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Téma vydání

R˘mafiov nav‰tívili kraj‰tí úfiedníci
Hejtman kraje vyslechl kritiku na zaostalost regionu

Bylo by bláhové domnívat se, Ïe

do prÛmyslové zóny R˘mafiova

se pohrnou investofii a budou ne-

doãkavû pfie‰lapovat pfied „brana-

mi mûsta“, aÏ je radnice milostivû

vpustí dovnitfi. Bylo by rovnûÏ

naivní oãekávat, Ïe vysoce kvali-

fikovaní odborníci nejrÛznûj‰ích

profesí se usídlí v mikroregionál-

ních firmách, aniÏ by mûli pfiipra-

veny obstojné podmínky. KaÏd˘,

kdo se alespoÀ zãásti zajímá o dû-

ní ve mûstû, potaÏmo v okolí,

a nemá ‰átek na oãích, vidí, Ïe na

komunikace spojující okolní svût

s regionem R˘mafiovska vyjíÏdûjí

místní dopravci s nejvût‰ím sebe-

zapfiením a skfiípáním zubÛ. Nic

jiného jim v‰ak nezb˘vá, jsou nu-

ceni finální produkty ãi suroviny

zdej‰ích firem vozit do dcefiin˘ch

spoleãností nebo na dal‰í zpraco-

vání. Na pÛdû firmy RD

R˘mafiov tyto a jim podobné kri-

tické názory zaznûly z úst podni-

katelÛ a starostÛ R˘mafiovska,

které pfiijel ve stfiedu 9. ãervna

vyslechnout hejtman Moravsko-

slezského kraje Ing. EvÏen

To‰enovsk˘.

Generální fieditel firmy RD

R˘mafiov Ing. Jifií Pohloudek fie-

kl, Ïe firma je bytostnû spjata

s r˘mafiovsk˘m regionem. „Po-
kud má b˘t ov‰em firma úspû‰ná
na evropském trhu, tak se pfiedpo-
kládá, Ïe bude za námi siln˘
a ambiciózní region. Je moÏné
expandovat v problémovém regi-
onu? Na tuto otázku si musí od-
povûdût kaÏd˘ sám,“ zdÛraznil

Jifií Pohloudek a doplnil, Ïe jen

firma RD posílá na naprosto ne-

sjízdné a havarijní komunikace

‰edesát plnû naloÏen˘ch kamionÛ

t˘dnû. ¤editel Pohloudek zmínil

také velk˘ problém nezamûstna-

nosti v na‰em regionu a s lehkou

ironií pfiiblíÏil pohled okolního

svûta na ná‰ region na pfiíkladu

filmové produkce: „V Beskydech
se toãí oscarové snímky, u nás jen
Divoké vãely.“ A právû v image

místního území spatfiuje Jifií

Pohloudek nedostateãnou práci

politické samosprávy, aÈ uÏ mûst-

ské, okresní nebo krajské, která

dostateãnû nezviditelÀuje zdej‰í

region a nesnaÏí se prezentovat

jeho pozitiva. Za pfiíklad se podle

fieditele dává dfievozpracovatel-

sk˘ závod v Paskovû. Ov‰em na

to, Ïe podobn˘ komplex jiÏ exis-

tuje na R˘mafiovsku deset let, se

zapomíná. A Ïe funguje velmi ús-

pû‰nû, o tom svûdãí fakt, Ïe

v souãasné dobû se „vytáhl“ na

evropskou úroveÀ. „Existuje zde
cel˘ zpracovatelsk˘ fietûzec dfieva
a finálních produktÛ. Poãínaje
firmou Katr ve Staré Vsi jako
zpracovatelem suroviny, pfies fir-
mu Karde, která v sobû soustfie-

ìuje jednu z nejvût‰ích kapacit
v âeské republice ve v˘robû oken
a stavebnû-truhláfisk˘ch prvkÛ,
dále firmu Kasard, druhou nej-
vût‰í firmu v âR na v˘robu inter-
iérov˘ch dvefií a schodi‰È, a rov-
nûÏ druhou nejvût‰í firmu v âR -

Hranex Bílãice zab˘vající se le-

pen˘mi prvky, konstrukcemi
a vazníky, a konãe firmou RD
R˘mafiov, která tyto produkty ãás-
teãnû zpracovává a vyuÏívá. V fie-
tûzci pracuje více jak tisíc lidí
a produkce dosahuje pfies dvû
a pÛl miliardy korun,“ upfiesnil

fieditel Pohloudek.

Hejtman EvÏen To‰enovsk˘

upfiímnû podûkoval za názor a fie-

kl, Ïe i zfiejmé nev˘hody mohou

b˘t zdánliv˘mi a lze je vyuÏít

k prospûchu rozvoje regionu.

Nezamûstnanost neumí fie‰it hejt-

man ani starostové, to umí jen fir-

my. „Dotace pfiitom zdegenero-
valy tento region na „bramboráfi-
sk˘“ a dostaly ho tam, kam jsme
nechtûli,“ fiekl hejtman a doplnil,

Ïe kraj nepfiijde s geniální my‰-

lenkou na oÏivení regionu, ale

mÛÏe pomoci dobr˘m projektÛm.

¤e‰ení s rekonstrukcí silnic v re-

gionu vidí v úvûru, kter˘ si kraj

vezme z Evropské investiãní ban-

ky. DÛleÏité je, aby stavby byly

technicky pfiipraveny. „A je taky
úplnû jedno, zda území spadá pod
Olomouck˘ nebo Moravskoslez-
sk˘ kraj. Jsme tak malá zemû, Ïe
je to úplnû fuk. Vím, Ïe lidé vní-
mají citové vazby, ale zda ãlovûk

spadá pod toho ãi onoho úfiední-
ka, to je úplnû jedno, dÛleÏité je,
jak rozjet byznys, nikoli vstupem
investorÛ, ale jak zajistit kapitá-
lov˘ vstup, kter˘ bude zajímav˘
z hlediska rozvoje. A politická
sféra, ta má vytváfiet prostor pro
zmínûn˘ kapitál,“ reagoval hejt-

man To‰enovsk˘ na fieditele

Pohloudka.

V diskusi vystoupili dal‰í podni-

katelé a starostové, aby se podûli-

li o mikroregionální problémy.

Byla otevfiena debata o potfiebû

vyuÏít potenciál LesÛ âeské re-

publiky v kraji pro rozvoj regio-

nu, aby zisk nebyl pfieléván ji-

nam. Ing. Franti‰ek Pfiíkazsk˘,

zastupující firmu Silva servis ve

Staré Vsi, znovu upozornil na ka-

tastrofální stav silnic. „Do
Îìárského Potoka se jen stûÏí dá
pfiijet osobním vozem, pfiitom na
Katr pfiijíÏdí dennû dvanáct kami-
onÛ plnû naloÏen˘ch dfievní hmo-
tou a dennû jich dvanáct odjíÏdí
s v˘robky,“ pfiiblíÏil problém zá-

stupce Silva servisu.

Byla otevfiena také otázka ‰kol-

ství a zdravotnictví. Starosta mûs-

ta R˘mafiova Petr Klouda zdÛraz-

nil dÛleÏitou provázanost a závis-

lost jednotliv˘ch odvûtví - do-

pravní dostupnosti, ‰kolství,

zdravotnictví. „Díky fiídkému o-
sídlení je v na‰em regionu velká
provázanost jednotliv˘ch sloÏek
na sebe. KdyÏ padne jedno, pad-
ne s urãit˘m ãasov˘m odstupem
i druhé. Napfiíklad nemocnice ve
mûstû zamûstnává asi dvû stovky
pracovníkÛ. Kdyby se mûla zru‰it,
bylo by to pro R˘mafiov asi totéÏ,
jako kdyby mûla padnout Nová
huÈ v Ostravû,“ zdÛraznil staros-

ta. O zdravotnictví se hejtman vy-

jádfiil, Ïe je to v souãasnosti nej-

Starostové obcí a mûst, zleva: Ing. Miroslav Pospí‰il - M. ·táhle, Petr
Pecha - M. Morávka, Ladislav Velebn˘ - D. Moravice a Josef Hercig
- Krnov

Ing. Petr Klouda, Ing. EvÏen To‰enovsk˘

Podnikatelé a majitelé firem



V pondûlí 14. ãervna zavítala do

R˘mafiova v souvislosti s blíÏí-

cím se v˘bûrov˘m fiízením na

post fieditele Stfiedního odborné-

ho uãili‰tû a Odborného uãili‰tû

R˘mafiov námûstkynû hejtmana

Moravskoslezského kraje a ‰éfka

resortu ‰kolství PhDr. Jaroslava

Wenigerová, aby se v doprovodu

místostarosty Ing. Jaroslava Kaly

a fieditelky SOU a OU R˘mafiov

Ing. Soni Kováfiíkové seznámila

s celkov˘m stavem uãÀovského

‰kolství v na‰em mûstû.

Námûstkynû projevila okrajovû

zájem také o informace ze základ-

ního a soukromého ‰kolství ve

mûstû. „¤editelé ‰kol v men‰ích
obcích jsou v mnoha pfiípadech
progresivnûj‰í a aktivnûj‰í neÏ ve

vût‰ích mûstech,“ podotkla a Ïivû

se zajímala o právû probíhající zá-

vûreãné zkou‰ky oboru Opraváfi

zemûdûlsk˘ch strojÛ.

Jen pro pfií‰tí ‰kolní rok

2004/2005 bylo pfiijato do prvních

roãníkÛ na stfiední odborné uãili‰-

tû pûtasedmdesát ÏákÛ, z toho tfii-

cet pro obor Kuchafi-ãí‰ník, tfiicet

pro obor Opraváfi zemûdûlsk˘ch

strojÛ a patnáct pro obor Kuchafi-

ské práce. Do ‰koly dojíÏdí dennû

mnoho dûtí i z okolních obcí, kde

je vysoké procento nezamûstna-

nosti.

Velkou neznámou do budoucna

v‰ak i nadále zÛstává otázka slou-

ãení ãi neslouãení uãÀovského

‰kolství s Gymnáziem R˘mafiov.

Námûstkynû Wenigerová se vy-

jádfiila ve smyslu slouãení stfiední-

ho ‰kolství: „Pro SOU a OU bu-
de vhodné Ïádat o lyceum, a po-
kud se slouãení s gymnáziem ne-
podafií uskuteãnit a ‰koly zÛsta-
nou samostatn˘mi, musí si mana-
gement ‰kol uvûdomit, Ïe
R˘mafiov není Ostrava a Ïe by
kantofii pobírali jen tarifní platy.“
Doãasná fieditelka SoÀa Ková-

fiíková informovala námûstkyni,

Ïe zájem o dokonãení ãi roz‰ífiení

vzdûlání mají i star‰í uchazeãi se

základním vzdûláním. Námûst-

kynû doporuãila okamÏitû vyuÏít

moÏnosti a poÏádat krajsk˘

úfiad o udûlení statutu pro

v˘uku rekvalifikací. „Pro
‰kolu by bylo vhodné oboha-
tit vzdûlávací program kro-
mû uãÀovské nabídky oborÛ
o dal‰í moÏnosti studia na
novû vzniklé stfiední odborné
‰kole, dále pak umoÏnit ná-
stavbu v oboru a rekvalifi-
kaãní studium,“ vyjádfiila se

ke zmûnû systému Jaroslava

Wenigerová. ¤editelka SoÀa

Kováfiíková uvedla, Ïe

s tímto zámûrem ‰kola poãí-

tá, kromû toho se v‰ak na-

sk˘tá dal‰í moÏnost roz‰ífie-

ní v˘uky ve ‰kole, a to formou te-

oretického vzdûlávání v oboru

Taviã-valcífi pro firmu AL IN-

VEST Bfiidliãná. Praxi by si pak

zajistila firma sama, popfiípadû

v rámci dílãí spolupráce se ‰ko-

lou.

Krátce zavítala námûstkynû i do

odborn˘ch dílen uãili‰tû v Jamar-

ticích. Seznámila se s ãinností od-

borného v˘cviku jednotliv˘ch o-

borÛ, prohlédla si sociální a hygi-

enické zázemí, které by si podle

jejího názoru zaslouÏilo renovaci.

Stejn˘ názor vyslovila pfii pohle-

du na zastaralé stroje a zafiízení,

se kter˘mi uãni pracují. Podotkla,

Ïe k tomu úãelu slouÏí dotaãní

program na obnovu strojÛ pro od-

borné vzdûlávání, a doporuãila,

aby vedení ‰koly podalo Ïádost

o tuto dotaci. Jen v leto‰ním roce

schválil kraj pro tento dotaãní

program 4,5 mil. korun. „Moc
dobfie vím, o ãem mluvím. Sama
jsem vyuãovala dvacet let v uã-
Àovském ‰kolství, v oboru staveb-
nictví,“ prozradila na sebe ná-

mûstkynû Wenigerová, která po

exkurzi nav‰tívila také jídelnu

‰koly, ve které právû probíhaly

zkou‰ky ÏákÛ tfietího roãníku 

oboru Kuchafi-ãí‰ník. Skvûlá obs-

luha, je‰tû lep‰í strava, to byl zá-

Ïitek, kter˘ byl ohodnocen ná-

mûstkyní kraje na v˘bornou.

A coÏ teprve zku‰ební komisí.

„AÈ sem pfiijde dívka, co polévku
vafiila,“ zaznûlo z úst námûstky-

nû - jako v té pohádce O princez-

nû se zlatou hvûzdou na ãele.

Îákynû Zuzana Cicková pfii‰la,

aby se s vzácnou náv‰tûvou po-

dûlila dokonce i o recept na v˘-

bornou pórkovou polévku, kter˘

si Jaroslava Wenigerová sama

vyÏádala.

Po vydafieném obûdû se uskuteã-

nilo setkání se starostou mûsta,

pfii nûmÏ si zástupci mûsta a kra-

je vzájemnû vymûnili poznatky

a informace z uãÀovského

a stfiedního ‰kolství. Námûstkynû

v závûru pracovního jednání kon-

statovala, Ïe na‰e mûsto a okolí je

natolik velkou oblastí, Ïe by zde

stfiední ‰kolství mûlo zÛstat za-
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mÛÏe pfiedstavit. V̆ daje státního

rozpoãtu na nûj ãiní 186 miliard

korun roãnû a pravdûpodobnû do-

chází k dal‰ímu nárÛstu. „Je ka-
tastrofa, pokud se drÏí nemocni-
ce, aby zajistila zamûstnanost,“
fiekl hejtman To‰enovsk˘ s tím,

Ïe kvalitu péãe zaruãuje i poãet

v˘konÛ a s nimi erudice zdravot-

ního personálu. Jedinû ve specia-

lizaci nebo pfiechodu na ambu-

lantní reÏim vidí budoucnost ma-

l˘ch nemocnic. Obecnû platí, Ïe

uÏ dávno není rozhodující vzdá-

lenost. „VÏdycky bude v˘hodnûj-
‰í, aby se pacient dostal na speci-
alizované pracovi‰tû, to ov‰em
neznamená, Ïe budou existovat
jen fakultní nemocnice.
Nemocnice v R˘mafiovû, a teì mû
neberte váÏnû, se mÛÏe napfiíklad
pohybovat v byznysu oãních ope-
rací a pro pacienta bude v˘hod-
nûj‰í, aby byl pfievezen na oãní o-
peraci tam,“ ukonãil debatu

o zdravotnictví hejtman.

Podle EvÏena To‰enovského je

velmi sloÏitá rovnûÏ problemati-

ka ‰kolství. Kraj je podfiízen mi-

nisterstvu, prostor je omezen˘

a nejvût‰í problém hejtman vidí

ve znaãné svázanosti nejrÛznûj‰í-

mi pfiedpisy, mezi kter˘mi se vel-

mi ‰patnû hledá ãistá ekonomika.

„Za totální nonsens povaÏuji zfii-
zování dal‰í vysoké ‰koly v tomto
regionu - z dÛvodu absence kva-
litních odborníkÛ a vysoko‰kol-
sk˘ch kantorÛ. Dodnes pfiedná‰e-
jí na vysok˘ch ‰kolách manage-
mentu a podnikání stejní kantofii,
ktefií mû kdysi zkou‰eli z politické

ekonomie socialismu. ¤íkám to
jako pfiedseda správní rady
Vysoké ‰koly báÀské,“ rozhofiãil

se hejtman To‰enovsk˘ a dodal,

Ïe v souãasnosti proÏívá vysoké

‰kolství velmi tûÏkou krizi vnitfiní

erudice vlastních kantorÛ.

„Ná‰ kraj je natolik krásn˘
a úÏasn˘, Ïe je jen na nás, jak
vyuÏijeme toho, co nám nabízí,“
rozlouãil se na závûr s podnika-

teli a starosty a vybídl je k pod-

nûtn˘m projektÛm s tím, Ïe je

kraj pfiipraven najít vÏdy spoleã-

Námûstkynû hejtmana Jaroslava Wenigerová nav‰tívila r˘mafiovské uãili‰tû

Stfiední odborné uãili‰tû a Odborné uãili‰tû v R˘mafiovû
Julia Sedláka 16

pfiijme do pracovního pomûru
od 1. 9. 2004

mistra/mistrovou odborného v˘cviku pro obor
„Kuchafi-ãí‰ník pro pohostinství“.

PoÏadavky: vzdûlání - vyuãen v oboru
- úplné stfiední vzdûlání

- doplÀkové pedagogické studium vítáno

Písemné Ïádosti doplnûné Ïivotopisem zasílejte
na v˘‰e uvedenou adresu do 31. ãervence 2004.
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Aktuálnû z mûsta

Rada mûsta: ‰koda na shofielé bytovce
se vy‰plhala na 7 milionÛ

Info-stfiedisko bude mít
samoobsluÏnou poãítaãovou jednotku

V pondûlí 14. ãervna se uskuteãnilo
fiádné zasedání rady mûsta, která pfii-
jala celkem devûtadevadesát usnese-
ní, z nichÏ ‰estapadesát mûlo charak-
ter doporuãení pro jednání zastupitel-
stva mûsta.
PfieváÏná vût‰ina pfiijat˘ch usnese-

ní byla svou povahou z oblasti ma-

jetkov˘ch záleÏitostí. Jednalo se

zejména o zámûry pronájmu po-

zemkÛ nebo jejich ãástí, o zámûr

pfiechodu práva nebo ukonãení

smlouvy o pronájmu ãi zmûnu ná-

jemce pozemku. Radní schválili

v˘pÛjãku objektu ã. p. 35 ve

Stránském spoleãnosti Sovinecko,

o. p. s., vzali na vûdomí v˘povûì

z nájmu nebytov˘ch prostor na

Palackého ulici ã. 11 danou firmou

ETAS a schválili v˘povûì z ná-

jmu nebytov˘ch prostor na

Husovû ulici ã. 5 a ve Stránském

Kalendáfi celomûstsk˘ch akcí je aktualizo-
Rada mûsta vzala na vûdomí aktualizaci Kalendáfie celomûstsk˘ch

akcí na II. pololetí roku 2004. S jeho konkrétní podobou a pln˘m znû-

ním seznámíme ãtenáfie v pfií‰tím vydání novin.

Splnûním podmínek dotaãního

titulu na moÏnost získání sa-

moobsluÏné poãítaãové jednot-

ky (informaãního kiosku)

v rámci zahraniãní podpory

Evropsk˘ch spoleãenství k roz-

voji turistického informaãního

systému Moravskoslezského

kraje se mûstu podafiilo uvede-

n˘ systém pro mûstské a turis-

tické informaãní stfiedisko zís-

kat. Informaãní kiosek bude

mûstu pfienechán bezplatnû 

k uÏívání na dobu pûti let ode

dne podpisu Smlouvy o v˘-

pÛjãce a o budoucí darovací

smlouvû. Po uplynutí pûti let

bude info-kiosek pfienechán

mûstu formou daru. O jeho 

údrÏbu, funkãnost a aktualizaci

informací bude dbát Mûstské

a turistické informaãní stfiedis-

ko na námûstí Míru ã. 13. Rada

mûsta uzavfiení Smlouvy o v˘-

pÛjãce a o budoucí darovací

smlouvû s Moravskoslezsk˘m

krajem na informaãní kiosek

schválila.

V˘stavba, nebo jen demolice?
Firma, která zpracovala znaleck˘ posudek

vyhofielé ubytovny na tfiídû HrdinÛ 56, dospû-

la po odeãtení nezniãené ãásti objektu k zá-

vûru, Ïe v˘‰e ‰kody dosáhla v˘‰e 7 milionÛ

korun. Vypl˘vá to ze zprávy, kterou pfiedloÏi-

la na jednání rady mûsta fieditelka Bytermu

Ing. Lenka Vavfiiãková. Aby bylo mûsto

schopno dÛm znovu postavit, musí vyuÏít

moÏnosti dotace z ministerstva pro místní

rozvoj z programu podpory v˘stavby nájem-

ních bytÛ. Podmínky by pfiitom byly stejné

jako napfiíklad u dosud realizovan˘ch pÛd-

ních vestaveb s tím, Ïe dotace by dosáhla ma-

ximální v˘‰e 550 tisíc Kã na jednu bytovou

jednotku. Otázkou v‰ak zÛstává, zda bude de-

molice objektu souãástí zadání na stavbu no-

vého domu. Tím ov‰em dojde ke zdrÏení, pro-

toÏe v˘herce v˘bûrového fiízení bude znám po

del‰í dobû - praví se ve zprávû. Informaci

o demolici a v˘stavbû objektu na tfiídû HrdinÛ

56 vzala rada mûsta na vûdomí. JiKo

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: 15. srpna 2004

Pracovní úvazek: 1,0

Platová tfiída: 9 - 11

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch

celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ v platném znûní.

Jiné poÏadavky: poÏadované vzdûlání vysoko‰kolské pfiípadnû stfiedo‰kolské, zvlá‰tní odborná zpÛsobilost podle zákona ã.312/2002 Sb.

a praxe ve státní správû ãi samosprávû v˘hodou, znalost práce na poãítaãi (Word, Excel, Outlook), odpovûdnost 

a preciznost, organizaãní schopnosti, schopnost jednat s lidmi, fiízení motorového vozidla skupiny B, orientace 

zejména v následujících právních pfiedpisech:

• zákon ã. 71/1967 Sb., o správním fiízení (správní fiád), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ;

• zákon ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ;

• zákon ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a zejména 

vyhl.ã. 30/2001 Sb., kterou se provádûjí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a fiízení provozu 

na pozemních komunikacích;

• zákon ã. 111/1994 Sb., o silniãní dopravû v platném znûní;

• zákon ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znûní.

Písemná pfiihlá‰ka uchazeãe dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;

• datum a místo narození uchazeãe;

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

• místo trvalého pobytu uchazeãe;

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka;

• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
- Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se správních ãinností;

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost 

vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením;

- ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání;

- osvûdãení a ãestné prohlá‰ení podle zákona ã.451/1991 Sb.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov, nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 12. 7. 2004

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky:  12. 7. 2004

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch zájemcÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132.

Tajemník Mûstského úfiadu v R˘mafiovû
vyhla‰uje

v˘bûrové fiízení
dle zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ v platném znûní,

na funkci:
vedoucího odboru dopravy a silniãního hospodáfiství
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Jak jsme volili kandidáty do Evropského parlamentu
Zpracování v˘sledkÛ voleb do Evropského parlamentu skonãilo

Byli jste u voleb
do Evropského parlamentu?

V prvních ãesk˘ch volbách do

Evropského parlamentu, které se

konaly 11. a 12. ãervna, zvítûzila

neúãast. V pátek mûli obãané

moÏnost hlasovat od 14.00

do 22.00 hodin a v sobotu

od 8.00 do 14.00 hodin. Lidé ne-

volili ani srdcem, ani hlavou, vo-

lili nohama.

Nûktefií v‰ak,

a tûch bylo jen

28,32 procent,

svou obãanskou

odpovûdnost ne-

nechali doma

a k volbám opra-

vdu pfii‰li. Podle

koneãn˘ch v˘-

sledkÛ se pro-

cento voliãÛ,

kte-fií se voleb

nezúãastnili, vy‰plhalo, troufám

si fiíci, na historick˘ch 71,68 pro-

cent.

V takové situaci se nedá oãeká-

vat nic jiného neÏ vítûzství kraj-

ních pólÛ. Nejlep‰ího v˘sledku

dosáhla ODS s 30,04 procenty

a KSâM s neuvûfiiteln˘mi 20,26

procenty.

Vládní strany zaznamenaly vel-

k˘ odliv pfiíznivcÛ. KfiesÈan‰tí

demokraté a lidovci získali pou-

h˘ch 9,57 procent, sociální de-

mokraté dokonce jen 8,78 pro-

cent hlasÛ. Dal‰í strany zasedají-

cí v parlamentu dopadly je‰tû

hÛfie. Spoleãná kandidátka Unie

liberálních demokratÛ, na níÏ se

vedle Unie svobody - Demokra-

tické unie (US-DEU), Obãanské

demokratické aliance (ODA)

a Liberální reformní strany

(LiRA) objevilo i ‰est kandidátÛ,

které navrhla Cesta zmûny (CZ),

získala 1,69 procent. Kromû par-

lamentních stran se do Evrop-

ského parlamentu prosadila je‰-

tû dvû sdruÏení, která v názvu

nesou slovo „nezávislí“, a to

SNK sdruÏení nezávisl˘ch

a Evrop‰tí demokraté s 11,02

procenty a Nezávislí s 8,18 pro-

centy hlasÛ.

Úãast voliãÛ v r˘mafiovském re-

gionu byla je‰tû niÏ‰í neÏ celore-

publikov˘ prÛmûr - dosáhla

23,16 procenta, v samotném

mûstû R˘mafiov pfii‰lo k urnám

jen 19,91 procent voliãÛ.

Nejvy‰‰í úãast pfiitom zazname-

nal okrsek ãíslo 8 (28,51 %), je-

hoÏ volební komise sídlila ve

velkém sále Stfiediska volného

ãasu, naopak nejmen‰í zájem vo-

liãÛ se projevil v okrsku ãíslo 

9 (14,15 %) v Ondfiejovû.

Volební v˘sledky v okrese

Bruntál se rovnûÏ li‰í od celore-

publikov˘ch. S 29,3 % zvítûzila

Komunistická strana âech a Mo-

ravy, zatímco Obãanská demokra-

tická strana získala 24,6 % hlasÛ.

Na tfietím místû skonãili vládní

sociální demokraté s 10,53 %

a v tûsném závûsu za nimi

Nezávislí s Vladimírem

Îelezn˘m v ãele s 9,48 %. JiKo

V pondûlí 14. ãervna pfiesnû v sedm hodin a deset minut ráno pfii-

‰el prostfiednictvím pfiebíracího místa âeského statistického úfiadu

(âSÚ) zápis o hlasování z posledního volebního okrsku. âSÚ tak

po devíti hodinách uzavfiel zpracování v˘sledkÛ historicky prv-

ních voleb do Evropského parlamentu na území âeské republiky.

V˘sledky hlasování jsou vefiejnû k dispozici na volebním serve-

ru âSÚ www.volby.cz.

Roman Prorok, tiskov˘ mluvãí pfiedsedy âSÚ

sloupek

Úspû‰né pfiistání kosmonautovo -

v kfiesle Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu

jsou za námi. Za âeskou republiku

do nûj kandidovala pûkná fiádka

zájemcÛ o bruselské kfieslo - poli-

tikÛ, ekonomÛ, právníkÛ, intelek-

tuálÛ, podnikatelÛ, dûlníkÛ, dÛ-

chodcÛ, ekologick˘ch aktivistÛ, 

umûlcÛ a dal‰ích nad‰encÛ. KaÏd˘

se za‰tiÈoval nûjakou tou ideou

a odhodláním hájit (své ãi v‰eo-

becné) politické zájmy na poli

sjednocené Evropy a snaÏil se toto

své upfiímné odhodlání co nejpfie-

svûdãivûji sdûlit i voliãÛm.

Nakolik vlaÏná odpovûì následo-

vala, je uÏ známo. Nicménû jména

nûkter˘ch kandidátÛ zÛstanou bez

ohledu na v˘sledek voleb dozajis-

ta uchována v Ïivé pamûti nás

v‰ech.

Katefiinû Bochníãkové alias Nofie

Baumbergerové alias Dolly Buster

nepomohly do parlamentu ani její

vnady, ani sláva (nejvût‰í prefe-

rence mûla údajnû mezi chovanci

ãesk˘ch vûznic), Viktorovi

KoÏené-mu ani jeho donebevola-

jící drzost, Jifiímu Dûdeãkovi

a Jaroslavu Hutkovi ani svat˘

Václav, ov‰em nûkolik celebrit se

pfieci jen prosadilo. V prvé fiadû

nûkdej‰í generální fieditel Novy,

soudnû (ne)stíhan˘ Vladimír

Îelezn˘, jemuÏ mediální populari-

ta vynesla nejprve kfieslo v senátu,

a nyní dokonce v Evropském par-

lamentu. Îelez-n˘, jejÏ by ãe‰tí lé-

kafii mohli dávat za pfiíklad pacien-

tÛm jako ãlovûka, kter˘ cílevûdo-

mû posiluje svou 

imunitu, je záfin˘m dokladem to-

ho, co nebo kdo v‰echno se mÛÏe

skr˘t pod hlaviãku Nezávisl˘ch

(nezávislost = sebestfiednost, pro-

spûcháfiství, kariérismus ???). Zdá

se, Ïe doba Îelezného experimen-

tÛ, co v‰echno televizní národ sne-

se, je‰tû neskonãila.

Do Bruselu jej bude následovat

dal‰í novácká superstar - Jana

Bobo‰íková, která patrnû bûhem

moderování politick˘ch diskusí

dospûla ke zralé úvaze, Ïe lep‰í

neÏ okfiikovat neukáznûné, protfie-

lé a absolutnû neschopné politiky

bude, kdyÏ vezme celou vûc do

vlastních rukou. „Pfiestup“ se jí

docela vyplatil, kampaÀ slibující

nápravu v‰ech chyb dosavadní po-

litické reprezentace zabrala.

Ov‰em skuteãné smûfiování

Îelezného lady po politické dráze

si budou moci voliãi ovûfiit teprve

dodateãnû. Dosud se pohybovala

po druhé stranû barikády, v mís-

tech, kde není pfiípustné projevo-

vat nûjak˘ politick˘ postoj, tedy

v oblasti dejme tomu objektivní

Ïurnalistiky. Ani z pfiedvolební

kampanû Bobo‰íkové se toho

mnoho konkrétního o jejích názo-

rech vyãíst nedalo. Nicménû jedna

z jejích rad voliãÛm byla velice

pouãná: „Nevûfite tolik nûkter˘m

novináfiÛm a politikÛm!“ Dobrá

rada nad zlato.

A koneãnû je tu poslední hvûzda,

ta nejzáfiivûj‰í. První ãesk˘ kos-

monaut Vladimír Remek. Aãkoliv,

jak neustále zdÛrazÀuje, není ãle-

nem Ïádné strany, kandidoval za

komunisty a díky jejich volební-

mu úspûchu hladce pfiistál pfiímo

do kfiesla evropského poslance.

Zda mu vesmírná zku‰enost doda-

la potfiebného nadhledu, se mÛÏe-

me jen domnívat, stejnû jako to,

zda se jeho kandidatura v˘znam-

nûji podílela na skvûlém umístûní

rud˘ch euroskeptikÛ (Remek byl

podle odhadÛ ãtvrt˘m nejãastûji

volen˘m kandidátem vÛbec). Je ji-

stû moÏné, Ïe i b˘val˘ astronaut

mÛÏe b˘t dobr˘m politikem.

Pfiinej-men‰ím stejnû dobr˘m jako

spravedlnosti unikající b˘val˘ fie-

ditel televize, b˘valá moderátorka

nebo b˘valá pornohereãka. ·koda

Ïe se Dolly neprosadila, v fiadách

na‰ich evropsk˘ch zástupcÛ by se

krásnû vyjímala, vÏdyÈ mûla tak

Územní pfiehled
o volební úãasti

v regionu R˘mafiovska

Foto: internet
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poznámka
Pfiedvolební zájem je zase tady

Jistû si fiada z nás v‰imla, Ïe se na‰e mûsto 

opût dostalo do hledáãkÛ krajsk˘ch politic-

k˘ch orgánÛ a Ïe zaãínají tradiãní pfiedvolební

rituály, kdy se vyslanci jednotliv˘ch stran sna-

Ïí r˘mafiovské obãany pfiesvûdãit, jak jim na

tomto regionu záleÏí a jak budou za jeho roz-

voj bojovat. Kdo nemá krátkou pamûÈ, jistû si

pfiipomene slova pana To‰enovského stará asi

dva roky, slibující napfiíklad to, Ïe budeme pl-

nohodnotn˘mi obãany tohoto kraje.

Samozfiejmû Ïe se o nás nikdo na kraji nezají-

má a po ukonãení volebního období budeme

zase jen regionální mûsto na periferii, na které

se dostane, snad aÏ nûco zbude. Pfiedstava, Ïe

se o nás bude starat nûkdo z Ostravy, Fr˘dku

nebo Tfiince, je stejnû tak naivní, jako i v˘hle-

dovû nebezpeãná. A nebude se o nás starat ani

nikdo z Bruntálu ãi z Moravice. Buì budeme

schopni delegovat svého kandidáta, a to bez 

ohledu na stranickou pfiíslu‰nost, nebo se smifi-

me s tím, Ïe toto mûsto bude postupnû skomí-

rat. A na pofiad dne se zase dostaneme pfied nû-

jak˘mi dal‰ími volbami. Pfied ãasem jsme si

stûÏovali, Ïe je o nás rozhodováno od zelen˘ch

stolÛ z Prahy, a fiada z nás si jistû slibovala, Ïe

pfiechodem prostfiedkÛ a rozhodování na kraj-

skou úroveÀ se situace zlep‰í, protoÏe o nás

budou rozhodovat orgány a lidé, ktefií znají

problematiku tohoto regionu. Nic z toho se ne-

stalo a podle m˘ch osobních zku‰eností je to

naprosto stejné. Arogance moci fiady krajsk˘ch

úfiedníkÛ, nezájem o problematiku regionu,

nezájem o zdej‰í lidi.

Mohu to dokladovat na fiadû pfiíkladÛ, jedním

z nich je ztráta dûtské pohotovostní sluÏby. Na

jednání s krajsk˘mi odborníky pro zdravotnic-

tví jsme se dovûdûli, Ïe na‰e dûtská pohotovost

je ru‰ena proto, Ïe dûtské oddûlení v Bruntále

staãí pokr˘t potfieby celého regionu. Na kraj-

ském úfiadû si nestaãili pov‰imnout, Ïe v tuto

dobu bylo dûtské oddûlení v Bruntále zhruba

ãtyfii roky zru‰eno, a pan vedoucí odboru nám

ukazoval v tabulkách, kolik má dûtské oddûle-

ní lÛÏek. A bylo zameteno. Nic nepomohly ar-

gumentace, Ïe ãísla jsou smy‰lená a lÏivá, na

kraji prostû vûdûli své a podle toho také roz-

hodli. Je pravda, Ïe následnû byl vedoucí od-

boru odvolán, ale v˘sledek, tj. ztráta dûtské

pohotovosti, zÛstal. Je otázka, zda by pfii jiném

rozhodnutí byl i osud dûtského oddûlení

v tomto regionu takov˘, jak˘ nakonec byl. Pfii

opakovan˘ch jednáních s krajskou zdravotní

radovou jsme zdÛrazÀovali, Ïe péãi o tento re-

gion zaji‰Èuje mûstská nemocnice, která se sta-

rá o v‰echny poji‰tûnce bez v˘hrad, nemá Ïád-

né lukrativní ãinnosti a nikdy nedostala od stá-

tu Ïádnou pomoc, coÏ ji a potaÏmo i obyvate-

le tohoto území a potencionální pacienty zne-

v˘hodÀuje proti ostatním, tzv. státním nemoc-

nicím, do kter˘ch stát a nyní kraj lije peníze

horem dolem, a to naprosto bezkoncepãním

zpÛsobem. Doãkali jsme se odpovûdi, Ïe kraj

nemá dost penûz ani pro „své“ nemocnice.

Mohli bychom pokraãovat se zamítnutou Ïá-

dostí o cílenou dotaci na technické vybavení

sterilizace, slouÏící nejen pro nemocnici, ale

i pro obvodní lékafie a RLP, kde je nutná ob-

mûna vzhledem ke vstupu do EU. Dokladem

arogantního jednání je skuteãnost, Ïe odpoled-

ne v den pfied zasedáním rady kraje byl fieditel

vyzván, aby se dostavil do Ostravy druh˘ den

na 9.00 hodin k obhájení tohoto poÏadavku.

Pfii pfiíchodu do místnosti sedûli radní v pÛl-

kruhu jako dvanáct mûsíãkÛ, hejtman pfiede-

slal, Ïe Ïádost je krajsk˘m zdravotním odbo-

rem nedoporuãena, a po dal‰ích desíti vtefii-

nách, prakticky bez moÏnosti jakékoliv deba-

ty, bylo jednání skonãeno s tím, Ïe hejtman tu-

to problematiku zná. MoÏná ano, opakovanû

jsem mu psal a Ïádal ho jako zdravotní rada

o pomoc, na druhé stranû se neobtûÏoval mi

odpovûdût ani prostfiednictvím svého sekreta-

riátu. Chci jen fiíci, Ïe krajská zdravotní rado-

vá nedoporuãila podpofiit tento poÏadavek pfies

skuteãnost, Ïe moÏná ani neví, kde pfiesnû

R˘mafiov leÏí, a za celou dobu svého úfiadová-

ní, coÏ je více neÏ rok, se neobtûÏovala s tím-

to zanedban˘m regionem seznámit, podívat se

do zafiízení, o kterém rozhoduje, podívat se na

klimatické podmínky, ve kter˘ch zdej‰í lidé Ïi-

jí, na dopravní obsluÏnost. Prostû na nic. Îe

má zdravotnictví problémy, to víme v‰ichni,

ale je potfieba je nûjak˘m zpÛsobem fie‰it nebo

s e

alespoÀ o nûjaké fie‰ení snaÏit. ZpÛsob, jak˘ si

na‰li souãasní kraj‰tí úfiedníci, je pro nás kraj-

nû nepfiízniv˘ a je v podstatû jedno, jestli o nás

rozhoduje Praha, Berlín nebo Ostrava.

A proto bych chtûl vyzvat v‰echny, komu na

zdej‰ím regionu záleÏí, aÈ pfiem˘‰lejí, komu Ïe

to dali svÛj hlas. Nikdo cizí nám totiÏ nepo-

mÛÏe a pfiedvolební sliby se ze zásady neplní.

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. srpna 2004

Pracovní úvazek: 1,0

Platová tfiída: 10

PoÏadavky: splnûní pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ 

a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ v platném znûní

Jiné poÏadavky: poÏadované vzdûlání V· v oboru stavitelství, znalost práce na poãítaãi (Word, Excel), fiízení motorového vozidla, 

odpovûdnost a preciznost, organizaãní schopnosti a schopnost jednat s lidmi

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul zájemce;

• datum a místo narození zájemce;

• státní pfiíslu‰nost zájemce;

• místo trvalého pobytu zájemce;

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka;

• datum a podpis zájemce.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte
• Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zamûstnáních;

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce;

• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov, nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 12. 7. 2004

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky:  12. 7. 2004

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch zájemcÛ a vefiejnou v˘zvu zru‰it.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov tel.: 554 254 132.

Tajemník Mûstského úfiadu v R˘mafiovû
vydává

v e fi e j n o u v ˘ z v u k   p fi i h l á ‰ e n í z á j e m c Û
dle zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ v platném znûní,

na místo:

referenta odboru stavební úfiad
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Pfiipravuje se v˘znamná akce

Pfiivítáme úãastníky Tour du Jumelage 2004
Co je to Tour du Jumelage?

Pfied více neÏ dvaceti lety napadla

Michela Museura, pfiedsedu bel-

gického partnerského spolku

a velkého pfiíznivce cyklistiky, pfii

sledování Tour de France zajíma-

vá my‰lenka: Co takhle zorgani-

zovat cyklistick˘ etapov˘ v˘let

pro pfiátele z partnersk˘ch mûst?

A konat ho kaÏd˘ rok v jiné zemi?

Nápad byl zanedlouho pfiednesen

Spolku pro mezinárodní partner-

skou spolupráci v Schottenu a pa-

dl na úrodnou pÛdu. První Tour du

Jumelage se konala od 12. do 

18. ãervence 1981 na trase dlouhé

témûfi 400 km z Echternachu

v Lucembursku do Schottenu.

Nevídan˘ úspûch této akce vedl

k tomu, Ïe se Tour zaãala skuteãnû

konat kaÏd˘ rok. V prÛbûhu let se

i Tour mûnila - k nejv˘znamnûj‰í

zmûnû do‰lo v roce 1987, kdyÏ

mûli nûktefií Belgiãané problém

s transportem sv˘ch kol do skot-

ského Maybole, kde se tehdy Tour

konala. Proto bylo rozhodnuto, Ïe

kromû cyklistick˘ch tras budou

naplánovány také v˘lety pro pû‰í.

Do Tour se tak mohli zapojit i ti,

ktefií se cyklistice nevûnují. K jiné-

mu roz‰ífiení do‰lo v létû 2002,

kdy se Tour zúãastnila i skupina

kajakáfiÛ.

Za více neÏ dvacet let Tour du

Jumelage sblíÏila a spfiátelila více

neÏ dvû stovky lidí z partnersk˘ch

a spfiátelen˘ch mûst. Stovky kilo-

metrÛ zdolan˘ch na kole ãi pû‰ky

umoÏnily úãastníkÛm objevit do-

sud neznámé krajiny a kulturní dû-

dictví na‰í pfiekrásné Evropy. Teì

je tedy na fiadû âeská republika

a její bohatství.

Na pracovním setkání partner-

sk˘ch a spfiátelen˘ch mûst, které

se loni na konci fiíjna konalo v bel-

gickém mûstû Beloeil, se k organi-

zaci Tour du Jumelage poprvé pfii-

hlásil R˘mafiov. V diskusi se ãleny

Spolku pro mezinárodní partner-

skou spolupráci bylo pak rozhod-

nuto, Ïe bychom mûli sv˘m zahra-

niãním pfiátelÛm pfiedstavit nejpr-

ve okolí mûsta, kde Ïijeme.

Leto‰ní Tour du Jumelage se tedy

koná v Jeseníkách v dobû od 7. do

11. ãervence a úãastníci budou 

ubytováni v hotelu Neptun v Malé

Morávce.

Úãastníci budou do Malé

Morávky pfiijíÏdût bûhem stfiedy,

po pfiíjezdu je ãeká oficiální pfiiví-

tání a spoleãná veãefie. Kromû

drobn˘ch upomínkov˘ch pfiedmû-

tÛ dostane kaÏd˘ úãastník takzva-

n˘ katalog - svázan˘ materiál s po-

drobn˘m ãasov˘m rozpisem kaÏ-

dého dne, kter˘ obsahuje ve‰keré

mapy a propagaãní materiály

a rovnûÏ informace o turistick˘ch

atraktivitách v na‰em regionu.

Ve ãtvrtek po snídani vyrazí cyk-

listická skupina na 38 km dlouhou

trasu od hotelu pfies Rudnou pod

Pradûdem a Vrbno pod Pradûdem

do Karlovy Studánky - zde si mo-

hou prohlédnout vodopád ãi geo-

logickou expozici a pak se vrátí

zpût do hotelu. Turistickou skupi-

nu odvezeme autobusem do

Karlovy Studánky, odkud po krát-

ké prohlídce budou pokraãovat po

nauãné stezce kolem vodopádu

Bílé Opavy na Ovãárnu. Pokud to

poãasí dovolí, mohou nav‰tívit

Pradûd nebo se jen krátce projít po

okolí a odvezeme je zpût do hote-

lu. Ve ãtyfii hodiny odpoledne bu-

de ve známé Schindlerovû stodole

v Malé Morávce vystupovat bel-

gick˘ folklorní soubor Pas d’lá
Yau. Po spoleãné veãefii v hotelu

Neptun bude následovat malá ta-

neãní zábava.

V pátek po snídani vyrazí cyklis-

tická skupina tentokrát jin˘m smû-

rem - pfies Dolní Moravici,

R˘mafiov, Starou Ves, Îìársk˘

Potok a Karlov pod Pradûdem opût

do hotelu Neptun. Turisté se dají

na cestu do Karlova pod

Pradûdem, kde se napojí na nauã-

nou stezku Velká kotlina, která je

pfiivede opût na Ovãárnu.

Odpoledne bude v R˘mafiovû pro-

bíhat program Roztanãené námûs-

tí, kterého by se mûly úãastnit ta-

neãní skupiny a soubory z Polska,

Slovenska, Belgie i R˘mafiova.

PfiestoÏe budou úãastníci Tour v tu

dobu je‰tû na cestách, o vystoupe-

ní nepfiijdou, protoÏe bude v celé

kráse zopakováno ve veãerních

hodinách v sále Stfiediska volného

ãasu jako kulturní vystoupení pfii

podpisu partnerské smlouvy mezi

mûsty R˘mafiov a Krompachy.

Veãer bude zakonãen taneãní zába-

vou s hudbou skupiny Alternativa.

V sobotu po snídani se v‰ichni 

úãastníci vãetnû R˘mafiovanÛ pfie-

sunou do Olomouce, kde si pro-

hlédnou mûsto - námûstí s ka‰na-

mi zapsan˘mi jako památky U-

NESCO, chrám svatého Václava,

Pfiemyslovsk˘ palác s expozicí ar-

chitektury a dûjin románského pa-

láce moravsk˘ch biskupÛ, kapli

BoÏího tûla s nástropními freska-

mi a sochami Filipa Sattlera, a po-

kud budou mít dostatek ãasu a bu-

de nám pfiát i poãasí, mohli by si

oddechnout v pfiekrásn˘ch mûst-

sk˘ch parcích. ZájemcÛm pocho-

pitelnû nabídneme náv‰tûvu

Svatého Kopeãku nebo zoologic-

ké zahrady, pfiípadnû jeskyní Na

·piãáku ãi Na Pomezí.

Po návratu bude následovat závû-

reãn˘ spoleãensk˘ veãer - zde se

uÏ ustálila tradice spoleãn˘ch hu-

morn˘ch vystoupení jednotliv˘ch

partnersk˘ch mûst. Na závûr poãí-

táme s hudebním vystoupením

Petra Schäfera a jeho skupiny

Keltgrass Band.

V nedûli po snídani se v‰ichni 

úãastníci Tour du Jumelage roz-

louãí a rozjedou do sv˘ch domovÛ

a my budeme doufat, Ïe se jim po-

byt v na‰í vlasti líbil a budou na

nûj rádi vzpomínat.
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Spolek pro mezinárodní partnerskou spolupráci
Spolek pro mezinárodní partnerskou spolu-

práci mûsta R˘mafiova je obãanské sdruÏení,

které bylo u Ministerstva vnitra âR zaregist-

rováno 15. února 1996. Klade si za cíl posí-

lení my‰lenky evropského obãanství, zpro-

stfiedkovává setkání obãanÛ v‰ech partner-

sk˘ch mûst a podporuje rozvoj vzájemn˘ch

kontaktÛ. âlenem se mohou stát v‰echny fy-

zické ãi právnické osoby, které mají trval˘

pobyt ãi sídlo na území mûsta R˘mafiova, mi-

mofiádnû i jiné subjekty, pokud s tím souhla-

sí ãlenská schÛze. Ta se koná minimálnû jed-

nou roãnû a jsou na ni písemnû zváni v‰ichni

ãlenové sdruÏení, kter˘ch je v souãasné dobû

celkem 42. Pfiedsednictvo tvofií pfiedseda

(v souãasné dobû Ing. Pavel Koláfi), zástupce

pfiedsedy (Mgr. Ludmila Pelková) a dal‰í tfii

ãlenové. Hospodafií s prostfiedky vznikl˘mi

z darÛ a dotací, ale nevyvíjí vlastní hospo-

dáfiskou ãinnost a fiídí se pfiíslu‰n˘mi zákony.

V pfiípadû zániku sdruÏení pfiechází jeho ma-

jetek na mûsto R˘mafiov.

Partnerská mûsta mají své tradiãní akce, kte-

ré se konají vÏdy v jiné zemi. Na pracovní

schÛzce v listopadu se vÏdy urãí podrobn˘

ãasov˘ harmonogram s uvedením pofiadate-

lÛ jednotliv˘ch událostí. Na tûchto akcích

jsou úãastníci vÏdy ubytováni v rodinách,

kde se také stravují, takÏe náklady na pofiá-

dání jsou minimální. V˘jimkou je právû pfii-

pravovaná Tour du Jumelage, která je pova-

Ïována za jakousi „spoleãnou dovolenou“,

úãastníci jsou ubytováni v hotelích a stravu-

jí se v restauracích - v‰echny náklady si

v tomto pfiípadû také sami hradí.

R˘mafiované budou mít jistû v Ïivé pamûti

v˘stavu Dialog barev, která probûhla od 

1. do 10. ãervna 2002 v prostorách Stfiediska

volného ãasu. Úãastnilo se jí 35 v˘tvarn˘ch

umûlcÛ z ‰esti partnersk˘ch a spfiátelen˘ch

mûst, ktefií zde pfiedstavili víc neÏ stovku 

umûleck˘ch dûl rÛzn˘ch ÏánrÛ.

Obãané mûsta, ktefií dosud pro‰li jakoukoli

úãastí na pofiádan˘ch partnersk˘ch akcích,

mohou potvrdit smysluplnost snah, které ve-

dou k poznávání kultury, zvykÛ a kaÏdoden-

ního Ïivota v jin˘ch zemích. PfiíleÏitost k na-

vázání kontaktÛ mohou vyuÏít pfiedev‰ím

obãané, ktefií mají nebo si prohlubují jazyko-

vé znalosti, ale také zájmové spolky, které se

zab˘vají tématy, na nichÏ lze postavit mezi-

národní partnersk˘ projekt. Hlavním zámû-

rem Spolku pro mezinárodní partnerskou

spolupráci je pfiedev‰ím úsilí o vzájemné po-

znávání, porozumûní a rozvoj pfiátelsk˘ch

vztahÛ mezi mûsty v rámci na‰eho spoleãné-

ho státního celku - sjednocené Evropy.

Tato snaha byla také ocenûna 16. ãervna

2000, kdy pfievzali zástupci R˘mafiova ve

finském mûstû Oulu spoleãnû se zástupci

partnersk˘ch mûst Schotten (Nûmecko),

Crosne (Francie), Arco (Itálie) a Felgueiras

(Portugalsko) v˘znamné ocenûní - Zlatou

hvûzdu Evropské komise, coÏ je uznání udû-

lované mûstÛm, která se sv˘mi aktivitami

nejvíce zaslouÏila o rozvoj partnersk˘ch

vztahÛ v rámci programu Evropské unie za-

mûfieného na sblíÏení obãanÛ zemí unie a ze-

mí, které o ãlenství v unii teprve usilují.

Toho roku obdrÏelo tuto cenu celkem 36

z více neÏ osmi tisícovek Evropskou komisí

registrovan˘ch mûst, která mají uzavfieny

partnerské smlouvy s jin˘mi mûsty. Z âeské

republiky to byly jen âeské Budûjovice

a R˘mafiov.

Pfiedstavujeme jednotlivá partnerská mûsta
Schotten

PÛvodnû trhová ves se ve stfiedo-

vûku stala souãástí hessenského

landkrabství a v nûm dosá-

hla v roce 1356 z rukou

Karla IV. pov˘‰ení na mûs-

to. Od 16. století mûsto ne-

zaznamenalo Ïádn˘ v˘-

znamnûj‰í poÏár, takÏe si zacho-

valo svÛj typick˘ vzhled - hráz-

dûné budovy, úzké uliãky a ro-

mantická zákoutí. Schotten byl

aÏ do roku 1938 okresním mûs-

tem, pak se stal souãástí okresu

Wetterau. Dodnes je v˘znamn˘m

kulturním centrem Vogelsbergu.

V Schottenu je mnoÏství kultur-

ních památek, napfiíklad gotick˘

chrám Milostivé paní, budova

radnice - typická lidová hrázdûná

stavba z roku 1512, zámek

postaven˘ v roce 1582 na

místû star‰ího hradu nebo

vodní tvrz z poãátku 

17. století. Okolí mûsta na-

bízí pfiíleÏitost k turistice i cyklo-

turistice, v blízkosti je Národní

park Vogelsberg, pfiíleÏitost k re-

laxaci nabízí také nedaleké jeze-

ro Nidda-Telsperre.

V Schottenu pÛsobí jiÏ od roku

1890 hudební spolek a fiada spor-

tovních a zájmov˘ch útvarÛ.

S pfiispûním Evropské unie vy-

budovalo mûsto moderní infor-

maãní a technické centrum s kni-

hovnou.

Právû díky Schottenu dostal

R˘mafiov pfiíleÏitost navázat pfiá-

telské vztahy také s italsk˘m

Arkem, francouzsk˘m Crosne,

belgick˘m Beloeil a skotsk˘m

Maybole. Partnerská smlouva

s Schottenem byla uzavfiena 

12. fiíjna 1996. Schotten vûnuje

sv˘m partnersk˘m vztahÛm ne-

v‰ední pozornost, o ãemÏ svûdãí

i to, Ïe v centru Schottenu je

v dláÏdûní umístûna bronzová

plastika, která ukazuje smûr

a vzdálenost do jednotliv˘ch

partnersk˘ch mûst.

Dal‰í zajímavosti a podrobnosti

o nûmeckém mûstû Schotten se

mÛÏete dozvûdût na internetové ad-

rese www.hessennet.de/schotten.

Ozimek

Mûsto Ozimek leÏí nedaleko

Opole v Dolním Slezsku, které

bylo v letech 1289 - 1292

souãástí zemí Koruny krá-

lovství ãeského. Z této do-

by pochází i nejstar‰í píse-

mné zprávy o osídlení oko-

lí Ozimku na dobovém pergame-

nu z roku 1292. Ozimek zaloÏil

prusk˘ král Bedfiich Velik˘ v mís-

tech vodního ml˘na. Îelezáfiská

kolonie kolem vodního hamru se

postupnû rozrÛstala v rozsáhlej‰í

sídlo se zemûdûlsk˘m zázemím.

Pro rozvoj celého území mûla zá-

sadní v˘znam huÈ poblíÏ fieky

Mala Panew. Poãet zamûstnancÛ

huti rok od roku rostl, osada se

rozvíjela a v roce 1962 získala

statut mûsta.

V okolí mûsta najdeme nûkolik

zajímav˘ch církevních památek

a v samotném Ozimku pak tech-

nick˘ unikát - fietûzov˘ most liti-

nové a Ïelezné konstruk-

ce, kter˘ byl postaven 

v areálu dosud fungující

huti v roce 1824 na místû

prvního litinového mostu

na kontinentû. Je to nejstar‰í do-

sud uÏívan˘ most tohoto typu

v Evropû. Samotné mûsto obklo-

pují smí‰ené lesy s mnoÏstvím

zvûfie a nedaleko jsou také zná-

má Turawská jezera, která umo-

ÏÀují nejen koupání, ale i rybafie-

ní.

Partnerská smlouva s Ozimkem

byla podepsána 17. kvûtna 1997.

Mûsto leÏí nedaleko na‰ich hra-

nic a je pro nás lehce dostupné,

svou v˘hodu zde samozfiejmû

má i jazyk, kter˘ je pro nás sro-

zumiteln˘. Sv˘m zamûfiením na

cestovní ruch má Ozimek mno-

ho spoleãného s R˘mafiovem.

Vedle základních ‰kol, stfiedních

‰kol a uãili‰tû zde funguje také

hudební ‰kola a dÛm kultury,

kde pracuje stejnû jako u nás

mnoÏství zájmov˘ch organizací,

svá pfiedstavení zde pfiipravuje

aktivní ochotnické divadlo.

Mûsto pravidelnû organizuje

Slezsk˘ festival hudby dûtí

a mládeÏe a také rockov˘ festi-

val. V Ozimku pracuje také fiada

sportovních oddílÛ, zejména ús-

pû‰n˘ fotbalov˘ oddíl.

Novou turisticky zajímavou lo-

kalitou je nedalek˘ Krasiejów,

kde byla pfii tûÏebních pracích

objevena zkamenûlá kostra dino-

saura stará asi 230 milionÛ let.

Nalezi‰tû, na kterém se bude

v paleontologickém v˘zkumu

pokraãovat je‰tû v dal‰ích letech,

se tak díky novû objevenému

druhu dinosaura mÛÏe stát jed-

nou z nejv˘znamnûj‰ích turistic-

k˘ch atrakcí tohoto regionu.

Dal‰í zajímavosti a podrobnosti

o polském mûstû Ozimek se mÛ-

Ïete dozvûdût na internetové ad-

rese www.ozimek.pl.
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Crosne

Crosne je mûsteãko nedaleko

PafiíÏe s pfiibliÏnû osmi tisíci oby-

vatel. Nejstar‰í osídlení da-

tují archeologové aÏ do

mlad‰í doby kamenné.

Nejstar‰í písemná zpráva

o mûstû pochází z roku 558.

ProtoÏe PafiíÏ byla nedaleko, vy-

budoval zde Ludvík XVI. v roce

1767 loveck˘ zámeãek. Crosne se

tak pfiímo dot˘kala dramatická

francouzská historie.

Nejv˘znamnûj‰í památkou je

chrám Matky BoÏí v centru, kter˘

je památkovû chránûn. Jde o archi-

tektonickou zajímavost, jelikoÏ

obsahuje pÛvodní docho-

vané stavební prvky z rÛz-

n˘ch období - nejstar‰í je

chór, kter˘ pochází 

z 12. století. Pfii renovaci

chrámu byly navíc objeveny za-

chované hroby z 9. století. Mûsto

pravidelnû pofiádá fiadu tradiãních

kulturních akcí - divadelní festival,

hudební festival Hudba v zahra-

dách a kaÏdé dva roky oblíben˘

karneval. Tradiãní sportovní akcí

je závod 17,89 Crosne, kter˘ pfii-

pomíná v˘roãí Francouzské revo-

luce.

Mûsteãko má bohatou historii,

pfiátelskou atmosféru a mÛÏe se

py‰nit starobyl˘m centrem. Sv˘m

kulturním a sportovním Ïivotem

a také ‰irok˘m okruhem sluÏeb,

které nabízí sv˘m obãanÛm i ná-

v‰tûvníkÛm, právem patfií mezi

v˘znamné turistické lokality.

Partnerskou smlouvu s Crosne 

uzavfiel R˘mafiov 18. ãervna 1999.

Dal‰í zajímavosti a podrobnosti

o francouzském mûstû Crosne se

mÛÏete dozvûdût na internetové

Beloeil

Beloeil v Belgii je známé králov-

ské mûsto, které podobnû jako

R˘mafiov sdruÏuje okolní

vesnice jako své mûstské

ãásti.

UÏ v roce 1311 se Beloeil

stalo panstvím rodiny de

Ligne, a proto se mohlo po staletí

rozvíjet do krásy. Zdej‰í zámek je

proslul˘ nejen sv˘mi bohat˘mi

sbírkami, ale také úchvatnou fran-

couzskou zahradou, které se po

právu pfiezdívá Malé Versailles.

Zahrada také kaÏdoroãnû hostí re-

nomovan˘ hudební festival.

Náv‰tûva Beloeil by v‰ak nebyla

úplná bez procházky nád-

hernou neporu‰enou pfiíro-

dou. Vedou tudy dokonale

znaãené turistické a cyklo-

turistické trasy. Jedna

z nich vás mÛÏe dovést aÏ do jedi-

neãné lokality Stamburgského le-

sa, k místu zvanému „píseãné mo-

fie“. Pro pfiíznivce historie a arche-

ologie je pfiipravena trasa do ves-

nice Aubechie, která je známá pfie-

krásn˘m románsk˘m kostelem

Saint Gery z 11. století, ale pfiede-

v‰ím jako Archeosité - skanzen,

v nûmÏ se od roku 1983 budují

repliky historick˘ch sídel zdej‰ího

obyvatelstva od neolitu aÏ po gal-

sko-románskou dobu.

V Beloeil mÛÏeme vidût také

pfiekrásn˘ neogotick˘ chrám sva-

tého Petra postaven˘ z cihel

a pískovce s jeho mobiliáfiem,

gotickou sochou papeÏe svatého

Petra z polychromovaného ka-

mene a královskou hrobkou.

Dal‰í zajímavosti a podrobnosti

o belgickém mûstû Beloeil se mÛ-

Ïete dozvûdût na internetové adre-

se www.beloeil.be.

Arco

Krásné mûsteãko Arco najdeme

v provincii Trentino, na severní

stranû nejvût‰ího italského

jezera Lago di Garda.

Mûsto má bohatou historii

a kulturní tradici a nabízí

dostatek pfiíleÏitostí i k od-

poãinku a relaxaci. MÛÏeme zde

nav‰tívit stfiedovûk˘ hrad ãi ar-

boretum nebo vyuÏít k v˘letÛm

turistické stezky ãi trasy pro hor-

ská kola. Velmi teplé stfiedomofi-

ské klima umoÏÀuje koupání od

ãervna do fiíjna. Nikde tak

daleko na severu nenajde-

me ve volné pfiírodû plo-

dící pomeranãovníky

a dal‰í subtropické rostli-

ny. Lago di Garda a jeho okolí je

totiÏ od severu chránûno vyso-

kou hradbou Alp a na jihu je o-

tevfieno ke Stfiedozemnímu mofii.

Podél v˘chodního i západního

bfiehu jezera se zvedají hfiebeny

hor o nad-mofiské v˘‰ce aÏ 2200

m.

Díky svému klimatu a jeho bla-

hodárnému pÛsobení na lidsk˘

organismus je Arco a jeho okolí

známo uÏ po léta v celé Evropû

jako ideální místo k odpoãinku.

Dal‰í zajímavosti a podrobnosti

o italském mûstû Arco se mÛÏete

dozvûdût na internetové adrese

Krompachy

První hodnovûrn˘ písemn˘ do-

klad o existenci Krompach po-

chází z listiny krále

Ladislava IV. z roku 1282.

V té dobû byly Krompachy

majetkem královského

Spi‰ského hradu.

Pfielom ve v˘voji mûsta znamenal

rok 1841, kdy zde byla vybudová-

na moderní Ïelezárna a válcovna,

která na pfielomu 19. a 20. století

dosáhla nejvût‰ího rozmachu a by-

la nejvût‰ím podnikem svého dru-

hu v Uhersku. Ekonomická krize

a sociální úpadek ve dvacát˘ch le-

tech 20. století v‰ak pfiinesly roz-

hodnutí o likvidaci Ïelezáren, je-

jímÏ dÛsledkem bylo období vy-

stûhovalectví a bídy. V roce 1948

se zaãal v Krompachách bu-

dovat elektrotechnick˘ zá-

vod, pozdûji byl obnoven

i provoz v mûdûné huti. Oba

závody jsou dodnes nosn˘-

mi pilífii Ïivota mûsta.

V Krompachách mÛÏeme nav‰tí-

vit dÛm kultury, kino, knihovnu

ãi muzeum. Zvlá‰tní postavení

v místních kulturních sloÏkách

mají dechová hudba a pûveck˘

spolek Robotnícky spevokol, kte-

ré byly zaloÏeny uÏ roku 1912.

PfiíleÏitostnû jsou doplÀovány

malou dechovou hudbou Hornád.

MládeÏ vystupující ve folklórním

souboru Krompa‰an spolu s lido-

vou hudbou Jozefa Salanciho si

svou úrovní vytvofiila povûst, kte-

rá pfiekraãuje hranice Spi‰e.

Následníci jim vyrÛstají ve folk-

lórním souboru Krompa‰anãek

a pûveckém sboru Vánok. Kulisu

rÛzn˘ch akcí doplÀují tfii skupiny

maÏoretek.

PÛsobení nûkter˘ch sportovních

klubÛ pfiesahuje regionální rámec -

sportovním aktivitám dominuje

pfiedev‰ím prvoligov˘ basketbalo-

Maybole

Maybole je malebné mûsteãko

s necel˘mi pûti tisícovkami

obyvatel na úboãí kopce.

Vystupuje nad JiÏní

Vysoãinu ve Skotsku a na-

bízí úchvatn˘ v˘hled na 

okolní zelené vrchy. Pokud bude-

me hledat Maybole na mapû, mû-

li bychom se zamûfiit na místa asi

70 km jihozápadnû od Glasgow

a 8 km v˘chodnû od zátoky

Clyde.

Mezi nejv˘znamnûj‰í pa-

mátky patfií nûkolik koste-

lÛ, turistickou atraktivitou

jsou i dva hrady, tajemné

Crossrangelské opatství nebo

pfiedev‰ím pro nás suchozemce

zajímav˘ maják.

Ve mûstû jsou ãtyfii ‰koly, pracuje

zde amatérské divadlo a taneãní

soubor, tradiãní skotsk˘ dudáck˘

soubor, fotbalov˘ t˘m, sportovní

klub a dva golfové kluby.

Dal‰í zajímavosti a podrobnosti

o skotském mûstû Maybole se

mÛÏete dozvûdût na internetové

adrese www.maybole.org.
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v˘ t˘m muÏÛ, fotbal, stolní tenis. Mûsto

samozfiejmû nabízí i bohaté sportovní

vyÏití - pestré terény a krásné pfiírodní

scenérie lákají turisty, horské cyklisty

a bûÏce na lyÏích. Vybudováním ‰piãko-

vého lyÏafiského areál Plejsy mûsto na-

vazuje na mnohaleté v˘jimeãné posta-

vení v alpském lyÏování na Slovensku.

Dal‰í zajímavosti a podrobnosti

o slovenském mûstû Krompachy se

mÛÏete dozvûdût na internetové 

adrese www.krompachy.sk.

Partnerská smlouva mezi R˘ma-

fiovem a Krompachy byla podepsána

na slovenském území 25. záfií 2002.

V rámci leto‰ní Tour du Jumelage bu-

de slavnostnû ztvrzena reciproãní

smlouva mezi obûma mûsty. Pfii této

pfiíleÏitosti se bude konat doprovodná

kulturní akce. Pfiipravil
Spolek pro mezinárodní partnerskou

spolupráci mûsta R˘mafiova

Zdravotnictví

S alternativní medicínou zpátky do pfiírody
Plníme slib a pfiiná‰íme druhé pokraãování na‰eho seriálu o alternativní medicínû, ve kterém nás MUDr. Stanislav Horák zasvûtí do ta-

jÛ akupunktury.

Akupunktura
KdyÏ se pravûk˘ lovec, ãíhající na

svou kofiist nûkde na úboãí

Himalájí ve starovûké âínû, uho-

dil a postiÏené místo si zaãal bez-

dûky tfiít, netu‰il, Ïe tím pomáhá

na svût nové léãebné metodû, kte-

rou dnes naz˘váme akupunktura.

Akupunktura je sloÏenina dvou la-

tinsk˘ch slov acus = jehla a pun-
gere = napichovat. Ale pÛvodní

ãínsk˘ název zní ãen-tiou a dal by

se pfieloÏit jako „kovem a ohnûm“.

Znamená o‰etfiování speciálních

bodÛ pomocí jehel a tepla. Jako te-

peln˘ stimul se dodne‰ka pouÏívá

doutnajících tyãinek ze su‰eného

pelyÀku. Jehly byly zpoãátku kos-

tûné, teprve pozdûji byly nahraze-

ny bronzov˘mi, stfiíbrn˘mi i zlat˘-

mi. Dnes se nejvíce pouÏívají ten-

ké ocelové jehly.

Koluje fiada historek o vzniku aku-

punktury. Jisté je jen to, Ïe její po-

ãátky spadají nûkam do doby pfied

více neÏ pûti tisíci lety a její stopy

nás zavedou do stfiední âíny, do

pfiedhÛfií Himalájí. V tûchto mís-

tech, ve vysokohorském prostfiedí,

nemûli lidé nikdy k dispozici tolik

bylin jako v níÏinách, a tak si

z nouze vypomáhali jin˘m zpÛso-

bem. Odtud se léãebné napichová-

ní zaãalo ‰ífiit ve dvou smûrech.

Jedna cesta vedla ze stfiední âíny

na jih a sever, druhá pfies Indick˘

poloostrov aÏ na Cejlon.

Stafií âíÀané si v‰imli, Ïe kdyÏ

tfiou postiÏené místo, zmírÀují tím

bolest. Mimochodem, teprve kon-

cem 20. století dokázali tuto meto-

du vûdci podrobnû prozkoumat

a popsat ji jako tzv. vrátkov˘ me-

chanismus v akupunktufie. Této

pÛvodní techniky v rÛzn˘ch modi-

fikacích vyuÏíváme dodnes a na-

z˘váme ji a-‰i, coÏ znaãí napicho-

vání bolestivého místa. Pozdûji

pfii‰li bystfií pozorovatelé v âínû

na to, Ïe jim od bolestí pomÛÏe

i napichování bodÛ vzdálenûj‰ích.

A tak se postupnû, v prÛbûhu vû-

kÛ, systém zdokonalil aÏ do své

dne‰ní podoby. Nejvût‰ího rozma-

chu dosáhla akupunktura v dobû

rozkvûtu císafisk˘ch dynastií, které

silnû podporovaly vûdy a umûní.

V 6. století pfi. n. l. ovlivnil ãínské

my‰lení taoismus, jehoÏ duchov-

ním otcem je Lao-c’, autor spisu

O cestû a její síle. Právû v této do-

bû s ním zaãala b˘t akupunktura,

metoda uÏ nûkolik tisíc let stará,

spojována. Ne zcela právem, ale

ve své dobû tomu ani nemohlo b˘t

jinak. Stalo se tak zpÛsobem a na

úrovni my‰lení tehdej‰í doby.

VÏdyÈ ani dnes akupunkturu nedo-

káÏeme vysvûtlit jinak neÏ za po-

moci souãasn˘ch vûdeck˘ch po-

znatkÛ.

Taoismus pohlíÏel na ãlovûka jako

na souãást celého vesmíru, z nû-

hoÏ ãlovûk ãerpá Ïivotadárnou 

energii ãchi. Ta nepfietrÏitû koluje

mezi dvûma póly - muÏsk˘m

Yangem a Ïensk˘m Yinem. Tato sí-

la se pohybuje po urãit˘ch dra-

hách, kter˘ch bylo popsáno dva-

náct. V kaÏdé dráze zÛstává ener-

gie dvû hodiny, takÏe za ãtyfiiadva-

cet hodin projde cel˘m organis-

mem. Pokud je rovnomûrnû roz-

dûlována, je ãlovûk zdrav˘. KdyÏ

jí nûkde zaãíná b˘t buì pfiíli‰ má-

lo, nebo pfiíli‰ mnoho, zaãíná ne-

moc. Úkolem akupunktury je pak

pomocí jehel „pfiehodit v˘hybku“

a dovést energii tam, kde je jí po-

tfieba, a harmonizovat tak její tok

v jednotliv˘ch drahách.

Ke zji‰Èování energetické rovno-

váhy pouÏívali âíÀané pulsní dia-

gnostiku. Na zápûstí, v místech,

kde i evrop‰tí lékafii mûfií puls, na-

‰li nûkolik míst, která signalizují

stav drah a orgánÛ. Vypadá to jed-

nodu‰e, ale tento empirick˘ v˘voj

trval stovky let. Byl-li puls slab˘,

energii dodali. Pokud byl siln˘,

pfievedli ji jinam pomocí bodÛ bu-

div˘ch, tlumiv˘ch, bodÛ pfiehrad

a fiady dal‰ích. Jejich umûní pulsní

diagnostiky je povûstné a zku‰ení

mistfii se mu uãí léta. Rozeznávají

více neÏ tfii stovky rÛzn˘ch pulsÛ,

coÏ je pro nás zcela nepfiedstavi-

telné ãíslo. Tomuto umûní se uãí, 

alespoÀ orientaãnû, i na‰i lékafii,

ktefií absolvují v˘uku akupunktury

u nás. SlouÏí jim k doplÀkovému

vy‰etfiení. Kromû pulsu âíÀané

vy‰etfiovali stav jazyka, oãí, po-

koÏky.

Do Evropy pronikala akupunktura

mnohem pozdûji, nûkdy v 17. sto-

letí. První zmínky o podivném na-

pichování pfiinesli do Evropy mo-

fieplavci. Ti také mají na svûdomí

záhadn˘ název ãínsk˘ch drah -

meridiány. âíÀané totiÏ mûli ve

zvyku kreslit své body a dráhy na

postavy blahobytnû vyhlíÏejících,

bfiichat˘ch velmoÏÛ. ProtoÏe drá-

hy probíhají odshora dolÛ a od-

spoda vzhÛru blízko sebe pfies ku-

laté bfií‰ko, pfiipomínalo to námofi-

níkÛm zemûkouli pomalovanou

poledníky. A jelikoÏ cizí název pro

poledník je meridián, je název na

svûtû.

Dne‰ní západní medicína vyuÏívá

akupunkturu pro její nesporné v˘-

sledky. Koncem 20. století se za-

ãalo s dÛkladn˘m v˘zkumem je-

jích mechanismÛ. Dnes uÏ doká-

Ïeme vysvûtlit, proã ãlovûka pfie-

stane bolet hlava, kdyÏ jehlou na-

píchneme speciální bod na noze za

kotníkem. Také akupunkturní po-

mÛcky doznaly znaãn˘ch promûn.

Stále se je‰tû pouÏívají jehly a su-

‰en˘ pelynûk - moxa, ale ãím dál

tím víc a víc se zaãínají prosazovat

elektrické pfiístroje pro diagnosti-

ku a léãbu, laser, pfiístroje pro

magnetoterapii. Pfietrvává i nejjed-

nodu‰‰í metoda - akupresura - kte-

rá není niãím jin˘m neÏ stimulací

bodÛ pomocí tlaku prstÛ.

Dfiíve âíÀané o‰etfiovali pomocí 

akupunktury v‰echny nemoci.

Dnes se tato metoda uplatÀuje ze-

jména tam, kde západní medicína

selhává nebo není dostateãnû ú-

ãinná. Doménou akupunktury se

stal pfiedev‰ím boj s bolestí. KvÛli

niãemu jinému nespolyká lidstvo

tolik prá‰kÛ. T˘ká se to zejména

bolestí hlavy a pohybového apará-

tu. V̆ hodou akupunktury je, Ïe

dokáÏe ãasto bolestivou dráhu o-

vlivnit pomocí vnitfiních mecha-

nismÛ a lidsk˘ organismus není

zatûÏován ‰kodliv˘mi preparáty.

Dal‰í velkou kapitolou jsou aler-

gie nejrÛznûj‰ího druhu.

Akupunktura se stále více uplat-

Àuje u návykov˘ch onemocnûní

t˘kajících se alkoholu, koufiení,

ale i drogov˘ch závislostí.

Díky nov˘m poznatkÛm a nespor-

n˘m v˘sledkÛm akupunktury se

zaãal mûnit pohled na ni i z hle-

diska západní medicíny. Pro mno-

hé pfiíznivce „alternativních me-

tod“ moÏná bude jist˘m zklamá-

ním fakt, Ïe se akupunktura po-

zvolna stává souãástí „oficiální

medicíny“. Zaãíná se vyuãovat

i na renomovan˘ch lékafisk˘ch fa-

kultách na celém svûtû. V̆ jimkou

není ani Karlova univerzita. Na

podzim roku 1996 uznala vûdecká

rada âeské lékafiské komory aku-

punkturu jako fiádnou funkãní spe-

cializaci, a tak se staronová meto-

da zafiadila po bok oborÛm, jako je

napfi. dûtská neurologie, kardiolo-

gie nebo jiné specializace. Na‰i lé-

kafii ji mohou studovat v Kabinetu

akupunktury, kter˘ pÛsobí pfii

Institutu pro postgraduální vzdûlá-

vání v Praze. Na‰i kolegové na

Slovensku jsou jiÏ dále. Zde je jiÏ

akupunktura atestaãním oborem.

Zb˘vá si jen pfiát, aby na‰e zdra-

votnictví a ná‰ systém mûly dosta-

tek prostfiedkÛ, aby tato metoda

mohla v blízké budoucnosti slouÏit

v‰em. MUDr. Stanislav Horák

Roztanãené námûstí
9. ãervence v 15.00 hod., námûstí Míru

Folklórní taneãní soubor - Beloeil
Pas d’lá Yau

Folklórní taneãní soubor - Krompachy
KROMPA·AN
Keltgrass Band
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Práce na Domovû odpoãinku ve stáfií pokraãují
VáÏení spoluobãané,

dovolte nám, abychom vás ve

struãnosti informovali o postupu

stavebních prací na

Domovû odpoãinku

ve stáfií v Dolní

Moravici.

Tyto práce byly za-

hájeny v loÀském

roce vyklizením

stavební sutû z bu-

dovy. Poté nastala

etapa postupn˘ch

bouracích prací, pfii

nichÏ byla odstranûna ãást pod-

lah, do‰lo k obnaÏení ãásti strop-

ních konstrukcí, otluãení omítek

a jin˘m sanaãním úkonÛm.

Na provedené práce byl vysta-

ven zji‰Èovací proto-

kol, celková fakturace

za rok 2003 obná‰ela 

2 750 000 Kã. Tyto fi-

nanãní prostfiedky

jsme uhradili z dotace

Ministerstva práce

a sociálních vûcí

(MPSV).

V 1. ãtvrtletí 2004 po-

kraãovaly stavební

práce uvnitfi stávající budovy.

Stfiecha byla osazena nov˘mi vi-

k˘fii, vymûnilo se její

bednûní, byly oprave-

ny krovy a provedeny

klempífiské práce.

V podkroví bylo na-

instalováno nové

schodi‰tû a spraveny

podlahy, stejnû jako

ve 2. patfie staré bu-

dovy. V únoru a bfiez-

nu tohoto roku pokra-

ãovaly elektroinstala-

térské práce a práce

na rozvodech ZT, v 1.

pa-tfie byly nataÏeny

nové omítky. V dub-

nu byla zahájena be-

tonáÏ podlah a osazo-

vání staré budovy no-

v˘mi okny. V souãasnosti se pro-

vádí hrubá stavba pfiístavby.

Finanãní prostfiedky na pokrytí

stavebních úprav ãerpáme

z Nadaãního fondu obûtem holo-

caustu, z holandské Nadace

Civilia a z dotace MPSV. Na sta-

vební práce byl rovnûÏ pouÏit

v˘tûÏek z plesu Diakonie âCE

stfiediska v R˘mafiovû a z vefiejné

velikonoãní sbírky.

ZároveÀ dûkujeme v‰em fir-

mám, které k rekonstrukci a bu-

dování DOS v Dolní Moravici

materiálnû pfiispûly, pfiedev‰ím

firmû Starp, jeÏ poskytla laÈov˘

materiál na stfiechu, a nejmeno-

vané r˘mafiovské firmû za po-

skytnutí 90 dvefií do celého ob-

jektu.

Dûkujeme rovnûÏ v‰em dobro-

volníkÛm a zamûstnancÛm Di-

akonie âCE za pomoc pfii získá-

vání finanãních prostfiedkÛ na

tuto stavbu.

Marcela StaÀková,
fieditelka stfiediska
Vladimír Stanzel,

·kolství

Základní umûlecká ‰kola bilancuje
Podle pfiíkladu velkého ãeského

myslitele Járy Cimrmana se i já

drÏím pravidla: „Musím se po-

chválit sám, nikdo jin˘ to za mû

neudûlá!“

Tento úsmûvn˘ úvod doufejme

nikoho nepoboufiil a neodradil

od ãtení dal‰ích fiádek. Je konec

‰kolního roku, tedy doba vhodná

k tomu, abychom se ohlédli za 

uplynul˘m ãasem a zhodnotili

v‰e, co se v na‰í ‰kole za posled-

ní ‰kolní rok událo.

Dá se fiíci, Ïe hudební obor na‰í

‰koly si ve své ãinnosti zachoval

svou vynikající úroveÀ. Dûti ab-

solvovaly mnoho koncertÛ, besí-

dek, vernisáÏí pfii nejrÛznûj‰ích

pfiíleÏitostech. Tradiãnû skvûlou

úroveÀ má spolupráce s ostatní-

mi r˘mafiovsk˘mi institucemi,

jako jsou knihovna, muzeum,

Stfiedisko volného ãasu, nemoc-

nice, Mûstsk˘ úfiad v R˘mafiovû

i v Bfiidliãné, ostatní ‰koly ve

mûstû. Samotní uãitelé dokázali,

Ïe to, co chtûjí po dûtech, sami

umí. Zúãastnili se nejenom tra-

diãního koncertu uãitelÛ, ale

i nejrÛznûj‰ích koncertÛ doma

i v zahraniãí - napfiíklad ve spo-

lupráci s RD R˘mafiov (koncert

na ãeském velvyslanectví

v Berlínû), nûkolik koncertních

turné po Nûmecku

s PraÏsk˘m komor-

ním orchestrem

apod. ·kola téÏ po-

slouÏila r˘mafiov-

ské vefiejnosti jako

organizátor. Za

v‰echny lze uvést

pofiádání opery v kapli

V Lipkách.

Zfiejmû nejv˘raznûj‰í rozmach

zaÏil v leto‰ním roce v˘tvarn˘ 

obor. Dûti pracovaly cel˘ rok na

gotickém projektu, kter˘ na kon-

ci roku vyústil v pfiedstavení, na

nûmÏ se kromû v˘tvarníkÛ pre-

zentovali taktéÏ divadelníci

a hudebníci. Tyto akce mûly ú-

roveÀ tak vysokou, Ïe neu‰ly

pozornosti âeské televize, jeÏ

o na‰í ‰kole opût natoãila a od-

vysílala reportáÏ. Vzhledem

k tomu, Ïe v˘tvarníci po tomto

úspûchu nabrali sílu, bude práce

na dal‰ích projektech pokraão-

vat i v pfií‰tím roce. Navíc se

v postavû staronové paní uãitel-

ky do ‰koly vrací dal‰í v˘razná

osobnost, známá kupfiíkladu

pracemi na freskách (dûtské od-

dûlení v olomoucké

nemocnici ãi ven-

kovní v˘zdoba bu-

dovy na‰í ‰koly

v Divadelní ulici).

Dûti z literárnû-dra-

matického oboru se

kromû sv˘ch vlast-

ních akcí úãastnily i nûkter˘ch

spoleãn˘ch pfiedstavení se sv˘mi

kolegy z oborÛ hudebního a v˘-

tvarného. Po matefiské dovolené

se nám v pfií‰tím roce vrátí paní 

uãitelka, která v minulosti vedla

dûti pfii velmi pûkn˘ch ‰kolních

akcích, a lze oãekávat, Ïe její Ïá-

ci budou moci v pfií‰tích letech

ve sv˘ch aktivitách pokraãovat

je‰tû lépe.

Mám-li pfiíleÏitost bilancovat 

uplynul˘ ãas, nemohu si nev‰im-

nout toho, s jakou bravurou

zvládli tento ‰kolní rok uãitelé

i dûti v Bfiidliãné. Pfies úskalí,

která se v Ïivotû nûkdy vyskyt-

nou (a v problematickém ‰kol-

ství to platí dvojnásob), byli

v‰ichni schopni zaji‰Èovat velké

mnoÏství koncertÛ, v˘stav i vy-

stoupení na vysoké úrovni. Lze

oãekávat, Ïe pfií‰tí ‰kolní rok bu-

de daleko více pohodov˘ a klid-

n˘ a Ïe kvalita v˘uky i vystoupe-

ní bude je‰tû vy‰‰í, neÏ tomu by-

lo doposud. Spolupráce s Mûst-

sk˘m úfiadem v Bfiidliãné se ne-

dá oznaãit jin˘m slovem neÏ vy-

nikající. Nesmírnû si toho váÏím,

takov˘ pfiístup orgánÛ vefiejné

správy nám závidí mnohá zá-

kladní umûlecká ‰kola ‰iroko

daleko.

Velmi tedy dûkuji v‰em, ktefií

nám fandí a ktefií nás pfii na‰ich

aktivitách podporují, upfiímnû

dûkuji v‰em zamûstnancÛm

‰koly za jejich práci, dûtem za

chuÈ a energii, s jakou se do

v‰ech na‰ich akcí zapojují, rodi-

ãÛm za trpûlivost (to je okolnost

ãasto opomíjená, ale mnohdy

podstatná). Pfieji v‰em krásné

a sluneãné prázdniny, abychom

mohli pfií‰tí rok zaãít i skonãit

stejnû úspû‰nû jako letos. 

Mgr. Jifií Taufer,
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Studenti gymnázia v evropsk˘ch metropolích
V termínu od 10. do 15. ãervna se

uskuteãnil poznávací v˘let studen-

tÛ r˘mafiovského gymnázia do

Velké Británie a Francie. Na‰imi

vedoucími byli manÏelé Galan-

drovi, paní Seifertová a profesio-

nální prÛvodkynû paní Svoradová.

Cesta autobusem na ostrovy trva-

la i s pfiestávkami pln˘ch 24 ho-

din, pfiesto jsme neztratili elán

a odhodlání poznávat krásy pro

vût‰inu z nás dosud neznámého

království.

Bûhem tfií dnÛ jsme se seznámili

nejen s nejnav‰tûvovanûj‰ími pa-

mátkami Lond˘na (Buckingham-

sk˘ palác, Trafalgarské námûstí,

budovy Parlamentu, Tower, Pic-

cadely Circus aj.), ale i s tûmi mé-

nû znám˘mi, o to v‰ak zajímavûj-

‰ími muzei. Byli jsme pozváni na

veãírek hollywoodsk˘ch hvûzd,

které velmi ochotnû zapózovaly

na‰im fotoaparátÛm v muzeu

Madame Tussaud a jejichÏ otisky

dlaní jsme uÏ obdivovali na

Leicesterském námûstí. Nav‰tívili

jsme detektivní kanceláfi Sherloc-

ka Holmese, na vlastní kÛÏi jsme

si vyzkou‰eli, jak se fiídí loì, za-

kusili jsme pocit potápûãÛ pfii je-

jich práci pod vodní hladinou pfii

náv‰tûvû Národního námofiního

muzea. A také jsme dostali moÏ-

nost nav‰tívit dnes uÏ nepouÏíva-

n˘ letoun Concord v Leteckém

muzeu. ZaÏili jsme i dobrodruÏ-

ství, a to v jiÏ zmínûném muzeu

Madame Tussaud, které pro od-

váÏné náv‰tûvníky pfiipravilo síÀ

hrÛzy, naplnûnou nejznámûj‰ími

vrahy (Jack Rozparovaã) a jin˘mi

zrÛdn˘mi pfiedstaviteli svûtové ki-

nematografie (dr. Hannibal)

Absolvovali jsme nûkolik v˘letÛ

mimo Lond˘n. Velmi poutavá

byla náv‰tûva observatofie na

Green-wich, kde jsme mohli stát

zároveÀ na obou zemsk˘ch polo-

koulích (Greenwichem prochází

nult˘ poledník). Cílem druhého

v˘letu bylo mûsto Cambridge,

v nûmÏ se nachází jedna z nej-

slavnûj‰ích anglick˘ch univerzit.

JestliÏe je Lond˘n mûstem pl-

n˘m aut, hluku a akce, Cambrid-

ge je naopak mûsto velmi po-

klidné, pfiátelské, plné ochot-

n˘ch studentÛ, ktefií mají moÏ-

nost Ïít a studovat v jednatfiiceti

pfiekrásn˘ch kolejích pfieváÏnû

z 13. a 14. století.

Z kaÏdého v˘letu jsme se vraceli

do kempu, ve kterém bylo umístû-

no nûkolik desítek velmi modernû

zafiízen˘ch „mobilonÛ“ s kapaci-

tou 8 lidí. KaÏd˘ ,,mobilon“ mûl

tfii loÏnice, koupelnu a malou ku-

chyÀku s nezbytn˘m vybavením.

Kemp se nachází v ústí fieky

TemÏe v blízkosti poklidného

mûsteãka Allhellows. KaÏd˘ den

jsme mûli moÏnost obdivovat nád-

hernou scenérii, kterou nám na‰e

okolí poskytovalo.

Poslední den jsme strávili uÏ na 

území Evropy, a to v hlavním

mûstû Francie - PafiíÏi. Tu jsme

obdivovali z pfiekrásného v˘hledu,

jejÏ nám poskytla Eiffelova vûÏ

(v˘‰ka asi 320 m). Po obhlédnutí

památek z ptaãí perspektivy jsme

nûkteré i nav‰tívili (známou

Invalidovnu, zámek Louvre).

·estidenní v˘let nám budou pfiipo-

mínat hromady fotek, pohledÛ

a tradiãních suven˘rÛ, kter˘mi

jsme se hojnû zásobili. Cestou

zpátky nám hlavou probíhaly

v‰echny záÏitky, jichÏ bylo tolik,

Ïe je‰tû dnes se nám vybavují stá-

le nové a nové. Lucie Linhartová,
Magdaléna Pechová,
Gymnázium R˘mafiov

Fota: Markos
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Nejvût‰í pfiedností mnoha muÏÛ je jejich Ïena. 

George Sand
Známá i neznámá v˘roãí

26. 6. Svûtov˘ den boje proti drogám (Mezinárodní den boje 
proti narkomanii) - vyhlásilo Valné shromáÏdûní OSN

26. 6. Mezinárodní den spojen˘ch národÛ na podporu
obûtí muãení

26. 6. 1949 nar. Laìka Kozderková, zpûvaãka (zemfi. 16. 11. 1986)

- 55. v˘r. narození

26. 6. 1999 zemfi. Jifií Pelikán, publicista a politik (nar. 7. 2. 1923)

- 5. v˘r. úmrtí

27. 6. Den politick˘ch vûzÀÛ âeské republiky (v˘roãí po-
pravy Milady Horákové v roce 1950)

27. 6 Svûtov˘ den rybáfiství, slaví se od roku 1985
27. 6. Svûtov˘ den diabetikÛ - vyhlá‰en v roce 1991 Mezi-

národní federací diabetu a Svûtovou zdravotnickou
organizací

27. 6. Svûtov˘ den sdûlovacích prostfiedkÛ
28. 6. 1984 zemfi. Milan Chladil, zpûvák (nar. 8. 2. 1931)

- 20. v˘r. úmrtí

29. 6. 1914 nar. Rafael Jeron˘m Kubelík, dirigent a skladatel 

(zemfi. 11. 8. 1996) - 90. v˘r. narození

30. 6. Den ozbrojen˘ch sil âeské republiky (Den armády)
- slaví se od roku 2002

30. 6. 1364 zemfi. Arno‰t z Pardubic, první praÏsk˘ arcibiskup 

- 640. v˘r. úmrtí

1. 7. Svûtov˘ den architektury - vyhlá‰en˘ Mezinárodním
svazem architektÛ

1. 7. 1899 nar. Jindfiich Plachta, filmov˘ a divadelní herec (zemfi.

6. 11. 1951) - 105. v˘r. narození

2. 7. Svûtov˘ den UFO
3. 7. 1854 nar. Leo‰ Janáãek, skladatel (zemfi. 12. 8. 1928) - 150. v˘r.

narození, v˘roãí UNESCO

4. 7. 1789 zaãaly vycházet Krameriusovy c. k. praÏské po‰tov-
ské noviny - 215. v˘r.

4. 7. 1924 nar. Oldfiich Lipsk˘, filmov˘ reÏisér (zemfi. 19. 10. 1986)

- 80. v˘r. narození

5. 7. Den slovansk˘ch vûrozvûstÛ Cyrila a Metodûje
6. 7. Den upálení mistra Jana Husa
6. 7. Svûtov˘ den polibku
9. 7. Svûtov˘ den veterinárních lékafiÛ, vyhlásila v roce

1975 OSN
9. 7. Svûtov˘ den vûzÀÛ, vyhlá‰en papeÏem Janem Pavlem II.
9. 7. 1834 nar. Jan Neruda, novináfi a spisovatel (zemfi. 22. 8. 1891)

- 170. v˘r. narození

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Jakub Baãík .................................................................... R˘mafiov

Adéla Jano‰Èáková ......................................................... R˘mafiov

Josefa Pytlíãková ........................................................... Harrachov

Ester Krupová ................................................................ R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Viktorie PacvoÀová - Jamartice ............................................. 80 let

Helena Kovácsová - Jamartice ............................................... 82 let

Adolf Strako‰ - R˘mafiov ....................................................... 83 let

Anna Mojáková - R˘mafiov ................................................... 83 let

Ludmila ·mirková - R˘mafiov ............................................... 84 let

Josef ·vejcar - R˘mafiov ........................................................ 86 let

Rozlouãili jsme se

Radoslav Mûfiínsk˘ - R˘mafiov ............................................... 1923

BoÏena Koufiilová - R˘mafiov ................................................. 1913

Marie ·vubová - R˘mafiov ...................................................... 1931

Matrika MûÚ R˘mafiov

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - âERVENEC 2004

V dobû letních prázdnin se zájmové krouÏky ve Stfiedisku
volného ãasu neprovozují. SVâ pofiádá v té dobû letní tábory.

Informace o vysílání mûstského rozhlasu
O letních prázdninách se vysílá pouze ve ãtvrtek

Pfiíspûvky do vysílání pfiiná‰ejte nejpozdûji ve stfiedu do SVâ

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost ãerven a ãervenec
!!! DÒLEÎITÁ INFORMACE!!!

Od 28. ãervna 2004 do 2. srpna 2004 je bazén uzavfien 

z dÛvodu pravidelné odstávky

Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 - 17.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod. âtvrtek 14.00 - 18.00 hod.

Pátek 14.00 - 20.00 hod. Sobota 13.00 - 19.00 hod.

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

Vstup pouze s koupacími ãepicemi!

Zmûna provozní doby vyhrazena

(Vstupné dospûlí - 35 Kã/1 hod., dûti - 18 Kã/1 hod.)
Teplota bazénu - 30°C (mal˘),

26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C

Vedení bazénu v Bfiidliãné

Pranostiky na mûsíc ãerven
• âervenec hork˘, pûkné jsou vdolky.

• âervenec Ïne Ïita, vi‰nû k tomu vítá.

• V ãervenci dé‰È a sluneãná pohoda - hojná bude v pfií‰tím roce úroda.

• Co ãervenec neuvafií - srpen nedopeãe.

• Roztrhne-li v ãervenci pavouk svou síÈ ve dvû, brzy se dé‰È ozve.

• V ãervenci do ko‰ile rozdûlej se, a v prosinci po u‰i odûj se!

• Dûlají-li mravenci obydlí své v ãervenci a kupí je stále v˘‰, pfiijde

tuhá zima spí‰.

• O svatém Kamilu slunce má nejvût‰í sílu.

• Marie Magdaléna své hfiíchy oplakává, proto rádo poprchává.

• KdyÏ pr‰í o Apolináfii, dlouho se z lesÛ pafií.

• Svatá Anna - chladno zrána.

• Od svatého Ignáca - leto sa obracá.

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pofiádá

KURZ TANCE
A SPOLEâENSKÉHO CHOVÁNÍ

pod vedením taneãního mistra Pavla Mûrky

Kurz zaãíná ve ãtvrtek 17. záfií 2004, 18.00 - 21.00 hodin
13 lekcí a závûreãná kolona 17. 12. 2004, cena 650 Kã

Velk˘ sál Stfiediska volného ãasu R˘mafiov

Pfiihlá‰ky odevzdejte v SVâ R¯MA¤OV
Kurz je nutné zaplatit nejpozdûji 17. 9. 2004
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Lesk a bída novináfiství
Dne‰ní noviny jsou tak trochu holka pro v‰ech-

no. Jakmile se ãerstvé, je‰tû barvou vonící do-

stanou na pulty trafik, uÏ je kdekdo omacává,

rozkládá a skládá, zkoumá kaÏdou jejich strán-

ku, rozãiluje se nad obsahem palcov˘ch titulkÛ

(jako by za to ty noviny mohly, Ïe se v nich pí-

‰e o o‰kliv˘ch vûcech) a hledá kdejakou chy-

biãku, aby mohl dát prÛchod svému rozãilení,

zatímco nad dobr˘mi zprávami jen znudûnû

mávne rukou. A pak? KdyÏ uÏ jsou noviny pfie-

ãtené? Jsou bez soucitu zmuchlány a odhozeny

jako nepotfiebn˘ ‰unt, v lep‰ím pfiípadû uscho-

vány do kredence, aby se do nich dle potfieby

zabalila mastná ryba, o‰krabaly brambory, vy-

le‰tila se jimi okna nebo vycpaly mokré tenis-

ky. A co na to noviny? Nic, a je‰tû se samy na-

krucují a nabízejí zvûdav˘m oãím - mû, mû si

kup! Zkrátka holka pro v‰echno. PouÏít a za-

hodit.

A pfiece - Ïivot si bez nich pfiedstavit nedove-

deme. Nûkteré máme dokonce v úctû, a ãím

jsou star‰í (!), tím zboÏnûji se jich dot˘káme,

dûkujíce v duchu vy‰‰ím silám, Ïe aspoÀ ten-

hle jedin˘ zaÏloutl˘ v˘tisk divok˘ vír kaÏdo-

dennosti nerozcupoval na padrÈ a my si teì mÛ-

Ïeme s odstupem let, ba století zalistovat jeho

tenk˘mi stránkami, jako bychom otvírali pra-

meny Ïivoucí historie. „Noviny nejsou nic jiné-
ho neÏ jako kroniky a letopisové, jenÏ se pro po-
tomky na vûãnou památku spisují a vÛbec na
svûtlo vydávají; a jak˘Ïkoli uÏitek z ãtení kronik
míti se domníváme, téhoÏ uÏitku také i z ãtení
novin se nadûjeme. Nebo v novinách spisují se
v‰ichni pfiíbûhové a kde co v kterém koutû svû-
ta pamûti hodného pfiihoditi se mÛÏe. Noviny
také pfiedstavují nám tak dobfie chvalitebné ãi-
ny k následování jich, jakoÏ i hanebné a potup-
né skutky k jich se uvarování.“ pí‰e zakladatel

ãeské Ïurnalistiky Václav Matûj Kramerius

v prvním ãísle sv˘ch C. k. praÏsk˘ch po‰tov-

sk˘ch novin, s jejichÏ jménem se pojí leto‰ní

215. v˘roãí coby pfiipomínka toho, jak dlouhou

tradici ãeské novináfiství má.

Ponofiíme-li se hloubûji do historie, tedy daleko

pfied Krameria, seznáme, Ïe úplnû první novi-

ny zdaleka nevypadaly jako ty dne‰ní. Funkci

zpravodaje dfiíve plnily tzv. kramáfiské písnû,

s nimiÏ vystupovali jarmareãníci pfied lidov˘m

publikem, informujíce ho prostfiednictvím ob-

rázkÛ a zpûvu nejãastûji o senzaãních událos-

tech, epidemiích, katastrofách a mordech. Byl

to takov˘ pfiedchÛdce dne‰ního bulváru. JiÏ ve

stfiedovûku existovaly i noviny psané, nicménû

okruh jejich ãtenáfiÛ byl mnohem uÏ‰í neÏ

dnes. Novinky (nova) si vzájemnû pfiedávali

obchodníci, státníci a dvor‰tí úfiedníci v rámci

korespondence, teprve s nástupem renesance

získaly noviny svébytnou existenci ve formû

letákÛ a lístkÛ, které pojednávaly hlavnû o vá-

leãn˘ch taÏeních a státnick˘ch jednáních, ale

i poÏárech, povodních, vraÏdách, popravách

a rozliãn˘ch zázracích. Novináfiské kachny teh-

dy byly na denním menu.

Pfielomov˘m mezníkem, kter˘ vedl k obecnûj-

‰ímu roz‰ífiení novin, byl vynález knihtisku,

jenÏ umoÏÀoval vyrábût celé série identick˘ch

tiskÛ, zpoãátku vydávan˘ch nepravidelnû, po-

sléze jiÏ periodicky. Knihtiskafii v té dobû pÛ-

sobili zároveÀ jako vydavatelé knih a periodik.

U nás to byl napfi. Jan Olivetsk˘ z Olivetu,

Burian Walda, Daniel Sedlãansk˘ ãi Mikulá‰

Konáã z Hodi‰kova v 16. století, ve století ná-

sledujícím také jedna Ïena, impresorka Lidmila

Sedlãanská. První pravidelnû vycházející novi-

ny u nás vy‰ly 4. února 1719 nákladem Karla

Franti‰ka Rosenmüllera pod názvem PraÏské

po‰tovské noviny. Vycházely dvakrát t˘dnû,

v úter˘ a v sobotu, a tiskly se aÏ do roku 1772.

Pak pro nedostatek odbûratelÛ (jen ãtyfii) za-

nikly. PfiízeÀ ãtenáfiÛ byla odjakÏiva vûc o‰e-

metná.

V roce 1784 koupil Rosenmüllerovy noviny

‰lechtic Josef Ferdinand von Schönfeld, kter˘

krátce nato zamûstnal Matûje Valentina

Krameria, rodáka z Klatov, pfiijav‰ího vlastene-

cké jméno Václav, kter˘ se jiÏ nûkolik let zab˘-

val tiskem a korigováním ãesk˘ch spisÛ.

Redaktorem Schönfeldsk˘ch císafisko-králov-

sk˘ch praÏsk˘ch novin byl Kramerius jen tfii

roky, pak se s Schönfeldem pohádal a zaloÏil si

svoje vlastní periodikum - Krameriusovy c. k.

praÏské po‰tovské noviny (1789), posléze pfie-

jmenované na Krameriusovy c. k. vlastenské

noviny (1791) a koneãnû Císafiské královské

vlastenské noviny (1806), které redigoval aÏ do

své smrti v roce 1808.

Krameriovy noviny podávaly politické a vo-

jenské zprávy z domova i zahraniãí (napfi.

o Velké francouzské revoluci, kterou mimo-

chodem ráznû odsoudily), zvefiejÀovaly paten-

ty osvíceného císafie Josefa II., jehoÏ byl

Kramerius velk˘m propagátorem, dále vládní

nafiízení, informace hospodáfiského a spoleãen-

ského rázu, ale i divadelní a literární novinky

a ukázky soudobé poezie, praktické rady, re-

cepty, lékafiské pouãky, ceny zboÏí, inzeráty

a dopisy ãtenáfiÛ. Kramerius se v souladu s ob-

rozensk˘m programem zamûfiil pfiedev‰ím na

osvûtovou ãinnost, obracel se na nej‰ir‰í, zvlá‰-

tû venkovské publikum, jehoÏ potfiebám vy-

cházel vstfiíc sv˘mi zábavn˘mi pfiílohami

(Veãerní shromáÏdûní Dobrovické obce,

PraÏsk˘ posel, Pfiítel lidu), jejichÏ prostfiednic-

tvím seznamoval prostého ãtenáfie s nov˘mi

poznatky o zemûdûlství, prÛmyslu, pfiírodovû-

dû, zemûpisu i v˘chovû dûtí a samozfiejmû také

o ãeské literatufie, kterou Kramerius podporo-

val ve svém nakladatelství âeská expedice.

K dobr˘m vlastnostem tohoto prÛkopníka ães-

ké Ïurnalistiky budiÏ je‰tû pfiipojeno, Ïe prosa-

zoval náboÏenskou toleranci a poÏadavek v‰e-

obecného vzdûlání.

Krameriovy noviny získaly mezi ãtenáfii velkou

oblibu. Aãkoliv se to na dne‰ní pomûry mÛÏe

zdát smû‰né, ve sv˘ch nejlep‰ích ãasech dosa-

hovaly neuvûfiitelného nákladu 1500 v˘tiskÛ

a posílaly se aÏ na Slovensko. âe‰tina, na pfie-

lomu 18. a 19. století je‰tû velmi po‰ramocená,

nab˘vala v Krameriov˘ch novinách znaãné do-

konalosti, takÏe fieklo-li se tehdy „psát po kra-

meriovsku“, znamenalo to „psát dobfie ãesky“.

Pro názornost i potûchu dne‰ního ãtenáfie bude-

me závûrem citovat z jedné zprávy oti‰tûné

v ãísle Krameriusov˘ch c. k. vlastensk˘ch no-

vin z 1. fiíjna 1791, která nese název Císafi v ães-
ké spoleãnosti uãen˘ch s podtitulem Diamant
hofií pfied jeho oãima a zavede nás do dob rané-

ho obrození, plného nov˘ch vynálezÛ a objevÛ

i rostoucí lásky k národnímu jazyku:

„Pfiede‰lou nedûli, totiÏ dne 25. záfií, královská
âeská spoleãnost uãen˘ch v Karolinském sálu
drÏela vefiejné shromáÏdûní, pfii kterémÏ také
jeho c˘s. král. Milost ... mnozí páni ministfii,
vzne‰ené dámy a mnozí uãeni cizí i domácí by-
li ... Pan hrabû Jachym Sterberk, hlubok˘ zpy-
tatel pfiirozenosti, vynalezl zpÛsob, jak by se di-
amant zapáliti a shofieti mohl, coÏ také v pfií-
tomnosti v‰ech dokázal a veliké pochvaly do‰el.
Duchovní Pan Gruber, nynûj‰ího roku Direktor
Spoleãnosti, ukázal mechanick˘ zpÛsob, dle
kterého voda skrze stlaãení vûtru a vodní páry
nahoru vstupuje. Pan Strnad oznámil podle
hvûzdáfiské povûdomosti, Ïe roku 1793 veliké
na slunci viditelné zatmûní bude. Pan Profesor
Procházka ukazoval skrze mikroskopium neb
zmen‰ující sklo ve vnitfinostech lidského tûla
nové ãervy. Pan Dobrovsk˘ ... ãetl dobfie vy-
pracovan˘ spis, v kterémÏ pfiednesl, jak se nû-
kdy Slovansk˘ národ domu Rakouského pfiidr-
Ïel a jak tento arcykníÏecí dÛm pomocí téhoÏ
Národu vzhÛru vze‰el ... Jeho Milost C˘safi co
nejmilostivûji se podûkoval na dÛkaz v‰em
âechÛm, Ïe na‰eho matefiského âeského jazy-
ka nejmilostivûj‰ím jest pfiítelem ...“

Mûstské muzeum a galerie Octopus

3. 7. - 25. 7. Ladislav Kryl - ãernobílá fotografie (velk˘ sál)

31. 7. - 22. 8. Richard Reichel - grafika (velk˘ sál)

3. 7. - 22. 8. Ivan Sajkala - umûlecká fiemesla - repliky historick˘ch zbraní, keramika (mal˘ sál)

Prázdninové v˘stavy

Foto: internet
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pátek 25. ãervna 19.30
Bodysong

Dokument (VB 2003)
Dokument o krásách Ïivota a smrti, zamûfien˘ na Ïivotní cyklus: zro-

zení, Ïivot, pozvolné stárnutí a smrt. To v‰e vyjádfieno pouze obra-

zem, stfiihem a hudbou Johnnyho Greenwooda (Radiohead). 

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 26. ãervna 19.30
Texask˘ masakr motorovou pilou

Horor (USA 2003)
Film natoãen˘ na pozadí skuteãn˘ch událostí z roku 1973, kdy poli-

cie nalezla na farmû Thomase Hewitta tûla 33 obûtí, které b˘val˘ za-

mûstnanec jatek zavraÏdil a zohavil nejrÛznûj‰ími zpÛsoby, mimo ji-

né i motorovou pilou. Pfiístupn˘ od 15 let

pátek 2. ãervence 19.30
Syn nevûsty

Hofiká komedie (Argentina/·panûlsko 2001)
Restauratér Rafael neustále bojuje s nezaplacen˘mi fakturami, dospí-

vající dcerou, exmanÏelkou, svou novou pfiítelkyní, rodiãe mu také

pfiíli‰ nepomohou. Není divu, Ïe ho sklátí srdeãní záchvat. 

Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 3. ãervence 19.30
Úsmûv Mony Lisy

Romantick˘ pfiíbûh (USA 2003)
Na prestiÏní univerzitu Wellesley pfiichází v roce 1953 Katherine

Watson, aby zde vyuãovala historii umûní. Je v‰ak pfiekvapena kon-

zervativností prostfiedí a rozhodne se tuto neblahou skuteãnost zmû-

nit. Zaãne nutit své studentky, aby myslely samostatnû ve svûtû, kde

nûco takového není pfiípustné. V hlavní roli: Julia Roberts. 

MládeÏi pfiístupn˘

pátek 9. ãervence 19.30
Vadí nevadí

Romantická komedie (Francie 2003)

Julien a Sophie se znají uÏ od dûtství, a pfiestoÏe se jejich cesty na

stfiední ‰kole roze‰ly, objevuje se ãas od ãasu Sophie v Julienovû Ïi-

votû, aby otfiásla jeho sebejistotou. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 10. ãervence 19.30
Gothika

Thriller (USA 2003)
Uznávaná psycholoÏka Miranda Grey léãí psychicky naru‰ené paci-

entky ve Woodwardské vûznici. Po setkání s charismatickou vraÏed-

kyní se její Ïivot mûní v noãní mÛru, je obvinûna z brutální vraÏdy

manÏela a konãí na pokraji ‰ílenství mezi sv˘mi b˘val˘mi pacient-

kami. Hrají: H. Berry, P. Cruz, R. Downey Jr. ad. Pfiístupn˘ od 15

a Filmového klubu

Kdo zastaví ‰ílen˘ kolotoã?
âlovûka musí obãas potkat katastrofa, aby si uvûdomil, co je v jeho Ïi-

votû skuteãnû dÛleÏité. Asi tak by se dalo struãnû charakterizovat téma

argentinského snímku Syn nevûsty (2002) reÏiséra Juana José

Campanelly a scenáristy Fernanda Castetse. Pro titulního hrdinu, ãtyfii-

cátníka Rafaela, je takovou katastrofou infarkt, kter˘ na okamÏik zasta-

ví jeho zbûsilé kmitání mezi problémovou restaurací, rozpadajícím se

manÏelstvím, milenkou Naty, dcerou Vicky a stárnoucími rodiãi.

Doãasn˘ v˘padek z ‰íleného kolotoãe mu pfiiná‰í jedineãnou moÏnost

rozhodnout se - zda se do nûj vrátí a ãasem se zhroutí úplnû, nebo ho za-

staví.

Zatímco Rafaelovo manÏelství krachuje, svazek jeho rodiãÛ pfietrval ví-

ce neÏ ãtyfiicet let a nyní, na sklonku jejich ÏivotÛ, má b˘t znovu ztvrzen.

Otec Nino se totiÏ pfied lety vzepfiel sÀatku v kostele a nyní by to chtûl

napravit a vûnovat své Ïenû Normû církevní obfiad k narozeninám.

Krásné gesto, a v‰e by zajisté bylo dokonalé, jen kdyby církev vycháze-

la sv˘m oveãkám trochu vstfiíc a kdyby Norma netrpûla pokroãilou fází

Alzheimerovy choroby, díky níÏ témûfi vÛbec nevnímá svût kolem sebe.

Latinskoamerická filmová a televizní tvorba má svÛj osobit˘ charakter.

Její sklon ke zpytování mezilidsk˘ch vztahÛ, do sentimentální krajnosti

rozvinut˘ v povûstn˘ch telenovelách, b˘vá v kvalitní filmové produkci

vyvaÏován jemn˘m humorem a nadhledem, kter˘ nedovoluje pfiíbûhu

zabfiednout do bahna nafouknut˘ch banalit. Také CampanellÛv Syn ne-
vûsty úspû‰nû balancuje mezi romantikou, dramatem a úsmûvnou kome-

dií a okofieÀuje tuto vyváÏenou kombinaci ‰petkou spoleãenské kritiky.

Jeho fabule se mÛÏe zdát tuctová, anebo spí‰ a lépe univerzální, protoÏe

tohle se prostû mÛÏe stát komukoliv z nás. ReÏisér prohání svého hrdinu

krizí stfiedního vûku od jednoho Ïivotního krachu ke druhému, ale nako-

nec mu (i sv˘m divákÛm) dopfieje poznání, Ïe nikdy není pozdû zaãít

znovu. Campanella získal za svou hofikosladkou komedii nûkolik filmo-

v˘ch ocenûní, jeÏ v roce 2002 korunovala nominace na Oscara.

Hra vadí nevadí je v˘zvou - fieknete-li „nevadí“, musíte se podvolit pfií-

kazu toho druhého, jakkoliv vám není po chuti, ãest vyzyvatele zase ve-

lí, aby se sloÏitost úkolÛ stupÀovala. Nevinná dûtská hfiíãka, kterou se

kdysi bavil snad kaÏd˘, se ale mÛÏe zmûnit v nebezpeãnou past, jakmile

zaãne fiídit bûh lidského Ïivota.

Francouzská komedie Vadí nevadí Yanna Samuella (2003) vypráví pfií-

bûh, kter˘ urãují pravidla titulní hry. Na poãátku se díky ní spfiátelí ‰ko-

láci Julien a Sophie, které vábivé vzru‰ení sázek pohltí natolik, Ïe pfii-

jmou jejich princip jako ústrojnou souãást sv˘ch osudÛ. Z dûtí vyrostou

stfiedo‰koláci a koneãnû dospûlí lidé, jejich cesty se nûkolikrát rozejdou,

nejspí‰ jen proto, aby se opût stfietly, a mezi obûma hrdiny se zvolna roz-

víjí milostn˘ vztah. Je v‰ak pfiíli‰ tûÏké si ho pfiiznat, kdyÏ se vzájemné

kontakty omezily na kolotoã sázek, naschválÛ a stále drsnûj‰ích zkou‰ek

odvahy, na bizarní soutûÏ, v níÏ nelze zvítûzit.

Debutující reÏisér Yann Samuell pÛsobil dfiíve jako v˘tvarník a tento fakt

pfiirozenû ovlivÀuje i poetiku jeho filmu. Snímek charakterizuje formál-

ní hravost (která upomíná na slavnou Amélii z Montmartru) a originální

v˘tvarná stylizace (poãítaãová animace, zpomalené zábûry), která dosa-

huje vrcholu zvlá‰tû ve snovû surrealistick˘ch sekvencích. ÚtrÏkovit˘

styl vyprávûní umnû dotváfií nápadit˘ stfiih, kter˘ je pro ãeského diváka

o to zajímavûj‰í, Ïe jej mûla na starosti scenáristka a reÏisérka Andrea

Sedláãková, autorka snímkÛ Obûti a vrazi ãi Musím tû svést, které stejnû

jako SamuellÛv debut variují vûãné téma boje pohlaví á la Válka
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Po pfiedãasné smrti neduÏivého

Jo‰ta z RoÏmberka roku 1539

projevil vysok˘ dvorsk˘ úfiedník

Jan Hoffmann z Grünbüchlu opût

své sympatické rysy v neobyãejnû

citlivé péãi o své malé osifielé sy-

novce Viléma (1535-92) a dodnes

populárního Petra Voka (1539-

1611) i v nemalé podpofie jejich 

ovdovûlé matky, která velmi ãasto

vyuÏívala poklidn˘ azyl ‰vagro-

v˘ch ‰t˘rsk˘ch statkÛ daleko od

starostí s jihoãesk˘m panstvím.

O Janovû korektnosti svûdãí i to,

Ïe ohromné a znaãnû roztrou‰ené

statky zemfielého otce pfiedal

roÏmbersk˘m dûdicÛm v je‰tû

lep‰ím stavu, neÏ je pfievzal. Pro

utuÏení svazkÛ mezi obûma rody

odevzdal své dva syny Jana

Bedfiicha a Ferdinanda do péãe

vynikajícího ãeského uãitele

Gabriela Svûchina z Pamberka 

(  1587) na proslulou ãeskokrum-

lovskou ‰kolu, jak praví roÏmber-

sk˘ letopisec Václav z BfieÏan: 

„... obmysleli mu (malému Vi-

lému z RoÏmberka) páni poruãní-

ci a paní mátû spolutovary‰e

a Ïáãky v uãení Ferdinanda a Jana

Fridricha, pány bratfií Hoffmanny,

ktefiíÏto pánu Vilémovi, aby ãesky

nezapomínal, ãasto listy ãeské

z Krumlova do Pasova psávali.“

Mladí Raku‰ané zvládli ãe‰tinu

tak dokonale, Ïe v ní utvrzovali

dokonce o dost star‰ího âecha

Viléma. Pfieãtûme si jeden z ucho-

van˘ch dopisÛ psan˘ dokonalou

renesanãní ãe‰tinou, samozfiejmû

s ãásteãnou moderní transkripcí:

„SluÏbu svou vzkazuji, Vilíme,

synu mÛj nejmilej‰í, jakoÏ zdraví

zase vin‰uji, kteréhoÏ mû v psaní

tvém Ïádá‰. Skuteãnû se to na to-

bû poznává, Ïe ty jakoÏto ctn˘ syn

v‰emi obyãeji snaÏí‰ se mi zacho-

vati. KteréÏto tvé pfiedsevzetí já

velmi chválím a mnû se dobfie lí-

bí. ProtoÏ kdyÏ si mi kníÏky sva-

t˘ch modliteb poslal, ty od tebe

jsem s radostností pfiijal jakoÏ-

to od syna mil˘ho, nebo

potom darÛm poslan˘m

porozumûti mohu, Ïe

na mû jakoÏto otce

sv˘ho mil˘ho dobfie

pamatuje‰. S tím dejÏ

pan BÛh, aby ses dob-

fie mûl.

Dáno v Krumlovû na

ãtvrtek po sv. Martinu

(15. 2.) léta boÏího tisící-

ho pûtistého ãtyfiidcátého 

osmého.

TvÛj povÏdy Ferdinand

Hoffman“

Krásná renesanãní ãe‰tina bez

chyb, mal˘ osmilet˘ Ferdinand 

(* 10. 5. 1540) zapomnûl jen na

konci svého jména jedno n, v‰ak

pfiiná‰í jeden otazník. Jak mÛÏe

chlapec star‰ího patnáctiletého

bratrance oslovovat „mÛj synu“

a sebe vydávat za „otce“. K tomu

je tfieba pohlédnout do dobov˘ch

zvyklostí, které vyÏadovaly nes-

kr˘vat nijak city a umût je co nej-

lépe vyjádfiit, a k tomu patfiilo téÏ

uvedené oslovení, které se vÛbec

net˘ká vûku, ale znamená, Ïe star-

‰í pfiítel je Ferdinandovi tak blíz-

k˘, jako by byl jeho skuteãn˘m

otcem. A opravdu dal‰í osudy ãtyfi

hochÛ by mohly b˘t dodnes skvû-

l˘m pfiíkladem skuteãného muÏ-

ského kamarádství na Ïivot i na

smrt. U nás v muzeu si mÛÏete

pfieãíst i dal‰í obsáhlej‰í Ferdi-

nandÛv dopis psan˘ o rok pozdû-

ji, na nûmÏ je vidût, jak se zlep‰il

rukopis malého ‰koláãka a rozvi-

nula se jeho slovní zásoba.

Svûchin si zaslouÏí poklonu, to

byl nûjak˘ pan uãitel.

Jinak to nemûl poruãník se

sv˘mi ãtyfimi rozjívenci

vÛbec lehké a je‰tû ro-

ku 1559 musí váÏnûj‰í

z RoÏmberkÛ Vilém

kárat svého jiÏ dvace-

tiletého bratra Petra

Voka, jednoho z nej-

bohat‰ích aristokratÛ

zemû, kter˘ byl od mlá-

dí jako Ïivé stfiíbro, „aby

rad pana ‰vagra z Hradce

a pana Hoffmanna v radách uÏí-

val, nûco v ãeledi 

uskrovnil a domÛ poslal“. V‰ichni

mládenci se se‰li na studiích

v Pasovû roku 1550, kde se vzdû-

lávali v etice, latinské rétorice

a historii. V‰ichni vyuÏívali po-

hostinství svého pfiíbuzného pa-

sovského biskupa Wolfganga

Salma. Prelát peãoval skvûle

o v˘chovu dûtí na proslulé kated-

rální ‰kole a vedl je nejen k neu-

vûfiitelné náboÏenské toleranci,

ale téÏ humanistickému vzdûlání

a lásce k spoleãné ãeské vlasti.

Nezapomínal ani na jejich budou-

cí úlohu a umoÏnil jim úãast pfii

v‰ech v˘znamn˘ch jednáních, 

událostech i svatbách. Pfiipravoval

je úpornû na kariéru na císafiském

dvofie.

KdyÏ oba Hoffmannové získali

ãesk˘ inkolát v letech 1581-3,

vstoupili do fiad zemské ‰lechty.

Ferdinand získal do dûdiãného dr-

Ïení janovické panství 1583 a po-

zdûji roku 1586 téÏ panství

Grab‰tejn nedaleko Liberce. Bratr

Jan Bedfiich, uznávan˘ vÛdce

‰t˘rsk˘ch stavÛ, se usadil v ru‰né

Kutné Hofie a získal na Vysoãinû

panství Ïelivské. BohuÏel jiÏ ne-

mûl ãas ovlivnit události v ães-

k˘ch zemích, protoÏe zemfiel

pfiedãasnû jiÏ roku 1590. Ani jeho

potomci nemûli mnoho ‰tûstí,

vsadili totiÏ na kartu vûrnosti re-

belujícím ãesk˘m stavÛm na po-

ãátku tfiicetileté války a jejich ma-

jetek postihly kruté konfiskace.

Janova vûtev vymfiela zchudlá ro-

ku 1730. Sestry HoffmannÛ se

provdaly do starobyl˘ch ãesk˘ch

rodin ÎerotínÛ a ·vamberkÛ, sám

Ferdinand si vybral za Ïenu ães-

kou hrabûnku Annu Margaretu

z Harrachu, jeÏ se stala matkou je-

ho jediného syna Ondfieje a první

Ïenou svého rodu na Janovicích.

·tûstí v‰ak novomanÏelÛm nepfiá-

lo a Anna záhy zemfiela. Druhou

manÏelkou se pak stala majitelka

Grab‰tejna Eli‰ka purkrabûnka

z Donína, vdova po neurvalém

rváãi a hulvátovi Kry‰tofovi

z Vartenberka (+1584), a ta mu

povila Potenciánu, Annu

a AlÏbûtu (Eli‰ku). Hoffmannské

sÀatky s domácí aristokracií vedly

jiÏ v druhé generaci k silnému po-

ãe‰tûní a upevnûní upfiímného

vztahu k zemi, také mezinárodní

pfiíbuzenské vztahy ‰lechty byly

zvlá‰tû v diplomacii zemi vÏdy

neobyãejnû prospû‰né. 

Mladí Hoffmannové a RoÏmberkové
Z historie

Akce hradu Sovinec

Past na medvûda 
Sokolnické a lesnické slavnosti

3. a 4. ãervence 2004

Poutav˘ celodenní kost˘movan˘ program po oba dny 9.00 - 19.00 hod.

Na Horním hradû pfiichystány dûtské lesnické hry a pro dospûlé

turnaj ve stfielbû z lukÛ a ku‰í o zajímavé ceny. Besedy s rybáfii,

lesníky a sokolníky.

Pfiedstaví se:

• sokolníci z Pardubic a z Opavy

• kejklífi Kfiupala a Ïonglér Dekl
• trubaãi Kvintet z Mohelnice

• právo útrpné pfiedstaví katovna Locus
• ‰ermífii Adamité a Páni z Bludova
• ‰ermífisko-divadelní spoleãnost Valmont pfiijede s premiérou

programu „Ve jménu kfiíÏe“

V létû 1614 svolal rytífi Kobylka lesníky sv˘ch panství 
na Sovinec ...

Uvidíte:

• Ïongléry, kejklífie, vrhaãe noÏÛ, ‰ermífie a divadlo

• dravé ptáky a sovy pfii létání a lovu atrapy kofiisti, vábení jelenÛ

• trubaãe na lesní rohy

• v˘cvik a dovednost loveck˘ch psÛ

• právo útrpné a muãení pytlákÛ a zlodûjek chrastí

• dobová fiemesla, fiezbáfie a vãelafie pfii práci

Obãerstvení zaji‰tûno Srdeãnû zvou organizátofii



Slon ve sklenici

NeÏ toho dne

jsem se probudil

zpit noãní tmou

vidûl jsem slona ve sklenici

zalitého kalichem slz zemû

stál tam

se svû‰enou hlavou.

A jen jakoby

ze strany na stranu

díval se na stromy

v pozadí

a jako rybiãky v akváriu

pojal i on

tvofiivost svûtadílÛ

snad se uÏ nikdy

nenauãí rozumût

zavfienému zámku

a celé se to zobrazovalo

na plo‰e m˘ch prstÛ.

Pr˘ utekl z cirkusu

i dûd tam byl

k podivu

nikdo nic nevidûl

proto odchází

ty du‰e

slonÛ ze sklenic.

Pole, luka

Na válãi‰ti doznûl ryk, co znûl

do znûní trub znûl˘ch kovÛ.

V‰e pokryl samet, co pokr˘val

tváfie pokryté zrny slz.

To, co se stává snem, ráno probu-

dí

malé oãi ze snûní nad pole nad luka

pod víãky v zorniãkách v obrazech

barevn˘ch, dotazech.

Co skr˘vá v˘znamy záznamÛ

zaznamenan˘ch v letopisech

s velk˘m poãátkem rán

ukryt˘ch pod stoly s vínem...

1939

Ve stínu dne

v plíÏivém poledni

u studny nádvofií

pro‰el ten sen.

Îe byl vyveden

z katov˘ch Ïelez

nah˘ a muãen.

Na dlouhá léta

fieãí pletich

utopen v hluchotû!

KdyÏ co?

KdyÏ jsi se ohlédl

uvidûl jsi nic

jen odrazy hladin

ve sv˘ch oãích

nadzvedl jsi víc

zrály modré kvûty.

V zrcadlech.

KdyÏ jsi se ohlédl

byl za zády mrak

zaléval stesk

ve stopách mloãích

uÏ slábne zrak

co vidût bys mûl.

V zrcadlech.

Co Ïhavé ukanulo.

Na rynek.

Co oãí pominulo.

Na kfiídové zdivo.

Co zapsáno bylo.

Na stránky.

Pocity.

VÛnû a pot.

Co luk rozkvetlo.

Na sena.

Vûãné modro.

Na hladinách.

Oáza

Slunce pálilo

v lesích

a na starém rybníce

v pokleku si s listím hrál

v sáãku a malé ãapce

límce spravoval

aby se pak bál

a ustra‰ené srdce

za vestou uschoval

dfiíve se usmíval

nad zralou pfiedtuchou

zlehka jen mávl

a házel hlínu

na dívku opodál

jíÏ mezi Àadry

stékaly struÏky

slévajíc se do fieãi‰È

modroÏluté pou‰tû.

Petr KoÀárek
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Studentsk˘ klub
- -  -   Pozor! Pfiipomínáme -  -  -

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu vyhlásily

Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské
V tûchto kategoriích: ✑ poezie

✑ próza

✑ ilustrace
SoutûÏe se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘ bez ohledu

na vûk, spoleãenské postavení, náboÏenské

vyznání a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ potr-

vá aÏ do konce srpna, kdy budou pfiíspûvky

bez rozdílu vyhodnoceny odborníky na slovo

vzat˘mi. V záfií bude pro autory tûch nejlep-

‰ích uspofiádán literární veãer spojen˘ s v˘-

stavou a vyhlá‰ením a ocenûním vítûzÛ.

SoutûÏ není tematicky, Ïánrovû ani teritoriál-

nû vymezena (hranice r˘mafiovského regionu

nejsou zavazující). Zasílejte nám své básnû,

povídky, fejetony i v˘tvarné poãiny, ty nej-

zajímavûj‰í budeme prÛbûÏnû otiskovat.

KaÏd˘ pfiíspûvek opatfiete sv˘m jménem

a kontaktem.

Prostor pro podnikatele

Aktuální informace k programÛm financovan˘m ze strukturálních fondÛ
Na základû ãetn˘ch dotazÛ vedení firem

a ÏivnostníkÛ na aktuální programy finan-

cované ze strukturálních fondÛ rozhodl od-

bor Ïivotního prostfiedí a v˘stavby mûst-

ského úfiadu, kter˘ má tuto problematiku

na starost, vyhovût Ïádosti a pfieposílat 

elektronickou po‰tou nejaktuálnûj‰í infor-

mace t˘kající se vyhlá‰en˘ch programÛ.

V Ïádném pfiípadû se nejedná o souhrnn˘,

v‰eobsahující materiál, ale pouze o základ-

ní údaje, které slouÏí tomu, aby mohli zá-

jemci dále kontaktovat pfiíslu‰ná pracovi‰-

tû s konkrétními dotazy. Vûfiíme, Ïe právû

tyto informace budou vyuÏity pfii pfiípravû

projektÛ.

Kontakt na odbor regionálního rozvoje krajského úfiadu:
Ing. Petra Chovanioková, tel: 595 622 318; fax: 595 622 285; petra.chovaniokova@kr-moravskoslezsky.cz.

Máte zájem o pfieposílání aktuálních informací 
programÛm financovan˘ch ze strukturálních fondÛ?
Kontaktujte Ïivnostensk˘ úfiad na tel.: 554 254 250-5

nebo na e-mailové adrese: pozarova@rymarov.cz
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Stanice pro záchranu dravcÛ ve Stránském má pfiírÛstek
Mládû v˘ra velkého se podafiilo

zachránit pracovníkÛm stanice

pro nemocné a handicapované

dravce ve Stránském poté, co je

zamûstnanci âesk˘ch drah in-

formovali, Ïe 4. ãervna nalezli

pfii práci na Ïelezniãní trati

v oblasti Oborné samiãku v˘ra,

kterou zfiejmû srazil projíÏdûjící

vlak.

„Jeden mÛj znám˘ mû informo-
val, Ïe jiÏ del‰í dobu v této oblas-
ti pozoroval pfielety v˘ra, a tak
nebylo nikterak sloÏité vypátrat
na nedaleké skále hnízdo rodinky
v˘rÛ. BohuÏel jak se ukázalo, vla-
kem sraÏená samiãku byla vlastnû
matka asi pûtit˘denního mládûte,
o které se snaÏil starat v˘r - 

otec,“ starostlivû

poznamenal ‰éf

záchranné stanice

ve Stránském

Petr Schäfer.

Podle jeho slov

by v‰ak mládû

dlouho nepfieÏilo,

protoÏe mu v˘r

pfiiná‰el do hníz-

da velké kusy po-

travy, které mládû

je‰tû neumûlo sa-

mo zpracovat.

„Rozhodl jsem se
mládû adoptovat
a pomoci mu v je-
ho v˘voji. Pokusí-
me se jej také

umístit do jiného
hnízda, ov‰em
mám obavu, Ïe
je na to jiÏ pfiíli‰
velké,“ konsta-

toval Schäfer

a dodal, Ïe v pfií-

padû problémÛ

zÛstane na zá-

kladnû s tím, Ïe

se zafiadí mezi

vzácné a chránû-

né exponáty Ïi-

v˘ch dravcÛ,

ktefií slouÏí k úãe-

lÛm poznávání

jejich Ïivota pro

‰kolní v˘uku ãi

turisty.

PfiipomeÀme, Ïe

stanice se zamû-

fiuje hlavnû na záchranu handica-

povan˘ch, nemocn˘ch nebo nale-

zen˘ch dravcÛ a sov a je zafiazena

do národní sítû stanic organizova-

n˘ch âesk˘m ornitologick˘m

spolkem a podporovan˘ch

Svazem ochráncÛ pfiírody.

„KaÏd˘, kdo by se setkal s pora-
nûn˘m nebo nevzletn˘m mládûtem
ãi dospûl˘m jedincem dravce ne-
bo sovy, mÛÏe kontaktovat na‰i
stanici na telefonu: 777 256 577,“
doplnil ‰éf záchranné stanice Petr

Schäfer.

Stanice zprostfiedkuje i záchranu

ostatních ÏivoãichÛ, ktefií jsou

v ohroÏení nebo jak˘mkoliv zpÛ-

sobem handicapovaní. K tomu 

úãelu slouÏí del‰í dobu spoluprá-

ce se zoologickou zahradou na

Svatém Kopeãku. JiKo

V˘r velk˘
(bubo bubo)

Je to nejvût‰í sova, kterou nûkdy

naz˘vají král noci nebo noãní 

orel. Má silnou, robustnûj‰í po-

stavu s mohutn˘mi pafiáty. Jako

v‰echny sovy má jemné pracho-

vé pefií, které mu umoÏÀuje tich˘

pfiepadov˘ let. Dobfie vidí i v no-

ci, ale svou kofiist zamûfiuje pfie-

dev‰ím sluchem, kter˘ má nûko-

likrát lep‰í neÏ ãlovûk. DokáÏe

ulovit zajíce, baÏanta nebo

i men‰ího psa. Jsou zprávy, Ïe

v˘r napadl dokonce srnãí.

Domovinou jsou mu hluboké le-

sy se skalnat˘mi místy, kde vy-

hledává velké dutiny a skalní

jeskynû. Jeho charakteristick˘m

znakem jsou velké Ïluté oãi

a ou‰ka z pefií. 

JiKo (ãerpáno z internetu)

Kam na v˘let
Ke Îlutému potoku

Dnes vás zveme na nenároãnou vycházku po

lesních cestách bez v˘hledÛ, s moÏností na-

hlédnout do houbafisk˘ch a borÛvkáfisk˘ch

terénÛ. Pojedeme autobusem smûr ·umperk

k motorestu Skfiítek, odkud pÛjdeme po ãer-

vené znaãce se soubûÏnû vedenou cyklotra-

sou ã. 6143 k rozcestí Nad Skfiítkem, pak

vpravo pfies paseku s dorÛstajícími stromy

a dále pfies mÛstek Splavského potoka k mí-

stu zvanému Îlut˘ potok. Sem je pfiivedena

i cyklotrasa ã. 6147 od Mravencovky.

Na lesní silniãce, za kterou se vlévá

Splavsk˘ potok do Îlutého potoka, se roz-

louãíme s ãervenou znaãkou i cyklotrasou.

JiÏ od Skfiítku máme stále po pravé ruce

Národní pfiírodní rezervaci Ra‰elini‰tû

Skfiítek, která je vefiejnosti nepfiístupná.

Lokalita pfiipomíná seversk˘ tundrov˘ les

a pramení tam Îlut˘ potok, jemuÏ daly jmé-

no právû nûkteré sloÏky ra‰eliny. Nyní se od

soutoku obou potokÛ vydáme neznaãenou

cestou vpravo, která asi po padesáti metrech

zaãne stoupat k nejvy‰‰ímu místu na‰í cesty,

k mûlkému sedlu mezi Ostr˘m vrchem vlevo

a Vûtrn˘m vrchem vpravo od na‰í trasy.

Ostr˘ vrch je vlastnû dvojvrchol a jeho sva-

hy opravdu ostfie spadají do údolí

Podolského potoka, do nûjÏ se vlévá i Îlut˘

potok. Vûtrn˘m vrchem, jehoÏ úboãím je po

opaãné stranû vrchu vedena státní silnice,

prochází hranice evropského rozvodí Odra -

Dunaj a v minul˘ch letech zde byl postaven

stoÏár pfievadûãe pro pfiíjem signálu mobil-

ních telefonÛ.

Z v˘‰e popsaného místa sestoupíme lesní

cestou k ostré zatáãce u státní silnice, odkud

nad silniãními svodidly pokraãuje lesem vle-

vo cesta, která nás pfiivede k zelené turistic-

ké znaãce ve Îìárském Potoce u chaty

Relaxa a následnû i k autobusové zastávce,

odkud se mÛÏeme vrátit do R˘mafiova auto-

busem.

Máme-li dost sil i ãasu, mÛÏeme po zelené

znaãce ze zastávky pokraãovat lesní silniã-

kou k rozcestí Pod V̆ hledy a do R˘mafiova

pak odtud dojít po neznaãené zpevnûné ces-

tû vlevo kolem lesa. Z cesty jsou pûkné v˘-

hledy a kdysi tudy vedla Ïlutá turistická

znaãka.

Od chaty Relaxa je v‰ak moÏné pokraãovat

po místní silnici kolem Anenské Huti do

Staré Vsi k pile a podívat se, jak se na okraji

lesa postupnû zahlazují stopy po niãivé vich-

fiici z roku 2002. Od pily ve Staré Vsi jezdí

autobusy pouze ve v‰ední dny. O víkendech

je tfieba pouÏít autobusové spojení ze zastáv-

ky Stará Ves, ‰kola, pfiípadnû dojít aÏ do

R˘mafiova pû‰ky, ale to uÏ nemusí b˘t nená-

roãná vycházka, protoÏe cesty mimo les jsou

asfaltované.

Vzdálenosti:

Skfiítek - Îìársk˘ Potok, autobusová zastáv-

ka - 6 km

Îìársk˘ Potok, autobusová zastávka - Pod

V̆ hledy - Janovice - R˘mafiov - 8 km

Îìársk˘ Potok, Relaxa - Stará ves, pila - 2 km

Stará Ves, pila - Stará Ves, ‰kola - 2 km

Stará Ves, ‰kola - R˘mafiov - 4 km

Mûjme na pamûti, Ïe na‰e vycházka byla
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Dopravnû bezpeãnostní
akce pokraãují

V rámci dopravnû bezpeãnostní

akce konané od 2. do 3. ãervna

v na‰em okrese zkontrolovali

policisté dopravní, pofiádkové

a kriminální policie 317 vozidel

a zaznamenali celkem 135 pfie-

stupkÛ. U tfií fiidiãÛ bylo zji‰tûno,

Ïe fiídí bez fiidiãského prÛkazu,

v osmi pfiípadech nevyhovoval

technick˘ stav vozidel. Nejãas-

tûj‰ím pfiestupkem v‰ak bylo

pfiekroãení nejvy‰‰í povolené

rychlosti - toho se dopustilo cel-

kem 122 fiidiãÛ! Policisté uloÏili

pokuty za 25 700 Kã.

V pátek 18. ãervna se uskuteãnila

v okrese dal‰í dopravnû bezpeã-

nostní akce. Kontrolováno bylo

celkem 302 vozidel a policie zjis-

tila nûkolik pfiestupkÛ. V jednom

pfiípadû ‰lo o fiízení vozidla pod

vlivem alkoholu, technick˘ stav

nesplÀovalo deset vozÛ, ãtyfii ‰o-

féfii jeli bez fiidiãského prÛkazu

a pût jich pfiekroãilo nejvy‰‰í po-

volenou rychlost.

Policie pátrá
po zmizelém muÏi

JiÏ od srpna 2002 hledá policie

Miroslava Pfierovského z R˘ma-

fiova, na kterého vydaly Obvodní

soud pro Prahu 10 a soud

v âeském Krumlovû zatykaã.

MuÏ je stíhán pro trestn˘ ãin zata-

jení vûci, krádeÏe a neoprávnûné-

ho uÏívání cizí vûci. Hledan˘ má

51 let, silnûj‰í postavu, kulat˘ ob-

liãej a kudrnaté, neupravené, pro-

‰edivûlé vlasy. NezdrÏuje se

v místû svého trvalého bydli‰tû

(Jesenická ulice, R˘mafiov) a té-

mûfi dva roky se jej policii nedafií

zadrÏet ani získat nûjaké zprávy

o tom, kde se ukr˘vá. Policie pro-

to Ïádá vefiejnost o spolupráci pfii

pátrání po tomto muÏi. Poznatky

o jeho pobytu pfiijme kterákoliv

policejní sluÏebna nebo linka 158.

V R˘mafiovû fiádí
chatkoví lupiãi

Policisté mají na stole ãtyfii nové

pfiípady vloupání do zahradních

chatek, k nimÏ do‰lo na území

R˘mafiova v první polovinû ãerv-

na. První dvû vloupání se stala

v prÛbûhu noci z 6. na 7. ãervna

v kolonii Na Stráni. Neznám˘ pa-

chatel vypáãil vstupní branku jed-

né ze zahrad a snaÏil se dostat do

chatky. Po nûkolika neúspû‰n˘ch

pokusech, pfii nichÏ napáchal ‰ko-

dy za 7 000 Kã, do chatky pronikl

a odnesl si pfiedmûty za dal‰ích 

3 500 Kã. Na místû zasahoval

psovod se sluÏebním psem, kter˘

vyãenichal nûkolik desítek metrÛ

dlouhou stopu. Bûhem téÏe noci

do‰lo k vloupání i do dal‰í chatky

v této kolonii. Pachatel si z ní od-

nesl témûfi v‰echno, co mûlo nûja-

kou cenu. ZpÛsobená ‰koda ãiní

témûfi 10 000 Kã. Tfietí vloupání

se odehrálo mezi 14. a 16. ãerv-

nem, tentokrát v zahrádkáfiské ko-

lonii za nádraÏím. Pachatel se do-

stal násilím do zahrady i chatky,

ale nic odtud neodnesl. Policisté

kvalifikovali tento ãin jako poru-

‰ování domovní svobody. V noci

z 15. na 16. ãervna vnikl pachatel

za uÏití násilí do dal‰í zahradní

chatky v R˘mafiovû a odcizil z ní

nápoje a jídlo.

Zlodûj ukradl penûÏenku
z nezamãeného auta

V sobotu 5. ãervna pfii‰el o slu‰-

nou ãástku penûÏ sedmaãtyfiiceti-

let˘ fiidiã Felicie, kter˘ pomáhal

stûhovat vûci mladému muÏi

z Dolní Moravice. Neznám˘ po-

berta se ve chvíli, kdy oba muÏi

pfied ãinÏovním domem vykládali

auto, pfiiblíÏil k vozu a odcizil

z nûj penûÏenku, v níÏ byly v‰ech-

ny doklady fiidiãe a hotovost pfies

12 500 Kã. KrádeÏ nyní fie‰í r˘-

mafiov‰tí policisté.

Sousedi se pfietahovali
o popelnici

Dlouhodobé sousedské spory me-

zi dvûma muÏi z RyÏovi‰tû vyvr-

cholily koncem kvûtna otevfien˘m

konfliktem, v nûmÏ hlavní roli se-

hrála popelnice. Sedmdesátilet˘

dÛchodce nahlásil policii, Ïe do

nûj ve chvíli, kdy manipuloval se

svou popelnicí pfied domem, najel

jeho soused ve ‰kodovce a poranil

mu nohu. Padesátilet˘ fiidiã nao-

pak uvádí, Ïe do chodce vÛbec ne-

narazil, ale pouze se snaÏil odsu-

nout popelnici, kterou mu soused

zámûrnû postavil pfiímo do cesty.

DÛchodce mûl naopak napadnout

slovnû i fyzicky jej, a nikoliv nao-

pak. Tuto verzi potvrzuje i man-

Ïelka majitele ‰kodovky. Pfii ‰et-

fiení celé události bylo zji‰tûno, Ïe

se nejedná o ojedinûl˘ sousedsk˘

spor. O tom, kdo je v právu, má

rozhodnout dal‰í vy‰etfiování.

Na‰el „ukradené“ peníze
doma

·edesátilet˘ muÏ z R˘mafiova

oznámil 5. ãervna na oddûlení po-

licie, Ïe byl právû okraden. Podle

svého tvrzení si odpoledne za‰el

do restaurace a tam mu mûl nûkdo

ve chvíli, kdy nedával pozor, ze

zadní kapsy kalhot vytáhnout pe-

nûÏenku s 8 000 Kã.

Následujícího dne v‰ak pfii‰el

oznamovatel na sluÏebnu znovu

a uvedl, Ïe peníze na‰el doma.

Svou zmatenost pak vysvûtloval

tím, Ïe byl pfiedchozího dne

v podnapilém stavu, a tak si nepa-

matoval, kde hotovost uloÏil,

a domníval se, Ïe mu byly ban-

kovky odcizeny.

Strach z vysvûdãení vede
nûkteré dûti k útûkÛm

V úter˘ 15. ãervna krátce po pÛl-

noci oznámila na lince 158 mat-

ka tfiináctiletého ‰koláka z Brun-

tálu, Ïe jej od pondûlního rána

pohfie‰uje. Hoch se mûl vrátit po

druhé hodinû domÛ ze ‰koly, ale

nepfii‰el a nedal o sobû Ïádnou

zprávu. Policisté zaãali po chlap-

ci pátrat, ov‰em bez v˘sledku.

Teprve brzy ráno jej zadrÏela

hlídka mûstsk˘ch policistÛ na

dvofie prodejny potravin na ná-

mûstí Míru, kde nocoval. DÛ-

vodem chlapcova zmizení byly

patrnû problémy ve ‰kole.

V souvislosti s tímto pfiípadem
policie upozorÀuje rodiãe, Ïe
v období pfiedávání vysvûdãení
dochází u nûkter˘ch dûtí ke zv˘-
‰ení stresu a strachu z trestu za
‰kolní neúspûchy. Doporuãuje-
me si s dûtmi je‰tû pfied závûrem

‰kolního roku promluvit a pfie-
dejít tak moÏn˘m útûkÛm z do-
mova.

Kámen na silnici
zpÛsobil nehodu

Dostateãnû nevûnoval pozornost

fiízení vozidla sedmadvacetilet˘

fiidiã Opelu Omega, kter˘ ve ãtvr-

tek 17. ãervna po prÛjezdu levoto-

ãivou zatáãkou mezi Janovicemi

a Stfiíbrn˘mi Horami pfiehlédl ká-

men a narazil do nûj. Na Opelu

vznikla ‰koda 50 000 Kã.

Provedená dechová zkou‰ka byla

negativní. Za pfiestupek byla fiidi-

ãi uloÏena bloková pokuta.

Preventivní akce
odhalila alkohol

u mladistvé
V R˘mafiovû probûhla dal‰í ak-
ce zamûfiená na podávání alko-
holu mládeÏi. Byl zji‰tûn jeden
pfiípad.
V pátek 18. ãervna provádûli poli-

cisté OOP âR R˘mafiov ve spolu-

práci s mûstskou policií a mûst-

sk˘m úfiadem dal‰í kontrolu podá-

vání alkoholu mládeÏi. Kontroly

restauraãních zafiízení policie 

uskuteãnila od 21.00 do 24.00 ho-

din. V jedné z r˘mafiovsk˘ch res-

taurací byla orientaãní zkou‰kou

zji‰tûna konzumace alkoholic-

k˘ch nápojÛ u mladistvé dívky.

Z podání alkoholu je podezfielá

dvacetiletá servírka. Vûc byla vy-

fie‰ena jako pfiestupek a mladistvá

byla pfiedána rodiãÛm.

V Re‰ovû hofiel
rodinn˘ domek

Z dosud nezji‰tûn˘ch pfiíãin do‰lo

v pondûlí 21. ãervna kolem 15.30

k poÏáru pÛdních prostor rodinné-

ho domu v Re‰ovû. PoÏár úplnû

zniãil stfiechu, k zranûní osob na-

‰tûstí nedo‰lo. Majitel vyãíslil

‰kodu asi na 400 000 Kã.

Na místû zasahovalo 26 hasiãÛ

z HZS R˘mafiov, Bruntál a také

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ

z Horního Mûsta, Bfiidliãné,

Lomnice u R˘mafiova a Dolní

Moravice s pûti cisternami.

Pfiíãina vzniku poÏáru je pfiedmû-

tem dal‰ího ‰etfiení.

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál
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Vyjeìte si na kole severní Moravou a Slezskem
Program

1. den: Ostrava - Hluãín - Dûhylov -

Háj ve Slezsku - Kravafie - Opava -

Úvalno - Krnov (na kole 41 km, cel-
kem 61 km) Opava - Úvalno kombino-
vaná pfieprava vlak, autobus 20 km
• Slavnostní recesistické zahájení akce

v Hornickém muzeu OKD na Landeku

• Îivot venkovanÛ i zámeck˘ch pánÛ na

Hluãínsku pfiiblíÏí prohlídka zámku

v Kravafiích

2. den: Krnov - Albrechtice -

Tfieme‰ná ve Slezsku - Osoblaha -

Hlinka - Vysoká - Arnultovice - Zlaté
Hory (na kole 53 km, celkem 73 km)

Tfieme‰ná - Osoblaha moÏná pfieprava
vlakem 20 km
• Veselá projíÏìka starobylou parní loko-

motivou do Osoblahy po jediné úzkoroz-

chodné dráze na Moravû

• O historii poutních míst a jejich v˘zna-

mu v zajímav˘ch prostorách poutního

místa Panny Marie Pomocné (Maria

Hilfe) ve Zlat˘ch Horách

3. den: Zlaté Hory - Revíz - Jeseník -

Ramzová - Jindfiichov - Velké Losiny -

·umperk (na kole 30 km, celkem 74
km) Jeseník - Jindfiichov pfiejezd vlakem
30 km
• Poutavá prohlídka repliky stfiedovûkého

hornického mûsteãka v údolí Ztracen˘ch

‰tol

• Za tajemstvím ruãní v˘roby papíru do

Muzea papíru ve Velk˘ch Losinách

4. den: ·umperk - Rab‰tejn -

Bedfiichov - R˘mafiov - Ondfiejov -

Bfiidliãná - Val‰ov - Nová PláÀ (na ko-
le 53 km)

• Seznámení s pfiípravou zlatavého moku

podle originálních receptur r˘mafiovské-

ho pivovaru Excelent s ochutnávkou v˘-

borného kvasnicového piva

5. den: Nová PláÀ - Leskovec
n./Moravicí - Bohdanovice - KruÏberk
- Jánské Koupele - Vítkov - Hradec
nad Moravicí (na kole 31 km) Vítkov -

Hradec nad Moravicí pfieprava cyklobu-
sem 15 km
• Zábavn˘ program v areálu Slezské

Harty, nejmlad‰í pfiehrady v âR, spojen˘

s projíÏìkou na loìkách

• Prohlídka bílého a ãerveného zámku

v Hradci nad Moravicí

6. den: Hradec nad Moravicí - Branka
u Opavy - RaduÀ - Nad RaduÀkou -

Pustá Polom - Kyjovice - Klimkovice
(na kole 47 km)

• Zajímav˘ program v areálu lázní

Sanatoria Klimkovice, jehoÏ souãástí bu-

de vylosování v˘herce hlavní ceny soutû-

Ïe

• Setkání s celorepublikov˘m pelotonem

v rámci akce Krásná zemû 2004, kterou

pofiádá agentura CzechTourism (âeská

centrála cestovního ruchu) a spoleãn˘ do-

Upfiímné podûkování
Jsme maminky dûtí nav‰tûvujících M· na ul.

1. máje a chtûly bychom touto cestou podû-

kovat paní fieditelce EvÏenii Resnerové za

lásku a péãi, s jakou se o na‰e dûti a celou

‰kolku stará.

Dûti mají mimo svoji pfied‰kolní pfiípravu cel˘

rok postaráno o vyuÏití svého volného ãasu.

Mohou si vybrat ze spousty zájmov˘ch krouÏ-

kÛ, pravidelnû se konají besídky, na které se

dûti pfiipravují a tû‰í se, jak maminky pfiekvapí

vlastnoruãnû vyroben˘mi dárky a pfiiprave-

n˘m poho‰tûním, pravidelnû se koná ma‰karní

ples, oslavy Dne matek, Dne dûtí, do ‰kolky

jezdí kouzelník a koná se spousta dal‰ích akcí.

Oddûlení Soviãek, kde paní Resnerová uãí, se

v ãervnu vydá je‰tû na celodenní v˘let do

Tvrdkova spojen˘ s hledáním pokladu

a malé ‰koláky ãeká rozlouãení se

‰kolkou v podobû estrády, coÏ bude

urãitû nezapomenuteln˘ záÏitek. Je‰tû

neÏ skuteãnû odejdou do ‰koly, ãeká je

ve ‰kolce noãní spaní, pro mnohé po-

prvé jinde neÏ doma nebo u babiãky.

Paní Resnerová vede krouÏek country

tance, do kterého u‰ila dûvãatÛm sama

dvoje krásné stylové kost˘my, oblékla

také roztleskávaãky, uãí malé maÏoret-

ky a v dubnu bylo pod jejím vedením

zorganizováno oblastní kolo

R˘mafiovské matefiinky, kde dûti z od-

dûlení Soviãek pod vedením paní uãi-

telky Dohnalové zatancovaly skladbu Rok 

aneb Neposedné hodiny, se kterou se probojo-

valy aÏ na celostátní festival v Nymburce.

Pfiíprava v‰ech tûchto ‰kolních a hlavnû mi-

mo‰kolních akcí jistû zabere spoustu volného

ãasu, kter˘ je pro kaÏdou Ïenu s rodinou vzác-

n˘ a dal by se trávit i jinak. Za to, Ïe paní

Resnerová tento ãas vûnuje na‰im dûtem, jí dû-

kujeme. ZároveÀ chceme podûkovat paní uãi-

telce Janû Dohnalové, která spolu s paní

Resnerovou vede oddûlení Soviãek, a i kdyÏ

k nám pfii‰la teprve pfied rokem, dûti si ji oka-

mÏitû oblíbily a nemají ve ‰kolce chvíli nevy-

uÏitého ãasu.

Paní Resnerová si pfii konkurzu na volné mís-

to uãitelky vybrala opravdu tu nejlep‰í.

Atmosféra u Soviãek je prostû skvûlá, dûti se

nenásilnou formou pfiipravují do ‰koly, paní 

uãitelky zvolily kamarádsk˘ pfiístup, neustále si

s dûtmi povídají, do ‰kolky chodí s nov˘mi ná-

pady a neutuchajícím elánem a heslem „vÏdy

s úsmûvem“ se fiídí jak v zimû, tak v létû. 

Podepsáno v. r. 18 maminek

Podûkování r˘mafiovsk˘m hasiãÛm
Dûkuji r˘mafiovsk˘m hasiãÛm za záchranu mého roãního kocoura, kter˘ se ztratil v sobotu 19. ãervna veãer a byl objeven teprve v nedûli

dûtmi Cutákov˘mi na lípû pfied Stfiediskem volného ãasu. Dûkuji i jim, Ïe zavolaly veterinární sluÏbu a mému kocourovi tak pomohly.

Za pomoc v‰em dûkuje Alena Janeãková

Foto: autorky ãlánku
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãná

Druhé kolo âeského poháru ÏákÛ v letním biatlonu
Ve dnech 12. a 13. ãervna uspo-

fiádal âesk˘ svaz biatlonu ve

spolupráci s Klubem biatlonu

Bfiidliãná 2. kolo âeského pohá-

ru ÏákÛ v letním biatlonu. Letní

biatlon je obdobou klasického

zimního biatlonu, sestává z bûhu

v terénu a stfielby vzduchovkou

na sklopné terãe. SoutûÏ se usku-

teãnila za pfiízniv˘ch povûtrnost-

ních podmínek ve sportovním 

areálu Technick˘ch sportÛ v Bfii-

dliãné.

Vlastnímu uspofiádání poháru

pfiedcházelo mnoho hodin pfií-

prav závodi‰tû, technického za-

bezpeãení, zaji‰tûní potfiebn˘ch

finanãních prostfiedkÛ a cen pro

vítûze. Bylo nutno zajistit dosta-

teãn˘ poãet pfiipraven˘ch roz-

hodãích a ãinovníkÛ závodu.

Mnoho ãasu zabrala soustfiedûná

pfiíprava vlastních ÏákÛ pod do-

hledem trenérÛ Jaroslava

Kováãe, Vítûzslava Volka a Ing.

Jana Opatrného. Reprezentaãní

druÏstvo Bfiidliãné v 1. kole po-

háru v Jílovém u Dûãína získalo

celkem 14 medailí z 36 rozda-

n˘ch, coÏ na‰i v˘pravu postavilo

na pfiední místo Ïebfiíãku

âeského poháru letního biatlonu

Ïactva pro rok 2004.

Vlastní soutûÏ se uskuteãnila za

obûtavého pfiispûní v‰ech dobro-

voln˘ch organizátorÛ, rodiãÛ,

ãlenÛ Klubu biatlonu a sponzorÛ,

ktefií sv˘m pfiístupem dokázali

zabezpeãit jeden z nejkvalitnûj-

‰ích a nejúspû‰nûj‰ích závodÛ 

uspofiádan˘ch v posledním obdo-

bí v Bfiidliãné. ZávodÛ se za

krásného sluneãného poãasí zú-

ãastnilo v sobotu i v nedûli cel-

kem 129 závodníkÛ z tfiiadvaceti

klubÛ biatlonu z celé âeské re-

publiky.

Klub biatlonu Bfiidliãná tak sv˘m

dlouhodob˘m úspû‰n˘m pÛsobe-

ním v soutûÏích biatlonu

v Bfiidliãné a po celé âeské re-

publice zabezpeãuje smyslupl-

nou ãinnost pro mládeÏ a pfiispí-

vá k prezentaci Bfiidliãné. Za to

je potfieba podûkovat pfiedev‰ím

hlavním ãinovníkÛm Klubu biat-

lonu Bfiidliãná - Vítûzslavu

Volkovi, Ing. Jaroslavu

Kováãovi st., Jaroslavu

Kováãovi ml., Mgr. Zdenû

Kovafiíkové, ZO TSâ pod vede-

ním Richarda Soldána a zhruba

padesátce nejmenovan˘ch orga-

nizátorÛ.

Ocenûní a podûkování si zaslou-

Ïí také na‰i mladí reprezentanti,

V̆ sledky 2. kola âeského poháru ÏákÛ v letním biatlonu:

Závod s hromadn˘m startem: sobota 12. 6.

Îáci A: 1. Volek Vítûzslav Bfiidliãná

2. Kozub Filip Bfiidliãná

3. Dokoupil Radek DDM Karviná

Îákynû A: 1. Proke‰ová Andrea Bfiidliãná

2. Outratová Katefiina Bfiidliãná

3. âecháková Lenka Bfiidliãná

Îáci B: 1. Kupka David Bfiidliãná

2. Machát Petr Bfiidliãná

3. Václavík Jifií Bfiidliãná

Îákynû B: 1. Fidlerová TáÀa Orlová

2. Nebeská Lada Jílové

3. Gyorgyová Michaela Bfiidliãná

Îáci C: 1. Halfar Martin DDM Karviná

2. Orság Jifií RoÏnov p. Radho‰tûm

3. Bur‰ík Jakub ¤íãany

Îákynû C: 1. AmbroÏová Hana KB Nové Mûsto

2. Novotná Martina Rover Praha

3. ·vrãková Martina Poruba

Rychlostní závod: nedûle 13. 6.

Îáci A: 1. Kozub Filip Bfiidliãná

2. Volek Vítûzslav Bfiidliãná

3. Jurãík Milan Halenkovice

Îákynû A: 1. Proke‰ová Andrea Bfiidliãná

2. Kováãová Andrea Bfiidliãná

3. Sobková Bára RoÏnov p. Radho‰tûm

Îáci B: 1. Kupka David Bfiidliãná

2. Machát Petr Bfiidliãná

3. Piksa David Jílové

Îákynû B: 1. Gyorgyová Michaela Bfiidliãná

2. Lysíková Miroslava Bfiidliãná

3. Hejtmínková Petra Jáchymov

Îáci C: 1. Halfar Martin DDM Karviná

2. Pospí‰il Kamil TJ JE Dukovany

3. Bur‰ík Jakub ¤íãany

Îákynû C: 1. Kohutová Veronika Orlová

2. Novotná Martina Rover Praha

3. ·vrãková Martina Poruba

Miroslav Volek

• Volby do EU v Bfiidliãné dopadly podle oãekávání pesimistÛ. Z celkového poãtu 2910 voliãÛ se voleb zúãastnilo a hlasovalo pouze 687 vo-

liãÛ, coÏ je jenom 23,6 %. Pro zajímavost: nejvíce hlasÛ dostala KSâM - 192, to je 35,8 %, na druhém místû ODS - 157 hlasÛ a tfietí skon-

ãila âSSD se 78 hlasy. Pro Bfiidliãnou tedy nic nového.

• O stále klesajícím poãtu narozen˘ch dûtí svûdãí fakt, Ïe za 1. pololetí leto‰ního roku se narodilo pouze a jenom 13 dûtí z Bfiidliãné. Pro srov-

nání: v roce 1993 jsme za stejné období pfiivítali 42 novorozeÀat!!! Ani se tomu nechce vûfiit.

• V pondûlí 21. ãervna se ve Spoleãenském domû uskuteãní oblíbená soutûÏ MISS Základní ‰koly. O jejím prÛbûhu a koneãn˘ch v˘sledcích 

podáme informace v dal‰ím vydání novin.

• V bfieznu jsme po del‰í odmlce pfiivítali divadelní soubor Mahen, v˘born˘ amatérsk˘ spolek z R˘mafiova, kter˘ se pfiedstavil hrou Vítr ve vût-
vích Sasafrasu. Vysokou úãastí jsme se pochlubit nemohli, ale ti, kdo pfii‰li, urãitû nelitovali a po skonãení pfiedstavení odmûnili r˘mafiovské

herce vfiel˘m potleskem.

• Zajímavou informaci o novém projektu „Mé mûsto, mÛj Ïivot“, kter˘ uvádí v Ïivot skupina mlad˘ch lidí v ãele se zakladatelem projektu 

Stanislavem Tich˘m. Daniel Mach

zajímavosti

pfiipravujeme

Foto: MûÚ Bfiidliãná
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Pern‰tejnové dob˘vali Sycherák
Podpofiit a rozvíjet vzájemnou

spolupráci pfiíslu‰níkÛ rÛzn˘ch

národností a objevovat nové

zpÛsoby vyuÏití volného ãasu, u-

kázat dûvãatÛm a chlapcÛm pra-

cujícím ve skautské organizaci,

Ïe jsou opravdu

ãleny jednoho

z nejvût‰ích hnutí

mládeÏe na svûtû,

dát jim moÏnost se-

známit se se skauty

jin˘ch zemí, navá-

zat s nimi osobní kontakty jak

pfii rÛzn˘ch spoleãn˘ch aktivi-

tách, tak i ve volném ãase, u tá-

boráku, poznat kulturu a zpÛsob

nejen skautského Ïivota v jin˘ch

zemích, to byla hlavní progra-

mová náplÀ Intercampu 2004,

mezinárodního setkání více jak

dvou tisícovek skautÛ a skautek

ve vûku 11 - 16 let z Nûmecka,

Holandska, Francie, Spojen˘ch

státÛ americk˘ch, Kanady,

Portugalska, Velké Británie,

Polska, Slovenska, Slovinska,

Maìarska, Rakouska a âeské re-

publiky v Borku u Tachova v au-

tokempu Sycherák, kterého se

zúãastnily také ãtyfii skautky

z r˘mafiovského junáckého stfie-

diska Na Stráni.

Spoleãnû s bratry

z Krnova a Zlat˘ch

Hor tak tvofiili v˘-

pravu sedmnácti

skautÛ a skautek 

okresu Bruntál.

Intercamp je vnímán jako malé,

levnûj‰í, kaÏdoroãní evropské

Jamboree a koná se pokaÏdé v ji-

né zemi. Svûtové setkání

v Borku u Tachova se neslo

v duchu rytífiské doby, ostatnû

tomu odpovídala také programo-

vá náplÀ, a zorganizovala je

Rada star‰ích ve spolupráci

s mezinárodním vedením. Sto

padesát mezinárodních t˘mÛ ry-

tífiÛ, které byly dále rozdûleny na

dvanáctiãlenná druÏstva, vyrazi-

lo na „hrady“, aby plnily

nejrÛznûj‰í rytífiská klání

a turnaje. Program byl

zorganizován tak, aby mûl

kaÏd˘ z rytífiÛ moÏnost si

vyzkou‰et co nejvíce akti-

vit, k tomu slouÏil i pfie-

dem dan˘ harmonogram.

Na otázky na‰í redakce

odpovídaly skautky dele-

gované r˘mafiovsk˘m

Junákem na Intercamp

2004 Martina (Mat˘sek),

Iveta (Bledulka), Tereza

(Baterka) a Markéta

(Mark˘z):

Co bylo podle vás na
Intercampu nejzajíma-
vûj‰í?
Nejzdafiilej‰í byla v˘pra-

va, na které jsme po urãit˘ch ki-

lometrech plnili rÛzné úkoly

spojené s rytífiskou tematikou

nebo jsme mûli uhádnout jedno-

tlivá souso‰í na Karlovû mostû,

jak jdou za sebou, ty jsme si

mohli pfiedem prohlídnout na

vystaven˘ch obrázcích. Z dal-

‰ích aktivit, které se nám velmi

líbily, bychom mohli jmenovat

rukodûlné práce, zdolávání horo-

lezecké stûny, trampolínu 4 v 1,

prusíkování, lukostfielbu, spre-

jerství, lasování, aerotrim, han-

dicap a pochopitelnû rytífiské

souboje.

Jak˘m jazykem jste na Inter-
campu hovofiili?
SnaÏili jsme se dorozumût ang-

licky, ale taky nûkdy rukama

i nohama. (Smûjí se.)
KaÏdá v˘prava mûla i vlastní
název t˘kající se rytífiské doby,
jak jste se jmenovali vy?
Jmenovali jsme se Pern‰tejnové.

A název vznikl podle slavného

rodu a známého hradu.

Vzpomenete si na názvy ostat-
ních ãesk˘ch v˘prav?

Byli to Kolovratové, Vítkovci,

âernínové, Trãkové a Îerotíno-

vé, název subcampu service-tea-

mu znûl Markvartici.

Kolik skautÛ a skautek zastupo-
valo âeskou republiku?
Na pfiesné ãíslo si nevzpomene-

me, ale âechÛ mohlo b˘t více

jak ‰est stovek.

Jak˘m zpÛsobem jste byli vybí-
ráni, kdo se zúãastní a kdo ne?
V̆ bûr se uskuteãnil jednak podle

toho, co kdo dovedeme, podle na-

‰ich schopností a vûdomostí, a ta-

ké podle finanãních moÏností.

Na mezinárodním setkání byly
i chvíle volné zábavy, co se vám
líbilo nejvíce?
Asi nejvût‰ím záÏitkem byl kon-

cert Beatles Revival, diskotéka 

a ... (holky neudrÏí smích). Bylo

to zkrátka moc fajn, v‰ichni byli

velmi pfiátel‰tí, hlavnû Nûmci,

ktefií umûli dobfie zpívat, a taky

Ameriãani. OdjíÏdûli jsme s do-

br˘m pocitem a moc se nám tam

líbilo. Pfií‰tû bychom jeli znovu.

Dûkuji vám za pfiíjemn˘ rozho-
vor. JiKo

Z historie Intercampu
Intercamp jako dÛleÏit˘ krok ke

vzájemnému poznávání a poro-

zumûní byl v roce 1966 nápadem

Freda Wurma z nûmeckého

DPSG (Deutsche Pfadfinder

Sankt Georg), Peeta Deckerse

z Holandska (Scouting Neder-

land) a Roye Claye (British

Scouts Western Europe). Holan-

d‰tí a nûmeãtí skauti byli pozvá-

ni od anglick˘ch skautÛ v Nûme-

cku k jednomu víkendovému

setkání a byli tak nad‰ení, 

Ïe uspofiádali na svatodu‰ní svát-

ky v roce 1966 spoleãné setkání.

Tam se zrodil Intercamp i se

sv˘m názvem.

Brit‰tí, kanad‰tí a ameriãtí skauti

jsou z velké ãásti dûtmi ãlenÛ jed-

notek NATO umístûn˘ch

v Nûme-cku, Francii, Belgii

a Holandsku a ãásteãnû pocházejí

z rodin, jejichÏ rodiãe v západní

Evropû pracují v civilních povolá-

ních. V Nû-mecku je Intercamp

pofiádán vût‰inou ve vojensk˘ch

prostorech hostitelského národa,

Holanìané a Belgiãané pofiádají

Intercampy na velk˘ch skaut-

sk˘ch tábofii‰tích. âeské exilové

oddíly z Nûmecka se zúãastÀova-

ly Intercampu od roku 1977.

Inter-campu se zúãastÀuje pravi-

delnû 2500 skautek a skautÛ. Od

roku 1990 i skauti z âeské repub-

liky.  

Z okolních obcí

Den dûtí ve Stfiíbrn˘ch Horách
Zdafiilé dûtské odpoledne pod názvem

„Bláznivé hry bez hranic“ se konalo 

12. ãervna na penzionu Argenta ve Stfiíbrn˘ch

Horách. Pro dûti i dospûlé byla uspofiádána

spousta zajímav˘ch her vãetnû závodÛ na

chÛdách. Ty tûÏko zvládali hlavnû dospûláci.

Jako vÏdy bylo pfiipraveno bohaté obãerstve-

ní, dûti mûly opût v‰e zdarma. V‰ichni zú-

ãastnûní si pfiinesli dobrou náladu a sluníãko

také pfiálo. V̆ herci soutûÏí získali krásné di-

plomy a ceny. Závûrem je proto tfieba podû-

kovat hlavním pofiadatelÛm za pfiípravu této

veselé akce - manÏelÛm Bednárikov˘m, paní

Maru‰ce Kinclové, panu Petru Fulneãkovi

a spoustû dal‰ích. Alena Pitnerová

Fota: archiv Junák R˘mafiov
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Sport

Na LORD CUPU 2004 se pfiedstavily fotbalové nadûje
V pátek 11. a v sobotu 12. ãervna

se na hfii‰ti Tûlov˘chovné jednoty

Jiskra R˘mafiov uskuteãnil jiÏ pá-

t˘ roãník fotbalového turnaje

„LORD CUP R˘mafiov 2004“

v kategorii pfiípravek narozen˘ch

po 1. 1. 1993 a mlad‰ích s plat-

n˘m registraãním prÛkazem.

¤adí se k nejvût‰ím a nejv˘znam-

nûj‰ím akcím na území

Moravskoslezského kraje v dané

mládeÏnické kategorii. O vysoké

úrovni vypovídají reference pfied-

cházejících ãtyfi roãníkÛ a zájem

pfiihlá‰en˘ch druÏstev SK Unex

Uniãov, FK Dukla Praha, Spartak

Pelhfiimov, 1. FC Brno, Rapid

Liberec, Lokomotiva Trnava, FC

Vítkovice a domácí TJ Jiskry

R˘mafiov.

Cílem turnaje je pokraãování

v tradici, podchycení sportovních

aktivit mládeÏe a nabídnutí jedné

z moÏností, jak vyuÏít voln˘ ãas.

Pofiádání turnaje mezinárodního

rozsahu umoÏÀuje sv˘m obsaze-

ním pfiiblíÏit sport na vysoké kva-

litativní úrovni.

První roãník turnaje se uskuteãnil v roce 2000. Název „LORD CUP“

nese po hlavním sponzorovi RD R˘mafiov a jeho stavebním systému

Lord, kter˘ financoval turnaj ve spolupráci s firmou Flow Clima, v˘-

hradním zástupcem firmy WOLF. PfiestoÏe od 4. roãníku do‰lo ke

zmûnû financování, pÛvodní název byl ponechán.

Krátce z historie

Pfiehled úãastníkÛ 1. - 4. roãníku turnaje
„LORD CUP - R˘mafiov“

1. roãník - 2000 - TJ Jiskra R˘mafiov, KMK Pfierov, Junior Teplice,

Sparta Praha, FC Vítkovice, Sigma Olomouc, NH Ostrava, FC Stavo

Brno

2. roãník - 2001 - TJ Jiskra R˘mafiov, NH Ostrava, Petra Drnovice,

Dukla Trenãín (SR), ·K Belá (SR), FC Stavo Brno, Sigma Olomouc,

FC Vítkovice

3. roãník - 2002 - TJ Jiskra R˘mafiov, M·K Îilina (SR), ·K Belá

(SR), FC Vítkovice, MFK Pardubice, Sigma Olomouc, FK Zlín,

Sparta Brno

4. roãník - 2003 - TJ Jiskra R˘mafiov, FC Baník Ostrava, LeRK

Prostûjov, SV Esting (SRN), Junior Teplice, M·K Îilina (SR), ·SK

Bílovec, ABC Braník

A jak se umístila druÏstva fotbalov˘ch benjamínkÛ?
Vyhodnocení nejlep‰ích hráãÛ

Nejlep‰í stfielec - Frimmel Denis - 1. FC Brno - 7 branek

Nejlep‰í hráã - Doubravsk˘ Bohumír - 1. FC Brno (viz foto)
Nejlep‰í brankáfi - Rusov Dobrivoj - FK Lokomotiva Trnava

NejuÏiteãnûj‰í hráã - Polena Jifií - Dukla Praha

Talent turnaje - Gevorgyan Tigran - Jiskra R˘mafiov (viz foto)
Nejmlad‰í hráã - Mádl Patrik - Spartak Pelhfiimov

Tabulka v˘sledkÛ V. roãníku turnaje „LORD CUP - R˘mafiov 2004“

Doubravsk˘ Bohumír Gevorgyan Tigran

Lord Cup 2004 zahájil pfiedseda TJ Jiskra R˘mafiov Franti‰ek Pohanka
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Díky vám, sponzofii ...
Konání dal‰ích roãníkÛ by se

nemohlo uskuteãnit bez spon-

zorsk˘ch pfiíspûvkÛ firem a fi-

nanãní podpory mûsta

R˘mafiova. I pfies uvedené slo-

Ïité podmínky financovaní mû-

ly dosavadní roãníky vysokou

sportovní a spoleãenskou úro-

veÀ. Nelze opomenout úãast

ãeského reprezentanta a hráãe

nûmeckého HSV Hamburg

Tomá‰e Ujfalu‰iho, odchovan-

ce r˘mafiovské kopané, na 

2. roãníku pfii vyhlá‰ení v˘-

sledkÛ.

Jubilejní 5. roãník se uskuteã-

nil pod zá‰titou r˘mafiovského

odchovance Davida Langera,

souãasného hráãe a kapitána

prvoligového Slovanu Liberec.

Podûkování patfií tûmto organizacím, firmám, ale i jednotlivcÛm:
• mûsto R˘mafiov

• Lamont - v˘roba kuchyní - Jifií Obruãník, 

Bedfiich ·tûpaník

• R˘mstav CZ - kompletní stavební práce

• Chemická ãistírna ·opíková Irma

• Prádelna ·opík Vítûzslav

• David Langer - hráã FC Slovanu Liberec 

a garant 5. roãníku turnaje

• Penzion Relaxa - manÏelé Hálovi Îìársk˘ 

Potok

• Izolpa R˘mafiov - Pavel Pech, hydroizolace 

staveb

• SFS Intec - upevÀovací systémy

• 5. stavební CZ - kompletní stavební práce

• Gasremo - montáÏ a opravy plynov˘ch 

zafiízení - Jifií Sitafi, Radek Tvrdec

• Instalatérství Miroslav ·tulo

• Rea Zdenûk Prá‰il - stavební práce

• K+K - Kopeãek David a Pavel - v˘roba ná-

bytku, kuchyní

• HospÛdka u Toma - Tomá‰ Kopeãek, Dolní 

Moravice

• Stas R˘mafiov - statika, stavitelství, sanace 

- Ing. Boris Pavlásek

• Nábytek - Elektro Icha Eduard

• Penzion Slunce - manÏelé Valovi

• Bob Sport - prodejna sportovního zboÏí - 

Bronislav Rektofiík

• ZIGI - Sigmund Ivan, prodej elektrospo-

tfiebiãÛ

• Elektro Kotrla Jan - prodej elektrospotfie-

biãÛ

• Josef Bernátek - drogerie a prodej elektro-

spotfiebiãÛ

• Reelza - elektroinstalace Jan Br‰Èák

• Zelen˘ paÏit, s. r. o - Ing. Lea DuÏí 

- Ostrava

• Profis R˘mafiov - hydroizolace staveb

• KOM - Kovo‰rot Moravia export

• Amin - nealkoholické nápoje, Velká ·táhle

• Hydrospol - Staré Mûsto, stavební práce

• Obuv - Vlasta ·lesingerová

• Zámeãnictví Pavel ·a‰inka

• Autoopravna ·a‰inka Radek

• BP design - reklama a propagace Baslar

Ladislav

• ZFP - Irena Tyl‰arová - finanãní poradce

• Ovoce a zelenina - Sedláãková Anna

• Stavební práce - Mahovsk˘

• Furik ·tefan - Bufet na hfii‰ti

• Karde, s. r. o., R˘mafiov

Tento turnaj byl pofiádán v rámci projektu âMFS - „Fotbal ano, drogy ne!“
JiKo (ve spolupráci s TJ Jiskra R˘mafiov)
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Veteráni zvítûzili: na nás si nepfiijdou ani dorostenci !
V sobotu 12. ãervna se uskuteã-

nil na volejbalovém hfii‰ti TJ

Jiskry R˘mafiov jiÏ 11. roãník

volejbalového turnaje pro rekre-

aãní hráãe a veterány nad 40 let.

Mezi sebou se vzájemnû utkala

ãtyfii druÏstva - Kantofii s kapi-

tánkou Hanou Hájkovou, Ko‰í-

káfii 1 s kapitánem Pavlem Ne-

herou, Ko‰íkáfii dorostenci s ka-

pitánem Bofiivojem Kobolkou

a Veteráni TJ s kapitánem

Miroslavem Zatloukalem.

Urputné boje mnohé prozrazo-

valy. Urãitû ne v‰ak to, Ïe zápa-

sy probûhnou hladce a odbíjen-

káfii jednotliv˘ch t˘mÛ se bu-

dou po antuce procházet jako

po zámeckém parku.

Bojovnost, nasazení a urputné

boje o kaÏd˘ míã dávaly po-

stupnû tu‰it, kdo je na hfii‰ti pá-

nem. Po zásluze zvítûzil t˘m

VeteránÛ TJ, kter˘ za sebou za-

nechal Ko‰íkáfie 1 i Ko‰íkáfie

dorostence, posledním místem,

av‰ak se ziskem bramborové

medaile, se mohli pochlubit

Kantofii. Pokud pozmûníme

známé sportovní pofiekadlo,

mohou Kantofii fiíci: Není dÛle-
Ïité zvítûzit, ale dobfie si za-

sportovat. A to byl, pfii pohledu

na volejbalisty pfii sobotním

turnaji, hlavní úãel.

Mûstské volejbalové turnaje

probíhaly do roku 1977 jako

soutûÏ dvakrát v t˘dnu (v‰ední

dny) v mûsících kvûtnu a ãer-

vnu daného roku. Po pûtileté

odmlce v letech 1998 - 2002

byl mûstsk˘ volejbalov˘ turnaj

obnoven, v loÀském roce jako

jednodenní turnaj, kter˘ je z ãa-

sov˘ch a organizaãních dÛvodÛ

v˘hodnûj‰í a má více pfiízniv-

cÛ! Tak, pfiátelé, aÈ vám to bûhá

a dobrou trefu!  JiKo

Kalanetika TJ Jiskry na cestách
Mnû se líbí Bob ...

Po noci strávené v autobuse jsme

procitli do slunného rána.

âernohor‰tí celníci si nás letmo

prohlédli odmûfien˘m pohledem

a uÏ jsme sjíÏdûli z hor do nejjiÏ-

nûj‰ího fjordu na svûtû - Boky

Kotorské. Trajektem jsme si

zkrátili cestu pfies úÏinu mezi

Kotorsk˘m a Tivatsk˘m zálivem

a pfied sedmou hodinou ranní do-

razili do cíle na‰í leto‰ní dovole-

né - do mûsteãka Tivat. Pfiivítání

pfiedãilo na‰e oãekávání. Obda-

rovali nás mal˘m pfiípitkem, na

stolech vonûlo ãerstvé peãivo, 

ofií‰ky a mandle. Hostesky v kro-

jích stále doplÀovaly skleniãky

s aperitivem.

Areál hotelu Kamelia nám po-

skytl ve‰keré pohodlí - stravová-

ní formou polopenze, kuleãník,

dva bazény s mofiskou vodou, le-

hátka, sluneãníky, prÛzraãné

mofie pod okny, nádherné hfii‰tû

na cviãení, nepfietrÏitû otevfien˘

bar.

Oproti Chorvatsku do âerné

Hory je‰tû nejezdí tolik podob-

n˘ch sportovních nad‰encÛ, tak-

Ïe cviãení mûlo ohromn˘ ús-

pûch. PokaÏdé se na‰la skupinka

zvûdavcÛ, ktefií nás pozorovali

a uznale pokyvovali hlavami do

rytmu doprovodné hudby.

Vystfiídali jsme v‰echny moÏné

druhy cviãení - aerobik, kalane-

tiku, posilování se zátûÏí, rela-

xaãní cviãení, kardiokalanetiku -

dechové cviãení, dokonce i bfii‰-

ní tance. Neodradil nás ani ve-

ãerní dé‰È, kdy zÛstali na hfii‰ti

jen ti nejvûrnûj‰í, taky je za to

ãekala zaslouÏená odmûna.

Mimo cviãení jsme si uÏívali v˘-

letÛ do okolí - lodí pfies Kotorsk˘

záliv do mûsteãka Perast a na

ostrov zasvûcen˘ Pannû Marii.

Autobusem do Budvy s prohlíd-

kou mûsta, kde jsme 1400 km od

domova v malé stylové hospÛd-

ce potkali R˘mafiováky

z Opavské ulice!

Celodenní v˘let do Kotoru s vy-

cházkou na zbytky opevnûní byl

spojen˘ s náv‰tûvou b˘valého

hlavního sídla ãernohorsk˘ch

panovníkÛ Cetinje. Vzdálenost

mezi obûma mûsty nebyla sice

velká, ale vedla nás serpentinami

a strm˘mi horami s nádhern˘mi

v˘hledy na celou oblast Boky

Kotorské. Ve vesniãce Njegu‰i

nám ukázali, jak se su‰í ve sla-

ném pfiímofiském vzduchu speci-

alita jiÏních zemí - pr‰ut - uzená

‰unka. Proces trvá aÏ 5 mûsícÛ.

Ani zde se to neobe‰lo bez 

ochutnávky rakije a vína.

V nedûli se ãást z nás - skupinka

zarputil˘ch turistÛ, vydala do

hor do opu‰tûné vesniãky Gorna

Lastva, kde se dalo obdivovat

mnoÏství kvûteny nebo volnû Ïi-

jící Ïelvy. K nezapomenuteln˘m

záÏitkÛm patfiilo setkání s lovci,

ktefií v nás z poãátku vzbuzovali

obavy.

A proã „Mnû se líbí Bob“?

ProtoÏe tahle písniãka kaÏdé ráno

budila v‰echny ke cviãení. A pfií‰-

tí rok, snad v Budvû - Beãiãi, snad

v Gradaci nebo v Biogradu na

Moru budou tyhle tóny opût zna-

menat, Ïe za 10 minut zaãínáme!!!

Dûkuji v‰em za vzornou repre-

zentaci na‰eho mûsta a za to, Ïe

jsme sklidili slova chvály za ne-

obvyklé sportovní i spoleãenské

v˘kony. A to nejen z úst fieditele

hotelu pana Nikolase Kilibarda,

ale i od manÏelÛ Radojãic, zástup-

cÛ agentury HTP MIMOZA CR-

NA GORA, která pofiádá animaã-

ní programy pro ãeské turisty v té-

to oblasti. Irena Ondra‰íková,
cviãitelka kalanetiky

Foto: archiv Irena Ondra‰íková
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Soukromá fiádková inzerce

Prodej
• Prodám novinov˘ stánek na autobusovém stanovi‰ti v R˘mafiovû

(z dÛvodu nemoci).

Vhodn˘ k okamÏitému pouÏití, vybavení (regály, pult), elektro, 

alarm, tel. linka.

Cena: 60 000 Kã. Informace na telefonu: 737 621 687.

• Prodám sportovní koãár s velk˘mi koly, lep‰í golfák skládací +

plá‰tûnka. Cena 1 500 Kã. Tel.: 554 213 451 (po 16. hodinû).

• Prodám chodítko, star‰í typ. Cena: 250 Kã. Tel.: 554 213 451 (po

16. hodinû).

• Prodám koãár trojkombinaci - fialová barva - omyvateln˘. Cena:

800 Kã. Tel.: 554 213 451 (po 16. hodinû).

Jak vyjde o prázdninách R˘mafiovsk˘ horizont:

Na‰i vûrní ãtenáfii uÏ ví, Ïe o letních prázdninách - v ãervenci
a srpnu - vychází R˘mafiovsk˘ horizont je jednou v mûsíci.
âíslo 13/2004 vyjde v pátek 9. ãervence (uzávûrka 1. 7.), ãíslo
14/2004 vyjde 6. srpna (uzávûrka 29. 7.) a ãíslo 15/2004 vyjde
3. záfií (uzávûrka 26. 8.). Redakce

Cykloklub Stará Ves pofiádá 9. závod Jesenického ‰neku 2004

O Pohár starosty obce Stará Ves
1. roãník

„Jedenáctka“

Kdy: 27. ãervna 2004

Prezence: Îìársk˘ Potok - penzion Relaxa od 9.00 do 9.50 hodin

Start: Stará Ves - autobusová zastávka u ‰koly (cca 1,5 km 

od prezence) v 10.00 hodin

TraÈ kategorie A, B, C, D, M, Î: Stará Ves, R˘mafiov, Malá ·táhle, 

Václavov, Bruntál, Val‰ov, Bfiidliãná, Vajglov, Albre-

chtice u R˘mafiova (cca 46 km)

TraÈ kategorie H, G: Stará Ves, R˘mafiov, Malá ·táhle, Velká

·táhle, 

Bfiidliãná, Vajglov, Albrechtice u R˘mafiova (cca 21 km)

Cíl: v Albrechticích na kfiiÏovatce do Stránského

Startovné: kat. A, B, C, D, Î, M - 50 Kã, kat. G, H - 10 Kã

¤editel závodu: Karel StrÏínek, mob. 777/647 152 , tel. 554/283 119

Rozhodãí: Franti‰ek Horák

Vyhlá‰ení: Ve Îìárském Potoku na penzionu Relaxa (pfiesun z pro-

storu cíle po vlastní ose asi 8 km - 2 km do R˘mafiova 

a 6 km Relaxa po silnici ã. 11)

Kategorie: dle pravidel J·

Upozornûní: Závod se jede za plného silniãního provozu. Pofiadatel  ne-

ruãí za ‰kody vzniklé úãastníkÛm, ani za ‰kody jimi zpÛ-

sobené. V‰ichni úãastníci musí pouÏívat bûhem závodu cy-

klistickou pfiilbu. KaÏd˘ úãastník je povinen dodÏovat pra-

Fotbalov˘ oddíl TJ Jiskra - v˘sledkov˘ servis

VVááÏÏeenníí aa mmiillíí ããtteennááfifiii,,
stojíme na prahu období, které je mnoh˘mi z nás,
pfiedev‰ím pak dûtmi, touÏebnû oãekáváno cel˘
rok. Je to doba prázdnin a dovolen˘ch. Aby dva
nadcházející mûsíce byly opravdu nejpfiíjemnûj‰í,
nejpohodovûj‰í ... zkrátka ve v‰ech smûrech nej,
aÈ uÏ je strávíme v zahraniãí nebo pfii práci na
zahrádce ãi chalupû, k tomu Vám na‰e redakce
pfieje klid, hfiejivé paprsky sluníãka, optimismus
a ‰Èastné návraty z cest. Va‰e redakce RH
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JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 9. 7. 2004

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 1. 7. do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

13/2004
Reklama

v R˘mafiovském
horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE

V sobotu 12. ãervna se konaly

v Dolní Moravici závody v par-

kurovém skákání „O pohár mi-

nistra zemûdûlství âeské re-

publiky“. ZávodÛ se zúãastnil

také sám ministr Ing. Jaroslav

Palas, kter˘ osobnû pfiedal vítû-

zi pohár a ostatním umístûn˘m

popfiál mnoho sportovních ús-

pûchÛ. Pohár ministra nakonec

putoval do Lan‰krouna a od-

vezla si jej Pavla Patoãková

z jezdeckého oddílu Lan‰kroun,

která sedlala Jordána.

Potû‰ující je, Ïe na druhém mís-

tû se umístil Josef Kincl

z Horního Mûsta, kter˘ dosahu-

je trvale vynikajících úspûchÛ.

PfiipomeÀme napfiíklad stfiíbr-

nou medaili z Mistrovství

âeské republiky v parkúrovém

skákání, ãtvrtou pfiíãku

v âeském poháru ve skocích

dospûl˘ch v jedenácti závodech

a postup mezi tfiicítku nejlep-

‰ích na Mistrovství Evropy

v Itálii, kde startovalo celkem

devadesát jezdcÛ.

Také tfietí místo v hlavním zá-

vodu O pohár ministra zemû-

dûlství âeské republiky zÛstalo

„doma“. Vybojoval je Josef

KfiíÏek z domácí Hamfiíkovy

stáje na koni Diana.

Tûchto velmi kvalitních závodÛ

v Dolní Moravici se zúãastnilo

celkem ãtyfiiadevadesát koní.

Nahlédnûme jiÏ do celkov˘ch

Cena biosolária M R˘mafiov
Pony:
l.  KfiíÏek Jan Adam JS Hamfiíkova stáj D. Mor.

2. Langerová Lucie Pretoria Etan JO Sobotín

3. Natálie Valová Lucka 11 Spolfinn Bruntál

Pony „LP“:
1. Mazalová Petra Angelika JO Amír

2. Valová Natálie Lucka 11 Spolfinn Bruntál

3. Navrátil Filip Pretoria Ron JO Námû‰È na Hané

Cena Freestyle shop M „ZM“ dûti :
1. Langerová Lucie Julieta JO Sobotín

3. Kvapilík Milan Vichi JO Sobotín

4. Koneãn˘ Tomá‰ Flejta JO Pegas Loãany

SoutûÏ „Z“:
1. Vala Jan Finn Riana Spolfinn Bruntál

Milková Petra Klér JK Mohelnice

2. Sigmundová Vanda Lejdy JS Hamfiíkova stáj

Dolní Moravice

SoutûÏ do 110 cm:
1. Îakovãiková Karla Cenda JO Amír Rudná p. P.

2. Sláma Vladimír Narkos JO Horymas H. Mûsto

3. Gladi‰ová Lenka Kastenûta JK Gladsi‰

Hlavní závod „L“ O pohár ministra zemûdûlství âR:
1. Patoãková Pavla Jordán JO Lan‰kroun

2. Kincl Josef AS Astor JO Horymas H. Mûsto

3. KfiíÏek Josef Diana 18 JS Hamfiíkova stáj JiKo

Ministr Palas pfiedal cenu nejlep‰ímu Ïokeji

V˘sledky závodÛ:

Fota: archiv SJS Hamfiíkova stáj



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

KAÎD¯ T¯DEN NOVÁ NABÍDKA, V·ECHNA VOZIDLA PROVù¤ENA A VYZKOU·ENA

U NABÍDKY OZNAâENÉ SYMBOLEM „PRODÁNO“ MÒÎEME ZAJISTIT STEJN¯ TYP VOZIDLA

• Výkup za hotové: Váš automobil vám 
vykoupíme okamžitě po osobní domluvě.
• Komisní prodej: neúčtujeme parkovné,
rychlý prodej, vyřízení všech formalit 
samozřejmostí.

• Protiúčet: při koupi nového vozu mů-
žete platit vaším stávajícím vozidlem.
• Autocredit od GE Capital
Leasing: akontace již od 1,- Kč
z ceny vozidla, výhodné havarijní

pojištění a povinné ručení. Na sjed-
nání úvěru potřebujete dva platné
doklady totožnosti, bankovní spojení
a cca 45 minut času. U všech vozi-
del prověřen původ.

Autoprodejna Petr  La‰ák,  Revoluãní  26 ,  795 01 R˘mafiov
tel . :  554 211 577, 608 830 940, www.autolasak.cz,  e-mail :  autolasak@quick.cz

Otevírací doba: Po - Pá 8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00

Ford Fiesta 1.3 - úprava pro
invalidy, r. v. 1996, 95 tis.
km, rádio, alarm, taÏné, cent-
rál. Cena: 79 900 Kã.

VW Golf 1.9 TDi klima, 
r. v. 2000, 4 x airbag, ABS,
centrál posil. fiízení. 
Cena: 298 000 Kã.

Renault Twingo 1.2 Authen-
tique - nov˘ vÛz, r. v. 2004,
250 km, 2 x airbag, imobilizér.
Cena: 189 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 Laurin 
a Klement, r. v. 1996, airbag,
ABS, kÛÏe, rádio, centrál, ‰í-
br, taÏné. Cena: 119 000 Kã.

Kia Sportage 2.0 DOHC, 4X4,
r. v. 1997, 223 tis. km, airbag,
rádio, el. okna, posil. fiíz., taÏné,
centrál. Cena: 189 500 Kã. 

Volkswagen Passat Variant
1.6 D, r. v. 1991, rádio, el.
‰íbr. 
Cena: 79 000 Kã.

Citroen Xsara Picasso 1.8 16V,
aut. klima, r. v. 2000, 30 600
km, 4x air, ABS, CD, posil. fiíz.,
palub. poã. Cena: 315 000 Kã.

Mitsubishi L 300 2.0, r. v.
1997, 6 míst, 129 tis. km, od-
poãet DPH 22%, rádio, cent-
rál. Cena: 149 000 Kã.

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

·koda Fabia 1.2 HTP - 1. ma-
jitel, r. v. 2003, 7 tis.
km, ABS, posilovaã fiízení,
centrál. Cena: 235 000 Kã.

Citroen Berlingo 1.9 D, klima, 
1. majitel, r. v. 2000, airbag, rádio,
posil. fiíz., taÏné, centrál. Odpoãet
DPH. Cena: 275 000 Kã.

Opel Combo 1.4 i, r. v. 1996,
rádio. 
Cena 69 000 Kã bez DPH.

Renault Clio 1.2, r. v. 1998,
75 tis. km, airbag, rádio,
taÏné. 
Cena: 158 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 LX, r. v.
1997, 116 tis. km, airbag, rá-
dio, centrál, imobilizér. 
Cena: 89 900 Kã.

Ford Transit 2.5 Di, valník 
6 míst, r. v. 1999, 2 x airbag,
rádio, imob., posil. fiíz. 
Cena: 289 000 Kã bez DPH.

Fiat Brava 1.4 12V, r. v. 1998,
rádio, el. okna + zrcátka,
centrál. 
Cena: 148 000 Kã.

·koda Felicia LX 1.9 D, 
r. v. 1997, CD, ‰íbr, posil. fií-
zení. 
Cena: 109 000 Kã.

Volkswagen Transporter 1.9 TD,
valník, 3 místa, r. v. 1998, 
imob., posil. fiíz. 
Cena: 199 000 Kã bez DPH.

·koda Fabia 1.4 MPi Classic,
klima, r. v. 2000, airbag, rá-
dio, imob., posil. fiízení. 
Cena: 187 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 Lxi, r. v.
1995, 71 tis. km, rádio, imo-
bilizér, palub. poã., taÏné.
Cena: 95 000 Kã. 

·koda Octavia Combi 1.9 TDi
4x4, aut. klima, r. v. 2000, 
4 x airbag, ESP, ASR, ABS,
palub. poã. Cena: 378 000 Kã.

Opel Astra Caravan 1.7 TD, 
r. v. 1996, 97 tis. km, airbag,
posil. fiízení, taÏné. 
Cena: 129 000 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi, r. v.
2000, 126 tis. km, 2 x air, 
imob., posil. fiíz., palubní po-
ãítaã. Cena: 179 000 Kã.

Ford Transit 100 2.5 D, 
r. v. 1997, rádio, imob., posil.
fiíz., ochr. rámy, taÏné. 
Cena: 178 000 Kã bez DPH.

Volkswagen Golf 1.9 Tdi, kli-
ma, r. v. 2003, 4 x airbag,
ABS, centrál, imob., posil. fiíz.
Cena: 398 000 Kã.


