏního fiádu“ s tím, Ïe

kupující uhradí ve‰keré náklady spojené

s pfievodem nemovitosti. Vyvolávací cena

nemovitosti je stanovena na 400 000 Kã.

Starosta byl zplnomocnûn k podpisu kupní

smlouvy s vítûzem vefiejné soutûÏe.

Dále byl na základû vyhlá‰eného zámûru

mûsta schválen prodej pozemku o celkové

v˘mûfie 1200 m2 za úãelem v˘stavby rodin-

ného domku manÏelÛm Polá‰kov˘m

z Bfiidliãné.

Zastupitelstvo mûsta schvaluje ukonãení

sporu mezi mûstem a spoleãností Alpine, sta-

vební spoleãností CZ, a. s., smírnou mimo-

soudní cestou.

Dále bylo schváleno, aby mûsto Bfiidliãná

podalo Ïádost na Státní fond Ïivotního pro-

stfiedí âR Praha o dotaci na stavbu

„Rekonstrukce a roz‰ífiení âOV Bfiidliãná“

a „Doplnûní kanalizaãní sítû“. Ukládá se sta-

rostovi mûsta, aby v tomto smyslu prostfied-

nictvím finanãního odboru pfiipravil návrh na

úpravu rozpoãtu 4/2005 v návaznosti na ná-

klady vzniklé v souvislosti s pfiípravn˘mi

pracemi v roce 2005. Zastupitelé schvalují

zafiazení potfiebn˘ch finanãních prostfiedkÛ

na realizaci akce do rozpoãtu mûsta na rok

2006.

Zastupitelé také schválili zmûnu ãásti územ-

ního plánu obce Albrechtice u R˘mafiova,

a to v té ãásti, která se dot˘ká navrhované

stavby ãerpací stanice pohonn˘ch hmot

s nadzemními nádrÏemi.

Okresní pfiebor Z· v pfiespolním bûhu
Z· Bfiidliãná a OR A·SK

Bruntál v úzké spolupráci s od-

dílem biatlonu v Bfiidliãné uspo-

fiádali ve ãtvrtek 6. fiíjna v areá-

lu vefiejné stfielnice a pfiilehlém

okolí okresní pfiebor Z· v pfie-

spolním bûhu, kterého se zú-

ãastnilo 250 závodníkÛ z osmi

‰kol bruntálského okresu.

Závod byl zahájen za mlhavého

poãasí, ale uÏ v prÛbûhu prv-

ních bûhÛ se sluníãko vehe-

mentnû dralo zpoza mrakÛ a za-

nedlouho vysvitlo se v‰í pará-

dou a velkou mûrou pfiispûlo

k velmi vydafienému klání na-

‰ich dûtí. Po dobûhnutí dostali

v‰ichni závodníci ãaj. Vyhlá‰ení

v˘sledkÛ a pfiedání medailí a di-

plomÛ probûhlo na plo‰e stfiel-

nice, pfiedání se zhostili fieditel-

ka Z· v Bfiidliãné Mgr. Ivana

Václavíková a fieditel závodu

Ing. Miroslav Glacner.

Pozvánka
V Bfiidliãné bylo 3. fiíjna znovu zahájeno cvi-

ãení aerobiku. Je urãeno pro v‰echny nad‰en-

ce pro aerobik a pfiíznivce aktivního pohybu.

Pfiijìte se protáhnout a zacviãit si do tûlocviã-

ny na starou ‰kolu na ·kolní ulici. Uvítáme

vás kaÏdé pondûlí a ãtvrtek, vÏdy od 18.30 do

19.30. Moc se na vás tû‰í Lucka Toboláková.

DÛleÏité oznámení
Sdûlujeme v‰em potenciálním zájemcÛm, Ïe byl z iniciativy pracovníkÛ MûÚ Bfiidliãná

zakoupen invalidní vozík a také chodítko pro nemocné. Jsou vyuÏívány hlavnû místní pe-

ãovatelskou sluÏbou. Doposud, kdyÏ vznikla potfieba pouÏití invalidního vozíku pro tûÏ-

ce nemocného, vznikaly velké problémy; musel se vÏdy pÛjãovat. Tímto nákupem pro-

blémy skonãily. Obãané, ktefií tento vozík nebo chodítko budou potfiebovat, mohou se ob-

rátit na peãovatelskou sluÏbu v Bfiidliãné, konkrétnû na vedoucí paní J. Vojáãkovou.
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Jednotlivé v˘sledky:
Kategorie:

dívky 1. - 3. roãník
1. Krywdová Tereza Z· R˘mafiov

2. DoleÏalová Dana Z· Bfiidliãná

3. Machaãová Martina Z· R˘mafiov

chlapci 1. - 3. roãník
1. ·ujan Stanislav Bruntál - Z· OkruÏní

2. Krejãí Martin Z· R˘mafiov

3. Bala Roman Z· Krnov

dívky 4. - 5. roãník
1. Jelínková Erika Bruntál - Z· Cihelní

2. Hansliánová Gabriela Z· R˘mafiov

3. Krahulcová Aneta Bruntál - Z· OkruÏní

chlapci 4. - 5. roãník
1. Turták Michal Z· R˘mafiov

2. Brachtl Adam Bruntál - Z· Jesenická

3. Henã Dominik Bruntál - Z· Jesenická

Ïaãky mlad‰í 6. - 7. roãník
1. Proke‰ová Andrea Bruntál - Z· Jesenická

2. Rapouchová Mirka Gymnázium R˘mafiov

3. âecháková Lenka Bruntál - Z· Jesenická

Ïáci mlad‰í 6. - 7. roãník
1. ·kuta Franti‰ek Z· R˘mafiov

2. Komuenho Frederiko Z· Krnov

3. SvatoÀ Ondfiej Bruntál - Z· Jesenická

Ïaãky star‰í 8. - 9. roãník
1. Holãáková Sabrina Bruntál - Z· Jesenická

2. Györgyová Michaela Z· Bfiidliãná

3. Palupãíková Nikola Bruntál - Z· Jesenická

Ïáci star‰í 8. - 9. roãník
1. Pecha Ale‰ Z· R˘mafiov

2. Václavík Jifií Bruntál - Z· Jesenická

3. RÛÏiãka Adam Bruntál - Z· Jesenická

Na závûr bychom chtûli podûkovat v‰em, ktefií se podíleli na kvalitním prÛbûhu celé akce, pfiedev‰ím klubu biatlonu Bfiidliãná, kter˘ po-

skytl ve‰kerou technickou pomoc, vãetnû rychlého zpracování v˘sledkÛ ve v˘poãetním stfiedisku. Svou spokojenost vyjádfiili i v‰ichni

vedoucí jednotliv˘ch ‰kol.

Vítání nov˘ch obãánkÛ
Krásné poãasí pfiispûlo k tomu, Ïe témûfi v‰ech-

na pozvaná miminka se dostavila spolu se sv˘-

mi rodiãi a pfiíbuzn˘mi na dal‰í, letos jiÏ ãtvr-

té slavnostní pfiivítání do obfiadní sínû MûÚ.

Nejstar‰ím byl Mireãek Koãifiík z Velké

·táhle, nejmlad‰ím byl taky chlapeãek s exo-

tick˘m jménem Felix Uzoatu z Bfiidliãné.

Dal‰ími chlapci byli Tomá‰ Abaffy, Michal

Gregovsk˘, Radek ·afáfi a Mikulá‰ Svoboda.

Dûvãátka byla pouze dvû, a to Natálie

La‰áková a Aniãka DoleÏalová.

Zahájení obstaraly dûti z místní Z·, které se

sv˘m pûkn˘m vystoupením potû‰ily v‰echny

pfiítomné. Mal˘m obãánkÛm popfiál do Ïivota

pfiedseda SPOZu Rostislav Malík. Po zápisu

do Pamûtní knihy pfiedaly dûti mal˘m obãán-

kÛm pûknou kytiãku a dárek. Teãkou za celou

vydafienou akcí bylo velké fotografování.

KuÏelky
Dal‰ími zápasy pokraãovaly soutûÏe kuÏel-

káfiÛ. V severomoravské divizi na‰e první

muÏstvo doma prohrálo s KK Hranice, aby

za t˘den nato zvítûzilo v Jeseníku a odãinilo

domácí poráÏku. Pfiesto neodpovídá desáté

místo kvalitû domácích hráãÛ, ktefií mají ur-

ãitû navíc. Druhé muÏstvo dopadlo je‰tû hÛ-

fie. Ve tfietím kole v Prostûjovû prohrálo, byÈ

jen o tfiináct kolkÛ, a ani v dal‰ím kole na do-

mácí pÛdû nedotáhlo vedení do vítûzného

konce. V obou zápasech byl nejlep‰í

Vladimír ·trbám, posila z R˘mafiova.

V meziokresním pfieboru druÏstev kuÏelkáfii

Bfiidliãná C i D zvítûzili a ãásteãnû napravili

mdl˘ dojem z v˘konu prvního a druhého

muÏstva. Vûfiíme, Ïe v˘sledky následujících

kol budou podstatnû lep‰í neÏ ty dosavadní! 

Zpravodajství pfiipravil Daniel Mach

UÏiteãná informace

Informace o vakcinaci li‰ek proti vzteklinû
V termínu od 4. 10. do 11. 10.
2005 byla provádûna vakcinace

li‰ek proti vzteklinû. Vakcína by-

la pokládána letecky. Vzhledem

k nepfiíznivému poãasí (mlha)

ov‰em vakcinace dle aktuálních

informací doposud na území 

okresu Bruntál nezaãala.

Vakcína je urãena v˘hradnû

k oãkování populace volnû Ïijí-

cích li‰ek. PouÏití u jin˘ch druhÛ

zvífiat je nevhodné, nevyvolá

tvorbu imunity. Návnada není

schopna vyvolat onemocnûní

vzteklinou. Nebezpeãím pro zví-

fiata, zvlá‰tû psy, je pozfiení celé

návnady vãetnû plastikové kaps-

le, která mÛÏe u psÛ vytvofiit

v zaÏívadlech mechanickou pfie-

káÏku. Pfii náhodném pfiímém

kontaktu ãlovûka s vakcínou je

tfieba o tom informovat lékafie.

Krajská veterinární správa pro

Moravskoslezsk˘ kraj, inspekto-

rát Bruntál, upozorÀuje tímto

v‰echny dotãené organizace, oso-

by i obãany, náv‰tûvníky pfiírody,

pokud najdou návnadu s vakcí-

nou, aby s tûmito návnadami ne-
manipulovali. Pokud by pfies 

uji‰tûní letecké spoleãnosti, která

provádí kladení, vakcinaãní dáv-

ka dopadla do zástavby obcí, je

nutné tuto návnadu ne‰kodnû od-

stranit, napfi. spálením, za pouÏití

ochrann˘ch pomÛcek (rukavic).

Jakékoli bliÏ‰í informace po-

skytne bruntálsk˘ inspektorát

Krajské veterinární správy pro

Moravskoslezsk˘ kraj na tel. ãís-

le: 554 711 821.

MVDr. Jaromír Polá‰ek,
fieditel Krajské veterinární správy

pro Moravskoslezsk˘ kraj

Fota: Daniel Mach
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Kam na v˘let

Nenároãnou procházkou z Ovãárny na Pradûd
Podzimní poãasí je vrtkavé

a i pfies uji‰tûní meteorologÛ, Ïe

leto‰ní fiíjen má b˘t v prÛmûru

spí‰ teplej‰í neÏ chladnûj‰í, na

del‰í hfiebenové túry se mnoho

z nás asi s nadcházejícím podzi-

mem uÏ nevydá. Zaãátek tohoto

nejbarevnûj‰ího roãního období

s sebou pfiiná‰í i zvlá‰tní kouzlo

ranních mlh, oparÛ a inverzí.

Pokud máme ‰tûstí a pfiíhodná

inverze nás potká pfii v˘‰lapu ne-

nároãnou trasou na místo s vy‰‰í

nadmofiskou v˘‰kou, je pfiedpo-

klad, Ïe nám odmûnou budou

daleké v˘hledy.

V˘‰lap z Ovãárny na Pradûd

a zpût je typickou nenároãnou tra-

sou pro turisty. Je to napfiíklad 

ideální procházka pro rodiny

i s mal˘mi dûtmi, cesta je asfalto-

vá, takÏe po ní mÛÏete bez problé-

mÛ i s koãárkem.

Na parkovi‰tû pod Ovãárnou se

mÛÏete dostat buì po sv˘ch, auto-

busem nebo autem. Zaãneme

stoupat po asfaltové silnici.

Vpravo mineme chatu Ovãárna.

Vlevo se zdvíhají pfiíkré svahy

Petrov˘ch kamenÛ se skalisky na

vrcholu, vpravo se propadá do

hloubky údolí Bílé Opavy, za

nímÏ spatfiíme chatu Barborku.

Nad ní se tyãí monumentální kupa

Pradûdu s televizní vûÏí. Pokra-

ãujeme po cestû, vlevo mineme

stanici horské sluÏby a bez stou-

pání dorazíme k rozcestí u Bar-

borky. Pokraãujeme stoupáním

a po chvíli dojdeme na rozcestí,

kde vlevo odboãuje cesta ke

sporthotelu Kurzovní. Jdeme pfií-

mo a za stálého stoupání zaãíná

silnice obtáãet ve smûru hodino-

v˘ch ruãiãek vrchol Pradûdu, kte-

r˘ máme po své pravé ruce. Ce-

stou si v‰ímáme stále men‰ích

a ménû vyvinut˘ch horsk˘ch smr-

kÛ, jejichÏ vzrÛst a poãet se s pfii-

b˘vající v˘‰kou stále zmen‰ují.

Pfii pohledu vlevo se nám objeví

skupina Mraveneãníku se zvlá‰t-

ním, jakoby ufiíznut˘m vrcholem

Dlouh˘ch strání, kde je vybudo-

vána horní nádrÏ pfieãerpávací

vodní elektrárny Dlouhé stránû.

Mineme odboãku modfie znaãené

cesty do Divokého dolu a dosta-

neme se na v˘razné rozcestí.

·ikmo vlevo dolÛ odboãuje cesta

ke 2,5 km vzdálené chatû ·v˘-

cárna. My v‰ak pokraãujeme

vpravo po silnici, stále do kopce.

Po levé stranû se nám otevírají v˘-

hledy do kraje, v nûmÏ vidíme le-

sy, údolí a fiadu kopcÛ, z nichÏ

nejvíce ãní vrchol Keprníku

a vzdálen˘ Králick˘ SnûÏník. Po

levé stranû se objeví fiada mrazo-

v˘ch srubÛ Tabulov˘ch skal, je-

jichÏ pÛvodní ráz byl naru‰en tûÏ-

bou kamene na stavbu pÛvodní

kamenné rozhledny na Pradûdu.

Na skaliskách roste vzácná vrba

laponská a vrba bylinná. Po pravé

stranû míjíme v travnatém úboãí

hraniãní kámen z roku 1721 se

znaky vratislavského biskupa 

(E. W.), fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ

(fiádov˘ kfiíÏ) a panství ÎerotínÛ

(Ïerotínsk˘ lev). Cesta se zaãíná

zvedat v posledním oblouku a vle-

vo se otevírá pohled na vzdálené

mûsto Jeseník se svûtoznám˘mi

láznûmi. PoblíÏ vystupuje horsk˘

masiv s nejvy‰‰í horou Medvûdím

vrchem (1216 m), pod námi se str-

mû propadá hluboce zafiíznuté 

údolí, v nûmÏ se krãí osada Vidly.

Jsme jiÏ nad hranicí lesa a kolem

je pouze horská tráva a kleã.

Pfiicházíme na vrchol Pradûdu.

Pod sebou vidíme místo, odkud

jsme vy‰li - chatu Ovãárnu a nad

ní Petrovy kameny. Telekomuni-

kaãní vûÏ na vrcholu Pradûdu je

válcová, má nûkolik ochozÛ a te-

ras a dosahuje v˘‰ky 145 m (její

‰pice je nejvy‰‰ím místem v âe-

ské republice, pozn. red.). Zá-

kladnu tvofií tfii kfiídla budov roz-

místûn˘ch od stfiedu vûÏe pod úh-

ly 120°. V pravém kfiídle je umís-

tûna restaurace, v níÏ si mÛÏeme

odpoãinout a obãerstvit se. Za 

úplatu je moÏné vyjet v˘tahem,

kter˘m se dostaneme na vyhlíd-

kovou plo‰inu, z níÏ máme moÏ-

nost kruhového v˘hledu z ptaãí

perspektivy do blízkého i vzdále-

ného okolí. Pfii dobr˘ch podmín-

kách jsou vidût i Krkono‰e, Be-

skydy a slovenská pohofií. Cel˘

hfieben Hrubého Jeseníku máme

jako na dlani, vidíme masiv Králi-

ckého SnûÏníku, Bruntálsko, Je-

senicko a ·umpersko. Tuto pfiíle-

Ïitost kruhového rozhledu z nej-

vy‰‰ího místa Moravy a ãeského

Slezska bychom si nemûli nechat

ujít, neboÈ v nás zanechá nesma-

zatelné dojmy. Po návratu z ocho-

zu doporuãujeme kruhovou pro-

cházku okolo vûÏe, která rovnûÏ

sk˘tá fiadu nádhern˘ch v˘hledÛ

do kraje.

Pokud jsme si odpoãinuli, nastou-

píme cestu zpût. Vracíme se stej-

nou cestou, jakou jsme do‰li na

vrchol. ProtoÏe jsme v národní

pfiírodní rezervaci, není dovoleno

chodit mimo znaãené cesty - do-

drÏujme tuto zásadu. Pozor - pfii

pohybu na cestû vÏdy pamatujte

na to, Ïe je vyuÏívána jak pû‰ími

turisty, tak i cyklisty. A navíc, pfie-

ce jen budete ve vy‰‰ích polo-

hách, kde se poãasí mÛÏe razant-

nû a rychle zmûnit.

Profil trasy:
délka - 8 km, ãasov˘ plán - 2,5

hodiny, nejniÏ‰í bod - 1305 metrÛ

nad mofiem, nejvy‰‰í bod - 1492

metrÛ nad mofiem, pfiev˘‰ení -

186 m, obtíÏnost - nenároãná.

Pfiíjezdové místo - Hvûzda,

z Hvûzdy kyvadlovou autobuso-

vou dopravou nebo autem

k Ovãárnû. Autobusy jezdí od

8.00 do 16.20. VÏdy v celou hodi-

nu z Hvûzdy na Ovãárnu, v pÛl

z Ovãárny na Hvûzdu. Pozoru-

hodnosti - Pradûd - nejvy‰‰í hora

JeseníkÛ s televizní vûÏí, kruhov˘

rozhled, pfiírodní rezervace Tabu-

lové skály - chránûn˘ skalní útvar

se vzácn˘mi druhy rostlin.

JiKo (zdroj www.klikni.idnes.cz)

SVâ R˘mafiov uvádí

Mûstskou hudbu Franti‰ka Kmocha z Kolína
a Dechov˘ orchestr PODOLANKA z R˘mafiova

28. 10. 2005 v 15.30 ve velkém sále SVâ.
Vstupné: dûti 10 Kã, ostatní 20 Kã.

Foto: Miloslav Marek



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Definice ‰ílenství je dûlat stejnou vûc znovu a znovu 

a oãekávat jin˘ v˘sledek. Benjamin Franklin
Známá i neznámá v˘roãí
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INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - fiíjen 2005

21. 10. 13.30 SVâ Keramická dílna pro Zv·
22. 10. 14.00 SVâ Cviãíme s míãem mal˘m i velk˘m
31. 10. 9.30 a 10.45 kino Pohádka o lín˘ch stra‰idlech

pofiad pro M· a 1. - 5. tfi. Z·
31. 10. 18.00 SVâ Talianka - koncert pro vefiejnost
7., 14.,
21.,28.10. 20.30 SVâ Taneãní kurzy pro dospûlé

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Jaroslava Stanãíková ........................................................ Stránské

Adéla Srovnalová ............................................................. R˘mafiov

Jana Batou‰ková ............................................................... R˘mafiov

ZdeÀka Sigmundová ......................................................... R˘mafiov

Veronika ·vehlová ............................................................ R˘mafiov

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

Anna Matu‰ková - R˘mafiov .................................................. 81 let

Vûra Pfiecechtûlová - R˘mafiov ............................................... 81 let

Vladimír Tomek - R˘mafiov ................................................... 81 let

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

Marie Pinìáková - Janovice ................................................... 88 let

Franti‰ka ·ulková - Nové Pole .............................................. 92 let

Rozlouãili jsme se
Emma Provazová - Malá ·táhle .............................................. 1917

Pavel ZeÈák - R˘mafiov ............................................................ 1942

Helena Janurová - R˘mafiov .................................................... 1928

Matrika MûÚ R˘mafiov

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost - fiíjen
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.

Sleva vstupného - prodej do 15.30 !!!

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

14. 10. 1890 zemfi. Josef Václav Friã, básník a revolucionáfi (nar. 5. 9. 1829)
- 115. v˘roãí úmrtí

15. 10. Den bílé hole, pÛvodnû vyhlá‰en v USA prezidentem L. B.
Johnsonem v roce 1964, od poloviny 80. let vyhlásila
Svûtová unie nevidom˘ch i v dal‰ích zemích

15. 10. 1680 zemfi. Fridrich Bridel, ãesk˘ básník, prozaik a pfiekladatel 
(nar. 1619) - 325. v˘roãí úmrtí

15. 10. 1900 zemfi. Zdenûk Fibich, hudební skladatel (nar. 21. 12. 1850) 
- 105. v˘roãí úmrtí

15. 10. 1920 nar. Mario Puzo, americk˘ prozaik (zemfi. 2. 7. 1999) - 85. v˘r. nar.
16. 10. Svûtov˘ den potravin (Svûtov˘ den v˘Ïivy), slaví se na zá-

kladû rozhodnutí konference OSN pro v˘Ïivu a zemûdûl-
ství (FAO) z roku 1979, je to v˘roãní den zaloÏení FAO
v roce 1945, slaví se od roku 1981

17. 10. Mezinárodní den za vym˘cení, odstranûní chudoby, vyhlá-
silo VS OSN v roce 1992

17. 10. 1920 nar. Rudolf Hru‰ínsk˘, herec (zemfi. 13. 4. 1994) - 85. v˘r. nar.
18. 10. 1335 zemfi. Eli‰ka Rejãka, ãeská královna (nar. 1. 9. 1286) 

- 670. v˘roãí úmrtí
19. 10. 1745 zemfi. Jonathan Swift, irsk˘ satirick˘ prozaik a básník pí‰ící 

anglicky (nar. 30. 11. 1667) - 260. v˘roãí úmrtí
20. 10. Den stromÛ, slavil se poprvé r. 1872 v Nebrasce na podnût

J. S. Mortona, nad‰eného propagátora a ochránce pfiírody.
V âechách byly poprvé masovû pofiádány Stromové slav-
nosti Svazem spolkÛ okra‰lovacích r. 1906. Tato tradice byla
u nás obnovena r. 2000 na podnût fieditele botanické za-
hrady UK Václava Vûtviãky a dfievosochafie Martina Patfiiãného

21. 10. 1125 zemfi. Kosmas, první ãesk˘ kronikáfi (nar. asi 1045) - 880. v˘r. úm.
21. 10. 1835 zemfi. Josef BoÏek, vynálezce ãeského parního stroje 

(nar. 28. 2. 1782) - 170. v˘roãí úmrtí
21. 10. 1945 nar. Vojtûch Steklaã, prozaik a scenárista, autor knih pro dûti 

- 60. v˘roãí narození
22. 10. 1905 nar. Franti‰ek Nechvátal, básník, publicista a pfiekladatel 

(zemfi. 10. 9. 1983) - 100. v˘roãí narození
22. 10. 1990 zemfi. Kamil Lhoták, malífi (nar. 25. 7. 1912) - 15. v˘r. úmrtí
23. 10. 1805 nar. Adalbert Stifter, rakousk˘ prozaik pÛvodem z âech 

(zemfi. 28. 1. 1868) - 200. v˘roãí narození
24. 10. Den Organizace spojen˘ch národÛ (OSN), vstoupila v platnost

Charta OSN v roce 1945, slaví se od roku 1947
24. 10. 1925 zemfi. Jindfiich ·imon Baar, spisovatel, sbûratel pohádek (nar. 

7. 2. 1869) - 80. v˘roãí úmrtí
26. 10. 1765 nar. Jan Jakub Ryba, hudební skladatel (zemfi. 8. 4. 1815) 

- 240. v˘roãí narození
26. 10. 1765 nar. Václav Thám, obrozensk˘ básník, dramatik, novináfi, kul-

turní organizátor a herec (zemfi. 1816) - 240. v˘roãí narození
27. 10. 1845 nar. Josef Václav Sládek, básník, prozaik a pfiekladatel (zemfi. 

28. 6. 1912) - 160. v˘roãí narození
29. 10. 1815 nar. Ludovít ·túr, slovensk˘ básník, jazykovûdec a filozof 

(zemfi. 12. 1. 1856) - 190. v˘roãí narození
30. 10. 1885 nar. Ezra Pound, americk˘ básník, literární kritik a publicista

(zemfi. 1. 11. 1972) - 120. v˘roãí narození
31. 10. Svûtov˘ den spofiení, vyhlá‰en v roce 1924 na 1. kongresu

spofiitelÛ v Milánû
31. 10. Den UNICEF
31. 10. 1920 nar. Dick Francis, anglick˘ prozaik, autor detektivních románÛ 

- 85. v˘roãí narození
31. 10. 1980 zemfi. Jan Werich, herec, dramatik, prozaik a pfiekladatel 

(nar. 6. 2. 1905) - 25. v˘roãí úmrtí

Aquacentrum Slunce
Vodník Sluníãko láká do aquacentra dal‰í du‰iãky
O víkendu 1. a 2. fiíjna ãekal na první náv‰tûvníky Aquacentra Slunce

v R˘mafiovû vodník Sluníãko, kter˘ potû‰il a zaujal pfiedev‰ím nejmen‰í

milovníky vodních radovánek. O co byl mezi náv‰tûvníky nejvût‰í zá-

jem? „Pánové debatovali ve finské saunû a horké páfie, dámy relaxovaly
ve whirlpool vanû a perliãkové lázni, dûti skotaãily v brouzdali‰ti. A v‰ich-
ni bez rozdílu vûku a pohlaví dovádûli v plaveckém bazénu s barevn˘mi
balonky. V‰ichni byli ve vodû jako doma, stejnû jako já, brekeke,“ dodá-

vá s úsmûvem spokojen˘ vodník Sluníãko a barevn˘mi pentliãkami láká

k náv‰tûvû dal‰í du‰iãky. Aquacentrum Slunce je otevfieno kaÏd˘ den od

pondûlí do pátku v dobû od 10.00 do 21.00; stejná otevírací doba platí

i pro víkendy a svátky. Podrobné informace naleznete na www.hotelslun-

ce.jeseniky.com. -zr-

Foto: archiv Aquacentrum Slunce
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Mûstská knihovna

Nabit˘ T˘den knihoven
V pondûlí 3. fiíjna zahájilo nûkolik

stovek ãesk˘ch knihoven, r˘ma-

fiovskou nevyjímaje, kaÏdoroãní

T̆ den knihoven. V devût hodin rá-

no na rÛzn˘ch místech republiky

zalistovaly ruce stránkami snad

nejklasiãtûj‰í ãeské kníÏky -

Babiãky od BoÏeny Nûmcové.

âetbou tohoto ãeského bestselleru

totiÏ zapoãalo leto‰ní Velké fiíjnové

spoleãné ãtení, jeÏ bylo vûnováno

právû pfiipomínce 150. v˘roãí prv-

ního vydání Babiãky. O její stálé

oblíbenosti svûdãí i to, Ïe se v loÀ-

ské knihovnické anketû o nejoblí-

benûj‰í knihu ãesk˘ch ãtenáfiÛ 

umístila na páté pfiíãce a její autor-

ka byla v televizní anketû Nejvût‰í

âech jako jediná Ïena zvolena me-

zi deset nejv˘znamnûj‰ích osob-

ností na‰í historie.

I len leto‰ní, v pofiadí devát˘, roã-

ník T̆ dne knihoven provázela an-

keta. Její motto znûlo Velcí a malí

âechové a mûla za úkol roz‰ífiit fia-

dy velk˘ch âechÛ o osobnosti re-

gionálního Ïivota. Také r˘mafiov-

ské knihovnice vyhlásily anketu

o Velkého a malého âecha Ïijícího

v R˘mafiovû. Hlasující pfiíli‰ nepát-

rali v dûjinách R˘mafiovska a voli-

li pfiedev‰ím mezi na‰imi souãas-

níky ãi lidmi teprve nedávno ze-

snul˘mi. Nejvût‰ím âechem-

R˘mafiovanem byl nakonec zvolen

historik a muzejník Jifií Karel, na

druhém místû skonãili se stejn˘m

poãtem hlasÛ Franti‰ek Vychodil

a Tomá‰ Ujfalu‰i a na pomyslném

tfietím stupínku se tísnily dokonce

tfii osobnosti - Jaroslav Nûmec,

Michaela Mezihoráková a ·tefan

Jano‰Èák.

R˘mafiovské Velké fiíjnové spo-

leãné ãtení 2005 zahájila ãetbou

úryvku z Babiãky Leona Pleská,

vedoucí odboru kultury a ‰kolství

MûÚ. Po ní si ‰tafetu nepfietrÏité-

ho ãtení pfiedávali dûti ze

Základní ‰koly R˘mafiov a stu-

denti zdej‰ích stfiedních ‰kol. Vûk

ãtenáfiÛ pfiedurãoval i v˘bûr pfied-

ãítané literatury. Kromû Babiãky

a pohádek BoÏeny Nûmcové se

ãetla Pekelná tfiída Vojtûcha

Steklaãe, nûkolik moderních po-

hádek Jana Wericha a Václava

Havla, Rasmus tulákem od Astrid

Lindgrenové, Kluci, holky

a StodÛlky Evy Bernardinové ãi

Chata v jezerní kotlinû Jaroslava

Foglara, ale také Povídky ·imka

a Grossmanna ãi Jáma a kyvadlo

Edgara Allana Poea ad.

Oproti pfiedchozím roãníkÛm se do

nonstop ãtení nezapojili témûfi Ïád-

ní dospûlí ãtenáfii a svou úãast od-

fiekli nejen Ïáci dramatického obo-

ru ZU·, ale i herci divadla Mahen,

ktefií obvykle pfiedvádûli scénické

ãtení právû studovan˘ch her. I z to-

ho dÛvodu leto‰ní Vefiejné fiíjnové

spoleãné ãtení v R˘mafiovû utichlo

uÏ ve dvû hodiny odpoledne, tedy

pomûrnû dlouho pfied stanoven˘m

limitem.

T̆ den knihoven ov‰em doprová-

zely i dal‰í akce. Vedle koncertu

Jana Kryla a dvou pfiedná‰ek,

Harrachové na R˘mafiovsku 1726-

1945 Jifiího Karla a Pohled na

dne‰ní Izrael Jána Ostroluckého, to

byla kampaÀ na podporu ãetby

Pfieãti si to dfiív neÏ Hollywood.

Opálen˘ dÛchodce v ãerven˘ch

plavkách, s písãitou pláÏí v pozadí

a vyvinut˘mi krasavicemi v pod-

paÏí neboli Stafiec a mofie, akãní

hrdinka v obtaÏeném latexovém

obleãku a s nabitou bouchaãkou

v ruce alias Jana Eyrová nebo dvo-

jice po zuby ozbrojen˘ch drsÀákÛ

ãili Zloãin a trest - vyznívá to jako

nadsázka, ale v praxi není tak dale-

ko od pravdy. Hollywoodské fil-

mové adaptace klasick˘ch dûl svû-

tové literatury b˘vají bûÏnû natolik

zjednodu‰ené a co víc i pfiekrouce-

né, Ïe nad tím zÛstává rozum stát.

Reklamní kampaÀ, kterou mÛÏe-

me zahlédnout na plakátovacích

plochách ve mûstû, nás chce upo-

zornit na to, Ïe se konzumováním

povrchní zábavy prostfiednictvím

filmu, televize a internetu okrádá-

me o podstatné kvality staré dobré

ãetby knih. Tento apel nab˘vá na

opodstatnûnosti, zvlá‰tû kdyÏ zaã-

nou hovofiit statistická ãísla nedáv-

ného mezinárodního prÛzkumu

oblíbenosti ãetby mezi Ïáky 4. tfiíd,

kter˘ dokládá, Ïe tfietina ãesk˘ch

ÏákÛ ãte kníÏky jen zfiídka nebo ni-

kdy a 43 % dûtí vÛbec nenav‰tûvu-

je knihovnu. Vzhledem k tomu, Ïe

ãetba je hlavním prostfiedkem

vzdûlávání a dobfie zásobená (a vy-

uÏívaná) knihovniãka je vizitkou

kulturní úrovnû kaÏdé domácnosti,

máme co dohánût.  ZN

„Palestinci a Izraelci jsou jako oheÀ a voda“
Situace na Blízkém v˘chodû opût

zamûstnávala zpravodaje velk˘ch

deníkÛ v letních mûsících, kdy by-

ly z rozhodnutí izraelské vlády 

evakuovány Ïidovské osady v pás-

mu Gazy a na Západním bfiehu

Jordánu. Po urãité dobû se tak pfii-

táhla pozornost médií k této pro-

blematické oblasti, v níÏ se pfies

padesát let stfietávají nejen zájmy

IzraelcÛ a PalestincÛ, ale i svûto-

v˘ch mocností. Situace v „Zemi

zaslíbené“, která spí‰e neÏ ráj mís-

ty pfiipomíná peklo dennodenních

teroristick˘ch útokÛ a vojensk˘ch

odezev, je pro obyãejného smrtel-

níka, kter˘ ji mÛÏe sledovat pouze

zprostfiedkovanû, nûkdy aÏ nepfie-

hledná. A proto rád vyuÏije moÏ-

nosti dozvûdût se konkrétní infor-

mace z pfiímého svûdectví a získat

tak alespoÀ ãásteãn˘ pfiehled.

Tomuto úãelu mûla poslouÏit bese-

da s Jánem Ostroluck˘m Pohled
na dne‰ní Izrael, kterou v rámci

T˘dne knihoven uspofiádala

Mûstská knihovna R˘mafiov ve

ãtvrtek 6. fiíjna.

Ján Ostroluck˘, pÛvodem Slovák,

pÛsobící ov‰em dlouhá léta

v Ostravû a okolí coby inÏen˘r 

elektrotechnik (podílel se napfi. na

v˘stavbû dûtmarovické elektrár-

ny), v souãasné dobû pracuje v os-

travském evangelickém naklada-

telství A-Alef. Do Izraele se popr-

vé dostal, kdyÏ pfiebíral vyzname-

nání Spravedlivého mezi národy

za své rodiãe, ktefií v roce 1944

ukryli pfied nacisty Ïidovskou rodi-

nu. Izrael mu doslova uãaroval.

Dodnes pro nûj pfiedstavuje místo,

které stojí za to vidût, neboÈ nabízí

nejen nádhernou pfiírodu lesnat˘ch

kopcÛ, skalnat˘ch pou‰tí, zelen˘ch

údolí a pobfieÏí Stfiedozemního

a Mrtvého mofie, ale také starobylá

mûsta, v nichÏ vedle sebe stojí pa-

mátky na Ïidovskou, muslimskou

i kfiesÈanskou historii. Ján Ostro-

luck˘ od roku 1993 doprovází do

Izraele turistické skupiny.

Beseda se nesla v duchu dvojí per-

spektivy. Provedla posluchaãe

s pomocí diapozitivÛ dÛleÏit˘mi

lokalitami Izraele, která tvofií turis-

ticky atraktivní destinace: moderní

metropole Tel Aviv, starobylá

Caeserea, centrum severního

Izraele Haifa, a samozfiejmû místa

známá z Bible, jako je hora Tábor,

Nazaret, Genezaretské jezero,

Kafarnaum, hora Hermon s pra-

meny Jordánu, Beit Sh’an s histo-

rick˘mi vykopávkami, Jericho,

Kumrán, nalezi‰tû nejstar‰ích Ïi-

dovsk˘ch spisÛ, Jeruzalém atd.).

Pomyslná procházka tûmito místy

v‰ak osvûtlovala nejen dávnou his-

torii zemû, zajímavou v Ostroluc-

kého podání zvlá‰tû pro kfiesÈany,

ale zároveÀ vyhrocené vztahy, kte-
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Kryl uÏ nehraje jen Kryla
V dobû, kdy vût‰ina ãesk˘ch písniãkáfiÛ pfie-

sedlala z protestsongu na jiné Ïánry, mlad‰í

bratr Karla Kryla Jan s ním teprve zaãal.

S pocitem, Ïe listopad 1989 moÏná skonco-

val s totalitním reÏimem, ale nikoliv se zá-

vistí, hrabivostí, lhostejností a dal‰ími ‰pat-

nostmi, zaãal po smrti svého bratra (1994)

objíÏdût s kytarou ãeská a moravská mûsta,

aby proti nim kázal jako starozákonní prorok

proti ‰patn˘m mravÛm své doby. Nejprve

s repertoárem Karlov˘ch písní a nûkolika

sv˘mi básnûmi, postupnû v‰ak se stále ãet-

nûj‰ími songy vlastními. Program, kter˘ ve

stfiedu 5. fiíjna pfiedstavil neãetnému publiku

v r˘mafiovském sále ZU·, byl jiÏ pfieváÏnû

sloÏen z vlastních básní a písní, na slavnûj‰í-

ho bratra zavzpomínal Jan Kryl jen nûkolika

jeho nejvût‰ími „hity“.

O urãitém odpoutání od nositelÛ zvuãnûj‰ích

jmen a o smûfiování k osobitému projevu svûd-

ãí i fakt, Ïe letos Jan Kryl vystoupil poprvé

sám, bez excentrického Pepy Nose, s nímÏ je-

ho opoÏdûná písniãkáfiská kariéra zaãala. Jan

Kryl, projevující se zatím spí‰e jako básník

(dlouho je‰tû samizdatov˘), dostal v srpnu ro-

ku 1998 pozvání od Pepy Nose do Luhaãovic

coby interpret Karlov˘ch písní a od té chvíle

s ním zaãal vystupovat pravidelnû. Vytvofiili

pofiad Nostalgie s Krylem, jejÏ nûkolikrát

pfiedstavili i v R˘mafiovû. Bûhem nûkolika let,

kdy se Jan Kryl profiloval jako klidnûj‰í a váÏ-

nûj‰í protipól rtuÈovitého vzteklouna a rejpala

Nose, staãil vydal dvû sbírky poezie (En pas-

sant a In medias res) a jedno CD (Krédo).

Název druhé sbírky In medias res lze pfielo-

Ïit jako „k jádru vûci“ a pfiesnû takové jsou

Krylovy ver‰e a písÀové texty. Na rozdíl od

svého poetiãtûj‰ího bratra je Jan pfiímoãafiej-

‰í, metaforami zrovna nepl˘tvá, a pokud jich

uÏije, jsou velmi prÛhledné. Díky tomu pÛ-

sobí jeho texty, zvlá‰tû ty politicky a spole-

ãensky orientované, velmi didakticky, aÏ

moralisticky a spí‰e neÏ k poezii mají blízko

k pamfletu ãi zmiÀovanému kázání. Naopak

spoleãn˘ je obûma KrylÛm smysl pro ryt-

mus, nezbytn˘ u písÀov˘ch textÛ, av‰ak v˘-

razn˘ i v recitovan˘ch básních (ostatnû vztah

k literatufie je v jejich rodinû dûdiãn˘, inten-

zivnû se jí zab˘vali otec i dûdeãek).

Jan Kryl rozdûlil svÛj pofiad na dvû ãásti, prv-

ní spoleãensky zamûfienou a druhou, snad na

odlehãení, nazvanou Sedm podob lásky.

Zatímco v první ãásti se doslova vÏil do role

bojovníka za pravdu a dobro („Svádím lít˘
boj se zlem, svádím ...,“ zpívá v jedné své pís-

ni) a nelítostného kritika v‰ech negativních

jevÛ souãasnosti (v politice, médiích i bûÏ-

ném Ïivotû), ve druhé polovinû koncertu jako

by pfieváÏila kladná strana Ïivota, jejímiÏ at-

ributy jsou milostn˘ cit a lidská soudrÏnost.

Bezdûky se vybavuje koncepce Komenského

slavné prózy, v níÏ poutník, znaven bloudû-

ním labyrintem svûta plného marnosti a ná-

strah, bezpeãnû spoãine v ráji srdce. ZN

sobota 15. fiíjna 17.00

Obãanská v˘chova
Komedie (Nûmecko/Francie 2004)

Jana, Petra a Jule spojuje touha zmûnit svût. Jan a Petr se stanou

„Uãiteli“, záhadn˘mi aktivisty, ktefií nenásiln˘m zpÛsobem upozorÀují

místní smetánku, Ïe její dny hojnosti jsou seãteny.    Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 15. fiíjna 19.30

Svûrací kazajka
Thriller (USA/VB 2005)

Jack Stars, veterán z války v Perském zálivu, je neprávem obvinûn

z vraÏdy. Dostane se do rukou psychiatrÛ a pod vlivem experimen-

tálních lékÛ a moderní psychiatrie uvûfií, Ïe mÛÏe cestovat v prosto-

ru a ãase. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 22. fiíjna 17.00

Blízko nebe
Multikulturní tragikomedie (âR 2005)

Pfiíbûh o lásce k bílé dívce vyprávûn˘ z pohledu mladého Afriãana Ïi-

jícího s rodinou v hotelu Blízko nebe. Pfiíbûhem se proplétají osudy

dal‰ích obyvatel hotelu. Hrají: T. Novotny, G. J. M. Francis, 

Ch. Poullain, A. Goldflam. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 22. fiíjna 19.30

Pan a paní Smithovi
Akãní komedie (USA 2005)

Smithovi jsou obyãejn˘ manÏelsk˘ pár. Oba jsou ale ve skuteãnosti

velmi v˘konn˘mi zabijáky, pracujícími pro konkurenãní organizace.

V hlavních rolích: B. Pitt, A. Jolie. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 29. fiíjna 17.00

Vinci
Krimikomedie (Polsko 2004)

Právû propu‰tûn˘ recidivista Tsuma dostal svou Ïivotní nabídku.

Zorganizovat krádeÏ obrazu Dáma s hranostajem od Leonarda da

Vinciho. Nebude to v‰ak tak jednoduché, jak se na první pohled

zdálo. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 29. fiíjna 19.30

Hlas smrti
Thriller (Kanada/VB/USA 2005)

Îivot úspû‰ného architekta tragicky zmûní smrt jeho Ïeny. KdyÏ od

ní pfiijme podivn˘ vzkaz ze záhrobí, otevfiou se mu dvefie do jiného

svûta. Mrtví se ho pokusí zmocnit. Hrají: M. Keaton, Ch. West ... 

Pfiístupn˘ od 15 let

a Filmového klubu

ré zde panují mezi Ïidovsk˘mi

a muslimsk˘mi obyvateli v sou-

ãasnosti. „Palestinci a Izraelci
jsou jako oheÀ a voda,“ shrnul Ján

Ostroluck˘. Podle jeho názoru ne-

ní témûfi moÏné, aby mezi obûma

skupinami zavládl smír. Poãátek

jejich nynûj‰ího sporu sahá do his-

torie mnohem mlad‰í, neÏ jakou

Izrael odhaluje sv˘mi tisíce let sta-

r˘mi památkami, do roku 1948,

kdy stát Izrael vznikl, a je‰tû spí‰e

do roku 1967, kdy Izraelci v ‰esti-

denní válce s Egyptem, Jordán-

skem a S˘rií obsadili muslimská 

území v pásmu Gazy, na Zápa-

dním bfiehu Jordánu a na Golan-

sk˘ch v˘‰inách.

Pro ãlovûka Ïijícího mimo epicent-

rum sváru je velmi tûÏké pfiijmout

v souvislosti s Ïidovsko-muslim-

sk˘m soubojem nûjaké urãité sta-

novisko, a pfiesto se tento problém

dot˘ká i západního svûta. Ján

Ostroluck˘ nabídl na besedû svÛj

„pohled“, názor evropského kfies-

Èana, kter˘ ve smyslu pfiísloví

„bliÏ‰í ko‰ile neÏ kabát“ jasnû

sympatizuje s izraelskou stranou.

Díky tomu mûl jeho v˘klad sub-

jektivní podbarvení a nesl s sebou

nebezpeãí jednostrannosti. Nicmé-

nû pfiinesl zajímavé a podnûtné in-

formace, které mohou b˘t impul-

sem k diskusím, jeÏ beseda u po-

sluchaãÛ jistû vyvolala. ZN
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

8. - 30. 10.
Petr Václavek (Praha) - specifická portrétní poãítaãová grafika se satirick˘m podtextem

Zdenûk Pfiindi‰ (Olomouc) - pastel, muchláÏ
V men‰ím sále se mÛÏeme sezná-

mit s kresbami, k nimÏ olomouc-

k˘ autor Zdenûk Pfiindi‰ vyuÏil

paletu prostfiedkÛ kreslífie a spojil

je zpÛsobem nadmíru originál-

ním. Na barevn˘ch kresbách to-

tiÏ najdeme jemnou stopu kresby

tuÏkou, jindy mûkkého pastelu.

·iroké a v postatû nejv˘raznûj‰í

geometrické tvary tvofií silná

a pevná, aÏ neoblomná domi-

nantní a neuvûfiitelnû dokonale

probíhající ‰edoãerná stuha tvo-

fiená ãrtáním tuÏkami rÛzné tvr-

dosti. Prostor uvnitfi kol, slz, troj-

úhelníkÛ nebo kotev a dal‰ích

obrazcÛ tvofií záfiivé barvy.

Nápaditá skrumáÏ linek, témbrÛ

a nitkovit˘ch cest je v˘sledkem

filosofování ãlovûka s v˘tvar-

n˘m cítûním. Navenek se bl˘ská

barevnost, absolutnû zjednodu‰e-

né názvuky skládané a rozkláda-

né reality pfiekryté emotivní sym-

bolikou, jeÏ nakonec dominuje.

Samorostl˘ autor nevnucuje svÛj

názor, ba ani nerozmazluje diváka

nápovûdou názvem. Sám ãlovûk

zcela svobodn˘, ba dokonce osvo-

bozen˘ od jak˘chkoli ambic, dává

volnost druh˘m hledat a nalézat.

KéÏ by takov˘ch bylo více v na-

‰em státu dánském. KaÏd˘ dostá-

vá nezadatelné právo promítnout

si do kresby svou my‰lenku

a pfiedstavu. MÛÏe v ní vidût svou

zku‰enost i záÏitek, mÛÏe si s ni-

mi pohrávat jako ãlovûk, kter˘

zvedl oãi k mrakÛm a vidí v nich

to, co jin˘m zÛstává skryto.

Jen tfieba dodat, Ïe nynûj‰í práce

zaãaly vznikat po dvacetileté

pauze, jeÏ od sebe oddûlila na-

prosto nesrovnatelné Ïánry a le-

titá ãasto nekompromisní disku-

se se star‰ím bratrem Oskarem,

jehoÏ originální asambláÏe a pla-

stiky nám nejsou neznámé. Pfies

neobyãejnou originalitu jen vel-

mi bedlivému pozorovateli vzác-

nû prokmitne zrnko nezapuditel-

ného a krásného pokrevního pfií-

buzenství jinak zcela odli‰n˘ch

bratfií Pfiindi‰Û.

Petr Václavek podfiídil ve svém

souboru Faces (tváfie) virtuální

dokonalost poãítaãového progra-

mu Google své my‰lence, kritic-

kému naturelu a názoru, kter˘ je

v podstatû pfiijateln˘ pro kaÏdé-

ho, kdo odmítá ma‰írovat Ïivo-

tem podle jediného pi‰tce.

ZpÛsob tvofiení poãítaãového

portrétu je sloÏit˘. Autor nejdfií-

ve volí portrét osoby a poãítaãi

zadá slova, jeÏ jsou podle nûj sy-

nonymy jejího chování (jsou 

uvedena u jednotliv˘ch portré-

tÛ), tfieba peklo, holocaust, vál-

ka, fanatismus, krev ad. Poãítaã

zaãne pracovat zcela nezávisle

a vyplní tváfi politika fietûzci dro-

bounk˘ch obrázkÛ. Vznikají tak

neãekané souvislosti, a chceme-

li se dopátrat podstaty, musíme

na nemalou chvíli rezignovat na

celek, abychom detaily zblízka 

a nesmírnû peãlivû prostudovali

a dopátrali se skrytého smyslu.

Práce poãítaãe je dílem ohrani-

ãeného ãasu a neopakovatelná,

neboÈ se obrázky v poãítaãi kaÏ-

d˘ okamÏik mûní, mizí a jiné zas

pfiicházejí. Stejn˘ postup o málo

pozdûji nabídne jiÏ odli‰nou se-

stavu. Tématem jsou v men‰í mí-

fie ti, kdo dostali od rozumn˘ch

lidí v‰eobecné absolutorium,

spolu s tûmi, ktefií hráli roli od

dûsivû krvavé a ‰patné fra‰ky po

nemohoucnou komedii. Jedni

dosud nejednou vyvolávají vlnu

sympatií, druzí pocit odporu,

hluboké zavrÏení ãi posmûch,

tûch na nás hledí ze zdí více. Pro

nejhor‰í z nich, zaplaÈ Pán BÛh

jiÏ minul˘ch, vybral computer

více temn˘ch odstínÛ ãi krva-

v˘ch ploch.

Poãítaãové koláÏe se ãasto vy-

smívají tuposti, nabubfielosti, 

aroganci a panovaãnosti moc-

n˘ch. Pfiedstavují se figury mra-

zivé i smû‰né, tragické i komické

ve své malosti a Ïvanivosti, ale

téÏ skvûlé, stateãné a moudré, jeÏ

se s úspûchem i k na‰í ‰kodû bez

nûj postavily zlu. KdyÏ se ãlovûk

podívá na zcela Ïivou pfiítomnost

vãetnû té na‰í, jaká to galerie

kouzeln˘ch postaviãek i rádoby

olbfiím˘ch osobností, aÏ zamrazí,

a tak doufám, Ïe nynûj‰í desítka

není zdaleka poslední. A odváÏn˘

vtip a satira jsou dokonce i dnes

vzácn˘m kofiením, aã za nû jiÏ

nepadají hlavy - doufejme, Ïe tak

bude i dál. Jifií Karel

V muzeu se usídlí prehistorick˘ je‰tûr
R˘mafiovské muzeum v dohled-

né dobû pravdûpodobnû získá do

sv˘ch sbírek unikátní exponáty -

kosti pfiedchÛdce velk˘ch dino-

saurÛ Silesaura opolensis, jehoÏ

pozÛstatky byly spoleãnû s kost-

rami dal‰ích druhÛ prehistoric-

k˘ch zvífiat objeveny pomûrnû

nedávno v polském Krasiejowû.

Zkamenûliny druhohorních je‰tû-

rÛ a obojÏivelníkÛ byly nalezeny

v tûÏebnû jílovce v Krasiejowû

(asi 25 km od Opole) díky ‰Èastné

náhodû. První nález zde uãinil

v 80. letech místní student, kter˘

objevil neznámé fosilie. Teprve

v roce 1993 se do kamenolomu

vydal profesor Jerzy Dzik

z Polské akademie vûd, kter˘ na-

‰el ve skalní stûnû dal‰í zkamenû-

linu - lebku prehistorického je‰tû-

ra fytosaura. Od roku 2000 se v lo-

kalitû zaãalo intenzivnû bádat.

Vykopávky odhalily kosterní zbyt-

ky i témûfi kompletní kostry nûko-

lika starobyl˘ch veleje‰tûrÛ 

a obojÏivelníkÛ, ktefií ob˘vali zdej-

‰í krajinu pfied 230 miliony let, kdy
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se zde rozkládalo velké jezero.

Kromû velk˘ch masoÏrav˘ch

plazÛ se Krasiejow mÛÏe po-

chlubit senzaãním objevem

drobnûj‰ího, asi jeden a pÛl met-

ru dlouhého b˘loÏravého je‰tûra,

poprvé objeveného právû zde

a díky tomu pojmenovaného

Silesaurus opolensis. Zrekon-

struovaná podoba „slezského

je‰tûra“ vypovídá o tvorovi veli-

kosti bernard˘na s dlouh˘m oca-

sem, protáhl˘m krkem a ozube-

nou tlamou zakonãenou ‰piãa-

t˘m zobákem, kter˘ mu pomáhal

pfii otrhávání kapradin. V klidu

stál na v‰ech ãtyfiech, ov‰em pfii

bûhu uÏíval pouze zadních kon-

ãetin. A právû tento je‰tûr z ob-

dobí triasu je povaÏován za pfií-

mého pfiedchÛdce pozdûj‰ích di-

nosaurÛ, o jejichÏ pÛvodu toho

bylo do objevu Silesaura známo

jen velice málo.

Díky podpofie meziregionálních

vztahÛ v rámci EU budou moci

polského je‰tûra spatfiit i obyva-

telé a náv‰tûvníci R˘mafiovska.

Mûstské muzeum jedná o vzá-

jemné v˘mûnû exponátÛ mezi

R˘mafiovem a partnersk˘m

Ozimkem. Zatímco na‰i muzej-

níci poskytnou sv˘m polsk˘m

kolegÛm doklady místního Ïivo-

ta ve stfiedovûku, r˘mafiovské

muzeum získá exponáty pro tr-

valou v˘stavu o prehistorii opol-

ské oblasti. K vidûní by mûly b˘t

nejen autentické ãásti fosilního

skeletu, ale i model Silesaura

v Ïivotní velikosti. Podle slov

historika Jifiího Karla by na‰e

muzeum doplnilo expozici o vit-

rínu s neogenními mûkk˘‰i z ji-

homoravského Mu‰lova a vytvo-

fiilo tak pÛsobivou ilustraci dal‰í-

ho období dlouhé historie Ïivota

na Zemi. ZN

Malé ohlédnutí ...
Léto je za námi. Pro nûkoho byly

tfii uplynulé mûsíce více úspû‰né,

pro nûkoho ménû, ale k tûm, kte-

fií si na letní sezónu nemohou stû-

Ïovat, patfií bezesporu Informaãní

centrum pfii Mûstském muzeu

R˘mafiov. Po poãáteãním rozkou-

kávání se jak ze strany zamûst-

nancÛ, tak náv‰tûvníkÛ, rozbûhl

se pfies léto chod infocentra napl-

no. V prÛmûru pfiekroãilo práh

centra dennû 40 lidí, coÏ je oproti

pfiedcházejícím mûsícÛm nárÛst

témûfi o polovinu.

Pracovnice IC poskytovaly nejen

tuzemsk˘m v˘letníkÛm a oby-

vatelÛm R˘mafiovska, ale i ne-

pfiebernému mnoÏství turistÛ

z Nûmecka, Rakouska, Polska,

Itálie, Francie, Holandska nebo

tfieba Velké Británie informace

o moÏnostech stravování a uby-

tování v regionu R˘mafiovska,

o kulturních a historick˘ch pa-

mátkách, o tipech na vyuÏití vol-

ného ãasu, vyhledávaly vlakové

a autobusové spoje po celé

Evropû. Opravdu nebyl ãas na

nudu, a proto se jiÏ teì tû‰íme na

nadcházející sezónu zimní.

Samozfiejmû nadále je náplní ãin-

nosti infocentra prodej pohlednic,

map, prÛvodcÛ, plánÛ mûst, vide-

okazet a dal‰ích turistick˘ch mate-

riálÛ, rÛzn˘ch kniÏních publikací,

R˘mafiovského horizontu, dárko-

v˘ch pfiedmûtÛ, svíãek, ãajÛ (zele-

n˘ch, ãern˘ch, ovocn˘ch), koupe-

lov˘ch sad (olejÛ, solí, glycerino-

v˘ch, medov˘ch a kfii‰Èálov˘ch

m˘del), sklenûn˘ch vitráÏí, von-

n˘ch olejÛ do aromalamp, masáÏ-

ních olejÛ a keramiky. V prodeji je

od fiíjna i ãást expozice keramiãky

Jitky Závi‰kové z Olomouce, kte-

rá vystavovala svá díla bûhem zá-

fií v Galerii Octopus.

Nedílnou souãástí sluÏeb posky-

tovan˘ch infocentrem je kopíro-

vání tiskovin, prodej místenek

na dálkové autobusy (trasa

Opava - R˘mafiov - ·umperk -

Hradec Králové - Praha - Ústí

nad Labem) a zavedena je i evi-

dence ztrát a nálezÛ. Ve v˘loze

jsou pak zvefiejnûny dostupné in-

formace o akcích konan˘ch na

R˘mafiovsku.

Závûrem je snad je‰tû tfieba pfii-

pomenout otevírací dobu IC:

pondûlí - pátek

9 - 12,  13 - 17 hod.

sobota          9 - 12,  13 - 16 hod.

nedûle 13 - 16 hod.

Dûkujeme v‰em, ktefií nás nav-

‰tívili, doufáme, Ïe jste byli s po-

skytnut˘mi informacemi spoko-

jeni a Ïe vás v zimních mûsících

bude je‰tû o dal‰í polovinu více. 

Katka Továrková

Silesaurus opolensis Repro: Krassiejów
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Îijí mezi námi

Rudolf Ziegler zasvûtil Ïivot dfievu
Stoupám do kopce po Havlíãkovû ulici

v R˘mafiovû; v její dolní tfietinû stojí nenápad-

n˘ domeãek, vedle malá vrátka, která jistû pa-

matují nespoãet náv‰tûv, a zvonek. Tisknu tla-

ãítko a za chvíli mû ve dvefiích vítá mil˘ a pfii-

tom energick˘ dûdeãek s úsmûvem na tváfii

a bystr˘ma oãkama, jak pozdûji zji‰Èuji, velmi

houÏevnat˘ a pracovit˘ dfiíã, kter˘ svÛj Ïivot

zasvûtil dfievu a dfievomodelafiinû - pan

Rudolf Ziegler, toho ãasu nejstar‰í muÏ mûs-

ta R˘mafiova.

Narodil se 10. kvûtna 1911 v ¤epãínû na pfied-

mûstí Olomouce. Místní „oufiadové“ mu od-

mítli vydat Ïivnostenské oprávnûní na podni-

kání v oboru dfievomodelafiiny. KdyÏ jej po le-

tech nakonec získal, pfiestûhoval se v roce

1945 s rodinou do R˘mafiova.

„V‰ichni stafií Ïivnostníci byli zvyklí, Ïe dûlník
musel zÛstat u fiemesla hodnû dlouho, aby do-
stal oprávnûní,“ vzpomíná pan Ziegler. A tak

pomalu vklouzáváme do na‰eho vyprávûní

o Ïivotní cestû jednoho poctivého a moudrého

ãlovûka, jehoÏ Ïivotním krédem byla pracovi-

tost, svûdomitost a ãestné jednání.

Jak jste se dostal k práci v obo-
ru dfievomodelafiiny?
Mûl jsem se pÛvodnû uãit v fiep-

ãínské slévárnû. MÛj otec byl in-

Ïen˘r, do ¤epãína pfii‰el z Ra-

kouska a zaloÏil tam strojírnu.

Práce ve slévárnû se mi ale moc

nelíbila. Chtûl jsem pracovat

v dfievomodelárnû, ale nebylo

tam uÏ pro mû místo. Jednou

jsem nesl do dfievomodelárny

nûjaké vûci, a kdyÏ jsem se pak

vracel, tak jsem plakal.

A co vlastnû obná‰ela práce
dfievomodeláfie?
Dfievomodeláfi vyrábûl dfievûné

nebo kovové modely pro slévá-

renské odlitky. Jednoho dne jsem

pfii‰el domÛ a fiekl: Maminko, já

tam nebudu, já chci b˘t modelá-

fiem. Nakonec ‰la za mistrem

a ten pfiislíbil, Ïe se zeptá u sou-

kromé dfievomodeláfiské firmy

Josefa Milaty. A tak jsem se na-

konec vyuãil u nûj a je‰tû k tomu

s protekcí. V‰ichni kluci se uãili 4

roky a já jen 3,5 roku (smûje se).
A co rodina a dûti? Kde jste se
oÏenil a kolik máte dûtí?
Tatínek mi umfiel, kdyÏ jsem mûl

‰est let. OÏenil jsem se je‰tû

v ¤epãínû a mám ãtyfii kluky.

Nejstar‰í je Franta, potom je

Rudyn (Rudolf), to je havífi, pak

je Jano‰ek (Jan nebo také Bob),
ten je „okálník“, a nejmlad‰í je

Jifií, ten uãí na Vysoké ‰kole báÀ-

ské v Ostravû. Dále mám sedm

vnouãat a ‰est pravnouãat.

KdyÏ se ohlédnete zpátky, jaká
byla ta va‰e Ïivotní cesta aÏ do
dne‰ního dne?
Abych to vzal pûknû po pofiádku

(listuje sv˘mi Ïivotopisn˘mi záz-
namy). Od 2. srpna 1926 do úno-

ra 1930 jsem se uãil jako dfievo-

modeláfi. Potom jsem tfii roky

pracoval u rÛzn˘ch firem a od 

1. listopadu 1933 do 14. záfií

1935 jsem absolvoval základní

vojenskou sluÏbu. Po vojnû jsem

nastoupil do olomouck˘ch oce-

láren, kde jsem setrval aÏ do 16.

ãervence 1940. V dobû II. svûto-

vé války jsem byl zamûstnancem

firmy Letov Olomouc, krátce

jsem pÛsobil jako dfievomodeláfi

i ve Zlínû a v kopfiivnické Tatfie.

Od 30. ãervna 1943 do 17. záfií

1945 jsem opût pracoval v olo-

mouck˘ch ocelárnách. Pak jsme

se pfiestûhovali s rodinou do

R˘mafiova, kde jsem do 1. ãer-

vence 1950 pracoval jako Ïiv-

nostník. ProtoÏe se zaãalo mluvit

o tom, Ïe se budou Ïivnosti ru‰it,

tak jsme se se Ïenou pfiestûhova-

li do Bedfiichova, prodal jsem

stroje a pfiijal práci u Morav-

sk˘ch elektrotechnick˘ch závo-

dÛ (MEZ), kde jsem byl zamûst-

nán do 26. srpna 1953. V Bedfii-

chovû také zemfiela moje man-

Ïelka a já se vrátil zpátky do

R˘mafiova. Od 7. záfií 1953 do

23. dubna 1957 jsem pracoval

v fietûzárnû v Malé Morávce.

Potom jsem byl zamûstnancem

Okresních komunálních sluÏeb

R˘mafiov, tam jsem pracoval od

13. kvûtna 1957 do 7. prosince

1962. Dva roky jsem pracoval

také v Brokátû (dne‰ní Hedva)
a v práci jsem pokraãoval i v dÛ-

chodovém vûku, kdy jsem mûl

znovu Ïivnost a tentokrát jsem

byl zamûstnán pod Mûstsk˘mi

sluÏbami mûsta R˘mafiova u Kar-

la Stuchlíka. Po práci jsem ve

své vlastní dílniãce vyrábûl ne-

jen dfievûné, ale i kovové formy

pro odlitky.

Pokud srovnávám základy, které

jsem získal pfii vyuãení, mohu fií-

ci, Ïe nelituji toho, Ïe jsem stfií-

dal rÛzné firmy. U kaÏdé jsem se

nauãil nûãemu novému. Nechci

se chlubit, ale mohu fiíci, Ïe jsem

se nauãil víc, neÏ ostatní mí vrs-

tevníci, ktefií zÛstali na jednom

místû, vûrni jednomu podniku

nebo firmû. Vzpomínám si také

na velké mzdové rozdíly v rÛz-

n˘ch firmách. Ve Zlínû platilo

pravidlo „UkaÏ, co umí‰“. Tam

nikoho nezajímala doporuãení,

vysvûdãení, v˘uãní listy, to po

mnû nikdo nechtûl. Musel jsem

jen sloÏit psychotechnickou

zkou‰ku a mohl jsem zaãít pra-

covat. V ¤epãínû jsem dostal

3,30 Kã na hodinu a ve Zlínû 

7 korun. Pozdûji se moje mzda

vy‰plhala aÏ na 13 Kã na hodinu.

VÏdycky jsem se snaÏil nenechat

si své vûdomosti jen pro sebe,

ale uplatnit je v praxi. Vzpomí-

nám si, v Tatrovce se tenkrát vy-

rábûly kompresorové brzdy

a formování odlitkÛ na nû neby-

la jednoduchá vûc. Nûkteré díly

se musely je‰tû dále zpracová-

vat. Ale tatrováci vyrobili odli-

tek, podle nûj se vyrobil jaderník

a nemuselo se dále nic obrábût

a pfiipravovat. KdyÏ se tato ino-

vace vyzkou‰ela poprvé, tak pfii-

‰el mistr za jedním zku‰en˘m

slévaãem a fiekl mu, Ïe se po-

chlapil. A on na to, Ïe to nevy-

myslel on, ale tady Ziegler, 

a ukázal na mû. Ta práce mû moc

bavila a bavila by mû dodnes,

kdybych ji mohl dûlat.

âtyfiiadevadesát let je krásn˘
a poÏehnan˘ vûk. Nemoci se
vám vyh˘bají nebo jste tu a tam
kamarád s doktory?
Nedovedu neãinnû sedût a kou-

kat. Ale Ïe uÏ nemÛÏu dûlat se

dfievem, to mû dneska trápí. Nic

mû nebolí, ale nohy uÏ nechtûjí

poslouchat.

Mûl jste kromû práce se dfievem
je‰tû nûjaké dal‰í koníãky?
(Pan Ziegler pfiiná‰í podomácku
vyrobené podnosy.) To byly pod-

nosy. Za války nebyly v obcho-

rozhovor

Pan Rudolf Ziegler pfied svou dílnou
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dech Ïádné dárky. A kamarád mi

povídá, jestli bych mu nevyrobil

podnos. Já na to, Ïe ve fabrice se

to nedá a doma mÛÏu vyrobit na

soustruhu jenom kulaté. To byl

mÛj první v˘robek. Zanedlouho

se konal v Praze sjezd studentstva

a byl jsem poÏádán obchodní ko-

morou, abych jim jeden v˘robek

zapÛjãil na ukázku. Dal jsem jim

tfii kusy a jeden z nich se dostal

k jednomu francouzskému stu-

dentovi. Za nûjakou dobu obdrÏe-

la obchodní komora z Francie ob-

jednávku na pût set podnosÛ. Tak

jsem je zaãal vyrábût dfiív, neÏ

jsem se v R˘mafiovû dostal k dfie-

vomodelafiinû. V Olomouci jsem

mûl na podnosy odbûratelku, kte-

rá je prodávala jako podpultové

zboÏí. âlovûk se musel ohánût,

aby se uÏivil. Hospodafiil jsem ta-

ké na zahrádce, byl jsem zkrátka

takov˘ samouk. V Malé Morávce

jsem se staãil nauãit dûlat vedle

modelÛ v fietûzárnû je‰tû takzvané

zápustky. Doporuãil mû tenkrát

sám fieditel. Byla to vysoce speci-

alizovaná práce a jen díky sv˘m

kamarádÛm jsem ji zvládl.

¤íká se devatero fiemesel, desátá

bída. Ale já jsem bídu nikdy ne-

mûl. Bídu jsem spí‰ mûl v tom

smyslu, Ïe jsem práci nestaãil

dûlat. Mûl jsem hodnû zákazní-

kÛ. Vzpomínám na jednu velkou

zakázku - v˘robu nov˘ch strojÛ -

kterou dostaly za úkol bavlnáfi-

ské závody v Moravské Tfiebové

ve spolupráci s tehdej‰ím So-

vûtsk˘m svazem. Potfiebovaly

vyrobit modely forem na sou-

ãástky tûch strojÛ. Kapacity ji-

n˘ch závodÛ byly tenkrát vytíÏe-

ny a jeden mÛj kamarád ze

Zlína, kter˘ se mnou dûlal

u Bati, jim povídá: zajeìte do

R˘mafiova za Zieglerem, bydlí

u kostela, on vám to udûlá. Pfii-

jeli, vytáhli v˘kresy, já se na to

dívám, práce, Ïe by ji zvládl kaÏ-

d˘ druh˘ uãeÀ. Aby mûl slévaã

ulehãenou práci, tak se vyrobila

takzvaná ‰nûrovaãka, na kterou

se model poloÏil a pomocí ‰nûro-

vaãky se obrátil a mohl se dûlat

dal‰í. Rohlenovi ze Tfiebové fiek-

li, Ïe jsem machr, Ïe jsem ulehãil

slévaãi práci. VÏdycky jsem se

v Ïivotû snaÏil dokázat sám so-

bû, jak vûci udûlat jdou, a ne se

vymlouvat na to, Ïe nûco nejde.

Nikdy to nikdo ode mû nesly‰el.

Îije je‰tû nûkter˘ z va‰ich ka-
marádÛ, kter˘ s vámi pracoval?
Mûl jsem ãtyfiicet kamarádÛ

a nezÛstal mi na tom svûtû ani je-

din˘. Pfiitom byli zdraví, nic jim

nescházelo, a najednou tady ne-

byli. Nûktefií z nich se nedoÏili

ani dÛchodu.

Znali jste se napfiíklad s panem
Jaroslavem Nûmcem, uãitelem?
Velmi dobfie. My jsme byli dobfií

kamarádi. Nemám v R˘mafiovû

nikoho, kdo by byl proti mnû.

Nejlépe to poznám, kdyÏ se

v‰ichni sejdeme i s vnouãaty na

dechovce. Tam je nám dobfie.

Z ãeho jste mûl nebo máte v Ïi-
votû nejvût‰í radost?
Nejvût‰í radost mám z vnouãat

a pravnouãat. Ta mû drÏí v mém

Ïivotû nejvíce. Kde bych si byl

pomyslel, Ïe je uvidím hopsat

v kulturáku a Ïe jim budu fiíkat,

Ïe jsem jej stavûl vlastníma ru-

kama, a Ïe jednou, aÏ tady nebu-

du, po mnû nûco v tom na‰em

mûstû zÛstane.

Dûkuji vám za velmi upfiímn˘
a mil˘ rozhovor. JiKo

Seriál

Nebojte se první pomoci (1. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

O Ïivotû rozhoduje 5 minut
Îivotní tempo moderního ãlovû-

ka se neustále zrychluje. Civi-

lizaãní vymoÏenosti ãiní Ïivot

bohat‰ím a pfiíjemnûj‰ím, ale lid-

stvo za nû platí daÀ. âlovûk je

Ïivoãich, jeho individuální exi-

stence podléhá biologick˘m zá-

konÛm. Moderní spoleãnost jej

vystavuje zv˘‰enému riziku úra-

zÛ a civilizaãních chorob.

Rozvoj vûdy a techniky pfiiná‰í

i pokroky v medicínû. Souãasná

medicína dokáÏe uspokojivû vy-

fie‰it mnohé dfiíve neléãitelné

choroby ãi nezvládnutelné úrazy.

To v‰e za pfiedpokladu, Ïe se po-

dafií zvládnout fázi bezprostfiední-

ho ohroÏení Ïivota. Z tûchto dÛ-

vodÛ v‰echny vyspûlé státy hle-

dají moÏnosti, jak sníÏit úmrtnost

v pfiednemocniãní fázi. K tomuto

úãelu jsou organizovány profesi-

onální záchranné systémy. âeská

zdravotnická záchranná sluÏba

(ZZS) má zajistit o‰etfiení pacien-

ta do patnácti minut po nahlá‰ení

na tísÀovou linku. Tento poÏada-

vek je dán teoretickou ãasovou

dostupností (dojezdností ze zá-

kladny), v reáln˘ch situacích mÛ-

Ïe b˘t z rÛzn˘ch pfiíãin i del‰í.

Patnáctiminutová prodleva pfii za-

hájení o‰etfiení je v fiadû situací

pfiíli‰ dlouhá, nedává nadûji na ús-

pû‰nou záchranu Ïivota. T˘ká se

to zejména stavÛ, kdy do‰lo k zá-

stavû krevního obûhu, tedy klinic-

ké smrti. Tato fáze je zvratná, zá-

kladní Ïivotní funkce lze opûtov-

nû nastartovat. Musí se tak stát

nejdéle do pûti minut po nástupu

klinické smrti. Pfii pfieru‰ení do-

dávky kyslíku del‰ím pûti minut

nezvratnû hynou mozkové buÀky.

âlovûk s vyhasl˘mi mozkov˘mi

funkcemi je definitivnû mrtev.

V této souvislosti vystupuje do

popfiedí nezastupiteln˘ v˘znam

laické první pomoci. Záchranné

systémy nelze organizovat tak,

aby se t˘m k pacientovi dostavil

v prÛbûhu rozhodujících pûti mi-

nut. Správnû provedené jedno-

duché v˘kony laické první po-

moci mohou v mnoha pfiípadech

klinické smrti zabránit. Tam, kde

jiÏ nastala, jimi lze zajistit úãin-

né okysliãení mozkov˘ch bunûk

a tím prodlouÏit ãas reálné nadû-

je na záchranu Ïivota.

Rozsah a kvalita laické první po-

moci v âeské republice nejsou

uspokojivé. V tomto názoru se

shodují v‰ichni odborníci ze zá-

chrann˘ch sluÏeb a potvrzují ho

i dostupná statistická ‰etfiení.

První pomoc je poskytována u 3

aÏ 10 % úrazÛ a náhl˘ch pfiíhod.

Zji‰tûná ãísla pfiitom nic nevypo-

vídají o její kvalitû ãi adekvát-

nosti. V souborech jsou zahrnuty

i pfiípady, kdy byla poskytnuta

nesprávnû ãi neúãinnû.

Absence první pomoci v rozmû-

rech âeské republiky má kaÏdo-

roãnû za následek zbyteãná úmr-

tí dvou aÏ tfií set lidí. V praxi se

nejãastûji jedná o neo‰etfiená

bezvûdomí rÛzného pÛvodu (v˘-

znamn˘ podíl zaujímá otrava al-

koholem), druhou skupinou jsou

úmrtí v souvislosti s dopravními

úrazy, tfietí místo zaujímají náhlé

srdeãní pfiíhody, ãtvrté úrazové

stavy rÛzného pÛvodu. Ostatní

pfiíhody se mezi odvratiteln˘mi

pfiíãinami smrti vyskytují zfiídka.

Pfií‰tû si povíme, jaké pfiekáÏ-

ky nám nejãastûji brání po-

skytnutí první pomoci. 

MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)

Místní skupina ââK R˘mafiov
nabízí k zapÛjãení videokazety o poskytování první pomoci

ãlenové: 10 Kã, neãlenové: 20 Kã
Tel.: 775 285 588, 728 479 558
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Právû v dobû vrcholících ãarodûjnick˘ch

procesÛ spatfiil svûtlo svûta v dlouhé horské

vsi Janu‰ovû poblíÏ R˘mafiova vynikající ba-

rokní umûlec, kter˘ se pozdûji zafiadil mezi

nejv˘znamnûj‰í malífie skvûlého severomo-

ravského baroka. Bádání o svém Ïivotû a dí-

le nesmírnû ulehãil neobyãejnû zajímavou

autobiografií, jeÏ se dodnes zachovala na 50

listech ruãního papíru, peãlivû sefiíznutého

do formátu 35 x 24 cm, popsan˘ch nûmecky

vcelku peãlivou a velmi zdobnou latinkou.

Jedná se dílko tak neobyãejnû ãtivé a navíc

v dokonalém pfiekladu Leo‰e Mlãáka

a Stanislava Drkala, Ïe jsme neodolali

poku‰ení a v nûkolika pokraãováních

necháme promluvit velkého mistra

vlastními slovy s tím, Ïe minimum v˘-

rokÛ upfiesníme poznámkami nebo 

okomentujeme v závorkách a prove-

deme jen drobné kosmetické zmûny

podle nyní platného jazykového úzu.

âtûme tedy povídání staré uÏ víc neÏ

dvû stû padesát let pro zajímavost i po-

uãení, Ïe se od sv˘ch pfiedkÛ ani tak

moc neli‰íme.

„18. února 1694 v 8 hodin veãer se
Kry‰tofu Handkemu, hamernímu ‰a-
fáfii v Janu‰ovû, a jeho Ïenû Rozinû
narodilo dítû, které bylo dÛstojn˘m
pánem Matûjem Schmidtem (Maty-

á‰em Eusebiem Leandrem Schmid-

tem, o nûmÏ jsme jiÏ psali dfiíve

v souvislosti s ãarodûjnick˘mi proce-

sy), toho ãasu místním dûkanem (r˘-

mafiovsk˘m), pokfitûno jménem Jan
Kry‰tof. Za kmotry mu byli pan Jan
Ruprecht, papírník ze Staré Vsi,
a Anna, manÏelka Kry‰tofa Braunera
z Janu‰ova (chlapec pojmenován po otci

Christian - Kry‰tof ãi Kristian a po kmotro-

vi Johann - Jan).

MÛj otec byl synem Martina Handkeho, ‰a-
fáfie v Horním dvofie v Janovicích, moje mat-
ka byla dcerou Jana Bergera, kuchafie ze
Staré Vsi. Otec byl 5 let ‰afáfiem na
Prostfiedním hamru, potom nûkolik let tavi-
ãem ve Dvorském hamru, bydlel ve Staré Vsi.
Po tavení provozoval rÛzná fiemesla, nejprve
truhláfiství, sám ‰il ‰aty, provádûl pouzdrafi-
ské, soustruÏnické, zámeãnické a pu‰kafiské
práce, aÏ nakonec se stal ‰evcem a byl ce-
chovním mistrem v R˘mafiovû. Na ‰afáfiském
domû, kde jsem se narodil, namaloval mÛj
otec ãernou vápennou barvou na fasádu, ne-
boli na ‰tít, kvûtiny, listoví, coÏ je moÏno
spatfiit do dne‰ního dne. Rozumûl také ocelo-
rytectví a zhotovování sluneãních hodin. Tyto
práce provádûl bez vyuãení.
Od roku 1702 jsem 4 roky chodil do ‰koly
v R˘mafiovû. Po ãtyfiech letech jsem ode‰el ke
svému str˘ci panu Matyá‰ovi Rothleitnerovi,
tehdy písafii v Ïelezárnách v Janovicích,
abych se u nûho uãil poãtÛm. Potom mû otec
nechal doma a chtûl mû donutit, abych se vy-
uãil ‰evcovskému fiemeslu. Nemûl jsem v‰ak

u ‰ití bot stání, byl jsem zapálen pro malová-
ní. Rád pfiiznávám, Ïe mne otec k ‰ití bot nu-
til bitím, bylo to ale v‰echno marné, chtûl
jsem se stát malífiem pfiesto, Ïe jsem za svého
Ïivota zatím Ïádného malífie nevidûl a dokon-
ce jsem ani nevûdûl, jsou-li malífii také lidé.
V roce 1708 jsem odcestoval se sv˘m otcem
do Bruntálu ve Slezsku a seznámil se s tam-
ním malífiem Janem Danielem Langerem.
U nûho jsem se pak 4 roky uãil malovat ole-
jov˘mi i vodov˘mi barvami. Moje malování
spoãívalo v kopírování historick˘ch námûtÛ

a portrétÛ. KdyÏ v roce 1712 skonãila moje
uãednická léta, nastoupil jsem v ·umperku
do zamûstnání k Janovi Siebenhohrovi.
ZÛstal jsem v‰ak u nûho 14 dní, byl pozlaco-
vaãem a práce mnû nevyhovovala. V roce
1713 jsem pfiijal zamûstnání v Moravské
Tfiebové u Christiana Davida (dílo naturali-

zovaného Francouze je uÏ zapomenuto a za-

tím Ïádná malba s autorem není ztotoÏnûna),
u nûhoÏ jsem zÛstal dva roky.
V roce 1715 jsem okolo V‰ech svat˘ch pfii‰el
do Olomouce, a aãkoliv jsem hledal zamûst-
nání u v‰ech malífiÛ, byl jsem v‰ude odmítnut.
Nakonec jsem poÏádal o místo Ferdinanda
Nabotha, kter˘ leÏel na smrtelné posteli, a ten
mû také hned pfiijal. ProtoÏe práce u nûho ne-
byla podle mého gusta, zam˘‰lel jsem odejít
do Brna. Zatím zaãalo nestálé poãasí s de‰-
tûm a snûhem, takÏe nebylo moÏno odcesto-
vat. Tfietího dne jsem proto u nûho nastoupil
a zaãal s prací. Má práce mûla zpoãátku spo-
ãívat v malbû ‰panûlské stûny. Devátého dne
po mém pfiíchodu Ferdinand Naboth zemfiel
a vdova po nûm mû poÏádala, abych u ní v za-
mûstnání zÛstal, protoÏe její v Pánu zesnul˘
manÏel právû zaãal s malováním kostela ãi
kostelíka V Lipkách u R˘mafiova. Chtûla pa-

na dûkana (Ferdinanda Ratschkera) poÏádat,
aby jí tu práci nadále dopfiál, a zároveÀ mu
sdûlit, Ïe jiÏ má takového malífiského tovary-
‰e, kter˘ umí malovat fresky. Na zmínûnou Ïá-
dost mé paní pan dûkan odpovûdûl, Ïe se na
tuto práci mÛÏe spolehnout, a pokud ãas do-
volí, Ïe má pfiijít s tovary‰em nahoru a malbu
v kostelíku V Lipkách dát zhotovit (zde nutno

podotknout, Ïe F. Naboth jiÏ malby na klenbû

je‰tû pfied onemocnûním témûfi dokonãil,

a Handkemu tedy zbylo nûkteré domalovat

podle návrhÛ a víceménû je jen doplnit na do-

sud volném místû nad varhanami

vlastní freskou). Tak jsem s paní vdo-
vou 1. kvûtna pfiijel do R˘mafiova
a malbu provedl. KdyÏ jsem maloval
v kostelíku V Lipkách, roz‰ífiil se
v Olomouci mor a mûsto bylo uzavfie-
no. Paní vdovû po zesnulém zemfiely
dvû dûti.
V kostele Nejsvûtûj‰í Trojice ve
·ternberku vdova uãinila slib a psala
mnû do R˘mafiova, abych pro tento kos-
tel namaloval votivní obraz (dûkovn˘

za vypro‰enou pomoc svatého, Boha ãi

Panny Marie, na obraze b˘vá namalo-

ván téÏ dárce), kter˘ by pfiedstavoval ji
a dvû sestry s dvûma muÏsk˘mi osoba-
mi. Po zhotovení tohoto obrazu jsem
mûl odejít do ·ternberka, v kostele
Nejsvûtûj‰í Trojice vykonat na její pfiá-
ní poboÏnost a zmínûn˘ obraz tady za-
vûsit. KdyÏ jsem tam pfii‰el, uvidûl
jsem, Ïe nad hlavním oltáfiem visí ‰pat-
n˘ obraz, takÏe jsem sám od sebe roz-
hodl, Ïe bude-li to vÛle BoÏí a já se
v Olomouci usadím a oÏením s touto
vdovou, vûnuji tomuto kostelu nov˘ ol-

táfiní obraz. To se také stalo. KdyÏ bylo v roce
1716 mûsto Olomouc opût otevfieno, vstoupil
jsem k paní vdovû opût do zamûstnání. V roce
1724 (7. února) jsem se s paní vdovou (byla

o osm let star‰í) oÏenil a namaloval jsem pro
dÛstojného pana preláta Glätzla slíben˘ oltáfi-
ní obraz spoleãnû s dvûma boãními oltáfiními
obrazy. S touto paní jsem pak Ïil v manÏelství
‰estnácte let a mûl jsem s ní dceru Pavlínu.
Má paní jménem AlÏbûta (Marie AlÏbûta)

zemfiela v roce 1742.“
Dodejme na závûr první ãásti Handkova vy-

pravování, Ïe sÀatek s Marií AlÏbûtou

Nabothovou mu téÏ pfiinesl dílnu po jejím

prvním manÏelovi i s domem a otevfiel mu

cestu k hodnosti cechovního mistra, aãkoli se

jiÏ pfiedtím stal olomouck˘m mû‰Èanem i ãle-

nem cechu, bezpochyby na návrh ãi pfiímlu-

vu dûdiãky Ïivnosti Marie AlÏbûty Nabo-

thové-Handkové. Cechy se totiÏ snaÏily re-

gulovat poãet cechovních mistrÛ tak, aby si

vzájemnû nekonkurovali, povolovaly jen fix-

ní poãet Ïivností vãetnû urãeného mnoÏství

tovary‰Û a uãÀÛ. Rozhodnû bylo tedy pfiija-

telnûj‰í obnovit a provozovat Ïivnost osifie-

lou neÏ vytvofiit dal‰í novou, coÏ neb˘valo

pravidlem. Mgr. Jifií Karel

Jan Kry‰tof Handke, olomucensis pictor, aneb Cesta ke slávû
Z historie

Freska Jana Kry‰tofa Handkeho v kapli V Lipkách
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Z okolních mûst a obcí

Projekt Bilanãní diagnostika mÛÏe pomoci lidem bez práce,
ale i zamûstnavatelÛm

Bilanãní diagnostika, to je název nové metody, která mÛÏe pomoci najít práci mnoha nezamûstnan˘m z Bruntálska i ‰ir‰ího okolí. Stejnû
nazvan˘ projekt získal pfiízeÀ Evropské unie, která jej také financuje. Nositelem projektu je Svût vzdûlávání - síÈ místních center celoÏi-
votního vzdûlávání, partnery jsou Mûstsk˘ úfiad v Bruntále a Úfiad práce v Bruntále.

Cílem projektu je pfiispût ke sní-

Ïení nezamûstnanosti v na‰em re-

gionu a zároveÀ pomoci místním

podnikÛm pfii hledání, v˘bûru

i zafiazení kvalitních pracovníkÛ.

Projekt je zamûfien na nezamûst-

nané s nízkou úrovní kvalifikace

a dále na nezamûstnané do pûta-

dvaceti let. Realizátofii projektu

pfiedpokládají, Ïe systémem bi-

lanãní diagnostiky projde na sto

padesát lidí zafiazen˘ch v eviden-

ci úfiadu práce a dal‰ích devadesát

ãlenÛ cílov˘ch skupin se zúãastní

následn˘ch vzdûlávacích aktivit,

které jim umoÏní získat kvalifi-

kaãní pfiedpoklady k dal‰ímu 

uplatnûní na trhu práce.

Profesní bilanãní diagnostika je

nová metoda, pfii níÏ dochází

k autoidentifikaci - sebepoznání

uchazeãe, kter˘ takto zjistí své

vûdomosti, schopnosti, doved-

nosti, profesní pfiedpoklady a ze-

jména moÏnosti uplatnit se na tr-

hu práce. Na tomto základû bude

klient nasmûrován a motivován

k volbû budoucího povolání.

Na pfiípravû bilanãní diagnostiky

se bude podílet úfiad práce, a to

jako metodick˘ garant v˘bûru

konkrétních lidí. V˘bûr neza-

mûstnan˘ch bude konfrontován

s poptávkou na trhu práce, uÏ za-

mûfiení projektu na konkrétní cí-

lové skupiny vychází z prÛzku-

mÛ a anal˘z úfiadu práce. Na zá-

kladû provedené bilanãní dia-

gnostiky bude kaÏdému úãastní-

kovi zpracován profil s doporu-

ãením dal‰ího zamûfiení a pfiede-

v‰ím konkrétní návrh nezamûst-

nanému na jeho zafiazení do

vzdûlávacího kurzu, jakoÏ

i moÏn˘ návrh pro pfiípadné ab-

solvování praxe u budoucího za-

mûstnavatele.

Vybraní uchazeãi pak budou

zdarma absolvovat kurzy, které

jim v˘raznû zv˘‰í kvalifikaci

a zejména usnadní pfiístup k za-

mûstnání. RovnûÏ kurzy mají

konkrétní zamûfiení a vycházejí

z poptávky zamûstnavatelÛ: pÛ-

jde o komunikaãní a motivaãní

kurzy, kurzy pro zvy‰ování jazy-

kové gramotnosti, poãítaãové

gramotnosti, programování

a obsluhu CNC obrábûcích stro-

jÛ a kurz SURFCAM - poãítaão-

vé kreslení a konstruování

(CAD).

Projekt mÛÏe mít velmi v˘znam-

n˘ prospûch pro sociální partne-

ry, tedy zamûstnavatele - budou

moci vytipovávat v pfiedstihu

budoucí zamûstnance „na objed-

návku“ a cílenû sledovat jejich

schopnosti. 

Zamûstnavatelé mohou prÛbûÏ-

nû motivovat svého potencionál-

ního zamûstnance k dal‰ímu 

uãení a praktickému zdokonalo-

vání dovedností.

Projekt pobûÏí do konce kvûtna

pfií‰tího roku, a Ïe se jeho reali-

zátofii vydali správn˘m smûrem,

potvrdila první prezentaãní akce

projektu, která se konala ve stfie-

du 29. záfií na Mûstském úfiadû

v Bruntále. Úãastnili se jí tfii v˘-

znamní bruntál‰tí zamûstnavate-

lé - Osram Bruntál, spol. s r. o.,

Alfa Plastik, a. s., a NOVO Brun-

tál, ktefií projevili zájem úãastnit

se projektu jako sociální partne-

fii. PfiedbûÏn˘ zájem projevily ta-

ké dal‰í firmy, pfiiãemÏ projektu

se mohou úãastnit rovnûÏ za-

mûstnavatelé z Vrbenska, R˘ma-

fiovska ãi Krnovska a okolí.

V‰ichni, ktefií se chtûjí do pro-

jektu zapojit, mohou kontaktovat

managera projektu Ing. Pavla

Koláfie na telefonu 775 295 599.

Jifií Ondrá‰ek
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Miroslav Václavek
Chodit s fiíjnem
Domem chodí fiíjen
a jeho hlas
odfiíkává své zdrávas
odbily hodiny
a z druhého konce
jim jiné odpovídají
v kter˘ vûfiit ãas

... v ten závaÏn˘

kter˘m mûfiit nadûji
a líto je témûfi
tak jako vÏdy

... voní‰ mi hvûzdami

i léty uvnitfi
s jin˘mi roste‰
s jablky bíl˘mi
na stromech
na kefiích

... odplula poslední loì

mû není kam plout
v zapomenuté flétnû
budu napfiíã znít
a chodit s fiíjnem
po cizích domech
jako otãená‰

Obleãená jen
Obleãená
jen do snu ve sv˘ch oãích
stud sklouzl s ramen
já cítím dobu de‰tû pfiicházet
skrz tvé tûlo
a krkavci aÈ oãi mi vyklovou
jestli nevidím
tu ÏízeÀ uvnitfi bokÛ

za sklem zrnka ãasu
v hodinách
pfies˘pá se pou‰È

aÏ se rozední
snad bude nûco k vidûní

a ptáci nebudou se smát
na‰im hol˘m kfiídlÛm
hnízdÛm z betonu
a snÛm o létání

tûÏké svûtlo
se prochází lampami
slepeck˘m písmem
ãtu ve tváfiích
za soumraku
svoji nejvût‰í báseÀ
a utrÏenou rÛÏí
se ‰vihám do sv˘ch krokÛ

trny pomalu zraÀují
noc teplou
jako krev

Rozptylová louãka - dÛstojné místo k poslednímu rozlouãení
„Se‰li jsme se dnes, abychom ode-
vzdali popel z tûlesn˘ch pozÛstat-
kÛ va‰ich zesnul˘ch do náruãe
matky nás v‰ech, do náruãe ze-
mû,“ tûmito slovy zahájila ãlenka
komise pro obãanské záleÏitosti
BoÏena Filipová v sobotu 1. fiíjna
dopoledne pietní akt vsypu popela
patnácti zesnul˘ch na rozptylové
louãce mûstského hfibitova
v R˘mafiovû. PozÛstalí z R˘mafio-
va a Bfiidliãné poloÏili kvûtiny ne-
bo svíci na místo vûãného odpo-

ãinku sv˘ch drah˘ch. DÛstojn˘ pi-
etní akt umocnily tóny hudby
a procítûn˘ smuteãní projev
BoÏeny Filipové.
Za necelé tfii t˘dny budeme slavit
svátek Památky zesnul˘ch a zpra-
vidla b˘vá zvykem, Ïe Pohfiební
sluÏba v R˘mafiovû pfiipravuje
kaÏdoroãní obfiad vsypu popela
právû v této dobû.
„Smuteãní rozlouãení formou vsy-
pu popela na rozptylové louãce vy-
hledává v poslední dobû ãím dál

tím více pozÛstal˘ch. Je to dáno
i napfiíklad tím, Ïe se dûti
z R˘mafiova odstûhují, a kdyÏ rodi-
ãe umfiou, je sloÏité sem dojíÏdût,
udrÏovat a upravovat hrob. V ji-
ném pfiípadû je forma vsypu pfiá-
ním samotn˘ch zesnul˘ch,“ fiekl
na vysvûtlenou majitel r˘mafiov-
ské pohfiební sluÏby Franti‰ek
Filip ml. Za obfiad vsypu popela
na rozptylové louãce zaplatí pozÛ-
stalí pût set korun. Podle Franti‰ka
Filipa mÛÏe pohfiební sluÏba zajis-
tit poslední rozlouãení na pfiání
i v jiném mûstû, a to nejen vsypem
popela na rozptylové louãce, ale
také rozptylem, Ïehem nebo ulo-
Ïením do zemû.
Nutno podotknout, Ïe rozptylová
louãka v horní ãásti mûstského
hfibitova slouÏí tûmto úãelÛm tepr-
ve tfii roky. Nad hfibitovem se vy-
píná majestátn˘ hfieben Hrubého
Jeseníku, hor, které budou stfieÏit
poklid na‰ich drah˘ch zesnul˘ch.
âlovûka najednou napadají my‰-
lenky o pomíjivosti Ïivota, o ãasu,

kter˘ ubíhá nám v‰em. V‰ichni
jsme souãástí pfiírody a jejího vûã-
ného kolobûhu vzniku a zániku.
„âistá vzpomínka na vzácn˘ rys
povahy na‰eho nejdraÏ‰ího, na je-
ho chování, na jeho osobní pfií-
klad, na jeho utrpení i Ïivotní ra-
dost, prostû v‰echno to, co neod-
chází se smrtí svého nositele, to je
to, co pfietrvává v na‰í pamûti i na-
dále,“ zaznûlo z úst paní Filipové.
Je pravdou, Ïe jako lidé máme v˘-
jimeãné postavení. Jediní ze Ïi-
v˘ch tvorÛ pátráme po smyslu na-
‰eho Ïivota a jediní dovedeme dát
svému Ïivotu smysl. Smûlou ãin-
ností rozumu, tvofiivou prací ru-
kou a s vûdomím sounáleÏitosti
k celé lidské spoleãnosti dociluje
ãlovûk toho, Ïe i po smrti zanechá
to lidsky nejcennûj‰í - duchovní
památku vykonaného díla.
Se vzpomínkami na minulost
a s dobr˘m pfiedsevzetím pro bu-
doucnost byla ukonãena sobotní
chvilka vzpomínání, úcty a za-
my‰lení. JiKo

Vysoká ‰kola v Bruntále zahájila druh˘ ‰kolní rok
UÏ druh˘ akademick˘ rok zahájí v závûru tohoto
t˘dne Vysoká ‰kola podnikání, a. s., v Bruntále.
Vysoká ‰kola podnikání (V·P) spustila svou

ãinnost v Bruntále v loÀském roce, první aka-

demick˘ rok absolvovalo na sedmdesát stu-

dentÛ z Bruntálu a okolí. MoÏnost studovat

pfiímo ve mûstû jim pfiinesla ãetné v˘hody.

Brány vysoké ‰koly se letos otevírají znovu.

Kromû studentÛ druhého roãníku nastupují

zcela noví uchazeãi o bakaláfisk˘, pfiípadnû

pozdûji magistersk˘ titul. Do prvního roãní-

ku nastupuje 44 nov˘ch studentÛ.

Absolvovat budou studijní program

Ekonomika a management, obor Podnikání,

kter˘ bude mít formu kombinovaného baka-

láfiského studia trvajícího tfii a pÛl roku.

Studenti budou nav‰tûvovat pfiedná‰ky je-

denkrát mûsíãnû od pátku do nedûle v pro-

storách poboãky V·P, a. s., tedy v budovû

Základní ‰koly a mûstského osmiletého

gymnázia Bruntál (Petrin).

Slavnostní zahájení akademického roku se

pro studenty prvního roãníku uskuteãnilo

v nedûli 9. fiíjna v jídelnû Petrinu. Nové stu-

denty pfiivítal rektor ‰koly, starosta Bruntálu

a fieditel Základní ‰koly a mûstského osmile-

tého gymnázia Bruntál.  Jifií Ondrá‰ek

Na R˘mafiovsku zastfielen vlk
Neznám˘ pytlák na R˘mafiovsku zastfielil vlka.
Mrtvého vlka na‰li uÏ koncem ãervence hou-

bafii a zároveÀ kynologové nad Val‰ovem na

R˘mafiovsku, informovala o tom v sobotu 

8. fiíjna Mladá fronta Dnes. Policisté pfiípad

‰etfiili jako pfiestupek proti zákonu o ochranû

pfiírody, ale nakonec jej odloÏili, protoÏe pyt-

láka nena‰li. Na Bruntálsku jde v posledních

letech uÏ o druh˘ pfiípad zastfieleného vlka.

Dal‰ího vlka nalezli lidé asi pfied ãtyfimi lety

mezi Jindfiichovem a Petrovicemi v severní

ãásti Bruntálska. Podle odborníkÛ je v˘skyt

vlkÛ v Jeseníkách jen migraãní záleÏitostí.

Vlk podle nich Jeseníky pouze projde a tes-

tuje je jako pfiípadné místo k moÏnému usa-

zení. Zdroj: âTK

Psáno do ‰uplíku

Foto: zdroj internet



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2005

23

Sport

R˘mafiov‰tí basketbalisté zahájili úspû‰nû okresní pfiebor
V pátek 30. záfií zahájili r˘mafiov-

‰tí basketbalisté okresní pfiebor

v basketbale. Jejich prvním sou-

pefiem bylo druÏstvo BK - Zlaté

Hory, jeÏ má ve svém t˘mu v˘‰-

kovou i váhovou pfievahu.

Zápas zaãal ve sviÏném tempu.

Domácím vycházela stfielba ze

stfiední vzdálenosti, ale v obranné

fázi se jen tûÏko vyrovnávali

s vysok˘mi soupefii, k tomu pfii-

cházely osobní chyby domácích

hráãÛ. I kdyÏ po poloãase nahráli

solidní náskok 16 bodÛ (51:35),

soupefi ve tfietí ãtvrtinû dokázal

bodov˘ stav vyrovnat na 63:63.

V dramatické poslední ãtvrtinû

domácí borci zabojovali, a proto

mohli slavit v˘hru 85:83.

Nejvût‰í bodov˘ podíl na v˘hfie

mûl Petr Musil, kter˘ soupefii na-

sázel 36 bodÛ.

Ti, ktefií by se chtûli podívat na

basketbalisty R˘mafiova, je mo-

hou vidût kaÏd˘ch 14 dní v tûloc-

viãnû Gymnázia R˘mafiov.

Rozpis domácích utkání je vyvû-

‰en na v˘vûsce BFAA - R˘mafiov

na námûstí. Pfií‰tí domácí zápas

se sehraje 14. fiíjna v 18:15 s TJ

·umperk.

Stfielci zápasu (body):
David Ko‰Èial - 4, Pavel Kon‰tac-

k˘ - 11, Karel Jano‰ek - 13, Ro-

man Musil 13, Petr Musil - 36,

Ondfiej ·imko - 5, Pavel Pfiece-

chtûl - 3. Pavel Kon‰tack˘

R˘mafiovsk˘ desetiboj pokraãoval druhou disciplínou
R˘mafiov‰tí desetibojafii odstarto-

vali jubilejní 30. roãník první dis-

ciplínou - turistikou v rámci

R˘mafiovské padesátky. Zúãastni-

lo se celkem 63 borcÛ, ktefií pro‰li

nebo projeli dobfie pfiipravené tra-

sy a provûfiili tak svou osobní

zdatnost a fyzickou pfiipravenost

do dal‰ích bojÛ. Pocit pfiíjemnû

stráveného dne byl umocnûn zis-

kem prvních ãtyfiiceti bodÛ do de-

setibojafiské soutûÏe.

V pátek 7. fiíjna se sportovní na-

d‰enci se silnou vÛlí se‰li na hfii‰ti

za kotelnou, aby tentokrát provûfii-

li své bûÏecké schopnosti. Na pro-

gramu byla totiÏ druhá disciplína -

bûh na 1000 m, resp. 600 m.

Sluneãné poãasí pfiilákalo na start

55 závodníkÛ.

Nejdfiíve odstartovala kategorie

MuÏi C. Na traÈ dlouhou 600 m se

vydalo ‰est bûÏcÛ. Nejrychleji cí-

lové mety dosáhl Ivan Sovi‰,

o druhé místo se podûlili stejn˘m

ãasem Tonda Koneãn˘ a Vojta

Smetana.

Kategorie Îeny B absolvovala traÈ

dlouhou 1000 m a na prvních

dvou pfiíãkách se umístily stálice

R˘mafiovského desetiboje Marké-

ta Míãková a Alena Jurá‰ová. Na

tfietí pozici dobûhla Ludmila

Drexlerová.

V kategorii Îeny A bylo nasazeno

pozdûj‰ími vítûzkami rychlé tem-

po. Nejdéle je vydrÏela favorizo-

vaná Lenka Czedronová, v tûsném

závûsu za ní probûhla cílovou pás-

kou Hana Cisariková a tfietí pfiíãku

obsadila Eva Holubová.

V kategorii MuÏi B prokázali 

úãastníci vysokou fyzickou kondi-

ci. Nad ostatními vyãníval Josef

Svedoník, za ním na druhém mís-

tû dobûhl Jarda DoleÏel a tfietí

skonãil Ivo Volek.

Tradiãnû nejpoãetnûj‰í pole zá-

vodníkÛ vytvofiili muÏi kategorie

A, na startu se jich se‰lo dvaadva-

cet. Byl to boj na ostfií noÏe a aÏ na

dno sil. âtyfii kola nejrychleji ob-

krouÏil Luká‰ Janáã, jehoÏ bûÏec-

ké dispozice jsou dobfie známy

a první místo v této disciplínû je

mu v poslední dobû témûfi vyhra-

zeno. Druhou pfiíãku obsadil Ivo

Sovi‰, na tfietí místo v cíli dosáhl

Pavel SvatoÀ.

Za organizaci prvních dvou dis-

ciplín dûkujeme Jardu Lachni-

tovi a Ivo‰i Volkovi. V‰em aktiv-

ním úãastníkÛm, ktefií pfiekonali

pohodlnost, skládáme poklonu

(bûh nepatfií mezi nejoblíbenûj‰í

disciplíny) a zveme i pfiípadné

dal‰í zájemce na v pofiadí tfietí

disciplínu, kterou je stfielba ze

vzduchovky.

V̆ bor R˘mafiovského desetiboje

PrÛbûÏné pofiadí po dvou disciplínách:

Îeny A: Valová Marcela Cisariková Hana âamková Eva

Îeny B: Koneãná Bohumila Jurá‰ová Alena ·opíková Irma

MuÏi A: Sovi‰ Ivo Koneãn˘ Petr Kistan Vladimír

MuÏi B: Volek Ivo Lachnit Jaroslav Hofman Jaroslav

MuÏi C: Smetana Vojtûch Dfievo Josef Koneãn˘ Antonín

Ilustraãní fota
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Cykloklub Stará Ves zve v‰echny sportovní nad‰ence k poslednímu závodu cyklistické sezóny 2005 - na tradiãní v˘jezd na Alfrédku. Souãástí

setkání bude podzimní schÛze Jesenického ‰neku a veãerní posezení u hudby s pfiáteli.

Kdy: 15. fiíjna 2005

Kde: Stará Ves - v˘cvikové a rekreaãní stfiedisko Ligy 100 (naproti Anenské huti)

Prezence: od 13.00 do 13.50

Start: 14.00 v‰echny kategorie

Kategorie: ho‰i do 15 let, muÏi do 40 let a nad 40 let, dívky do 15 let, Ïeny nad 15 let.

Kategorie jsou shodné pro traÈ MTB i silniãní

TraÈ: silniãní - 8 km po lesní silnici, MTB 10 km pfies Hubertus,

rozcestí pod Josefínou na Alfrédku

Startovné: do 15 let 10 Kã, nad 15 let 50 Kã, v cenû obãerstvení

Sponzofii akce: CK Stará Ves, Lojzo, Pekárna Zdena Albertová Karel StrÏínek

FAST Jesenick˘ ‰nek 2005 zná své vítûze
Leto‰ní 11. roãník FAST Jesenic-

kého ‰neku má za sebou v‰ech

patnáct závodÛ, kter˘ch se zúãast-

nilo na 350 cyklistÛ a cyklistek

v‰ech vûkov˘ch kategorií. Jedno-

tlivé závody pofiádaly kluby z okre-

sÛ Jeseník, Bruntál a ·umperk.

Zvlá‰tností Jesenického ‰neku je

hodnocení v‰estranného zamûfiení

cyklistÛ jak na silniãní kola, tak

MTB (horská a krosová kola).

Silniãní závody byly sloÏeny z os-

mi závodÛ (kolem 50 km na jeden

závod), tfií ãasovek (cca 15 km)

a ãtyfi závodÛ MTB. První závod

roãníku se jede vÏdy na podzim

pfiedcházejícího roku, aby si jedno-

tliví závodníci pfies zimu pfiivykli,

Ïe jsou jiÏ zas o rok star‰í, a mohou

tak patfiit do jiné kategorie.

První závod leto‰ního roãníku,

„Pfiejezdy Desné“, se jel v záfií

minulého roku a na tratích 40, 32

a 16 km se ho zúãastnilo 76 star-

tujících. Pofiadatelem závodu byli

Buldoci Rapotín. Druh˘ závod,

„Cena Trispolu“, se jel koncem

dubna v Karlovicích a pofiadate-

lem byl ACS Drak Vrbno, na rÛz-

nû dlouh˘ch tratích (nejdel‰í mû-

fiila 50 km) se jej zúãastnilo 71

cyklistÛ. Tfietí závod, „Okolo

Vápenné“, se jede jiÏ po léta tra-

diãnû na 1. máje. Pravidelnû se

cyklisti dûlí o vidnavské námûstí

s hasiãi. Doposud zde pfiálo vÏdy

krásné jarní poãasí. Na tratích 48,

34 a 17 km na startu stanulo 62

cyklistÛ a cyklistek. Dal‰ím, v po-

fiadí ãtvrt˘m závodem je „Jarní

klasika“ v Krnovû. JiÏ druh˘m ro-

kem se jezdí na nové trati pfies

Lichnov a zúãastnilo se ho 56 zá-

vodníkÛ. Po tomto závodû se za-

ãalo formovat prÛbûÏné pofiadí

jednotlivcÛ i klubÛ a borci, jako

Zbynûk Ocásek st. i ml. (oba 

OCIZ Krnov), Honza Strapek,

Marek Chudûj (oba ASPV

Vápenná), RosÈa Kuzník (YOGI

Ostrava), Jirka Ikonomidis (SOK

Kratochvíl), Pavel Pode‰va, Petra

StrÏínková, Martin Vala (v‰ichni

CK Stará Ves), Kuba Îenãák,

Petra Fouãková (oba Buldoci

Rapotín), Lubo‰ Petru‰, Dan

DluÏansk˘ (oba Drak Vrbno), se

pravidelnû objevovali na prvních

místech jednotliv˘ch závodÛ.

Pofiadí klubÛ zatím nevedl nikdo

jin˘ neÏ ASPV Vápenná, o druhé

aÏ osmé místo bojovaly kluby

Buldoci Rapotín, CK Stará Ves,

ACS Drak Vrbno, SOK R˘mafiov,

OCIZ Krnov, YOGI Ostrava

a Veloservis Bruntál. V tomto po-

fiadí také ukonãily leto‰ní soutûÏ.

Dal‰ím pokraãováním závodu

FAST Jesenick˘ ‰nek 2005 byla

známá ãasovka z R˘mafiova na

Skfiítek. Na trati dlouhé 13,3 km

se pfiedvedlo 83 cyklistÛ a díky

zafiazení tohoto závodu do seriálu

TOP âEZ sport se zde ukázali

cyklisté i ze vzdálenûj‰ích koutÛ

(Hodonína, Dukovan, Pardubic

aj.). ·est˘m v pofiadí byl první

„‰neãí“ závod MTB - Relaxa tour

ve Îìárském Potoku. Pfies 60 star-

tujících si pochvalovalo nádherné

rozhledy na Medvûdích skalách.

Sedm˘m závodem byla ãasovka

v Rapotínû, pofiádaná tamním

cykloklubem Buldoci. Osm˘ zá-

vod se opût vrátil na R˘mafiovsko

závodem pofiádan˘m CK Stará

Ves - „Jedenáctka“. Tento závod

se jel ãásteãnû na nové trati s per-

fektním povrchem nov˘ch cest na

R˘mafiovsku. Start byl ve

Îìárském Potoku a jelo se dále

pfies R˘mafiov, Malou ·táhli,

Bruntál, Val‰ov, Bfiidliãnou, Vel-

kou a Malou ·táhli, R˘mafiov a cíl

byl opût ve Îìárském Potoku.

Devát˘ závod se jel na Jesenicku

pod názvem „Napfiíã Jeseníky“

a zúãastnilo se ho nejvût‰í mnoÏ-

ství silniãních cyklistÛ - pûtadeva-

desát. Desát˘m závodem byl

MTB v Krnovû na JeÏníku.

Dal‰ím, v pofiadí jedenáct˘m zá-

vodem byl jedin˘ závod pofiádan˘

ve v‰ední den, na Vrbensku.

O prázdninách se pravidelnû po-

fiádá ãasovka v okolí Slezské

Harty pod názvem „Na Roudn˘“,

MTB „Okolo Uhlífiáku“ pofiádan˘

Veloservisem Bruntál a poslední

závod MTB se opût vrátil na

R˘mafiovsko závodem pofiáda-

n˘m panem Moslerem u hotelu

U Zámku. Je to divácky velice za-

jímav˘ závod a mnoho divákÛ se

sejde u brodu v blízkosti firmy

STARP. Byl to jeden z organizaã-

nû nejzdafiilej‰ích závodÛ. Posle-

dní závod, kter˘ se bodovû zapo-

ãítával do leto‰ního roãníku, se jel

ve Vápenné a pofiádal jej tamní

klub ASPV.

Poslední závod FAST Jesenické-

ho ‰neku 2005 v Rapotínû se jiÏ

bodovû zapoãítával do roku 2006,

a tak se v‰e toãilo kolem závûreã-

ného ceremoniálu - vyhla‰ování

celkov˘ch v˘sledkÛ za rok 2005

a pozávodního veselí v hostinci

Na Gruntû. V jednotliv˘ch kate-

goriích se cyklisté z R˘mafiovska

neztratili. V kategorii M (juniofii)

získal 3. místo Martin Kautz

(SOK R˘mafiov), v kategorii Ïen

1. místo Petra StrÏínková (CK

Stará Ves), v kategorii D (muÏi

nad 50) 2. místo Pavel Pode‰va

(CK Stará Ves), v kategorii

C (muÏi nad 40) 2. místo Martin

Vala (CK Stará Ves).

Leto‰ní roãník FAST Jesenick˘

‰nek je za námi, udûlal myslím po-

krok v organizaci a vejde ve zná-

most ‰ir‰í vefiejnosti. Dík patfií

sponzorÛm (FAST, MûÚ R˘mafiov)

a také prezentaci na vlastním webu

(vebmaster Jakub Vala) a dal‰ím

nejmenovan˘m organizacím a jed-

notlivcÛm. Karel StrÏínek
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otevfiení prodejny dfievo- a kovoobrábûcích nástrojÛ

v areálu GP - 8. kvûtna 1302, R˘mafiov

Otevfieno dennû 8.00 - 16.00
Podnikatelé, kutilové, 

pfiijìte si k nám vybrat kvalitní nástroje znaãek:

• FESTOOL

• Narex

• Protool

• Dewalt

• Black Decker

• Metabo

• Makita atd.

Telefon: 554 211 338    Fax: 554 211 337

Mobil: 608 208 771

Spoleãnost
Woodmetaltechnics, s. r. o.,

oznamuje

Informace a pfiihlá‰ky:
Zdenûk Gudrich - instruktor # AOWI 15124

Tel./fax: 554 718 330, mobil: +420 608 442 738, e-mail: zdenek.gudrich@seznam.cz

Opût zahajujeme sérii potapûãsk˘ch kurzÛ, 
které budou ukonãeny 

platnou mezinárodní certifikaãní kartou a diplomem

SSI - je první integrovan˘ systém v˘cviku potápûãÛ v âeské republice

• je jedna z nejvût‰ích potápûãsk˘ch ‰kol na svûtû, v˘uka je zaloÏena 

na atraktivních audiovizuálních materiálech

• nauãíte se opravdu jen to, co budete k potápûní potfiebovat

• uãíme potápûní kvalitní, profesionální, bezpeãnou a pfiitom zábavnou formou

• k v˘uce obdrÏíte komplet didaktick˘ch materiálÛ

• moÏnost zku‰ebních ponorÛ na bazénû za úãasti certifikaãního instruktora

(ponoru pfiedchází 5minutové teoretické ponauãení).

Ve‰kerou potfiebnou v˘stroj k absolvování kurzu vám zapÛjãíme!

Bazény jsou vÏdy kaÏdou nedûli ráno, teorie dle domluvy

Kvalifikaãní stupnû:
• OPEN WATER DIVER Junior - od 12 let
• OPEN WATER DIVER
• ADVANCED OPEN WATER DIVER + specializace
(noãní, vrakové, navigaãní a hloubkové potápûní)

• STRESS & RESCUE

POTÁPĚČSKÉ KURZY v Bruntále

P¤IJME
od 1. 1. 2006 k zaji‰tûní úkolÛ v pûstební a tûÏební ãinnosti

na Lesní správû Janovice u R˘mafiova

➣ zamûstnance do pracovního pomûru

➣ fyzické a právnické osoby s platn˘m Ïivnostensk˘m oprávnûním

pro práci:

• v tûÏbû dfiíví s vlastní motorovou pilou

• v pfiibliÏování dfiíví s vlastním potahem

• v pfiibliÏování dfiíví vlastním traktorem

• v pûstební ãinnosti

PoÏadujeme: -  pfiedepsané kvalifikaãní poÏadavky nebo platné 

Ïivnostenské oprávnûní k v˘konu sjednané práce

-  dobrou pracovní morálku

-  dobr˘ zdravotní stav

-  samostatnost a odpovûdnost

Nabízíme: -  dlouhodobé zamûstnání nebo zadávání zakázek

-  mzdu nebo cenu prací odpovídající dosaÏen˘m v˘konÛm

-  zamûstnancÛm sociální v˘hody dle Kolektivní smlouvy

-  individuální pfiístup jak k zamûstnancÛm, 

tak i ke spolupracujícím subjektÛm

Písemné nabídky zasílejte v termínu do 10. 11. 2005 na adresu:

Pradûdsk˘ lesní závod, a. s.
NádraÏní ã. p. 599, 793 26 Vrbno pod Pradûdem

BliÏ‰í informace vám podá pí ·pringerová nebo pí Petrovová

na telefonním ãísle 554 788 150.
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Dal‰í ãíslo 18-2005

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji mimofiádnû od 31. 10. 2005

Uzávûrka vydání je ve ãtvrtek 20. 10. 2005 do 12 hodin

Prodám byt 3+1, pûkn˘ sluneãn˘ na Vûtrné ulici. ·atna, komora,

balkón. K nastûhování ihned. Cena dohodou. Kontakt: mobilní tel.

606 827 584 nebo 776 111 912 (po 18. hodinû).

Soukromá fiádková inzerce

Prodej

Na Pradûdu a Alfrédce pokraãoval
âesk˘ pohár v bûhu do vrchu

V sobotu 1. fiíjna se uskuteãnil první ze

dvou víkendov˘ch závodÛ SAUCONY

âeského poháru v bûhu do vrchu - Bûh

na Pradûd. Závodu se zúãastnilo 189

bûÏcÛ a mezi nimi i nûkolik z R˘mafiov-

ska. Nejpûknûj‰ího ãasu dosáhl Michal

Kautz (44:05), dále Vlastík Koke‰

(44:24), Tomá‰ Gromus (51:14), Ale‰

Kfienek (51:22), Lubo‰ Orság (52:13)

nejmlad‰í úãastník s velice pûkn˘m ãa-

sem Ondra Kielar (54:19), Karel

StrÏínek (58:00), Ivo Sovi‰ (58:32), Ivan

Sovi‰ (1:02:02). Spoluorganizátory so-

botního i nedûlního závodu byla SKL

Stará Ves, Liga 100, v zastoupení pana

âermáka (chalupáfie ze Staré Vsi).

Poãasí závodníkÛm pfiálo, a tak jsme se

na vrcholu Pradûdu mohli pokochat roz-

hledy do okolí a trochu si osvûÏit, co se

kde nachází.

V nedûli 2. fiíjna probûhl druh˘ víkendov˘

pohárov˘ závod - XXII. roãník horského

bûhu na 14 km Stará Ves - Alfrédka - Stará

Ves. Závodu se zúãastnilo 75 bûÏcÛ a me-

zi nimi opût nechybûli borci z R˘mafiov-

ska. Vlastík Koke‰ (56:06), Václav

Sedláãek (56:32), Lubo‰ Orság (1:09:17),

opût nejmlad‰í úãastník a v pûkném ãase,

dále Karel StrÏínek (1:10:53) a Ivan Sovi‰

(1:16:42).

Oba závody jsou zafiazeny i do VC

Olomouckého kraje. SAUKONY âP

i VC Olomouckého kraje budou je‰tû po-

kraãovat dal‰ími závody. O úãasti na‰ich

bûÏcÛ vás budeme informovat v dal‰ích

vydáních.  Karel StrÏínek

Rybáfiské ‰tûstí
Ve sváteãní den 28. záfií 2005 odpoledne se podafiilo

paní BoÏenû ·lézarové ulovit kapra lysce. Mûfiil 74

cm a na mincífii váÏil 11,75 kg. R˘mafiovské rybníky

daly úspû‰né rybáfice tento úÏasn˘ záÏitek po roce je-

jího rybafiení. Nutno dodat, Ïe velké rybû se z rybní-

ka moc nechtûlo. O tom svûdãí fakt, Ïe paní

·lézarová s pfierostl˘m kaprem svedla více jak pÛl-

hodinov˘ souboj. „Rybiãko, rybiãko, splní‰ mi pfiá-
ní?“ s úsmûvem se louãila s kapfiíkem a vrátila ho

zpût do vody. Hodnû dal‰ích úspûchÛ v rybolovu

a PetrÛv zdar! Zbynûk Vyhlídal

Foto: Zbynûk VyhlídalFoto: Karel StrÏínek
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AUTO DùDOCH
Hornomûstská 23, R˘mafiov, tel.: 554 230 254, 777 16 15 15, 777 65 99 95; e-mail: autodedoch@seznam.cz; www.autodedoch.cz

MIMO¤ÁDNÁ AKCE:

KE KAÎDÉMU VOZU DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT KODAK
SLEVOVÁ KARTA NA BENZÍN

A MECHANICKÉ ZABEZPEâENÍ ¤ADICÍ PÁKY

Peugeot 406
Break, 1.8 D, 
r. v. 1998, 
105 tis. km, 
klima, 2x air-
bag, ABS, 
el. okna, cent-
rál, serv. kniha. 
Cena: 
175 000 Kã.

Ford Fiesta
1.25 Zetec, 
r. v. 1998, 
74 tis. km, 
klima, 2x air-
bag, rádio, 
servo, super
stav. 
Cena: 
125 000 Kã.

· - Fabia 1.4
Mpi LPG, r. v.
2000, 115 tis.
km, pohon 
na plyn, airbag,
servo, rádio +
mg, imobilizér,
koupeno v âR.
Cena:
149 900 Kã.

Opel Meriva 1.7
DTI, r. v. 2004,
74 tis. km, 
servisní kniha,
digitální klima,
ABS, 4x airbag,
rádio + CD,
centrál, el. ok-
na. Cena: 
338 000 Kã.

VW Polo Combi
SDI, r. v. 1998,
spotfi. 5 l, 
113 tis. km, 
2x airbag, 
el. okna, 
centrál, rádio,
serv. kniha.
Cena: 
139 000 Kã.

Opel Vectra
Combi DTI, 
r. v. 1999, 
87 tis. km, 
klima, 4x air-
bag, centrál,
rádio, el. okna
a zrcátka.
Cena:
185 000 Kã. 

Peugeot 206
1.4 HDI, 1. ma-
jitel, r. v. 2003,
97 tis. km,
ABS, 4x airbag,
centrál, CD,
rádio, el. okna
a zrcátka, super
stav. Cena:
198 000 Kã.

VW Polo 1.4i, 
Facelift,
r. v. 2001, 
klima, centrál,
el. okna 
a zrcátka, 
rádio. 
Cena: 
149 000 Kã.

Ford Mondeo
Ghia 1.8 16V, 
r. v. 1997, 
115 tis. km,
taÏné, digitální
klima, 2x air-
bag, mlhovky,
el. okna a zrc.,
rádio. Cena:
135 000 Kã.

Citroen Berlingo
1.8i, r. v. 1998,
super stav, 
135 tis. km,
servisní kniha,
klima, 2x air-
bag, el. okna,
rádio + CD,
centrál. Cena:
155 000 Kã.

· - Felicia GLX
1.9 D, r. v.
1998, klima,
rádio, centrál,
mlhovky, 
imobilizér. 
Cena: 
115 000 Kã.

AUTOBAZAR
❏ V˘kup za hotové ❏ Komisní prodej

❏ Protiúãet ❏ Prodej na splátky
❏ Zpûtn˘ leasing

AUTOSERVIS
❏ ve‰keré servisní sluÏby
❏ karosáfiské práce (rovnací stolice Autoline)
❏ pneu servis, laserová geometrie John Bean

!!! ZDARMA !!!

TELEPOINT PARTNER RÝMAŘOV
náměstí Míru 2 (vedle pošty 1. patro), 554 230485

Ideal pevná linka za 99 Kč

Veřejný internet od 20 Kč/hod.

Díky pevné lince se můžete
pohodlně připojit k internetu
a navíc získáte mnoho dalších výhod.

Pořiďte si vysokorychlostní internet 512/128 kbit/s 
za cenu 128/64 kbit/s na 3 měsíce.

■ cena za aktivaci 1 Kč
■ cena za 1., 2. a 3. měsíc užívání služby 399 Kč
■ ADSL modem s USB rozhraním

Uvedené ceny jsou bez DPH. Akční nabídka platí od 25. 8. do 30. 11. 2005. Po uplynutí 3 měsíců
užívání služby je možnost ponechání rychlosti 512/128 kbit/s za cenu 599 za měsíc
nebo bezplatného přechodu na rychlost 128/64 kbit/s při zachování ceny 399 Kč za měsíc

pevná linka za 99 Kč

surfujte rychlostí
512/128 kbit/s

cena, která
letí na podzim

za 399 Kč měsíčně
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VW Passat 1.8i 20V
Turbo, r. v. 1998,
197 tis. km, digit.
klima, ABS, 4x 
airbag, rádio + mg,
el. okna a zrcátka,
tempomat, vyhfi.
sedaãky, taÏné,
construct, centrál.
Cena: 169 000 Kã.



AKCE
DO 30. 11. 2005

■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet
■ Komisní prodej
■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% akontace, staãí OP
+ ¤P, úvûr bez ruãitele a na poãkání

■ Nemûnná v˘‰e splátek
■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e auto vám zÛstane
■ Specializace na splátkov˘ prodej: GE Money Auto, 

CCB finance, ESSOX, Leasing, ·kofin

Nízké splátky na všechny vozy

Ke každé smlouvě jako bonus digit. fotoaparát
+ zabezpečení vozu proti krádeži v hodnotě 10.000 Kč

JEN U NÁS!

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

Peugeot Boxer 2.2 HDi MAXI, 
1. maj., r. v. 2002, 47 900 km, klima,
imobilizér, el. okna, posil. fiíz., cent-
rál, el. zrcátka. Cena: 359 000 Kã. 

Fiat Bravo 1.6 SX, 1. maj., r. v.
1999, 95 tis. km, klima, airbag, rá-
dio, centrál, imob., el. okna a zrcát-
ka, posil. fiízení. Cena: 127 000 Kã.

Mitsubishi L 300 2.0 GLX,
9míst., r. v. 1994, rádio, cent-
rál, posil. fiízení, zadní stûraã.
Cena: 89 000 Kã.

Yamaha XJ 600 Diversion, 
r. v. 1993, 23 tis. km. 
Cena: 49 900 Kã.

Toyota 4Runner 3.0 V6 4x4, 
r. v. 1991, CD, centrál, el. ok-
na, el. ‰íbr, posil. fiíz., taÏné, el.
zrcátka. Cena: 128 000 Kã.

Volkswagen Passat Variant 1.8 5V
92 kW, r. v. 1998, 38 700 km, klima,
4x airbag, ABS, CD, centrál, el. okna
a zrcátka. Cena: 230 000 Kã.
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Opel Frontera 2.5 TDS 4x4, r. v.
1998, 121 200 km, 2x airbag, rá-
dio, centrál, el. okna a zrcátka, po-
sil. fiíz., taÏné. Cena: 219.000 Kã.

Opel Vectra 2.0 16V CDX, CZ, r. v.
1997, 175 tis. km, 2x airbag, ASR,
ABS, tempomat, palub. poã., kli-
ma, el. v˘bava. Cena: 115 000 Kã.

Ford Fiesta 1.4 Ghia KLIMA, 1. maj.,
r. v. 1997, 110 600 km, klima, 2x air-
bag, ASR, ABS, rádio, el. okna, cent-
rál, CD mûniã. Cena: 128 500 Kã.

Volkswagen Corrado G 60 1.8, r. v.
1991, rádio, centrál, imob., el. ok-
na a zrcátka, stfie‰ní el. ‰íbr, posil.
fiízení. Cena: 89 000 Kã.

Audi A4 Avant 1.8T, Automat, r. v.
1997, 147 100 km, aut. klima, 2x air-
bag, ABS, CD, centrál, el. okna a zr-
cátka, posil. fiízení. Cena: 154 000 Kã.

Alfa Romeo 146 1.4 T.S. LPG, 
1. maj., r. v. 1999, 156 500 km, airbag,
ABS, klima., rádio, imob., el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 138 500 Kã.

Peugeot 306 Combi 2.0 Hdi, 
1. maj., r. v. 2001, 157 300 km, kli-
ma, 2x airbag, ABS, centrál, el. ok-
na, a zrcátka. Cena: 219 000 Kã.

·koda Fabia Combi 1.4 16V Comfort,
r. v. 2002, 78 900 km, klima, 2x air-
bag, ABS, centrál, el. okna, vyhfi. el.
zrcátka. Cena: 219 900 Kã.

Seat Ibiza 1.4, 1. maj., r. v. 1998,
102 100 km, klima, airbag, cent-
rál, imob., el. okna, posil. fiízení.
Cena: 119 900 Kã.

Opel Astra 1.6i, 5dvéfi., r. v. 1996,
141 100 km, 2x airbag, ABS, rá-
dio, centrál, imob., posil. fiíz.,
el.stfie‰ní ‰íbr. Cena: 89 000 Kã.

Citroen Xsara 1.9 D Break, 
1. maj., r. v. 1999, 76 600 km,
2x airbag, rádio, centrál, imob.,
posil. fiízení. Cena: 139 900 Kã.

Volkswagen Vento 1.8, Top stav!!!,
1. maj., r. v. 1997, 92 900 km,
rádio, centrál, imob., posil. fiíze-
ní. Cena: 139 000 Kã.

Citroen Xantia 2.0i, r. v. 1993,
ABS, centrál, el. okna, rádio,
servo, stfie‰ní okno. 
Cena: 69 000 Kã.

Hyundai Starex 2.5 TD, 6 míst, 
r. v. 1999, 170 tis. km, klima,
2x airbag, centrál, el. okna, taÏné,
el. zrcátka. Cena: 195 000 Kã.

Ford Transit 2.0 TDDi, servis,
1. maj., r. v. 2001, 116 200 km, kli-
ma, airbag, rádio, posil. fiíz., el. vyhfi.
zrcátka. Cena: 289 000 Kã bez DPH.

Ford Transit 2.4 TDi valník 
DOKA, 7 míst, r. v. 2002, 42 tis.
km, airbag, imob., posil. fiíz., taÏ-
né. Cena: 339 000 Kã bez DPH.

Volkswagen Golf IV 1.6 74 kW, r. v.
1999, 82 tis. km, aut. klima, 4x air-
bag, ABS, el. okna, palub. poã., cent-
rál, el. zrcátka. Cena: 187 500 Kã.

!!! A TO V·E JAKO BONUS !!!

Zákonné a havarijní pojištění - ČPP, a. s., Generali pojišťovna, Allianz

BMW 530 D Combi, Automat, r. v.
1999, 165 tis. km, aut. klima, 6x 
airbag, ASR, ABS, posil. fiíz., palub.
poã., a dal‰í. Cena: 328 000 Kã.


