
Město nabízí k prodeji 31
domů, nájemníci se mo-
hou podílet na opravách

Sponzoři byli pozváni
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v Janovicích

Na „Edrovičáku“ zápolili rybářští benjamínci
v duchu hesla „Chyť a pusť“
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Sportovní tfiídy Základní ‰koly R˘mafiov v akci
V sobotu 24. záfií se v areálu lyÏafisk˘ch tratí v hornomûstské zatáãce konal lesní bûh lyÏafiÛ, a to za úãasti oddílÛ z Bruntálu, Bfiidliãné, Morav-

ského Berouna, Jeseníku, Sobotína a pochopitelnû R˘mafiova. Tratû nároãné, poãasí skvûlé, organizace v˘borná, forma závodníkÛ gradující.

TûÏko na cviãi‰ti - lehko na boji‰ti, aneb Sportování na Pastvinách
Prázdniny jsou dlouhé, proã tedy jejich ãas

nevyuÏít k tro‰e sportování. Îáci sportov-

ních tfiíd Z· R˘mafiov uÏ vûdí, Ïe pokud

jim to má v zimû na bûÏkách jezdit, nemo-

hou strávit letní prázdniny jen na dece

u vody. A tak stejnû jako vloni hurá na

Pastviny.

Autobus k dopravû není potfieba, máme

pfiece kola a co to je 100 km a nûjaká ta

horská prémie. Ubytování v chatkovém 

areálu UP Olomouc je opût vynikající,

strava perfektní, sportovní zázemí ideální.

Hustou síÈ lesních cest v okolí jsme doko-

nale vyuÏili pro trénink bûhu a orientaãní

závody. Vodní nádrÏ jsme brázdili kfiíÏem

kráÏem na kánoích skoro dennû, a Ïe i klid-

ná voda mÛÏe b˘t za vûtru boufilivá, po-

znali ti, ktefií obrátili loì dnem vzhÛru.

Na‰tûstí plavce voda nepfiekvapí a Ïádná

loì neutonula. Zpestfiení tréninku kolobûÏ-

kami je vítané, kontrolní závod v triatlonu

se zvládl taky.

Mohlo by se zdát, Ïe t˘den takového po-

hybu ãlovûka zniãí, ne v‰ak dítka ‰kolou

povinná. Voln˘ ãas proto patfiil volejbalu,

nohejbalu, petangu, relaxovalo se v saunû.

Pfii sportování v kolektivu je navíc plno ãa-

su na legraci, hry a prohlubování kamarád-

sk˘ch vztahÛ. Snad tedy v pfií‰tím roce na

Pastvinách nashledanou. Vlastimil Baran

Fota: Z· R˘mafiov
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V˘sledky lesního bûhu lyÏafiÛ - 24. 9. 2005:

VítûzÛm srdeãnû gratulujeme a v‰em zúãastnûn˘m pfiejeme hodnû ‰tûstí do dal‰ích závodÛ.

Fota: Z· R˘mafiov
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Aktuálnû z mûsta

Nájemníci se budou moci podílet na opravách obecních bytÛ
V pondûlí 12. záfií se uskuteãni-

lo jednání Rady mûsta R˘mafio-

va, která pfiijala celkem sto ‰est-

náct usnesení, z nichÏ osmapa-

desát mûlo charakter doporuãení

pro jednání zastupitelstva mûsta.

Radní vzali na vûdomí v˘sledky

hospodafiení spoleãnosti Mûst-

ské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., za

1. pololetí roku 2005, dále v˘-

sledky hospodafiení spoleãnosti

Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.,

za 1. pololetí roku 2005 a uloÏi-

li jednateli zpracovat anal˘zu

svozu separace, manipulace a u-

loÏení komunálního odpadu s cí-

lem stanovit systém nakládání

s odpady po ukonãení provozu

skládky v Malé ·táhli. ZároveÀ

jednateli Mûstsk˘ch sluÏeb ulo-

Ïili navrhnout ve spolupráci

s odborem Ïivotního prostfiedí

a regionálního rozvoje zmûnu

vyhlá‰ky o zimní údrÏbû komu-

nikací. Radní dále vzali na vû-

domí zprávu o dopravní situaci

ve mûstû k 31. 8. 2005 a zprávu

o vyhodnocení reformy státní

správy k 12. 9. 2005. Rada mûs-

ta jmenovala Jaroslava Kalu

a Ladislava Îilku do funkcí ãle-

nÛ ‰kolské rady Základní ‰koly

R˘mafiov.

Rada mûsta schválila Pravidla pro
spoluúãast nájemníkÛ na opra-
vách domu formou dohody o smluvním nájemném, dále

schválila zmûnu Pravidel pro po-
stup obãanÛ a orgánÛ mûsta pfii
podávání a vyfiizování Ïádostí
o pronájem bytu, podnájem a v˘-
mûnu bytÛ v majetku mûsta
R˘mafiova s platností od 1. 10. 2005

a schválila stanovení vyvolávací

ãástky smluvního nájemného na

22,85 Kã za m2 u bytu I. kategorie

s platností od 1. 10. 2005. (Po-
drobné informace k jednotliv˘m
PravidlÛm najde ãtenáfi v rozho-
voru s fieditelkou Bytermu Ing.
Lenkou Vavfiiãkovou uvnitfi novin.)
Radní dále schválili úpravu

Pravidel pro pronajímání nemo-
vitého majetku mûsta s úãinností

od 1. 10. 2005. NavrÏené zmûny

se t˘kají zejména pfienesení pra-

vomocí z rady mûsta na finanãní

odbor a hlavnû snahy zkrátit do-

bu vyfiizování bûÏn˘ch Ïádostí

obãanÛ mûsta a sníÏení objemu

materiálÛ, které musela projed-

návat rada.

Vzhledem k tomu, Ïe spoleãnost

Euromednet, a. s., získala 100%

podíl v Nemocnici, s. r. o., R˘-

mafiov, pozbyla funkce zdra-

votního rady pro potfieby regio-

nu R˘mafiovska v˘znamu. Rada

mûsta proto k 13. 9. 2005 fun-

kci zdravotního rady, kterou od

7. 7. 2003 vykonával MUDr.

Stanislav Horák, zru‰ila.

Finanãní pfiíspûvky
Radní schválili pfiíspûvek ve v˘‰i 2 000 Kã na závody pofiádané Základní organizací âeského kynologického svazu R˘mafiov a dále pfiíspû-

vek 11 000 Kã Matefiské ‰kole R˘mafiov na ulici 1. máje 11 na dopravu na celostátní festival Matefiinka. JiKo

Zastupitelé schválili slouãení peãovatelsk˘ch subjektÛ
Ve ãtvrtek 22. záfií se konalo za-

sedání zastupitelstva mûsta a za-

stupitelé na nûm pfiijali celkem

jednaosmdesát usnesení, z nichÏ

vût‰ina mûla charakter majetko-

v˘ch záleÏitostí - zámûrÛ prode-

je a vlastních prodejÛ pozemkÛ

v katastrálních územích R˘ma-

fiov, Jamartice, Janu‰ov, Ondfie-

jov, Stránské, Edrovice a Janovi-

ce. Zastupitelstvo vzalo na vûdo-

mí zprávu o hospodafiení mûsta

k 31. 8. 2005 a v˘hled hospoda-

fiení k 31. 12. 2005, dále akcep-

tovalo a schválilo jako rozpoãto-

vá opatfiení roku 2005 zv˘‰ení

objemu pfiíjmÛ a v˘dajÛ rozpo-

ãtu na základû pfiidûlení úãelo-

v˘ch dotací ze státního rozpoãtu.

Zastupitelé vzali na vûdomí

zprávu o plnûní vûcného plánu

rozvoje mûsta do roku 2006.

Mûsto nepokraãuje v pfiípravû

vybudování vlastního vodního

zdroje. Rozpoãet na rok 2005 ne-

poãítá s jeho financováním. Îá-

dost o dotaci na akci Regenerace

sídli‰tû Pfiíkopy byla opûtovnû

zamítnuta. Zastupitelstvo v roce

2005 nepostupovalo v souladu

s koncepcí ve vûci oprav mostÛ na

Národní ulici, protoÏe je zpraco-

vána projektová dokumentace na

rekonstrukci celého prÛtahu Ha-

vlíãkova - Národní vãetnû mostÛ

a je podána Ïádost o dotaci. Mûsto

jedná také o dotaci na pÛdní ve-

stavby (15 bytÛ) a je vysoká prav-

dûpodobnost jejího získání.

Zastupitelstvo schválilo slouãení

obou peãovatelsk˘ch sluÏeb pod

Diakonii âCE v R˘mafiovû ke

dni 1. listopadu 2005. Z prezen-

tovan˘ch údajÛ vypl˘vá, Ïe ná-

klady na péãi o jednoho klienta

jsou pfii v˘raznû vy‰‰í nabídce

a realizaci péãe ze strany

Diakonie minimálnû o 7 % roãnû

niÏ‰í, pfiitom je z vlastních zdro-

jÛ dotuje Diakonie. Nabídka

Diakonie znamená úsporu v˘da-

jÛ z rozpoãtu mûsta ve v˘‰i cca

680 tis. Kã roãnû, pfiitom zÛstává

zachována zamûstnanost a mÛÏe

se zv˘‰it rozsah a kvalita péãe.

(Více informací v ãlánku níÏe.)
Zastupitelé vzali na vûdomí

zprávu o hospodafiení s bytov˘m

fondem mûsta R˘mafiova

a schválili zámûr prodeje byto-

v˘ch domÛ (viz rozhovor s fiedi-
telkou Bytermu uvnitfi novin).
V bodu rÛzné vystoupila zastupi-

telka Kvûtoslava Sicová a tlumo-

ãila zastupitelÛm stíÏnost obãanÛ

mûsta na nedÛstojné pfiekládání

pacientÛ z r˘mafiovského sanitní-

ho vozidla Rychlé záchranné sluÏ-

by (ve Václavovû) do druhého

(bruntálského) a také na nevyho-

vující podmínky ãekárny oãního

lékafie a ortopeda v r˘mafiovském

Domû zdraví. Ve znaãnû stísnû-

ném prostoru se tady doslova

maãkají nûkdy více jak tfii desítky

pacientÛ. Podle zastupitele

MUDr. Servuse o organizaci

Rychlé záchranné sluÏby bohuÏel

nerozhoduje mûsto R˘mafiov, ale

Moravskoslezsk˘ kraj, kter˘ je je-

jím zfiizovatelem. Zastupitelé bu-

dou stíÏnost obãanÛ tlumoãit kraj-

skému úfiadu. Co se t˘ãe nedÛstoj-

ného prostfiedí ve zmiÀované ãe-

kárnû, sdûlil Bohumil Servus, Ïe

bylo opûtovnû Ïádáno o nav˘‰ení

úvazku tûchto lékafiÛ, ov‰em bez

kladné odezvy. Jednání se vedou

také se zdravotními poji‰Èovnami.

Není novinkou, Ïe lékafisk˘ch

specialistÛ je nejen v na‰em regi-

onu nedostatek. JiKo



Peãovatelství - praní, Ïehlení, ná-

kupy, pomoc s udrÏováním do-

mácnosti, nutné pochÛzky, dováÏ-

ka obûda, ohfiívání hotov˘ch jídel,

péãe o rostliny, osobní asistence,

pedikúra, doná‰ka lékÛ, úprava

lÛÏka, mytí vlasÛ, polohování

a oblékání, koupání a sprchování,

péãe o dutinu ústní, pomoc pfii

jídle, svlékání a ukládání do loÏe,

doprovod klienta na rÛzná vy‰et-

fiení a o‰etfiení (peãovatelky si ve-

dou denní záznamy).

O‰etfiovatelství - aplikace injek-

cí, pfievazy, péãe o permanentní

katétr, pfievazy po úrazech a ope-

racích, pfievazy bércov˘ch vfiedÛ,

prevence o‰etfiování dekubitÛ, ná-

cvik aplikace inzulínu, fyzická 

asistence, pfiedávání informací,

vedení dokumentace, péãe o umí-

rajícího a tûÏce nemocného, o‰et-

fiovatelská rehabilitace, mûfiení

fyziologick˘ch funkcí, podávání

lékÛ, konzultace s praktick˘mi lé-

kafii, pomoc a provádûní hygie-

nické oãisty, masáÏe a léãebné

koupele, nácvik k sobûstaãnosti,

péãe o kolostomii.

V o‰etfiovatelství poskytujeme

péãi realizací o‰etfiovatelského

procesu.

Pastoraãní ãinnost - pfiátelské

posezení, spoleãná motlitba, spo-

lupráce s rodinou, zaji‰tûní psy-

choterapeuta, motivace Ïivota
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Téma vydání

Peãovatelská sluÏba mûsta a Diakonie âCE pod jednou stfiechou
Zastupitelé ve ãtvrtek 22. záfií

schválili pfievedení Peãovatelské

sluÏby mûsta R˘mafiova na

Diakonii âeskobratrské církve

evangelické v R˘mafiovû. Ke

slouãení by mûlo dojít k 1. listo-

padu leto‰ního roku.

Proã slouãit nebo neslouãit dva

rozdílné subjekty, které se starají

o seniory na‰eho mûsta, o ne-

mocné a imobilní obãany, bylo

jiÏ v minulosti pfiedmûtem nûko-

lika jednání. KaÏd˘ z tûchto sub-

jektÛ vidí pomoc star‰ím obãa-

nÛm ze svého úhlu pohledu, obû

vedení pfiedev‰ím v precizním

pfiístupu ke klientovi a v zaji‰tû-

ní maximální péãe o seniory

a nemocné obãany.

Návrh na slouãení pfiedloÏila fie-

ditelka stfiediska Diakonie

Marcela StaÀková. Zaruãila se,

Ïe kvalita poskytovan˘ch sluÏeb

se nezmûní, ba naopak, poskyto-

vané sluÏby budou nabízeny

v ‰ir‰ím rozsahu. „U mnoh˘ch
uÏivatelÛ sluÏeb, o které peãova-

la mûstská peãovatelská sluÏba,
jsme vykonávali péãi v odpoled-
ních hodinách, a to jak v sobotu,
tak i v nedûli,“ prohlásila fieditel-

ka Diakonie.

Slouãení peãovatelské sluÏby

mûsta R˘mafiova a r˘mafiovské

Diakonie je pro mûsto ekonomic-

ky v˘hodnûj‰í. S tímto názorem

se ztotoÏnili i ãlenové zastupitel-

stva. Zastupitelé srovnávali ná-

klady na klienta u mûstské peão-

vatelské sluÏby a u Diakonie,

která provádí zdravotní péãi a pe-

ãovatelskou sluÏbu soubûÏnû

a tím v podstatû dochází k niÏ‰ím

nákladÛm na peãovatelskou sluÏ-

bu, která na rozdíl od péãe zdra-

votní není státem dotovaná.

Podle vedoucí odboru sociálních

vûcí a zdravotnictví Marie Cim-

botové ov‰em ke spojení obou po-

skytovatelÛ sluÏeb dojít nemûlo,

pfiestoÏe je to ekonomicky v˘hod-

nûj‰í. Mûsto je garantem poskyto-

vání sociálních sluÏeb a jako po-

skytovatel si mûlo udrÏet své po-

stavení, byÈ je jím

zaji‰Èovaná sluÏba

pro mûsto draÏ‰í.

Nestátním subjek-

tÛm byly poskyto-

vány na zaji‰Èování

sociálních sluÏeb

dotace státu z mi-

nisterstva práce

a sociálních vûcí,

v leto‰ním roce

v‰ak do‰lo k ome-

zení a dotace po-

skytl pouze kraj.

V následujících le-

tech bude patrnû

financování tûchto

sluÏeb plnû kryto

z rozpoãtÛ obcí.

Z tohoto dÛvodu

nemÛÏe Marie Cim-

botová souhlasit se

slouãením obou poskytovatelÛ

sluÏeb, neboÈ se nabízí otázka, za

jak˘ch finanãních podmínek pak

bude mûsto od Diakonie sluÏby

nakupovat, kdyÏ byl vytvofien

monopol.

Vedoucí sociálního odboru dále

uvádí, Ïe mûstská peãovatelská

sluÏba je plnû financována z roz-

poãtu mûsta, na její zaji‰tûní ne-

jsou poskytovány Ïádné dotace

státu. Péãe je poskytována obãa-

nÛm mûsta a místních ãástí v je-

jich domácnostech a ve dvou pe-

ãovatelsk˘ch domech. SluÏby

jsou zaji‰Èovány od 7.00 do

15.30 a jedna peãovatelka je pfií-

tomna stále. Jsou provádûny ze-

jména práce spojené s udrÏová-

ním domácnosti, úklidem, pra-

ním a Ïehlením prádla, nákupy,

nutné pochÛzky, zaji‰tûní dováÏ-

ky obûdÛ apod. Peãovatelky rov-

nûÏ poskytují pomoc pfii zaji‰tû-

ní nezbytn˘ch potfieb, jako je

koupel, mytí vlasÛ apod.

„Pfiedpokládám, a ostatnû fiedi-
telka Diakonie Marcela
StaÀková to potvrdila na ãtvrteã-
ním zasedání zastupitelstva, Ïe
ve‰keré sluÏby, které bude do 1. li-
stopadu zaji‰Èovat peãovatelská
sluÏba mûsta, pfiebere Diakonie
v plném rozsahu i kvalitû. O tom

nepochybuji, spí‰ vidím problém
v citov˘ch vazbách jednotliv˘ch
klientÛ na na‰e peãovatelky.
Nûkteré z nich zaji‰Èují péãi pro
obãany mûsta více jak deset let
a u klientÛ nastala obava, Ïe „je-
jich“ peãovatelky nahradí nûkdo
jin˘ a na‰im seniorÛm tak nebu-
de vyhovûno,“ dodala vedoucí

mûstské peãovatelské sluÏby

Marie Cimbotová. Podle vyjá-

dfiení fieditelky Diakonie nikdo

nepfiijde o práci, peãovatelky

mûsta pfiejdou pod Diakonii.

„Mám ale obavy, Ïe na‰e peão-
vatelky budou pfievedeny do
Domova odpoãinku ve stáfií
v Dolní Moravici a nebudou jiÏ
pracovat v peãovatelsk˘ch do-
mech. Seniofii, ktefií se stûhovali
do peãovatelsk˘ch domÛ mûsta
R˘mafiova, oãekávali pomoc
a sluÏby mûsta, nikoliv jiného so-
ciálního subjektu. A to jim je
v tuto chvíli odepfieno. Je prav-
da, Ïe nûkterá mûsta podobné
subjekty sluãují z rÛzn˘ch dÛvo-
dÛ, ale jsou mûsta, která naopak
dávají obãanovi prostor k v˘bûru
tûchto sluÏeb. My jsme rozhod-
nutím o slouãení pfiipravili obãa-
na v R˘mafiovû o moÏnost v˘bû-
ru,“ posteskla si závûrem Marie

Cimbotová. JiKo

Diakonie âCE - stfiedisko v R˘mafiovû
Nabízí tyto sluÏby:
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a jeho smyslu, pfiijetí svého utrpení, církevní

pomoc.

Projekt je zam˘‰len jako trval˘, sluÏby po-

skytujeme také o víkendech.

V sociálnû-poradenské oblasti se snaÏíme

klientÛm b˘t nápomocni v jednání s úfiady,

napfi. pfii vyfiizování dÛchodÛ, bezmocnosti,

pfiíspûvkÛ na bydlení apod. Pro seniory pofiá-

dáme rÛzné kulturní akce, rovnûÏ jim zaji‰-

Èujeme pÛjãování kompenzaãních pomÛcek,

ty jsou voleny dle onemocnûní klienta.

Denní stacionáfi - zde peãujeme o klienty,

ktefií vyÏadují dohled druhé osoby, podává-

me stravu, aktivizujeme klienta, provádíme

muzikoterapii, kondiãní cviãení, ergoterapii,

vycházky do pfiírody.

S klienty provádíme tréninky mozkové ãin-

nosti a aktivity dne volíme podle jejich pfiá-

ní, pracujeme dle pfiedem pfiipraveného indi-

viduálního plánu.

Kavárniãka pro seniory - je postavena

na pfiátelském setkávání seniorÛ pfii kávû ãi

ãaji kaÏdé sudé úter˘ v mûsíci od 13.00

v prostorách stfiediska.

PÛjãování kompenzaãních pomÛcek - stfie-
disko zapÛjãuje potfiebné pomÛcky, jako
napfi. mechanické vozíky, sedací WC aj.

Diakonie âCE dále nabízí nov˘ typ péãe, a to péãi respitní
Co to znamená?

Diakonie dále nabízí masáÏe

Respitní péãe - je typ sluÏby, kterou poskytujeme zdravotnû postiÏe-

n˘m klientÛm, o nûÏ se starají rodinní pfiíslu‰níci. Ti b˘vají mnohdy jiÏ

unavení z nepfietrÏité péãe o své nejbliÏ‰í a potfiebují si odpoãinout ne-

bo si vyfiídit nûjaké záleÏitosti na úfiadech, vymalovat si atd. Po tuto do-

bu své nesobûstaãné pfiíbuzné umístí do na‰eho centra, kde klienti mo-

hou na základû uzavfiené smlouvy strávit i víc neÏ 14 dní nepfietrÏitû.
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MasáÏ je speciální procedura, která slouÏí

k upevnûní tûlesné a du‰evní pohody.

PociÈujete únavu, bolest, nespavost, stres

a podobnû?

Pfiijìte k nám a vyberte si:

Klasická (relaxaãní) masáÏ - uvolÀuje masíro-

vané svalstvo, obohacuje krev kyslíkem, zlep‰u-

je v˘Ïivu bunûk, má blahodárn˘ vliv na nervo-

vou soustavu, ovlivÀuje psychick˘ stav ãlovûka.

Reflexní masáÏ - ovlivÀuje nemocn˘ orgán

cestou nervov˘ch spojÛ z povrchu tûla.

Lymfatická masáÏ (lymfodrenáÏ) - jde

o soustavu speciálních hmatÛ o urãitém tla-

ku, které odvádûjí z tkání zmnoÏen˘ tkáÀov˘

mok a navrací jej do krevního fieãi‰tû.

Domov odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici (Diakonie âCE R˘mafiov)
Od soboty 1. fiíjna 2005 bude

slouÏit seniorÛm Domov odpo-

ãinku ve stáfií v Dolní Moravici,

kde bude Ïít celkem 34 seniorÛ

v jedno- nebo dvoulÛÏkov˘ch

pokojích vybaven˘ch základním

nábytkem. Na pokojích budou 

umyvadla s pfiívodem teplé a stu-

dené vody, kuchyÀské linky.

BuÀky budou vybaveny vlast-

ním hygienick˘m zafiízením

(WC, sprcha). Obyvatelé si mo-

hou pokoje vyzdobit podle své-

ho vkusu nebo vybavit vlastním

nábytkem. V budovû budou spo-

leãné jídelny. Jídlo bude podává-

no 4x dennû, u diabetikÛ 5x den-

nû. V kuchyÀkách na oddûle-

ních bude trvale k dispozici peãi-

vo, ãaj, mléko nebo káva. Po do-

hodû s o‰etfiujícím lékafiem bu-

deme podávat diety Ïluãníkové,

‰etfiící, diabetické, podle zdra-

votního stavu bude moci b˘t pfii-

zpÛsobena i individuální dieta.

Celodenní péãi o obyvatele bu-

dou zaji‰Èovat o‰etfiovatelky a pe-

ãovatelky, odbornou zdravotnic-

kou péãi zdravotní sestry.

DÛleÏitou souãástí této péãe bude

i rehabilitace, poskytovaná po do-

hodû s lékafiem. Praktick˘ lékafi

bude v domovû ordinovat nûkoli-

krát t˘dnû, psychiatr 1x za 14 dní.

Osobní prádlo obyvatel bude prát

prádelna domova, drobné opravy

prádla provede ‰vadlena domova.

Obyvatelé budou moci vyuÏívat

také sluÏeb kadefinice. Manikúru

a pedikúru provádûjí na pfiání od-

borné pracovnice.

O aktivní vyuÏití volného ãasu 

obyvatel se budou starat ergotera-

peutky, které nabídnou úãast na

rÛzn˘ch tvÛrãích aktivitách. V let-

ních mûsících budou s imobilními

obyvateli jezdit na vozíku na pro-

jíÏìku do okolí apod. Obyvatelé

domova si také budou moci vybrat

z bohaté nabídky kulturních a spo-

leãensk˘ch akcí (kulturní vystou-

pení dûtí i umûleck˘ch souborÛ)

a zájezdÛ (do divadla, za poznává-

ním na‰í vlasti). V knihovnû do-

mova bude k dispozici v˘bûr lite-

ratury rÛzn˘ch ÏánrÛ podle zájmu

obyvatel. Evangelické, katolické

a husitské bohosluÏby se budou

konat 1x t˘dnû pfiímo v domovû.

Obyvatele podle jejich zájmu

a potfieby mÛÏe nav‰tívit také pas-

toraãní pracovnice, která se bude

vûnovat pfiedev‰ím osobním roz-

hovorÛm, nav‰tíví obyvatele v ne-

mocnicích a poskytne jim duchov-

ní a sociální poradenství a péãi.

Obyvatelé budou do domova pfiijí-

máni po podpisu vzájemné

Dohody o poskytování ubytování

a sluÏeb. Platby obyvatel v domo-

vû za pobyt, stravu a standardní

sluÏby budou srovnatelné s platba-

mi obyvatel ve státních zafiízeních.

Pfiechodné pobyty budou moÏné

v délce max. 3 mûsícÛ.

V domovû bude sociální pracov-

nice, která vyfiídí ve‰keré záleÏi-

tosti t˘kající se nástupu i ukonãe-

ní pobytu v domovû, plateb za po-

byt a sluÏby, pfiedání a ukládání

ãásti dÛchodu, sociálních dávek.

Bude k dispozici v pracovních

dnech od 7.00 do 15.00. 

Diakonie âCE

Jedenatfiicet mûstsk˘ch domÛ bude na prodej
Zastupitelé mûsta R˘mafiova schválili ve ãtvrtek 22. záfií zámûr prodeje jedenatfiiceti domÛ ve vlastnictví mûsta. Proã tak bylo rozhodnuto, co

pfiinesou nájemníkÛm nová Pravidla pro spoluúãast nájemníkÛ na opravách domu formou dohody o smluvním nájemném, která schválila

v pondûlí 12. záfií mûstská rada, nebo co znamená vyvolávací ãástka smluvního nájemného 22,85 Kã za m2 u bytu I. kategorie, jsme se ze-

ptali fieditelky Bytermu Ing. Lenky Vavfiiãkové.

rozhovor
Zastupitelstvo mûsta schválilo
zámûr prodeje jedenatfiiceti do-
mÛ ve vlastnictví mûsta R˘ma-
fiova. Forma pfiípadného prode-
je byla navrÏena podle obãan-
ského zákoníku do podílového
spoluvlastnictví. Co to bude zna-
menat pro nájemníky tûchto do-
mÛ v praxi, paní fieditelko?
Mûsto se rozhodlo vyjít vstfiíc

snahám nájemníkÛ o odkoupení

jejich bytÛ. Byly vybrány domy,

které dosud nebyly pfiedmûtem

prodeje. U nich byl schválen zá-

mûr prodeje do podílového spo-

luvlastnictví. Jedná se o domy na

ulici 8. kvûtna 36 (po oddûlení 

azylového domu), Bartákovû 20

a 22, Horní 4, Hornomûstské 10

a 11, domy ã. 115 a 116

v Jamarticích, na Máchovû ulici

7, Pivovarské 2, 4 a 12, na

Pfiíkopech 6, 9, 11, 13 a 15,

Revoluãní 8, Sokolovské 24,

Vûtrné 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17,

19, 21, 23 a ÎiÏkovû 1. Zb˘va-

jících padesát domÛ si mûsto

R˘mafiov ponechá pro svou po-

tfiebu (plánovaná v˘stavba pÛd-

ních vestaveb, existence neby-

tov˘ch prostor, sociální bydlení

apod.) anebo jsou zatíÏené zá-

stavami ve prospûch bank nebo

státu.

Pro nájemníky to bude zname-

nat, Ïe se mohou stát podílov˘mi

spoluvlastníky pfiíslu‰ného do-

mu. Budou vlastnit urãité pro-

cento domu, které se odvíjí od

velikosti jejich bytu a pronaja-

t˘ch sklepních prostor, pfiípadnû

pÛdy apod. Tito nájemníci se ale

stanou spoluvlastníky v‰eho, co

v daném domû je (bytÛ, spoleã-

n˘ch prostor, obvodov˘ch zdí,

stfiechy, rozvodÛ ad.).

Je pro nájemníky, ktefií se roz-
hodnou pro koupi domu, vhod-
né zaloÏit spoleãenství vlastní-
kÛ?
Zde je tfieba vysvûtlit, jak˘ je

rozdíl mezi podílov˘m spolu-



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2005

7

vlastnictvím domu a spoleãen-

stvím vlastníkÛ. Jak uÏ bylo fie-

ãeno, podílové spoluvlastnictví

domu znamená procentní podíl

vlastníka na domû. Naproti tomu

spoleãenství vlastníkÛ znamená,

Ïe na základû prohlá‰ení vlastní-

kÛ se vymezí jednotky (byty)

a zároveÀ podíly na spoleãn˘ch

ãástech domu, které se poté zapí-

‰í do katastru nemovitostí. Po-

kud je v takovém domû nejménû

pût jednotek, z nichÏ alespoÀ tfii

jsou ve vlastnictví tfií rÛzn˘ch

vlastníkÛ, pak ze zákona vzniká

spoleãenství vlastníkÛ, které je

právnickou osobou a má s tím

související povinnosti. Napfi. ve-

dení úãetnictví, daÀové povin-

nosti a dal‰í. Samozfiejmû spole-

ãenství vlastníkÛ má povinnost

zaji‰Èovat údrÏbu a opravy do-

mu, provádût revize, objekt poji-

stit atd. Tyto povinnosti mají

i podíloví spoluvlastníci. V̆ ho-

dou vlastnictví jednotek jsou jas-

nû daná pravidla hospodafiení

domu (povinnost pfiispívat do

fondu oprav je daná zákonem,

a tedy i soudnû vymahatelná)

a napfiíklad moÏnost jednotkou-

bytem ruãit, coÏ u podílového

spoluvlastnictví nelze.

Pro Byterm tedy takov˘ dÛm
pfiestane obraznû fieãeno existo-
vat?
Ano, dá se to takto fiíci. I kdyÏ

v nûkter˘ch pfiípadech provádí-

me pro tyto vlastníky, pokud ma-

jí zájem, na základû dohody vy-

úãtování sluÏeb tak, jak to fun-

guje u ostatních nájemníkÛ.

Pokud nûkter˘ z nájemníkÛ ne-
bude mít dostatek finanãních
prostfiedkÛ na odkoupení bytu
do podílového spoluvlastnictví,
jak se mûsto pak k nûmu zacho-
vá? A pokud nebudou v‰ichni

nájemníci pro odkoupení bytu,
co se bude dít potom?
Tyto záleÏitost fie‰í Pravidla

o prodeji nemovitostí v majetku

mûsta fyzick˘m a právnick˘m

osobám, kde se jasnû hovofií, Ïe

mûsto prodává cel˘ dÛm. Nikdy

by nemûlo dojít k tomu, aby nû-

která bytová jednotka zÛstala

v majetku a péãi mûsta (sloÏité

financování oprav apod.). Po-

kud nûkter˘ z nájemníkÛ nemÛ-

Ïe byt koupit do podílového

spoluvlastnictví, pak se tento byt

nabídne vefiejnû k prodeji, pfii-

ãemÏ nov˘ majitel by s dosa-

vadním nájemníkem uzavfiel

novou smlouvu (ten by uÏíval

byt i nadále), a pokud by jej

chtûl z bytu vystûhovat, musel

by mu najít nové odpovídající

bydlení. MÛÏe se také stát, Ïe

prodej domu zkrachuje na jedi-

ném nájemníkovi, kter˘ si ob-

raznû fieãeno postaví hlavu.

Nejedná se tedy o jednoduchou

záleÏitost.

MÛÏe nastat situace, Ïe pfiijde
podnikatel, a je jedno, zda bude
z Moravy ãi z âech, a bude mít
zájem o koupi deseti domÛ. Jak
se v takovém pfiípadû zachová
mûsto? Naskytl se jiÏ takov˘ pfií-
pad?
Nájemníci mají jednoznaãnû

pfiednost. A pokud by se takov˘

zájemce na‰el, pak by situaci asi

individuálnû posuzovala hospo-

dáfiská komise, rada mûsta a za-

stupitelstvo. Vzhledem k tomu,

Ïe platí stále regulace nájemné-

ho, tak by dotyãná firma nebo

podnikatel nemohli s v˘‰í ná-

jemného bez souhlasu nájemní-

kÛ manipulovat, coÏ by pro nû

bylo znaãnû nev˘hodné. Ale

jsem pfiesvûdãena, Ïe by mûsto

v takovém pfiípadû chránilo své

nájemníky a k takovému speku-

lativnímu prodeji by nikdy neu-

dûlilo souhlas. A rozhodnû se ne-

mÛÏe stát, Ïe by mûsto hrozilo

sv˘m nájemníkÛm, Ïe cel˘ dÛm

bude prodán jinému zájemci, po-

kud se nájemníci rozhodnou

dÛm nekoupit.

Domníváte se, Ïe bude o koupi
domÛ zájem, ãi nikoliv?
¤ekla bych, Ïe je to odvislé od

jednotliv˘ch domÛ. Nûkteré do-

my mají napfiíklad tfii vchody, ale

nejsou stavebnû oddûleny. Ta-

kové domy by se musely prodá-

vat celé, nikoliv jen jeden vchod.

Pokud by tomu tak nebylo, mu-

sela by se postavit mezi jednotli-

v˘mi vchody zájemcÛ o koupi

a nájemníky, ktefií by o koupi zá-

jem nemûli, poÏární zeì, aby se

stavebnû oddûlili. A náklady by

museli nést pochopitelnû kupují-

cí. Takové domy stojí napfiíklad

na Vûtrné ulici. Nedomnívám se,

Ïe se nám budou houfnû hrnout

Ïádosti na odkoupení domÛ, ale

lidé by alespoÀ mûli vûdût, Ïe ta-

to moÏnost tady existuje.

MÛÏete fiíci, paní fieditelko, jaké
mohou pro podílové spoluvlast-
níky plynout z koupi domu v˘-
hody? Prozatím jsme zde hovo-
fiili o rÛzn˘ch problémech, sta-
rostech a povinnostech.
Vlastníci domu si sami rozhodu-

jí o opravách domu, sami si ur-

ãují priority a pochopitelnû ne-

platí nájemné. Koupû je v˘hodná

zejména u men‰ích domÛ, kde

jsou vlastníci schopni se bez pro-

blémÛ dohodnout na fungování

domu.

Dá se v souãasné chvíli fiíci, ja-
kou ãástku by musel nájemník
zaplatit za koupi napfiíklad tfií-
pokojového bytu?
Jakákoliv suma, kterou bych teì

vyslovila, by byla holou speku-

lací. V pfiípadû, Ïe bychom ob-

drÏeli závaznou Ïádost o koupi

domu, jeho hodnotu musí ocenit

odhadce, kter˘ provede kvalifi-

kovan˘ odhad podle nákladové

ceny. Ta se potom sniÏuje v zá-

vislosti na lokalitû a poãtu bytÛ

koeficientem, v nûkter˘ch pfií-

padech na polovinu, nûkdy na

80 % pÛvodní ceny. K této cenû

se pfiipoãítávají náklady pfievo-

du a teprve z tohoto v˘sledku

vzejde v˘sledná cena za podíl

na domû.

Nájemník si zajistí prostfiedky
na koupi bytu, ale dÛm je potfie-
ba opravit. Co dûlat dál? Vzít
dal‰í úvûr?
To je pochopitelnû záleÏitost no-

v˘ch vlastníkÛ. Mûsto jiÏ tuto

problematiku nefie‰í. Ov‰em

v pfiípadû oprav domu, které jsou

provádûny do dvou let od koupû

domu, lze podle pfiíslu‰n˘ch pra-

videl mûsta odeãíst ãástku inve-

stovanou do opravy od zÛstatku

kupní ceny (max. do 35 %).

Lidem se sníÏí kupní cena, ale

jen v pfiípadû, Ïe ji budou hradit

formou splácení. Toto se nevzta-

huje na pfiípady, kdy kupující 

uhradí celou kupní cenu do 60

dnÛ od podpisu kupní smlouvy,

v tom pfiípadû je sleva 5 %.

DÛm musí b˘t splacen do pûti

let, pfiitom kupní cenu podílu

hradí podílov˘ spoluvlastník

takto: 20 % pfii podpisu smlouvy,

10 % do devadesáti dnÛ a zbytek

ceny, kter˘ se úroãí, do pûti let.

Je potfieba zdÛraznit, Ïe noví

vlastníci by mûli zaloÏit ihned po

koupi domu fond oprav, do kte-

rého budou ukládat prostfiedky

na pfiípadné opravy. Dnes jiÏ exi-

stuje fiada úvûrÛ a stavebních

spofiení a bankovní instituce jsou

schopny „u‰ít“ úvûr na opravu

doslova na míru.

Pro poslední jednání rady mûs-
ta jste zpracovala návrh na
zmûnu Pravidel pro postup ob-
ãanÛ a orgánÛ mûsta pfii podá-
vání a vyfiizování Ïádostí o pro-
nájem bytu, podnájem a v˘mû-
nu bytÛ v majetku mûsta
R˘mafiova. U stávajících nájem-
ních smluv je v˘‰e nájemného
zmrazena do doby postupné de-
regulace tak, jak ji navrhuje
vláda. U novû uzavíran˘ch
smluv ov‰em její v˘‰e není nijak
omezena. Navrhujete stanovit
vyvolávací ãástku smluvního
nájemného na úrovni 1,5násob-
ku dne‰ního regulovaného ná-
jemného, tzn. na 22,85 Kã/m2.
V porovnání se star‰ími smlou-
vami jsou noví nájemníci ve
znaãné nev˘hodû, nemyslíte?
Bytov˘ fond je rozdûlen na dvû

velké skupiny. Jedna skupina do-

mÛ se pronajímá na základû po-

fiadníku a jedná se o sociálnû

slab‰í obãany, ktefií fie‰í své byd-

lení provizorním zpÛsobem,

a druhá skupina domÛ je vydra-

Ïovan˘ch. U druhé zmiÀované

skupiny se domy pronajímaly

formou vydraÏeného práva k ná-

jmu za pfiedem stanovenou vy-

volávací ãástku a ten, kdo mûl

o byt zájem, nabídl mûstu svou

ãástku tzv. obálkovou metodou.

Nejvy‰‰í ãástka rozhodla o ná-

jemci bytu. âástka byla pochopi-

telnû nevratná. Vracela se jedinû

v pfiípadech, kdy do‰lo k odkou-

pení domu a tím i poníÏení
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o zmiÀovanou ãástku.

Nová pravidla stanoví, Ïe se byt

nebude vydraÏovat za jednorá-

zovou ãástku, ale nov˘ nájemník

bude platit smluvní nájemné

podle sv˘ch moÏností a bude mít

jistotu, Ïe jeho nájemné je ko-

neãné s tím, Ïe se bude zvy‰ovat

jen podle míry inflace, která je

nyní nepatrná. Naproti tomu re-

gulované nájemné se podle vlád-

ního návrhu zákona zaãne pfií‰tí

rok zvy‰ovat skokovû aÏ na ãást-

ku 19,70 Kã/ m2 v roce 2011, ale

tím je‰tû nemusí b˘t zvy‰ování

ukonãeno, protoÏe pronajímatel

mÛÏe poté zvy‰ovat nájemné aÏ

na úroveÀ místnû obvyklého ná-

jemného. Nemyslím si tedy, Ïe

nájemníci se smluvním nájem-

n˘m budou oproti jin˘m v nev˘-

hodû, spí‰e naopak. Dá se fiíci, Ïe

vydraÏenou ãástku, kterou dfiíve

zaplatil nájemník jednorázovû,

nyní zaplatí bûhem asi patnácti

let. Pokud trh ukáÏe, Ïe za stano-

venou vyvolávací ãástku smluv-

ního nájemného 22,85 Kã/m2

jsou byty nepronajímatelné, mÛ-

Ïe se stát, Ïe rada mûsta vyvolá-

vací ãástku sníÏí. Ale podle mé-

ho názoru tato ãástka není vyso-

ká, o dne‰ním regulovaném ná-

jemném ani nemluvû. Daleko

vy‰‰í ãástku pfiedstavují sluÏby.

Radní také schválili Pravidla

pro spoluúãast nájemníkÛ na
opravách domu formou doho-
dy o smluvním nájemném.
Pravidla pfiitom umoÏní nájem-
níkÛm „podílet se na opravách,
které se budou provádût nad
rámec finanãních moÏností
Bytermu“ - cituji z Pravidel.
Kdo ov‰em bude rozhodovat
o tom, které opravy jsou „nad
rámec“ a které nikoliv? A po-
kud se objeví v daném kalen-
dáfiním roce více poÏadavkÛ na
opravy „nad rámec“ finanã-
ních moÏností Bytermu, kdo
bude rozhodovat o tom, která
oprava bude mít pfiednost?
A jak se bude postupovat, kdyÏ
vût‰ina nájemníkÛ bude pro
opravu a nûkdo bude proti, aÈ
jiÏ z dÛvodu insolventnosti ne-
bo z jiného dÛvodu?
Tûmito Pravidly vycházíme

vstfiíc nájemníkÛm, ktefií opako-

vanû Ïádají provedení oprav, na

které nemá bohuÏel Byterm fi-

nanãní zdroje. Hovofiíme zde

pouze o opravách, které nájem-

níkÛm v budoucnu pfiinesou 

úsporu nákladÛ na uÏívání bytu -

zateplení domu a v˘mûnû oken.

Îádná jiná oprava v tuto chvíli

nepfiichází v úvahu. Pokud dojde

v domû ke shodû v‰ech nájemní-

kÛ napfiíklad na provedení ter-

mofasády, celou prvotní investi-

ci zafinancuje Byterm a lidé bu-

dou formou smluvního nájemné-

ho splácet po dobu maximálnû

15 let vykalkulovanou ãástkou

tfii ãtvrtiny vloÏené investice.

âtvrtinu bude hradit Byterm.

Podle ústavního soudu lze v prÛ-

bûhu trvání nájemního vztahu

u regulovan˘ch nájemních smluv

pfiistoupit dohodou na smluvní

v˘‰i nájemného. Toto smluvní

nájemné se bude zvy‰ovat stej-

n˘m tempem, jako bude probíhat

deregulace nájemného. Po uhra-

zení této splátky klesne opût ná-

jemné o nav˘‰ení.

V̆ mûna oken se t˘ká domÛ s mi-

nimálnû ãtyfimi bytov˘mi jedno-

tkami a zateplení domÛ s mini-

málnû ‰esti bytov˘mi jednotka-

mi. Navíc nesmí b˘t souãástí do-

mu nebytová jednotka. Mûsto ta-

ké nesmí mít vÛãi Ïádnému ná-

jemníku dotyãného domu pohle-

dávky (dluÏníci nájemného,

soudní jednání o vystûhování ne-

bo vyklizení bytu, pfiíp. jiné dlu-

hy vÛãi mûstu). Navíc kaÏdá in-

vestice nad 2 mil. korun podléhá

v˘bûrovému fiízení na dodavatel-

skou firmu. Od podání Ïádosti

do zahájení prací mÛÏe tedy 

ubûhnout tfieba i pÛl roku.

Zakázky se budou vyfiizovat jed-

nak podle toho, kdo dfiív poÏada-

vek na opravu nahlásí, ale také

podle poãtu bytov˘ch jednotek.

DÛm s více bytov˘mi jednotka-

mi bude mít pfiednost.

Proã se v R˘mafiovû vyplácí ná-
jemníkÛm, ktefií opou‰tûjí dob-
rovolnû obecní byt, takzvané
odstupné ve v˘‰i tu‰ím padesá-
tinásobku mûsíãního nájemné-
ho? Mûsto tak pfiece pfiichází
o znaãné ãástky a tento postup,
pokud je mi známo, není v ji-
n˘ch mûstech obvykl˘. VÏdyÈ
nájemník, odchází-li z bytu do
rodinného domu, by tento byt
opou‰tûl tak i tak.
Odstupné se vyplácí pouze ná-

jemníkovi, kter˘ se stûhuje do

domu, kter˘ si sám vybudoval

z vlastních prostfiedkÛ, a vyplá-

cí se z toho dÛvodu, aby se za-

bránilo spekulativním v˘mû-

nám a nezákonné manipulaci

s mûstsk˘mi byty. Mûsto sice

udûluje nájemníkÛm souhlas

s podnájmem tfietí osobû, po-

kud je nájemník napfi. dlouho-

dobû pracovnû mimo R˘mafiov,

ale uÏ nemá moÏnost zjistit,

zda se nájemník neodstûhoval

trvale, pokud si nezmûní trvalé

bydli‰tû. Odstupn˘m chce mûs-

to nájemníky motivovat, aby

pfii stûhování do vlastního bytu

nebo rodinného domu byt vrá-

tili mûstu.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

Odbory MûÚ informují

Îivnostensk˘ úfiad

Zákon o registraãních pokladnách a zákon o Ïivnostenském podnikání byl zmûnûn
Zákonem ã. 358/2005 Sb. ze dne 19. 8. 2005

byl zmûnûn Ïivnostensk˘ zákon v § 31 odst.

17 a ãást druhá zákona o registraãních po-

kladnách:

S úãinností od 19. 9. 2005 je podnikatel

povinen vydat na Ïádost zákazníka do-

klad o prodeji zboÏí a o poskytování sluÏ-

by. Na dokladu musí b˘t uvedeno oznaãe-

ní podnikatele obchodní firmou, pfiíp. ná-

zvem nebo jménem a pfiíjmením a identifi-

kaãním ãíslem, datum prodeje zboÏí nebo

poskytnutí sluÏby, druh zboÏí nebo sluÏby

a cena, pokud zvlá‰tní právní pfiedpis ne-

stanoví jinak. Zákon souãasnû ru‰í povin-

nost vydat doklad pfii úãtované ãástce
nad 50 Kã. To znamená, Ïe od 19. 9. 2005

musí zákazník dostat doklad o prodeji ãi

poskytnuté sluÏbû (paragon, úãtenku...) jen

v pfiípadû, Ïe si ji na prodejci (poskytova-

teli sluÏeb) vyÏádá. 

Jana PoÏárová, vedoucí Ïivnostenského úfiadu

Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

Rychlost ve mûstû bude mûfiit mobilní radar
Mûsto R˘mafiov uzavfielo smlouvu se spoleã-

ností Czech Radar, a. s., o úfiedním mûfiení

rychlosti, které bude provádûno mobilním ra-

darem. Mûfiení provádí spoleãnost, které byla

k tomuto úãelu udûlena autorizace státního

Úfiadu pro technickou normalizaci, metrologii

a státní zku‰ebnictví. R˘mafiov se pfiidal k nû-

kolika mûstÛm, kde jiÏ podobné zafiízení

s pfiedpokládan˘m efektem funguje. Mobilní

zafiízení sleduje a dokumentuje nejãastûj‰í do-

pravní pfiestupek, tedy pfiekroãení maximální

povolené rychlosti. Mûsto R˘mafiov zaplatí aÏ

za dodanou sluÏbu, tedy za protokoly o úfied-

ním mûfiení, které budou pouÏity jako dÛkazy

proti konkrétnímu viníkovi.

Takov˘ systém financování je nejen v˘hodn˘,

ale pfiedev‰ím spravedliv˘, protoÏe náklady na

provoz radaru ponesou zejména ti, kdo poru‰u-

jí zákon. Smyslem úfiedního mûfiení v‰ak není

vytahovat peníze z kapes fiidiãÛ, ale drÏet biã

na tûmi fiidiãi, ktefií poru‰ují zákon a ohroÏují

Ïivoty, zdraví a majetek sv˘ch spoluobãanÛ.

DÛkazy proti pfiestupci mají b˘t jednoznaãné,

souãástí protokolu o úfiedním mûfiení bude kro-

mû dal‰ích údajÛ také registraãní znaãka vozid-

la, jehoÏ fiidiã pfiekroãil rychlost, a zejména

kvalitní fotografie s detailem obliãeje fiidiãe.

Pfiestupky budou fie‰eny následnû ve správním

fiízení. Za odbor dopravy
a silniãního hospodáfiství Renata Vysly‰elová
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Prostor pro podnikatele

Stfiedisko v˘chovné péãe Bruntál zfiizuje od 3. 10. 2005 poboãku v prostorách MûÚ R˘mafiov
na ul. 8. kvûtna 48, l. poschodí, kanc. ã. 204 (zasedací místnost).

BEZPLATNù
sociálnû-v˘chovné a pedagogicko-psychologické

poradenství pro dûti a mládeÏ
kaÏdé pondûlí od 8.00 do 16.00

Mgr. Nina Drápalová - psycholog
tel. 554 716 712

Podnikatelé nav‰tívili Dûtsk˘ domov v Janovicích
V sobotu 24. záfií se uskuteãnilo

setkání podnikatelÛ s dûtmi, ve-

dením a pracovníky Dûtského

domova v Janovicích. Na 15. ho-

dinu je pozvala fieditelka Alena

Horká. Jednalo se o první tako-

véto setkání se zástupci firem,

které se zaslouÏily o jakoukoliv

sponzorskou pomoc.

„Vût‰inou nám firmy, sdruÏení
nebo organizace pomohly fi-
nanãnû a vûnovaly peníze na
úãet dûtského domova. V posled-
ní dobû napfiíklad na poroucha-
nou hfiídel u ãistiãky odpadních
vod. Oprava vy‰la na 30 tisíc ko-
run a celou ji uhradila firma
Vladimíra Erbena Eko Metalre-
cycling. Ale i dal‰í firmy nám
pomáhají. V pfií‰tím roce máme
v plánu v˘mûnu oken, a tak za
tím úãelem schraÀujeme peníz-
ky,“ fiekla s povdûkem paní fiedi-

telka Horká.

Dûti jezdí kaÏdoroãnû na rekrea-

ci, která je sice hrazena, ale do-

pravu si domov musí zainvesto-

vat sám, vesmûs se tak dûje prá-

vû prostfiednictvím sponzor-

sk˘ch darÛ. 

Z osmadvaceti pozvan˘ch zá-

stupcÛ sponzorsk˘ch firem se so-

botního setkání zúãastnili: zá-

stupce firmy Elektro Kotrla Petra

Kotrlová, zástupci âeského sva-

zu zahrádkáfiÛ - místní organizace

R˘mafiov Vladimír Keclík a Jan

Janáã, zástupce Místní organiza-

ce âSSD Jifiina Pavlásková a zá-

stupce Pohfiební sluÏby Franti‰ek

Filip ml. Podnikatelé si dûti ihned

oblíbili a strávili s nimi pûkné od-

poledne.

Maximální kapacita dûtského

domova je pûtadvacet dûtí, o kte-

ré se stará celkem devût „tet“.

„Fyzicky momentálnû nejsou
pfiítomny v‰echny dûti, protoÏe
máme nûkteré na náv‰tûvách.
V souãasnosti je zde dvacet dûtí
a vûková struktura je zpravidla
od jednoho do tfií let, v odÛvod-
nûn˘ch pfiípadech zde mÛÏeme
mít dûti do pûti let. Pokud se ne-
podafií najít náhradní rodinu,
pak musí dûti postoupit do ‰kol-
ského domova, kde jiÏ plní zá-
kladní ‰kolní docházku,“ doplni-

la statistiku janovického domova

fieditelka Alena Horká.

O dislokaci ‰kolních dûtí pak

rozhoduje Diagnostick˘ ústav

v Bohumínû, kter˘ v tomto

smyslu fiídí umístûní v‰ech dûtí

v Moravskoslezském kraji. Dûti

z Dûtského domova v Janovicích

velmi úspû‰nû nacházejí umístû-

ní. Z loÀsk˘ch jednatfiiceti dûtí

ode‰ly jen dvû do jin˘ch zafiízení

(jedno dítû do domova pro posti-

Ïené dûti v Otnici a druhé do ji-

ného domova), zb˘vajících os-

madvacet dûtí se vrátilo buìto

do vlastní rodiny, na‰lo pûstoun-

skou péãi nebo bylo adoptováno,

jedno dítû zÛstalo v domovû.

„Za dobu trvání Dûtského do-
mova v Janovicích, coÏ je pûta-
padesát let, jím pro‰lo pfiibliÏnû
tisíc dûtí a asi osm set se jich
vrátilo do vlastních rodin nebo
do nov˘ch a jen asi dvû stovky
ode‰ly do jin˘ch zafiízení,“ fiekla

Alena Horká a dodala, Ïe rodiny,

které mají zájem o adopci dûtí

nebo pûstounskou péãi, se musí

obrátit na pfiíslu‰n˘ mûstsk˘ 

úfiad, na odbor péãe o dûti, a tam

obdrÏí ve‰keré potfiebné podkla-

dy. Je také dÛleÏité absolvovat

kurz pro pûstouny. Sama Alena

Horká má v pûstounské péãi dvû

dûti.

Dûtsk˘ domov v Janovicích ãeká

postupná transformace na zafií-

zení rodinného typu a to bude

znamenat men‰í stavební úpra-

vy. O tomto kroku se povedou

v polovinû fiíjna jednání u zfiizo-

vatele dûtského domova -

Krajského úfiadu Moravskoslez-

ského kraje, odboru sociálních

vûcí a zdravotnictví. „V praxi to
znamená, Ïe nebudou v domovû
dvû oddûlení jako dosud, ale tfii
rodinné buÀky, kde budou praco-
vat tfii stabilní tety, které se o dû-
ti budou starat. Cílem tohoto
projektu je vytvofiit u dûtí citovou
vazbu na ãlovûka,“ prozradila

nejbliÏ‰í budoucnost Alena

Horká.

Dûti se v nedûli 18. záfií vrátily

z rekreace v beskydském Roz-

pitém a v rámci nadace Terezy

Maxové na nû ãeká dal‰í ozdrav-

n˘ pobyt v Metylovicích (Bes-

kydy). OdjíÏdût by mûly na kon-

ci fiíjna nebo poãátkem listopa-

du. JiKo
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Mûsto uvítalo do Ïivota tfii desítky mal˘ch R˘mafiovanÛ
Pfii pohledu na internetové strán-

ky obcí a mûst âeské republiky

dospûje ãlovûk k zji‰tûní, Ïe

slavnostní akt vítání novû naro-

zen˘ch dûtí do svazku obce není

jen pouhou formalitou. Stává se

postupnû souãástí kulturnû-spo-

leãenského dûní obce a vût‰ina

rodiãÛ na tuto pfiíleÏitost ãeká

s hrdostí a po mnoho let pak spo-

lu se sv˘mi potomky vzpomínají

na tento slavnostní okamÏik

a pfiipomínají si jej prostfiednic-

tvím fotografií nebo videa.

Mnoho obecních úfiadÛ se právû

k vítání dûtí do Ïivota s úspû-

chem vrací poté, co nûkteré

z nich po roce 1989 od vítání 

upustily.

Mûsto R˘mafiov tuto tradici ni-

kdy neporu‰ilo a jednou za ãtvrt

roku vítá v reprezentativních

prostorách koncertního sálu

Základní umûlecké ‰koly

v R˘mafiovû novû narozené ob-

ãánky. Nejinak tomu bylo i v so-

botu 17. záfií, kdy se uskuteãnilo

tfietí vítání v tomto roce.

Zástupci mûsta na nûm pfiivítali

tfiicet dûtí narozen˘ch v bfieznu

aÏ srpnu. Vítání dûtí slavnostnû

zahájila zastupitelka mûsta

a pfiedsedkynû komise pro spole-

ãenské záleÏitosti Kvûtoslava

Sicová, oficiální ãást vede jiÏ nû-

kolik let zastupitelka a ãlenka

komise BoÏena Filipová. Mal˘m

obãánkÛm popfiál do Ïivota sta-

rosta Petr Klouda a s voniãkou

básní uvítali dûti jejich kamarádi

ze Základní ‰koly R˘mafiov.

RodiãÛm dûtí byly pfiedány ky-

tiãky a mal˘m novorozencÛm 

upomínkov˘ dárek.

Nejstar‰í pozvanou dívenkou by-

la Eli‰ka Macháãková (18. kvû-

tna), nejmlad‰í Martina Turtá-

ková, která se narodila 15. srpna.

Pfievládali ov‰em chlapeãci, ze

tfiiceti jich bylo 17, mezi nimi

dvojãata Luká‰ a Filip. Rodiãe

sv˘m ratolestem dali vûru hezká

jména: Marian, Eduard, Patrik,

Dominik, Filip, ·imon, Nela,

Michaela, Vendulka, Julie, Ra-

dovan, dokonce tfii dûvãátka

jménem Natálie. Nûktefií se ale

vrátili ke krásn˘m star˘m ães-

k˘m jménÛm, a tak jsme ve mûs-

tû posílili o Franti‰ka, Eli‰ku,

Matûje, ·tûpána, dvû Katefiiny,

Honzíka, dva Jakuby, Láìu,

Adama, Ondfieje, Îofii, Moniku

nebo Martinu.

Díky obûtavosti v‰ech, ktefií se ne-

zi‰tnû podílejí na pravidelném ví-

tání dûtí do Ïivota, aÈ jsou to zdra-

votní sestry, zástupci mûsta nebo

hudebník nad jiné Jirka Vystrãil,

mohou mít rodiãe narozen˘ch dûtí

pûknou vzpomínku na poãátek v˘-

voje vlastních synÛ a dcer.

U slavnostního aktu vítání dûtí

nikdy nechybûla dlouholetá kan-

torka a pfiedev‰ím dobrosrdeãn˘

a optimistick˘ ãlovûk Kvûtslava

Sicová. Zeptali jsme se jí na 

otázky spojené s v˘znamn˘mi 

událostmi, které provázejí Ïivot

ãlovûka.

rozhovor
Kvûto, vzpomene‰ si, od kterého
roku se v na‰em mûstû organi-
zuje slavnostní akt vítání dûtí?
Co se od té doby zmûnilo?
Chce se mi fiíct: odnepamûti.

Opravdu je tomu víc neÏ tfiicet pût

let, nedávno jsme to zji‰Èovali s na-

‰ím mûstsk˘m kronikáfiem. VÏdy-

cky jsme tyto milé rodinné oslavy

organizovali rádi a vÏdycky se na-

‰el dobr˘ kolektiv lidí, ktefií v so-

botní odpoledne pfiicházeli a po-

máhali zaji‰Èovat oslavu a radovat

se z nov˘ch R˘mafiovanÛ. B˘vá to

vÏdy dojemnû pûkné.

Vítání dûtí není jediná spole-
ãenská událost, kterou pofiádá
mûsto R˘mafiov. Lidé tû mohou
vidût napfiíklad pfii svatebních
obfiadech, pfii oslavách 70- a 75le-
t˘ch obãanÛ nebo pfii smutnûj‰í
pfiíleÏitosti, kterou je poslední
rozlouãení. Pfii kaÏdé události
v‰ak pÛsobí‰ velmi klidn˘m do-
jmem, pfii tûch veselej‰ích ak-
cích h˘fií‰ optimismem a rozdá-
vá‰ radost a humor. Kolik let

provází‰ na‰e obãany pfii nej-
rÛznûj‰ích akcích? Má‰ recept
na dobrou náladu, smích a ve-
selou mysl?
Lidsk˘ Ïivot je krátk˘ a slavit se

má v‰echno. Vûfi, Jirko, pofiád

mám ráda lidi - dûti, studenty, ju-

bilanty, na‰e spoluobãany - a po-

vaÏuji za ãest, Ïe jsem s nimi pfii

narozeninách, pfii svatbû, taky

tfieba pfii zlaté svatbû. Ví‰, nûkdy

si pfiipadám jako „Nesmrtelná

teta“, zná‰ ten film. A jak dlouho

dûlám tuto práci? Jirko, ãtvrt sto-

letí! A uÏ nûkolikrát jsem se lou-

ãila s tûmi, ktefií ode‰li bez ná-

vratu. Ale takov˘ je Ïivot.

Mnohé rodiny mû jakoby pfiijaly

za svou, já jim za tu dÛvûru

a upfiímnost ze srdce dûkuju.

Tvé veselé historky provázejí ta-
ké na‰e ãtenáfie v rubrice
„Úsmûvnû“. Nûkdo doslova ãe-
ká na dal‰í pfiíhody a mnozí se
ptají, zda se pfiíbûh skuteãnû
stal. Vzpomene‰ si na nûjakou
opravdu hodnû veselou historku

napfiíklad ze svatebního obfiadu
nebo vítání dûtí?
Historky „Úsmûvnû“ jsou oprav-

du skuteãné, ale jako autorka

mám právo na to, abych je zhus-

tila, stylizovala,

tro‰ku jako vy‰per-

kovala, v‰ak to,

„pane redaktore“,

zná‰ a pochopí‰.

V obfiadní síni Ja-

novického zámku

jsou to okamÏiky

neopakovatelné.

Co v‰echno je tfie-

ba moÏné zapome-

nout? Kytku, prst˘n-

ky, obãanské prÛ-

kazy, str˘ãka, kter˘

pfiislíbil dar pût ti-

síc, ale co kdyÏ ne-

bude na svatbû?

Jeìte pro nûj! Za-

pomenuta byla do-

ma i nevûsta. Tro-

cha zmatku, spous-

ta aut, lidí a nevûs-

tû se neudûlalo dobfie. ZÛstala na

WC. Îenich, kter˘ pfiijel ve sta-

let˘ch papuãích, prostû se zapo-

mnûl pfiezout. Nevûsta mûla mís-

to kytky svou malou dceru‰ku,
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dívenka asi uÏ chtûla b˘t rodi-

ãÛm na svatbû. Na svatbu pfiijel

mlad˘, velice pohledn˘ Ïenich

na motorce. I se sv˘m svûdkem.

V pfiilbách. Jednou jsme dlouho

ãekali na vyslovení slavnostního

Ano. ·lo o sázku, kolik vtefiin

vydrÏí, tolik pûtistovek. Zdálo se

mi, Ïe ãas se zastavil. Dostal po-

zdûji dva tisíce a hned dloubanec

pod Ïebra od své maminky s pfií-

kazem: ¤ekni ano! Poslechl

a v‰ichni jsme si oddechli a klu-

ci se na sebe li‰ácky usmívali.

·koda Ïe jsem nemûla kameru,

kdyÏ jsem slavnostnû ohlásila

pfiíchod starosty, tedy oddávají-

cího, do‰iroka se otevfiely dvefie

a ve‰el ......... bernard˘n! Krásnû,

dÛstojnû, vzne‰enû. To bylo smí-

chu! Ale svatba je pfiece veselka!

Jednou to v‰echno, Jirko, sepí‰u.

Název povídek a ãrt uÏ mám:

„NeÏ si fiekli ano ...“

Pfieju v‰em ãtenáfiÛm Horizontu

a celé redakci pohodov˘ den!

Dûkuji ti za velice pfiíjemn˘ roz-
hovor a pfieji, aby ti tvé pozitivní
naladûní vydrÏelo po mnoho
dal‰ích let a abys rozdávala
smích, dobrou náladu a opti-
mismus dal‰í generaci novo-
manÏelÛ i rodiãÛm novû naro-
zen˘ch dûtí. JiKo

Zdravotnictví

·kolství

Nemocnice R˘mafiov, pracovi‰tû Bruntál

T˘my posilují noví lékafii
V bruntálské nemocnici nastoupili noví lékafii:

dva rentgenologové, jedna anestezioloÏka a dva

chirurgové. T̆ m interních lékafiÛ je posílen

o dva doktory - jeden navíc s odborností rev-

matologa. Celkem pracují v Bruntále ãtyfii noví

lékafii ze Slovenska.

„Toto ãíslo v‰ak není koneãné, bûhem mûsíce
fiíjna budeme pfiijímat dal‰í lékafie. Hlavním cí-
lem vedení je personálnû stabilizovat jednotlivá
oddûlení. Zájem o práci u nás ze strany odbor-
níkÛ i mlad˘ch lékafiÛ signalizuje pozitivnûj‰í
vnímání nemocnice,“ tvrdí fieditel Marián

Olejník.

Noví lékafii pfiispûli k tomu, Ïe se na chirurgic-

kém oddûlení podafiilo vytvofiit kvalitní odbor-

n˘ t˘m. „PÛvodní jádro lékafiÛ se dvûma ates-
tacemi doplnili nováãci - ãerstvû promovan˘
doktor Peter Krupka a doktor Henrich
Sendeck˘, kter˘ má rok a pÛl po první atestaci
z chirurgie. V prosinci na oddûlení pfiibude je‰-
tû jeden chirurg, kter˘ promoval pfied dvûma le-

ty,“ vysvûtlil primáfi chirurgického oddûlení

bruntálské nemocnice MUDr. Jifií Sedláãek.

Také poãet zdravotních sester se na oddûlení

stabilizoval. „Chirurgie v Bruntále je personál-
nû posílena. Souãasn˘ t˘m je totiÏ tvofien erudo-
van˘mi zku‰en˘mi lékafii, ktefií jsou schopni
zvládnout kromû bûÏn˘ch v˘konÛ i zákroky nad-
standardní,“ uvedl primáfi. V̆ znamn˘ je napfií-

klad podíl laparoskopick˘ch zákrokÛ. Oddûlení

provedlo více neÏ tisíc laparoskopick˘ch opera-

cí Ïaludku. Na nemoci trávicího ústrojí je na

chirurgii specialistou lékafi Peter Ziman, kter˘

se nedávno zaslouÏil o záchranu muÏe s pro-

bodnut˘m srdcem. Tento odborník uÏ dfiíve pfie-

stoupil do Bruntálu z Nemocnice R˘mafiov.

Chirurgové mohou také pracovat s novou tech-

nikou, kterou byly vybaveny operaãní sály.

„Napfiíklad nov˘ harmonick˘ skalpel umoÏÀuje
bezkrevné operování pfii klasick˘ch i laparosko-
pick˘ch zákrocích. Pfiibylo rovnûÏ operaãní in-
strumentárium,“ pfiipomnûl primáfi. Na chirur-

gii vznikly nové specializované ambulance -

mammologická, traumatologická, koloprokto-

logická, cévní ãi ambulance chronické rány.

„V‰echny klady se jiÏ zaãaly projevovat vût‰ím
zájmem pacientÛ o na‰e pracovi‰tû,“ uvedl pri-

máfi MUDr. Sedláãek.

Také na radiodiagnostické oddûlení nastoupily

prvního záfií dvû nové posily. „MUDr. Xénia
·ãevková k nám pfii‰la po absolvování Lékafiské
fakulty Univerzity Komenského v Bratislavû.
Druh˘m nov˘m lékafiem je Mgr. MUDr. Ivo
Labónek, kter˘ má dvû atestace a bohatou
osmiletou praxi na Radiologické klinice
Fakultní nemocnice Olomouc,“ fiekl primáfi ra-

diodiagnostického oddûlení bruntálské nemoc-

nice MUDr. Tomá‰ Martínek. Primáfi poãítá

s tím, Ïe doktor Labónek v˘znamnû pfiispûje

k zavedení nov˘ch diagnostick˘ch i terapeutic-

k˘ch metod. To by mûlo b˘t velk˘m pfiínosem

pro pacienty v regionu Bruntálska, R˘mafiovska

a Vrbenska. Simona Souãková, tisková mluvãí

Gymnázium R˘mafiov pofiádá kurzy pro zaãáteãníky i pokroãilé
Tel.: 554/212 134, www.gymnaziumrymarov.cz

Poãítaãové kurzy pro vefiejnost

Texty| Tabulky| Grafika| Databáze | Internet |

E-government

Kurzy internetu a obsluhy PC:
úter˘ 14.30 - 16.30

(1 hodina á 50 Kã)

Srdeãnû zveme v‰echny zájemce,
pro seniory 10% sleva

Jazykové kurzy pro vefiejnost

Anglick˘-Nûmeck˘-Francouzsk˘-Rusk˘-

Polsk˘-âesk˘ jazyk

pro zaãáteãníky i mírnû pokroãilé

20 lekcí po 60 min. (Cena: 1 400 Kã)

Zaãátky: pondûlí - 17.00

Srdeãnû zveme v‰echny zájemce,
pro seniory 10% sleva
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SIC je tady pro studenty
Studentské informaãní centrum v R˘mafio-

vû na Národní ulici 5 zaji‰Èuje pro v‰echny

studenty kartu ISIC. Karta ISIC je jedin˘m

mezinárodnû uznávan˘m dokladem o stu-

diu pro studenty pfiibliÏnû ve 100 zemích

svûta. Díky ní lze získat po celém svûtû

velké mnoÏství slev v oblasti cestování,

kultury i volného ãasu. DrÏitelem se mÛÏe

stát kaÏd˘ student fiádného denního studia

stfiední, vy‰‰í odborné ãi vysoké ‰koly star-

‰í 15 let. Karta je platná od zaãátku ‰kolní-

ho roku do prosince roku dal‰ího (napfi. zá-

fií 2001 - prosinec 2002). PrÛkaz vydává

svûtová organizace ISTC pod zá‰titou EU

a UNESCO. Kdybychom mûli vyjmenovat

v‰echny v˘hody slevy, které lze s touto kar-

tou získat, popsali bychom nûkolik stránek.

ISIC nabízí velké slevy na vstupenky do di-

vadel, muzeí, na sportovní stadiony, v˘hod-

né nákupy v obchodech i v restauracích

a kavárnách. Jedním z nejvût‰ích lákadel je

nabídka „2za1“. UmoÏÀuje studentÛm zís-

kat na vybran˘ch místech âR dva produkty

za cenu jednoho.

Co nabízí ‰kolní cestovní agentura SSO· Prima, s. r. o.,
kterou najdete na nové adrese Národní 5 (obchodní stfiedisko Koruna) v R˘mafiovû?

1) Zaji‰tûní identifikaãního prÛkazu studenta ISIC.

2) Turistickou knihovnu.

3) Speciální mapky pro ãleny zájmov˘ch organizací.

4) PrÛvodce po mûstû nebo okolí.

5) Zájezdy po novû vytvofieném Sovineckém okruhu s náv‰tûvou

Pradûdovy zahrádky, Jifiíkova, ‰védského leÏení v KfiíÏovû a hra-

du Sovince.

6) Zájezdy za fotbalem pro sportovce.

7) Sportovní víkend na chalupû v Tvrdkovû.

Ve‰keré bliÏ‰í informace se dozvíte pfii osobní náv‰tûvû nebo na tele-

fonu 554 21 15 25. Hanka âoupková, CA SSO· Prima

Evropská ústava pro zájemce také v R˘mafiovû
Evropskou ústavu mohou zájemci obdrÏet ve Studentském informaãním centru 

na Národní ulici ã. 5 (obchodní stfiedisko Koruna) v R˘mafiovû.

Îáci uãili‰tû nezÛstali lhostejní a pomohli handicapovan˘m dûtem
Záfiijové dny b˘vají uÏ tradiãnû

spojeny s akcemi praÏského

Obãanského sdruÏení Îivot dû-

tem. V rámci spolupráce tohoto

sdruÏení a stfiedních ‰kol se usku-

teãnily 12. a 13. záfií ve mûstech

celé na‰í republiky Srdíãkové

dny. Îáci nabízeli obãanÛm ke

koupi magnetky s motivy zvífiá-

tek a s logem sluníãka v rámci

charitativní sbírky, jejíÏ v˘tûÏek

je urãen na pomoc dûtsk˘m oddû-

lením nemocnic v âR a dûtsk˘m

zafiízením, která peãují o nemoc-

né a handicapované dûti, na ná-

kup pfiístrojové a zdravotnické

technologie a na rekonstrukci

a zlep‰ení prostfiedí tûchto oddû-

lení. âást vybran˘ch prostfiedkÛ

bude také pouÏita na potfieby spe-

ciálních pracovi‰È, a to Kliniky

dûtského a dorostového lékafiství

Vojenské fakultní nemocnice 

a 1. lékafiské fakulty Univerzity

Karlovy v Praze 2 a pro Pedi-

atrickou kliniku UK 2. lékafiské

fakulty a Fakultní nemocnice

Motol v Praze 5, které zaji‰Èují

péãi o dûtské pacienty z celé re-

publiky.

ZávaÏnost tûchto akcí spolu s po-

tfiebou pomáhat nemocn˘m a han-

dicapovan˘m dûtem si uvûdomují

i Ïáci Stfiedního odborného uãili‰tû

v R˘mafiovû. V úter˘ 13. záfií 2005

se do tohoto prodeje zapojili pod

vedením paní Ludmily Calábkové,

vedoucí vychovatelky Domova

mládeÏe v R˘mafiovû, a získali cel-

kovou ãástku 23 591,50 Kã.

V̆ tûÏek byl jiÏ sdruÏení pfiedán

a v‰echny obãany mûsta, ale také

na‰e Ïáky, ktefií na‰li pochopení

pro potfiebu takové sbírky, mÛÏe

uspokojovat dobr˘ pocit ze soli-

dární pomoci.

Dûkujeme v‰em tûm, ktefií dove-

dou citlivû vnímat cizí bolest,

nejsou lhostejní a dûlají nûco pro

pomoc druh˘m. 

Mgr. Hana Zieglerová,
SOU a OU R˘mafiov

Po ãtyfiiceti letech oÏil kostel v Albrechticích u R˘mafiova
Ve stfiedu 14. záfií zaãala skupina mlad˘ch li-

dí z Olomouce spolu s místními obyvateli pfii-

pravovat kostel sv. Trojice v Albrechticích

u R˘mafiova na sobotní Duchovnû-umûlecké

pásmo kostelní. Byla prosekána pfiístupová

cesta mezi kapliãkou a barokním kostelem

a ãást hfibitova, byly obnoveny staré kamenné

schody. Probûhl téÏ dÛkladn˘ úklid interiéru.

Kulturní pásmo zaãalo bohosluÏbou slova,

kterou slouÏil faráfi ze Spálova u Oder, poté

vystoupilo nûkolik kapel (Dua Babao

z Olomouce, Kojetínská industriální filhar-

monie a Vrána) a básníkÛ (Bedfiich Málek

a Stanislav âern˘ z Olomouce, Iva

Ko‰atková a Roman Szpuk ze ·umavy).

Celou akci doprovázela v˘stava obrazÛ mla-

d˘ch autorek, jeÏ se inspirovaly tímto koste-

lem a krajinou kolem Albrechtic.

Projekt vznikl zásluhou uãitelky r˘mafiov-

ského gymnázia a místní ZU· Mgr. Kamily

H˘Ïové, která i do budoucna plánuje pofiádá-

ní dal‰ích kulturních akcí, jeÏ pomohou tuto

zchátralou barokní památku vrátit zpût do Ïi-

vota. Úãastníci akce

Kapela Vrána pfied hlavním oltáfiem V̆ stava obrazÛ v uliãce kostela

Fota: Mgr. Kamila H˘Ïová
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70let˘ muÏ obvinûn
z pohlavního zneuÏívání
Policejní komisafi SKPV Bruntál

zahájil v pondûlí 12. záfií trestní

stíhání 70letého muÏe pro trest-

n˘ ãin pohlavního zneuÏívání. Je

obvinûn, Ïe v podveãer pfiedcho-

zího dne v parãíku v obci na

R˘mafiovsku pohlavnû zneuÏil

sedmileté dûvãe. Mûl jí opako-

vanû stáhnout tepláky a kalhotky

a rukou ji osahávat na intimních

místech. Holãiãka na‰tûstí neby-

la zranûna. MuÏ byl zadrÏen bez-

prostfiednû po skutku r˘mafiov-

sk˘mi policisty.

¤etûzová sráÏka
u Staré Vsi

Na svou nepozornost doplatil

v pondûlí 12. záfií 23let˘ fiidiã

Audi A6, kter˘ si na kfiiÏovatce

ve Staré Vsi zapaloval cigaretu

ve chvíli, kdy dvû vozidla pfied

ním pfiibrÏdovala. ¤idiã Audi ne-

staãil vãas zareagovat a narazil

do pfied ním jedoucího VW Golf,

kter˘ byl odraÏen do odboãující-

ho vozu BMW. Na autech vznik-

ly celkové ‰kody za 140 tisíc Kã.

Zlodûj se snaÏil
o dohodu s okradenou
Ve ãtvrtek 15. záfií zahájili r˘ma-

fiov‰tí policisté zkrácené pfiíprav-

né fiízení ve vûci krádeÏe proti

46letému muÏi z Bfiidliãné. Ten

je podezfiel˘ z toho, Ïe téhoÏ dne

dopoledne na Radniãní ulici

v R˘mafiovû vyuÏil nestfieÏeného

okamÏiku a 67leté Ïenû sedící na

laviãce pfied lékárnou odcizil pe-

nûÏenku s více neÏ 1 000 Kã.

K Ïenû pfiiklekl z boku a penû-

Ïenku jí vzal pfiímo z kapsy saka.

Pak místo ãinu rychle opustil,

peníze vytáhl a penûÏenku poho-

dil do trávy. Îena si ale jednání

podezfielého nenechala líbit. Na

autobusovém nádraÏí ho dostihla

a poÏádala o vrácení penûz. MuÏ

jí vrátil 700 Kã s tím, Ïe zb˘vají-

cí ãást (asi 370 Kã) jí po‰le po‰-

tou. S tímto návrhem ale okrade-

ná nesouhlasila a k vyfie‰ení zá-

leÏitosti pfiivolala policii.

¤emeslník se zabil
pádem se stfiechy

V pondûlí 12. záfií zahájil poli-

cejní komisafi SKPV Bruntál stí-

hání tfií jednatelÛ spoleãnosti ze

Starého Mûsta za ublíÏení na

zdraví z nedbalosti s následkem

smrti. Vinou toho, Ïe nezajistili

nutné podmínky pro bezpeãnost

práce zamûstnancÛ, ktefií praco-

vali v fiíjnu loÀského roku na

stfie‰e kotelny firmy v Bfiidliãné,

se bûhem betonování stala tra-

gická nehoda. Jeden z pracovní-

kÛ propadl nedostateãnû zkon-

trolovan˘m a zaji‰tûn˘m plecho-

v˘m bednûním a utrpûl rozsáhlá

poranûní hlavy, kter˘m na místû

podlehl. Následn˘m ‰etfiením

bylo zji‰tûno, Ïe byla poru‰ena

pravidla bezpeãnosti práce a ne-

byla pfiijata celá fiada potfiebn˘ch

opatfiení, která by chránila pra-

covníky pfied pádem se stfiechy.

Dal‰í pfiípad
v˘trÏnictví v baru

Ve stfiedu 14. záfií bylo zahájeno

stíhání 22letého mladíka

z Bfiidliãné pro trestn˘ ãin v˘trÏ-

nictví. Je obvinûn, Ïe 20. srpna

brzy ráno v baru na Tovární ulici

v Bfiidliãné po pfiedchozí hádce

fyzicky napadl místního 19letého

mladíka. Pûstí ho udefiil do brady

a v dal‰ím útoku mu zabránili aÏ

dva hosté baru spoleãnû s pfiivo-

lanou hlídkou policistÛ.

Zlodûj uloupil 800 kg
hliníku pfiímo z vlaku

Bfiidliãen‰tí policisté fie‰í pfiípad

opakovaného vloupání do ná-

kladního vagónu vezoucího hli-

níkové ingoty ze stanice âier-

na nad Tisou (SR) do Bfiidli-

ãné. Neznám˘ pachatel mezi 

16. a 22. záfiím odcizil celkem

54 kusÛ hliníkov˘ch ingotÛ, tzv.

housek. KaÏd˘ z ingotÛ pfiitom

váÏil cca 15 kg, zlodûj tudíÏ od-

nesl materiál o hmotnosti asi

810 kg. Pfii vloupání po‰kodil

celní plombu a vrata vagónu pak

opatfiil slovenskou plombou s ji-

n˘m ãíslem z roku 2004.

Po‰kozené firmû z Prahy zpÛso-

bil ‰kodu za 48 tisíc Kã.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Z okolních obcí

Bruntál pfiipravuje veletrh zdraví a sociálních sluÏeb
V‰echny vûkové skupiny si na-

jdou své na Veletrhu zdraví a so-

ciálních sluÏeb, kter˘ na sobotu

8. fiíjna pfiipravuje mûsto Bruntál

ve spolupráci s partnery.

Veletrh naváÏe na tradici úspû‰-

n˘ch DnÛ zdraví. Organizátofii

kladou dÛraz na to, aby si zde

pfii‰li na své v‰ichni náv‰tûvníci

- od tûch nejmen‰ích po seniory.

Náv‰tûva veletrhu tak mÛÏe b˘t

vítanou pfiíleÏitostí pro celé rodi-

ny z Bruntálu i ‰irokého okolí.

V‰ichni zde dostanou

moÏnost nechat si od-

borníky otestovat své

zdraví, zmûfiit hladinu

cholesterolu ãi podíl tû-

lesného tuku a podobnû,

seznámí se blíÏe s osvûdãen˘mi

i zcela nov˘mi, atraktivními

metodami, jak si udrÏovat a po-

silovat du‰evní i tûlesné zdraví.

Pfiedstaví se zde fiada vystavova-

telÛ a subjektÛ poskytují-

cích sociální sluÏby,

k dispozici zdarma bu-

dou v‰em odborné po-

radny. Nebude chybût

prezentace sportovních

a volnoãasov˘ch aktivit, pro je-

jichÏ nabídku a ukázky bude

rovnûÏ vyãlenûn prostor.

Souãástí Veletrhu zdraví a soci-

álních sluÏeb budou také kul-

turní vystoupení a dal‰í dopro-

vodn˘ program pro dûti i do-

spûlé.

Veletrh zdraví a sociálních slu-

Ïeb se uskuteãní v sobotu 8. fiíjna

od 10.00 do 16.00 v prostorách

Kulturního stfiediska na Dukel-

ské ulici v Bruntále. Vstup bude

zcela voln˘. Jifií Ondrá‰ek

Policie pátrá
po nebezpeãném schizofrenikovi

Policie znovu Ïádá vefiejnost o spolupráci pfii pátrání po po-
hfie‰ovaném nesvéprávném 35letém Romanu âonkovi
z Moravského Berouna.
Roman âonka, nar. 11. 3. 1970, bytem Moravsk˘ Beroun, Janá-

ãkova 477, je stfiední postavy, má ãerné oãi, krátké hnûdoãerné

vlasy stfiiÏené na krátko, bez vousÛ. Naposledy mûl na sobû ‰e-

dé triko s krátk˘m rukávem, ãerné riflové kalhoty, bílé botasky

s ãern˘mi pruhy a ãerné ponoÏky. Zvlá‰tní znamení: ulomen˘

pfiední zub, jizva 10-15 cm na pravém vnitfiním kotníku, tetová-

ní na pravém rameni o velikosti cca 5 cm ve tvaru kfiíÏe. Hovofií

nesrozumitelnû ‰patnou ãe‰tinou a róm‰tinou.

Pohfie‰ovan˘ je osobou nesvéprávnou, trpí schizofrenií, de-
presemi a je nakaÏen Ïloutenkou typu B. Nemá u sebe léky,
proto mÛÏe b˘t agresivní a pro své okolí nebezpeãn˘!

MuÏ je pohfie‰ován jiÏ od

29. ãervence, kdy kolem

17.30 ode‰el z místa svého

trvalého bydli‰tû. Napo-

sledy byl spatfien na vla-

kovém nádraÏí v Ondrá‰o-

vû pfii odjezdu ve smûru

na Olomouc. Jakékoliv

poznatky k souãasnému

pobytu ãi pohybu pohfie-

‰ovaného pfiijme kteráko-

liv policejní sluÏebna, pfií-

padnû je moÏno telefono-

vat na linku 158.
Foto: Policie âR
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Zprávy z Rady mûsta Bfiidliãná
Rada mûsta sv˘m usnesením ze dne 19. záfií

schválila zbudování sbûrného dvora na ne-

bezpeãné odpady v prostorách v˘mûníkové

stanice na Tovární ulici a uloÏila místostaro-

stovi mûsta, aby zrealizoval v˘stavbu ple-

chové haly tak, aby odpovídala normám pro-

vozu sbûrného dvora. Dále byl schválen po-

stup pfii realizaci zbudování recyklaãního

dvora, a to:

1.) sbûrn˘ dvÛr bude prozatím ponechán

v provozu v prostorách Zemspolu;

2.) do rozpoãtu mûsta na rok 2006 budou za-

hrnuty náklady na vybudování nového re-

cyklaãního dvora na nebezpeãné odpady;

3.) s firmou Zemspol bude uzavfiena smlouva

na vyuÏívání jejich haly, a to na dobu do otevfie-

ní nového recyklaãního dvora na Tovární ulici.

Rada mûsta doporuãuje ke schválení zastupi-

telstvu Ïádost pana Dugonga The Ha o umo-

Ïnûní splátkování kupní ceny za nemovitost

ã. p. 422 na NábfieÏní ulici.

Rada vzala na vûdomí, Ïe na vyhlá‰en˘ zámûr

mûsta na pronájem nebytov˘ch prostor v Domû

sluÏeb na Sokolovské ulici (2 místnosti s telef.

linkou) se nepfiihlásil Ïádn˘ zájemce. Bylo ulo-

Ïeno tajemnici, aby byly v˘‰e uvedené nebytové

prostory nabídnuty neúspû‰n˘m uchazeãÛm

o pronájem nebytov˘ch prostor ã. p. 423 na

NábfieÏní ulici. Tyto prostory byly na základû

vyhlá‰eného zámûru mûsta pronajaty paní

ZdeÀce Kadláãkové. Byl také schválen proná-

jem sklepních nebytov˘ch prostor v budovû kni-

hovny na Tovární ulici panu Martinu Mihálovi.

Rada mûsta vzala na vûdomí námitku proti

rozhodnutí o pfiidûlení vefiejné zakázky

„Stavební úprava M· Komenského 319,

Bfiidliãná - 16 b. j.“, podanou spoleãností

CZASH, s. r. o., Bruntál. Rada povaÏuje v˘-

‰e uvedenou námitku za neoprávnûnou a trvá

na svém pÛvodním rozhodnutí. Dále posou-

dila Ïádost obãanÛ z Bfiidliãné zastoupen˘ch

paní Marií Grichvaldskou o obnovení znaãe-

ní chodníkÛ na ulici Osvobození a ukládá

místostarostovi, aby zajistil fiádné oznaãení

na celém území mûsta. Daniel Mach

V˘stava chovatelÛ v Bfiidliãné
Základní organizace âSCH v Bfiidliãné po-

fiádala ve dnech 16. - 18. záfií jiÏ tradiãní v˘-

stavu drobného hospodáfiského zvífiectva ve

svém pûknû vybudovaném areálu „Na

Poliãce“. V pátek pfiijeli zástupci Krajské

veterinární správy zhodnotit jak pfiiprave-

nost v˘stavy, tak i dodrÏení veterinárních

pravidel a podmínek k pofiádání v˘stavy.

V‰e bylo v pofiádku a v sobotu mohla tato

vÏdy velmi zdafiilá a hojnû nav‰tûvovaná

akce zaãít.

Ráno bylo velmi chladné, pfiesto zaãali cho-

dit nejen zájemci o tato hospodáfiská zvífiata,

ale i ostatní, spolu se sv˘mi dûtmi. Bylo se

na co dívat, vystavovat, kromû místních pfii-

jeli chovatelé z Úvalna, Opavy, Krnova, Sv.

Hory a Dûtfiichova. Pro v‰echny bylo pfiipra-

veno bohaté obãerstvení, o které se po celou

dobu staraly paní Matu‰ková, I‰tocyová,

Zaoralová, dále p. Tarcala, Hromadovi a ro-

dina Struãkova. Zvífiata mûli na starosti pá-

nové Kh˘r, Kozub, Vychodil a I‰tocy a jejich

rodinní pfiíslu‰níci a dûti, které mûly zájem.

O bohatou tombolu se staral p. Zaoral, nej-

vût‰í v˘hru, kterou si v˘herci odnesli, pfied-

stavovalo pût pÛlek selátek, radost z toho

mûli pochopitelnû velikou. Pro dûti se tom-

bola toãila nûkolikrát zadarmo, navíc k jejich

potû‰ení a zábavû pfiispûla sv˘m dílem paní

Novysedláková, která v tzv. salonu krásy

malovala a ‰lechtila hlavnû malé parádnice.

Na v˘stavu zavítalo 830 spokojen˘ch ná-

v‰tûvníkÛ.

Z na‰í organizace byli nejúspû‰nûj‰í tito cho-

vatelé:

kategorie Králíci - Kozub Miroslav, I‰tocy

Gabriel, Vychodil Jan;

kategorie DrÛbeÏ - Kozub Milan, Kozub

Miroslav, Jorga Petr;

kategorie Holubi - ·piãák Milan - získal pu-

tovní pohár Jaroslava Matu‰ky.

Podûkování patfií v‰em dvaceti dvûma spon-

zorÛm, ktefií pfiispûli ke zdárnému prÛbûhu

akce. Daniel Mach

KuÏelkáfii - zahájení podzimní soutûÏe
V severomoravské divizi hráãi Bfiidliãné v prvním kole jen re-

mizovali s hráãi z Oder. V˘sledek zachraÀovali bratfii âesÈa

a Leo‰ ¤epkovi, naopak nedafiilo se Jardovi Dosedûlovi. V dal-

‰ím kole utrpûli hráãi poráÏku v Porubû, do poloviny zápasu to

bylo zcela vyrovnané, ale závûr patfiil domácím. Remízu si pfii-

vezlo druhé muÏstvo Bfiidliãné z Pfiemyslovic, z hostÛ zabodoval

nejvíc Tomá‰ Fiury. Ve druhém kole doma pfiesvûdãivû vyhrálo

nad KK ·umperkem, nejlep‰ím byl opût T. Fiury.

Po dvou kolech meziokresního pfieboru vede na‰e „D“ muÏstvo

tabulku a druÏstvo „C“ je zatím na ‰estém místû. V˘sledky aÏ na

v˘jimky zatím nic moc, ale vûfiíme, Ïe se v‰e zlep‰í. 

Daniel Mach

Vítûz Kategorie „Holubi“ Milan ·piãák

Celkov˘ pohled na v˘stavu Vítûz kategorie „Králíci“ Kozub Miroslav

Fota: Daniel Mach
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30. 9. Mezinárodní den pfiekladatelÛ, slaví se na svátek patrona
pfiekladatelÛ sv. Jeron˘ma

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

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

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

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

1. 10. Den svûtového vegetariánství; vyhlásila Severoamerická
vegetariánská spoleãnost v roce 1977

1. 10. 1920 nar. Zdenûk Rotrekl, básník, esejista a literární historik
- 85. v˘roãí narození

první pondûlí
v fiíjnu Svûtov˘ch den lidsk˘ch sídel; vyhlásilo Valné shromáÏdûní

OSN, slaví se od roku 1986
první pondûlí
v fiíjnu Svûtov˘ den architektury; slaví se z rozhodnutí Meziná-

rodního svazu architektÛ v roce 1996 spoleãnû se Dnem lid-
sk˘ch sídel

3. 10. 1895 nar. Sergej Jesenin, rusk˘ básník (zemfi. 28. 12. 1925) 
- 110. v˘roãí narození

4. 10. Mezinárodní den ochrany zvífiat; slaví se na svátek sv. Fran-
ti‰ka z Assisi

4. 10. 1910 nar. Adolf Branald, prozaik a scenárista - 95. v˘roãí narození
5. 10. 1880 zemfi. Jacques Offenbach, francouzsk˘ hudební skladatel 

(nar. 20. 6. 1819) - 125. v˘roãí úmrtí
6. 10. 1960 zemfi. Karel Absolon, geolog a archeolog (nar. 16. 6. 1877)

- 45. v˘roãí úmrtí
7. 10. 1900 nar. Václav Kr‰ka, filmov˘ reÏisér, scenárista a prozaik (zemfi. 

17. 11. 1969) - 105. v˘roãí narození
7. 10. 1960 zemfi. Jan Zahradníãek, básník, pfiekladatel a publicista (nar.

17. 1. 1905) - 45. v˘roãí úmrtí
9. 10. Svûtov˘ den po‰ty; slaví se v den zaloÏení Svûtové po‰tovní

unie v roce 1874; vyhlá‰en OSN roku 1969
10. 10. Svûtov˘ den du‰evního zdraví; vyhlá‰en Svûtovou federací

du‰evního zdraví
druhá stfieda
v fiíjnu Mezinárodní den za omezení pfiírodních katastrof; vyhla‰uje OSN
12. 10. 1910 nar. Jindfiich Chalupeck˘, teoretik umûní (zemfi. 19. 6. 1990)

- 95. v˘roãí narození
12. 10. 1935 nar. Luciano Pavarotti, italsk˘ tenorista - 70. v˘roãí narození

Pranostiky na mûsíc fiíjen
• âist˘ nov˘ Mûsíc v fiíjnu slibuje pûknou vinnou ÏeÀ.

• Záfií víno vafií, fiíjen maãká hrozen.

• âím déle u nás vla‰tovky v fiíjnu prodlévají, tím déle pûkné a jasné

dny potrvají.

• Divoké husy na odletu, konec i babímu létu.

• Boufika v fiíjnu tfiebas malá, sotva na to zima stálá.

• V fiíjnu mnoho de‰ÈÛ, v prosinci mnoho vûtrÛ.

• V fiíjnu mráz a vûtry, leden, únor tepl˘.

• KdyÏ v fiíjnu listí dlouho nepadá, tuhá zima se pfiikrádá.

• KdyÏ se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.

• Den svaté Tereziãky neb˘vá bez vlaÏiãky. (3. fiíjna)

• Svat˘ Franti‰ek zahání lidi do ch˘‰ek. (4. fiíjna)

• Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá. (8. fiíjna)

• Svatá Terezie zasazuje zimní okna. (15. fiíjna)

• Na svatého Havla kráva obyãejnû v chlévû stává. (16. fiíjna)

• Svatá Vor‰ila zimu posílá. (21. fiíjna)

• ·imona a Judy, zima leze z pÛdy. (28. fiíjna)

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - fiíjen 2005

1. 10. 9.00 SVâ Po stopách Rab‰tejnÛ - turistická

vycházka s dobrodruÏstvím

3.-21.10. knihovna Polámal se mraveneãek - v˘stava

v knihovnû, v˘tvarná soutûÏ ve spo-

lupráci s MS ââK

5. 10. 13.00 SVâ Dobrá mu‰ka - stfielecké odpole-

dne pro 3. - 5. tfi.

6. 10. 17.30 SVâ BESEDA „Problémy s uãením“
- dyslexie, dysgrafie, soustfiedûní,
zapomínání a kineziologie
Pfiedná‰í a poradí: Mgr. Ivanka 

Hrabovská

7. 10. 13.30 SVâ Keramická dílna pro Zv·
8. 10. 14.00 SVâ Cviãíme s míãem mal˘m i velk˘m
10. 10. 13.00 klub SVâ Vafiení v klubu
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
SVâ Základy kondiãního cviãení pro

Ïáky 8. a 9. tfi.

Dûti mohou trávit voln˘ ãas po ‰kole
v klubovnû SVâ

Dûti, které dojíÏdûjí do r˘mafiovsk˘ch ‰kol z okolních vesnic (5. - 9.

tfi. Z·), mají moÏnost trávit voln˘ ãas do doby svého odjezdu v klu-

bovnû SVâ. Mohou si zde napsat úkoly, zahrát stolní nebo poãítaão-

vé hry, dlouhou chvíli si zkrátit ãetbou ãasopisÛ, sledováním televize

nebo videa, pfiípadnû si v kuchyÀce pfiipravit nûco dobrého k snûdku.

Poplatek na cel˘ rok ãiní 200 Kã.  Ludmila Matûjová

Roz‰ifite fiady dechového orchestru
Stfiedisko volného ãasu by rádo upozornilo r˘mafiovskou vefiej-

nost, zejména pak mládeÏ, na moÏnost zahrát si v dechovém or-

chestru mlad˘ch, kter˘ bude SVâ zakládat. Zájemci se mohou

hlásit v SVâ na telefonu 554 211 410.

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Karolína Berkyová .......................................................... R˘mafiov

Tobias Dûrgel ................................................................... R˘mafiov

Lucie Nebesová ............................................................... Janovice

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

Marie Pov˘‰ilová - Ondfiejov ................................................ 81 let

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

Václav Tlapal - R˘mafiov ....................................................... 83 let

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

BoÏena Janeãková - R˘mafiov ............................................... 83 let

Juliana Smitková - R˘mafiov ................................................. 84 let

Julie Pupíková - R˘mafiov ..................................................... 84 let

Anna Bene‰ová - R˘mafiov .................................................... 86 let

Franti‰ek Skryja - Janovice ................................................... 87 let

Rozlouãili jsme se
Zuzana Stopplová - R˘mafiov .................................................. 1975

Ján âerveÀák - R˘mafiov ......................................................... 1933

Jifií Vrobel - Îìársk˘ Potok .................................................... 1932

Matrika MûÚ R˘mafiov
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sobota 1. fiíjna 17.00
Sedmá peãeÈ

Drama (·védsko 1957)
Potulní kejklífii, mor, flagelanti, Smrt hrající v ‰ach, ãarodûjnice na

hranicích a kfiiÏácké v˘pravy. Film, kter˘ uãinil svého reÏiséra svûto-

vû proslul˘m. ReÏie: I. Bergman. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 1. fiíjna 19.30
Pfií‰erná tch˘nû

Romantická komedie (USA 2005)
Charlotte dlouho hledala toho pravého. Teì na‰la koneãnû muÏe

sv˘ch snÛ - Kevina, ale jeho matka se nehodlá syna jen tak vzdát.

Chce snoubenku zapudit tím, Ïe se zmûní v co nejpfií‰ernûj‰í tch˘ni.

Strhne se boj o to, kdo zaujme v Kevinovû Ïivotû první místo. Hrají:

Jennifer Lopez, Jane Fonda.  Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 2. fiíjna 17.00
Fantastická ãtyfika
Akãní sci-fi (USA 2005)

Expedice do stfiedu kosmické boufie náhle zvrátí Ïivoty v‰ech ãtyfi as-

tronautÛ, kdyÏ jim mraky vesmírné radiace zmûní genotyp. Po ná-

vratu na Zem se zaãnou projevovat v˘sledky mutace - kaÏd˘ z nich

získal nûjakou neuvûfiitelnou schopnost. Vzniká Fantastická ãtyfika,

na kterou si nepfiijde Ïádn˘ zloãinec!  MládeÏi pfiístupn˘

sobota 8. fiíjna 17.00
Velká voda

Drama (âR/Makedonie/Nûmecko/USA 2004)
Îádn˘ ãlovûk není ostrov, sám o sobû celistv˘. V̆ znamn˘ politik

Lem Nikodinoski se ocitá na hranici mezi Ïivotem a smrtí. Musí pfie-

konat Velkou vodu, aby opût vstoupil do svûta svého dûtství a posta-

vil se tak svému svûdomí. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 8. fiíjna 19.30

Sahara
DobrodruÏn˘ (USA 2005)

Badatel Dirk najde minci, k níÏ se váÏe legenda. Spoleãnû s parÈákem

Alem se vydá do západní Afriky za nejvût‰ím dobrodruÏstvím svého

Ïivota. Hledá ztracenou váleãnou loì, která ukr˘vá tajn˘ náklad.

Pfiidá se k nim krásná vûdkynû, která tu‰í, Ïe loì skr˘vá je‰tû dal‰í ta-

jemství. Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 9. fiíjna 17.00

Válka svûtÛ
Sci-fi (USA 2005)

Na planetu Zemi se fiítí horda mimozemsk˘ch predátorÛ, ktefií se roz-

hodli na‰i civilizaci zlikvidovat. Lidé se musí spojit, pokud chtûjí mít

‰anci na záchranu. ReÏie: S. Spielberg; v hlavní roli: T. Cruise. 

Pfiístupn˘ od 12 let

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

a Filmového klubu

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov

TAKÉ MÁTE PROBLÉMY

S UâENÍM ?

- trápí vás dyslexie, dysgrafie,
soustfiedûní, zapomínání ...?

Pfiijìte na zajímavou besedu

o KINEZIOLOGII

O moÏnosti, jak lze touto metodou fi e ‰ i t uvedené problémy,

ale i celou fiadu dal‰ích (napfi. potíÏe s komunikací, trému, pod-

ceÀování vlastních schopností, zvládání zátûÏov˘ch situací atd.),

a jak se jich v koneãném dÛsledku z b a v i t.

Nauãí-li se totiÏ ãlovûk v tomto smûru sám o sebe peãovat, zji-

stí, Ïe mu ubylo problémÛ a Ïe Ïivot jako by mûl jinou, lep‰í

a pfiíjemnûj‰í chuÈ.

Lektorka Mgr. Ivanka Hrabovská seznámí posluchaãe s charak-

terem metody, s nûkter˘mi základními postupy práce i s moÏ-

nostmi její v˘uky.

âTVRTEK 6. ¤ÍJNA V 17.30 - SVâ R¯MA¤OV
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Mûstská knihovna

Mûstská knihovna

3. - 9. fiíjna 2005

V tomto t˘dnu je upravena pÛjãovní doba:

PO 9 - 17.00

ÚT 9 - 17.00

ST¤EDA 9 - 17.00 - Den otevfien˘ch dvefií

âT 9 - 17.00

PÁ 9 - 17.00

SO 8 - 11.00

Po cel˘ t˘den jsou pfiipraveny zajímavé akce.
Pfiijìte a podpofite knihovnu!

3. 10. 2005 od 9.00 - 16.00 V¤S-â (Velké fiíjnové spoleãné ãtení) 

v knihovnû

3. 10. 2005 Vyhlá‰ení ankety Velk˘ a mal˘ âech Ïijící
v R˘mafiovû

4. 10. 2005 Harrachové na R˘mafiovsku 1726 - 1945 v 17.00

5. 10. 2005 koncert Jana Kryla v sále ZU· v 17.30

5. 10. 2005 Den otevfien˘ch dvefií, nabízíme registraci zdarma, 

amnestii pro nepofiádné ãtenáfie, internet pro registrované

ãtenáfie zdarma

6. 10. 2005 beseda „Pohled na dne‰ní Izrael“ v 17.00 v knihovnû

Informace u pracovnic knihovny

recenze

Poezie láskou pfieplnûná
Alena Riedlová-Slepiãková na-

psala svou první báseÀ v ‰esti le-

tech. Byla o koãiãce a vy‰la

v Matefiídou‰ce. Pak se dlouho

nedûlo nic. V roce 2000 vy‰la jiÏ

dospûlé Ïenû první básnická sbír-

ka s názvem Africké bubínky lás-
ky. O rok pozdûji ji následovalo

Bledûmodré usínání a loni zatím

poslední sbírka Dokud nás sny ne-
rozdûlí. âtvrtá kníÏka je v rukopi-

se a dosud bez názvu. Na otázku,

co ji pfiivedlo k psaní poezie, od-

povídá brnûnská filoloÏka, svého

ãasu uãitelka, nyní pfiekladatelka

a básnífika na volné noze, Ïe dva

záÏitky - smrt milovaného otce

a náv‰tûva Austrálie. „Najednou
jsem cítila potfiebu vyjadfiovat se
poezií,“ svûfiuje se sv˘m poslu-

chaãÛm (pfiedev‰ím posluchaã-

kám) na besedû v r˘mafiovské

knihovnû. V jedné své básni zase

fiíká, Ïe chce „rámovat do bás-
nû“, co „kaÏd˘ radûji schová“.

Jaká tedy je její poezie?

Besedu v r˘mafiovské knihovnû

nav‰tívily v drtivé pfievaze Ïeny

a právû o nich, o jim blízk˘ch po-

citech básnû Riedlové-Slepiãkové

vypovídají nejvíce. Jak jinak,

jsou-li psány Ïenskou rukou.

TfiebaÏe podle slov autorky nejsou

v‰echny básnû inspirovány jen je-

jími vlastními záÏitky, odhalují

ryze Ïensk˘ svût citÛ a pocitÛ.

Snad nejfrekventovanûj‰ím slo-

vem prvních dvou sbírek je „lás-

ka“, ve tfietí sbírce jí konkuruje

„du‰e“. Více neÏ neustálé omílání

obou motivÛ, jeÏ autorka rozvíjí

v krat‰ích básních, pfiipomínají-

cích spí‰e postfiehy ãi pokusy

o bonmoty, zaujmou rozsáhlej‰í

básnû s náznakem pfiíbûhu, sku-

teãného záÏitku ãi literární inspi-

race, v nichÏ básnífika uplatnila

své zku‰enosti z cest na pát˘ ko-

ntinent a na Bali, svou schopnost

naslouchat vyprávûní pfiátel a ko-

neãnû své filologické vzdûlání, 

orientované na ãeskou a anglo-

fonní literaturu. Mezi své nejoblí-

benûj‰í ãeské autory fiadí Jana

Skácela, Jaroslava Seiferta a Vla-

dimíra Holana, ze svûtové litera-

tury obdivuje Patrica Whitea

a Virginii Woolfovou.

Poezie Aleny Riedlové-Slepi-

ãkové si dle dobrozdání recenzen-

tÛ jiÏ na‰la své ãtenáfie. Její pfied-

ností je fakt, Ïe se ãte docela dob-

fie, není zbyteãnû za‰ifrovaná ani

mlhavá, zaobírá se tzv. vûãn˘mi

tématy a svou civilností mÛÏe b˘t

blízká i lidem, ktefií poezii pfiíli‰

neholdují. Na druhou stranu

ov‰em nepfiiná‰í ani mnoho nové-

ho, ãasto zÛstává pouze na povr-

chu, v onom „rámování do bás-

nû“. Její slabinou je mnohdy sa-

moúãelné r˘mování, banální

zvlá‰tû u zdrobnûlin, které tu

a tam oÏivuje asonance, vnitfiní,

kalamburní ãi exotick˘ r˘m.

Urãit˘m ozvlá‰tnûním jsou rov-

nûÏ cizojazyãné, hlavnû anglické,

názvy básní a rovnûÏ pfieklady ce-

l˘ch skladeb, které autorka ãte pfii

sv˘ch besedách.

Jist˘ pfiíslib do budoucna signali-

zuje v˘voj tematiky, patrn˘ v do-

sud vy‰l˘ch sbírkách. Zatímco

Africké bubínky jsou láskou do-

slova pfieplnûné, Bledûmodré usí-
nání jiÏ posouvá tematiku k cudnû

erotick˘m motivÛm a tfietí sbírka

Dokud nás sny nerozdûlí pfiiná‰í

vedle radostn˘ch pocitÛ i temnûj-

‰í tóny. Autorka nebyla schopna

charakterizovat rozpracovanou

ãtvrtou kníÏku, ale naznaãila, Ïe

se v ní hlub‰í tóny moÏná roze-

znûjí intenzivnûji.  ZN

Mûstská knihovna R˘mafiov
pofiádá besedu historika Jifiího Karla

na téma:

Harrachové na R˘mafiovsku

1726-1945
v úter˘ 4. fiíjna v 17.00 v knihovnû

a besedu Jána Ostroluckého
na téma:

Pohled na dne‰ní Izrael
ve ãtvrtek 6. fiíjna v 17.00 v knihovnû

M û s t s k á k n i h o v n a
R ˘ m a fi o v

p o fi á d á
v sále ZU·
5. 10. 2005 v 17.30

k o n c e r t
J a n a K r y l a
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Po smrti Petra Plumlovského z Kravafi zÛsta-

la spoleãná rab‰tejnská zástava dále obûma

jeho synÛm, tj. mlad‰ímu Bene‰ovi a star‰í-

mu Jindfiichovi Plumlovsk˘m z Kravafi.

Zacelit v‰ak tûÏké rány, jeÏ zpÛsobilo

R˘mafiovsku taÏení KravafiÛ v létû 1405, asi

nebylo lehké, a tak kdyÏ bratfii zdûdili otcov-

sk˘ majetek, zatíÏen˘ asi dluhy z nekoneã-

n˘ch moravsk˘ch válek, zaãali nejodlehlej‰í

majetky rozhozené po celé Moravû prodávat.

Tehdy se zbavili i R˘mafiovska, jeÏ pfiedali

roku 1413 dal‰ímu vûrnému rytífii krále

Václava IV. Albrechtu z Krhovic. Do pfiedá-

vací listiny pfiipsali zajímavou podmínku, jeÏ

nejspí‰e odpovídá v˘‰i markrabaty dluÏené

ãástky, Ïe panství mohou kdykoli vykoupit

ãe‰tí králové za ohromnou ãástku 500 hfiiven

gro‰Û.

Markrabství uÏ spravoval král Václav IV.,

neboÈ Jo‰t se rozÏehnal s tímto slzav˘m údo-

lím o pouhé dva dny pozdûji neÏ Petr, 

18. ledna 1411 v Brnû. Také Jindfiich to ne-

mûl lehké. Záhy se zapletl do sporÛ a po smr-

ti otce zcela neãekanû ode‰el na vûãnost

i bratr Bene‰ (+1412/13), s nímÏ jej patrnû

pojily velmi upfiímné vztahy. Jindfiich se zdr-

cen vydal na zboÏnou pouÈ aÏ daleko do

·panûl ke hrobu sv. Jakuba (Santiago) do

Compostelly. Zastavil se téÏ v Kostnici

a u císafie Zikmunda tvrdû intervenoval ve

prospûch Husa. Ten si jeho vystoupení cenil

a ve svém listû 5. 3. 1415 jej nechává po-

zdravovat a je‰tû 10. ãervna 1415 pí‰e v jed-

nom z posledních listÛ: „Vûrn˘m a Bohu mi-

l˘m pánÛm a paním, bohat˘m i chud˘m! ...,

aby pánÛm Václavu z Dubé a Le‰tna..., panu

Jindfiichu z Plumlova a jin˘m pánÛ, z âech

a Moravy ... i Polského království podûkova-

li a byli jim vdûãni za snaÏení, neboÈ se po-

stavili jako stateãní obránci boÏí a pomocní-

ci pravdy ãastokrát proti celému koncilu,

svûdãili a vypovídali pro mé osvobození...“

Na své dal‰í cestû asi plnil zároveÀ pro své-

ho krále, kter˘ zãásti vlastní vinou ztratil

kredit u evropsk˘ch panovnick˘ch dvorÛ, téÏ

dÛleÏitou politickou misi. Víme totiÏ, Ïe za-

vítal téÏ ke králi Francie, burgundskému, 

aragonskému a kastilskému dvoru... Stanul

také na proslulé v˘spû Evropy, povaÏované

za konec svûta, Cabo Finistere.

Zpráva o bohatém Jindfiichovi, kter˘ se vrátil

roku 1417, obãas prokmitne a víme téÏ, Ïe jej

v kritickém období poãátku husitsk˘ch válek

jmenoval právoplatn˘, leã nechtûn˘ dûdic

ãeské koruny král Zikmund moravsk˘m

zemsk˘m hejtmanem po bratranci Petru

StráÏnickém z Kravafi. Neznáme jeho pfie-

svûdãení, ale je zfiejmé, Ïe jeho sympatie pat-

fiily spí‰e stranû podjednou. ZÛstal pfiece jen

vûrn˘ Zikmundovi Uherskému a jako hejt-

man moravského vojska musel vytáhnout se

Zikmundem na kruciátu.

Po bitvû na ·pitálském poli a na Vítkovû se

zúãastnil útoku k záchranû vyhladovûlého

Vy‰ehradu. Zhruba 2000 unaven˘ch

MoravanÛ dorazilo aÏ veãer pfied bitvou 

(31. 10. 1420) a vojáci s veliteli ani nesvlék-

li brnûní, aby mohli hned ráno útoãit za po-

moci posádky pevnosti. Plán byl v‰ak pro-

zrazen a v˘pad se stal iluzí. Jindfiich se po-

kusil krále varovat slovy: „Vûzte, pane králi,

Ïe dnes utrpíte velkou ‰kodu a s hanbou ode-

jdete...“ To v‰ak nechtûl neúspû‰n˘

Lucemburk sly‰et a osoãil vztekle Morava-

ny, Ïe „jsou bázliví a jemu nevûrní“. ·le-

chtici, ktefií kladli vÏdy vysoko svou ãest, se

tak nechali vyprovokovat ke zbyteãnému

a pfiedem ztracenému útoku na naprosto ne-

vhodném místû v mokfiinách. V̆ sledek se dal

oãekávat. Sesedli v‰ak do hloubi du‰e uraÏe-

ni s koní a s tím, Ïe jsou „hotovi jíti“, kam

král rozkazuje, a Ïe „my budeme tam, kde, ty

králi, nebude‰“, vzali se za ruce a zamífiili do

boje proti siln˘m husitsk˘m zálohám.

Marná bitva pod Vy‰ehradem v pochmur-

ném listopadu 1420 stála Ïivot v˘kvût mo-

ravské aristokracie. Husitská pûchota ne-

brala zajatce a bez slitování pobíjela cepy

vyãerpané a nezvykle opû‰alé útoãníky.

Padlo 24 nejv˘znamnûj‰ích korouhevních

pánÛ, jen nûkteré zachránili husit‰tí ‰lechti-

ci „od cepÛ bratfií“. Padl Jaroslav ze

·ternberka, Vok z Hol‰tejna, Jifiík Bítovsk˘

z Lichtenburka, Petr ze Sovince, Jan

z Krhovic, pfiíbuzn˘ AlbrechtÛv, a dal‰í.

Nemnozí byli zajati. Husitsk˘ kronikáfi

Vavfiinec z Bfiezové se neubránil dojetí:

„Kdo jda po polích a vinicích vidûl a nezÏe-

lel by muÏÛ tak udatn˘ch a krásn˘ch, ktefií

leÏeli po polích, aby byli psÛm a drav˘m

ptákÛm za pokrm!“ V jeho slovech cítíme

ve‰kerou hrÛzu obãanské války.

Nejznámûj‰í postavou bitvy se v‰ak stal díky

letopiscÛm právû stateãn˘ Jindfiich

z Plumlova, kdysi jeden z oblehatelÛ

R˘mafiova a HusÛv oddan˘ ochránce (!), kte-

r˘ byl v nelítostném bratrovraÏedném boji

smrtelnû ranûn a dosud pfii vûdomí a ve vel-

k˘ch bolestech pfienesen vítûzn˘mi bojovní-

ky na hfibitÛvek u nedalekého sv. Pankráce.

Zde se vyzpovídal „a pfiijav svátost podobojí

zpÛsobou (!) du‰i vypustil“ 1. listopadu

1420. Zatímco umírali jeho vûrní, prchal ze

zemû se slzami v oãích druhorozen˘ syn vel-

kého Karla IV., uhersk˘ a léta neuznan˘ ães-

k˘ král Zikmund, kterého husité obdafiili pfií-

zviskem „li‰ka ry‰avá“.  Mgr. Jifií Karel

Tragédie Petrov˘ch dûdicÛ
Z historie

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

AQUACENTRUM SLUNCE
na Jesenické ulici

po prázdninách od 1. 10. 2005 opût v provozu

NOVINKA

■ Perliãková lázeÀ

Pro naturisty a nudisty od 18 let - plavání bez plavek

(zku‰ebnû ve stfiedu 19.00 - 21.00)

■ Odpoãívárna a bar

■ Plaveck˘ bazén 

s protiproudem

■ Dûtské brouzdali‰tû

■ Finská sauna

■ Horká pára

■ Whirlpool vana

PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá  14.00 - 21.00

So, Ne a svátky  10.00 - 21.00

MoÏnost zakoupení permanentek
Kontakt: 554 219 958
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Psáno do ‰uplíku
próza

LUBO· HLAVIENKA: Zpovûì (9. ãást)
Jako desítky ostr˘ch jehliãek

mi vpadlo do oãí svûtlo a pro-

bralo mû tak z mého hluboké-

ho spánku. Nejprve jsem byl

sice jeho záfií oslepen, za chví-

li jsem v‰ak uÏ byl opût s to

rozpoznávat své okolí.

Od okamÏiku, kdy jsem usnul,

se ale témûfi nic nezmûnilo.

Hluboká, temná noc znovu

pevnû tfiímala Ïezlo, já pofiád

leÏel v tom samém prostorném

pokoji, na stejném lÛÏku jako

pfiedtím a stejná byla i Rosali-

ta, sedící teì naproti mnû

v tom velkém kfiesle. Jediné,

co se zmûnilo, byly svícny,

kter˘ch zde velmi pfiibylo.

„Jsem ráda, Ïe ses uÏ probral,

dnes totiÏ bude tvÛj velk˘

den!“ fiekla a na poslední slova

pfiitom dala zvlá‰tní dÛraz.

„Myslím, Ïe nechápu, co jsi

tím chtûla fiíct.“

„To nevadí, v‰ak uÏ brzy po-

chopí‰. Teì ale pojì za mnou

prosím,“ fiekla, kdyÏ se zveda-

la z kfiesla a zamífiila k otevfie-

nému oknu. Neváhal jsem tedy

pfiíli‰ dlouho, vstal a vydal se

za ní. Je‰tû dfiíve, neÏ jsem tam

v‰ak do‰el, ovanul mne chlad-

n˘ vítr proudící dovnitfi.

„Co vidí‰?“ zeptala se mû pfii

pohledu ven. Tón jejího hlasu

byl jin˘, neÏ jak˘ jsem dopo-

sud poznal, nebylo v nûm sto-

py po dfiívûj‰í jemnosti, teì byl

hrub˘, panovaãn˘, skoro aÏ

nahánûjící strach.

Vyklonil jsem se a brouzdal

pohledem po stfiechách, jeÏ do

svého sametovû ãerného plá‰tû

zahalila noc. Vidûl jsem, jak

z její dÛstojné tmy probleskují

jako hvûzdy roztrou‰ené po

obloze slabá svût˘lka, vidûl

jsem tfiesoucí se vûtve stromÛ,

trpících pod náporem vûtru, vi-

dûl jsem prázdné ulice, nad ni-

miÏ jako hlídací psi bdûly kos-

telní vûÏe, vidûl jsem stfiíbfiité

provázky fiek vlekoucích se nû-

kde v dáli za posledními stave-

ními, vidûl jsem do tmy se zve-

dající holá návr‰í, na nichÏ se

jako pfiízraky vypínaly ‰ibeni-

ce, a tam v dáli, tam daleko

jsem vidûl krajinu podobnou

rozboufienému mofii, která jako

opona skr˘vala pohledy na v té

dobû uÏ tfiináct˘m rokem sta-

vûn˘ El Escorial.

„¤ekni mi, co vidí‰!“ zaslechl

jsem opût její hlas.

„Já... Mûsto, vidím velké mûs-

to,“ fiekl jsem trochu nechápavû.

„A nic víc, jen mûsto?“

„Ano, jen mûsto, jeho domy, 

ulice, námûstí, parky, ale pofiád

je to jen mûsto. Mám snad vi-

dût i nûco víc?“ zeptal jsem se

je‰tû na závûr.

„KdyÏ já se podívám,“ prone-

sla koneãnû po chvíli, „tak sice

vidím na první pohled také jen

mûsto, ale to je jen povrch,

slupka, kterou musí‰ slou-

pnout, pokud se chce‰ dostat

k tomu, co je pod ní. K tomu,

co oãi jen napoví, ale zbytek

musí‰ sám vycítit, k tomu se

musí‰ snaÏit proniknout.“

„A co tedy cítí‰ ty pfii tom po-

hledu?“

„Já cítím ...“ odmlãela se na 

okamÏik, „já pfii tom pohledu

cítím, jak ke mnû noc pro-

mlouvá sv˘m hlasem jako mat-

ka k milovanému dítûti, cítím,

jak jsem jí osudovû a nenávrat-

nû prolnuta. Pfii tom pohledu

cítím její krásu, tajemnost, ne-

spoutanost, divokost, ale také

její krutost i chlad, prostû to

v‰e, ãeho jsme my dokonal˘m

obrazem. ProtoÏe kdo jin˘ by

mûl b˘t tak podoben noci neÏli

její dûti?“

Místností se znovu rozlilo ti-

cho, hluboké, nepfiíjemné ti-

cho, jehoÏ strnulost naru‰ovalo

jen slabé tikání hodin. Jejich

monotónní zvuk se v‰ak s kaÏ-

d˘m dal‰ím klapnutím stával

ãím dál ménû snesiteln˘m.

A snad uÏ nekoneãnû dlouh˘

ãas musel uplynout od té chví-

le, kdy se její poslední slova

rozplynula do prázdna, kdyÏ

mÛj hlas najednou rozerval to

odporné ticho a koneãnû pfie-

hlu‰il pfií‰ern˘ klapot.

„Jaké dûti noci? Co tím myslí‰?“

„Sly‰el jsi nûkdy, Migu, legen-

dy o upírech?“ zeptala se.

„No ano, samozfiejmû Ïe ano,“

odpovûdûl jsem ponûkud pfie-

kvapenû, protoÏe mi nebylo

pfiíli‰ jasné, kam tûmito otáz-

kami smûfiuje.

„A vûfií‰ v nû, myslí‰ si, Ïe do-

opravdy existují?“

„Kdysi dávno jsem v to snad

vûfiil, ale teì uÏ ne. MÛÏe‰ mi

fiíct, jak˘ smysl mají tyhle 

otázky?“ vyhrkl jsem na ni tro-

chu podráÏdûnû.

„V tom pfiípadû bys ale radûji

mûl zaãít vûfiit co nejdfiíve, pro-

toÏe to, co teì fieknu, myslím

naprosto váÏnû. Oni totiÏ existu-

jí, není jich sice mnoho, ale pfie-

sto se uÏ po dlouhá staletí pohy-

bují mezi námi; ztraceni v beze-

jmenném davu kráãejí napfiíã

vûky, ve skrytu noci se plíÏí po-

temnûl˘mi uliãkami, vÏdy pfii-

praveni vrhnout se na svou dal‰í

nic netu‰ící obûÈ. Mohou to b˘t

lidé, o kter˘ch bys to ani netu‰il,

mocní ‰lechtici a váÏení úfiední-

ci, stejnû tak dobfie jako nená-

padní cizinci ãi tví sousedé.

Nebo tfieba ty a já.“

Její hlas pomaliãku zanikal,

ale ta slova se mi vpíjela hlu-

boko do mozku, i kdyÏ jsem

zatím nechápal vÛbec nic.

„Ano, ty a já,“ promluvila 

opût po chvilce. „Dala jsem ti

dar, jenÏ se neodmítá. Nemoci

se tû uÏ nedotknou, nikdy ne-

pozná‰, co je to b˘t star˘, mÛ-

Ïe‰ se klidnû smrti vysmívat

do tváfie, nedosáhne na tebe.

Je to dar, kter˘ z hlupákÛ udû-

lá mudrce, z bezmocn˘ch

mocné, z chud˘ch bohaté.

Nûco takového, o ãem uÏ po

staletí sní celé generace alchy-

mistÛ. Migu, dala jsem ti dar

nesmrtelnosti.“

Chvíli jsem na ni jen zíral,

s vyvalen˘ma oãima a do‰iro-

ka otevfienou pusou na mû

moÏná mohl b˘t docela zají-

mav˘ pohled, na to jsem v‰ak

v ten okamÏik nemyslel.

My‰lenky a pocity se mi slily

v jedno, snaÏil jsem se pocho-

pit to, co mi fiekla, nebyl jsem

v‰ak schopen si utfiídit v‰e, co

jsem se od ní právû dozvûdûl.

Bylo to, jako by mû strhla nû-

jaká mohutná lavina a já se

spolu s ní valil nûkam hluboko

dolÛ, nechápaje, o co se vÛbec

jedná.

Teprve aÏ po notné chvíli jsem

opût na‰el ztracenou fieã.

„Já ... No ... To myslí‰ váÏnû?“

vykoktal jsem ze sebe.

„¤íkala jsem ti pfiece, Ïe to

myslím naprosto váÏnû,“ odvû-

tila chladnû.

„Ne, ne, ty mi lÏe‰. LÏe‰ mi.

Nûco takového neexistuje, jsou

to jen pohádky pro dÛvûfiivé

hlupáky. V‰echno jsou to jen

lÏi!“ vykfiikl jsem, zatímco

jsem nejistû couval zpût k po-

steli.

„Ach, Migu, fiekni mi, proã

bych ti jen mûla lhát, fiekni

proã? Povûz mi prosím, co

bych já z toho mûla?“ pro-

mlouvala ke mnû tentokrát uÏ

mnohem jemnûj‰ím hlasem

neÏ pfiedtím.

„Já nevím. Nevím, proã mi

lÏe‰, ale to, co fiíká‰, je leÏ, to

musí b˘t leÏ!“ vykfiikl jsem

hodnû roztfiesen˘m hlasem.

„Musí? A proã? Jenom proto,

Ïe kaÏd˘ fiíká, Ïe to je leÏ? âi

proto, Ïe nûco takového jedno-

du‰e nemÛÏe existovat? Nebo

snad proto, Ïe v to sám nejsi 

ochoten uvûfiit? Copak to, Ïe

v nás vûfií uÏ jen nevzdûlaní

venkované, znamená, Ïe jsme

jen v˘plody jejich prost˘ch

myslí? Migu, my existujeme,

jsme tu mnohem déle, neÏ kam

mÛÏe sahat pamûÈ kohokoliv

z lidí, a za to, Ïe si o nás jen

vesniãané povídají v bezpeãí

sv˘ch chalup, za to, Ïe jsme

dokázali pfieãkat tak dlouhé

vûky, aniÏ bychom byli odha-

leni, za to vdûãíme lidem, jako

jsi ty. Lidem, ktefií nevûfií, pro-

toÏe vûfiit nechtûjí, ponûvadÏ

ve chvíli, kdy by uvûfiili, kdy

by prozfieli, mohlo by se jim

zhroutit to, co dlouho pracnû

stavûli, a tak radûji jen zavfiou

oãi a dûlají, Ïe to kolem je ne-

zajímá a net˘ká se jich.“

Pfii posledních slovech mû pfií-

mo probodávala sv˘m ledo-

v˘m pohledem.

SnaÏil jsem se na to nûco na-

mítnout, ale slova jako by mi

sama skákala pryã z jazyku,

a tak jsem namísto toho jen co-

si nesrozumitelného zavrãel.

Pak, snad s pfiáním, aby to v‰e

byla jen nûjaká ‰ílená hra,

jsem se jí podíval do oãí a hle-

dal v nich záblesk nûãeho, co

by mi mohlo dát alespoÀ nadû-

ji, Ïe to nemyslí váÏnû. Byly
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poezie
Miroslav Václavek

Tichounce
Holubí ka‰na

kam chodí pít

kfiídla paví

paÏe hadí

i pták co po nebi si pfieletûl

tam vidûl jsem tû zrcadlit se

byl jsem rám

a ty mÛj ãas

a na starou Ïidli

si noc odloÏila

punãochy do pÛli stehen

a já

tichounce mlãel

Podzimní park
V parcích pod vûtvovím

chfiadne kÛra

nebe ‰ediví

já v pase rezivím

napÛl kovov˘

a z otevfien˘ch Ïil

rtuÈ prvního chladu

skápla do pavuãin

m˘ch hofik˘ch slov

... zestárl jsem

a víc voní mi zem

a víc rÛÏím

snad rozumím

ale pofiád stejnû tajemné

a chladné jako pfiedtím.

„Pokud je to tak, jak fiíká‰,“

zmohl jsem se koneãnû na sro-

zumitelné slovo, „tak mi fiekni,

proã já, proã sis vybrala zrov-

na mû, proã ne nûkoho úplnû

jiného, proã zrovna mû?“

„Proã? MoÏná proto, Ïe jsem

nechtûla znovu sná‰et tu pfií‰er-

nou samotu, snad jsem v tobû

jen chtûla co nejdfiíve najít ná-

hradu za toho, jehoÏ krev zbar-

vila stûny té hospody, moÏná

jsem si vybrala tebe proto, Ïe

ses tak neohroÏenû vrhl mezi ty

bezcitné vrahy a zachránil mû.

Anebo jsem si tû vybrala jen

kvÛli tomu, Ïe se mi líbí‰,“ po-

zvolna klesla hlasem, jen aby

za okamÏik opût nasadila ten

svÛj nekompromisní tón: „Ale

nezapomínej, Migu, Ïe to byla

i tvá volba, tvé svobodné roz-

hodnutí, Ïe já udûlala jen to,

s ãím jsi ty sám souhlasil, na to

nikdy nezapomínej!“

Pomalu jsem do‰el aÏ ke kfies-

lu a ztûÏka se do nûj usadil,

Rosalita zatím stála u okna

a dívala se na mne.

„Ty mi nelÏe‰, to v‰echno, co

jsi teì fiíkala, je pravda, Ïe?“

vyklouzlo mi z úst.

Namísto odpovûdi jen lehce, aÏ

neznatelnû pok˘vala hlavou.

Nejsem si jist˘, zdali jsem to

cítil uÏ dfiíve a jen si toho pro

podivnost té chvíle nepov‰i-

ml, nebo se to ozvalo poprvé

aÏ tenkrát, ale v okamÏik, kdy

tím lehk˘m pok˘vnutím defi-

nitivnû uzavfiela tento smûr

na‰í diskuse, jsem najednou

pocítil tu bezboÏnou touhu,

která vyvûrala odnûkud z nej-

ãernûj‰ích hlubin mé mysli.

Tu zvrácenou touhu, jeÏ pfie-

tváfií lidi v netvory, tu odpor-

nou Ïádostivost po ãerstvé kr-

vi, která by mohla alespoÀ na

pár chvil pohfibít nesnesiteln˘

hlad, kter˘ mne spoutal.  

(Pokraãování pfií‰tû)

Kam na v˘let

Jeìte nav‰tívit vápennou pec
Návod na tento v˘let vám mÛÏe dát infor-

maãní broÏurka, kterou vydal FIDES Bruntál

a která se jmenuje V̆ lety k pfiehradám.

Vápennou pec v ní popisovanou mÛÏete najít

nedaleko Leskovce nad Moravicí. Od koste-

la v Leskovci vás tam po levém bfiehu pfie-

hradního jezera smûrem k Razové dovede as-

faltová silniãka. PfiibliÏnû po 2 km v zatáãce

u velkého zálivu jezera najdete informaãní

tabuli, která vás upozorní, Ïe máte odboãit

luãní cestou doprava a ta vám asi po 200

metrech v roklinû na okraji lesa odhalí pozÛ-

statky kruhové ‰achtové pece na pálení vá-

pence. O obnovu a zpfiístupnûní unikátní

technické památky se zaslouÏil Klub za star˘

Bruntál.

Lokalita zvaná Kalkgrund (vápeni‰tû) s vel-

kou informaãní tabulí byla slavnostnû otev-

fiena v ãervnu 2001. Vápenec se tam zfiejmû

tûÏil po staletí a pouÏíval se jak pro stavební

úãely, tak i k bûlení prádla. Pec projektovaná

v r. 1912 byla postavena z hrubého lomové-

ho kamene, vnitfiní obloÏení má z pálen˘ch

cihel, stûny jsou pfiibliÏnû 1 m silné, v˘‰ka

i ‰ífika pece je asi 4 m a slouÏívala i pro Ïe-

leznou huÈ (Niederhıtte) v Roudnû. Pec mû-

la ro‰t, pod nímÏ se topilo dfievem, a na nûj

se shora kladl naváÏen˘ vápenec. Proces pá-

lení trval vût‰inou od rána do rána, aÏ ustal

hust˘ d˘m, a hned poté se vápno odváÏelo

zákazníkÛm, aby nezvlhlo.

K lokalitû Kalkgrund se mÛÏete ale dostat

i z opaãné strany, z Razové. Vystoupíte-li

z autobusu na zastávce u ‰koly, mÛÏete si

prohlédnout dominantu Razové - kostel sv.

Michala ze 16. století - a pak asfaltovou sil-

niãkou sejít obcí dolÛ do Razovské zátoky

k vodû. Cestou mÛÏete sledovat dal‰í zajíma-

vé budovy a zjistíte, Ïe se místní snaÏí jak

o vzhled, tak i o zamûstnanost. Je ‰koda, Ïe

b˘val˘ hotelov˘ areál Slezská Harta, kter˘

slouÏil stavbafiÛm pfiehrady jako ubytovna,

byl po dostavbû prodán soukromému majite-

li, naãeÏ zchátral a v roce 1999 byl zfiejmû 

úmyslnû zniãen tfiemi poÏáry. Dnes je jeho

torzo viditelné jiÏ z dálky.

Vpravo dole u Razovské zátoky je chránûné

území Razovské tufity, na které vás upozor-

ní informaãní tabule. V tamním lomu se na-

cházejí pfieváÏnû ãediãové sedimenty o moc-

nosti aÏ 12 metrÛ, které pravdûpodobnû

vznikly v dobû, kdy lávov˘ proud z Velkého

Roudného zalil fieku Moravici a jejím vzdu-

tím se vytvofiilo jezero. Ze zátoky jiÏ po bfie-

hu dne‰ního pfiehradního jezera pokraãuje

polní cesta smûrem k Leskovci, která je zna-

ãena jako cyklostezka ã. 6162. SvÛj poãátek

má v Leskovci a pfies Razovou, Dlouhou

StráÀ, Bruntál a Obornou vede do údolí

Opavy a Nov˘ch Hefiminov.

Nebude-li travní porost pfiíli‰ vysok˘, mÛÏe-

me pokraãovat kolem pfiehradního jezera dá-

le travnat˘mi stezkami. V‰ude kolem b˘vá

dost aut patfiících rybáfiÛm, ktefií zde od roku

1999 lovívají celoroãnû. Cestou budeme mí-

jet mal˘ stromy zarostl˘ ostrov naz˘van˘

U Sala‰e, kter˘ je moÏno pfii niÏ‰í hladinû

nav‰tívit suchou nohou. Od ostrÛvku je to

pak k vápenné peci asi 1 km.

Ve v˘‰e citované publikaci je pfiístup k peci

popisován jako proznaãen˘. Po pfiedchozí

zku‰enosti musím bohuÏel oponovat; je pro-

znaãen˘ málo dostateãnû. I pro pû‰ího turis-

tu by mûlo b˘t znaãení lep‰í a propojit by se

mûly turistick˘mi znaãkami znaãené cesty

od Venu‰iny sopky i po levém bfiehu pfie-

hradního jezera aÏ ke KruÏberku a na Velk˘

Roudn˘. âlánek by mûl b˘t spí‰ nazván:

Hledejte vápennou pec u Leskovce.

Snadnûj‰í to mají cyklisté. Po bfiezích pfie-

hradního jezera vede nûkolik cyklostezek.

Pfies Leskovec n. Mor. je to dálková trasa 

ã. 503 ze St. Jiãína a KruÏberku do Krnova,

z Leskovce pfies pfiehradní hráz do Dolní

Moravice ã. 6142, z Razové na Opavsko tra-

sy 6160 a 6164 a od Nov˘ch Hefiminov pfies

Dlouhou StráÀ, Mezinu, Val‰ov a Václavov

k Malé Morávce trasa ã. 6161.

Vzdálenosti: Leskovec n. Mor. - Razová, ‰ko-

la (kolem pfiehradního jezera) - necel˘ch 9 km.

Autobusové spojení: Bruntál - Mor. Beroun

pfies Mezinu. Hana Ka‰parová
Foto: archiv Klub za star˘ Bruntál
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Pfiipomínáme si

zeptali jsme se za vás
O tom, Ïe biopotravinám patfií
budoucnost, svûdãí i fakt, Ïe
jim a ekologickému zemûdûl-
ství byl v âeské republice vûno-
ván cel˘ mûsíc záfií. Vy jste
znám jako jeden z prÛkopníkÛ
ekologického zemûdûlství, ale
také jako zastánce biopotravin
a prospû‰ného stravování, ze-
jména ve ‰kolních jídelnách.
Domníváte se, Ïe ná‰ systém je
na biopotraviny nastaven?
VÏdyÈ ty jsou stále draÏ‰í neÏ

ostatní potraviny. Jak je to tedy?
Pokud nebudou zahrnuty do ceny

potravin konvenãního zemûdûl-

ství ‰kody napáchané po‰koze-

ním, kontaminací pÛdy, vody

a v‰ech Ïiv˘ch organizmÛ této

planety, tedy tzv. ekologická daÀ,

potom budou biopotraviny rela-

tivnû draÏ‰í.

Urãitû je‰tû nejsme tak daleko
jako ve Velké Británii, kde si
ministerstvo ‰kolství vydobylo
nûkolikamilionovou dotaci na

zlep‰ení stravování ‰kolákÛ
právû smûrem na ekologickou
a biologickou hodnotu stravy.
TûÏko bychom dnes mohli v jí-
delnách nabídnout na‰im dû-
tem, které potfiebují kvalitní po-
traviny jako základ zdraví do
budoucna, tfieba kombuchov˘
ãaj nebo biomléko, biopeãivo,
biotyãinky nebo salát z biozele-
niny. Na‰e jídelny, ale pfiede-
v‰ím na‰e legislativa, na to ne-
jsou pfiipraveny. Vy jste se

ov‰em snaÏil nabídnout rÛzn˘m
organizacím své projekty. O kte-
ré organizace se jednalo a jak˘
byl v˘sledek va‰eho snaÏení?
PfiibliÏte prosím své projekty.
Jedná se pouze o vládu této re-

publiky, pro kterou jsem zaloÏil

tzv. mezirezortní komisi urãenou

k Akãnímu plánu ekologického

zemûdûlství. Smutnou skuteãnos-

tí je to, Ïe do dne‰ního dne nema-

jí zájem tuto problematiku fie‰it

nejdÛleÏitûj‰í resorty a to jsou mi-

ZÁ¤Í - MùSÍC BIOPOTRAVIN
Letos v záfií se v âeské republice uskuteãni-

la akce Mûsíc biopotravin a ekologického

zemûdûlství. Jde o dosud nejvût‰í celoplo‰-

nou oslavu ekologického zemûdûlství a bio-

potravin, kterou pod zá‰titou ministra zemû-

dûlství Petra Zgarby a ministra Ïivotního

prostfiedí Libora Ambrozka organizuje Svaz

ekologického zemûdûlství PRO - BIO.

„Ochutnej ten rozdíl“ - to bylo hlavní motto

celé akce, na které se podílely ekologicky

hospodafiící biofarmy, v˘robci i prodejci bio-

potravin. Snahou organizátorÛ bylo totiÏ 

oslovit co nejvût‰í okruh spotfiebitelÛ, pfied-

vést jim lep‰í kvalitu i chuÈové vlastnosti 

bioproduktÛ a ukázat, Ïe co je zdravé, je

i chutné. A proã?

Potravináfisk˘ prÛmysl zaãal úzce spolupra-

covat s chemick˘m a zemûdûlci a zpracova-

telé vymysleli mnoho zpÛsobÛ, jak nabíd-

nout zákazníkovi co nejniÏ‰í cenu potravin.

V̆ sledkem jsou levné potraviny zatíÏené

‰kodliv˘mi pesticidy, zniãená pÛda i spodní

voda a zvífiata, která nemají nárok na pfiiro-

zen˘ Ïivot. Mnoho lidí se s tímto systémem

neztotoÏnilo, a právû proto vzniklo ekologic-

ké zemûdûlství a potraviny se znaãkou BIO.

Dnes je podle lékafiÛ základním problémem

ãeské populace pfiejídání. Lednice pfietékají

levn˘mi nekvalitními potravinami. Kdyby-

chom kupovali ménû jídla, mohli bychom

mít vût‰inu v biokvalitû. Jakmile se Ïivíme

denaturovan˘mi a chemicky upravovan˘mi

potravinami, na‰e tûlo stále potfiebuje do-

ping. Pak sníme deset su‰enek místo dvou

kvalitních, bez umûl˘ch aromat a bílého cuk-

ru. Zvy‰uje se na‰e nemocnost, objevují se 

alergie a dal‰í tzv. civilizaãní nemoci. KvÛli

levnému jídlu a nezdravému Ïivotnímu stylu

navíc utrácíme stovky korun v lékárnách.

Farmaceutick˘ prÛmysl a souãasné potravi-

náfiství jdou ruku v ruce. Vzájemnû si vymû-

Àují klienty.

âím více zatûÏujeme Ïivotní prostfiedí cizo-

rod˘mi látkami, tím více poru‰ujeme eko-

systém celé planety. KaÏd˘ rok je na svûtû

vyrobeno a aplikováno na zemûdûlské rostli-

ny 2,5 milionÛ tun pesticidÛ. Od roku 1993

spotfieba jedovat˘ch pesticidÛ v âR vzrostla

o 40 %! Zbytky hnojiv a postfiikÛ zÛstávají

dlouhodobû v pÛdû a hromadí se v potravi-

nách.

TakÏe co je to biopotravina? Rozhodnû to

není nic extrémního nebo úzce souvisejícího

s nûjak˘m v˘Ïivov˘m smûrem. Kvalitu BIO

mÛÏe mít jakákoli potravina, tedy samozfiej-

mû obiloviny, lu‰tûniny, ale i mléko a s˘ry,

kvalitní celozrnné i bílé tûstoviny, maso, ze-

lenina, pochoutky, jako je biokeãup, bio ku-

kufiiãné chipsy, biovíno z ekologické vinice

nebo bio‰unka. VÏdy jsou to potraviny zce-

la pfiírodní, které musí pocházet z ekologic-

kého zemûdûlství. Znamená to, Ïe tyto po-

traviny neobsahují ‰kodlivé pesticidy, hor-

mony, minerální hnojiva ani Ïádná chemic-

ká barviva, vÛnû ãi konzervanty. Zvífiata 

v ekologickém zemûdûlství Ïijí v souladu se

sv˘mi pfiirozen˘mi potfiebami. Nesmí se

chovat ve velkochovech, musí mít dostatek

prostoru a pfiirozenou potravu. V‰echny bio-

potraviny jsou vyrobeny podle Zákona 

o ekologickém zemûdûlství ã. 242/2000 Sb.

a Nafiízení rady EHS ã. 2092/91 a splÀují

i poÏadavky na bezpeãnost a zdravotní nezá-

vadnost podle Zákona o potravinách.

Znaãku BIO lidé v zahraniãí chápou jako 

oznaãení pro vysokou kvalitu potravin, kte-

rá se vyznaãuje skvûlou pfiírodní chutí. BIO

kupují zejména vzdûlanûj‰í a lépe situovaní

lidé. Nekvalitním potravinám a rychlému

obãerstvení holdují ve vyspûl˘ch zemích

spí‰e sociálnû slab‰í vrstvy. V âesku jsou

hamburgery a Fast Foody stále je‰tû moder-

ní. Ale lidí, kter˘m záleÏí na tom, co dávají

do úst, pfiib˘vá.

Biopotraviny se prodávají v prodejnách spe-

cializovan˘ch buì pfiímo na biopotraviny ne-

bo ãastûji na zdravou v˘Ïivu. BohuÏel, ve

vût‰inû z nich se málokdy dají koupit ãerstvé

produkty z ekofarem, napfi. biozelenina, bio-

ovoce, biomaso ãi biovejce. Nûktefií biofar-

máfii zasílají ãerstvou zeleninu a ovoce po‰-

tou nebo vlakem.

KaÏdá i sebemen‰í zmûna stravy smûrem ke

zdraví má smysl, a to v kaÏdém vûku.

Cokoli, co bude zatûÏovat na‰e tûlo ménû,

nám dá více energie pro zdravûj‰í a ‰Èastnûj-

‰í Ïivot. Navíc jíst kvalitu BIO mÛÏe vyzna-

vatel jakéhokoli v˘Ïivového smûru: od mak-

robiotiky, pfies dûlenou stravu aÏ po vepfio-

knedlo-zelo s pivem. A jak jsme na tom se

zdravou v˘Ïivou, ekologick˘m zemûdûl-

stvím a biopotravinami v r˘mafiovském regi-

onu, na to jsme se zeptali ekologického po-

radce Ing. Josefa ·védy. JiKo
(zdroj: www.mesicbiopotravin.cz)
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Akce hradu Sovinec

Hrad Sovinec oÏil pohádkami, povûstmi a m˘tick˘mi pfiíbûhy
Uplynul˘ první podzimní víkend

byly prostory hradu Sovince vy-

hrazeny Ïonglérsko-divadelnímu

festivalu s povûstmi, pohádkami,

loutkov˘m i hran˘m divadlem.

NejrÛznûj‰í kejklífii, pouliãní ko-

medianti a loutkoherci rozdávali

dûtem i dospûl˘m dva dny smích,

zábavu a lidové veselí i ponauãe-

ní. K vidûní byly kouzelné dfievû-

né loutky, vyrobené vût‰inou sa-

motn˘m majitelem. Postaviãky,

které byly obdarovány v pohád-

kov˘ch pfiíbûzích tu dobr˘mi, tu

zase ‰patn˘mi vlastnostmi, doká-

zaly pobavit pfiítomné publikum.

Nechybûl znám˘ kejklífi a baviã

Tomá‰ Kfiupala se sv˘mi povede-

n˘mi kousky, divadla Magnet,

Sluneãník a Starost, lidová skupi-

na Bodi a ‰ermífii Allegros.

Podle hlasování publika, které

mûlo moÏnost se vyjádfiit vhoze-

ním ‰pejle do pfiíslu‰né nádoby

s nápisem souboru nebo jednot-

livce, v˘raznû zaujal Teatr Víti

Marãíka, kter˘ doslova vtáhl dûti

i dospûlé do svého pfiíbûhu o prin-

ci Bajajovi a jeho udatném koni

a sklidil asi nejvût‰í aplaus. I kdyÏ

v pfiípadû v‰ech hercÛ platilo staré

známé: „Není mal˘ch hercÛ, jsou

jen malé role.“ V tomto pfiípadû

byla pohádka pro Marãíka - reÏi-

séra, scenáristu, herce a hudební-

ka - pouze nositelem sdûlení, Ïe

v‰ichni Ïijeme v jednom spoleã-

ném svûtû. Z pfiíbûhu ãnûl vztah

naplnûn˘ láskou a porozumûním,

tedy schopnost Ïít Ïivot nejen pro

sebe a umût odpou‰tût. Dobro by-

lo v pohádce zdánlivû ukryto

a prostupovalo a proudilo v‰emi

pouÏit˘mi prostfiedky. Loutky

a pfiedmûty v‰eho druhu, opu‰tû-

né, ztracené, nefunkãní ãi rozbité,

nebyly bezobsaÏné. Mûly v sobû

stále emotivní náboj tûch, kdoÏ je

pouÏívali, a díky divadelnosti do-

kázaly oÏít. Schopnost rozevfiít

na‰i pfiedstavivost a nastartovat

pochopení byla v tomto pfiípadû

poselstvím, Ïe kdyÏ budeme jen

trochu chtít, nic není ztraceno,

i kdyÏ se zdá, Ïe ze svûta mizí

soucit a zbabûlost se sype jak

Jidá‰ovy drobné. Jeho poetika, to

jak zacházel s prostfiedky, jak od-

stupoval od situace, komentoval ji

a nahlíÏel ze svého specifického

úhlu, to v‰e dokázalo v divácích

vyvolat proÏitek pfiímé úãasti

v dûní. S neskr˘vavou radostí za-

hrál znám˘ pfiíbûh tak, aby poba-

vil publikum. A obecenstvo, kon-

krétní lidé, byli doménou jeho ne-

spoutané improvizace. Umûl sám

sebe ironizovat a v‰echno, co fií-

kal a hrál, byla pro nûj pravda

pravdoucí. VÏdyÈ jim to pfiedvedl

potuln˘ komediant. A takoví byli

v kaÏdé dobû vítan˘mi hosty pro-

stého lidu. Pfiedstavení Bajaji by-

lo plné typického humoru

a moudrosti lidového vypravûãe

Marãíka. Vedle dnes jiÏ klasic-

k˘ch pohádek, které získaly mno-

ho ocenûní na divadelních festi-

valech v âeské republice i v za-

hraniãí, vznikají také inscenace

pro dospûlé (Robinson Crusoe,

Mystéria Buffa, Setkání v Betlé-

mû). VíÈa Marãík prokázal, Ïe je

komediant a klaun v pravém slo-

va smyslu. V‰ak se také mÛÏe

py‰nit nejedním v˘znamn˘m o-

cenûním vãetnû titulu mistra

Evropy v kategorii pouliãních di-

vadel. Teatr v‰ak nelze za‰katul-

kovat ani do divadelního Ïánru,

ani do vûkov˘ch skupin. Jde

o „zjev z jiÏních âech“, jak ho 

oznaãila MF Dnes.

Ka‰párek na skalním hradû byl

podle organizátorÛ vlastnû po-

slední oficiální akcí hradu

Sovince leto‰ní sezóny. V sobotu

29. fiíjna se uskuteãní Zavírání

hradu, které slibuje „to nejlep‰í

z leto‰ní sezóny“. V sobotu podle

purkrabího pro‰el branou hradu

padesátitisící náv‰tûvník. Mohl

jen litovat ten, kdo zÛstal doma

a víkendov˘ divadelní festival na

hradû Sovinci nenav‰tívil.

A jaká byla leto‰ní sezóna?

„Dost mû ranilo, Ïe nám v této
sezónû nikdo nic nedal.
Moravskoslezsk˘ krajsk˘ úfiad
se nám v podstatû vysmál, Ïe nû-
jak˘ hrad, kter˘ je 110 km od
Ostravy, nikoho v Ostravû neza-
jímá, Olomouck˘ kraj prohlásil,
Ïe nám fandí, ale bohuÏel jsme
800 m za hranicí Olomouckého
kraje, a i kdyby chtûli, tak nám
finance dát nemÛÏou. A v Praze
nám sdûlili, Ïe tady nejsou vyfie-
‰eny církevní restituce, a tak in-
vestovat nepfiipadá v úvahu,
a financovat tedy nebudou. Ale
co má spoleãného vyplacení
cesÈáku úãinkujícím s restituce-
mi? A Praha odpovûdûla: Ve
chvíli, kdy to budeme podporo-
vat, nauãí se tam jezdit lidi a my
potom ¤ádu nûmeck˘ch rytífiÛ
pfiedáme zabûhnut˘ hrad,“ od-

povûdûl dost znechucenû purk-

rabí hradu Sovince Zdenûk

Zedek - Mlok. Podle nûj leto‰ní

sezóna vykázala osmiprocentní

propad náv‰tûvnosti proti loÀ-

skému roku. Otázkou zÛstává

proã? FaktorÛ mÛÏe b˘t podle

Zedka nûkolik: nepfiízeÀ poãasí,

okoukanost pofiadÛ a programÛ,

‰patná organizace nebo zkrátka

jen to, Ïe v okolí je vût‰í nabíd-

ka jin˘ch akcí. JiKo

nisterstva zdravotnictví a ‰kolství.

Ministrynû zfiejmû problematika

primární prevence zdravotního

stavu na‰ich dûtí nezajímá. Pouze

pan premiér Jifií Paroubek zaslal

na moji adresu: Udûlení zá‰tity
nad Akãním plánem ekologického
zemûdûlství, která je sice pûkná na

pohled, ale nic nefie‰í. Pokud vlá-

da a parlament této republiky ne-

vyãlení maximální moÏnou ãást-

ku na fie‰ení primární prevence

zdravotního stavu na‰ich dûtí, po-

tom není ‰ance prosadit Akãní

plán ekologického zemûdûlství.

Motto mojí maliãkosti zní: Je lep-

‰í produkovat biopotraviny v eko-

logickém, slu‰ném zemûdûlství,

neÏ budovat onkologické kliniky

pro na‰e dûti!

Na závûr mi dovolte otázku t˘ka-
jící se budoucnosti na‰eho regio-
nu, co se t˘ãe stravování. Domní-
váte se, Ïe ekologické zemûdûlství
a biopotraviny budou mít na
R˘mafiovsku zelenou? Jak˘ ãa-

sov˘ horizont bude k tomu zapo-
tfiebí?
V souãasné dobû produkují místní

farmáfii velké mnoÏství kvalitního

hovûzího masa, které ov‰em smû-

fiuje mimo hranice tohoto státu.

Smutnou skuteãností zÛstává, Ïe

ani na‰e dûti neochutnají napfií-

klad kvalitní „baby beaf“ (mladé

‰Èavnaté hovûzí maso). Jedin˘m

producentem bioproduktÛ v na-

‰em regionu je farmáfi Jan Hofiák,

kter˘ dodává své produkty firmû

Pro-Bio Staré Mûsto pod

SnûÏníkem. Pokud budou ve ve-

dení Agrární komory a na‰eho

krásného horského mûsteãka orto-

doxní komunisté, potom je moje

snaÏení marné. Jedinû láska k na-

‰im dûtem a jejich Ïivotním per-

spektivám mÛÏe tuto zrÛdnost po-

razit. Pfiímá demokracie je jedi-

nou a poslední ‰ancí pro tento stát.

Dûkuji vám za rozhovor a pfieji,
aby va‰e projekty na‰ly uplatnûní
alespoÀ v krajském mûfiítku. JiKo
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Seriál

TûÏké umírání na prahu míru (8/8)
Tragickou teãkou za ãtyfimi míro-

v˘mi mûsíci jsou seznamy RusÛ

a UkrajincÛ Ïijících v R˘mafiovû,

pofiízené ãesk˘mi správními orgá-

ny ke dni 31. srpna 1945, aniÏ tu‰i-

ly dÛsledky pro jmenované.

Nesignovan˘ Seznam pfiíslu‰níkÛ

SSSR Ïijících v R˘mafiovû obsa-

huje jména 10 UkrajincÛ a jedné

Ukrajinky. Nejstar‰í byl stár 56 let,

nejvíce bylo mlad‰ích od 22 - 40

let. Seznam osob ruské a ukrajin-

ské národnosti, ktefií v dobû nesvo-

body „bydleli“ v R˘mafiovû a nyní

nejsou „pfiihlá‰eni“ k pobytu (ne-

jedná se o vojáky sovûtské armá-

dy), pfiedstavuje dal‰ích 69 jmen

BûlorusÛ, RusÛ a UkrajincÛ, 14

Ïen a 55 muÏÛ. Z celkového poãtu

80 osob je uvedeno u 50 zamûstná-

ní dûlník (prÛmyslov˘), 2 zemû-

dûl‰tí dûlníci (koãí), 16 fiemeslní-

kÛ, 1 policista a 1 diplomovan˘ in-

Ïen˘r. V‰ichni byli ve vûku od 17

do 54 let, s nimi je uvedena téÏ pû-

timûsíãní dívenka (*1944).

Jedná se zfiejmû vût‰inou o obãany

SSSR zavleãené nacisty násilím

a proti jejich vÛli do Nûmecka, aby

nahradili pracovní síly nasazené na

frontû. Pouze jedin˘ z nich - Rusín

Ivan V. (26), kter˘ s obtíÏemi pro-

kázal, Ïe Ïil a pozdûji pracoval

v âechách jiÏ od roku 1931, a tu-

díÏ je nadále plnoprávn˘m ãs. ob-

ãanem, byl ze seznamu na‰tûstí vy-

Àat a proÏil svÛj Ïivot v R˘mafiovû

jiÏ bez problémÛ. V ãervnu totiÏ

odhlasoval ãeskoslovensk˘ parla-

ment s jedinou absencí na pokyn

vlády souhlas s pfiipojením svého

dosavadního území Podkarpatské

Rusi k SSSR. RusínÛ se nikdo ne-

ptal, stát jako by zapomnûl, Ïe

podstatnou ãást Svobodovy armá-

dy tvofiili právû oni, navíc potvrdil

faktick˘ stav. JiÏ dfiíve byl Sovûty

z Podkarpatské Rusi vykázán vlád-

ní zmocnûnec Nûmec a obyvatelé

donuceni nevybírav˘mi zpÛsoby

optovat pro Sovûtsk˘ svaz.

Podobnû jako jinde na v‰ech doby-

t˘ch územích i v západní Evropû

pfiejímali evidenci sovûtsk˘ch ob-

ãanÛ od místní správy pfiíslu‰níci

obávané sovûtské tajné sluÏby

SMER· („SmûrÈ ‰pionam“).

Osudy v‰ech, kdo se ocitli bûhem

války na území nesovûtské Evropy

ãi jin˘ch kontinentÛ jak˘mkoli

zpÛsobem, tj. zajetím, vãetnû tûch,

ktefií se zapojili do odboje, byli za-

vleãeni, dobrovolnû ãi nedobrovol-

nû pracovnû nasazeni, uvûznûni

(viz koncentraãní, vûzeÀské, inter-

naãní, rodinné tábory ãi pracovní

ad.) ãi pfiebûhli k nacistické armá-

dû („vlasovci“, kozácké divize SS,

pfiíslu‰níci pomocné letecké sluÏby

ãi stráÏní oddíly ad.), byly napros-

to shodné. Pod lákav˘mi sliby

a mnozí proti své vÛli i zákonÛm

odtransportováni do SSSR. Pokud

nebyli ihned popraveni, zastfieleni

cestou ãi nezemfieli v nelidsk˘ch

podmínkách transportu (aÏ 60 

osob obojího pohlaví a rozdílného

stáfií v jednom dobytãáku), hla-

dem, nedostatkem lékafiského 

o‰etfiení a epidemiemi, skonãili

v tzv. filtraãních táborech, jiní byli

popraveni pozdûji po krátkém sou-

du. Internovaní, ktefií zhruba dvou-

letou izolaci, vym˘vání mozkÛ

a vy‰etfiování pfieÏili, byli asi 

z 54 % propu‰tûni (pfieváÏnû dûti

a Ïeny) se ztrátou obãansk˘ch práv

(obãanská práva ztratili ãasto i je-

jich pfiíbuzní, ktefií se osobnû „ne-

provinili“), jeÏ získali zpût aÏ roku

1985 v období Gorbaãovovy pere-

strojky. Zb˘vající (asi 46 %) dosta-

li tresty od 6 - 25 let v sibifisk˘ch

gulazích, kde bylo rovnûÏ velmi

obtíÏné doãkat se svobody.

U zajatcÛ se vycházelo z ãl. 58 -

1b trestního zákoníku SSSR z roku

1934 a z obecnû známého

Stalinova rozkazu ã. 227 z roku

1942, které hrozily tûÏk˘mi tresty

i smrtí za velezradu stejnû dezerté-

rÛm jako vojákÛm Rudé armády,

ktefií se vzdali nepfiíteli. Ostatní

mohli podle morbidního Stalinova

pfiesvûdãení negativnû ovlivÀovat

politické klima v SSSR roz‰ifiová-

ním „mylné“ zku‰enosti, jak „Ïije

dûlnická tfiída na Západû“. Jednalo

se tudíÏ o nejtragiãtûj‰í obûti kruté

ideologické hry na virtuální doko-

nalost a neposkvrnûnost sovûtské-

ho reÏimu.

Závûrem je‰tû dodáváme, Ïe neu-

vádíme plná jména obûtí roku

1945 na R˘mafiovsku, aã skoro

v‰echna známe, uchováváme v ar-

chivu muzea a v interním tisku, ne-

boÈ nemáme zãásti k jejich zvefiej-

nûní souhlas pozÛstal˘ch (viz vy-

hlá‰ku o dûdiãnosti osobních dat)

a navíc se nechceme dotknout ná-

boÏenského cítûní nûkter˘ch

z nich. Plníme tak i podmínku

k získání údajÛ z matrik, tj. zákaz

uvádûní jmen.

Velmi smutnou a námi nezachyce-

nou je téÏ fiada pfiedãasnû zemfie-

l˘ch bez pfiímého zavinûní, a to ne-

jen lidí star‰ích, ãasto tûÏce ne-

mocn˘ch nebo tûch, ktefií ztratili

Ïivot stresem vyvolan˘mi ataky

chorob, typická je zvlá‰tû vysoká

inflace srdeãních infarktÛ a moz-

kov˘ch mrtvic. Jedná se o dal‰í, 

av‰ak nepfiímé obûti dramatick˘ch

událostí.

Seznamy zavleãen˘ch UkrajincÛ

a RusÛ reprodukujeme celé, neboÈ

tak chceme dát pfiíleÏitost jejich

pfiíbuzn˘m a úfiadÛm rekonstruo-

vat alespoÀ zãásti a s velk˘m zpoÏ-

dûním tragické osudy sv˘ch kraja-

nÛ. Jen v˘jimeãnû jsou uvedeni li-

dé, jejichÏ totoÏnost nebyla zji‰tû-

na, ale prokazatelnû zemfieli v sou-

vislosti s popisovan˘mi událostmi

a jsou v matrice jako neznámí uve-

deni (zastfielení rakou‰tí zbûhové

a mrtv˘ muÏ ze srpna 1945 aj.).

V závorkách se uvádí vûk zemfie-

l˘ch, pokud byl zji‰tûn.

Nutno téÏ pfiipomenout, Ïe se celá

práce ãasovû znaãnû zbrzdila, pro-

toÏe nám ve zpracování matrik

bránila zpoãátku nedÛvûra jedné

z obecních matrikáfiek na

Bruntálsku a krajnû nevhodnû téÏ

zasáhlo ministerstvo vnitra, jehoÏ

pracovnice zpochybnila na‰i práci

a nad rámec sv˘ch pravomocí do-

poruãovala referátu vnitfiních vûcí

okresního úfiadu neposkytnout

nám zásadnû Ïádná jména zemfie-

l˘ch nebo nám úmrtní matriky 

s údaji z roku 1945 ke studiu vÛbec

nevydat! Na‰tûstí zvítûzila znalost

zákonÛ (i tûch, co byly zavedeny

roku 1949 a studium pramenÛ pfii-

pou‰tûjí!) a zdrav˘ rozum sympa-

tick˘ch úfiedníkÛ obcí Bruntálska

a R˘mafiovska, jimÏ touto cestou

srdeãnû dûkujeme za pomoc.

Stejné díky patfií i neobyãejnû

vstfiícn˘m a mil˘m kolegÛm z ar-

chivÛ. Mgr. Jifií Karel,
✝ Roman Icha, Herbert Schneider

Pfiehled prokázan˘ch nepfiirozen˘ch úmrtí na R˘mafiovsku ve dnech od 7. 5. - 31. 8. 1945

Vysvûtlivky:
* Civilisté prokazatelnû zemfielí na zranûní utrpûná pfii bojích jako nezúãastnûné obûti, v ostatních pfiípadech (8. - 16. kvûtna) zapsán jako den smrti den nálezu
obûti, jeÏ padla dfiív nebo zemfiela následkem tûÏk˘ch zranûní. Vycházíme z faktické situace a vyh˘báme se juristick˘m nuancím.
** V kvûtnu se nespornû jedná o sovineck˘ masakr, kter˘ popravou stûÏí nazvat (viz tam), v ãervnu o r˘mafiovskou popravu plnou nezodpovûzen˘ch otazníkÛ.
*** SebevraÏdy mohou b˘t za jist˘ch okolností i jiÏ neprokazateln˘mi vraÏdami. Zvlá‰È u mal˘ch dûtí se jedná nespornû o vraÏdu rodiãi v afektu ve zdánlivû
bezv˘chodné situaci.
+ Zahrnujeme jednak prokazatelnû ne‰Èastné náhody nebo podivná úmrtí, jeÏ lze dnes jiÏ stûÏí vysvûtlit a matriky neposkytují dostateãnou charakteristiku úmrtí.
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Organizace a spolky

60 let od zaloÏení Místní skupiny âeského ãerveného kfiíÏe v R˘mafiovû
âerven˘ kfiíÏ je mezinárodní ne-

politickou organizací první pomo-

ci, která vznikla v roce 1863.

âeskoslovensk˘ âerven˘ kfiíÏ

vznikl 6. 2. 1919. Jeho první

pfiedsedkyní se stala dcera

prezidenta republiky Ali-

ce Masaryková.

Úkolem âK bylo a je

pomáhat lidem v nouzi

pfii rÛzn˘ch pfiírodních ka-

tastrofách a haváriích, ‰ífiit

znalost první pomoci, získávat

dobrovolné dárce krve, pomáhat

ohroÏen˘m dûtem, získávat dob-

rovolné finanãní a materiální pro-

stfiedky.

âSâK v R˘mafiovû byl zaloÏen

na podzim roku 1945. Pfiedsedou

byl zvolen Jan Kruli‰. V roce

1966 mûl ãerven˘ kfiíÏ dva obvo-

dy. 1. obvod zastupoval MUDr.

Ale‰ Rybka, 2. obvod MUDr.

Miroslav Sm˘kal. V roce 1967

pfievzal 2. obvod Karel Döre, a to

aÏ do r. 1987, kdy funkci na chví-

li pfievzal Karel Matula. Dal‰ího

pfiedsednictví Místní skupiny

âSâK se ujala paní Marie

·vubová, která získala na

místním gymnáziu 26

dobrovoln˘ch dárcÛ kr-

ve. Od roku 1981 aÏ do

roku 1990 byl pfiedse-

dou âSâK MUDr.

Bohumil Servus. V tomto

roce pfiedal pfiedsednictví 

opût Marii ·vubové. Prvního led-

na 1993, po rozdûlení republiky,

vznikl âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ.

Pfiedsedkyní MS v R˘mafiovû se

stala zdravotní sestra Anna

Zámeãníková. Od února 2004 je

pfiedsedkyní rovnûÏ zdravotní

sestra Vûra Koláfiová.

Sídlo MS ââK se nachází na uli-

ci Palackého 11 v R˘mafiovû

(v budovû Mûstsk˘ch sluÏeb).

MS ââK R˘mafiov zaji‰Èuje kro-

mû zdravotního dozoru pfii rÛz-

n˘ch sportovních akcích pfiede-

v‰ím sbûr a v˘dej ãistého obno‰e-

ného, zachovalého a nepo‰koze-

ného obleãení nejen pro sociálnû

potfiebné obãany. V loÀském i le-

to‰ním roce na‰e MS darovala

prostfiednictvím Oblastního spol-

ku Bruntál o‰acení do Sociálního

ústavu Ho‰Èálková. Sbûr a v˘dej

o‰acení se provádí ve dvou dnech

v mûsíci. Termíny pfiíjmu a v˘de-

je jsou vyhla‰ovány mûstsk˘m

rozhlasem a zároveÀ zvefiejnûny

na dvefiích na‰í MS. Informováni

o na‰ích sluÏbách byli i starostové

okolních obcí.

NejbliÏ‰í doby sbûru a v˘deje:

stfieda ãtvrtek

9.00 - 14.00 9.00 - 15.00

26. fiíjna 27. fiíjna

23. listopadu 24. listopadu

O‰acovací stfiedisko obsluhují vÏdy dvû ãlenky na‰í MS. Nejvíce vol-

ného ãasu této ãinnosti v‰ak vûnuje paní Jana Cimbotová, která byla

na doporuãení pfiedsedkynû MS v únoru 2005 od fieditelky OS ââK

Bruntál ocenûna „Vyznamenáním za obûtavou ãinnost“. 16. 5. 2005

byla Jana Cimbotová u pfiíleÏitosti Svûtového dne âerveného kfiíÏe

pozvána do Senátu âeské republiky na setkání s prezidentem ââK

MUDr. Zdenkem Vlkem.

Na‰e MS ââK R˘mafiov má k dne‰nímu dni 80 ãlenÛ. Jedná se pfie-

váÏnû o obãany dfiíve narozené. Pro rozvoj a zkvalitnûní ãinnosti MS

ââK by proto bylo pfiínosem, kdyby se jejími nov˘mi ãleny stali

i mladí lidé. Zájemci o ãlenství, ale i zájemci o spolupráci se mohou

ozvat na kontakt, kter˘ je uveden na stfiedisku na‰í MS ââK

R˘mafiov na ulici Palackého 11.

Za v˘bor MS ââK R˘mafiov Vûra Koláfiová

ââK R˘mafiov zve vefiejnost na v˘stavu do vestibulu Mûstské knihovny ve dnech 3. -21. fiíjna

R˘mafiov‰tí skauti na Moravskoslezském jamboree
Zaãala ‰kola, ale i nov˘ skautsk˘

rok a hned druh˘ víkend patfiil

velkému setkání - jamboree

skautÛ celého na‰eho kraje.

Místo pro ãtyfidenní setkání bylo

vybráno stejné jako pfied tfiemi

lety - v Hluãínû, v areálu kempu

zdej‰í ‰tûrkovny. Poãasí bylo

nádherné, a tak spaní ve stanech

nedûlalo nikomu Ïádn˘ problém.

Na 500 skautÛ bylo hned v úvo-

dním ãtvrteãním veãeru za svitu

louãí rozdûleno na ãtyfii skupiny,

z nichÏ kaÏdá dostala svého pa-

trona - mu‰ket˘ra. Cel˘ program

jamboree byl totiÏ motivován

francouzsk˘mi dûjinami 17. sto-

letí.

A tak mûly dûti moÏnost bojovat

o francouzsk˘ trÛn, ãest královny,

zúãastnit se mu‰ket˘rsk˘ch zá-

snub, projít královská opevnûní.

Nejvût‰í pozornost byla upoutána

na aktivity kolem vodní plochy.

AÈ uÏ na lov tuleÀÛ pfiímo z lodí,

velké námofiní bitvy nebo vodní

fotbal. Na sou‰i pak pfiitahovala

pfiedev‰ím lezecká stûna a sítû.

Foto: archiv MO ââK R˘mafiov

Vlevo ãlenka MS ââK R˘mafiov Jana Cimbotová 
Foto: archiv Jana Cimbotová
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Setkání je pfiíleÏitostí pro navázá-

ní nov˘ch kamarádství, ale tfieba

i místem ke konfrontaci progra-

mÛ a náplnû práce vodních skau-

tÛ a suchozemcÛ. Svou poãetnou

úãastí, i pfies nejvût‰í odlehlost od

místa, byli r˘mafiov‰tí skauti

a skautky na jamboree nepfiehléd-

nutelní, za coÏ sklidili v‰eobecn˘

obdiv. Je to mimo jiné dobr˘ ob-

raz práce oddílov˘ch vedoucích.

Díky jim. Loy

Co je to, kdyÏ se fiekne

na téma katastrofy
Taky máte pocit, Ïe se v médiích stále ãas-

tûji objevují zprávy o Ïivelních pohromách

a jejich niãiv˘ch dÛsledcích? Po katastro-

fálním fiádûní vlny tsunami, kterou o loÀ-

sk˘ch Vánocích vyvolalo podmofiské ze-

mûtfiesení v Indickém oceánu a která zpus-

to‰ila rozsáhlé území jiÏní a jihov˘chodní

Asie, se nyní pozornost zpravodajÛ pfiene-

sla do oblasti Mexického zálivu a pfiiléhají-

cích americk˘ch státÛ, kam bûhem posled-

ních dvou mûsícÛ mífií jeden hurikán za

druh˘m. A to pomíjíme kaÏdoroãní lesní

poÏáry, sesuvy pÛdy ãi zemûtfiesení, obje-

vující se v rÛzn˘ch ãástech svûta a zane-

chávající po sobû obrovské materiální ‰ko-

dy i ztráty na lidsk˘ch Ïivotech. Ani mal˘

ãesk˘ státeãek v srdci Evropy se nemÛÏe

cítit úplnû v bezpeãí, byÈ vzdálen od epi-

center tûchto apokalyptick˘ch událostí,

zvlá‰tû vzpomenou-li si jeho obyvatelé na

nedávné moravské i ãeské povodnû.

Co se to dûje? fieknete si moÏná. Bylo tako-

v˘ch pohrom vÏdy tolik, nebo jich pfiib˘vá?

Pfiírodní katastrofy se lidstvu nikdy nevyh˘-

baly, to je jisté, a podle posledních v˘zkumÛ

se napfiíklad ãetnost zmiÀovan˘ch hurikánÛ

dokonce sníÏila, ale pravdou také je, Ïe jsou

mnohem intenzivnûj‰í a niãivûj‰í. O tom, Ïe

nûco není v pofiádku, svûdãí nejen halasné

bytí na poplach ze strany ekologick˘ch akti-

vistÛ, jeÏ tak rádi vypou‰tíme jedním uchem

tam a druh˘m ven, ale rovnûÏ iniciativa na

„dÛvûryhodnûj‰ích“ místech - mezi vûdci

klimatology a vysoce postaven˘mi politiky.

Na druhou fiíjnovou stfiedu vyhlásilo OSN

Mezinárodní den za omezení pfiírodních ka-

tastrof. Zní to trochu podezfiele, témûfi jako

Mezinárodní den za zru‰ení roãních období.

Sotva asi mÛÏeme ovlivnit sopeãnou erupci

ãi pohyb tektonick˘ch desek, jejich aktivitu

mÛÏeme maximálnû pfiedvídat a tím zmírnit

její dopad. Av‰ak není katastrofa jako ka-

tastrofa. Za mnohé si ãlovûk mÛÏe sám.

A není tajemstvím, Ïe jejich spoleãn˘m jme-

novatelem je...

... globální oteplování
Jde o postupnou zmûnu svûtové-

ho klimatu, pfii níÏ prÛmûrná tep-

lota na Zemi stoupá, a to nejen

pÛsobením pfiirozen˘ch procesÛ,

ale také pod vlivem lidské ãin-

nosti. Za posledních 200 let, to

jest pfiibliÏnû od poãátku prÛmy-

slové revoluce, se oteplilo jiÏ

o 0,6 °C, pfiitom nejrapidnûj‰í

nárÛst roãní teploty byl zazna-

menán v 90. letech 20. století.

Pfiepokládá se, Ïe bûhem násle-

dujícího století se nárÛst teploty

je‰tû zrychlí na 1,4 aÏ 5,8  °C.

Pro teplomilného tvora, jak˘m je

i ãlovûk, to mÛÏe znít skoro lá-

kavû, ale vzrÛst prÛmûrné svûto-

vé teploty s sebou pfiiná‰í více

záporÛ neÏ kladÛ.

Oteplení totiÏ neprobíhá rovno-

mûrnû. Severní polokoule se 

otepluje rychleji neÏ jiÏní, kde

zaujímají vût‰í plochu oceány. Na

antarktickém kontinentu se do-

konce ochlazuje. Dochází k vût-

‰ím teplotním rozdílÛm a s nimi

spojen˘m pfiírodním katastrofám,

jako jsou vichfiice, tornáda, huri-

kány, povodnû, vlny veder a su-

cha, poÏáry, snûhové kalamity, tá-

ní ledovcÛ, zvy‰ování hladiny 

oceánÛ, pÛdní eroze v pobfieÏních

a ostrovních zemích. V tropickém

a subtropickém pásu, kde Ïijí nej-

chud‰í státy svûta, pfiiná‰í oteple-

ní jen dal‰í nav˘‰ení uÏ dost vy-

sok˘ch teplot, prodluÏuje se doba

sucha a roz‰ifiují pou‰tû. Naopak

severní oblasti tunder budou vli-

vem oteplení obyvatelnûj‰í pro

ãlovûka, ne uÏ pro zdej‰í chlad-

nomilnou faunu a flóru.

Podle vûdeck˘ch propoãtÛ postih-

nou dÛsledky oteplení patrnû nej-

mírnûji stfiední Evropu. Av‰ak ani

zde nebudeme mít na rÛÏích ustlá-

no, neboÈ dosavadní ãtyfii roãní

období pravdûpodobnû vystfiídají

období dvû - sucho a povodnû. Do

Evropy se díky vy‰‰ím teplotám

pfiestûhují nejen exotické rostliny,

ale také Ïivoãichové vãetnû pfie-

na‰eãÛ nebezpeãn˘ch chorob

(malárie). Hezká vyhlídka, Ïe?

A to je pouze struãn˘ a neúpln˘

v˘ãet dÛsledkÛ globálního oteple-

ní, jeÏ není Ïádn˘m ekologick˘m

stra‰ákem, ale tvrdou realitou.

Kdo za to mÛÏe? No pfiece...

... antropogenní emise
âlovûk potfiebuje pro svou exi-

stenci a rozvoj velké mnoÏství

energie. V souãasnosti ji získá-

vá pfiedev‰ím spalováním fosil-

ních paliv (ropy, uhlí, zemního

plynu). Rostoucí populace na-

víc potfiebuje vût‰í prostor pro

svá sídli‰tû a zemûdûlskou pÛ-

du, kterou zase získává vypalo-

váním lesÛ. Pfiipoãteme-li i dal-

‰í ãinnost, chemické reakce

v prÛmyslové v˘robû apod., vy-

jde nám slu‰n˘ objem antropo-

genních (pÛvodu lidského) 

emisí nepfietrÏitû proudících do

atmosféry, z nichÏ nejzávaÏnûj-

‰í jsou tzv. skleníkové plyny,

které vytváfiejí znám˘ skleníko-

v˘ efekt. Jsou to v prvé fiadû 

oxid uhliãit˘, metan, oxid dus-

n˘ a halogenové uhlovodíky

(freony).

Na produkci tûchto tûÏko odbou-

rateln˘ch plynÛ jsme existenãnû

závislí, je pravdûpodobné, Ïe

v blízké budoucnosti bude jejich

mnoÏství v atmosféfie je‰tû na-

rÛstat. Dá se fiíci, Ïe uÏ teì je po-

zdû, protoÏe i kdybychom nyní

produkci emisí úplnû zastavili,

skleníkov˘ efekt bude trvat je‰tû

nûkolik pfií‰tích století a oteplení

bude pokraãovat nejménû o 3 °C,

neÏ se zastaví. Klimatická zmû-

na je tedy nevyhnutelná, lze ji

pouze zmírnit. Proto není moÏné

pfiestat o omezení emisí usilovat.

Nejv˘znamnûj‰ím projevem této

nutnosti je...

Fota: archiv skautské stfiedisko Na Stráni
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... Kjótsk˘ protokol
Vûdci vûdûli o hrozících klima-

tick˘ch zmûnách jiÏ dávno, uÏ

roku 1979 vyzvali bûhem

Svûtové klimatické konference

prÛmyslové státy, aby sníÏily

produkci emisí. První oficiální

odpovûdí na jejich v˘zvu byla

Rámcová úmluva OSN o zmûnû

klimatu, uzavfiená na Konferenci

o Ïivotním prostfiedí a rozvoji

v Rio de Janeiru roku 1992.

K dokumentu se postupnû pfiipo-

jilo více neÏ 180 zemí svûta.

Pfiíslib omezování produkce ne-

bezpeãn˘ch emisí se v pfií‰tích

letech zaãat pfietváfiet v závaznou

smlouvu obsahující konkrétní li-

mity - Kjótsk˘ protokol, sepsan˘

v roce 1997.

Kjótsk˘ protokol se od poãátku

pot˘kal s nemal˘mi problémy.

Smluvní strany zastupující rÛznû

vyspûlé zemû se dlouho nemohly

shodnout na pfiesn˘ch ãíslech,

o kolik Ïe procent a do jaké doby

se má produkce emisí sníÏit (nej-

radikálnûj‰í návrh znûl 15 % do

roku 2010), a kdyÏ koneãnû do-

‰ly jakés takés shody, byl v˘sle-

dek jednání ze strany ekologÛ

kritizován jako nedostaãující 

(5,2 % do let 2008-2012). A aby

toho nebylo málo, v˘voj v násle-

dujících letech ukázal, Ïe smluv-

ní strany nebudou schopny nebo

ochotny naplnit ani tento kom-

promis.

AutorÛm protokolu bylo jasné,

Ïe boj s produkcí skleníkov˘ch

plynÛ je sice nezbytnû nutn˘, ale

také ekonomicky nároãn˘ a ne-

snadno provediteln˘, a proto do

dokumentu zapracovali tzv. fle-

xibilní mechanismy. PrÛmyslové

státy díky nim mohou s emisemi

vzájemnû obchodovat, vyspûlej‰í

státy mohou investovat do ekolo-

gick˘ch technologií v ménû vy-

spûl˘ch zemích a tím svou ãást 

emisí vykompenzovat apod.

Kromû sniÏování vlastních emisí

mohou smluvní státy splnit svÛj

závazek i tím, Ïe budou roz‰ifio-

vat tzv. propady neboli „pohlco-

vaãe“ skleníkov˘ch plynÛ, pfie-

dev‰ím lesy.

Velkou ránu pod pás dostal smlu-

ven˘, ale stále je‰tû platnosti ne-

nabyv‰í protokol v roce 2001,

kdy jej prezident USA George

Bush z ohledu na americkou eko-

nomiku odmítl ratifikovat. Tím

od smlouvy odstoupil nejvût‰í

svûtov˘ producent skleníkov˘ch

plynÛ. O rok pozdûji ji odmítla

podepsat i Austrálie. Zájem dal-

‰ích v˘znamn˘ch prÛmyslov˘ch

zemí, jako Japonsko, Kanada ãi

Rusko, o smlouvu byl udrÏen jen

za cenu velk˘ch ústupkÛ.

Vzhledem k tomu, jak je globál-

ní oteplení závaÏn˘ problém, pÛ-

sobí Kjótsk˘ protokol jako malá

náplast na otevfiené zlomeninû.

O jeho smyslu mÛÏeme s úspû-

chem pochybovat, ale pokud by-

chom tento, byÈ v dÛsledku nepa-

trn˘, pokus o nápravu vzdali, pfii-

pravili bychom své potomky

o nadûji, Ïe ta podfiezaná vûtev,

na které na‰e slavná civilizace

sedí, tfieba zase nûkdy pfiiroste ke

kmeni. ZN

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

3. 9. - 2. 10. Keramika Jitky
Závi‰kové (Olomouc)

Fotografie Martina Píra (Brno)
Pfiipravujeme novou v˘stavu
VáÏení pfiátelé,

oznamujeme, Ïe ve dnech 8. 10. - 30. 10. bude vystavovat v Galerii

Octopus pfii Mûstském muzeu v R˘mafiovû Petr Václavek (Praha)

specifickou portrétní poãítaãovou grafiku se satirick˘m podtex-

tem. Dal‰í v˘stavu bude instalovat Zdenûk Pfiindi‰ (Olomouc), bu-

de se jednat o osobitou kresbu pastelem spojenou s muchláÏí. 
Galerie Octopus

Úfiad práce v Bruntále vyhla‰uje: Porodníci zvou nastávající rodiãe
na pfiedná‰ku

Porodnicko-gynekologické a no-

vorozenecké oddûlení bruntálské

nemocnice pofiádá pfiedná‰ku pro

rodiãe, ktefií oãekávají pfiíchod

miminka. Zajímav˘ semináfi, na

nûmÏ budou pfiedná‰et porodník,

porodní asistentka i dûtská sestra,

se uskuteãní 6. fiíjna ve 14 hodin

ve velké zasedací místnosti ve

druhém patfie bruntálské polikli-

niky.

Lékafi-porodník vystoupí s pfiís-

pûvkem o tûhotenství a porodu.

Dûtská sestra zase bude pfiedná‰et

o problematice kojení a nastávají-

cím rodiãÛm poradí, jak peãovat

o novorozence. Informace o pfied-

porodní pfiípravû a pohybové prÛ-

pravû v tûhotenství podá pfiítom-

n˘m zku‰ená porodní asistentka.

Na programu nebudou chybût ani

videozáznamy o prÛbûhu tûho-

tenství a porodu. Ti, kdo pfiijdou,

se tak mají moÏnost dozvûdût

spoustu uÏiteãn˘ch informací,

získat cenné rady a nasbírat fiadu

zku‰eností.

Vstup je bezplatn˘. V‰ichni jsou

srdeãnû zváni. Kromû maminek 

a tatínkÛ, ktefií oãekávají pfiíchod

svého potomka, mohou pfiedná‰-

ku nav‰tívit také nastávající ba-

biãky a dûdeãkové ãi dal‰í rodin-

ní pfiíslu‰níci.

Tyto pfiedná‰ky se konají pravi-

delnû 4x roãnû a setkávají se vÏdy

s mimofiádn˘m ohlasem.

Simona Souãková, tisková mluvãí

Program pro poskytnutí finanãního pfiíspûvku ze státního
rozpoãtu v rámci zfiízení nov˘ch pracovních míst pro vybra-
nou skupinu obtíÏnû umístiteln˘ch uchazeãÛ v okrese Bruntál

Základní podmínky pro poskytnutí pfiíspûvku:
• Pracovní místo musí b˘t zfiízeno pro uchazeãe star‰í 50 let, 
evidované a písemnû doporuãené Úfiadem práce v Bruntále a mu-

sí b˘t zfiízeno minimálnû po dobu 12 mûsícÛ.

• Îádosti je moÏno podávat prÛbûÏnû, nejpozdûji v‰ak do 15. 11.
2005. Celková ãástka urãená na tuto v˘zvu je 2 mil. Kã. Po v˘-

‰e uvedeném termínu nebo vyãerpání financí v rámci tohoto

Programu nebudou jiÏ dal‰í Ïádosti pfiijímány.

• Schvalování Ïádostí bude probíhat prÛbûÏnû. Vznik pracovních

pfiíleÏitostí musí b˘t realizován nejpozdûji do 15 dnÛ po obdrÏe-

ní v˘sledku ze schvalovacího fiízení a po uzavfiení dohody.

Vymezení pfiíjemcÛ podpory:
• O zafiazení do programu mÛÏe poÏádat subjekt, kter˘ hodlá rea-

lizovat svÛj zámûr na území bruntálského regionu.

Forma podpory:
• Pfiíspûvek bude poskytnut vybran˘m subjektÛm na úhradu sku-

teãnû vynaloÏen˘ch nákladÛ uskuteãnûn˘ch po podpisu dohody,

spojen˘ch se zfiízením pracovních míst, napfi. na stroje, zafiízení

a vybavení provozovny, a to maximálnû ve v˘‰i 104 000 Kã.
• V pfiípadû vytvofiení více neÏ 10 nov˘ch pracovních míst bude

poskytnut pfiíspûvek na jedno takto zfiízené pracovní místo maxi-
málnû ve v˘‰i 139 000 Kã.

Komule Davidova
Tento impozantnû kvetoucí kefi, kter˘ dorÛstá aÏ do v˘‰ky 5 metrÛ,

mohou v tûchto dnech obdivovat náv‰tûvníci na such˘ch kvûtnat˘ch

zídkách v okolí pavilonu slonÛ Zoologické zahrady Ostrava.

Komule (Buddleia Davidi) je opadav˘ kefi pÛvodem z âíny a kultivar

„African Queen“ (na snímku) dokáÏe vytvofiit temnû fialové laty o ve-

likosti aÏ 25 centimetrÛ. K dne‰nímu dni dokázali evrop‰tí zahradníci

vy‰lechtit témûfi 50 variet a kultivarÛ.                      Stanislav Derlich
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Tréninkové centrum Pradûd, SK SHS Tfiebíã - 1. lyÏafiská ‰kola Pradûd,
Ski klub Opava

IX. roãník závodu

PRADùDÒV LYÎA¤SK¯ DUATLON
Program: 1. 10. 2005 Malá Morávka-Karlov such˘ slalom

2. 10. 2005 Karlova Studánka lyÏafisk˘ pfiespolní bûh

Kategorie: my‰áci 00 a mlad‰í pfiípravka 97,98,99
pfiedÏactvo 95,96 ml. Ïactvo 93,94
st. Ïactvo 91,92 juniofii 86,87,88,89,90
dospûlí 85 a st.

Pfiihlá‰ky: v den závodu do 10.00 v závodní kanceláfii

Ubytování: individuálnû moÏno objednat na chatû Kazmarka, tel.: 554 273 024

Závodní kanceláfi: 1. 10. 2005 bufet u chaty Kazmarka, Malá Morávka-Karlov
2. 10. 2005 Obecní úfiad Karlova Studánka

Program: 1. 10. 2005 2. 10. 2005
10.00 uzávûrka pfiihlá‰ek 10.00 uzávûrka pfiihlá‰ek

prohlídka trati prohlídka trati
10.45 start I. kola 10.45 start
12.00 start II. kola 13.00 vyhlá‰ení v˘sledkÛ
14.30 vyhlá‰ení v˘sledkÛ

Hodnocení: hodnotí se kaÏdá disciplína samostatnû, ãlenové SL âR budou
hodnoceni ve dvojboji souãtem umístûní ve dvou disciplínách,
v pfiípadû shodnosti souãtu rozhoduje such˘ slalom

Upozornûní: závodníci v suchém slalomu musí cel˘ závod absolvovat s lyÏafisk˘mi holemi

Informace: Petr Houser, byt: 568 841 731, kanceláfi: 568 821 731
mobil: 602 719 204, e-mail: tc.praded@praded-info.cz
Radim Vysock˘, byt: 553 612 824, mobil: 737 272 849

âinovníci: fieditel 1. závodu: Radim Vysock˘
fieditel 2. závodu: Petr Houser

Petr Houser, Radim Vysock˘



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT16/2005

28

Sport

RybáfiÛm nepfiálo poãasí
V sobotu 17. a v nedûli 18. záfií se

na Edrovickém rybníku v R˘ma-

fiovû uskuteãnily jiÏ tradiãní pod-

zimní rybáfiské závody pod hla-

viãkou Místní organizace âeské-

ho rybáfiského svazu, sobotní zá-

vod dûtí navíc spolupofiadatelsky

zaji‰Èovalo Stfiedisko volného ãa-

su R˘mafiov.

Sobotní ráno bylo znaãnû chlad-

né, a proto k rybníku pfii‰lo jen

patnáct mal˘ch rybáfisk˘ch nadû-

jí, které se musely zahfiívat ãajem

a fiídit heslem „ChyÈ a pusÈ“. Dûti

ulovily celkem sedmnáct velk˘ch

kaprÛ, z toho tfiináct vrátily na

svobodu. Nejvût‰ím úlovkem se

mohla pochlubit horká favoritka

soutûÏe, loÀská vítûzka Markéta

Îatecká, která ulovila pût kapfií-

kÛ, z nichÏ nejvût‰í mûfiil 47 cm.

Na druhém místû se umístil

Martin Kfiápek se tfiemi kapry

a tfietí místo obsadil Luká‰

·tefani‰in se dvûma kapry. V‰em

rybáfisk˘m benjamínkÛm, ktefií se

zúãastnili závodÛ, vûnovali orga-

nizátofii rybáfiské potfieby a diplo-

my.

V nedûli 18. záfií si to na

„Edroviãáku“ rozdali ostfiílení ry-

báfi‰tí harcovníci, kter˘ch se sjelo

pûta‰edesát. Nejúspû‰nûj‰ím se

stal Karel Bofiek s kaprem délky

47 cm, druh˘ skonãil Stanislav

Janík a na tfietím místû se umísti-

li dva rybáfii Bohumil Páleníãek

a Lubomír Ka‰ãák. JiKo

Ohlédnutí za R˘mafiovskou padesátkou roku 2005
O R˘mafiovské padesátce se toho v pfiedchá-

zejících ãíslech R˘mafiovského horizontu na-

psalo snad více neÏ dost, pfiesto dovolte do-

dat je‰tû pár dal‰ích informací a ãísel. 

30. roãník této akce byl také 1. roãníkem

Evropsk˘ch dnÛ turistiky. Konal se v sobotu

10. záfií a jiÏ tradiãnû se startovalo od

Stfiediska volného ãasu. Sluneãné a teplé po-

ãasí pfiálo v‰em pochodníkÛm i cyklistÛm

a pfiispûlo jak ke zdaru akce, tak i k dobré ná-

ladû v‰ech zúãastnûn˘ch. Byl to za posled-

ních 10 let roãník s nejvy‰‰í úãastí. Pû‰í tu-

risté si mohli vybrat trasy 5, 10, 25, 35 a 50

km s individuálním startem od 6.00 do

10.00. A tak prvními úãastníky byli pánové

Bfietislav Chromec a Antonín Kotaãka, ktefií

vyrazili na trasu 50 km, tfietím byl pan 

J. Svedoník, kter˘ ‰el trasu 25 km.

V 9.00 byl spoleãn˘ start cyklistÛ pod vede-

ním Jaroslava Lachnita st. na trasách 25, 42

a 55 km.

Pfiehled o poãtu startujících:

Pû‰í trasy (km) 5 10 25 35 50
startující 14 23 40 1 9 (z toho 1 pes) celkem 87 pû‰ích

Cyklotrasy (km) 25 42 55
startující 27 21 47 celkem 95 cyklistÛ

dohromady 182 úãastníkÛ

Na pfiípravû a organizaci „50“ se letos podí-

lelo 9 ãlenÛ ‰tábu. Pro srovnání: 1. roãníku

v roce 1976 se zúãastnilo 181 lidí a v‰e pfii-

pravoval 21ãlenn˘ ‰táb.

Letos byl potû‰iteln˘ také vût‰í poãet dûtí

a studentÛ s rodinn˘mi ãi oddílov˘mi kolek-

tivy jak z R˘mafiova a okolí, tak i odjinud.

Startovalo: 30 muÏÛ, 42 Ïen a 14 dûtí.

Kolektivní úãast odjinud: Vrbno pod Pradû-

dem (5), Krnov (9), Olomouc a Brno (3), ze

zahraniãí nepfiijel nikdo. Z R˘mafiova, okolí

a z Bfiidliãné pfii‰lo 39 lidí vãetnû dûtí. Mezi

dlouhodobû stálé úãastníky z pû‰ích turistÛ

patfií jiÏ v˘‰e uvedená trojice, dále J. Dadák

z Lipníku se sv˘m psem a A. Koneãn˘

z R˘mafiova. Na vyjmenování stál˘ch úãast-

níkÛ z fiad cyklistÛ bychom museli jmenovat

pfieváÏnou vût‰inu v‰ech startujících, a tak se

omlouváme, protoÏe by nám nestaãilo vyme-

zené místo. Mûjte proto v‰ichni dík za to, Ïe

jste pfiijeli. V‰ak budou jména startujících ji-

stû uvedena i v seznamu Desetiboje TJ Ji-

skra, kter˘ bude postupnû zvefiejÀovat

i R˘mafiovsk˘ horizont.

Z b˘val˘ch pravideln˘ch pû‰ích úãastníkÛ

chybûli seniofii pan Janíãek z Bludova a pan

PoÏár z Horního Mûsta, drÏitel nejvy‰‰ího tu-

ristického ocenûní - medaile Vojty Náprstka,

kter˘ zemfiel a odboru velmi chybí.

Na obãerstvení a odmûny pro startující pfii-

spûli sv˘mi dary na‰i stálí sponzofii: Elektro

Kotrla, Lékárna 110 Dimitriose Karajannise,

Maso a uzeniny A. Buxbaumová, M + M

Moninec, Potraviny Lazarczyk, R˘mafiovská

pekárna, s. r. o., Mgr. Otto Spitzer,

Îelezáfiství M. âu‰ková a Îelezáfiství P.

Ko‰uliã. Zvlá‰tû musíme jmenovat MûÚ

R˘mafiov, bez jehoÏ finanãní podpory by ne-

bylo moÏné zajistit v˘robu a dodání turistic-

k˘ch známek a pamûtních listÛ. Za krásné

pamûtní listy vdûãíme sl. Evû Kopsové 

a J. Koãandrlemu ml. Dále patfií dík za moÏ-

nost uspofiádání Padesátky vedení Stfiediska

volného ãasu vãetnû pfiípravy propagaãních

materiálÛ, za spolupráci v prÛbûhu akce paní

Helenû Tesafiové ze SVâ, Muzeu R˘mafiov

a zvlá‰tû paní Hanû Vystrãilové, Katce

Továrkové, paní fieditelce Irmû Krejãí, pra-

Vítûzové rybáfisk˘ch závodÛ: zleva Stanislav Janík, Karel Bofiek,
Bohumil Páleníãek a Lubomír Ka‰ãák
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covnicím Mûstské knihovny za spolupráci

pfii instalaci v˘stavy o R˘mafiovské padesát-

ce, panu Jaroslavu Lachnitovi, Láìovi

·ínovi a Jifiímu Koneãnému za zapÛjãení fo-

todokumentace. Uznání si zaslouÏí i ‰táb,

pfiedev‰ím paní V. Táborská a Z. ÎiÏková, na

jejichÏ bedrech pfiedev‰ím leÏela ve‰kerá 

evidence úãastníkÛ. Dûkujeme i v‰em startu-

jícím, ktefií pfii‰li svojí úãastí podpofiit jubi-

lejní roãník R˘mafiovské padesátky.

Byly i pfiipomínky k zamy‰lení; v rámci pfií-

prav v˘stavy byla ãásteãnû opomenuta vãasná

propagace, pfii startu cyklistÛ se muselo dlou-

ho ãekat a hlavnû chybûla trasa 15 km pro pû-

‰í. Do 16. záfií 2006, kdy se má uskuteãnit 

31. roãník R˘mafiovské padesátky, je tfieba

pracovat na nápravû. AÈ nám tedy i v dal‰ím

roãníku pfieje poãasí a slouÏí zdraví.

Za KâT R˘mafiov
Vlasta PoledÀáková, Hana Ka‰parová

1. fiíjna (sobota): 10. bûh na
Pradûd, 9,6 km, pfiev˘‰ení 660

m, prezence od 11.00 - parko-

vi‰tû Hvûzda nad Karlovou

Studánkou, okr. Bruntál; start

13.00, pofiadatel TJ kondiãního

bûhu Liga stovkafiÛ Olomouc,

SKL Stará Ves, kontakt: PhDr.

Miloslav âermák, CSc., tel.: 58

522 48 55, 602 752 447. Závod

je souãástí âeského poháru

v bûhu do vrchu pro rok 2005.

2. fiíjna (nedûle): 22. roã. hor-
ského bûhu na 14 km Stará
Ves - Alfrédka - Stará Ves,

prezence od 9.00 na tréninko-

vém stfiedisku TJ Liga stovkafiÛ

Olomouc (u hotelu Anenská

huÈ), start v 11.00, pofiadatel TJ

kondiãního bûhu Liga stovkafiÛ

Olomouc, SKL Stará Ves, kon-

takt: PhDr. Miloslav âermák,

Csc., tel. 602 752 447.

Pozvánka na tradiãní závody v bûhu HeStaerobik je tu pro vás!

Milé dívky, Ïeny, matky, s koncem léta jsme tu zpátky!

Do tûlocviãny vás zveme, cviãit s vámi zase chceme!

KaÏdé pondûlí a ãtvrtek od 18.00 do 19.00
v tûlocviãnû pod kostelem se na vás tû‰í

StaÀka s Helou

HeStaerobik
pro vás pfiipravuje v mûsíci fiíjnu:

Cviãení pro zdraví a pohodu

TAI -CHI
(cviãení pro pohodu tûla i mysli)

V sobotu 15. fiíjna v tûlocviãnû pod kostelem

od 14.30 do 18.00 povede semináfi 

zku‰en˘ lektor Ing. Karel DoleÏal
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V sobotu 1. fiíjna 2005 v 10.00
se AQUACENTRUM SLUNCE

opût otevfie v‰em milovníkÛm vodních radovánek

NAJDùTE SI SVÉ MÍSTO NA SLUNCI
Aquacentrum Slunce, Jesenická 4, 795 01 R˘mafiov, tel: 554 219 958, 777 273 776

Podrobné informace naleznete na www.hotelslunce.jeseniky.com

Najdete zde:
* plaveck˘ bazén s protiproudem
* dûtské brouzdali‰tû
* finskou saunu
* horkou páru
* whirlpool vanu
* perliãkovou lázeÀ - NOVINKA
* odpoãívárnu
* bar

Nabízíme vám:
• jednorázové vstupné
• permanentní vstupenky
• dárkové poukazy
• moÏnost pronájmu aquacentra

k pofiádání rodinn˘ch oslav
a firemních akcí

Otevírací doba:
Po - Pá 14.00 - 21.00

So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

Kosmetické studio Dana Křížková
vám nabízí tyto služby

Dana Křížková,
náměstí Míru 1269/29, 795 01 Rýmařov

tel.: 777 789 719

Září - říjen sleva 20 % na kosmetické ošetření!
Těším se na vaši návštěvu

▲ rekondiãní a masérské sluÏby pro celé tûlo
▲ kosmetické o‰etfiení pleti

▲ masáže obličeje a dekoltu
▲ mikromasáž očního okolí
▲ čištění pleti, aplikace masek
▲ trvalá na řasy
▲ barvení řas a obočí
▲ denní a večerní líčení
▲ depilace chloupků
▲ poradenství v péči o pleť

▲ prodej kosmetických
přípravků „Oriflame“

▲ speciální péče o aknózní pleť
▲ masáž rukou, parafinové zábaly

Základní ošetření pleti 200 Kč
Ošetření aknózní pleti 150 Kč

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 14. 10. 2005

Uzávûrka vydání

je ve ãtvrtek

6. 10. 2005 do 12 hodin

Budeme oãekávat
va‰e pfiíspûvky!

17/2005

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SSSSKKKKVVVVùùùùLLLLÁÁÁÁ

IIIINNNNVVVVEEEESSSSTTTT IIIICCCCEEEE



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2005

31

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

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: 
179 900 Kã.

VW Passat 1.8
Higline, r. v.
1999, 94 tis.
km, kÛÏe, dig.
klima, ABS, 4x
airbag, el. okna
a zrcátka, pa-
lub. poãítaã, 
Al kola. Cena:
199.000 Kã.

Renault Mégane
Break 1.9 Dci,
r. v. 2002, 85
tis. km, klima,
ABS, 4x airbag,
rádio + CD, el.
okna a zrcátka,
palub. poãítaã,
centrál. Cena:
219.900 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.

Opel Zafira 2.0 Dti
Elegance 74 kW,
CZ, r. v. 2004, 
7 tis. km, v záru-
ce, ESP, ABS, 
4x airbag, rádio +
CD, dig. klima,
centrál, el. okna 
a zrcátka. Cena: 
499.000 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 306 1.9
TD Husky, r. v.
1997, super stav,
133 tis. km, ser-
visní kniha, 2x
airbag, centrál, el.
okna, orig. rá-
dio, ABS, klima.
Cena: 
138 000 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.

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 31. 10. 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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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 !!!
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■ 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

·koda Felicia Pick-Up VAN
PLUS 1.3 LXi, r. v. 1999, imo-
bilizér, taÏné zafiízení. 
Cena: 89 000 Kã bez DPH.

Seat Toledo 1.9 TD SE, 
r. v. 1995, 164 500 km, rádio,
centrál, el. okna, posilovaã fií-
zení. Cena: 98 500 Kã.

Peugeot 306 1.9 SLD 51 kW,
r. v. 1994, 160 800 km, rádio,
centrál, posil. fiízení. 
Cena: 89 500 Kã.

Fiat Punto 55 S 1.1, 1. maj., 
r. v. 1997, 88 500 km, cent-
rál, imobilizér, el. okna. 
Cena: 69 900 Kã.

Volkswagen Transporter 2.5 TDi,
3míst., r. v. 1997, 138 tis. km,
rádio, posil. fiízení, taÏné. 
Cena: 189 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 LXi 50 kW,
CZ, r. v. 1996, centrál, zadní
stûraã, zámek fiadící páky, 
imobilizér. Cena: 48 000 Kã. 

Renault Mégane Coupe 1.6e, r. v.
1996, 106 tis. km, 2x airbag, rá-
dio, imobilizér, posilovaã fiízení, el.
okna, centrál. Cena: 119 000 Kã.
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VW Sharan 1.9 TDi 85 kW, r. v. 2001,
92 400 km, aut. klima, 4x airbag,
ESP, ABS, rádio, taÏné, el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 419 000 Kã.

Renault Mégane 1.5 DCI, r. v. 2003,
85 tis. km, klima, 8x airbag, ABS,
rádio, el. okna a zrcátka, palub.
poã., centrál. Cena: 319 000 Kã.

Ford Fiesta 1.4 16V Zetec, r. v.
1997, 102 tis. km, klima, 2x air-
bag, rádio, imob., posil. fiíz., el.
okna, centrál. Cena: 109 000 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.

Toyota Landcruiser 3.0 TD, 4x4,
3dvéfi., r. v. 2000, 164 tis. km, klima,
2x airbag, taÏné, el. v˘bava, centrál,
CD mûniã ad. Cena: 439 000 Kã.

Opel Astra 1.6 Comfort, 3dvéfi., 
r. v. 1998, 89 tis. km, 4x airbag,
ABS, CD, posil. fiíz., el. a okna,
centrál a dal‰í. Cena: 168 000 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 1.4 MPi 50 kW,
CZ, r. v. 2000, 100 200 km,
airbag, rádio, imob., posil. fií-
zení. Cena: 168 500 Kã. 

·koda Octavia 1.6i 75 kW, 
1. maj, CZ, r. v. 2003, 95 tis. km,
2x airbag, ABS, rádio, imob., po-
sil. fiízení. Cena: 279 000 Kã.

· - Fabia Combi 1.9 SDi 47 kW,
r. v. 2001, 122 tis. km, imobilizér,
posil. fiíz., taÏné, airbag, rádio.
Cena: 169 000 Kã.

·koda Felicia Combi 1.6 LX 55
kW, r. v. 1997, 96 600 km, rádio,
venkovní teplomûr, stfie‰ní okno,
tónovaná skla. Cena: 98 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 LXi 50 kW, CZ,
r. v. 1998, 99 400 km, rádio,
centrál, imob., pfiídavné svûtla,
el. zrcátka. Cena: 89 000 Kã.

Peugeot 106 1.5 D, 3dvéfi, 1. maj.,
r. v. 1999, 111 tis. km, posil. fiíz.,
el. okna, imobilizér, rádio, centrál-
ní zamykání. Cena: 79 900 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.

Citroen Saxo 1.0i, 3dvéfi, 
r. v. 1998, 112 tis. km, cent-
rál, imobilizér, el. okna. 
Cena: 109 000 Kã.

Ford Transit 2.4 TDi valník 
DOKA, 7 míst, r. v. 2002, 42 tis.
km, airbag, imob., posil. fiíz., taÏ-
né. Cena: 359 000 Kã bez DPH.

·koda Fabia Combi 1.4 MPi 50 kW,
r. v. 2002, 76 600 km, airbag, rádio,
centrál, imob., posil. fiíz., zámek
fiad. páky. Cena: 198 000 Kã.

!!! A TO V·E JAKO BONUS !!!

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


