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Aktuálnû z mûstaAktuálnû z mûsta

Zastupitelé schválili rozpoãet mûsta na rok 2005

Rozpoãet pfiíjmÛ a v˘dajÛ mûsta R˘mafiova na rok 2005

Ve ãtvrtek 27. ledna se uskuteãnilo zasedání za-

stupitelstva mûsta R˘mafiova, na kterém zastu-

pitelé pfiijali pûtatfiicet usnesení, z nichÏ vût‰inu

tvofiily majetkové záleÏitosti t˘kající se prode-

je pozemkÛ nebo jejich ãástí v katastrálním 

území R˘mafiov, Janu‰ov, Stránské, Edrovice

a Jamartice.

Zastupitelstvo schválilo uzavfiení kupní smlou-

vy mezi mûstem R˘mafiov a spoleãností

Euromednet, a. s., se sídlem v Tfiinci na prodej

40% podílu ve spoleãnosti Nemocnice, s. r. o.,

R˘mafiov, za dohodnutou cenu 2 400 tis. Kã.

Zastupitelé vyslovili souhlas s investiãnû sta-

vební pfiípravou lokality na ÎiÏkovû ulici pro

v˘stavbu patrov˘ch garáÏí aÏ po pfiedloÏení

a odsouhlasení seznamu ÏadatelÛ o parcelu

a po znalosti kvalifikovaného propoãtu ceny

pozemku pro jedno garáÏové stání. UloÏili radû

mûsta pfiedloÏit návrh smlouvy o provozování

umûlé ledové plochy mezi mûstem R˘mafiov

a Mûstsk˘mi sluÏbami, s. r. o., R˘mafiov.



V úter˘ 1. února probûhlo z inici-

ativy Krajského úfiadu

v Olomouci jednání o zprÛchod-

nûní podjezdu na silnici ã. II/449

u obce âervenka pro kamiono-

vou dopravu. Jednání se zúãast-

nili zástupci krajského zastupi-

telstva, investora, projektanti, zá-

stupci mûst Litovel, Uniãov,

R˘mafiov a pfiedev‰ím v‰ichni za-

stupitelé obce âervenka. Pro

mûsta má zprÛchodnûní podjez-

du pro kamiony velk˘ v˘znam,

pfiedev‰ím pro snadné a rychlé

napojení na rychlostní komuni-

kaci R 35 a dálniãní síÈ a s tím

související oãekávan˘ zájem in-

vestorÛ o celou oblast. Mûsto

R˘mafiov a SdruÏení obcí

R˘mafiovska opakovanû písemnû

vyjádfiily svÛj zájem na realizaci

zámûru.

Situace je taková, Ïe dráhy obdr-

Ïely od EU 100 milionÛ eur na

rekonstrukci Ïelezniãního kori-

doru v oblasti âervenky a tyto

peníze lze pouÏít i na vybudová-

ní nového podjezdu a ãásteãného

obchvatu obce. Kraj má pfiipra-

ven˘ a schválen˘ územní plán se

západním obchvatem. Stavba má

charakter vefiejnû prospû‰né stav-

by, coÏ umoÏÀuje i pfiípadné vy-

vlastnûní dotãen˘ch pozemkÛ.

Kraj i mûsta mají na akci mimo-

fiádn˘ zájem a jsou pro navrÏené

fie‰ení. Uvûdomují si, Ïe jde o je-

dineãnou pfiíleÏitost, jak zámûr u-

skuteãnit a pfiitom ‰etfiit krajsk˘

rozpoãet. Jednání navíc probíhají

v ãasové tísni. Existují dvû alter-

nativy - buì bude vybudován no-

v˘ podjezd a obchvat, nebo bude

zakonzervován stávající stav na

nûkolik desetiletí v pfiípadû, Ïe se

zúãastnûní nedohodnou. Dráhy

úsek rekonstruují pouze s opra-

vou podjezdu, u‰etfií mnoho pe-

nûz a prÛjezdná v˘‰ka podjezdu

se dokonce je‰tû sníÏí.

Jiná je situace v âervence. Z dis-

kuse vyplynulo, Ïe jak obãané,

tak i zastupitelé obce jsou v ná-

zoru na fie‰ení rozdûleni. Existují

petice obãanÛ prosazujících tu

nebo onu alternativu, nûktefií se

snaÏí prosadit v˘chodní variantu

obchvatu obce nebo zachování

stávajícího stavu. Obãané se obá-

vají nárÛstu kamionové dopravy

a nynûj‰í usnesení zastupitelstva

obce realizaci neumoÏÀuje.

Definitivnû rozhodne zastupitel-

stvo v nejbliÏ‰ích dnech. Pokud

se vyjádfií pro obchvat obce, pak

by realizace rekonstrukce Ïelez-

niãní tratû pfiicházela v úvahu le-

tos na podzim a na podjezd by

pfii‰la fiada aÏ jako na poslední

stavbu traÈového úseku nûkdy

v roce 2006 a 2007. Pokud bude

zastupitelstvo obce âervenka

proti, potom zfiejmû zÛstane za-

chován stávající stav na dlouhou

dobu (prÛchodnost podjezdu se

je‰tû sníÏí).

Na mÛj dotaz mimo zmínûné jed-

nání, nakolik je Olomouck˘ kraj

pfiipraven opravit tutéÏ komuni-

kaci v úseku Dlouhá Louãka -

Val‰ovsk˘ DÛl, mi zástupce kraj-

ského zastupitelstva sdûlil, Ïe se

zapoãetím rekonstrukce poãítají

v roce 2006 a 2007, aãkoliv zna-

jí zámûr Moravskoslezského kra-

je zahájit rekonstrukci komuni-

kace letos. Ing. Petr Klouda,
starosta mûsta R˘mafiov
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Hlavním bodem jednání byl rozpoãet mûsta na

rok 2005. Starosta mûsta Petr Klouda pfiiblíÏil

zastupitelÛm jednotlivé poloÏky rozpoãtu

a konstatoval, Ïe rozpoãet s pfiíjmy i v˘daji ve

v˘‰i 202,3 mil. Kã je koncipován jako vyrov-

nan˘ s rezervou 500 tis. Kã urãenou na fie‰ení

sporu ve vûci Radniãní ã. 2, 4 a 6 (b˘valá pro-

dejna potravin pana Dulaje). Rozpoãet poãítá

s realizací vût‰iny investiãních zámûrÛ ãtyfile-

tého plánu vyt˘ãeného zastupitelstvem mûsta

vãetnû nûkter˘ch nov˘ch akcí. Rozpoãet nepo-

ãítá s trÏbou ve v˘‰i 9 mil. korun za prodej pi-

vovaru Excelent a zahrnuje do financování ce-

l˘ pfiebytek rozpoãtu za rok 2004 ve v˘‰i

12,239 mil. Kã. Rozpoãet také pamatuje

na dotaci na opravy majetku v nemocnici ve

v˘‰i 0,5 mil. Kã a nejsou v nûm zahrnuty ná-

klady na rekonstrukci ‰esti bytov˘ch jednotek

(sociální byty) na Bartákovû ulici. Rozpoãet

rovnûÏ nefie‰í nemovitost na Opavské ulici 

ã. 614 a odpou‰tí Bytermu, s. r. o., R˘mafiov,

odvody ve v˘‰i 500 tis. Kã s tím, aby byly pou-

Ïity na opravu bytÛ. Rozpoãet poãítá s pfievo-

dem hasiãské zbrojnice na Moravskoslezsk˘

kraj a s pfiíspûvkem 400 tis. Kã Diakonii

R˘mafiov a nepoãítá s v˘nosem z draÏby za ne-

movitost na námûstí Míru ã. 29. V tabulce roz-

poãtu (viz níÏe) na fiádcích 61 - 77 jsou inves-

tiãní zámûry mûsta, které jsou naplánovány

nebo na které jiÏ mûsto obdrÏelo dotace. Opût

je do Ïádostí o dotace zafiazena akce

Regenerace sídli‰tû Pfiíkopy, av‰ak ve v˘ãtu

akcí není zahrnuta rekonstrukce ·kolní

a Havlíãkovy ulice, v pfiípadû získané dotace

bude nutno spoluúãast mûsta operativnû fie‰it.

Ve v˘dajov˘ch poloÏkách je respektována

zmûna DPH z 5 na 19 %, jsou zaji‰tûny v˘da-

je na spoluúãast mûsta na dobudování nestan-

dardních pfiípojek obãanÛ na kanalizaci ve v˘-

‰i 400 tis. Kã, jsou plnû pokryty poÏadavky

‰kol, sportovcÛ, nemocnice, nebyl v‰ak plnû

finanãnû pokryt poÏadavek Stfiediska volného

ãasu v R˘mafiovû na plánované opravy a poÏa-

davky muzea a knihovny.

Zastupitelstvo mûsta R˘mafiova schválilo roz-

poãet na rok 2005, tvorbu a pouÏití sociálního

fondu mûsta na rok 2005 a rozpoãtov˘ v˘hled

pfiíjmÛ a v˘dajÛ na roky 2005 - 2008.

Mûsto snad získá rozestavûn˘ objekt na Husovû ulici

Autobusy budou jezdit do OSRAMu Bruntál
Závûr jednání zastupitelstva mûsta tvofiil bod

rÛzné. Zastupitel Pavel Koláfi se zajímal o v˘-

stavbu domu s peãovatelskou sluÏbou na tfiídû

HrdinÛ. Informaci k v˘stavbû DPS R˘mafiov

poskytl vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí

a v˘stavby Franti‰ek âermák. (Redakce ji u-
vádí v samostatném ãlánku uvnitfi novin.)

Místostarosta Jaroslav Kala pfiinesl informaci

o roz‰ífiení autobusov˘ch spojÛ do bruntálské

firmy OSRAM pro zamûstnance z R˘mafiova.

Autobusy by mûly zaãít jezdit od mûsíce bfiez-

na. Zastupitelka a pfiedsedkynû kulturní komi-

se BoÏena Filipová informovala ãleny zastu-

pitelstva o v˘znamn˘ch kulturních v˘roãích

na‰eho mûsta - 60 let od vzniku amatérského

ochotnického spolku Mahen, 60 let od zaloÏe-

ní r˘mafiovské knihovny - a o dal‰ích kultur-

ních akcích, napfi. o první v˘stavû v Galerii

Octopus, a pfiipomenula, Ïe byl zpracován ce-

lomûstsk˘ kalendáfi kulturních, sportovních

a spoleãensk˘ch akcí. JiKo

Starosta mûsta Petr Klouda infor-

moval zastupitele o moÏnosti zís-

kat rozestavûnou nemovitost na

Husovû ulici (zámûrem byla v˘-

stavba banky IPB) za symbolickou

hodnotu 1000 Kã a náklady spoje-

né s pfievodem od vlastníka firmy

MAMBA AIR, s. r. o., z BohuÀo-

vic. Nemovitost pak mÛÏe mûsto

po pfiepisu na katastrálním úfiadu

odstranit nebo dostavût. Náklady

na demolici objektu podle anal˘zy

z roku 2001 pfiedstavují ãástku 

3 200 tis. Kã, náklady na dostavbu

pak 10 735 tis. Kã. Spoleãnost

MAMBA AIR nemá o dostavbu

ani likvidaci zájem a budova bude

nadále chátrat. Na nemovitosti je

podle zástupce firmy zástavní prá-

vo na 1 800 tis. Kã. Pfievod majet-

ku doporuãil starosta jen v pfiípadû,

Ïe bude prost jak˘chkoliv zástav-

ních práv, restituãních nárokÛ

a bfiemen. Podle ekonomické ana-

l˘zy by v nemovitosti mohlo

vzniknout napfiíklad 12 bytÛ o cel-

kové v˘mûfie 811,3 m2 a dal‰ích

409 m2 by poslouÏilo jako nebyto-

vé prostory. Zastupitelé povûfiili

starostu jednáním se zástupci spo-

leãnosti MAMBAAIR, s. r. o., s cí-

lem získat nemovitost a pozemky

na Husovû ulici ã. 11 za cenu pfie-

vodu nemovitosti.

Rekonstrukce podjezdu u obce âervenka - informace pro autodopravce
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Téma vydání

Investiãní akce a rozvoj bydlení
Hlavním tématem tohoto vydání, jak uÏ sám název ãlánku napovídá,

jsou plánované investice mûsta R˘mafiova a rozvoj bydlení. V souladu

s investiãními akcemi, které zastupitelstvo mûsta schválilo jako prio-

ritní, pfiipravuje odbor Ïivotního prostfiedí a v˘stavby jednotlivé pro-

jekty k realizaci. ¤adu akcí jiÏ mûsto realizovalo. Pfiednostnû se pfiitom

provádûjí investice, na které se dafií získávat dotace nejen z fondÛ

Evropské unie, ale i granty vyhla‰ované jednotliv˘mi státními institu-

cemi. Aktivity jsou zamûfieny do nûkolika oblastí. Na konkrétní reali-

zace jednotliv˘ch investiãních akcí mûsta jsme se zeptali vedoucího

odboru Ïivotního prostfiedí a v˘stavby RNDr. Franti‰ka âermáka.

rozhovor
MÛÏete fiíci o jaké oblasti, do kte-
r˘ch se fiadí jednotlivé investice,
se jedná?
Do první oblasti mÛÏeme zafiadit

komunikace, jejichÏ stav je ve

mûstû neuspokojiv˘. Mezi priorit-

ní je povaÏován napfiíklad projekt

v˘stavby ulice ·kolní v Janovi-

cích, kde byly podány paralelnû

Ïádosti ze tfií dotaãních titulÛ a je-

den z nich, jak jiÏ informoval na

jiném místû starosta mûsta Petr

Klouda, se podafiilo získat, takÏe

by se realizace mûla uskuteãnit

je‰tû v leto‰ním roce. Dal‰í inves-

tiãní akcí by mûla b˘t rekonstruk-

ce pátefiní komunikace na ulicích

Národní a Havlíãkova, tam by

mûly pfiedpokládané investiãní

v˘daje dosáhnout asi 14 mil. ko-

run, a to vãetnû rekonstrukce 

obou mostních objektÛ na ul.

Národní. Na tento projekt je zpra-

cována projektová dokumentace

a Ïádáme ministerstvo financí

o pfiidûlení dotace, která by mohla

dosáhnout v˘‰e aÏ 75 % rozpoãto-

vané ãástky. V neutû‰eném stavu

jsou i nûkteré mostní objekty, kte-

r˘ch má mûsto pomûrnû mnoho.

K rekonstrukci pfiipravujeme

i dal‰í mosty, které jsou v havarij-

ním stavu. Jedná se o mosty na u-

lici Máchova a Ml˘nská. Na tyto

akce se v souãasnosti zpracováva-

jí projekty a po vyfiízení nezbyt-

n˘ch záleÏitostí bychom chtûli

pfiistoupit k realizaci.

Dal‰í balíkem investiãních akcí

jsou stavby spojené s bydlením.

Pokraãuje se s v˘stavbou pÛdních

vestaveb na âapkovû ulici ã. 5,

kde bude vybudováno pût byto-

v˘ch jednotek, na Hornomûstské

ulici ã. 28 a 30, tam bude ‰est by-

tÛ a na Hornomûstské ã. 47, 49

a 51, kde vybudujeme devût byto-

v˘ch jednotek. Zde taktéÏ vyuÏi-

jeme dotaãní tituly u ministerstva

pro místní rozvoj, kde lze získat

pomûrnû vysokou ãástku na jednu

bytovou jednotku. Na‰í snahou je,

aby pÛdní vestavby splÀovaly vy-

soké kritérium pro nízkou energe-

tickou nároãnost, od které se od-

víjí i v˘‰e poskytované dotace.

âím má stavba lep‰í energetickou

bilanci, tím na ni stát pfiispívá vy‰-

‰í ãástkou. Do kategorie bytové

v˘stavby patfií dále stavba nového

bytového domu na tfiídû HrdinÛ 

ã. 56, místo shofielé ubytovny. Je

zpracována projektová dokumen-

tace, je vybrán dodavatel - místní

firma Rodinné domky R˘mafiov,

s. r. o. a na realizaci bude rovnûÏ

Ïádána dotace od ministerstva pro

místní rozvoj. Rekonstrukcí by

mûl projít bytov˘ dÛm na

Bartákovû ã. 24 (b˘val˘ azylov˘

dÛm), i tam se zpracovává projek-

tová dokumentace se zamûfiením

na sociální byty tak, aby vyhovû-

ly dotaãním titulÛm ministerstva

pro místní rozvoj a pfiedpokládá-

me s pfiidûlením dotace a s reali-

zací v roce 2006. SloÏitûj‰í situa-

ce je s bytov˘m domem na

Opavské ulici ã. 17, kter˘ je ve

znaãnû zchátralém stavu.

Momentálnû v této záleÏitosti

probíhají jednání ze stávajícím

vlastníkem a v pfiípadû kladného

v˘sledku bychom chtûli pokraão-

vat stejnou cestou jako u pfiedcho-

zích projektÛ.

V̆ znamnou akcí zapadající do to-

hoto kontextu je v˘stavba domu

s peãovatelskou sluÏbou na ulici

Hornomûstské, která by mûla b˘t

realizována na ãásti odkoupeného

pozemku od Zahrádkáfiského sva-

zu v R˘mafiovû. V souãasné dobû

je zpracován projekt a snaÏíme se

získat dotaci na v˘stavu pûtadva-

ceti bytov˘ch jednotek. PÛjde

o byty o velikosti asi 37 m2 , kde

bude zázemí splÀující podmínky

chránûného bytu, to znamená, Ïe

budou urãeny pro seniory s bez-

bariérov˘mi prvky a s moÏností

vyuÏití blízkosti r˘mafiovské ne-

mocnice.

Do oblasti bytové v˘stavby patfií

také projekt revitalizace panelo-

v˘ch sídli‰È. Ucházíme se o dotaci

na ministerstvu pro místní rozvoj

s projektem regenerace panelové-

ho sídli‰tû Pfiíkopy. Tento projekt

pfiedpokládá jednak rekonstrukci

v‰ech komunikací v rámci sídli‰tû,

osvûtlení, v˘sadbu zelenû, roz‰ífie-

ní parkovacích míst a vybudování

hfii‰È pro míãové hry a pro dûti

pfied‰kolního vûku.

Akce rekonstrukce zimního stadio-

nu, kterou si zastupitelé dali do

plánu jako jednu ze sv˘ch priorit,

je pfiipravena k realizaci. Jsou ho-

tové projekty, vydaná ve‰kerá sta-

vební povolení a na‰í snahou je

získat na realizace tohoto projektu

dotaci. Îádali jsme o dotaci z pro-

stfiedkÛ Spoleãného regionálního

operaãního programu (SROP), coÏ

jsou prostfiedky Evropské unie.

Byly v‰ak vybrány pouze tfii pro-

jekty z celého Moravskoslezského

kraje a my jsme v souãasné dobû

v pozici prvního náhradníka pro

tuto stavbu. SnaÏíme se v‰ak o zís-

kání prostfiedkÛ i z jin˘ch zdrojÛ,

napfiíklad z programu regionálního

rozvoje Moravskoslezského kraje,

jako strukturálnû postiÏeného regi-

onu, a pokud bychom neuspûli, po-

Ïádáme o dotaci ve druhém kole

z prostfiedkÛ SROP.

S bytovou zástavbou souvisí také

pfiíprava lokalit pro v˘stavbu ro-

dinn˘ch domkÛ. Chtûli bychom

získat za tím úãelem dotaci na vy-

budování inÏen˘rsk˘ch sítí pro

ãtyfii rodinné domky v Edrovicích

naproti b˘valému penzionu Tilvo,

dále pro ‰est rodinn˘ch domkÛ na

Nákres bytového domu na tfi. HrdinÛ ã. 56

Nákres domu s peãovatelskou sluÏbou na Hornomûstské ulici
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Komenského ulici a pût rodin-

n˘ch domkÛ na Kvûtné ulici.

V rovinû architektonick˘ch studií

se zab˘váme rekonstrukcí námûs-

tí Míru a Radniãní ulice. Jsou roz-

pracovány dvû architektonické

studie, které by mûly fie‰it kom-

plexnû tuto plochu z pohledu ma-

teriálu - dlaÏby, osvûtlení apod.,

dále rozãlenûní námûstí, doplnûní

o mûstsk˘ mobiliáfi, vodní prvek

a zeleÀ. Chtûli bychom k v˘sled-

n˘m studiím získat názory v ‰iro-

ké diskusi, doplnit je o pfiipomín-

ky obãanÛ a zastupitelÛ a jednotli-

v˘ch orgánÛ státní správy tak, 

abychom mohli zadat projekt

k realizaci s tím, Ïe se opût bude-

me ucházet o prostfiedky z fondÛ

Evropské unie. Jedná se o projekt,

kter˘ se nerealizuje jen na pár let,

nelze jej uspûchat, je potfieba si

názory a pfiipomínky ujednotit,

aby se na nejcitlivûj‰ím místû

v R˘mafiovû realizovalo to, co si

skuteãnû pfieje vût‰ina obãanÛ.

Kdy se pfiedpokládá odhadem re-
alizace projektu r˘mafiovského
námûstí?
V kvûtnu leto‰ního roku by mûla

b˘t hotová studie, následnû by se

uskuteãnila diskuse s obãany a do

konce roku by mûl b˘t hotov˘ pro-

jekt pro stavební povolení a mohli

bychom se ucházet o dotace z hle-

diska infrastruktury cestovního ru-

chu v rámci evropsk˘ch fondÛ,

pfiípadnû v dal‰ím období by se

mohl naplnit pfiedpoklad o pokra-

ãování takzvané iniciativy evrop-

ského spoleãenství Urban, která se

t˘ká revitalizace mûst.

Mûsto se rovnûÏ zapojuje do pro-

gramu Leader+, kter˘ je urãen pro

projekty - jednotlivé akce, napfií-

klad spojené s aktivitami v zahra-

dû Hedvy. Ucházíme se v tûsné

spolupráci s mûsty a obcemi r˘-

mafiovského regionu o úãast

v programu Leader âR, coÏ je

program, kter˘ umoÏÀuje i v˘-

znamnûj‰í investiãní projekty.

Zmínili jsme se v na‰em rozhovo-
ru o regeneraci panelového síd-
li‰tû Pfiíkopy. Je to zcela nepo-
chybnû velmi prospû‰n˘ projekt
a pfiinese své ovoce zejména mo-
toristÛm, sportovcÛm, ale i mla-
d˘m rodinám. Mnoho obãanÛ by
ov‰em pfiivítalo rekonstrukci, za-
teplení a zvelebení dvacet, nûkdy
i tfiicet let star˘ch panelov˘ch do-
mÛ, do kter˘ch stát potaÏmo mûs-
to za dobu, co tyto domy stojí, ne-
vloÏilo kromû základní nezbytné
údrÏby vût‰í finanãní prostfiedky.
Jak se díváte na tento problém?
AniÏ bych chtûl od této otázky od-

bíhat, domnívám se, Ïe je to pro-

blematika pfiedev‰ím správce do-

mu, aÈ uÏ pfiíslu‰ného druÏstva ne-

bo Bytermu, protoÏe jsou povûfie-

ni správou budov a vyuÏívají pro-

stfiedky, které mají k dispozici

z nájmÛ. Je v‰eobecnû známá vûc,

Ïe nájmy jsou regulovaná poloÏka

a byty sebou nesou obrovsk˘

vnitfiní dluh. Pfiitom nemÛÏeme

poãítat jen investice na zateplení

domu, ale je to otázka dal‰ích v˘-

dajÛ na v˘mûnu oken, zfiizovacích

pfiedmûtÛ, pfiípadnû celkovû tech-

nického stavu domu. ProblémÛ je

tolik, Ïe prostfiedky, které se vybe-

rou z ãistého nájemného, nemo-

hou v Ïádném pfiípadû pokr˘t ná-

klady na údrÏbu bytového fondu.

Jiná mûsta tuto situaci fie‰í pro-
dejem státních bytÛ do osobního
vlastnictví, pfiípadnû úvûry na re-
konstrukce. Proã se mûsto
R˘mafiov neubírá tímto smûrem?
Státní pomoc je v tom smûru vel-

mi malá. Stát totiÏ umoÏÀuje pou-

ze krytí ãásti úrokÛ z úvûrÛ.

V lep‰í situaci jsou bytová druÏ-

stva, jejichÏ ãlenové se na inves-

tiãní akci sloÏí a pfiijmou tuto pro-

blematiku jako prioritní.

Samozfiejmû, Ïe mûsto podobné

aktivity vítá. Rozhodnout ov‰em,

co je momentálnû prioritní z hle-

diska regenerace panelov˘ch do-

mÛ, je velmi nesnadné. Nûkteré

domy mají v souãasnosti napfií-

klad rozvody plynu, které dnes jiÏ

dávno nesplÀují pfiíslu‰né normy,

jedná se o ‰roubované spoje, pfii

revizi elektro se zjistí, Ïe je potfie-

ba provést rozsáhlej‰í opravy. Do

hospodafiení Bytermu opravdu

nevidím. Znovu opakuji, je to zá-

leÏitost vlastníkÛ a správcÛ do-

mÛ. Osobnû bych uvítal zateplení

domÛ, tím by klesla jejich ener-

getická nároãnost, na druhé stra-

nû v‰ak z vlastní zku‰enosti vím,

Ïe to není v‰elék a jedná se o in-

vestice dlouhodobé budoucnosti.

Pfii stávajících cenách tepla 

a energie je fiada podpÛrn˘ch prv-

kÛ zlep‰ující energetickou bilan-

ci, jako napfiíklad termofasáda,

vakuová okna a podobnû nepo-

chybnû v˘hodn˘ch a je to urãitû

jediná cesta do budoucnosti, po

které se mohou mûsta a obce vy-

dat. Ov‰em rychlá návratnost vlo-

Ïen˘ch prostfiedkÛ je velice spor-

ná. Oãekával bych v této oblasti,

Ïe zde bude hrát vût‰í úlohu stát

a v dobû, kdy startuje trh s emise-

mi apod., by se mûly otevfiít i jiné

cesty jak tyto projekty financo-

vat. Dovedu si klidnû pfiedstavit

napfiíklad situaci, kdy se lidé, kte-

fií bydlí v nájemním domû, za ur-

ãit˘ch podmínek domluví, Ïe

stavbu zafinancují, napfiíklad pro-

ti amortizaci nebo odpisování ná-

jmu. Chci tím jen fiíct, Ïe vad

u zmiÀovan˘ch domÛ je velmi

mnoho a jedná se o obrovsk˘

vnitfiní dluh z minulosti. Nejedná

se jen o otázku zateplení termofa-

sádou, ale i o celkovou konstruk-

ci domu, okna, rozvody plynu, 

elektfiiny a dal‰í. Jde o velmi ná-

roãné finanãní záleÏitosti, které

samo mûsto nemÛÏe okamÏitû

vyfie‰it.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

Bytová v˘stavba v R˘mafiovû rok 2000 - 2004

Tabulka zahrnuje v˘stavbu i v obcích v rámci pÛsobnosti stavebního úfiadu v R˘mafiovû (Malá Morávka, Jifiíkov, Dolní Moravice, Malá ·táhle,

Stará Ves, Horní Mûsto a Tvrdkov). Statistiku poskytl stavební odbor MûÚ R˘mafiov
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Vyplatí se rekonstruovat paneláky?
Rekonstrukce panelového domu se rozhodnû

vyplatí. Celkovou rekonstrukcí a také zateple-

ním panelákÛ se navíc zvy‰uje i hodnota jedno-

tliv˘ch bytov˘ch jednotek. A v neposlední fiadû

uspofií zateplení náklady na energii.

Ceny bytÛ v panelov˘ch domech za poslední

rok dramaticky klesají. Jedním z dÛvodÛ je

podle odborníkÛ jejich ‰patn˘ stav a celková

zchátralost. Od poloviny padesát˘ch let aÏ do

devadesát˘ch let bylo u nás touto technologií

postaveno témûfi 1,2 milionu bytÛ, z nichÏ je

800 tisíc star˘ch tfiicet aÏ ãtyfiicet let. Od ko-

laudace do nich nikdo neinvestoval. Na do-

mech to je vidût, i jejich trÏní cena jde dolÛ.

Jediné, co dokáÏe zv˘‰it ceny panelov˘ch by-

tÛ, aÈ jiÏ druÏstevních nebo v osobním vlastnic-

tví, je právû jejich rekonstrukce. A to nejenom

bytu, ale i domu. Vût‰ina panelov˘ch domÛ by-

la v dfiívûj‰í dobû stavûna na dobu urãitou, na

coÏ se dnes zapomíná. Jejich Ïivotnost lze udr-

Ïet jen kvalitními opravami. Ve zrekonstruova-

ném domû se srovnateln˘ byt o mnoho lépe

prodává. Byt se mÛÏe zhodnotit rekonstrukcí

domu i jeho zateplením a následnou úsporou

pfiibliÏnû o pût aÏ deset procent.

Panelové domy se stávají, jak jiÏ v pfiedchozím

ãlánku správnû fiekl vedoucí odboru Ïivotního

prostfiedí a v˘stavby Franti‰ek âermák, ãaso-

vanou bombou a jejich obnova by si vyÏádala

ãástku aÏ ãtyfii sta miliard korun. Vût‰ina z nich

si jiÏ zaslouÏí dÛkladnou rekonstrukci: profu-

kující okna, jimiÏ uniká teplo, stoupaãky, kte-

r˘m konãí Ïivotnost a hrozí prasknutí, a zaté-

kající stfiechy jsou nejãastûj‰í problémy. Hor‰í

v‰ak je, kdyÏ praskají zdi a vypadávají panely,

nebo dokonce padají balkony. Obce i druÏstva

se v‰ak shodují, Ïe se na Ïádné masivní opravy

panelov˘ch domÛ nechystají a chtûjí nanejv˘‰

opravit nejhor‰í závady. Kompletní oprava pa-

neláku totiÏ vyjde zhruba na 250 aÏ 300 tisíc

korun na jeden byt.

Jednou z v˘hod zrekonstruovaného a zateple-

ného paneláku je pfiedev‰ím úspora energií

a tím i nákladÛ na teplo. Podle propoãtÛ od-

borníkÛ, ktefií se zab˘vají úsporami energií,

platí obyvatelé standardního tfiípokojového

bytu v panelovém domû pfied rekonstrukcí za

teplo zhruba 1200 korun mûsíãnû. Po rekon-

strukci ãiní úspora tfiicet procent. Domácnost

tedy uspofií ãtyfii stovky mûsíãnû. 

Rekonstrukce zahrnuje zpravidla v˘mûnu 

oken, opravu stfiechy, zateplení a opravu lodÏií

v celkové v˘‰i cca 4,4 miliony korun. V takto

zrenovovaném domû dojde navíc i ke zhodno-

cení samotn˘ch bytov˘ch jednotek, zvy‰uje se

jejich cena a urychluje prodej. Vût‰ina kupují-

cích pÛjde radûji na prohlídku bytu ve zrekon-

struovaném domû. Byt totiÏ mÛÏe b˘t i pohád-

kov˘, ale kdyÏ k nûmu musí zájemce projít

rozpadl˘m vchodem a vyjet star˘m poãmára-

n˘m v˘tahem, je jisté, Ïe se neprodá tak snad-

no, i kdyby byl sebelep‰í.

Rekonstrukce by se v‰ak mûly provádût kom-

plexnû, aby nebyly opraveny pouze fasády

a stfiechy bez soubûÏného statického zabezpe-

ãení, vytápûní, opravy rozvodÛ apod. Îe

i z „králíkáren“ lze udûlat slu‰né a standardní

obytné domy, to ukazují pfiíklady z okolních

zemí, hlavnû z b˘valého v˘chodního

Nûmecka, kde panelová sídli‰tû procházejí zá-

sadní revitalizaãní kúrou. A nemusíme chodit

ani tak daleko, staãí se podívat napfiíklad na

druÏstevní panelov˘ dÛm ã. 2 na sídli‰ti

Dukelská v R˘mafiovû.

V prÛbûhu 15 aÏ 20 let trvání programu by mû-

lo b˘t revitalizováno v‰ech 1,165 milionu bytÛ

postaven˘ch panelovou technologií. Celkov˘

objem prostfiedkÛ nutn˘ch na opravy, které by

si se státní dotací ãásti úrokové sazby a záru-

kou pÛjãili vlastníci domÛ od komerãních

bank, by mûl ãinit 300 miliard korun. JiKo

Na setkání podnikatelÛ se zástupci radnice zaznûla i kritická slova
Ve ãtvrtek 3. února se uskuteãnilo

v podveãer na pozvání zástupcÛ

mûsta R˘mafiova setkání podnika-

telské vefiejnosti. V úvodu popfiál

starosta mûsta Petr Klouda podni-

katelÛm mnoho zdraví a podnika-

telského ‰tûstí. ZdÛraznil, Ïe se

spolupráce mezi obcemi a podni-

kateli pozvedla na vy‰‰í úroveÀ,

byla zaloÏena obecnû prospû‰ná

spoleãnost R˘mafiovsko - sdruÏení

obcí a podnikatelÛ R˘mafiovska, ve

které jsou zastoupeny podnikatel-

ské subjekty a spoleãnû se uchází

o dotace a granty z fondÛ Evropské

unie, ale i o granty vyhla‰ované

jednotliv˘mi státními institucemi.

„Mûsto R˘mafiov se zapojilo do
programu Leader âeské republiky,
jedná se o program, ve kterém se
o granty uchází „mûkké projekty“,
pfiihlásili jsme napfiíklad projekty
zvelebení tradic, propagaci regio-
nu a turistiky, dále sportovní pro-
jekty a ve spolupráci s nûkter˘mi
podnikateli je pfiipravován projekt
zamûfien˘ na zemûdûlství,“ infor-

moval dále starosta Petr Klouda,

kter˘ také pfiipomenul v nedávné

dobû schválen˘ rozpoãet mûsta za-

stupitelstvem na rok 2005 a jmeno-

vitû se zmínil o nûkter˘ch v˘znam-

n˘ch investiãních akcích a pfiidûle-

n˘ch dotacích. V závûru oficiální

ãásti podûkoval mistrov˘m a Ïá-

kÛm Stfiedního odborného a Od-

borného uãili‰tû v R˘mafiovû za

velmi zdafiilou tabuli plnou láka-

v˘ch dobrot.

V neformální diskusi hovofiili jed-

notliví podnikatelé, vyjádfiili spo-

kojenost s komunikací s mûstem,

a vyslovili poÏadavek vût‰í infor-

movanosti pro zpracování projektÛ

na vyhlá‰ené granty a programy.

Pfiedseda rady r˘mafiovsk˘ch pod-

nikatelÛ Igor KomÛrka shrnul své

poznatky ze tfií let a zjednodu‰enû

fieãeno konstatoval, Ïe chybí kon-

cepce rozvoje a dostateãné infor-

mace mûsta v podnikatelskému

servisu. Starosta Petr Klouda rea-

goval na pfiipomínky slovy:

„Podnikatelé by mûli mít pro sebe
vlastní servis, nechtûl bych se do-
ãkat situace, kdy podnikatelé bu-
dou sedût se zaloÏen˘ma rukama
a ãekat, kdy jim mûsto po‰le infor-
mace o jednotliv˘ch projektech
a programech. To musíte udûlat po-
chopitelnû vy, podnikatelé. Mûsto
má povinnost zabezpeãit pro va‰e
podnikatelské zámûry podmínky,
jednak z hlediska územního plánu,
v˘stavby prÛmyslové zóny, infra-
struktury a inÏen˘rsk˘ch sítí a také
z hlediska dokonalé informace
o jednotliv˘ch zámûrech, o kter˘ch
je pfiipraven vás odbornû informo-
vat Franti‰ek âermák z odboru Ïi-
votního prostfiedí a regionálního
rozvoje,“ fiekl na vysvûtlenou sta-

rosta Petr Klouda.

Dal‰í pfiipomínka zaznûla z úst

podnikatele Vladimíra Erbena, kte-

r˘ zdÛraznil potfiebu vybudování

chodníku z R˘mafiova do místní

ãásti Ondfiejov. „Místní obãané tu-

dy chodí v bezprostfiední blízkosti
rychle jedoucích vozidel a je div, Ïe
se je‰tû nikomu nic nestalo,“ fiekl

Erben a dodal, Ïe by mûsto mûlo

vytváfiet takové podmínky pro ob-

ãany, aby se tady cítili dobfie a po-

tom budou nûktefií z nich mít i chuÈ

tady podnikat. Ov‰em pokud se

v podobn˘ch záleÏitostech nebude

dûlat nic, jen se o nich bude neu-

stále dokola mluvit bude se mûsto

„propadat“ a lidé odsud odejdou.

„KdyÏ vám strategick˘ partner na-
bídne fie‰ení a pomoc pfii v˘stavbû
peãovatelského domu a vy ho hodí-
te pfies palubu, protoÏe si nedove-
dete pfiedstavit, Ïe by se v R˘ma-
fiovû mohlo stavût modernû, tak to
svûdãí o nedostateãné odvaze,
pfiedstihu a optimismu, o zaprdûné
malosti. Jsem pfiesvûdãen, Ïe by
R˘mafiov mohl vypadat daleko mo-
dernûji neÏ vypadal v roce 1945.
Kromû RD R˘mafiov se tady nic ne-
zmûnilo. Skoro nic. Ano, nûco se
postavilo, nûco zlep‰ilo. Prezentuji
jen svÛj osobní názor a domnívám
se, Ïe jiná mûsta prosperují, proto-
Ïe táhnou za jeden provaz a „pfii-
táhnou“ podnikatelské subjekty,“
poznamenal dále podnikatel Erben.

Starosta v reakci na nûj zdÛraznil,

Ïe je potfieba si pov‰imnout kon-

krétních oblastí, kde podnikatelské

subjekty prosperují velice dobfie

druhotnû. „Je to v‰echno jenom
o financích. Oblastí, kam bychom
mohli nalít finanãní prostfiedky, je
velice mnoho. Ale penûz je zoufale

málo. Pokud se vy, jako podnikate-
lé budete rozhodovat, co ve firmû
zafinancovat prioritnû, budete se
nejspí‰ rozhodovat podle závaÏnos-
ti a s ohledem na potfieby firmy.
Stejné je to i s rozpoãtem mûsta
a financováním naplánovan˘ch in-
vestic,“ ohradil se starosta.

K problematice v˘stavby domu

s peãovatelskou sluÏbou nemûl

Vladimír Erben ãerstvé informace.

K v˘stavbû se vyjádfiil Martin Látal

z RD R˘mafiov a sdûlil, Ïe firma je

pfiipravena pfiizpÛsobit se místním

podmínkám zadání realizace pro-

jektu a je také pfiipravena zúãastnit

se v˘bûrového fiízení s projektem

za kter˘ se nebude muset mûsto

R˘mafiov stydût.

V neformální debatû zaznûlo je‰tû

mnoho kritick˘ch i podnûtn˘ch ná-

zorÛ - napfiíklad podpora mûsta

R˘mafiova v rozvoji turistického

ruchu nebo zfiízení men‰í léãebny -

na jednom se v‰ak shodli témûfi

v‰ichni. Aby se daly v co nejvût‰í

mífie získávat finanãní prostfiedky

a dotace z rÛzn˘ch programÛ na lá-

kavé investiãní akce, je potfieba mít

nûkoho, kdo se bude snaÏit jednot-

livé projekty zviditelÀovat na vy‰-

‰ích místech, aÈ uÏ pfiím˘m lobbin-

gem na úrovních ministerstev nebo

o nûco „níÏe“, napfiíklad v kraj-

ském zastupitelstvu. Jak takového

ãlovûka získat na patfiiãn˘ch mís-

tech, v tom se uÏ zúãastnûní názo-

rovû rozcházeli.

„Informace se získat dají, peníze
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SdruÏení pro partnerskou spolupráci je otevfieno ‰iroké vefiejnosti
Cílem SdruÏení pro mezinárodní partnerskou
spolupráci mûsta R˘mafiova je posílení my‰-
lenky evropského obãanství a získání statutu
„Evropské mûsto“ pro mûsto R˘mafiov.
Partnerskou spolupráci s jin˘mi mûsty Evropy
bude sdruÏení zprostfiedkovávat setkávání ob-
ãanÛ celé Evropy a bude vést ãleny sdruÏení
k uvûdomování si evropského obãanství.
V̆ znamné místo pfii plnûní tûchto cílÛ zastáva-
jí volené orgány mûsta a sdruÏení s nimi úzce
spolupracuje. SdruÏení pomáhá navazovat
kontakty obãanÛ s obyvateli jin˘ch zemí a pod-
poruje rozvoj tûchto vztahÛ. Úãinnû vyhledává
a zprostfiedkovává prvotní kontakty ‰kol, spol-
kÛ a institucí, napomáhá jejich rozvoji a infor-
muje o jejich spolupráci vefiejnost. Zvlá‰tní
pozornost vûnuje sdruÏení rozvoji vztahÛ mezi
partnersk˘mi mûsty, úãastní se pravideln˘ch
spoleãn˘ch setkání a podle moÏností je i orga-
nizuje - tolik doslovná citace (Cíl ãinnosti) ze

stanov Obãanského sdruÏení pro mezinárodní

partnerskou spolupráci mûsta R˘mafiova, které

sdruÏuje v souãasnosti ãtyfiicet registrovan˘ch

ãlenÛ a fiadu dal‰ích neãlenÛ - pfiíznivcÛ sdru-

Ïení. âlenem sdruÏení se mÛÏe stát kaÏd˘ ob-

ãan mûsta R˘mafiova.

„Od 16. listopadu loÀského roku se sdruÏení
osamostatnilo a nemá pfiímou vazbu na
Mûstsk˘ úfiad v R˘mafiovû,“ uvedla informaci

pfiedsedkynû sdruÏení Ludmila Pelková a do-

dala, Ïe nicménû sdruÏení oãekává od mûsta,

Ïe bude i nadále garantem akcí t˘kajících se

setkávání pfiátel z partnersk˘ch mûst tak, jak

to vypl˘vá ze stanov obãanského sdruÏení. Od

roku 1996, kdy Obãanské sdruÏení pro mezi-

národní partnerskou spolupráci mûsta

R˘mafiova vzniklo, se podafiilo navázat mno-

ho evropsk˘ch kontaktÛ spoleãensk˘ch

a sportovních. Byly uzavfieny partnerské

smlouvy s mûsty Schotten (Nûmecko),

Crosne (Francie), Ozimek (Polsko),

Krompachy (Slovensko) a navázány kontakty

se spfiátelen˘mi mûsty Arco (Itálie), Beloeil

(Belgie), Maybole (Skotsko), Felgueiras

(Portugalsko) a Bogen (Nûmecko). 

Pravidelnû jedenkrát roãnû se uskuteãÀují pra-

covní setkání zástupcÛ partnersk˘ch mûst, po-

kaÏdé v jiném státû, kde se pfiipravuje pro-

gram akcí na dan˘ kalendáfiní rok. Poslední

pracovní schÛzka se uskuteãnila ve dnech 18.

- 21. listopadu 2004 v mûstû Bensheinu

(Nûmecko) a organizovali ji zástupci partner-

ského mûsta Schotten.

„Je potfieba zdÛraznit, Ïe v‰echny schválené
akce partnersk˘ch mûst jsou z velké ãásti hra-
zeny z prostfiedkÛ Evropské unie,“ fiekla

Ludmila Pelková a po-

steskla si, Ïe mal˘ zá-

jem o ãlenství a aktivi-

ty v Obãanském sdru-

Ïení pro mezinárodní

partnerskou spoluprá-

ci mûsta R˘mafiova

mají zejména mladí li-

dé. „Tento problém
existuje i v ostatních
partnersk˘ch mûstech,
a proto se pfiedstavite-
lé v‰ech evropsk˘ch
sdruÏení snaÏí pfiipra-
vovat takové aktivity,
které by oslovily i mla-
dou generaci. S tímto
problémem by nám

mohli pomoci tfieba i uãitelé ‰kol v na‰em mûs-
tû. Mlad˘m lidem se nask˘tá moÏnost navazo-
vat nové osobní kontakty a pfiátelství, moÏnost
zdokonalovat se v cizích jazycích, pfiíleÏitost
cestovat, poznávat nová místa v Evropû, cizí
kulturu a zpÛsob Ïivota, tradice, tajemství za-
hraniãní kuchynû a dal‰í. K tomu jim mÛÏe ur-
ãitû pomoci na‰e sdruÏení,“ doplnila pfiedsed-

kynû Pelková.

Pro kalendáfiní rok 2005 jsou jiÏ známy termí-

ny v˘znaãn˘ch akcí partnersk˘ch mûst. Na ty-

to akce se mÛÏe pfiihlásit kdokoliv z obãanÛ

mûsta R˘mafiova, ãlenové obãanského sdruÏe-

ní pro mezinárodní partnerskou spolupráci bu-

dou mít ale v˘hodu ve formû pfiíspûvku na do-

pravu. Zájemci o jednotlivé akce se mohou in-

formovat u pfiedsedkynû Ludmily Pelkové 

v agentufie Baladea na Jungmannovû ulici ã. 5

po 16.00 hodinû nebo na tel.: 737 241 133.

Pfiehled akcí partnersk˘ch mûst pro kalendáfiní rok 2005:
16. - 24. dubna - CROSNE (Francie), bienále plastického umûní

(dfievûné plastiky), olej,
akvarel, uhel, sochafiství, ne fotografie!!!)

10. - 12. ãervna - CROSNE (Francie), pozvánka k otevfiení teni-
sového stadionu, za úãasti známého tenisty Yan-
nicka Noaha, kter˘ se také pfiedstaví na svém be-
nefiãním koncertû, a dal‰ích v˘znamn˘ch osob-
ností. Náklady pouze na dopravu.

22. - 26. ãerven - ARCO (Itálie), Tour du Jumelage (putování 
pû‰ky nebo na kole krajem kolem Arca), ubytová-
ní v hotelu. PfiedbûÏná cena: 200     bez dopravy.

2. - 9. ãervence - OZIMEK (Polsko), Svût pfiátel (urãeno jiÏ tra-
diãnû pro stfiedo‰kolskou mládeÏ (pofiádá 
Gymnázium R˘mafiov)

13. - 20. srpna - R¯MA¤OV (âR), Pozvánka pro partnerská -
mûsta (poznávání R˘mafiovska, v˘uka základÛm 
ãeského jazyka - fráze a v˘slovnost, pfiátelské ve-
ãery, sportovní zápolení, vycházky atd.).

23. - 25. záfií - SCHOTTEN (Nûmecko), oslava 45. v˘roãí
partnerství mezi mûsty Arco a Schotten

1. - 4. prosince - BRNO (âR), pracovní setkání zástupcÛ par-
tnersk˘ch mûst (Slavkov - 200. v˘roãí bitvy 
tfií císafiÛ).

V˘hledovû v roce 2006:

• V Berlínû se uskuteãní v kvûtnu - ãervnu velk˘ program pro mlá-
deÏ - víkend v Berlínû.

• V ãervenci chtûjí zástupci Obãanského sdruÏení pro mezinárod-
ní partnerskou spolupráci mûsta R˘mafiova uspofiádat velkou ku-
lináfiskou akci pod názvem Poznejte kuchyni na‰ich pfiátel.
KaÏd˘ den by se pfiedstavily jednotlivé státy se sv˘m tradiãním
pokrmem.

• Námût pro mládeÏ - Téma: „Pracovní pfiíleÏitosti pro mládeÏ
v Evropû“ (bude upfiesnûno).

• Tour du Jumelage v Maybole (Skotsko) - bude upfiesnûno.
• Pracovní setkání zástupcÛ partnersk˘ch mûst v Bogenu

(Nûmecko) - bude upfiesnûno
JiKo

ov‰em jen velmi tûÏko,“ zaznûlo

v plénu. Vladimír Erben prohlásil,

Ïe je tfieba pro pfií‰tí volby tako-

vého ãlovûka na vy‰‰í místa „pfii-

pravit“ a dosadit, starosta vyslovil

nesouhlas: „Mûsto nepfiipravuje
politika, jeho pfiipravují a dosazu-

jí strany a navíc musí takov˘ poli-
tik ve mûstû vyrÛst. „ Kritika pod-

nikatelské vefiejnosti zaznûla také

na ãinnost a práci mûstské policie,

zejména pfii fie‰ení pfiestupkÛ

v dopravû. „Tam kde je dopravní
znaãka zákaz stání dnes bûÏnû

parkují vozidla, podívejme se jak
to napfiíklad vypadá ráno pfied
hotelem Pradûd. A stráÏníka neu-
vidíte“ nechal se sly‰et podnikatel

Jan Ziegler.

Starosta po ukonãení neformální

diskuse pozval podnikatele ke slav-

nostnímu pfiípitku a k tabuli s ob-

ãerstvením. Zajímavé názory

a podnûtné pfiipomínky na adresu

mûsta zaznívaly pak je‰tû v mal˘ch

podnikatelsk˘ch skupinách.

Diskutovat by asi bylo neustále

o ãem. JiKo

Setkání úãastníkÛ Tour du Jumelage z partnerského mûsta Krompachy



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT3/2005

8

R˘mafiov se pfiedstavil na veletrhu Regiontour 2005
Veletrh cestovního ruchu

Regiontour 2005 se konal ve

dnech 13. - 16. ledna 2005 v pro-

storách brnûnského v˘stavi‰tû

spoleãnû se sestersk˘m veletrhem

GO, kter˘ je zamûfien na propaga-

ci cestovních kanceláfií. Letos se

na obou veletrzích prezentovalo

celkem 1133 firem, v jednotli-

v˘ch expozicích pfiedstavili svou

nabídku pro turisty vystavovatelé

z 26 zemí.

Regiontour vÏdy nabízí moÏnost

procestovat celou âeskou repub-

liku za jedin˘ den a je tradiãním

ohla‰ovatelem zaãátku nové tu-

ristické sezóny. V‰echny kraje se

pfiedstavují na jediném místû a na

sv˘ch stáncích si vzájemnû vy-

mûÀují kontakty i zku‰enosti

a porovnávají nové zpÛsoby pro-

pagace. Takováto setkávání

s partnery jsou vÏdy pfiínosem

a pro spolupráci v oblasti cestov-

ního ruchu jsou nezbytná.

Dny, které jsou vyhrazeny pro

vystavovatele a odbornou vefiej-

nost, vyuÏila k náv‰tûvû i delega-

ce z R˘mafiova v ãele s místosta-

rostou Ing. Jaroslavem Kalou.

Navázala zde kontakty s kolegy

z jin˘ch mûst a také se zástupci

polského mûsta Prudnik, ktefií na-

bízeli R˘mafiovu moÏnost propa-

gace na tradiãním veletrhu v je-

jich mûstû.

Moravskoslezsk˘ kraj letos zvolil

stfiídmûj‰í styl prezentace neÏ

v jin˘ch letech. Oddûlení, které

bylo spoleãné pro Bruntálsko,

Krnovsko, Vrbensko a R˘mafiov-

sko, kladlo dÛraz pfiedev‰ím na

krásnou a ãistou pfiírodu

JeseníkÛ. Expozici tak domino-

vala velká fotografie, která nabí-

zela netradiãní pohled na horské

hfibety, a jednotlivé regiony pro-

tentokrát nepropagovaly své kul-

turní památky ãi v˘znamné firmy,

ale jen a jen pfiírodní krásy.

Vedle stánkÛ regionÛ, umístû-

n˘ch alespoÀ pfiibliÏnû podle ma-

py âeské republiky, zaujala ná-

v‰tûvníky prezentace odborn˘ch

‰kol z oblasti cestovního ruchu,

expozice Svût bankovek nebo ví-

kendové lanové centrum. V sa-

mostatné expozici se tradiãnû

pfiedstavily ãeské a moravské

hrady a zámky s podrobn˘mi pfie-

hledy sv˘ch kulturních progra-

mÛ. Regiontour uÏ zdaleka neu-

kazuje pouze krásy âeské repub-

liky, roz‰ífiil se i na turisticky za-

jímavé regiony v‰ech sousedních

zemí. Zahraniãní vystavovatelé

nabízeli informace o ubytování,

stravování, sportovním a kultur-

ním vyÏití a tradiãních akcích

v jejich oblastech.

Souãástí veletrhu byl bohat˘ do-

provodn˘ program, nad nímÏ,

stejnû jako nad samotn˘mi veletr-

hy, pfievzalo zá‰titu Ministerstvo

pro místní rozvoj âR. Dále se na

jeho pfiípravû vedle jednotliv˘ch

podnikatelsk˘ch subjektÛ podíle-

la i fiada oborov˘ch sdruÏení ve

spolupráci s agenturou CzechTou-

rism (dfiíve âeská centrála ce-

stovního ruchu).

Prezentaci mûsta R˘mafiova na

Regiontouru 2005 letos poprvé

pfiipravilo Mûstské turistické a in-

formaãní centrum pod vedením

paní Irmy Krejãí, ve spolupráci

s mûstsk˘mi úfiady v R˘mafiovû,

Bruntále, Vrbnû a Krnovû a také

s Krajsk˘m úfiadem Moravsko-

slezského kraje v Ostravû. 

Odboru ‰kolství
a kultury MûÚ R˘mafiov

Vítr a sníh ochromily Ïivot na horách
Po stfiedeãní nadílce snûhu (26. 1.)

provázené siln˘m nárazov˘m vût-

rem zÛstala fiada silnic ve vy‰‰ích

polohách âeské republiky neprÛ-

jezdn˘ch. Snûhová vichfiice se ne-

vyhnula ani Bruntálsku a R˘ma-

fiovsku, kde napadlo snûhu nejví-

ce. Cestu do hor silniãáfii vÛbec

nedoporuãovali, a pokud to bylo

pro nûkoho nezbytné, tak pouze

se snûhov˘mi fietûzy. Silnice 1. tfií-

dy byly vût‰inou chemicky o‰et-

fieny. Na silnici ã. 11 v úseku

Bruntál - R˘mafiov se ov‰em tvo-

fiily snûhové jazyky, závûje dosa-

hovaly místy dvou aÏ tfií metrÛ

a zasahovaly v nûkter˘ch místech

aÏ do poloviny vozovky.

Pro nesjízdnost byly uzavfieny sil-

nice v úsecích: Horní Mûsto -

Dobfieãov, R˘mafiov - Vajglov,

RyÏovi‰tû - Huzová, KnûÏpole -

Jifiíkov, Jifiíkov - Tûchanov,

KnûÏpole - Stránské, Skály -

Stfiíbrné Hory a Moravsk˘

Beroun - ·ternberk.

S odstraÀováním snûhové kalami-

ty silniãáfiÛm pomáhali i vojáci.

Rychlá záchranná sluÏba zase po-

Ïádala o pomoc horské záchraná-

fie se snûÏn˘m skútrem. Nejhor‰í

situace byla na R˘mafiovsku, kde

bylo nûkolik obcí odfiíznut˘ch od

zásobování a bez elektfiiny.

„Nûkde nám nepomohly ani snûÏ-
né skútry, technici museli na nej-
více postiÏená místa dojít pû‰ky,“
fiekl mluvãí Severomoravské 

energetiky.

V oblastech zasaÏen˘ch snûhem

a vûtrnou smr‰tí pracovala od rá-

na vût‰ina z 50 osádek poruchové

sluÏby, posílená tûÏkou techni-

kou. Nejvût‰í problémy ãinily 

energetikÛm spadané stromy 

ulomené vûtve, které po‰kodily 

elektrické vedení a vyvrátily beto-

nové sloupy.

Nejvíce postiÏené byly obce

Jifiíkov a Bfiidliãná na R˘mafiov-

sku a nûkteré dal‰í obce na Brun-

tálsku a Opavsku. JiKo
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Zpronevûfiil
silvestrovskou trÏbu

Ze zpronevûry byl v pátek 21. led-

na obvinûn osmnáctilet˘ mladík

z Bfiidliãné. Ten si mûl 30. prosin-

ce pfiisvojit trÏbu z prodejny se zá-

bavnou pyrotechnikou v Bfiidliãné,

v níÏ vypomáhal. Hotovost ve v˘‰i

8 100 Kã mûl ten veãer odnést ve-

doucí prodejny, ale místo toho si ji

ponechal. Peníze chtûl údajnû pou-

Ïít na zakoupení potravin a alkoho-

lu na Silvestra pro své rodiãe.

KrádeÏe lyÏí pokraãují
I pfies intenzivní ãinnost policie

pokraãují krádeÏe lyÏí a lyÏafiské-

ho vybavení v oblasti Karlova

a Malé Morávky. K dal‰ímu pfiípa-

du do‰lo v rekreaãním stfiedisku

v Malé Morávce v noci z 21. na

22. ledna. Neznám˘ pachatel ve‰el

neuzamãen˘mi dvefimi na chodbu

chaty, pro‰el do pfiezouvárny a z té

odcizil snowboardové boty. Pak si

vzal klíãe od lyÏárny a odtud odci-

zil dva snowboardy a sjezdové ly-

Ïe. Celkovû zpÛsobil ‰kodu 

za 5 500 Kã.

O nûkolik dní pozdûji, 31. ledna,

vnikl neznám˘ pachatel do rekre-

aãního stfiediska brnûnské univer-

zity v Karlovû a ze spoleãné chod-

by odcizil klíãe, pomocí nichÏ si

pak odemkl dvefie vedlej‰í budovy.

Vnikl do lyÏárny a odcizil ãtyfii pá-

ry carvingov˘ch lyÏí a hÛlky.

MajitelÛm tak zpÛsobil ‰kodu za

bezmála 28 000 Kã.

Následující noci z 31. ledna 

na 1. února se zlodûj vloupal do

podnikové chaty v Malé Morávce.

VyuÏil doby, kdy chata nebyla u-

zamãena, a z botníku hned za

vstupními dvefimi odcizil dámské

lyÏafiské boty za 3 000 Kã. Z neu-

zamãené lyÏárny pod schodi‰tûm

odcizil pánské lyÏafiské boty v ce-

nû 4 000 Kã a lyÏe za 14 000 Kã.

Pfiípady ‰etfií kriminalisté a poli-

cisté OOP âR R˘mafiov.

Pfii hádce zranil syna
Bruntálsk˘ policejní komisafi zahá-

jil 21. ledna trestní stíhání padesá-

tiletého muÏe z R˘mafiovska pro

trestné ãiny ublíÏení na zdraví

a v˘trÏnictví. Tûchto skutkÛ se mûl

obvinûn˘ dopustit loni v listopadu

v restauraci v R˘mafiovû, kde se

pfied svûdky pohádal se sv˘m tfii-

cetilet˘m synem a nejménû tfiikrát

jej uhodil pûstí do obliãeje.

ZpÛsobil mu poranûní nosu a levé-

ho oka spojené s hematomy.

Po‰kozen˘ udûlil souhlas k trestní-

mu stíhání svého otce.

Pfiehlédl spadl˘ strom
na silnici

Kuriózní pfiíãinu mûla dopravní

nehoda, ke které do‰lo 26. ledna

brzy ráno mezi Malou a Velkou

·táhlí. Sedmatfiicetilet˘ fiidiã

Octavie, kter˘ tudy projíÏdûl, ne-

vûnoval patfiiãnou pozornost fiíze-

ní vozidla, protoÏe zrovna ladil rá-

dio, a pfiehlédl na komunikaci

spadl˘ strom. Narazil do nûj a pfie-

lomil jej. Na Octavii vznikla ‰ko-

da za 15 000 Kã. fiidiã za svÛj pfie-

stupek zaplatil na místû 500 Kã

pokuty.

Na Ïelezniãní traÈ
popadaly stromy

Ke sráÏce se spaden˘m stromem

do‰lo také 26. ledna krátce pfied

polednem na Ïelezniãní trati

z R˘mafiova do Val‰ova v obci

Velká ·táhle. Motorov˘ vlak nara-

zil do smrku leÏícího pfiímo pfies

Ïelezniãní traÈ. Strojvedoucí spatfiil

spadl˘ strom za zatáãkou ve vzdá-

lenosti asi osmdesáti metrÛ. Zaãal

brzdit, ale nárazu jiÏ nezabránil.

NeÏ se vlak zastavil, ujel je‰tû dva-

cet metrÛ. V dobû stfietu cestovalo

ve vlaku dvacet osob, nikdo v‰ak

nebyl zranûn. Vzniklá ‰koda na

podvozku vlaku dosáhla v˘‰e 

20 000 Kã. Na místû zasahovali r˘-

mafiov‰tí hasiãi, ktefií odstranili

strom z koleji‰tû. Provoz na trati

mohl b˘t obnoven aÏ po odstranû-

ní dal‰ích padl˘ch stromÛ a pro‰et-

fiení dráÏní inspekcí, a v˘luka tak

trvala aÏ do 14 hodin téhoÏ dne.

Napadená druÏka
skonãila v nemocnici

Ve stfiedu 26. ledna bylo zahájeno

trestní stíhání ãtyfiiatfiicetiletého

muÏe z Bfiidliãné pro trestn˘ ãin 

ublíÏení na zdraví. Skutku se mûl

dopustit pfied mûsícem, kdyÏ pfii‰el

domÛ v podnapilém stavu. Zaãal

slovnû i fyzicky napadat svou

druÏku, udefiil ji tak, Ïe upadla na

zem, a kdyÏ vstala, u‰tûdfiil jí dal‰í

ránu do hlavy. DruÏka opût upadla

na podlahu a opil˘ muÏ do ní je‰tû

kopl. Napadená utrpûla zhmoÏdûní

hlavy a zad a musela b˘t hospitali-

zována. Îena pfiesto neudûlila sou-

hlas ke stíhání obvinûného, trestní

stíhání tedy bude zastaveno.

Na vinû byl alkohol
V nedûli 30. ledna do‰lo k doprav-

ní nehodû v Karlovû pod

Pradûdem. Padesátilet˘ fiidiã VW

Golf vyjíÏdûl z parkovi‰tû na hlav-

ní silnici a pfiitom nedal pfiednost

v jízdû Octavii pfiijíÏdûjící zprava.

Do‰lo ke stfietu tûchto vozidel, pfii

kterém vznikly ‰kody na autech za

50 000 Kã, z toho na Octavii 

za 30 000 Kã. Nikdo na‰tûstí nebyl

zranûn. Oba fiidiãi byli podrobeni

dechové zkou‰ce, která byla u vi-

níka pozitivní.

Z cizího úãtu vybíral
sedmnáctkrát

V létû roku 2004 pfii‰el osmadvace-

tilet˘ muÏ z Bfiidliãné o svou pla-

tební kartu k úvûrovému úãtu.

Neznám˘ pachatel s ní pak neo-

právnûnû vybíral peníze, jednou

v bankomatu v R˘mafiovû a ‰est-

náctkrát v bankomatu v Bfiidliãné,

Nezvládl fiízení a skonãil v potoce
SníÏená viditelnost a husté snû-

Ïení mûly za následek dopravní

nehodu, která se stala v pondûlí

31. ledna v 18.30 mezi Malou

·táhlí a R˘mafiovem. Pfii projíÏ-

dûní zatáãky vyjel pûtapadesá-

tilet˘ fiidiã ·kody Superb mimo

komunikaci a havaroval s vo-

zidlem v korytû potoka do stro-

mu. Pfii nehodû nebyl nikdo

zranûn. ·koda na vozidle byla

vyãíslena na 30 000 Kã.

Narazila s Felicií do náklaìáku
SráÏkou s nákladním vozidlem

skonãila cesta padesátileté fiidiã-

ky Felicie z Malé Morávky, která

zde 1. února po poledni dostala

na rozbfiedlém snûhu smyk.

Pfiitom se její auto otoãilo kolem

své osy a pfiejelo do levé polovi-

ny vozovky, kde zadní ãástí nara-

zilo do protijedoucího nákladní-

ho vozidla Man. Jeho fiidiã se

snaÏil stfietu vyhnout, ale pfiesto

mu nezabránil a navíc narazil do

oplocení pfiilehlého pozemku. Pfii

nehodû utrpûla fiidiãka Felicie

lehké zranûní hlavy. Celková

‰koda dosáhla 130 000 Kã.

Neopatrná jízda na rozbfiedlém

snûhu se o dva dny pozdûji vy-

mstila i ‰estatfiicetileté fiidiãce vo-

zidla Suzuki. Mezi Malou

Morávkou a Karlovem dostala

v zatáãce smyk a narazila do pro-

jíÏdûjícího Iveca. Nehoda si vy-

Ïádala ‰kodu za 350 000 Kã.

Foto: Miroslav Dulaj
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Hasiãi získali v˘znamná ocenûní
Sbor r˘mafiovsk˘ch dobrovol-

n˘ch hasiãÛ byl zaloÏen jiÏ v roce

1870 jako organizace dobrovol-

n˘ch hasiãÛ podle vzoru jin˘ch

mûst zásluhou místního notáfie

JUDr. Karla Hesse, v˘znamné r˘-

mafiovské osobnosti a ãestného

obãana mûsta, kter˘ se velmi an-

gaÏoval v tûlov˘chovû a stal se ta-

ké velitelem dobrovoln˘ch hasi-

ãÛ. Nûmci si jej znaãnû povaÏova-

li a dokonce po nûm pojmenovali

i nynûj‰í Opavskou ulici (Karl

Hesse Strasse).

O celkovém poãtu hasiãÛ jsou

známy informace z roku 1896.

V té dobû bylo ve sboru 91 pfiispí-

vajících, 104 ãlenÛ v˘konn˘ch 

a 4 ãlenové ãestní. Rok 1870 byl

tedy rokem oficiálního zaloÏení

tehdej‰ího Dobrovolného hasiã-

ského sboru (DHS). Zpoãátku

mûl ve své v˘bavû ãtyfikolovou

stfiíkaãku (majetek mûsta) o prÛ-

mûru válcÛ 140 mm, s pevn˘m sa-

cím zafiízením, jednu ãtyfikolovou

vozovou stfiíkaãku, tzv. tkalcov-

skou, o prÛmûru válcÛ 150 mm,

bez sacího zafiízení a savic. Ze sta-

r˘ch dob dále zÛstaly tfii velké su-

dy a vût‰í mnoÏství nádob na vo-

du, opûrné Ïebfie a trhací háky. JiÏ

v roce 1968 zaãali ve zbrojnici

pracovat ãtyfii profesionální hasi-

ãi. Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ po-

máhal likvidovat poÏáry jak v b˘-

valém okrese R˘mafiov, tak v po-

zdûj‰ím okrese Bruntál.

V souãasnosti tvofií Sbor dobro-

voln˘ch hasiãÛ mûsta R˘mafiova

pûtadevadesát ãlenÛ, osm z nich

jsou profesionální záchranáfii

Hasiãského záchranného sboru

Moravskoslezského kraje, územ-

ního odboru Bruntál, a jedenáct

dûtí, které se na práci ve sboru pfii-

pravují.

V sobotu 11. prosince loÀského

roku se uskuteãnila ve velkém sá-

le poÏární zbrojnice v R˘mafiovû

v˘roãní valná hromada Sboru

dobrovoln˘ch hasiãÛ (SDH), na

které zástupci Okresního sdruÏení

SDH Bruntál pfiedali r˘mafiov-

sk˘m hasiãÛm vyznamenání - stu-

hu k historickému praporu SDH

za dlouholetou práci. Druhou stu-

hu k historickému praporu pfiedal

Ústfiední v˘bor sdruÏení dobro-

voln˘ch hasiãÛ Praha. Mimoto

bylo mûstem R˘mafiov udûleno 

ocenûní Hasiã roku 2004 ãlenu

SDH Miroslavu Mûfiínskému.

Svazov˘m vyznamenáním bylo

ocenûno i dal‰ích jedenáct dobro-

voln˘ch r˘mafiovsk˘ch hasiãÛ. Na

valné hromadû byli pfiítomni i zá-

stupci mûsta, které je zfiizovate-

lem SDH - místostarosta Jaroslav

Kala a vedoucí odboru vnitfiních

vûcí Zdenûk Kudlák.

O potfiebnosti Sboru dobrovol-

n˘ch hasiãÛ mûsta R˘mafiova

a prospû‰nosti práce jeho ãlenÛ

není pochyb. Hasiãi plní úkoly

a povinnosti na úseku poÏární 

ochrany mûsta, témûfi vÏdy vyjíÏ-

dûjí souãasnû s profesionálními

hasiãi a podílejí se na likvidaci

poÏárÛ a olejov˘ch havárií, únikÛ

ropn˘ch látek a pohonn˘ch hmot

pfii dopravních nehodách nebo

spolupracují v rámci technické

pomoci. Nedávno se podíleli na

odklízení spadl˘ch stromÛ z Ïe-

lezniãní tratû R˘mafiov - Val‰ov,

na odãerpávání vody ze zaplave-

ného suterénu obytného domu

v Janovicích, odstraÀovali spadl˘

strom v hornomûstské zatáãce ne-

bo zachraÀovali fiidiãe, jehoÏ vo-

zidlo zÛstalo zablokováno ve snû-

hov˘ch bariérách poblíÏ obce

Jifiíkov. Mezi úsmûvnûj‰í zásahy

hasiãÛ patfií napfiíklad snesení

koãky z vûtví stromu nebo vypro-

‰tûní veverky, která uvízla v pro-

vázcích v Mirotínku. Hasiãi jsou

nápomocni také pfii letním odstra-

Àování vosích nebo sr‰ních hnízd.

PfiipomeÀme, Ïe v˘razného úspû-

chu dosáhli napfiíklad v ‰estém

roãníku soutûÏe ve vodním zá-

chranáfiství Harta 2004. Pofia-

datelem byl Hasiãsk˘ záchrann˘

sbor Moravskoslezského kraje, 

územní odbor Bruntál, ve spolu-

práci s âeskou asociací hasiã-

sk˘ch dÛstojníkÛ, ÚSZS MSK

kraje a VZS ââK Bruntál. SoutûÏ

je vypsána pro pûtiãlenné t˘my

JPO ve sloÏení ãtyfii hasiãi a jeden

velitel. Námûtem je poskytnutí

první pomoci a záchrana osob

z vodní hladiny a bfiehÛ, základní

o‰etfiení a transport pomocí moto-

rového ãlunu v tûchto disciplí-

nách: resuscitace, záchrana z vo-

dy, hod na cíl, technika jízdy, 

o‰etfiení zranûného, pfiesnost jízdy

a pfiedání zranûného záchranné

zdravotní sluÏbû. V tvrdé konku-

renci sedmnácti druÏstev se umís-

tili dobrovolní hasiãi z R˘mafiova

na druhém místû za profesionály

z HZS MSK Ostrava a od prven-

ství je dûlil jen nepatrn˘ krÛãek.

Letos r˘mafiov‰tí dobrovolní ha-

siãi oslaví 135 let. K této pfiíleÏi-

tosti pfiipravují i nûkolik zajíma-

v˘ch akcí pro vefiejnost na‰eho

mûsta. V sobotu 30. dubna budou

stavût májku, o mûsíc pozdûji

(28. kvûtna) ji budou kácet a pfii

této pfiíleÏitosti zorganizují

Dûtsk˘ den, oslavy sv. Floriána,

patrona hasiãÛ, a Den matek.

Podle sdûlení poÏárního preven-

tisty Vítûzslava Skoupila by se

mûla uskuteãnit také pfiehlídka

hasiãské techniky a hasebních

prostfiedkÛ na r˘mafiovském ná-

mûstí. Konkrétní termín bude

vãas oznámen. Na záfií leto‰ního

roku pak hasiãi pfiipravují velkou

akci s názvem Plamen 2006, kte-

rá má dvû ãásti, podzimní a jarní

- proto se v názvu akce objevuje

rok 2006. Bude se jednat o soutûÏ

star‰ích a mlad‰ích hasiãÛ z celé-

ho okresu Bruntál v lyÏafiském

areálu hornomûstské zatáãky

a zúãastnit by se jí mûlo kolem tfií

stovek dûtí. âtyfiãlenná druÏstva

budou plnit v terénu úkoly z ob-

lasti topografie, zdravovûdy, za-

stfiílí si ze vzduchovky a prokáÏí

znalosti ve vázání uzlÛ. JiKo

a pfiipravil tak po‰kozeného o té-

mûfi 22 000 Kã. Z dosavadních v˘-

sledkÛ vy‰etfiování vypl˘vá, Ïe 

okraden˘ muÏ o existenci úvûrové-

ho úãtu ani nevûdûl. Okolnosti pfií-

padu dále ‰etfií policisté z Bfiidliãné.

Zpronevûfiil v˘ãep
Tento t˘den zahájil policejní komi-

safi SKPV v Bruntále trestní stíhá-

ní ãtyfiicetiletého muÏe z Ostravy

pro trestn˘ ãin zpronevûry. Skutku

se mûl dopustit zaãátkem dubna

2004 v Malé Morávce, kdyÏ si pfii-

svojil pfienosné v˘ãepní zafiízení

v hodnotû bezmála 12 000 Kã

a ãást propagaãního materiálu

v hodnotû nejménû 5 000 Kã. Tyto

vûci mûl jakoÏto nájemce restaura-

ce zapÛjãeny do uÏívání na zákla-

dû smlouvy s pivovarem a provinil

se tím, Ïe je po skonãení své ãin-

nosti nevrátil.

Pachatel po‰kodil
fiídící desku

Neznám˘ pachatel vnikl mezi 

2. a 3. únorem do objektu rozdûlo-

vací stanice v Malé ·táhli a ukradl

odtud baterii v hodnotû 700 Kã

a zdroj pro vysílaãku v cenû 

3 000 Kã. Nûkolikanásobnû vy‰‰í

‰kodu - 13 000 Kã - v‰ak zpÛsobil

po‰kozením fiídící desky. Pfiípad

‰etfií r˘mafiov‰tí policisté.

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

Pfii nehodû na pfiejezdu ve Velké
·táhli byl zmafien lidsk˘ Ïivot

Zfiejmû nepozornost byla pfiíãinou váÏné dopravní nehody na Ïe-

lezniãním pfiejezdu ve Velké ·táhli. Dvacetilet˘ fiidiã Fordu v so-

botu 29. ledna krátce

pfied pÛl tfietí odpoled-

ne pfiehlédl projíÏdûjí-

cí osobní vlak, ten na-

razil do vozidla a vlekl

je asi 50 metrÛ. Pfii ne-

hodû utrpûl mlad˘ fii-

diã tûÏké zranûní, kte-

rému o dva dny pozdû-

ji ve Fakultní nemoc-

nici v Ostravû podlehl.

Ke zranûní cestujících

ve vlaku nedo‰lo. Foto: J. Bálek
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·kolství

Prima na v˘stavû v Olomouci
Vedení SSO· Prima se snaÏí stu-

denty ‰koly pfiipravit co nejvíce

prakticky na jejich budoucí povo-

lání. Z tohoto dÛvodu nav‰tûvují

studenti oboru Cestovní ruch kaÏ-

doroãnû regionální, celostátní

i mezinárodní veletrhy a v˘stavy.

V leto‰ním ‰kolním roce jiÏ stu-

denti 1. roãníku nav‰tívili meziná-

rodní veletrh GO a Regiontour

v Brnû, kde se prezentovalo také

mûsto R˘mafiov, studenti 3. roãní-

ku pak mezinárodní veletrh ve

Vídni a studenti 2. roãníku se chy-

stají v únoru na mezinárodní vele-

trh do Prahy.

Náv‰tûvy tûchto veletrhÛ jsou pro

studenty oboru Cestovní ruch v˘-

znamné, protoÏe mají moÏnost

bûhem nich získat hodnû zku‰e-

ností a materiálÛ pro svou budou-

cí práci, a také proto, Ïe se k tûm-

to materiálÛm dostanou i náv‰tûv-

níci studentského informaãního

centra, které je v budovû ‰koly.

Velk˘ ohlas vzbudil také propa-

gaãní stánek Primy a vystoupení

taneãní skupiny maÏoretek vede-

n˘ch Janou Poláchovou na v˘sta-

vû TOURISM - EXPO 2005, kte-

rá se konala ve dnech 28. - 30. 1.

2005 na v˘stavi‰ti Flora v Olo-

mouci. Ve stánku bylo velké

mnoÏství propagaãních materiálÛ

o mûstû R˘mafiov, turistické ma-

py, nabídky ubytování nûkolika

hotelÛ ve mûstû a propagaãní ma-

teriály ‰koly. Obãané Olomoucka

mûli o turistiku na R˘mafiovsku

zájem a protoÏe stánek Primy zde

byl jedin˘ z b˘valého okresu

Bruntál, jistû pfiispûl k propagaci

mûsta. 

Jana Poláchová, SSO· Prima

NezapomeÀte na zápis do ‰kol

Studium na Gymnáziu R˘mafiov
Gymnázium R˘mafiov na Sokolovské ulici ã. 34 organizuje ve ‰kol-

ním roce 2005/2006 tyto formy studia:

- osmileté denní studium (pro Ïáky z 5. tfiíd);

- ãtyfileté denní studium (pro Ïáky z 9. tfiíd);

- ãtyfileté veãerní studium (pro dospûlé s ukonãen˘m základním 

vzdûláním).

Pfiihlá‰ky k dennímu studiu je moÏné si vyzvednout na základních

‰kolách nebo na gymnáziu, k veãernímu studiu pouze na gymnáziu.

Lékafiské potvrzení není nutné u Ïádné formy studia.

Pfiihlá‰ky se odevzdávají:

- pro denní studium (fieditelÛm Z· do konce února);

- pro veãerní studium (fieditelce gymnázia do konce února).

Pfiijímací fiízení pro v‰echny formy studia se bude konat 18. dubna

2005. Vedení Gymnázia R˘mafiov

Vyuãování a prázdniny
Na podnût na‰ich ãtenáfiÛ, ale i rodiãÛ dûtí ‰kolou povinn˘ch pfiiná‰íme pfiehled ‰kolního vyuãování, prázdnin a termínÛ pfiijímacích zkou‰ek

na stfiední ‰koly ve ‰kolním roce 2004/2005.

Období ‰kolního vyuãování:

první pololetí: stfieda 1. záfií 2004 - pondûlí 31. ledna 2005

druhé pololetí: úter˘ 1. února 2005 - ãtvrtek 30. ãervna 2005

Období ‰kolních prázdnin:

okres Bruntál (jarní) 21. - 27. února 2005

velikonoãní prázdniny: ãtvrtek a pátek 24. - 25. bfiezna 2005

letní prázdniny: pátek 1. ãervence 2005 - stfieda 31. srpna 2005

Pfiijímací zkou‰ky na stfiední ‰koly:

I. kolo pondûlí 18. dubna 2005

II. kolo nejdfiíve ve ãtvrtek 19. kvûtna 2005

Talentové zkou‰ky v umûleck˘ch oborech stfiedních ‰kol ......15. -

31. ledna 2005

Termíny maturitních zkou‰ek................9. kvûtna - 20. ãervna 2005

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

se uskuteãní

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

Je moÏno se informovat i telefonicky na ãísle 554 212 377 

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

obtíÏemi na základní ‰kole mohou této doby vyuÏít také 

ke konzultacím s pedagogick˘mi pracovníky ‰koly. 

Vedení Zv· R˘mafiov

Vedení Z· 1. máje
a Z· Jelínkova

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

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

ve ‰kolní budovû na Národní ulici ã. 15
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P R O â ?
Po pfieãtení ãlánku v ã. 2/2005 o zavfiení or-

dinace MUDr. Gvozdiakové jsem pfiem˘‰le-

la PROâ musí b˘t ordinace mladé, podle

slov MUDr. Mariána Olejníka dobré dûtské

lékafiky zru‰ena. Nenapadl mû Ïádn˘ rozum-

n˘ dÛvod - jak uvádí MUDr. Olejník, hlavní

dÛvod je ekonomick˘. Ale vût‰ina podnika-

telÛ je z poãátku podnikání ve ztrátû, av‰ak

dobr˘ podnikatel kalkuluje s budoucností.

A vÛbec, mÛÏe se zdravotnictví hodnotit

pouze z podnikatelského a ekonomického

hlediska?

MUDr. Gvozdiaková si za krátkou dobu pÛ-

sobení v R˘mafiovû získala tfii stovky spoko-

jen˘ch maminek a dûtsk˘ch pacientÛ.

Pfiinesla nové metody práce, které se mla-

d˘m lidem líbí. Myslím si, Ïe to je velk˘ kus

práce, a protoÏe dobfie znám r˘mafiovské po-

mûry a podmínky k podnikání, tu‰ím, Ïe to

nemûla vÛbec snadné.

Ptám se: Kdo bude léãit 300 spokojen˘ch

dûtsk˘ch pacientÛ MUDr. Gvozdiakové?

PROâ bude omezeno jejich právo vybrat si

svého lékafie?

Také ãtyfii souãasné dûtské lékafiky MUDr.

KfiíÏková, Rychlá, Kubitová a Kura‰ová pfii-

‰ly pfied lety jako mladé zaãínající lékafiky.

V té dobû v‰ak nemusely bojovat o kaÏdého

pacienta jako dnes MUDr. Gvozdiaková. Ve

v‰í úctû k nim, v‰echny ãtyfii udûlaly velk˘

kus práce pro zdraví r˘mafiovsk˘ch dûtí, ale

ptám se:

Kdo bude léãit r˘mafiovské dûti za pár let?

Budou muset maminky za o‰etfiením dojíÏ-

dût do Bruntálu? Nebo se tato situace zaãne

fie‰it, aÏ souãasné dûtské lékafiky odejdou do

dÛchodu? Najde se potom dobrá mladá lé-

kafika, která bude chtít pracovat a Ïít

v R˘mafiovû? PROâ se tato situace nefie‰í uÏ

teì, kdyÏ je moÏnost?

Napadá mû mnoho dal‰ích otázek, napfiíklad:

PROâ odchází MUDr. Dudrík, kterého ne-

chtûla nemocnice ztratit?

PROâ z r˘mafiovské nemocnice ode‰lo v po-

sledních letech tolik mlad˘ch dobr˘ch lékafiÛ

odborníkÛ?

Stane se z R˘mafiova za pár let mûsto dÛ-

chodcÛ? PROâ nedáváme ‰anci mlad˘m li-

dem? Ráda bych na tato PROâ znala skuteã-

nou odpovûì. 

L˘die ·védíková, obãanka R˘mafiova

Z ãinnosti Mysliveckého sdruÏení R˘mafiov
Myslivecké sdruÏení R˘mafiov

má za sebou mnohaletou historii

a v souãasnosti jej tvofií asi 

25 ãlenÛ, vût‰inou obãanÛ mûsta

a jeho okolí. Obhospodafiuje

krásnou honitbu v pfiedhÛfií

JeseníkÛ o v˘mûfie asi 3360 ha

ze severní a v˘chodní strany

mûsta. Pozemky, které má pro-

najaty, patfií pfiedev‰ím

Pozemkovému fondu a LesÛm

âeské republiky, mûstu R˘ma-

fiov a také soukrom˘m osobám.

Myslivci peãují o zvûfi volnû Ïi-

jící v honitbû. Nejvíce je zastou-

pena zvûfi srnãí, která v honitbû

Ïije v poãtu asi 200 kusÛ s roã-

ním odlovem asi 30 aÏ 40 jedin-

cÛ, z dal‰í zvûfie se v poslední

dobû v honitbû nejvíce

zdrÏuje a je lovena zvûfi

ãerná - loÀsk˘ úlovek 

26 kusÛ je rekordní, dále

zvûfi vysoká - byly ulo-

veny ãtyfii kusy. Dlou-

hodobû se nedafií zvy‰o-

vat stavy drobné zvûfie

a ani ukonãení intenziv-

ního zemûdûlského hos-

podafiení nemûlo na ten-

to stav pozitivní vliv.

Stavy zajícÛ kolísají na

úrovni asi 70 jedincÛ,

odlov je jen symbolick˘.

Koroptve z okolí mûsta

vymizely úplnû, byÈ se

uÏ od roku 1959 neloví. BaÏanti

se v okolí vyskytovali vÏdy jen

po opakovan˘ch pokusech vy-

pou‰tûní, neboÈ tato zvûfi není

pÛvodní a zdej‰í klimatické pod-

mínky jí nesvûdãí. Na vinû je

zfiejmû silné naru‰ení krajiny

v dÛsledku neustálého civilizaã-

ního tlaku, u nás reprezentova-

ného pfiedev‰ím nárÛstem moto-

rizace, turistiky, stavu predátorÛ

(roãnû se v honitbû uloví aÏ 

55 li‰ek) a také pytláctvím. Na

jediném spoleãném honu v loÀ-

ském roce bylo uloveno 8 zajícÛ

a 44 baÏantÛ, ktefií byli do honit-

by vypou‰tûni. Spoleãné hony se

postupnû staly nejen u nás spí‰e

spoleãenskou záleÏitostí a pfiíle-

Ïitostí k setkání a popovídání

s pfiáteli. R˘mafiovské hony mají

hosté vÏdy ve velké oblibû, tak-

Ïe se stává, Ïe se poãet jejich 

úãastníkÛ blíÏí stovce.

Myslivost byla vÏdy a stále je

krásn˘m a nároãn˘m koníãkem,

vyÏadujícím od kaÏdého mnoho

ãasu, námahy a penûz. V zimû se

sdruÏení stará o dvacet krmelcÛ,

v honitbû vybudovalo a udrÏuje

celou síÈ posedÛ a kazatelen,

vlastní chatu, traktor, v pronájmu

pak uÏívá stodolu na uskladnûní

krmiva a garáÏ. Provoz honitby,

pfiedev‰ím úhrada nájemného

a nákup krmiva pro zvûfi vyÏadu-

je roãnû ãástku 150 tis. Kã, a pro-

toÏe v˘nosy z prodeje zvûfiiny

a poplatkového lovu nutné v˘da-

je nepokryjí, skládá kaÏd˘ ãlen

sdruÏení roãnû ãástku asi 5 tisíc

korun, pfiípadnû má moÏnost pe-

níze získat brigádou pfii úklidu

klestí a stavbû oplocenek.

âlenové sdruÏení se snaÏí obo-

hatit i spolkov˘ Ïivot ve mûstû

pfiedev‰ím tím, Ïe pomáhají or-

ganizovat Lesnické a myslivec-

ké dny, kde prezentují mysli-

vost v˘stavou, pfiedvádûním psÛ

loveck˘ch plemen a jejich v˘-

cviku, ukázkami stfielectví a so-

kolnictví. V mezidobí pofiádá

sdruÏení mysliveck˘ ples nebo

zábavu.

O ãlenství v r˘mafiovském sdru-

Ïení je pomûrnû velk˘ zájem.

Pfiedev‰ím po rozpadu pÛvod-

ních okolních sdruÏení a celkové

zmûnû podmínek v pronájmu

honiteb je jedno z mála, které

tûmto zmûnám odolalo, a mnoho

myslivcÛ chce s tímto kolekti-

vem spojit svou dal‰í myslivec-

kou praxi. Petr Klouda,
hospodáfi Mysliveckého

sdruÏení R˘mafiov
Fota: Zdenûk Habr
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Závist je prÛvodkyní slávy a lidé ji rádi upírají tûm, ktefií

pfiíli‰ vynikají. Cornelius Nepos
Známá i neznámá v˘roãí

12. 2. 1940 nar. Jana Sigmundová, malífika, grafiãka, ilustrátorka 

- 65. v˘roãí narození

12. 2. 1825 v Praze zahájila ãinnost âeská spofiitelna, na dlouho

jedin˘ penûÏní ústav v âechách

13. 2. 1960 zemfi. Franti‰ek Lexa, filolog, historik, zakladatel ãeské 

egyptologie (nar. 5. 4. 1876) - 45. v˘roãí úmrtí

14. 2. Svátek zamilovan˘ch - sv. Valent˘n
15. 2. 1905 zemfi. Lewis Wallace, americk˘ prozaik, autor dobro-

druÏn˘ch historick˘ch románÛ (nar. 10. 4. 1827) 

- 100. v˘roãí úmrtí

17. 2. 1600 upálen Giordano Bruno, italsk˘ renesanãní filosof 

(nar. 1548)

19. 2. 1920 PraÏské ãeské univerzitû byl navrácen název Kar-
lova univerzita

20. 2. 1930 nar. Vladimír Soukup, hudební skladatel - 75. v˘roãí nar.

20. 2. 1985 zemfi. Josef Krása, historik umûní (nar. 9. 8. 1933) 

- 20. v˘roãí úmrtí

21. 2. Mezinárodní den matefiského jazyka, slaví se od roku
1999 (UNESCO)

21. 2. Den obûtí zloãinu, vyhlá‰en v upomínku dne, kdy
v roce 1990 podepsal britsk˘ ministr vnitra Chartu
práv dûtí

21. 2. Mezinárodní den prÛvodcÛ cestovního ruchu, poprvé
se slavil v roce 1989

21. 2. Mezinárodní den boje proti kolonialismu - v˘roãí
povstání bombajsk˘ch námofiníkÛ proti britské ko-
loniální nadvládû 19. - 23. února 1946 a v˘roãí po-
tlaãení demonstrace v Káhifie 21. února 1946, slaví
se z rozhodnutí konference mládeÏe zemí jihov˘-
chodní Asie roku 1948

22. 2. Mezinárodní den skautek (Den sesterství, Den díkÛ,
Den pfiem˘‰lení, Den skutkÛ), slaví se od roku 1927,
v den narození manÏelÛ Baden Powellov˘ch, zakla-
datelÛ skautingu

22. 2. 1810 nar. Fryderyk Chopin, polsk˘ skladatel a klavírista 

(zemfi. 17. 10. 1849) - 195. v˘roãí narození

23. 2. 1685 nar. Georg Friedrich Händel, nûmeck˘ skladatel (zemfi. 

14. 4. 1759) - 320. v˘roãí narození

23. 2. 1935 nar. Thomas Murphy, irsk˘ dramatik - 70. v˘roãí nar.

23. 2. 1945 zemfi. Alexej Nikolajeviã Tolstoj, rusk˘ prozaik 

(nar. 10. 1. 1883) - 60. v˘roãí úmrtí

23. 2. 1995 zemfi. James Herriot, vl. jm. James Alfred Wight, anglic-

k˘ prozaik (nar. 3. 10. 1916) - 10. v˘roãí úmrtí

24. 2. 1775 nar. Matûj Kopeck˘, loutkáfi a autor loutkov˘ch her 

(zemfi. 3. 7. 1847) - 230. v˘roãí narození

24. 2. 1830 nar. Karolina Svûtlá, vl. jm. Johana Rottová, prozaiãka 

(zemfi. 7. 9. 1899) - 175. v˘roãí narození

24. 2. 1925 zemfi. Alois Mr‰tík, prozaik a dramatik (nar. 14. 10. 1861)

- 80. v˘roãí úmrtí

26. 2. 1990 podepsána dohoda mezi vládou âSSR a SSSR o odsu-
nu sovûtsk˘ch vojsk z území âeskoslovenska

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

11. 2. SVâ Mal˘ muzikantsk˘ ples

14. 2. SVâ 13.00 Vafiení v klubu

16. 2. SVâ 11.00 Keramická dílna pro Zv·

18. 2. SVâ 11.00 Keramická dílna pro Zv·

18. 2. SVâ Ples Základní ‰koly Jelínkova

19. 2. SVâ 14.00-16.00 V‰e pro zdraví

autorehabilitaãní odpoledne

21. - 23. 2. SVâ 9.00-12.00 Jarní prázdninové dílny

batika, keramika, vafiení

28. 2. SVâ 18.00 Talianka - koncert

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Karolína Bandíková .......................................................... Tvrdkov

Denis Zobal ....................................................................... Stará Ves

Pavel Dudek ..................................................................... R˘mafiov

Alexandra Glacnerová ...................................................... R˘mafiov

Tereza Kubelková ............................................................. R˘mafiov

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

Miloslava MrÀková - Edrovice .............................................. 81 let

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

Josef Mlynáfi - R˘mafiov ......................................................... 84 let

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

Franti‰ek Rau‰er - R˘mafiov ................................................... 86 let

Rozlouãili jsme se
Lidie FojtÛ - Janovice ............................................................. 1930

Franti‰ka Luká‰ková - Stfiíbrné Hory ...................................... 1922

Marie Barto‰ová - R˘mafiov .................................................... 1920

Jifií Urban - R˘mafiov .............................................................. 1964

Matrika MûÚ R˘mafiov

Bazén v Bfiidliãné

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

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

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

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

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

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

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov a cviãenci jógy
vás v‰echny zvou na

auto

Motto: V‰e pro zdraví

Vhodné i pro seniory

Program: - teorie i praxe AUTOMASÁÎÍ
LYMFOMASÁÎÍ

- vyhledávání AKUPRESURNÍCH BODÒ
- práce s energií âAKRY
- správné d˘chání

Termín: sobota 19. února
14 - 16 hod. v malém sále SVâ

S sebou: pohodlné obleãení a pfiezutí

Cena: 40 Kã, studenti a seniofii 30 Kã

Pfiihlá‰ky a informace: Helena Tesafiová; tel.: 554 211 410
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Mûstské muzeum a knihovna v R˘mafiovû
nám. Míru 6, 795 01 R˘mafiov; 

e-mail: museum.r@worldonline.cz; tel. 554 211 770,

Sokolovská 25, R˘mafiov; ; tel. 554 212 566

Mûstské muzeum a Mûstská knihovna
v R˘mafiovû pfiipravují na rok 2005

cyklus besed:

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

Muzeum R˘mafiov si vyhrazuje právo na zmûnu programu!

AQUA CENTRUM SLUNCE
na Jesenické ulici

PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá  14.00 - 21.00

So, Ne a svátky  10.00 - 21.00

MoÏnost zakoupení permanentek
Kontakt: 554 219 958

Na Tfii krále ...
Svátek Tfií králÛ odjakÏiva doprovázely rÛzné lidové zvyky. Ve

stfiední Evropû je zaÏité Ïehnání domÛ, pfii nûmÏ se na dvefie svûce-

nou kfiídou pí‰í písmena C+M+B, u nás v âechách obvykle

K+M+B. Nejsou to ale patrnû poãáteãní písmena jmen „Tfií králÛ“:

Ka‰par, Melichar a Baltazar, jak se lidovû traduje, n˘brÏ zkratka la-

tinského „Christus mansionem benedicat“ - „Kristus Ïehnej tomuto

domu“.

K tomuto roãnímu ãasu se v na‰ich krajích jiÏ pravidelnû pojí zno-

vuobnovená tradice Tfiíkrálové sbírky, kdy koledníci za‰títûní

âeskou katolickou charitou obcházejí dÛm za domem a za zpûvu

koled vybírají jak˘koli finanãní pfiíspûvek, kter˘ pak bude pouÏit na

pomoc potfiebn˘m.

I v na‰em r˘mafiovském regionu jsme se - jako i v minul˘ch letech

- spolehli na ‰tûdrost a ochotu na‰ich spoluobãanÛ dávat, a sbírky

se tak zúãastnili. Na‰e oãekávání bylo ‰tûdfie odmûnûno, v dobrém

jsme si vykoledovali ãástku 78 623 Kã.

Polovina z této ãástky i v˘tûÏek ze 4. spoleãenského plesu Diakonie

âCE, kter˘ ãinil 29 874 Kã, budou pouÏity na vybavení Domova

odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici. Druhou polovinu z Tfiíkrálové

sbírky po‰leme na humanitární pomoc do zemûtfiesením a tsunami

poniãené Asie.

V‰em zúãastnûn˘m koledníkÛm i tûm spoluobãanÛm, ktefií pfiispûli,

ze srdce dûkujeme. Marcela StaÀková, Vladimír Stanzel

Psáno do ‰uplíku
Miroslav Václavek

Tû‰ím

Za snûhu tû‰í mne

panenské ticho

dívãí mûkkost závûjí

kroky v bílém

jeÏ nikam jít uÏ nechtûjí

kam ‰el jsem

Ïe vprostfied pole skonãily

jakoby mûl jsem, nûãeho snad 

dojít

a ticho je mi

Ïe ani ptáky nepla‰ím

v‰eho je míÀ

.loÀsk˘ch jefiabin

ozvûn mlãení

i zvadlého kamení.

a z mûsíce

zbyla

jen

odvrácená tváfi

Rozespalá

Otevfii oãi

a objeví‰ mne

jak tûlo skládám

z ústfiiÏkÛ tvého snu

v bûlosti klínu

nûho rozespalá

a ty uvafií‰ pak mému stínu

ãaj ze rdesna a rozmar˘nu

aby dlouho tû miloval

víc,

neÏ jen den

za dnem

a v noci pil

z tvého pfiílivu

to,

co tak sladce v tobû zrálo

jako ten

kdo nikdy neuhasí ÏízeÀ
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

29. 1. - 27. 2.
Octopus aneb Jednota v mnohosti

V minulém Horizontu jsme infor-

movali o v˘stavû v˘tvarné skupi-

ny Octopus, jeÏ se soustfiedí ko-

lem na‰í galerie. Nyní, po úspû‰né

vernisáÏi, jíÏ se zúãastnilo neb˘-

valé mnoÏství pfiátel umûní

z R˘mafiova, dal‰ích mûst a spora-

dicky i ze zahraniãí (94 osob), by-

chom vám chtûli pfiiblíÏit jednotli-

vé vystavující ãleny Octopu.

Jejich skuteãn˘ poãet je totiÏ vy‰-

‰í a z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ v˘sta-

vu nemohli v‰ichni obeslat, i tak

jsou v˘stavní sály nadmíru pfiepl-

nûné. Aktivní v˘tvarníci skupiny

Octopus, k níÏ patfií i zájemci

o v˘tvarné umûní, pfiehlíÏí zkost-

natûlé a bohuÏel pfietrvávajících

názory snobÛ dûlící umûlce na

profesionály a tzv. amatéry.

Mottem autorÛ je totiÏ skromnost,

pokora pfied krásou a my‰lenkou,

nikoli p˘cha a mnohdy prázdné ti-

tuly. Octopus tak bez jak˘chkoli

privilegií spojuje umûlce na volné

noze i ty, ktefií se Ïiví jinak.

V men‰ím sále vystavují tfii v˘-

tvarníci, ktefií dali vale nervozitû,

chaosu a hluku vût‰ích mûst 

a usadili se pfied nûkolika málo le-

ty v poklidné Huzové. První

z nich, Josef Chovanec, je auto-

rem moderní dfievûné plastiky

vût‰ích rozmûrÛ, zfietelnû inspiro-

vané kosmick˘mi tématy, snad

divn˘mi tvory sci-fi, i neobvyklé-

ho a fantastického strunného hu-

debního nástroje. Masivní pískov-

cov˘ reliéf Ïeny zahalené závo-

jem v‰ak jiÏ patfií spí‰e do reálné-

ho svûta lidov˘ch kameníkÛ. Jeho

kolega Ladislav Mazoch nabízí

sofistikovanou dfievûnou plastiku,

která se víc neÏ u jeho kolegÛ za-

mûfiuje na dokonale propracované

men‰í formáty, h˘fiící buì hroma-

dûním prvkÛ ne nepodobn˘m zá-

ti‰í, odhalíme i lepení detailÛ, ne-

bo hladké soumûrné fiezbû, v na-

‰em pfiípadû fantaskního mot˘la.

K nim lze fiadit téÏ dvû nádherné

moderní plo‰né vitráÏe evokující

velké umûní barevn˘ch oken stfie-

dovûk˘ch katedrál Luìka Adám-
ka, kter˘ stejnû jako oba pfiedcho-

zí teprve nedávno zamûnil pohod-

lí Uniãova za chalupu v Huzové.

Skvûl˘ grafik a autor originálních

kovov˘ch plastik vystavuje fiadu

prací vycházejících opût z techni-

ky vitráÏe i ve vût‰ím sále: osobi-

té mísy, podnosy kombinující

bfiidlici, sklo i kov a drobné plas-

tiky. Po roce znovu vítáme v gale-

rii R˘mafiovana Jifiího GaÏara
s jeho osobitou, v˘raznû dom˘‰le-

nou a variovanou grafikou vychá-

zející z vût‰ích koláÏí, jeÏ sloÏitû

dotváfií na poãítaãi, jedná se pfie-

váÏnû o soubor nov˘ch prací.

VÏdy se nesmírnû tû‰íme na chyt-

ré fotografie rozverného grafika

Antonína Mik‰íka z Paseky, za-

jímavé formáty a témata sr‰í

vnitfiním humorem a nepochopi-

teln˘m ‰tûstím na krajnû nezvyklé

okamÏiky. Jsou technicky doko-

nalé, moudré a po v˘tvarné strán-

ce neobyãejnû zdafiilé. Je‰tû dva

dal‰í R˘mafiované obsadili ko-

morní prostor. Pavel Paseck˘,

kter˘ kdysi maloval krásné styli-

zace veãerních spofie osvûtlen˘ch

mûstsk˘ch zákoutí, se zmûnil dia-

metrálnû. Po dlouhé pfiestávce ve

v˘stavní ãinnosti pfiichází se své-

ráznou modernistickou a technic-

ky i tematicky absolutnû zvládnu-

tou malbou vodou fiediteln˘mi la-

ky, k poutavé hfie skvrn, stuh a mi-

niatur. Roman Karel,
malífi, osobit˘ grafik se zá-

vidûníhodnou fantazií, vy-

stavuje jedin˘, ale dosud

svÛj nejvût‰í akrylátov˘

obraz, ladûn˘ do pfiíjem-

n˘ch zelení a s velmi pro-

zaick˘m uÏitím. Obraz ro-

zfiezán na vymezené se-

kvence pokr˘vá soustavu

dvífiek zdobné kuchyÀské

linky.

Velk˘ sál zaplnily dal‰í v˘-

tvarné práce skupiny.

Malífi Milo‰ Adolf Ïije

v Olomouci. Znali jsme jej

jako autora rozmûrn˘ch

maleb a po nejménû desetileté v˘-

stavní proluce skvûle zjednodu‰il

své dokonalé práce ke krásnû

ãist˘m plochám s pravideln˘mi

geometrick˘mi tvary. Technika je

naprosto neobvyklá, obrazy vzni-

kají se‰íváním jemn˘ch hedváb-

n˘ch látek, coÏ divák tûÏko po-

stfiehne. Zdenûk Habr patfií 

k obecnû uznávan˘m fotografÛm

a jen stûÏí soustfiedil pût prací, v‰e-

mi ostatními momentálnû obeslal

fiadu soutûÏí a v˘stav jinde. Citlivé

zábûry lidsk˘ch tváfií i postav v za-

jímavém prostfiedí mají zvlá‰tní

neopakovatelné kouzlo a teplo

a nic lidského jim není cizí, tech-

nika je dokonalá. Nûkolik perfekt-

ních plo‰n˘ch i reliéfních prací

Milo‰e PoÏára mÛÏeme s jistou

mírou nepfiesnosti zafiadit do

sféry pop-artu a star‰í patfií op-ar-

tu, jsou zcela originální a vychází

z velkého talentu a nemalé zku‰e-

nosti autora. Donedávna R˘mafio-

van jiÏ po nûkolik let pracuje ve

vsetínském muzeu. Jeho syn

Jakub, r˘mafiovsk˘ rodák Ïijící

nyní v Tfiebíãi, si nakrátko odskoãil

od ilustrátorského umûní a grafic-

k˘ch prací, jeÏ zvládá s bravurou

jemu vlastní, a nabízí ãtyfii práce

diametrálnû odli‰ného rázu,

muchláÏe v elegantnû umûfien˘ch

barvách. Jakubova Ïena Zuzana
PoÏárová, pÛvodem z Prahy, nám

pfiivezla z Vysoãiny práci mnoha-

ãetnou a zároveÀ jedinou, drobná

políãka nezvykle velkého dekora-

tivního formátu se spojují v jen

zdánlivû jednoduch˘ záfiiv˘ orna-

ment. Teprve pfii bliÏ‰ím pohledu

zjistíte, Ïe se jedná o stovky krás-

n˘ch drobouãk˘ch samostatn˘ch

grafik (624). Odvaha, mládí a ori-

ginalita zde vytvofiily neobvykl˘

a poutav˘ celek. Pavel Mereìa,
r˘mafiovsk˘ rodák a dne‰ní

Uniãovan, tentokrát odbûhl od

malby k dokonale zvládnuté kres-

bû tuÏkou, pracné technice, u níÏ

byste spí‰e oãekávali men‰í roz-

mûry, ironická parodie ãlovûãího

nevkusu a jednání se v‰ak nezmû-

nila. Kráãí od disneyovského my-

‰áka Mickyho aÏ k padlému nebo

postfielenému (?) andûlu stráÏnému

ãi kentaurovi s nefal‰ovan˘m ãí-

rem. Zcela jistû vás zaujmou blíz-

ká témata kfiesÈanské mystiky veli-

k˘ch dfievofiezeb Miroslava Se-
dláfie, kter˘ stfiídá typickou hrubou

texturu s plochami dokonalé ob-

losti. Autor h˘fií symboly a jeho

práce mohou b˘t ozdobou nejed-

noho svatostánku ãi proteplit do-

mov. Je aÏ k neuvûfiení, s jakou pé-

ãí a láskou sochafi opracovává

krásná, ale tvrdá a velice vzdorná

dfieva, kdy jedin˘ nedomy‰len˘ 

úder dlátka mÛÏe zniãit nûkolika-

mûsíãní práci.

V‰em jsou spoleãné kromû talen-

tu skromnost, stál˘ v˘voj, zral˘

projev, hodnota díla, veliká fan-

tazie, zruãnost a dokonalá techni-

ka, houÏevnatost, v˘razná origi-

nalita, vytrvalost, s jakou práce

vzniká v nemalém ãasovém hori-

zontu, i upfiímn˘ vztah k moder-

nímu umûní. Vedle osobního pro-

Ïitku ze souboru prací i jednotli-

vin umoÏÀuje v˘stava volné pole

pozitivní konfrontaci. Prohlídka

velikého mnoÏství rozdíln˘ch

prací rozhodnû nebude krátká,

ale myslíme, Ïe vás dokonale 

uspokojí. Závûrem pfiipomínáme,

Ïe se fiada vystaven˘ch prací dá

po dohodû s autorem na‰ím pro-

stfiednictvím zakoupit. 

Galerie Octopus
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Vysok˘, statn˘ a nepfiehlédnuteln˘

muÏ, neobyãejnû vzdûlan˘ jazyko-

vûdec a po nûkolik málo rokÛ téÏ

uãitel z nezbytí v Písku, na

R˘mafiovsku a Jesenicku patfií

k pfiedváleãné generaci inteligen-

ce, jeÏ vyuÏila blahodárného pÛso-

bení skvûl˘ch gymnázií první re-

publiky, av‰ak nadûjné studium na

vysok˘ch ‰kolách drasticky pfieru-

‰ila první ze dvou dlouh˘ch oku-

pací âeskoslovenska ve 20. století.

Julius Enders spatfiil svûtlo svûta

13. dubna 1920 v âáslavi ve stfie-

dostavovské rodinû státního úfied-

níka, maminka byla uãitelkou.

Endersovi se ãasem odstûhovali do

starobylého Písku, kde roku 1938

sloÏil maturitu na proslulém míst-

ním gymnáziu a tím si v tragickém

roce republiky otevfiel cestu k vy-

touÏenému studiu na Karlovû uni-

verzitû v oboru klasické filologie,

jeÏ se zamûfiovala na latinu a fieãti-

nu pod vedením elity ãesk˘ch vy-

soko‰kolsk˘ch profesorÛ. Získal

v‰ak téÏ rozsáhlé znalosti staroãe‰-

tiny. NeÏ po dvou semestrech jedi-

ného roãníku dopadl na ãeské uni-

verzity stín odporného nacismu.

Nelidsk˘ okupaãní reÏim vyuÏil

rozhofiãeného odporu ãesk˘ch stu-

dentÛ 28. fiíjna 1939 a pohfieb za-

vraÏdûného medika Jana Opletala

zneuÏil k vlnû zat˘kání studentÛ,

popravám jejich pfiedstavitelÛ a u-

zavfiení vysok˘ch ‰kol. Jen se ‰tûs-

tím unikl studující Enders kon-

centraãnímu táboru a skryl se jako

uãitel nûmeckého jazyka na písec-

ké uãÀovské ‰kole.

Konec války jej pfiivedl zpût na je-

ho alma mater, kde po nûkolika le-

tech velk˘ch nadûjí absolvoval

v dal‰ím ne‰Èastném období státu

roku 1948, v dobû komunistického

pfievratu. Svou cestu ke vzdûlání

je‰tû staãil na poslední okamÏik 

uzavfiít doktorskou habilitací, ale

znovu se ocitl v nesprávném ãase

na nesprávném místû. Stal se obûtí

primitivního a nenávistného reÏi-

mu du‰evních trpaslíkÛ. MÛÏeme

jen pfiedpokládat, Ïe by se pfii pfiíz-

nivûj‰í politické konstelaci zcela

jistû nezastavil u doktorátu, ale je-

ho odborn˘ rÛst by jistû pokraão-

val dál a nejspí‰e by své hluboké

znalosti pfiedával dal‰ím genera-

cím vysoko‰kolákÛ, pokud by ne-

pracoval v nûkterém z v˘znam-

n˘ch vûdeck˘ch ústavÛ na‰í zemû.

Ani nepfiíjemné existenãní zmûny

nedokázaly zabránit jeho dal‰ímu

sebevzdûlávání, pfiestoÏe se nechtû

ocitl v reÏimu, kter˘ opût zavedl

libri prohibiti - zakázané knihy. JiÏ

po ukonãení studií se stal tehdej‰í-

mu reÏimu natolik nepohodln˘m,

Ïe mladého nadûjného vûdce 

umístili z moci úfiední na

Bruntálsku jako uãitele základní

‰koly. Politicky podezfiel˘ zamûst-

nanec, jenÏ sv˘mi znalostmi pfiíli‰

vyãníval z fiady, mnohdy dûsil

svou pfiítomností vystra‰ené a loa-

jální fieditele ‰kol s inspektory,

a tak jedna ‰tace stfiídala druhou,

aÏ dorazil do R˘mafiova na základ-

ní osmiletou ‰kolu. Hluboce ne-

spokojen˘ a pfiem˘‰liv˘ kantor

tehdy hledal klidné zázemí a bu-

doucnost v manÏelství s kolegyní

Marií Netopilovou. Podezfiel˘ muÏ

„burÏoazního“ pÛvodu, neustále

hlídan˘ i pfies absenci jasn˘ch

„vin“, mûl ve sv˘ch rukách ales-

poÀ jedin˘ trumf, nebyl ãlenem

Ïádné církve. 1951 v‰ak znovu vy-

volal vlnu nevole u ostraÏit˘ch 

udavaãÛ a tvrdou reakci zdû‰en˘ch

nadfiízen˘ch soudruhÛ, kdyÏ se v té

nejhor‰í dobû, vûren svému pfie-

svûdãení, nechal pokfitít a vstoupil

do spoleãenství fiímskokatolické

církve. Reakce byla okamÏitá -

pfieloÏení na Jesenicko a dal‰í kru-

tá rána mladého kantora ãekala na

‰kole v Brníãku. A Gottwaldovi

bol‰evici se umûli mstít. Je‰tû

v tomtéÏ roce byl obvinûn ve vy-

konstruovaném procesu z „nebez-

peãného“ náboÏenského pÛsobení

na mládeÏ a podle obávaného pa-

ragrafu 85 byl sekernickou vládní

justicí odsouzen na 7 let do vûzení.

Doba tím tragicky zasáhla do jeho

v˘znamné práce. V nedlouhé dobû

osobní svobody staãil je‰tû skvûle

pfieloÏit ze starofieãtiny do ãeského

jazyka sedm Aischylov˘ch tragé-

dií a zaãal se zab˘vat dílem

Pindarov˘m, které uÏ mu nebylo

souzeno dokonãit.

Politick˘ vûzeÀ proÏil v‰e, ãím

tehdej‰í kriminály opl˘valy, nelid-

skou ‰ikanu, byl bit, pokud se neu-

smíval, a zaÏil v‰echny nelidské

praktiky, na nûÏ se nyní pfiíli‰ rych-

le a ostudnû zapomnûlo. Pro‰el

tûÏkou prací ve smutnû proslul˘ch

lágrech jáchymovsk˘ch urano-

v˘ch dolÛ, pro‰el ‰achtou Dvanáct,

LeÏnicí, Svatoplukem, poznal utr-

pení na Bytízu a v Jakubãovicích.

Jedinou oporou ve smutn˘ch ãa-

sech mu byla skvûlá pfiátelství

s v˘znamn˘mi osobnostmi, které

s ním sdílely osud. Vzpomínal na

fiadu skvûl˘ch a neprávem zapomí-

nan˘ch filologÛ Augustina

Valentoviãe, Ladislava Aranyho,

knûze ·tefana BaláÏe a Jana Bártu,

na publicisty a spisovatele, nedáv-

no zemfielého Karla Pecku,

Eduarda Kirchbergra, básníka

Jifiího Rotrekla a katolické filosofy

Meãislava Razika, Aloise

Rozehnala ad. Z vûzení, jeÏ mûlo

Enderse zlikvidovat nebo jej ales-

poÀ navÏdy zlomit, byl propu‰tûn

krátce pfied vypr‰ením „trestu“

v roce 1956, kdy nastal v KSâ ji-

st˘, ale spí‰e v‰ak jen kosmetick˘

odmûk po Chru‰ãovovû odsouzení

kultu osobnosti. Minimální zkrá-

cení trestu v‰ak nebylo teãkou za

osobní tragedií. Trapná socialistic-

ká nejustice totiÏ vymûfiovala je‰tû

tzv. dodatkové tresty, jeÏ pfiedsta-

vovaly ztrátu majetku, obãansk˘ch

práv na del‰í dobu, ba dokonce ne-

uvûfiitelnou úhradu v˘loh zmani-

pulovaného a prolhaného soudu.

Za dráty se jiÏ nemohl vrátit k pÛ-

vodní profesi, ba ani jako dûlníko-

vi nebylo umoÏnûno setrvávat pfií-

li‰ dlouho u jednoho podniku.

Teprve na zaãátku ‰edesát˘ch let

se stal úfiedníkem Odûvního druÏ-

stva v Bruntále, kde nakonec setr-

val aÏ do roku 1980, kdy ode‰el do

dÛchodu. Ani opatrné rehabilitace

v roce 1968 se nedotkly jeho pfií-

padu pfies ohromné úsilí, které vy-

nakládal jeho stateãn˘ a kdysi r˘-

mafiovsk˘ nadfiízen˘ Jaroslav

Nûmec, kter˘ se nikdy nesmífiil

s nespravedlností spáchanou na

kolegovi.

Kromû návratu k odborné práci se

Enders zaãal téÏ vûnovat ‰achové

hfie, jeÏ dobfie vyhovovala jeho na-

turelu a v níÏ se vypracoval aÏ na

v˘znamná místa v celostátních

soutûÏích. Roku 1967 vyvolal pub-

licista a autor populárnû vûdec-

k˘ch prací Miroslav Ivanov sv˘m

zásadním, av‰ak ponûkud nevû-

deck˘m odsudkem RukopisÛ krá-

lovédvorského a zelenohorského

(RKZ) jako zfiejm˘ch Hankov˘ch

falz nechtû zájem EndersÛv a úz-

kého kruhu jeho pfiátel, ktefií se za-

ãali rukopisnou tematikou zab˘vat

a spolu s ním se stali autory fiady

drobn˘ch dílãích prací o tomto v˘-

znamném fenoménu ãeského ná-

rodního obrození. Práce pronásle-

dovan˘ch autorÛ v‰ak nemohly

vycházet v oficiálních tiskovinách,

a tak byli nuceni volit schÛdnûj‰í

cesty samizdatu. Vûdecké statû se

tak ‰ífiily pfiedev‰ím mezi tvrdû

diskriminovan˘mi obhájci, ale

i odpÛrci pravosti RKZ. Teprve po

pfievratu 1989 koneãnû mohly vy-

jít obû dvû Endersovy monumen-

tální a skvûlé jazykovûdné práce,

které po léta pronásledování pfii-

pravoval. V poslední dobû se zab˘-

val badatelskou ãinností v oblasti

vybran˘ch problémÛ historie

s pouÏitím RukopisÛ jako dÛleÏité-

ho pramene poznání doby. Také

pro na‰e muzeum pofiídil s neoby-

ãejnou ochotou v˘znamné a doko-

nalé pfieklady stfiedovûk˘ch latin-

sk˘ch listin, aniÏ by za obtíÏnou

práci pfiijal jak˘koli honoráfi.

Skvûl˘ ãlovûk a jiÏ léta vdovec 

ode‰el uprostfied rozsáhlé a hlubo-

ce vûdecky fundované práce

v Malé Morávce, s níÏ spojil

v‰echny roky znovu nabyté svobo-

dy. Quod multis opus est verbis,

ubi facta loquuntur .

Závûrem uvádíme jen skromn˘

v˘bûr nejv˘znamnûj‰ích historic-

k˘ch a literárnûvûdn˘ch prací 

dr. Julia Enderse: Jazykovûdn˘

rozbor Rukopisu královédvorské-

ho a zelenohorského a dal‰ích sta-

roãesk˘ch textÛ s nimi spojova-

n˘ch, Praha 1993; Rukopis zeleno-

horsk˘ a královédvorsk˘, vznik,

styl a básnická hodnota staroãeské

orální poesie, Praha 1993,

Evangelium sv. Jana, pravá památ-

ka stã. písemnictví, 1970; Pfiízvuk

a rytmus v Rukopise královédvor-

ském a zelenohorském, 1971,

Jazykovûdn˘ rozbor Písnû pod

Vy‰ehradem, 1971; Filologick˘

rozbor glos Mater Verborum,

1972; Milostná báseÀ sv. Václava,

opora starobylosti RukopisÛ,

1972; K v˘kladu ãerven˘ch zna-

ãek v Zelenohorském rukopisu;

Textologick˘, lingvistick˘ a ãás-

teãnû stylistick˘ rozbor Pamûti pfii-

byslavské, 1976; Nad knihou 

J. Dolanského Záhada Ossiana

v Rukopisech královédvorském

a zelenohorském, Academia Praha

1976; Staroãeská Alexandreis, její

nesmûrné ver‰e a pomûr RZ a RK,

1985 ad. Mgr. Jifií Karel

Citát: K ãemu mnoho slov, kdyÏ

mluví ãiny.

Ode‰el dr. Julius Enders, v˘znamn˘ lingvista a stateãn˘ ãlovûk
Z historie
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60 let Amatérského divadelního spolku Mahen R˘mafiov
V tûchto dnech slaví nejstar‰í spo-

lek v R˘mafiovû, amatérsk˘ diva-

delní spolek Mahen, krásné 

60. v˘roãí zaloÏení.

¤íká se, Ïe divadlo má dávat di-

vákovi to, co potfiebuje, nikoliv

to, co chce. V mnoh˘ch pfiípadech

tomu tak v‰ak není, protoÏe jsou

rÛzné hry, na které ãlovûk rád

vzpomíná, a jiné, které shlédne,

a v pamûti se neuchovají. Pfiáli

bychom si, abyste si uchovali na

divadelní sezónu 2005 alespoÀ

krátkou vzpomínku. Proto pro

vás, váÏení pfiátelé divadla, pfii-

pravil spolek Mahen americkou

hru Johna Patricka O’Doggnana

s názvem Podivná paní

Savageová. Premiéru vám sehra-

jeme v pondûlí 21. února 2005

v 19.30 v Mûstském kinû

v R˘mafiovû. Repríza se uskuteãní

v pondûlí 28. února v 19.30 tam-

téÏ. Vstupenky si mÛÏete zakoupit

v pfiedprodeji v knihkupectví pana

La‰tuvky nebo v pokladnû pfied

pfiedstavením. Vûfiíme, Ïe i vy pfii-

jdete do divadla oslavit toto krás-

né v˘roãí a povzbudit herce.

Oslavy budou pokraãovat v˘sta-

vou fotografií ADS Mahen, která

bude otevfiena po cel˘ mûsíc bfie-

zen v Mûstském muzeu R˘mafiov.

Budete mít moÏnost zhlédnout

staré i nové unikátní fotografie

z divadelních her, které se hrály

v období od roku 1945 aÏ do le-

to‰ního roku. Snad mezi fotografi-

emi poznáte své známé nebo pfií-

buzné, ktefií se divadlu v na‰em

mûstû vûnovali. Nenechte si ujít

tuto jedineãnou pfiíleÏitost a pfiijì-

te se pfiesvûdãit na vlastní oãi

o mnohaleté usilovné a dobré prá-

ci spolku Mahen. 

Srdeãnû zvou herci a jejich reÏisér

próza

Ve sv˘ch botách dojde‰ nejdál, v kraden˘ch jen k pokladnû
„Je‰tû asi 200 metrÛ a mám vyhráno,“ kmita-

jí mnû v hlavû my‰lenky a v nitru pulzuje stre-

sové napûtí. Lehk˘ pohled na hodinky dává

malou nadûji: „Pfii ráznûj‰í chÛzi to mohu stih-
nout.“
Klap, klap, klap. nohy poslu‰nû zrychlily ka-

denci.

„Nedá se nic dûlat,“ pfiemítám napÛl v bûhu,

„kaÏd˘ zamûstnanec musí b˘t na pracovi‰ti
nejménû pût minut pfied zahájením pracovní
doby!“ Litera zákona a slova nadfiízeného mû

Ïenou nezadrÏitelnû k cíli.

„Îe já jsem se vracela pfievléknout tu sukni.
Vãera cel˘ den „padalo mokro“ a dnes od rá-
na praÏí.To bych se pûknû potila. Ale teì za to
doháním minuty.“
Kfiup! „Co se dûje?“ Ten zvuk zaráÏí mÛj

spûch aÏ k znehybnûní. Nûjak nemÛÏu dál.

Pravá noha zÛstala trãet ve ‰kvífie dlaÏebních

kostek. Ale mÛj vrozen˘ smysl pro povinnost

mnû zakázal dlouze bádat nad pfiíãinou vznik-

lé nenadálé situace a trhnutím uvedl dolní kon-

ãetiny do opûtovného poklusu.

Náhle cítím, Ïe prÛ‰vih je na cestû. Klapot

m˘ch bot je nesourod˘, jedna noha se bofií blíÏ

k chodníku. Pfiipadám si jako „pajdav˘ kÛÀ“.

Skoro bez dechu se dobelhám tak akorát na

pracovi‰tû. Zoufale hledím na tu zkázu.

Podpatek m˘ch oblíben˘ch stfievícÛ je nená-

vratnû fuã.

„Tak jsem si zase vydûlala,“ pfiemítám,

„a zrovna teì, kdyÏ je“ jak se fiíká „je‰tû hlu-
boko do kapsy.“
Celou smûnu pfiem˘‰lím: „Vyplatí se zajít do
opravny a nebo radûji sáhnout do rezervních
zásob a koupit zbrusu nové?“
Cestu domÛ radûji neriskuji. Dávám „v plen“

svÛj zevnûj‰ek a nenápadnû dorazím pfied

branku v pracovní obuvi. Ve schránce na‰mát-

rám pár letákÛ a u popelnice zaãnu provádût

jejich okamÏitou likvidaci.

Vtom mû upoutá tuãn˘ nápis: „Velké slevy tex-
tilu a obuvi.“

„To je moÏná správná trefa,“ mumlám si

v my‰lenkách a s oÏivlou energií hledám in-

formaci o místû konání v˘prodeje. Neváhám.

Po pÛlhodinû vstupuji s nadûjí do nevelké

místnosti, zaplnûné stoly s rozloÏen˘m obleãe-

ním rÛzn˘ch velikostí a hlavnû s mnoha krabi-

cemi nejnovûj‰ích vzorÛ stfievícÛ, lodiãek

a sandálÛ. Dlouze a nûÏnû prohlíÏím ladnou li-

nii ãerné „botiãky“ s módním roz‰ífien˘m pod-

patkem. Leto‰ní hit je ale pro mou penûÏenku

pfiíli‰ nároãn˘.

S povzdechem: „Ach jó.“ odkládám boty zpût

do krabice a sáhnu po levnûj‰ích, ménû in.

Kolem mû se tlaãí ostatní zákazníci, pfiehrabu-

jí se ve zboÏí, diskutují, uh˘bají si v tûsném

prostoru a nûktefií uÏ stojí v dlouhé frontû u po-

kladny. To v‰echno dûní sleduje muÏ stojící u-

prostfied regálÛ (fungující viditelnû jako porad-

ce zákazníkÛ, ale i ostraÏit˘ hlídaã zboÏí).

Vtom ucítím zvlá‰tní napûtí. Nûco se dûje.

Zvednu oãi a zahledím se ke vchodu.

Do prodejny vplula persóna. Vy‰‰í postava,

obleãení jako ze Ïurnálu, napudrovan˘ obliãej,

odbarvené vlasy - razí mezi ostatními kupují-

cími jako sluneãnice v jeãmeni. A ta vÛnû - fi-

alky pfied ní blednou. UÏ si také obhlíÏí ãerné

„hit lodiãky“.

„No, ta si je mÛÏe urãitû dovolit,“ pfiemítám

a závistivû sleduji, jak „ty krasavice“ hladí, ob-

rací ze v‰ech stran a pak je elegantnû vsune na

svou nohu. Radûji otoãím zrak na jinou stranu

a pozoruji, jak muÏ, kter˘ hlídá „poctivost“ zá-

kazníkÛ, kráãí ke star‰í paní k vû‰áku halenek

a radí jí pfii v˘bûru.

Pak se moje oãi vrací zpût k nafintûné blond˘-

nû. V ten moment je ze mû zkamenûlá socha.

Zírám jak v mrákotách na napudrovanou kra-

savici. Vy‰lapuje si ve fungl nov˘ch lodiãkách

a obratnû pokládá uzavfienou papírovou krabi-

ci mezi ostatní zboÏí. Kam se podûly její hnû-

dé, jiÏ opotfiebované boty?

Najednou mû polil pot a cítím, jak mnû rumû-

nec vrazil do tváfií. „Ty jsou urãitû v té krabici.“

Zatímco nenechavá zákaznice elegantnû pfie‰la

k otáãejícímu se stojanu s mikinami a se svou

pózou vybrané dámy zaãala pûstûnou ruãkou

testovat jednotlivé zboÏí, pfiesouvala jsem se

nemotorn˘m krokem k pokladnû.

Mé oãi stále mechanicky sledovaly pohyb

„fintilky“ a v hlavû mi huãelo dokola jak gra-

mofonová deska: „Îenská, já se za tebe sty-
dím.“
Pfiedstavovala jsem si, Ïe bych tu vûc proved-

la já, a zdálo se mnû, Ïe lidé ve frontû u po-

kladny a v‰ichni, ktefií se zrovna na mû podí-

vali, urãitû uhodli, na co myslím. Naposledy

jsem se rozhlédla po prodejnû a spatfiila jsem

„svoji známou“, jak se v klidu pfiehrabuje

v ko‰i se spodním prádlem.

Koneãnû platím své docela obyãejné, ale poc-

tivé boty a najednou v tom napûtí sly‰ím svÛj

hlas, kter˘ svûfiuje pokladní: „Tamta vy‰‰í pa-
ní si obula nové boty, chce asi odejít bez pla-
cení!“
„Vidím ji,“ odpovídá prodavaãka, „já si ji po-
hlídám. A dûkuji.“
Rychle odcházím a vÛbec se neotáãím. Je mnû

divnû. Najednou si zase pfiipadám jako udavaã

a mám dojem, Ïe moje sdûlení sly‰ela pÛlka li-

dí stojících v fiadû za mnou. Ani nemám chuÈ

vidût, jak tu Ïenu obviÀují z krádeÏe, ãím se

bude hájit a jak se bude tváfiit. Pro mû by to byl

vrcholn˘ trapas! Z uvaÏování mû vytrhne aÏ

zvuk mobilu: „Mami, kde teì zrovna jsi, pfii-
jde‰ na kafe?“ Hlas dcery mû pomalu zbavuje

napûtí z nepfiíjemného záÏitku.

„Byla jsem si koupit nové boty, hned jsem u te-
be a budu ti nûco zajímavého vyprávût.“
Za chvíli jiÏ usrkuji horkou kávu a nedoãkavû

vyprávím o nafintûné zlodûjce.

„A to sis ani nepoãkala, jestli ji chytili a jestli
ty boty musela vrátit?“
„A vûfií‰, Ïe ani ne. Nûjak jsem na ten pohled
nemûla náladu.,“ drmolím váhavû a pak se

bez dal‰ích slov zahledím dcefii do oãí.  

ZdeÀka Kabelíková

Zkou‰ka hry Podivná paní Savageová
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Kam na v˘let 

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

Zvût‰enina
Kriminální drama (VB 1966)

Pfiíbûh fotografa, kter˘ náhodou vyfotografuje vraÏdu, dává pfiíleÏitost

k vykreslení atmosféry Lond˘na 60. let 20. stol.  Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 12. února 19.30
Protivn˘ sprost˘ holky

Komedie (USA 2004)
Co dokáÏou holky, kdyÏ se perou o kluka. Humorn˘ pohled na dívãí

svût jedné stfiední ‰koly, kter˘ se stává ãím dál více boji‰tûm, v nûmÏ

dominuje zloba a touha po moci a obdivu. Pfiístupn˘ od 12 let

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

DÛm kdesi v Ústí nad Labem, patfiící chemiãce. Dole je „montércim-

ra“, nahofie byt fieditele. V domû se stfiídají nájemníci, náhodní i trva-

lí. V‰echno je tu beznadûjnû pomícháno. V hlavních rolích se pfied-

staví Jifií Langmajer, Ondfiej Vetch˘, Zlata Adamovská a Veronika

Îilková. Pfiístupn˘ od 12 let

pátek 18. února 19.30
Jaro, léto, podzim, zima. a jaro
Drama (JiÏní Korea, Nûmecko 2003)

Lyrick˘ snímek o plynutí roãních období a lidského Ïivota.  

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 19. února 19.30
Vetfielec versus Predátor

Sci-fi thriller (USA 2004)

Expedice, jejímÏ úkolem je prozkoumat záhadnou budovu v hloub-

ce 2000 stop pod Antarktidou, pfiichází pfiímo do války mezi Vetfielci

a Predátory. Dostane ‰anci zÛstat jen nezúãastnûn˘m pozorovate-

lem? Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 20. února !!! 17.00 !!!
Deník princezny 2: Královské povinnosti

Romantická komedie (USA 2004)
Mia dospûla a je okolnostmi nucena pfievzít královskou korunu. Zákon

v‰ak vyÏaduje, aby se je‰tû pfied korunovací vdala.  MládeÏi pfiístupn˘

pátek 25. února 19.30
Exil

Road movie (Francie 2004)
Zano a Naima jsou AlÏífiané, ktefií v‰ak vyrostli jiÏ ve Francii.

Jednoho dne se spolu vydávají na cestu pfies Francii a ·panûlsko do

zemû „zaslíbené“, do AlÏíru. Film o hledání vlastních kofienÛ, pln˘

hudby, temperamentu a smyslnosti. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 26. února 19.30
Agenti nula nula

Akãní komedie (USA 2004)
Supertajná mise dvou uboh˘ch atrap Jamese Bonda - Willa a Bena 

aneb ZachraÀ se, kdo mÛÏe‰. ProtoÏe hon za ukradenou nukleární

zbraní právû zaãíná. Pfiístupn˘ od 12 let

a Filmového klubu

Na bûÏkách na Kamennou horu
Pfii trvající dostateãné snûhové pokr˘vce si

o víkendu mÛÏete vyjet na bûÏkách na

Kamennou horu (799 m) - lidovû téÏ âertovy
kameny. Za R˘mafiovem, za posledními domy

u nemocnice, se dáte na západ pfies pole.

Stoupáte poblíÏ polní silniãky na vrchol s tele-

vizním pfievadûãem na kótû 689 m. Dále pak

kfiíÏíte silnici Nové Pole - Skály a za ní jedete

na severozápad k poslednímu domu na konci

Stfiíbrn˘ch Hor. PfiejíÏdíte silnici Stfiíbrné Hory

- Nové Pole, pokraãujete podél kefii zarostlé

meze a stoupáte k okraji lesa. Vlevo míjíte ãás-

teãnû zarostlé prameni‰tû fiíãky Huntavy. Od le-

sa sjíÏdíte po polní silniãce a stoupáte na vr-

chol. Na celém tomto úseku b˘vá ãasto, zvlá‰-

tû o víkendech, vyjetá lyÏafiská stopa.

Kamenná hora je morfologicky nev˘razn˘

vrch na evropském rozvodí v Hrabû‰ické hor-

natinû. PoblíÏ vrcholu, u polní cesty, se na-

chází pozoruhodná izolovaná skála bizarního

tvaru, sloÏená z plástevnaté ruly. Horní balvan

je následkem erozí posunut mimo své tûÏi‰tû

a na podloÏí sedí jiÏ jen proto, Ïe se opírá

o silnûj‰í strom stojící vedle. Je otázkou ãasu,

kdy se sesune k zemi.

Na západ od této skály jsou pûkné v˘hledy, nej-

blíÏe vidíte Dobfieãovskou horu, kapliãku u sil-

nice, která se zachovala ze zaniklé osady

Ferdinandov. Dále jsou vidût vrchy MazancÛ,

Rab‰tejnské skály, Kamenn˘ vrch, VolyÀ a dal-

‰í vrchy, které si ale mÛÏete urãit, jen pokud

máte s sebou turistickou mapu. Pokud jste se

nabaÏili v˘hledÛ, mÛÏete k návratu do

R˘mafiova volit nejménû ze tfií moÏností.

Sjedete od skály do cípu pastviny k okraji le-

sa na lesní cestu a dáte se vpravo po Ïluté tu-

ristické znaãce do janovického lesa

a k Novému Poli. Zde pfiejedete silnici a jede-

te podél zastavûné ãásti Janovic a Edrovic ve

smûru ke koupali‰ti u zahrady Hedvy, kde vy-

jíÏìku ukonãíte.

Anebo se v lese pod skálou na Kamenné hofie

dáte vlevo a po Ïluté turistické znaãce pÛjdete

k rozcestí oznaãen˘ch cest Ïlutá - zelená - Pod

V̆ hledy. Odtud mÛÏete sjíÏdût polní silniãkou,

pfiípadnû pfies pole, nad pfiírodní rezervací

PstruÏí potok do Janovic, anebo pokraãovat

z kfiiÏovatky Pod V̆ hledy po zelené turistické

znaãce do Îìárského Potoka a potom

k Anenské Huti, kde je moÏné se obãerstvit

ve stejnojmenném penzionu.

Za pûkného poãasí vás tato vyjíÏìka jistû potû-

‰í. NezapomeÀte, Ïe k dobré pohodû patfií i pra-

videlné kondiãní bûhy. Zdrávi dojeli!  M. PoÏár
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Vítání obãánkÛ v Bfiidliãné Klub ãesk˘ch turistÛ
V minulém roce do‰lo ke zmûnû oblasti, ve které jsme byli doposud

zafiazeni. Na‰e oblast Jeseníky byla v tomto roce zru‰ena a byli jsme

zafiazeni do novû vzniklé oblasti s názvem Moravskoslezská, která

má svoje sídlo v Ostravû.

Na‰i turistickou ãinnost v uplynulém roce lze hodnotit jako ãinoro-

dou a velice kreativnû úspû‰nou. Posuìte sami. Ná‰ KâT má v sou-

ãasné dobû celkem 85 aktivních ãlenÛ, je to sice oproti pfiedcházejí-

címu roku mírn˘ pokles, zato v‰ak jsme byli aktivnûj‰í. Uspofiádali

jsme vût‰í poãet vycházek, kter˘ch bylo celkem 16 (233 km) s úãas-

tí 170 ãlenÛ, i pût jednodenních v˘letÛ (170 km) se 175 ãleny.

Poslední statistikou jsou v˘lety a zájezdy vícedenní i do sousedních

státÛ, pfii nichÏ 112 na‰ich turistÛ u‰lo, mnohdy ve vysokohorském

prostfiedí, více jak 120 km a to uÏ je, i vzhledem k vûkovému rozdí-

lu mezi jednotliv˘mi ãleny, pozoruhodn˘ v˘kon.

Matefiská ‰kola
K 1. lednu do‰lo ke zmûnû, a sice

k vyfiazení M· na ul. Komenského

ze sítû ‰kol. Tato M· se sluãuje

s M· na Hfibitovní ulici v jednu

pfiíspûvkovou organizaci pod ná-

zvem Matefiská ‰kola Bfiidliãná,

Hfibitovní 439. Matefiská ‰kola na

ulici Komenského je tudíÏ jejím

odlouãen˘m pracovi‰tûm. ¤editel-

kou obou se stává Jana Krãová

a statutárním zástupcem Vladi-

slava PetruÀová. Dochází k nûkte-

r˘m personálním zmûnám. Z pozi-

ce uãitelky odchází Svatava

Vaculíková, která odvedla na tom-

to postû velk˘ kus práce a patfií jí

podûkování. Na její místo nastu-

puje Hana Brzobohatá. Do dÛcho-

du odchází vedoucí ‰kolní jídelny

Karla Linhartová a nastupuje

Dana âtvrtlíková, která po slouãe-

ní obou M· vykonává tuto funkci

i v M· na ul. Komenského.

Kromû tradiãních akcí v prÛbûhu

roku stojí za zmínku krásná akce

pro dûti s názvem „Slavnostní roz-

svûcení vánoãního stromu“ na

Jesenické ulici. Tady si dûti zazpí-

valy koledy za doprovodu skupiny

René Litvíka a místního chrámo-

vého sboru, za cinkání rolniãek

a zvoneãkÛ.

Koncem roku se v obfiadní síni MûÚ v Bfiidliãné uskuteãnilo posled-

ní vítání dûtí. Sbor pro obãanské záleÏitosti pfiipravil pro miminka, je-

jich maminky a dal‰í poãetné pfiíbuzné, slavnostní uvítání do nového

Ïivota. Z osmi pozvan˘ch dûtí bylo ‰est dûvãátek, a to Eli‰ka

Urbanová, Karolínka Zbofiilová, Eli‰ka Zlámalová, Natálie

Gnebusová, Zuzana S˘korová a Tereza Krejãová, a do poãtu osmi

zb˘vají Radomír ·íma a Martin ·rámek. Slavnostní obfiad obohatily

sv˘m vystoupením dûti ze Z· pod vedením uãitelky Lenky Zítkové,

poté pozdravil a popfiál v‰em pfiedseda SPOZu Rostislav Malík a po

zapsání rodiãÛ do pamûtní knihy pfii‰lo na závûr focení na památku

i do kroniky mûsta.

Vzhledem k dal‰ímu neb˘valému pfiírÛstku novorozeÀat v Bfiidliãné

máme naplánováno dal‰í vítání jiÏ v tomto mûsíci (12. února), o kte-

rém budeme informovat.

Stfiípky z Al Investu Mûstská policie
Malá rekapitulace: Mûstská policie v Bfiidliãné byla u-

stavena jiÏ v r. 1991 a jejími prvními pfiíslu‰níky byli

Jan HolodÀák, Milan HoÏìora a Dalibor Dyãka.

Postupnû a z rÛzn˘ch dÛvodÛ se v prÛbûhu dal‰ích let

vystfiídali u policie dal‰í: Daniel Kozub, Ivo Zídek,

David Vlãek, Milan Petrek, Patrik Hampl, Stanislav

Merva, Jifií Koãvara, Petr Mora a Franti‰ek Kubi‰. Do

roku 2002 pÛsobila policie ve ãtyfiãlenném obsazení.

Hlavnû z ekonomick˘ch dÛvodÛ pÛsobí mûstská policie

od tohoto roku pouze ve dvouãlenném sloÏení. Jak vy-

pl˘vá i ze statutu MûP, hlavní náplní práce mûstsk˘ch

stráÏníkÛ je dohled nad dodrÏováním vefiejného pofiád-

ku ve mûstû ve spolupráci s Policií âR.

Prakticky od zaloÏení mûstské policie se ve mûstû názo-

ry na její uÏiteãnost rÛzní. Vedle pfiíznivcÛ stráÏníkÛ je

i fiada odpÛrcÛ, ktefií povaÏují ãinnost MûP za zbyteãnou

a málo úãinnou. Faktem zÛstává, Ïe pokud se bude MûP

dÛslednû fiídit dan˘mi pfiedpisy a smûrnicemi, bude vÏdy

pfiínosem pro bezpeãnost a pofiádek ve mûstû. Na druhou

stranu je tfieba vidût a uznat, Ïe ve dvou není moÏno fie-

‰it a vyfie‰it v‰echny problémy, které v oblasti bezpeã-

nosti a vefiejného pofiádku ve mûstû jsou. Pfii sílicím tla-

ku na zru‰ení mûstsk˘ch stráÏníkÛ tedy záleÏí pfiedev‰ím

na aktivitû a úãinnosti jejich práce pro bezpeãnost mûs-

ta, zda bude ve mûstû MûP zachována ãi nikoliv.

Dou‰ka na závûr. Na svém zasedání 9. 12. 2004 zastu-

pitelstvo mûsta neschválilo doporuãení rady mûsta na

zru‰ení mûstské policie a tûsn˘m pomûrem jednoho hla-

su se vyslovilo pro dal‰í pokraãování její ãinnosti. 

Daniel Mach

Spoleãnost Al Invest, a. s., Bfiidliãná,

jak známo, je souãástí koncernu

Karbon Invest, a. s. Tento koncern

zmûnil vlastníka. Dosavadní majoritní

akcionáfii Viktor Koláãek a Petr Otava

prodali pfies dvû tfietiny koncernu s

30 tisíci zamûstnanci spoleãnosti RPG

Industrie Ltd. se sídlem na Kypru. Tato

spoleãnost je skupinou mezinárodních

soukrom˘ch a institucionálních inves-

torÛ v ãele s ãesk˘m finanãníkem

ZdeÀkem Bakalou. V rozhovoru pro

ãasopis Horník Zdenûk Bakala mimo

jiné zdÛraznil, Ïe spoleãnost Karbon

Invest, a. s., je dobfie fiízenou firmou,

a spoleãnost RPG proto nechystá Ïád-

né dramatické zmûny, které by se do-

tkly souãasného managementu nebo

zamûstnancÛ.

Dne 22. prosince pfiedstavenstvo spo-

leãnosti rozhodlo o odvolání souãasné

ekonomické fieditelky Ing. Pavlíny

Kocourkové a povûfiilo fiízením Ing.

Roberta Macka. Od této zmûny oãeká-

vá vedení spoleãnosti vût‰í ekonomic-

ké zprÛhlednûní celé na‰í spoleãnosti,

plánovacího procesu a nastavení sku-

teãnû nároãného ekonomického zrcad-

la jednotliv˘m útvarÛm.

Na‰e spoleãnost po analyzování sou-

ãasné situace na trhu práce dospûla

k rozhodnutí vybudovat aktivní data-

banku potencionálních Ïádoucích pra-

covníkÛ prostfiednictvím studujících

dûtí na‰ich zamûstnancÛ. Tato data-

banka bude po svém vytvofiení a pfie-

dev‰ím naplnûní pfiedstavovat v˘-

znamn˘ nástroj pro plánování a ná-

sledné umisÈování lidsk˘ch zdrojÛ ve

spoleãnosti Al Invest. V popfiedí zájmu

je Ïádoucí studium (obory potfiebné

pro Al Invest) právû va‰ich dûtí, které

se rozhodují o v˘bûru stfiední ãi vyso-

ké ‰koly.

Tradiãnû koncem roku probûhlo slav-

nostní setkání zamûstnancÛ spoleãnos-

ti u pfiíleÏitosti pracovních jubileí 40,

35, 30, 25 a poprvé letos i 20 let ne-

pfietrÏitého zamûstnání ve spoleãnosti,

letos se to t˘kalo 90 zamûstnancÛ.

Bylo pfiipraveno slavnostní odpoledne

jako projev podûkování za práci, odda-

nost a loajalitu na‰í firmû, spojené

s rautem, na kterém mohli jubilanti

diskutovat s vedením spoleãnosti.

Slavnostní teãkou veãera byl divadelní

program s uvedením anglické detek-

tivní komedie, ve které úãinkovali po-

pulární herci Petr NároÏn˘, Jana

Bou‰ková a Václav Vydra.

Na snímku jsou ãlenové SPOZ spolu s ãerstvou maminkou paní 
uãitelkou Lenkou Zítkovou, která zaji‰Èuje programy dûtí pfii vítání.
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Z okolních obcí

Jen tak dál na ‰kole v Bfiidliãné
Dal‰í dvû pfiíkladné akce, které se uskuteãnily

v mûsíci lednu na Základní ‰kole v Bfiidliãné, si

zaslouÏí prostor v regionálním tisku.

• Je potfieba pochválit Ïáky této ‰koly, ktefií se sou-

hlasem vedení a pod patronací uãitelky Kláry

Ujfalu‰i vybrali ãástku 2 960,50 Kã na pomoc li-

dem v jiÏní Asii postiÏen˘m vlnou tsunami.

• Zdafiil˘m ma‰karním rejem se louãily dûti 

z I. stupnû Základní ‰koly v Bfiidliãné s prvním

pololetím ‰kolního roku 2004/2005. Pod vede-

ním sv˘ch uãitelek zorganizovaly karnevalové

odpoledne ve velkém sále Spoleãenského domu

v Bfiidliãné, na kterém nechybûly zajímavé

a vtipné masky. Za pohodové ma‰karní odpoled-

ne a starostlivost si zaslouÏí velké díky maminky

i uãitelky.

Je jistû správné, Ïe se i takovou formou vychová-

vá na‰e nejmlad‰í generace. Milé dûti, váÏení ro-

diãe, váÏené paní uãitelky, v‰em vám tleskáme!

R. Mûfiínsk˘

Pfiedstavujeme Láznû Karlova Studánka
Asi 20 kilometrÛ severov˘chodnû

od R˘mafiova leÏí obec Karlova

Studánka, která je známá pfiede-

v‰ím sv˘mi láznûmi. Klimatem

a polohou uprostfied krásné pfiíro-

dy patfií mezi nejhezãí láznû

v âeské republice. SlouÏí jako

speciální léãebna pro onemocnûní

d˘chacích cest, vyuÏívá se i k léã-

bû stavÛ po onkologick˘ch nemo-

cích, dále problémÛ krvetvorby

a nemocí srdeãních, vysokého

krevního tlaku, onemocnûní cév,

nemocní s anémií, pátefiních

a kloubních problémÛ.

První archivní zmínky o Karlovû

Studánce a jejích pramenech po-

cházejí z poloviny 16. století, kdy

byl veden spor o svádûní místní

vody do nedalek˘ch dolÛ zlata

v Suché Rudné. Léãivé prameny

Karlovy Studánky byly místnímu

obyvatelstvu známy uÏ od pradáv-

na. Upoutávaly na sebe pozornost

chutí minerální vody, v domácnos-

ti pak moÏností praktického pouÏi-

tí napfiíklad k lep‰ímu kynutí tûsta,

ale téÏ k blahodárn˘m koupelím.

V historii Karlovy Studánky sehrá-

la dÛleÏitou roli osada s vysok˘mi

pecemi na tavení Ïeleza, zaloÏená

roku 1703 velmistrem ¤ádu nû-

meck˘ch rytífiÛ Ludvíkem, na je-

hoÏ poãest byla pojmenována blíz-

ká sousední obec Ludvíkov, odkud

pacienti za léãbou docházeli sem

a tam, hin und wieder - z ãehoÏ pak

zkomolením vznikl název místa lé-

ãiv˘ch pramenÛ „Hinewieder“. Od

roku 1785 se datuje lázeÀské léãe-

ní v Karlovû Studánce jiÏ pod lé-

kafisk˘m dohledem. V roce 1803

bylo toto lázeÀské místo pfiejme-

nováno na poãest velmistra ¤ádu

nûmeck˘ch rytífiÛ, habsburského

arcivévody Karla Ludvíka, kter˘

byl vnukem Marie Terezie a pfie-

moÏitelem Napoleona u Aspern,

z Hinewieder na Karlsbrunn, dne‰-

ní Karlovu Studánku. V tom roce

byl postaven první zdûn˘ objekt -

Koupelov˘ dÛm (dnes Po‰ta), kde

byly lázeÀsk˘m hostÛm podávány

léãebné koupele v místní minerál-

ní vodû. Do Koupelového domu

byla minerálka svedena dfievûn˘m

potrubím a ohfiívala se ve velk˘ch

kádích pomocí struskov˘ch cihel

z blízk˘ch hubertovsk˘ch pecí.

Jak jiÏ bylo fieãeno v úvodu,

Láznû Karlova Studánka jsou v˘-

znamn˘m léãebn˘m komplexem

pro celou skupinu nemocí decho-

vého ústrojí a onkologick˘ch 

onemocnûní (ve stadiu klidu)

a nûkteré cévní nemoci (vysok˘

krevní tlak), u nichÏ podle závaÏ-

nosti nemoci revizní lékafi zdra-

votní poji‰Èovny potvrdí plnou

nebo ãásteãnou úhradu poji‰Èov-

ny. Souãasnû pfii této léãbû se po-

léãí i jiné nemoci, napfiíklad po-

hybové, pátefiní, kloubní. „Komu
zdravotní poji‰Èovna léãení nepfii-
zná, poskytneme samopláteckou
léãbu,“ doplnila informaci ve-

doucí pfiijímací kanceláfie Lázní

Karlova Studánka Danuta

Riedlová.

LázeÀská léãba je hrazena tfiemi

zpÛsoby. U komplexní lázeÀské
léãby hradí zdravotní poji‰Èovna

náklady na léãbu, stravu i ubyto-

vání. LázeÀsk˘ návrh vypisuje

praktick˘ lékafi, potvrzuje odbor-

n˘ lékafi a schvaluje revizní lékafi

poji‰Èovny. V pfiípadû pfiíspûvko-
vé lázeÀské léãby poji‰Èovna hra-

dí náklady na léãbu, ale nepfiispí-

vá na ubytování a stravu v období

lázeÀské léãby. LázeÀsk˘ návrh

rovnûÏ vystavuje praktick˘ lékafi

(není potfieba potvrzení odborné-

ho lékafie) a potvrzuje revizní lé-

kafi zdravotní poji‰Èovny. Bezpfií-
spûvková lázeÀská léãba (samo-
plátci) pobytovû, ale i samostat-
nou léãbou znamená, Ïe náklady

na léãbu si klient hradí v plné v˘-

‰i z vlastních prostfiedkÛ (postaãí

návrh praktického lékafie bez vy-

jádfiení zdravotní poji‰Èovny).

„Tak trochu nás mrzí, Ïe ani jedi-
n˘ lékafi z R˘mafiova nevystavil
sv˘m pacientÛm doporuãení na
léãbu v Lázních Karlova Studán-
ka,“ posteskla si Danuta Riedlo-

vá. Pfiitom erudice zdej‰ích lékafiÛ

je na velmi dobré úrovni a Láznû

Karlova Studánka, které mají po-

tenciální klienti z R˘mafiova do-

slova za kopcem, nav‰tívilo jiÏ

mnoho celebrit, napfiíklad expre-

zident Václav Havel, souãasn˘

prezident Václav Klaus, vládní

zmocnûnec pro lidská práva Petr

Uhl ãi první místopfiedseda

Senátu PâR Petr Pithart.

V Lázních Karlova Studánka by-

chom na‰li celkem deset léãeb-

n˘ch pramenÛ. O nich, o huber-

tovsk˘ch hutích a historii jednotli-

v˘ch lázeÀsk˘ch budov si povíme

pfií‰tû. JiKo
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Pfiijìte na v˘stavu o rozvoji okolí Slezské Harty
Slezská Harta v diplomov˘ch

pracích absolventÛ katedry mûst-

ského inÏen˘rství - takov˘ název

nese v˘stava, jejíÏ vernisáÏ se 

uskuteãnila ve stfiedu 9. února

v Mûstském divadle v Bruntále.

V̆ stava detailnû pfiedstaví ‰est di-

plomov˘ch prací studentÛ kated-

ry mûstského stavitelství Fakulty

stavební V·B-TU Ostrava, t˘ka-

jících se rozvoje lokalit v okolí

pfiehradní nádrÏe Slezská Harta.

Souãástí prezentace bude pfied-

stavení grafick˘ch návrhÛ. 

Jifií Ondrá‰ek,
tiskov˘ mluvãí MûÚ Bruntál

Starovesk˘ country bál
V sobotu 29. ledna se ve Staré

Vsi konal 1. starovesk˘ country

bál. Tedy on nebyl první v abso-

lutní hodnotû tohoto ãísla.

Country bál se zde konal jiÏ

v devadesát˘ch letech, av‰ak

tento byl první s kapelou

„Karlováci“ z Karlova pod

Pradûdem. Tentokrát se o organi-

zaci country bálu se zaslouÏili

pan Petr Solich s Karlem

Soukupem, ktefií zorganizovali

hudební produkci a pfiedtanãení,

ãi spí‰e taneãní vystoupení v la-

tinskoamerick˘ch tancích. Tane-

ãníci „Taneãního klubu BFC

Bruntál“ Hanka Folt˘nková

a Jan Ciemala pfiedvedli nád-

herné taneãní kreace v rytmech

rumby, samby ãi passo doble.

Diváci byli vystoupením na-

d‰eni. KaÏd˘ z pfiítomn˘ch to

v tu chvíli chtûl umût. KaÏd˘

mûl touhu proÏít tanec s ohro-

mn˘m nábojem emocí v‰eho

druhu.

ProtoÏe v‰ak ‰lo o country bál,

byly pfiítomni i jiní, a to styloví

taneãníci. Taneãní soubor

z Opavy nesl název Cloverleas.

Pro nás, ktefií máme jazyk máãe-

n˘ pouze v ãe‰tinû, to pr˘ zna-

mená ãtyfilístek. Pfiedvedli ukáz-

ky country tancÛ a do‰lo i na v˘-

uku pfiítomn˘ch civilistÛ. Bylo

to nesmírnû zajímavé.

Úãastníci bálu pfii‰li vût‰inou

stylovû obleãeni, takÏe bylo pfií-

tomno nûkolik cowboyÛ, jejich

Ïen, nevím jestli se jim

v Americe fiíká „selka“, tedy

country selka. Ale bylo pÛvabné

sledovat, jak muÏi a Ïeny z ame-

rického venkova fiádí na parketu

ve Staré Vsi. Do‰lo i na stfielbu

z koltu. K zemi nikdo nepadl,

nebojte se. Stfielba mûla charak-

ter spí‰e oslavn˘.

Aby úãastníci nepadli hladem

a Ïízní, pfiipravil obecní úfiad

„Bar u zrzavé Mary“, kter˘ nabí-

zel gulá‰, jak jinak neÏ hovûzí,

pivo, víno a také whisky. Ta se

ke koloritu bálu hodila a ‰la do-

cela na odbyt. Prima tanec, dob-

ré obãerstvení, skvûlá zábava, to

byl country bál ve Staré Vsi. Za

rok bude znovu, i kdyÏ teì neví-

me, jestli druh˘ nebo tfietí. Ale

koneãnû, za rok pfiijìte a uvidíte.  

Pavel Hejsek,
starosta obce Stará Ves

Pozvánka

V sobotu 12. února

se bude konat 

ve Staré Vsi 

masopustní rej.

U kina pfiijde o Ïivot 

prasátko a po cel˘ den 

bude vyhrávat Ïivá hudba.

Odpoledne bude u kina po-

hfibena basa.

V‰ichni jsou zváni!!!
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Seriál

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

12. Popáleniny
Popáleniny vznikají nejãastûji pfiím˘m doty-

kem s hork˘m pfiedmûtem (Ïehliãkou, plotnou,

v˘fukem motoru), pfii kontaktu s plamenem

(oÏehnutí), pÛsobením páry nebo horké tekuti-

ny vznikají opafieniny. Pfiíãinou mÛÏe b˘t dále

pÛsobení elektrické energie (kontakt s vodi-

ãem, zasaÏení bleskem), tfiení (pohyb tûla pfii

pádu po drsném povrchu) nebo vliv radiace

(sluneãního záfiení).

Popáleniny ohroÏují postiÏeného zejména roz-

vojem ‰oku (ztráta tekutiny, bolest), infekcí

(rozsáhlá raná plocha), ztrátou tvaru a funkce

tkánû (zuhelnatûní, jizevnaté hojení).

Pfiíznaky a rozdûlení:

Podle hloubky po‰kození:
I. stupeÀ - zarudnutí kÛÏe, silnû bolestivé, po-

mûrnû rychle a dobfie se hojí (dny);

II. stupeÀ - tvofií se puch˘fie vyplnûné plaz-

mou, podle rozsahu hrozí nebezpeãí rozvoje

‰oku, popáleniny silnû bolí, mohou se infiko-

vat, hojí se t˘dny, zanechávají jizvy;

III. stupeÀ - zniãena kÛÏe i podkoÏí, dochází

k odumfiení tkánû, která je ãerná, zuhelnatûlá,

rána bolí málo, neboÈ jsou zniãena podkoÏní

nervová zakonãení, hojí se mûsíce, jizvami.

Podle rozsahu po‰kození:
Nad 10 - 15 % popáleného povrchu tûla u do-
spûlého a 5 - 10 % u dûtí vede ke vzniku ‰oku.

Plochu lze orientaãnû odhadnout podle tzv. „9“

pravidla (hlava 9 %, kaÏdá horní konãetina 9 %,

kaÏdá dolní konãetina 18 %, hrudník a bfiicho

18 %, záda 18 %), pomÛckou je plocha dlanû

postiÏeného, která tvofií 1 % povrchu jeho tûla.

První pomoc:

Technická první pomoc má za úkol zabránit dal-

‰ímu pÛsobení tepla. Je nutné odstranit postiÏe-

ného z dosahu horkého pfiedmûtu, vynést z hofií-

cího prostfiedí, svléct hork˘, mokr˘ odûv, odstra-

nit prst˘nky a jiné ‰perky z popálen˘ch ploch.

Zdravotnická první pomoc spoãívá v chlazení,

sterilním krytí rány a proti‰okov˘ch opatfieních.

Chlazení lze provést nejlépe tekoucí studenou

vodou, pfiíp. pohybem konãetiny v nádobû s vo-

dou. Musí b˘t dostateãnû dlouhé a úãinné, do-

kud pfiiná‰í úlevu, minimálnû v‰ak 10 - 20 mi-

nut. Je nutno zaãít s ním co nejdfiíve, protoÏe

zmen‰uje bolest a pÛsobí proti‰okovû. Sterilní

krytí rány je zapotfiebí s v˘jimkou popálenin 

I. stupnû, obliãeje a krku. Puch˘fie nepropichu-

jeme, pfií‰kvary (odûv, dehet) nestrháváme,

pouze na volném okraji odstfiihneme.

Proti‰oková opatfiení provádíme u rozsáhlej‰ích

popálenin (nad 10 aÏ 15 %), znehybÀujeme 

o‰etfiené ãásti tûla a zaji‰Èujeme pfiivolání

Zdravotnické záchranné sluÏby.

MUDr. Pavel Srnsk˘
(Zdravotnická pfiíprava

uchazeãÛ o fiidiãsk˘ prÛkaz)

OtuÏování - základní pokyny
V minulém vydání R˘mafiovské-

ho horizontu jsme uvefiejnili ãlá-

nek pod názvem Na otuÏování ne-

ní nikdy pozdû, kter˘ na‰í redakci

zaslal Alois ·imko (Loy) ze

Stfiediska junáka R˘mafiov. To

jsme je‰tû netu‰ili, Ïe u mnoh˘ch

ãtenáfiÛ vzbudí takov˘ ohlas.

Tomuto tématu se budeme vûno-

vat i v následujícím ãlánku,

v nûmÏ pfiiná‰íme doplÀující in-

formace, které nám poskytl

MUDr. Radovan Stanûk, zab˘va-

jící se otuÏováním jiÏ nûkolik let.

OtuÏilost znamená vytvofiení 

a upevnûní podmínûn˘ch a ne-

podmínûn˘ch reflexÛ na zmûny

zevního prostfiedí. OtuÏil˘ ãlovûk

sná‰í lehce rÛzné povûtrnostní vli-

vy, dovede si udrÏet nezmûnûnou

pracovní schopnost i za nepfiízni-

v˘ch podmínek. OtuÏování mÛÏe

b˘t rekreaãní ãi sportovní.

Rekreaãní je sprchování studenou

vodou, saunování a sportování po

cel˘ rok v pfiírodû - bûh, jízda na

kole (i v zimû). Pod sportovním 

otuÏováním rozumíme zimní pla-

vání.

Princip otuÏování
V místû pÛsobení chladu na povr-

chu tûla se krevní cévy zuÏují.

Projevuje se to poklesem proudu

krve pfies tuto oblast a poklesem

teploty. Kromû toho vzniká i ref-

lektorická cévní reakce, která vy-

volává zúÏení cév i v orgánech

vzdálen˘ch od místa úãinku chla-

du. Jedná se zejména o cévy nos-

ní sliznice. OtuÏováním organis-

mu vÛãi chladu se tato reflexní re-

akce postupnû zmen‰uje, aÏ úplnû

vymizí. Toto má bezprostfiední

v˘znam pro boj s akutními infek-

cemi horních cest d˘-

chacích. Normální nos-

ní sliznice má funkci

bariéry, která zadrÏuje

choroboplodné mikro-

organismy a niãí je.

Reflexní cévní reakce

sliznice, která pak vzni-

ká pfii ochlazení ãásti tû-

la citlivé na chlad, vy-

volá dezorganizaci její

normální bariérové fun-

kce. Ta je potom pfiíãi-

nou vzniku zánûtu d˘-

chacích cest.

Jak se otuÏovat
OtuÏování není jednorá-

zová ãinnost, ale celoÏi-

votní proces, kter˘ se

nesmí zastavit, aby byla

zachována úspû‰nost tohoto pro-

cesu.

VÛãi chladu je moÏno se otuÏovat

úãinkem chladné vody ãi vzdu-

chu. Chladn˘m vzduchem se

otuÏujeme jednodu‰e tak, Ïe se

pohybujeme v lehãím odûvu i za

chladnûj‰ího poãasí. Oblékat

se je tfieba podle momentálních

podmínek - podle teploty vzdu-

chu, síly vûtru a podle ãinnosti,

kterou budeme vykonávat.

OtuÏovaní chladnou vodou patfií

mezi nejobvyklej‰í formy otuÏo-

vání. Základem je ranní um˘vání

a sprchování. Nejprve vlaÏnou

vodou, pak postupnû chladnûj‰í

aÏ studenou. Postupnû pfiechází-

me na sprchování celého tûla.

Sedavá koupel ve vanû se nedo-

poruãuje. Celou proceduru zakon-

ãujeme osu‰ením tûla. Po osu‰ení

provádíme zahfiívací cviky.

Saunování
Dal‰ím úãinn˘m prostfiedkem je

stfiídavé pÛsobení tepla a chladu

na povrch tûla. Teplo vyvolává

roz‰ífiení vláseãnic v kÛÏi, chlad je

naopak zuÏuje. Tento „trénink“

vláseãnic se uplatÀuje pfii sauno-

vání. Pfii pobytu v saunû se zvy‰u-

je tûlesná teplota, dochází ke zv˘-

‰ení ãinnosti srdce a velkému v˘-

deji tekutin a ztrátám minerálÛ.

Tyto pak musíme do organismu

dodat. Také pfii saunování má b˘t

dodrÏována pravidelnost, aby ne-

byl proces otuÏování naru‰en.

Zimní plavání
Zimní plavání chápeme jako pla-

vání ve studené vodû s teplotou

pod 10 stupÀÛ Celsia. Je registro-

váno mezinárodní plaveckou fe-

derací. Nejv˘hodnûj‰í je zaãít

v létû v fiekách a jezerech, za kaÏ-

dého poãasí a postupnû pfiecházet

do podzimních a zimních mûsícÛ.

Pfied plaváním je velmi vhodná

krátká rozcviãka, v plavkách si

zabûháme ãi pocviãíme, ale ne-

smíme se pfiehfiát. Po doplavání je

tfieba se téÏ znovu probûhnout

a zacviãit, aby se tûlo prohfiálo.

Pak se osu‰íme a potom se poma-

lu oblékáme. Tekutiny doplÀuje-

me tepl˘m ãajem.

Za uplavané tratû se udûlují v˘-

konnostní stupnû, plavci soutûÏí

o âesk˘ (pfiípadnû Slovensk˘) po-

hár jednotlivcÛ i druÏstev.

Kromû otuÏování proti chladu má

velk˘ praktick˘ v˘znam i otuÏo-

vání sluneãním záfiením. Postu-

pné opalování pÛsobí pfiíznivû na

zdraví a sportovec takto mÛÏe po-

dat dobr˘ v˘kon i v horkém poãasí.

Pravidelné i správné otuÏování

má v˘znam nejen pfii pfiedcházení

prochladnutí a vzniku chorob, ale

znamená i pfiíjemn˘ vstup do dne,

zv˘‰enou hygienu tûla i du‰e,

vhodné pfieladûní organismu z kli-

du do stavu plné v˘konnosti.

V‰ech forem otuÏování je tfieba

správnû pouÏívat. OtuÏování

pfiedpokládá jen trochu dÛsled-

nosti, zfiíci se lenivosti a pohodl-

nosti a uvûdomit si v˘znam pro

zdraví, pracovní v˘konnost a cel-

kovou zdatnost organismu.

U sportovcÛ navíc pfiistupuje i dÛ-

leÏitost zachování zdraví pfii vr-

cholov˘ch soutûÏích. 

MUDr. Radovan Stanûk
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Sport

Sportovci pfievzali ocenûní v bruntálském hotelu Slezan
V pondûlí 31. ledna se uskuteã-

nilo v bruntálském hotelu Slezan

jednatfiicáté slavnostní vyhlá‰ení

nejlep‰ích sportovních kolekti-

vÛ, jednotlivcÛ a trenérÛ okresu

Bruntál za rok 2004. Pofia-

datelem bylo jiÏ tradiãnû

Okresní sdruÏení âSTV Bruntál

(OS âSTV). Za pfiítomnosti sta-

rostek a starostÛ z Horního

Mûsta, Moravského Koãova,

Vrbna pod Pradûdem, R˘ma-

fiova, Mûsta Albrechtic, Horního

Bene‰ova, Zátoru a Bruntálu

pfiedstavila moderátorka nejlep‰í

sportovce a trenéry uplynulého

roku. Návrhy na ocenûní zasílaly

jednotlivé sportovní kluby, tûlo-

v˘chovné jednoty, okresní svazy,

ale i ãtenáfii a vefiejnost v prÛbû-

hu prosince a poãátkem ledna.

Do kategorie sportovních ko-
lektivÛ bylo nominováno pût

druÏstev. Prvním vyhlá‰en˘m

nejlep‰ím sportovním kolekti-

vem okresu Bruntál bylo kuÏel-
káfiské druÏstvo Ïen z TJ Ji-
skra R˘mafiov, které postoupilo

do 1. ligy a stanulo na 6. pfiíãce.

V loÀském roce si r˘mafiovské

kuÏelkáfiky stanovily postup do

1. ligy jako svÛj cíl a to se jim

povedlo. Blahopfiát jim pfii‰el

starosta mûsta R˘mafiova Petr

Klouda a s ním i zástupci v˘kon-

ného v˘boru âSTV Bruntál - Jan

Urban, Jifií Plchot, Franti‰ek

Pohanka a dal‰í. Za r˘mafiovské

druÏstvo kuÏelkáfiek pfievzala

pohár a dal‰í ceny Vûra To-

manová.

JiÏ poosmé stanul na stupni vítûzÛ

a titul mistra republiky pro rok

2004 vybojoval v kategorii tûles-
nû postiÏen˘ch sportovcÛ kuÏel-

káfi TJ Jiskry R˘mafiov Zdenûk
Doãkálek, (na titulní stranû) kter˘

jiÏ nûkolik let s velk˘mi úspûchy

reprezentuje TJ Jiskru a mûsto

R˘mafiov. Navíc obhájil titul nej-

lep‰ího kuÏelkáfie této kategorie

v turnaji Grand Prix 2004 a ke

v‰emu si odnesl i titul KuÏelkáfi

roku 2004. Také Zdenûk pfievzal

pohár a ocenûní z rukou starosty

Petra Kloudy a zástupcÛ

Okresního sdruÏení âSTV Brun-

tál. Na dotaz jak ãasto trénuje, od-

povûdûl skromnû, Ïe dvakrát t˘d-

nû jednu hodinu. „Porazí vás nû-
která z kuÏelkáfiek TJ Jiskra,“ znû-

la dal‰í otázka moderátorky Aleny

Pajko‰ové na ZdeÀka. „Urãitû,“
odpovûdûl struãnû nejlep‰í kuÏel-

káfi âeské republiky v kategorii tû-

lesnû postiÏen˘ch sportovcÛ

Zdenûk Doãkálek.

Nadnesenû by se dalo fiíci, Ïe mûs-

to R˘mafiov je kolébkou skvûl˘ch

kuÏelkáfiÛ, vzpomeÀme napfiíklad

loÀsk˘ úspûch Honzy Sochora

v kategorii ÏákÛ, v níÏ získal titul

mistra âeské republiky.

Dal‰ím úspû‰n˘m sportovcem

z oblasti r˘mafiovského kuÏel-

káfiského sportu v kategorii do-
spûl˘ch sportovcÛ je Milan
Dûdáãek, kter˘ stejnû jako pfied-

chozí spoluhráãi reprezentuje 

TJ Jiskru R˘mafiov a hraje II. ku-

Ïelkáfiskou ligu. „¤eknûte mi,
jak si vysvûtlujete republikové
úspûchy r˘mafiovsk˘ch kuÏelká-
fiÛ,“ znûla otázka moderátorky

na Milana Dûdáãka. „Je to pfie-
dev‰ím o poctivé pfiípravû a kva-
litním zázemí, které na‰e mûsto
má, hlavnû máme k dispozici vel-
mi kvalitní kuÏelkáfiskou halu,“
svûfiil se úspû‰n˘ reprezentant

Milan Dûdáãek, kter˘ stejnû jako

pfiedchozí pfievzal z rukou staro-

sty Petra Kloudy pohár a dal‰í

ceny od zástupcÛ okresní tûlov˘-

chovy.

Parkúrové skákání, konû a Horní

Mûsto, to patfií neodmyslitelnû

k sobû. A kdyÏ se fiekne Josef
Kincl, mnoho pfiíznivcÛ tohoto

sportu jiÏ ví, o koho se jedná. Na

závody v parkúrovém skákání

pfiipravuje Josefa jeho tatínek

a tady platí dvojnásob, Ïe jablko

nepadá daleko od stromu, vÏdyÈ

jezdectví se vûnovala a je‰tû stá-

le vûnuje celá rodina Kinclo-

v˘ch. Pepík se stal mistrem âe-

ské republiky v parkúrovém ská-

kání pro rok 2004 a získal titul

Pfieborník kraje.

Zástupci Okresního sdruÏení

âSTV Bruntál obdrÏeli od oce-

nûného Josefa Kincla kalendáfi

pro rok 2005, jak jinak neÏ s jez-

deckou tematikou, kter˘ od nûj

pfievzal tajemník v˘konného v˘-

boru âSTV Jan Urban, ten si od

Pepíka vyprosil na zmínûn˘ ka-

lendáfi i vlastnoruãní podpis. Ke

gratulantÛm se pfiipojila také sta-

rostka Horního Mûsta paní Eva

Machová spoleãnû se zástupci

OS âSTV Bruntál.

Pfiedseda Okresního sdruÏení

âSTV Bruntál Jifií Plchot podûko-

val v závûru oficiální ãásti slav-

nostního odpoledne sportovcÛm

za vzornou reprezentaci okresu

Bruntál na poli tûlov˘chovy

a sportu a popfiál jim mnoho dal-

‰ích úspûchÛ nejen v rámci okre-

su Bruntál, ale i na mistrovstvích

âeské republiky, pfiípadnû

Evropy, a kdoví moÏná i svûta.

Závûreãnou teãku za slavnostním

udûlením ocenûní Nejlep‰í spor-

tovec okresu Bruntál pro rok 2004

uãinil starosta mûsta Bruntálu

Stanislav Navrátil, kter˘ podûko-

val v‰em sportovcÛm za dosaÏené

v˘sledky a s pocitem hrdosti za

v‰echny starostky a starosty vy-

slovil vdûãnost reprezentantÛm,

ktefií zviditelÀují své obce a svá

mûsta a dávají jejím zástupcÛm

zakusit pocitu stejnû sdíleného

‰tûstí, jak˘ zaÏívají oni sami, kdyÏ

vystupují „na bednu“.

V neoficiální ãásti slavnostního

podveãera se podávala veãefie

a uskuteãnila se neformální be-

seda. JiKo
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Roli favorita v ORION CUPU 2005 potvrdil tradiãnû Svato‰
Na kvalitnû pfiipravené, rychlé

a místy namrzlé trati, za jasného

sluneãného poãasí, se jel v r˘ma-

fiovské zahradû Hedvy v nedûli 6.

února tfietí závod Mistrovství

âeské republiky ORION CUP

2005 v motoskijöringu, jehoÏ po-

fiadatelem byl AMK Sport

R˘mafiov. První dva pfiedchozí zá-

vody se jely v Letohradu (29. 1.)

a v Klá‰terci nad Orlicí (30. 1.).

Do rozjíÏdûk nastoupilo celkem

sedmaãtyfiicet jezdcÛ. Nebyla

nouze o pády, které mûly za násle-

dek ztrátu v˘hodné pozice a roz-

hodovaly o drahocenn˘ch vtefii-

nách a postupu do semifinále ãi fi-

nále.

Pro tfietí místo si nakonec ve finá-

lovém závodu pfiijeli Vítûzslav

Marek s lyÏafiem Janem Najma-

nem z Orion Racing Team Lito-

my‰l na stroji KTM 250 a pfiipsali

si 15 cenn˘ch bodÛ do celkové

klasifikace, stfiíbrn˘ vûnec získali

Josef ·vorc s lyÏafiem Josefem

Dra‰narem ze stáje AMK v AâR

Team Dobfiany v Orlick˘ch ho-

rách na stroji KTM 250 a jako

první projel cílem ve finálové jíz-

dû „A“ hork˘ favorit Bohuslav

Svato‰, kter˘ letos poprvé nemûl

„na lanû“ lyÏafie Radima Nováka,

ale Jifiího Beãiãku. Získali pln˘ch

20 bodÛ a v prÛbûÏné klasifikaci

jsou po tfiech závodech s celko-

v˘m ziskem 57 bodÛ prozatím

první. Na druhé pozici v prÛbûÏ-

ném pofiadí se drÏí se ziskem 

44 bodÛ Patrik a Mirek ·rolerovi

a bronzoví jsou po tfiech závodech

Vítûzslav Marek s lyÏafiem Janem

Najmanem s celkov˘m poãtem 

43 bodÛ. Vítûzové pfievzali pohá-

ry, vûnce a ceny z rukou starosty

mûsta R˘mafiova Petra Kloudy

a zástupcÛ AMK Sport R˘mafiov.

Tak jako v loÀském roãníku Orion

Cupu 2004 i letos se závodu zú-

ãastnil populární zpûvák Janek

Ledeck˘, kter˘ vytvofiil v loÀ-

ském roce tandemovou dvojici

spolu s jezdcem Honzou FroÀkem

a diváci, kter˘ch se se‰lo na ne-

dûlním závodu opravdu mnoho, je

mohli vidût ve skvûlé formû. Oba

zopakovali témûfi úplnû shodn˘

scénáfi z loÀska. V̆ bornû zajeli

první rozjíÏìku ve které se umís-

tili na druhém místû a v postupu

do finálové jízdy jim zabránil pád

jezdce FroÀka, ztratili v˘bornou

druhou pozici a dojeli mezi po-

sledními.

Vloni jste Janku jel motoskijöring vÛbec poprvé, jak
se díváte na závod dnes s odstupem ãasu?
Mám lep‰í fyziãku, trochu jsem na sobû pracoval. To je

na tûchto závodech alfou a omegou, protoÏe pokud je

ãlovûk v kondici, mÛÏe jezdci pomáhat a brzdit jej co

nejmíÀ.

Mûli jste teì podobné problémy na r˘mafiovské trati
jako vloni. Co se vlastnû stalo?
Jeli jsme v malém finále asi ãtyfii kola na druhé místû,

coÏ vypadalo na postup do finále. Honza chtûl urvat nû-

jak˘ náskok a ujet jezdcÛm, ktefií se zaãali na nás tlaãit

zezadu, ale „poloÏil to“. To jsou situace, které se pfii

tomto sportu stávají. Musím fiíct, Ïe tento závod byl su-

per, museli jsme se navzájem pochválit. Chyby dûlá

kaÏd˘ a vût‰ina tûch klukÛ, co tady jezdí jsou polopro-

fesionálové, jsou vyjeÏdûní a trénovaní. My jsme mûli

letos jen dva tréninky.

Co vás ãeká v nejbliÏ‰í budoucnosti?
Myslím, Ïe nedûlní závod ve SnûÏném (13. 2.). Ale ta-

ky mám své pracovní povinnosti, vystupuji na koncer-

tech, pfiipravuji novou desku a 15. bfiezna máme premi-

éru v Bratislavû, takÏe se opravdu nenudím. V‰echny

závody zcela urãitû neodjedu. Pokud mi vyjdou tak tfii

tak to bude dobr˘.

Díky za rozhovor a pfieji vám mnoho úspûchÛ nejen
na závodech, ale i na va‰ich koncertech.

Na první dojmy jsme se zeptali ta-

ké ãerstvého drÏitele zlaté trofeje

tfietího závodu Orion Cupu

v R˘mafiovû Bohuslava Svato‰e.

Jak˘ je to pocit b˘t zase na bednû
a je‰tû k tomu mít na krku zlat˘
vûnec?
Je dobfie, Ïe jsme vyhráli, ale nejde

tady ani tak o vûnec, ale pfiedev‰ím

o body. Je to seriál a kaÏd˘ bod je

dobr˘. Do konce Orion Cupu zb˘-

vá je‰tû ‰est nebo sedm závodÛ,

stojíme teprve na zaãátku, je to

i o ‰tûstí.

Jak hodnotíte traÈ z pohledu jezdce?
TraÈ je pofiád stejná s tím rozdí-

lem, Ïe letos se jelo na velik˘m

ledû. Loni tady byly vût‰í koleje

a to pro mû bylo lep‰í. Ten led ne-

mám rád, motorka „nebere“

a z motokrosu mám radûji, kdyÏ

to tro‰ku sedí na dráze. Ale nedá

se nic dûlat, je to zimní sport, ne-

mÛÏeme pouÏívat Ïádné hfiebíky,

jezdí se na klasick˘ch motokroso-

v˘ch plá‰tích, které mÛÏete maxi-

málnû nafiezat.

Diváci vás znali z dfiívûj‰ka, Ïe jste
jezdili s lyÏafiem Radimem
Novákem, jak jste se sÏili s Jifiím
Beãiãkou?
S Radimem Novákem jsme závo-

dili osm let. Za tu dobu jsme zís-

kali ãtyfii tituly. S Jirkou jedu tfietí

závod. Oba chodíme do práce, na

trénování moc ãasu nezb˘vá. Jifií

je zku‰en˘, jezdil ‰est let s jin˘m

motoskijöringov˘m jezdcem, ne-

bojí se, je zároveÀ reprezentant

v motokárách a má dobrou pfiípra-

vu. Pro mû to moc fyzicky nároã-

né není.

Jak trénujete mimo zimní sezónu?
Jezdím mezinárodní mistrovství

a mistrovství Evropy v motokrosu,

ov‰em motoskijöring se nedá tré-

novat, ani bych to nechtûl. Mnû

staãí ty dva mûsíce tréninkÛ a zá-

vodÛ. Jiní kluci mají zvlá‰tní pfií-

pravu, já ne.

Dá se fiíci, Ïe je motoskijöring pro
vás urãit˘m zpestfiením?
Urãitû. S tím jsem i motoskijöring

zaãal jezdit. Jsem z Litomy‰le, kde

je snûhu dostatek. Pfied osmi lety

mû táta poslal na závody motoski-

jöringu, abych neztratil mimo mo-

tokrosovou sezónu formu, já si to

vyzkou‰el a uÏ jsem u toho zÛstal.

Díky za rozhovor, gratuluji k ví-
tûzství a pfieji hodnû ‰tûstí v dal-
‰ích závodech.

A nezb˘vá neÏ nahlédnout do kalendáfie motoristick˘ch akcí na rok

2005 a zjistit, co pfiipravil AMK Sport R˘mafiov po motoskijöringu

v R˘mafiovû jako dal‰í nabídku pro motoristické fanou‰ky. V nedûli 22.

kvûtna se pojede v ondfiejovské dolinû motokrosov˘ závod seriálu

Pfiebor Moravy, kde se pfiedstaví jezdci kubatur 125 a kategorie Open,

Veteráni a Hobby. Bude se tedy na co tû‰it.  JiKo

Pozvánka na motoskijöring do Horního Mûsta

Pa - Ra JUNIOR motocross team
pod zá‰titou RYMAX motocross club

zve pfiíznivce motoskijöringu na závûreãn˘ závod

Mistrovství âR - ORION CUP 2005
v sobotu 26. února

do areálu za matefiskou ‰kolou
Zaãátek tréninku: 9.00 hodin

Hlavní závod: 12.30 hodin

Srdeãnû zvou pofiadatelé
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Z mistrovství republiky ÏákÛ v Jilemnici
K rozhovoru jsme si pfiizvali jednoho z trenérÛ dûtí, které se zúãastnily pfied pár dny skonãeného mistrovství republiky star‰ích ÏákÛ v bû-

Ïeckém lyÏování, Vlastimila Barana.

Jaké je va‰e hodnocení v˘konu r˘mafiov-
sk˘ch nadûjí v porovnání s tûmi nejlep‰ími?
Zhodnotit úãast ‰esti na‰ich ÏákÛ na mistrov-

ství pár slovy nelze a posuzovat je podle v˘-

sledkové listiny by bylo zavádûjící. ·lo

o první v˘jezd ãlenÛ sportovních tfiíd na‰í

‰koly za zmûfiením sil s tûmi nejlep‰ími v re-

publice. Tomuto mistrovství pfiedcházelo

mnoho práce: ãtyfii roky práce s dûtmi ve

sportovních tfiídách, zlep‰ování organizace je-

jich chodu, zavedení pfiedsportovních tfiíd ...

Nastavili jsme si základní laÈku, na‰e v˘kony

se urãitû budou zlep‰ovat. Ale vás pfiece jen

budou zajímat nûjaká ãísla.

Nejen mû, pfiedev‰ím na‰e ãtenáfie.
Do Jilemnice jelo 6 dûtí: Eva Tomovová,

Hana Maãudová, Michal Furik, Zdenûk

Macháãek, Radek Vörö‰ a Radek ·vikruha.

Struãnû fieãeno holky se objevovaly na kon-

ci v˘sledkov˘ch listin, oba Radkové v jejich

druhé polovinû, nejvíce se dafiilo Michalovi

a ZdeÀkovi. Michal Furik skonãil v sobot-

ním závodu klasickou technikou na 15. mís-

tû, v nedûli pfii skiduatlonu dojel sedmnáct˘,

v obou pfiípadech si vyjel první v˘konnostní

tfiídu, coÏ je pro nûj i pro r˘mafiovské lyÏo-

vání fantastick˘ úspûch. ZdeÀkovi vy‰la

„pouze“ klasika, v níÏ obsadil 25. místo

z padesáti startujících.

Jak vyznívá porovnání R˘-
mafiova s ostatními oddíly
v republice?
Na‰e v˘sledky jsou srovna-

telné s dal‰ími oddíly

Jesenické Ïupy - Bruntálem,

Bfiidliãnou i Jeseníkem.

Porovnávat se s oddíly, jako

je Jablonec, Nové Mûsto na

Moravû, tedy s oddíly s dlou-

holetou tradicí bûÏeckého ly-

Ïování zatím není moÏné.

A to nejen co se v˘sledkÛ t˘-

ãe, ale i napfi. v materiálovém

vybavení. Kvalita lyÏí a vos-

kÛ hraje obrovskou roli

a kdyby mûl napfiíklad

Michal lep‰í lyÏe, skonãil by

v první desítce. Ale to si ne-

stûÏuji, jen konstatuji a fiíkám,

Ïe není moÏné hodnotit pouze

v˘sledkovou listinu. Napfií-

klad i na‰im holkám nemám

moc co vyãítat. Odvedly ma-

ximum, technicky jely moc

pûknû, celou traÈ projely ve

velmi dobrém tempu.

Máte je‰tû nûjaké záÏitky z Jilemnice?
Hlavnû dûti získaly mnoho zku‰eností. A to

je také dÛleÏit˘ pfiínos na‰í úãasti na mist-

rovství.

Co vás ãeká teì?
Vrátím se je‰tû k minulému víkendu. V do-

bû, kde ti nejlep‰í byli na mistrovství re-

publiky, se konaly i závody v rámci

Jesenického poháru. Mezi star‰ími Ïáky si

zlato z Vrbna pfiivezl Lubo‰ Orság,

z Berouna stfiíbro Pavel Ondrá‰ek. O po-

sledním víkendu jsme bojovali v Bfiidliãné

a Malé Morávce. Bronz si ve star‰ích Ïácích

vyjeli Radek Vörö‰ a Eva Tomovová,

v mlad‰ích dorostencích Jirka Kytlica.

V pfií‰tím víkendu nás ãekají dva pohárové

závody, sobotní ve Fren‰tátû pod

Radho‰tûm, nedûlní pak v R˘mafiovû.

V‰echny pfiíznivce bílé stopy a rodiãe sr-

deãnû zveme 13. února do hornomûstské za-

táãky. Pfiijìte dûti povzbudit. JiKo

Úspû‰ní stolní tenisté

Hokejisté bojovali, na vítûzství v‰ak nedosáhli
Tûlov˘chovná jednota Jiskra

R˘mafiov proti Tûlov˘chovné

jednotû Slovan âesk˘ Tû‰ín, to

byl z pohledu hráãÛ, ale i divákÛ

velmi dramatick˘ zápas, kter˘

mlad‰í Ïáci odehráli tentokrát na

domácím pfiírodním ledû v úter˘

1. února. V mistrovském utkání

krajského pfieboru pfiedvedli mla-

dí hokejisté jeden z nejlep‰ích

v˘konÛ, ov‰em po velmi napína-

vém boji podlehli hráãÛm

âeského Tû‰ína 2:3, po tfietinách

1:1, 0:0, 1:2. (Branky: Ostfiansk˘

- 2, pfiihrával ·rutka). Pohledn˘

hokej pln˘ zvratÛ pfiedvedli ne-

jen domácí, ale i hosté. Na‰e

mladé hokejové nadûje nasadily

pln˘ v˘kon od samého zaãátku

aÏ do konce. ·koda Ïe v závûru

jiÏ nemûli hráãi tolik sil na to,

aby vstfielili vyrovnávací branku.

Bylo vidût, Ïe domácím chybí 

umûlá ledová plocha, na které by

mohli pravidelnû trénovat.

V‰ichni doufají, Ïe pfií‰tí hokejo-

vou sezónu uÏ mladí r˘mafiov‰tí

hokejisté zahájí na nové umûlé

ledové plo‰e.

V sobotu 29. ledna sehráli taktéÏ

svÛj první mistrovsk˘ zápas na

domácí pÛdû taktéÏ muÏi TJ

Jiskry R˘mafiov proti TS Orli

Bruntál. Utkání skonãilo neroz-

hodnû 4:4 (branky: Pfiecechtûl -

2, Klíã - 1, Hösh 1). Na r˘mafiov-

ském ledû stanuli proti sobû dva

rivalové, ktefií jiÏ nûkolik let bo-

jují o ãelo tabulky, a zápas tomu

odpovídal. Byl rychl˘, tvrd˘, ale

v rámci hokejov˘ch pravidel.

Hojná úãast divákÛ, ktefií na‰e

hokejisty boufilivû povzbuzovali,

svûdãí o tom, Ïe lední hokej v na-

‰em mûstû neskomírá, ale naopak

je o nûj ãím dál vût‰í zájem.

Za oddíl ledního hokeje
Martin Ftáãek

V˘razného úspûchu dosáhli stolní tenisté

SVâ R˘mafiov v krajském pfieboru druÏstev,

kdyÏ v sobotu 15. ledna v domácím pro-

stfiedí porazili vedoucí t˘m Zábfiehu 10:8.

Body: JanÛ (4,5), Rektofiík (3,5), Polák

a Veiglová po 1 bodu.

Stoupající v˘konnost na‰ich stolních tenis-

tÛ potvrzují i dal‰í v˘sledky, kdy v sobotu

29. ledna v˘raznû pfiehráli soupefie

z Moravského Berouna 13:5 a tûsnû pro-

hráli s tfietím druÏstvem tabulky

Moravsk˘mi Îivoticemi 7:11. Úspû‰ná by-

la 5. února i Jarka Veiglová na krajsk˘ch

pfieborech jednotlivcÛ Ïen v Pfierovû, kde

obhájila loÀské prvenství a bude reprezen-

tovat ná‰ oddíl SVâ R˘mafiov na mistrov-

ství âeské republiky ve dnech 4. - 6. bfiez-

na v Plzni. B. Rektofiík

Michal Furik

Eva Tomovová
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O akci Cviãí celé mûsto byl velk˘ zájem
Tûlov˘chovná jednota Jiskra

R˘mafiov má ve své náplni spor-

tovní ãinnosti také mnoho akcí

pro vefiejnost. Jednou z nich je

hromadné cviãení, které se jiÏ tra-

diãnû uskuteãÀuje v tûlocviãnû na

Hornomûstské ulici. Cviãí celé

mûsto, tak zní název jedné z nej-

oblíbenûj‰ích sportovních  udá-

lostí a organizátofii odboru Sport

pro v‰echny TJ Jiskra mohou b˘t

s tou poslední v maximální mífie

spokojeni. Uskuteãnila se 29. led-

na a do posledního místa zaplnû-

ná tûlocviãna svûdãila o tom, Ïe

kolektivní cviãení má neustále ví-

ce pfiíznivcÛ.

Aby cviãenci odcházeli patfiiãnû

unaveni a s pocitem, Ïe svému

tûlu dali jaksepatfií zabrat, o to se

postaraly cviãitelky Edita Kalá-

bová (na Miss aerobic âeské re-

publiky 2004 se umístila na ãtvr-

tém místû), která pfiedcviãovala

aerobik, kalanetikou provedla

cviãence Irena Ondra‰íková

a Daniela Galandrová zvládla

dokonale prvky dal‰ího kola ae-

robiku. „Nikdo nestál opodál“

a o to pfii tomto tradiãním maso-

vém tûlov˘chovném klání jde.

V‰em díky a jen tak dále. 

Jindfii‰ka Biãíková, pfiedsedkynû
odboru Sport pro v‰echny

Soukromá fiádková inzerce

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

Tel.: 608 420 808

SK STUDIO SPORT A ZDRAVÍ R¯MA¤OV
Vás zve

na dal‰í FIT SOBOTU

na Ïhavé téma:

AKTIVNù PROTI CELULITIDù
Radit budou:

dietní sestra, kosmetiãka, masérka, kondiãní specialista ...

SOBOTA 19. 2. 2005
BliÏ‰í informace ve SK Studio Sport a zdraví,

ÎiÏkova 31, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 212 346 a na letácích.

P O Z V Á N K ASpoleãnost Sovinecko, o. p. s., mûsto
Bfiidliãná, SdruÏení Mé mûsto - mÛj Ïivot,

MOS, s. r. o., Bfiidliãná

pofiádají

v sobotu 19. února 2005 od 20.00 hodin
ve Spoleãenském domû v Bfiidliãné

COUNTRYPARTY
k tanci a poslechu hraje skupina

Keltgrass Band

V programu pfiedvedou ukázky stylov˘ch
tancÛ manÏelé Malcovi z Budi‰ova n/B.

a ãlenové fanklubu Keltgrass Bandu.
Mistrovské ovládání biãe pfiedvede

Petr Bubela z Bfiidliãné. V˘tûÏek akce bude
vûnován na pomoc Tatrám, a to lokalitû

Havránok s dochovan˘m keltsk˘m sídli‰tûm.

(Vstupné: 70 Kã, pfiedprodej
na MûÚ v Bfiidliãné u paní Plesníkové)

Informace - Obchodní dÛm Koruna
tel.: 554 211 226, 604 824 805

Nebytové prostory

vhodné pro prodejnu,

kanceláfi, sluÏby (napfi. kadefinictví) 

Ubytovací prostory

garsoniéry, 1 + 1,

vhodné pro 1 - 2 osoby (i studenty)

i dlouhodob˘ pronájem
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V kanceláfii, ordinaci, v dílnû - pracujete pofiád pilnû ?
Strádá du‰e, bolí tûlo - zmûnu by to chtûlo !!!

STÁTNÍ  LÉâEBNÉ  LÁZNù
KARLOVA STUDÁNKA

otevfieny ‰iroké vefiejnosti

Zveme vás na:
• minerální uhliãité koupele,

• pfiísadové a perliãkové koupele,

• skotské stfiiky, 

• ‰lapací lázeÀ, 

• klasické masáÏe, 

• vífiivé koupele a dal‰í procedury

pondûlí aÏ pátek: 16.30 - 20.30 hod.
sobota: 14.00 - 18.30 hod.

NABERTE  SI  ZDRAVÍ  VE  STUDÁNCE
Informace: ãasovací kanceláfi (tel. 554 798 208)

ústfiedna (tel. 554 798 111)

e-mail: puk@k.studanka.cz 

www.k.studanka.cz

AKCE
OD 14. 2. – 28. 2. 2005

OBKLADY + DLAÎBY…...........……… 8%

ISOVER ………………...........…………. 7%

SÁDROKARTON………............………. 7%

SÁDROK. P¤ÍSLU·ENSTVÍ ….............. 5%

LEPENKA HYDROBIT …....................... 10%

VZORKOVÁ PRODEJNA V BRUNTÁLE

DLAÎBY A OBKLADY DO KOUPELEN

A KUCHYNÍ

Bruntál, Zahradní 32A, tel.: 554 219 924

R¯MA¤OV, 8. kvûtna 61, tel.: 554 254 445

Vrbno p. Prad. – Mnichov 2, tel.: 554 717 577

OTEVÍRACÍ DOBA:

PO – PÁ 7.00 – 16.00

SO 7.30 – 11.00

nejjednodušší cesta k vysokorychlostnímu internetu

■ rychlost až 1 Mbit/s
■ neomezený a bezpečný internet
■ až 20x rychleji než vytáčené připojení

Aktivace nyní za pouhou 1Kč*.

Dvanáctý měsíc připojení v rámci pilotního provozu
za pouhou 1 Kč*. Ušetříte až 2300 Kč*.

Aktivace  990Kč 1Kč*

1x měsíční poplatek799Kč 1Kč*

■ rychlost až 1 Mbit/s za pouhých 799 Kč měsíčně
■ garantovaná cena po dobu 12 měsíců
■ neomezený a bezpečný internet
■ až 20x rychleji než vytáčené připojení

Uvedené ceny jsou
bez DPH (19 %).

Uvedené ceny jsou bez DPH (19 %).

TELEPOINT PARTNER, RÝMAŘOV náměstí Míru 2 (vedle pošty), 1. patro
tel.: 554 230 485

Zřízení 

telefonní linky

jen za

99,- Kč

(bližší informace
v prodejně)



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

PRODLOUÎENÁ AKCE:
Ke kaÏdému zakoupenému vozu financovanému pfies GE Money Auto Defendlock nebo Construct v hodnotû 10.000,- Kã 

+ kniha v˘hod u Barumu + slevová karta na benzin Benzin Plus ZDARMA

• Ke kaÏdému vozu pohonné hmoty v hodnotû 1000 Kã •

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

• Protiúčet: při koupi nového vozu mů-
žete platit vaším stávajícím vozidlem.
• Autocredit od GE Money Auto:
akontace již od 1,- Kč z ceny vozid-
la, výhodné havarijní pojištění a po-

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

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

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

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

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

Opel Omega 2.5 V6 CD, klima, r.
v. 1994, 2x airbag, ABS, el. v˘ba-
va, posil. fiíz., palub. poã., taÏné,
centrál. Cena: 99 000 Kã.

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

·koda Octavia 1.8 20V SLX, 1.maj.,
r. v. 1997, 54 tis. km, 2x airbag, ABS,
rádio, centrál, el. v˘bava, posilovaã
fiízení a dal‰í. Cena: 189 900 Kã.

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

Ford Ka 1.3 37 kW, 3 dvéfi., 
r. v. 1998, 118 tis. km, 2x 
airbag, ABS, rádio, imobilizér.
Cena: 89 000 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 TDDi kli-
ma,1. maj. r. v. 2001, 101 tis. km,
4x airbag, ABS, CD, centrál, el.
okna a dal‰í. Cena: 259 000 Kã.
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Audi TT Coupé 1.8, 1. majitel, 
7 740 km, aut. klima, 4x airbag, ESP,
ASR, ABS, CD, rádio, centrál, el. v˘-
bava a dal‰í. Cena: 695 000 Kã.

Daewoo Matiz 0.8, r. v. 2000,
56 tis. km, rádio, imobilizér.
Cena: 113 000 Kã.

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

·koda Felicia Combi GLX 1.9
D, 47 kW, r. v.1997, 118 tis.
km, centrál, imob., posil. fiíz.,
taÏné. Cena: 109 000 Kã.

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

Ford Escort 1.8 16V klima, 1.
maj., r. v. 1998, 78 tis. km, 2x a-
irbag, ABS, CD, el. okna, posil.
fiíz., centrál. Cena: 148 500 Kã.

Peugeot 306 Combi 2.0 Hdi, kli-
ma, r. v. 2000, 97 tis. km, 4x air-
bag, rádio, imob., el. okna, posil.
fiíz., centrál. Cena: 198 000 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi 44 kW,
r. v. 2000, 99 500 km, airbag,
CD, rádio, imob., posil. fiíz.,
centrál. Cena: 159 000 Kã. 

Ford Transit 2.5DI, 9 míst, 
r. v. 1998, 166 800 km, orig.
rádio, imob., posil. fiíz., el. zr-
cátka. Cena: 268 900 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi Classic
44 kW, r. v. 2000, 56 tis. km, a-
irbag, rádio, centrál, imobilizér,
posil. fiízení. Cena: 189 900 Kã.

·koda Fabia 1.9 TDi PD Comfort, 1.
maj., r. v. 2000, 59 tis. km, 2x 
airbag, ASR, ABS, rádio, palub. poã.,
centrál a dal‰í. Cena: 225 000 Kã.

Fiat Brava 1.4 12V, r. v. 1996,
115 tis. km, airbag, CD, imo-
bil., posil. fiízení. 
Cena: 109 000 Kã.

Peugeot 306 1.4, 5 dvéfi., r. v. 1997,
61 800 km, 2x airbag, orig. rádio,
imobil., el. v˘bava, posil. fiíz., taÏné,
centrál. Cena: 126 000 Kã.

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

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

Peugeot 607 2.2 Hdi, 1. maj., r. v. 2001,
110 tis. km, aut. klima, 8x airbag, ESP,
ASR, ABS, plná v˘b., ind. park., senz.
stûraãÛ aj. Cena: 489 000 Kã.

ODPOČET DPH


