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Pod vajíãkárnou by mûlo vyrÛst obchodní centrum
Ve ãtvrtek 6. záfií se uskuteãnilo mimofiádné

zasedání Zastupitelstva mûsta R˘mafiova. Na

programu jednání byl návrh územního plánu

mûsta a majetkové záleÏitosti.

V úvodu jednání pfiedstavila zastupitelÛm

vedoucí stavebního úfiadu MûÚ R˘mafiov

Iveta Pochylová pomocí dataprojektorové

prezentace nov˘ územní plán.

Územní plán je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích do-

kumentÛ mûsta, ve kterém zastupitelé novû

vymezují rozvojové oblasti mûsta k v˘stavbû

prÛmyslov˘ch, rekreaãních, bytov˘ch a dal-

‰ích zón. Materiál byl dlouhodobû pfiipravo-

ván a v prÛbûhu zákonn˘ch termínÛ se k nû-

mu vyjadfiovaly desítky institucí, organizací

a obãanÛ. Na zasedání zastupitelstva mûsta

rozhodli zastupitelé o námitkách institucí

a obãanÛ a rozhodli také o variantách fie‰ení.

Nov˘ územní plán mûsta pokr˘vá v maxi-

mální mífie budoucí potfieby mûsta a nemûl

by nijak omezovat jeho rozvoj.

Zastupitelé schválili pokyny pro zpracování

návrhu územního plánu mûsta R˘mafiova,

vãetnû stanovení variantních fie‰ení v soula-

du s ustanovením § 49 zák. ã. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním fiádu (sta-

vební zákon).

DÛleÏit˘m bodem jednání zastupitelstva byl

také zámûr prodeje pozemkÛ na prostranství

mezi b˘valou vajíãkárnou a OkruÏní ulicí za

úãelem v˘stavby obchodního centra.

Zastupitelé se v diskusi zajímali, jaké pro-

dejny ãi fietûzce by na uveden˘ch pozemcích

mûly b˘t vybudovány. Starosta sdûlil, Ïe

o pozemky má zájem developer, kter˘ pfii-

pravuje obchodní domy pro tfii obchodní fie-

tûzce. Jedním z plánovan˘ch obchodních do-

mÛ by mûla b˘t prodejna potravin Kaufland.

Developerská firma, která zmiÀované po-

zemky hodlá zakoupit, se zavázala, Ïe rov-

nûÏ vyfie‰í zástavní právo banky na budovu

b˘valé vajíãkárny. Zastupitelé zámûr prodeje

parcel schválili.

Zastupitelé dále schválili fie‰ení uÏívání are-

álu umûlé ledové plochy v R˘mafiovû v zim-

ní sezónû (od 1. listopadu 2007 do 29. úno-

ra 2008). Jako nejvhodnûj‰í se jeví varianta,

podle níÏ se cel˘ areál kromû strojovny za

symbolickou cenu pronajme HC klubu

R˘mafiov, kter˘ areál dosud uÏíval s pod-

mínkou, Ïe v zimní sezónû bude ze smlou-

vy vylouãena i samotná ledová plocha. Na

provoz zimní sezóny bude uzavfiena

s Mûstsk˘mi sluÏbami obdobná smlouva ja-

ko v pfiedchozí zimní sezónû. Novû ale bu-

de v této smlouvû pfienesena ztráta zimní se-

zóny na Mûstské sluÏby, které budou mít

v zimní sezónû na starost úpravu plochy,

v˘bûry vstupného a poplatkÛ, úhradu nákla-

dÛ, údrÏbu technologie, revize, bezpeãnost

provozu atd. Technologie v˘roby ledu zÛ-

stane pod správou spoleãnosti celoroãnû.

Ve‰keré pfiíjmy, které HC klub bude mít

z pronájmu areálu zimního stadionu, bude

uÏívat pro svoji potfiebu. V tomto roce bude

dokonãena stavba ‰aten a WC.

V lednu 2006 uzavfiela mûsta Bruntál, Krnov,

R˘mafiov a Vrbno pod Pradûdem s Euroregi-

onem Pradûd smlouvu a partnerství a vzá-

jemné spolupráci za úãelem realizace projek-

tu „Spoleãnou cestou k rozvoji Euroregionu

Pradûd“, jehoÏ cílem bylo spoleãnû nabízet

turistické atraktivity na‰eho regionu na me-

zinárodních trzích a v˘stavách v âeské re-

publice a Polsku. Projekt byl úspû‰nû reali-

zován, a protoÏe v‰echny zúãastnûné strany

projevily vÛli v nastolené spolupráci pokra-

ãovat, pfiipravil Euroregion Pradûd dal‰í

smlouvu, která na v˘‰e uvedené aktivity na-

vazuje. Pro mûsto R˘mafiov a region

R˘mafiovska je tato dohoda v˘hodná, proto-

Ïe umoÏÀuje prezentovat se v ‰irokém spekt-

ru veletrhÛ za podstatnû niÏ‰í náklady.

Zastupitelstvo mûsta schválilo uzavfiení do-

hody o spolupráci s Euroregionem Pradûd

dle pfiedloÏeného materiálu.

Z podkladÛ MûÚ JiKo



Nalezli spoleãnou fieã

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce
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Novû ustanoven˘ policejní rada

Okresního policejního fieditelství

v Bruntále plukovník Mgr. To-

má‰ Tuh˘ pfiijel na pracovní jed-

nání se starostou mûsta R˘mafio-

va Ing. Petrem Kloudou a Mila-

nem Ondra‰íkem, vedoucím r˘-

mafiovského oddûlení policie,

aby si vzájemnû vymûnili po-

znatky t˘kající se problematiky

dopravy, kriminality a prevence.

Stalo se tak v rámci vzájemné

spolupráce mezi Policií âeské

republiky a povûfien˘mi obcemi

b˘valého okresu Bruntál.

Policejní rada konstatoval, Ïe r˘-

mafiovské obvodní oddûlení do-

sahuje opakovanû dobr˘ch v˘-

sledkÛ. Se starostou se dohodli

na vzájemné pomoci, která bude

spoãívat nejen v pravidelném

pfiedávání informací na bezpeã-

nostních radách, ale zejména

v dÛslednûj‰ím a aktivnûj‰ím za-

ji‰tûní bezpeãnosti obãanÛ mûsta.

Prioritou policie budou ãastûj‰í

dopravní kontroly a v˘razné po-

sílení dopravní policie v okrese.

Spoleãnû se starosty mûst a obcí

by mûly b˘t vytipovány kritické

úseky v dopravû, které dnes ob-

ce i policisty nejvíce tíÏí. Z jed-

nání jednoznaãnû vyplynulo, Ïe

hlídek bude kolem silnic stále

víc. Razantní zmûny chystají do-

pravní policisté k 1. lednu 2008.

Schengenská dohoda otevfie

k tomuto datu hranice, a tak hod-

lají stráÏci pofiádku posílit hlídky

nejen pro silnice prvních tfiíd, ale

i pro komunikace druh˘ch a tfie-

tích tfiíd. „Spolupracovat bude-
me rovnûÏ s mûstsk˘mi policisty
z okresu. DÛleÏit˘m krokem je
koordinace sluÏeb. Jsem rád, Ïe
jsme nalezli s pfiedstaviteli obcí
a mûst spoleãnou fieã,“ vyjádfiil

pfiesvûdãení okresní policejní fie-

ditel Tomá‰ Tuh˘ a potvrdil, Ïe

integrovan˘ záchrann˘ systém

nebude odsunut do pozadí.

„Pfiedev‰ím bych velmi pfiivítal,
kdyby státní policie v˘raznû po-
sílila hlídky v ulicích mûst a po-
kraãovala v dobré spolupráci
s mûstskou policií,“ konstatoval

starosta Petr Klouda.

„Oblast R˘mafiovska je znaãnû
rozsáhlá a s tím je spojena i ab-
sence policistÛ,“ pfiipustil poli-

cejní rada Tuh˘, ale podotkl, Ïe

k posílení policejních oddûlení

dopomÛÏe personální reorgani-

zace policejních sloÏek. Policej-

ní fieditel znovu zopakoval, Ïe

prioritou policejní práce pro nej-

bliÏ‰í období bude zviditelnûní

policie v terénu a pfiedev‰ím

zkvalitnûní komunikace mezi

policií a obãany a prevence mezi

dûtmi a mládeÏí. Policisté sází

na takzvan˘ systém Community

policing. Systém se zab˘vá ná-

sledky, které kriminalita zpÛso-

buje, vznikl˘mi ‰kodami a po-

tenciálními hrozbami.

Moderním prvkem v zaji‰tûní

bezpeãnosti obãanÛ a ochrany

majetku je kamerov˘ systém.

„Mûsto R˘mafiov podalo Ïádost
o dotaci na zavedení kamerové-
ho systému, ale nebylo úspû‰né.
Pfiitom po plánované rekon-
strukci námûstí, kde budou umís-
tûny nové urbanistické prvky
a v˘sadba, se mûsto bez zavede-
ní kamerového systému neobe-
jde,“ podotkl starosta Klouda.

Policejní fieditel pfiislíbil, Ïe se

touto záleÏitostí bude zab˘vat

a dle sv˘ch moÏností dopomÛÏe

k zavedení kamerového systému

ve mûstû v rámci projektu Part-

nerství. JiKo, Kaj

Nástûnn˘ kalendáfi Jeseníky 2008
Pfiedstavujeme vám exkluzivní

nástûnn˘ kalendáfi Jeseníky

2008, kter˘ vznikl spoluprací

mûst a obcí v Jeseníkách, na 

obou stranách krajské hranice.

Ve‰ker˘ zisk z prodeje tûchto ka-

lendáfiÛ pÛjde zpût do nov˘ch

projektÛ a akcí na podporu roz-

voje JeseníkÛ.

Fotografie pochází z dílen pfied-

ních jesenick˘ch fotografÛ. Jejich

autory jsou Ivo Netopil, Petr

Pavlíãek, Marcel ·os a dal‰í.

Mimo nádherné zábûry nabízí ka-

lendáfi Jeseníky 2008 také tipy na

v˘lety a putování po jesenick˘ch

horách. Na zadní stranû kalendáfie

najdete popis bûÏeck˘ch, pû‰ích

i cyklistick˘ch

tras, které vás za-

vedou na ta nej-

krásnûj‰í místa.

Popis je doplnûn

podrobnou map-

kou a grafem pfiev˘‰ení dané tra-

sy. Informace jsou v pûti jazyko-

v˘ch mutacích (ãeské, anglické,

nûmecké, polské a ruské).

Nástûnn˘ kalendáfi Jeseníky 2008

je bájeãn˘m dárkem pro va‰i ro-

dinu, pfiátele, obchodní partnery

nebo kolegy v ãesk˘ch i zahra-

niãních poboãkách. Pomozte

rozvíjet Jeseníky

darováním ex-

kluzivního kalen-

dáfie a souãasnû

pozváním v‰ech

obdarovan˘ch

do na‰ich krásn˘ch hor.

Vy sami tak nyní mÛÏete náku-

pem kalendáfie pfiispût k rozvoji

JeseníkÛ. Nejedná se totiÏ pouze

o reklamní pfiedmût, ale o unikát-

ní projekt spojující originální

prezentaci JeseníkÛ a neotfiel˘

zpÛsob získávání finanãních pro-

stfiedkÛ k propagaãním úãelÛm.

Na webov˘ch stránkách www.

kalendarjeseniky.cz najdete gra-

fické náhledy kalendáfie, jedno-

duch˘ objednávkov˘ formuláfi

pro jednotlivce i firmy a podrob-

nosti t˘kající se spolupráce obcí

v Jeseníkách. Souãástí webov˘ch

stránek www.rymarovsko.cz je

mimo jiné podrobn˘ pfiehled akcí

na R˘mafiovsku do konce roku

2007.

R˘mafiovsko, o. p. s.

Fota: zdroj www.jeseniky.com
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Projektová pfiíprava MAS R˘mafiovsko
Po úspû‰ném období let 2004-2006, kdy by-

lo podpofieno 24 projektÛ v celkové hodnotû

cca 10 mil. Kã, se pfiipravuje Místní akãní

skupina R˘mafiovsko, o. p. s., na ãerpání fi-

nanãních prostfiedkÛ z Evropské unie pro ro-

ky 2007-2013. Jedním z hlavních pfiedpokla-

dÛ získání finanãních prostfiedkÛ z dotaãního

Programu rozvoje venkova v rámci iniciati-

vy Leader+ je zpracování Strategického plá-

nu MAS R˘mafiovsko.

Struktura plánu je v podstatû pevnû daná

a MAS by v rámci nûj mûla prokázat schop-

nost zastupovat region (vyváÏené sloÏení

jednotliv˘ch partnerÛ - obcí, podnikatelÛ,

spolkÛ), pfiedstavit postupy pro administraci

svûfien˘ch dotaãních prostfiedkÛ, schopnosti

je pfiidûlovat v rámci celého regionu na

smysluplné rozvojové projekty a samozfiej-

mû rovnûÏ zajistit kontrolu vynaloÏen˘ch

prostfiedkÛ.

Jsou vytvofieny následující oblasti podpory:

1. Tradiãní podnikání v podhorsk˘ch ves-
nicích
■ Pfiíjemci - podnikatelské subjekty
■ Podpora - fiemesla, drobná v˘roba, pfiípad-

nû vybrané sluÏby

2. Trvale udrÏiteln˘ rozvoj venkova, Ïivot-
ní prostfiedí

■ Pfiíjemci - obce a místní neziskové organi-

zace, spolky
■ Podpora - investice smûfiující na volnoãaso-

vé, sportovní, kulturní, tradiãní, spoleãenské

aktivity

3. Cestovní ruch (v‰echny subjekty, pri-
márnû neziskové projekty)
■ Pfiíjemci - obce, místní neziskové organiza-

ce, podnikatelské subjekty
■ Podpora - propagace regionu

- doprovodná, podpÛrná infrastruktura, spo-

leãné projekty v oblasti cestovního ruchu

- agroturistika (s v˘jimkou ubytování a stra-

vování)

Zda v tûchto oblastech najdeme vhodné pro-

jekty, které budeme moci financovat, je otáz-

ka pro ‰irokou vefiejnost. Své námûty pro

moÏné projekty mÛÏete zasílat na

pecha@rymarov.cz nebo podat telefonicky

na ãíslo 554 254 309.

Opravy místních komunikací v leto‰ním roce
V leto‰ním roce pfiipravilo mûsto R˘mafiov dal‰í
ãást místních komunikací pro opravy Ïiviãn˘ch
povrchÛ. NavrÏeno bylo ‰est úsekÛ na území mûs-
ta a v místní ãásti Janovice v celkové délce 
3660 m. Opravy provedla firma Kareta, s. r. o.,
Bruntál vze‰lá z v˘bûrového fiízení.
Opravy se t˘kaly komunikací na Palackého

ulici (od kfiiÏovatky ulic Palackého a Ná-

rodní po automyãku), soubûÏnû zde Mûstské

sluÏby R˘mafiov provedly rekonstrukci

chodníkÛ. Dále místní komunikace na ulici

Na Stráni, na Sluneãné ulici, v Janu‰ovû

u odboãky z Opavské ulice, v Janovicích na

Hraniãní ulici u druhé odboãky z Opavské 

ulice. Termín dokonãení oprav byl 31. srpna

2007. Mûsto R˘mafiov vyãlenilo na tuto akci

ze svého rozpoãtu cca 1 milion Kã.

Mimo v˘‰e uveden˘ch vût‰ích oprav probí-

hají ve mûstû lokální opravy vozovek dle

schváleného harmonogramu prací, které pro-

vádûjí v prÛbûhu roku Mûstské sluÏby

R˘mafiov, s. r. o. Ty zajistily také vybudová-

ní asfaltového povrchu a dokonãení hfii‰tû na

skateboarding na Palackého ulici v R˘mafio-

vû v hodnotû 170 tisíc Kã. 

Hana Pavlásková

Fota: webové stránky mûsta R˘mafiova



Podhorská nemocnice se zúãastnila Veletrhu

zdraví a sociálních sluÏeb, kter˘ pofiádalo

mûsto Bruntál, Zdravotní ústav Ostrava

a Klub Za star˘ Bruntál. Tfietí roãník oblíbe-

né akce probûhl 15. záfií od 9 do 14 hodin

v Kulturním stfiedisku v Bruntále. Nemocni-

ce se prezentovala podruhé.

„Zatímco vloni nemocnice pfiedstavila pfie-
váÏnû r˘mafiovské provozy a pfiedev‰ím bal-
neoprovoz a pracovi‰tû léãby bolesti, letos
jsme mûli k dispozici fotodokumentaci k novû
zrekonstruovan˘m provozÛm chirurgického

pavilonu, vãetnû jednotky ARO a operaãních
sálÛ. Náv‰tûvníci v‰ak mûli pfiíleÏitost vidût
na fotografiích i dal‰í pracovi‰tû nemocni-
ce,“ fiekla manaÏerka marketingu Marcela

Matú‰Û.

Nemocnice si pfiipravila pro náv‰tûvníky

mal˘ dárek. Dostali novou informaãní bro-

Ïuru o nemocnici, kterou zdravotnické zafií-

zení pfiipravilo teprve nedávno a která slou-

Ïí klientÛm jako praktická pomÛcka a prÛ-

vodce. Je v ní fiada cenn˘ch informací o jed-

notliv˘ch oddûleních a také dÛleÏité kon-

takty a telefonní ãísla.

Veletrhu zdraví se zúãastnila specialistka na

léãbu chronick˘ch ran Miroslava Sedláková.

„Lidé se mohli seznámit s moderními v˘rob-
ky, které se pouÏívají k léãbû ran na na‰í chi-
rurgické ambulanci. Zájemci se mohli v této
oblasti poradit a získat pfiehled o materiá-
lech, které zlep‰ují prostfiedí v ránû a ury-
chlují její hojení,“ doplnila Marcela Matú‰Û.

Na akci se prezentovala také Transfúzní

sluÏba, a. s. 

Simona Souãková, tisková mluvãí
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Záfiijové vítání
·el jsem si k dûtem pro rozumy, ledacos z ráje je‰tû umí. (Fr. Halas)

Je poslední letní sobota odpoledne.

K budovû ZU· na Divadelní ulici se

sjíÏdûjí koãárky a v nich nejmlad‰í r˘-

mafiov‰tí obãané - pûkné zdravé dûti.

Slavnostnû obleãení rodiãe, babiãky,

dûdeãkové a celé rodiny. Fotoaparáty

a kamery jsou pfiichystány.

Slavnostní vítání dûtí a jejich zápis do

pamûtní knihy mûsta, kulturní pro-

gram, slavnostní projev, vystoupení

starosty mûsta, to v‰e bylo obsahem

sváteãního obfiadu.

Rodina bez dítûte je zvon bez srdce,

tak praví ãeské pfiísloví. Pfiivést na

svût dítû - malou, bezbrannou, zcela

na nás závislou, a pfiece tak dokona-

lou bytost - je jedním z lidsk˘ch pri-

vilegií. Je to v‰ak i celoÏivotní záva-

zek a poslání. A dítû potfiebuje pfiede-

v‰ím lásku. To si v‰ichni pfiítomní sil-

nû uvûdomovali.

Pozváno bylo 18 dûtí, z toho sedm by-

lo dívenek a 11 kluãíkÛ. Pfiejeme si,

aby v‰echny vyrÛstaly ve zdravé a sil-

né osobnosti a dûlaly v‰em jenom ra-

dost.

TakÏe: Vítejte, malí R˘mafiované!

Mareãku, Tomá‰ku, Nelinko, Jifiinko,

Nikolko, Karolínko, Dominiko,

Ondrá‰ku... Si

Proã jsem si ji vybrala?
Kamarádku Hanku âalovou

z R˘mafiova jsem si vybrala pro-

to, Ïe je upfiímná, spolehlivá, do-

káÏe ãlovûka podrÏet a vÏdy spl-

ní to, co slíbí, na 100 %.

Myslí‰, Ïe má‰ nyní vedle sebe

toho pravého muÏe a proã?
Vûfiím tomu, protoÏe láska hory

pfiená‰í a v mém pfiípadû to tak

prostû je.

Kdo to má podle tebe v Ïivotû
lehãí? Îena, nebo muÏ a z jaké-
ho dÛvodu?
Urãitû Ïena, ale krásná a chytrá,

která dokáÏe plnû vyuÏít sv˘ch

Ïensk˘ch zbraní. To potom muÏi

skáãou, jak ona píská.

KaÏdá matka má obavy o své dû-
ti, byÈ dospûlé. Tvoje dcera jezdí
sama na motorce a chce fiídit
kamion. Co ty na to?
Moje dcera se vÏdy ráda li‰ila.

Od 10 let hraje na bubny, vÏdy

mûla víc kamarádÛ neÏ kamará-

dek. Ve vztahu k motorkám a au-

tÛm jako takov˘m fiíká, Ïe je

„dcerou svého otce“.

Zaãíná‰ pracovat jako realitní
makléfika. Je to podle mého ná-
zoru velká dÏungle a pfieÏije ten
krvelaãnûj‰í a bezohlednûj‰í.

Má‰ taktiku, jak se svojí féro-
vostí pfieÏít?
Mám, ale je to tajné, kolegové

by mi ji ukradli.

Má‰ stále super figuru, jak se
udrÏuje‰ v kondici?
Dûkuji za poklonu, pomáhá mi

kosmetika s aloe a taky pohyb,

kdyÏ sháním nemovitosti k pro-

deji.

Îije‰ jiÏ mnoho let v R˘mafiovû,
kde myslí‰, Ïe to pro lidi fungu-
je lépe? V Bfiidliãné, nebo
v R˘mafiovû? A nebo pomalu
„zdechá pes“ v obou mûstech
souãasnû?
Podle mû jsou problémy v‰ude,

ale záleÏí na lidech, jestli toho

psa nechají zdechnout.

Vizitka:
Nej jídlo: jakékoliv, které uvafií

mÛj partner.

Nej pití: borÛvkov˘ likér od

Zdenky Kosíkové.

Nej politik: b˘val˘ prezident

Václav Havel.

Nej parfém: není pro mû dÛleÏi-

t˘, co mi voní, to vyzkou‰ím.

Nej film: Poslední rytífi.

Pfií‰tû: Hana âalová se bude ptát

EvÏenie Resnerové.

·tafeta
Známé osobnosti se ptají znám˘ch ãi nûãím pozoruhodn˘ch osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i ãte-

náfie. Spoleãnû s otázkami pfiedávají pomysln˘ ‰tafetov˘ kolík, kter˘ zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-

n˘mi ãi úplnû jin˘mi otázkami dal‰ího zajímavého ãlovûka.

ZdeÀka Kosíková se ptá Hany âalové

Zdravotnictví

Podhorská nemocnice se zúãastnila Veletrhu zdraví

Foto: Fotoateliér Drexler
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·kolství

Novinka v léãení obezity - liposukce bez modfiin a bolesti
Privátní rehabilitaãní stfiedisko

v R˘mafiovû jako jedno z mála

pracovi‰È v republice nabízí svû-

tovou novinku v redukci pod-

koÏního tuku neinvazivní pfií-

strojovou metodou zvanou Ultra

Contour. Zákrok

se provádí ambu-

lantnû, je bezbo-

lestn˘ a trvá asi

60 minut. V první

fázi dochází k roz-

bití podkoÏních

tukov˘ch bunûk

vysoce úãinn˘m

ultrazvukem a ve

druhé fázi je ult-

razvukovou dre-

náÏí uvolnûn˘ tuk

t r a n s p o r t o v á n

pfies mízní a cév-

ní systém do ja-

ter, kde je pfiiro-

zenû zmetaboli-

zován. V játrech

nezpÛsobí jednot-

liv˘ zákrok vût‰í

zátûÏ neÏ napfiíklad mastn˘ 

obûd. V prÛmûru se provádí 6 se-

zení s pfiestávkou 7-10 dnÛ 

s úbytkem 5-8 obvodov˘ch cen-

timetrÛ. ZáleÏí na zvolené partii

(bfiicho, boky, stehna). Doporu-

ãen˘ vûk je 20-60 let s BMI in-

dexem 25-35. Základní kontrain-

dikace jsou tûhotenství, kojení,

poruchy jater a ledvin. Ze zákro-

ku nevypl˘vají zvlá‰tní omezení,

je nutn˘ zv˘‰en˘ pfiíjem tekutin

a omezení tuku ve stravû.

Dal‰í nabídkou v oblasti estetické

medicíny je zcela unikátní biosti-

mulaãní pfiístrojová technologie

zvaná New Life, jiÏ roz‰ífiená

v Evropû, u nás teprve zaãínající,

slouÏící k formování celé postavy

dle pfiání pacienta se specifick˘-

mi programy na jednotlivé oblas-

ti tûla. Mezi nejvíce Ïádané patfií

posilování oslaben˘ch a ochab-

l˘ch svalÛ konãetin. V kombinaci

se ze‰tíhlovacími programy (lym-

fodrenáÏemi, konturováním) lze

dosáhnout rovnûÏ úbytku nad-

mûrného podkoÏního tuku jako

doplnûk k Ultra Contouru, ale

i samostatnû s vymodelováním

bfiicha a bokÛ, h˘Ïdí a stehen.

Dále nabízíme programy k for-

mování a zpevnûní poprsí, ke

zlep‰ení napûtí a pruÏnosti po-

koÏky s liftinkem obliãeje a krku

s eliminací vrásek za pomoci

„kouzeln˘ch“ elektrick˘ch ruka-

vic, rÛzné druhy elektromasáÏí na

nûkteré gynekologické poruchy,

bolestivé zádové syndromy aj.

Více informací na www.benefi-

cium.cz. Informace o léãbû a ob-

jednání na Privátním rehabilitaã-

ním stfiedisku na Hornomûstské

ulici 67 v R˘mafiovû. (Telefon:

554 230 582, mobil: 724 471

703; 603 839 090.)

MUDr. Petr Dolák

Prima pfiipravila novinky ve v˘uce
Leto‰ní ‰kolní rok zaãal na SSO· Prima, 

s. r. o., v R˘mafiovû netradiãnû. Zahájení ne-

probûhlo v sále ZU· v R˘mafiovû, ale pfiímo

v budovû ‰koly, kde byli studenti seznámeni

s novinkami a nov˘mi uãiteli pfiímo ve tfií-

dách.

Slavnostnû byli pfiivítáni studenti 1. roãníku

oboru Management a turismus, kter˘ch pfiije-

lo jedenadvacet z celé Moravy. Pfiivítal je fie-

ditel ‰koly Mgr. Pavel Nehera, vedoucí vy-

chovatelka Domova mládeÏe Ludmila

Axmanová a studentka 2. roãníku Martina

Nováková. Seznámili je nejen se ‰kolou

a Domovem mládeÏe, kde vût‰ina z nich bu-

de celé ãtyfii roky pob˘vat, ale také s mûstem

R˘mafiov.

Ve ‰kolním roce 2007/2008 bude na SSO·

Prima, s. r. o., R˘mafiov studovat ve studij-

ních oborech Vefiejnosprávní ãinnost

a Management a turismus celkem 202 ÏákÛ

vãetnû dálkového studia, a to v deseti tfií-

dách. Do ‰koly nastoupili noví uãitelé i fiada

externích pedagogÛ. Vedení ‰koly pfiipravuje

pro Ïáky devát˘ch tfiíd nov˘ studijní obor za-

mûfien˘ na techniku, kter˘ hodlá otevfiít ve

‰kolním roce 2008/2009, a postupnû utlumu-

je studijní obor Vefiejnosprávní ãinnost,

o kter˘ jiÏ není velk˘ zájem.

V pfií‰tím ‰kolním roce bude také vûnována

vût‰í pozornost praxi studentÛ, která je pro

nû velmi dÛleÏitá. âást praxe budou studenti

oboru Management a turismus vykonávat

v cestovní agentufie CEKA, která je souãástí

‰koly a na kterou si jiÏ r˘mafiov‰tí obãané

pomalu zvykají. Studenti pod vedením ve-

doucí agentury Hany âoupkové vydali v mi-

nulém roce fiadu propagaãních materiálÛ,

z nichÏ nûkteré slouÏí propagaci ‰koly, napfi.

Pexeso, díky nûmuÏ se Ïáci mohou názornû

seznámit se ‰kolou. Také materiál o obci

RyÏovi‰tû, vydan˘ ve spolupráci s tamním 

obecním úfiadem, stojí za pozornost. Dal‰í

projekty se budou zpracovávat bûhem ‰kol-

ního roku a CEKA hodlá navázat spolupráci

s dal‰ími obecními úfiady a organizacemi.

Studenti, ktefií zde vykonávají praxi, mají

práci ztíÏenou o to, Ïe musí na‰i oblast tepr-

ve poznávat a seznamovat se s ní. Vût‰ina je

posléze dobr˘mi propagátory mûsta

i JeseníkÛ.

V novém ‰kolním roce budou studovat na

SSO· Prima Ïáci ze v‰ech ãtyfi moravsk˘ch

krajÛ. Nejvíce studentÛ pochází z na‰eho

kraje, pfiijeli v‰ak i ze vzdálen˘ch míst, napfi.

z Hodonína, Hulína, Hole‰ova, Luhaãovic,

Petfivaldu, Ostravy, také z okolních b˘val˘ch

okresních mûst, napfi. ze Zábfiehu, ·umperku,

Prostûjova, Pfierova, Opavy, Jeseníku,

Hranic, Kojetína, Litovle, Javorníku a dal-

‰ích. Z na‰eho okresu pak pfiijeli studovat Ïá-

ci z Bruntálu, Vrbna pod Pradûdem,

Moravského Berouna, Osoblahy, Horního

Bene‰ova a dal‰ích míst. Zastoupeno je tedy

asi 40 rÛzn˘ch mûst a obcí. Doufejme, Ïe se

studentÛm na‰e mûsto bude líbit a Ïe zde na-

jdou nové pfiátele. ¤editelství ‰koly

Úsmûvnû

âichám, ãichám ãlovûãinu...
Máme dvû oãi, abychom lépe vi-

dûli, dvû u‰i, abychom lépe sly‰e-

li, ale jen jeden jazyk, to abychom

zbyteãnû nemluvili, a taky jeden

nos, abychom ho do niãeho nestr-

kali. Ale nemít ãich, coby zvlá‰tní

smyslovou vadu, nám mÛÏe zpÛ-

sobit znaãné potíÏe. Neucítíme 

unikající plyn, koufi, kvalitu vína,

nepoznáme, zda kou‰eme do jabl-

ka ãi fiepy. Bez vÛnû by byl poÏi-

tek z dobrého jídla slab‰í. (Zase by

se snadnûji hublo.) Brit‰tí vûdci

tvrdí, Ïe i spermie cítí.

Co v‰echno mÛÏe vonût? Ráno 

otevfiete okno - ranní svûÏí

vzduch, kuchyní uÏ voní ãerstvá

káva, na stole kvûtiny, v koupelnû

vÛnû ãistoty, oblíbeného parfému,

vypraného prádla. VÛnû proslunû-

ného lesa, pofiezaného dfieva, pa-

seka se sedmibarevn˘m kvítím, 

ovoce, kofiení, léãivé bylinky, vá-

noãní stromek i cukroví, smaÏená

cibulka, grilovaná dobrota...

I ãerstvû porytá zahrádka, tedy hlí-

na, voní, posekaná tráva, pryskyfii-

ce, lípa a jasmín a jahody a ... Víte,

jak dlouh˘ by mohl b˘t v˘ãet?

VÛnû zdravého a ãistého dûÈátka

lahodí Ïenám i muÏÛm.

Moderní vûda nabízí unikátní

moÏnost v˘voje „dokonal˘ch vÛ-

ní“. Realitní agenti nûkdy parfé-

mují interiéry domÛ, nejvíce pr˘

zabírá slabá vÛnû domácího peãi-

va. Supermarkety ‰ífií vÛni máty,

vanilky nebo tfie‰nû rovnou za po-

moci klimatizace.

Dá se fiíci, Ïe vÛnû je jenom krás-

ná. Les voní po houbách právû

v tûchto dnech.

Jediné se nám nelíbí. KdyÏ nûko-

mu nevoní práce. Si

Foto: archiv rehabilitace MUDr. Petra Doláka
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Pfiipomínáme si

Osadní v˘bory informují

70. v˘roãí úmrtí Tomá‰e Garrigua Masaryka
âtrnáctého záfií jsme si pfiipomenuli sedmde-

sát let od smrti prvního ãeskoslovenského

prezidenta Tomá‰e Garrigua Masaryka.

Tomá‰ Garrigue Masaryk se narodil 7. bfiezna

1850 v Hodonínû a zemfiel 14. záfií 1937

v Lánech. Byl prvním ãeskoslovensk˘m pre-

zidentem, vûdcem, filozofem, pedagogem,

politikem a Ïurnalistou. Masaryk se narodil

v chudé rodinû. Po absolvování ãejkovické

‰koly a reálky v Hustopeãích chvíli praktiko-

val v hodonínské ‰kole a posléze se uãil zá-

meãníkem ve Vídni. Obou ãinností zanechal

a nastoupil jako poduãitel hustopeãské reálky

a zaãal se pfiipravovat k studiu na gymnáziu.

Jeho nepfiíli‰ majetní rodiãe (otec pracoval ja-

ko ãeledín a posléze dráb, matka jako ku-

chafika v pansk˘ch sluÏbách) ho nemohli na

studiích vydrÏovat. Proto se od 15 let Ïivil

sám jako domácí uãitel dûtí bohat˘ch rodiãÛ.

Po maturitû ve Vídni zaãal studovat filozofic-

kou fakultu.

Bûhem studia se seznámil s Franzem Brenta-

nem a rodinou Rudolfa Schlessingra, jehoÏ

syna vyuãoval. Na prázdninové cestû s mla-

d˘m Schlessingrem, uÏ po absolutoriu, se se-

známil s Charlottou Garrigue, dcerou new-

yorského podnikatele. 10. srpna 1877 byli za-

snoubeni. Získání docentury z filozofie po-

zdrÏelo sÀatek do 15. bfiezna 1878. Po celou

dobu studia byl Masaryk literárnû ãinn˘, na-

psal mnoho studií a odborn˘ch statí. V letech

1879 aÏ 1880 se stal otcem Alice a Herberta.

Po rozdûlení Univerzity Karlo-Ferdinandovy

na ãeskou a nûmeckou ãást pfiijel Masaryk do

Prahy, aby zde pfiedná‰el. V ãeském prostfiedí

si vytvofiil mnoho odpÛrcÛ sv˘m kontroverz-

ním pfiístupem ke studentÛm

a vykládanému tématu a názory

na katolickou církev. Masaryk

z protestantsk˘ch pozic kritizo-

val nûkteré vlastnosti církve.

Vidûl nutnost náboÏenství pro

moderní spoleãnost, ale poÏa-

doval po katolictví radikální re-

formu. Masaryk pfiijel do Prahy

jako uznávan˘ filosof a získal

si mnoho pfiátel mezi sv˘mi

studenty a pozdûji i v okruhu li-

dí kolem revue Athenaeum,

kterou sám zaloÏil.

Spor o pravost rukopisu Krá-

lovédvorského a Zelenohor-

ského se stal celonárodní afé-

rou. Masaryk se postavil za je-

jich nepravost a pro velkou ãást

nacionalistÛ byl vlastizrádcem.

Zaãal pracovat na poli politiky.

Zde na‰el spolupracovníky

v Josefu Kaizlovi a Karlu

Kramáfiovi a formuloval nov˘

politick˘ smûr, kter˘ prosazo-

val „pfiesné vûdecké poznávání

vûcí proti romantické fantasti-

ce“ - realismus. Revue „âas“ se

stala tribunou realistÛ, v níÏ

pfiedávali své názory a postoje

pomûrnû úzkému okruhu vefiej-

nosti. Koncem roku 1890 byli pfiijati do mla-

doãeské strany, na jafie 1891 získali mandáty

do fií‰ské rady (celorakouského parlamentu)

a v prosinci 1891 byl Masaryk zvolen do

zemského snûmu. Pozdûji svou dal‰í politic-

kou kariéru pfieru‰il. Jednou z pfiíãin byla

skuteãnost, Ïe se mu rodina rozrostla o dal‰í

dvû dûti - Jana a Olgu.

I nadále byl literárnû ãinn˘. Napsal mnoho

studií i vûdeck˘ch statí, inicioval vznik

Ottova slovníku nauãného a také psal ãlánky

do odborn˘ch ãasopisÛ, jako byly „Na‰e do-

ba“, nebo do novin „âas“, na jejichÏ vzniku

se aktivnû podílel.

Masaryk na âe‰ích odsuzoval omezen˘ roz-

hled a okruh zájmÛ. Pfiíãil se mu ãesk˘ naci-

onalismus, kter˘ vycházel jen ze slepé nená-

visti ke v‰emu nûmeckému, a nedobfie nesl

rozrÛstající se antisemitismus. Jeho aktivita

v roce 1899, kdy se zasazoval o obnovení

procesu s Ïidem Hilsnerem, kter˘ byl odsou-

zen za rituální vraÏdu mladé âe‰ky, to ostat-

nû dokázala. Masaryk byl hluboce vûfiící ãlo-

vûk, pfiesto uvítal vznik Volné my‰lenky, kte-

rou vnímal pfiedev‰ím jako antiklerikální

hnutí.

Za první svûtové války Masaryk zaujal stano-

visko nezávislosti ãeského národa a jeho vy-

stoupení ze svazku Rakouska-Uherska. Ve

své knize „Nová Evropa: Stanovisko slovan-

ské“ ospravedlÀuje boj proti monarchii, nut-

nost lep‰ího státoprávního uspofiádání ve v˘-

chodní Evropû a dokonce pfiedjímá i nûkteré

aspekty budoucí spolupráce mezi státy

Evropy, eventuelnû i ve formû federace de-

mokratick˘ch státÛ.

K dosaÏení politické samostatnosti bylo ne-

zbytné zviditelnit ãesk˘ národ a pfiesvûdãit

státníky velmocí o potfiebnosti a uÏiteãnosti

samostatného ãeského státu. Nejprve ode‰el

do Îenevy. Pozdûji spolu s Bene‰em odjeli

do Francie, kde se k nim pfiipojil Milan

Rastislav ·tefánik. V záfií 1915 odjel Masa-

ryk do Lond˘na a situaci ve Francii svûfiil

Bene‰ovi. Po únorové revoluci pfiesídlil do

Ruska, kde dal podnût k sestavení samostat-

n˘ch legií z ãesk˘ch a slovensk˘ch pfiebûhlí-

kÛ a zajatcÛ. KdyÏ do války vstoupily USA,

vydal se pfies Dáln˘ V̆ chod do Spojen˘ch

státÛ, aby zde pÛsobil na prezidenta Wilsona,

kter˘ do té doby po válce hodlal zachovat ra-

kouskou monarchii, byÈ národnû svobodnou.

V Americe zorganizoval velkou pfiesvûdão-

vací kampaÀ mezi americk˘mi âechy a Slo-

váky na podporu samostatného státu. âesko-

slovensko bylo uznáno za samostatn˘ stát

a Masaryk byl 14. listopadu 1918 zvolen prv-

ním prezidentem. 24. kvûtna 1934 jím byl

zvolen poãtvrté a naposledy i pfies ‰patn˘

zdravotní stav. 14. prosince 1935 abdikoval

ze zdravotních dÛvodÛ a zÛstal na zámku

v Lánech. KdyÏ „tatíãek Masaryk“ zemfiel,

pro jeho obdivovatele zemfiel symbol morál-

ní velikosti a velké autority. Jeho heslo bylo:

„Nebát se a nekrást.“

Masaryk byl oznaãen za „prezidenta Osvo-

boditele“ a je‰tû za jeho Ïivota byl pfiijat zá-

kon „Masaryk se zaslouÏil o stát“, znám˘ téÏ

jako Lex Masaryk. Masarykova osoba b˘vá

spojována pouze s obdobím první republiky,

aãkoli znaãnou ãást svého díla vykonal jiÏ

pfied ní.

zdroj: www.panovnici.cz

Ohlédnutí za knedlíkiádou
Osadní v˘bor Ondfiejov dûkuje sponzoru DKS, s. r. o., panu Josefu Strakovi z Prahy, rodákovi z Ondfiejova, kter˘ nám pfiispûl dárky do

tomboly na akci Letní podveãer se soutûÏí v pojídání knedlíkÛ. AneÏka Továrková, osadní v˘bor Ondfiejov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT16/2007

8

Jak se Ïije v R˘mafiovû ...

psÛm
V den svátku sv. Franti‰ka z Assisi (4. fiíjna),

kfiesÈanského svûtce proslulého mimo jiné

kladn˘m vztahem ke zvífiatÛm, se slaví

i Mezinárodní den ochrany zvífiat. Je to pfií-

leÏitost vûnovat pozornost vztahu ãlovûka

k ostatním Ïiv˘m tvorÛm, zvlá‰tû k tûm,

s nimiÏ Ïijeme v nejtûsnûj‰ím souÏití.

Pomineme-li nejrÛznûj‰í synantropní Ïivoãi-

chy, o jejichÏ blízkost zase tolik nestojíme,

dostaneme se ke kategorii tzv. domácích

mazlíãkÛ. Tím nejznámûj‰ím, nejãastûj‰ím

a nejstarobylej‰ím je pes.

„Pejskafiení“ patfií k nejoblíbenûj‰ím koníã-

kÛm civilizované spoleãnosti. Pro nûkoho

pes znamená milého spoleãníka, pro dal‰ího

spolehlivého hlídaãe nebo pomocníka pfii

práci, pro jiného módní doplnûk ãi kompen-

zaci vlastního pocitu ménûcennosti. O dvoja-

kosti lidského pfiístupu ke psÛm svûdãí pofie-

kadlo Pes - nejlep‰í pfiítel ãlovûka, ale i fakt,

Ïe zákon definuje psa jako vûc.

Vlastnit psa znamená kromû jiného zodpo-

vûdnost a povinnosti. Nûkteré z nich, jako je

slu‰né zacházení se psem, péãe o jeho zdraví

ãi adekvátní v˘cvik ponechává ãeská spoleã-

nost na starost morálce, jiné v‰ak pfiesnû vy-

mezuje a vyÏaduje. Tak jsou napfiíklad pfies-

nû dána pravidla pohybu psa po ulicích a ve-

fiejn˘ch prostranstvích. V R˘mafiovû o nich

hovofií vyhlá‰ka ã. 10/2005, o udrÏování ãis-

toty ulic, vefiejn˘ch prostranství, vefiejné ze-

lenû a o zabezpeãení místních záleÏitostí ve-

fiejného pofiádku na území mûsta R˘mafiova

(celá vyhlá‰ka je pfiístupná na webov˘ch

stránkách mûsta czech.rymarov.cz). âlánek 2

této vyhlá‰ky fiíká, Ïe pes se musí po mûstû

pohybovat vÏdy v doprovodu ãlovûka, a to

v mûstské památkové zónû a parcích na vo-

dítku a s náhubkem, na ostatních vefiejn˘ch

prostranstvích na vodítku nebo s náhubkem

a ve vzdálenosti max. 15 metrÛ od zodpo-

vûdné osoby. Na dûtská hfii‰tû, pískovi‰tû,

vefiejná sportovi‰tû, do areálu nemocnice,

hfibitova a vodních nádrÏí Edrovice a Harra-

chov nesmí pes vÛbec vkroãit. (Pfiílohou této

vyhlá‰ky je mapka, která barevnû vyznaãuje

v‰echna zmínûná území.)

Pravidla pohybu psa po mûstû definuje mûst-

ská vyhlá‰ka, pravidla jeho pohybu mimo

mûsto, konkrétnû v honitbû, která v pfiípadû

R˘mafiova zaãíná bezprostfiednû za hranicí

mûsta, zmiÀuje zákon 449/2001 Sb., o mys-

livosti. Ten uvádí ve stanovách oprávnûní

myslivecké stráÏe, Ïe smí „usmrcovat v ho-
nitbû toulavé psy, ktefií mimo vliv svého ve-
doucího ve vzdálenosti vût‰í neÏ 200 m od
nejbliÏ‰í nemovitosti slouÏící k bydlení pro-
následují zvûfi; pokud je tato nemovitost
umístûna na oploceném pozemku, poãítá se
vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnûní
se nevztahuje na psy ovãáck˘ch a loveck˘ch
plemen, na psy slepecké, zdravotnické, zá-
chranáfiské a sluÏební. (...) Myslivecká stráÏ,
která usmrtila psa (...), je povinna o tom ne-
prodlenû informovat jeho vlastníka, pokud je

znám˘, a sdûlit mu místo usmrcení zvífiete
a popfiípadû jej na toto místo doprovodit.“
Právo vlastnit psa na území mûsta R˘mafiova

a v jeho místních ãástech je zpoplatnûno.

V˘‰i místních poplatkÛ uvádí vyhlá‰ka 

ã. 11/2005, o místních poplatcích, která ob-

sahuje také v˘ãet pfiípadÛ, kdy je majitel psa

od poplatku osvobozen (nevidomí, s tûÏk˘m

zdravotním postiÏením, cviãitelé psÛ, majite-

lé sluÏebních a záchranáfisk˘ch psÛ, myslivci

nebo hasiãi) ãi platí sníÏenou ãástku (osoby

pobírající invalidní, starobní, vdoveck˘ ãi

vdovsk˘ dÛchod). Nejvy‰‰í ãástku platí cho-

vatelé, ktefií Ïijí v bytov˘ch domech

v R˘mafiovû a mají více psÛ - za jednoho psa

platí 840 Kã roãnû a za kaÏdého dal‰ího 

1500 Kã roãnû. V̆ ‰e poplatku se pfiitom fiídí

místem trvalého pobytu majitele psa, takÏe

obyvatel bytu v panelovém domû platí nej-

vy‰‰í sazbu i pfiesto, Ïe svého psa chová na

zahrádce. (Plné znûní vyhlá‰ky i s tabulkou

poplatkÛ lze najít na webov˘ch stránkách

mûsta.) Finanãní odbor MûÚ R˘mafiov evi-

duje 693 majitelÛ psÛ (nûktefií ov‰em vlastní

více psÛ a ne v‰ichni drÏitelé psÛ své svûfien-

ce úfiadu nahlásí, takÏe toto ãíslo neodpovídá

skuteãnému poãtu psÛ Ïijících na území

R˘mafiova). Za loÀsk˘ rok vybral finanãní

odbor od registrovan˘ch majitelÛ psÛ cca

167 tisíc Kã, které putovaly do mûstského

rozpoãtu.

K povinnostem majitelÛ psÛ patfií kromû ji-

ného i udrÏování ãistoty vefiejn˘ch prostran-

ství, tedy sbírání psích exkrementÛ. V ãeské

spoleãnosti v‰ak tato hygienická zásada pfií-

li‰ zakofienûna není, mûstské parky i men‰í

travnaté plochy jsou stále plné anonymních

bobkÛ a nemûní na tom pfiíli‰ ani umisÈování

„psích“ popelnic ãi pfiidûlování sáãkÛ - ty

dostávají r˘mafiov‰tí majitelé psÛ na finanã-

ním odboru MûÚ pfii hotovostní platbû po-

platku za psa.

Dal‰í povinností danou zákonem je pravidel-

né oãkování psÛ proti vzteklinû. Vzteklina

ov‰em není jedin˘m váÏn˘m onemocnûním,

které mÛÏe psy, potaÏmo jejich chovatele po-

stihnout. Stejnû závaÏn˘mi chorobami jsou

psinka, parvoviróza, virová hepatitida, lepto-

spiróza, Lymská borelióza ãi tetanus ad.

Veterináfii v souãasnosti nabízejí nûkolik typÛ

kombinovan˘ch vakcín, které mohou pfii pra-

videlném oãkování psa i jeho okolí ochránit.

Veterinární ambulance, zaji‰Èující zdravotní

péãi o psy a dal‰í domácí zvífiata, jsou

v R˘mafiovû dvû, obû jsou otevfieny kaÏd˘

v‰ední den odpoledne, jedna z nich nabízí

pohotovostní sluÏbu (telefonní ãíslo je uve-

deno na dvefiích ambulance). Kromû toho

mají majitelé psÛ v R˘mafiovû k dispozici nû-

kolik specializovan˘ch prodejen s krmivy

a dal‰ími chovatelsk˘mi potfiebami. Ve mûs-

tû a jeho blízkém okolí fungují také dva ky-

nologické kluby, jeden ve Staré Vsi (zaloÏen

1998, pfiedseda Pavel Chaloupek, www.zko-

staraves.estranky.cz), druh˘ v R˘mafiovû (za-

loÏen 1948). Jeho pfiedseda Jifií Koudela

(kontakt: 605 542 563) vede v Dobfieãovû Psí

‰kolu, která nabízí v˘cvik psÛ ke sportovním

i záchranáfisk˘m úãelÛm, ale i pfiev˘chovu

nevhodného chování psÛ.

SouÏití psÛ a lidí ve mûstû má své kladné

i záporné stránky. Situace ãtyfinoh˘ch miláã-

kÛ se jeví jinak chovatelÛm, jinak mysliv-

cÛm nebo mûstsk˘m stráÏníkÛm, jinak vete-

rináfiÛm ãi ochráncÛm zvífiat. Jak vypadá 

v oãích samotn˘ch psÛ, se dozvíme tûÏko.

MÛÏeme snad alespoÀ srovnat nûkolik typÛ

jejich Ïivotních stylÛ.

Ëapka (7 let), ãistokrevná hladkosrstá jezevãice

pocházející ze Svûtlé Hory, Ïije s majiteli v tfií-

pokojovém bytû v panelovém domû v centru

R˘mafiova (majitelka pobírá invalidní dÛchod,

takÏe platí sníÏen˘ místní poplatek 180 Kã roã-

nû). V pfiedsíni má Ëapka podomácku vyrobe-

nou boudiãku, ale nejradûji spává v manÏelské

posteli v loÏnici. K odpoãinku si mÛÏe vybrat

je‰tû kfieslo v pfiedsíni nebo gauã v ob˘vacím

pokoji. Je to zkrátka ãlen rodiny.

âtyfiikrát dennû jde na procházku a údajnû si

podle ní lze nafiídit hodinky. Ráno si ráda po-

spí, na první venãení vyráÏí v devût. Dal‰í pat-

náctiminutová procházka následuje ve dvû,

tfietí v ‰est a poslední mezi devátou a desátou

veãer. Majitelé po ní bûhem procházky vÏdyc-

ky uklízejí a vyuÏívají k tomu mimo jiné sáã-

ky, které jim pfiidûluje mûstsk˘ úfiad. Ëapka

chodí svÛj obvykl˘ okruh v blízkosti sídli‰tû,

kde bydlí, vÏdy na vodítku. Nûkolikrát t˘dnû

ji páníãci vyvezou probûhnout na louku za

mûstem.

Vût‰inu svého ãasu fenka tráví ve spoleãnosti

sv˘ch lidí, ktefií ji opou‰tûjí jen v nejnutnûj-

‰ích pfiípadech a ne déle neÏ na tfii hodiny. Na

del‰í cesty berou Ëapku s sebou, coÏ pfii její

skladnosti není problém. KvÛli své drobné tû-

lesné konstituci a choulostivosti se na podzim

obléká do pleteného roláku a v zimû do ‰us-

Èákového obleãku s koÏí‰kem. KdyÏ mrzne,

páneãci jí namaÏou tlapky speciální mastí.

Ëapka pr˘ bytostnû nesná‰í vodu, takÏe kdyÏ

pr‰í, nikdo ji na procházku nedostane.

Ve stravû Ëapky pfievaÏují kvalitní granule,

doplnûné dvakrát t˘dnû o syrové hovûzí a va-

fiené kufiecí maso. Miluje ov‰em i sladká ja-

blka a psí pamlsky.
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Ëapka není vycviãená, na zavolání pfiibûhne,

ale povely sedni, lehni, pfiines apod. jsou jí

neznámé. Je zato velk˘ mazel, nicménû jen

k domácím. K náv‰tûvám zpoãátku hlasitû

projevuje nedÛvûru, posléze je v‰ak obvykle

zaãne akceptovat, a pokud k nim pojme dÛ-

vûru, nechá se hladit. Její majitel o ní fiíká, Ïe

je to typick˘ panelákov˘ pes. Ideální typ do

bytu. Ke spokojenosti jí staãí deka, do které

se mÛÏe jakoÏto norník zahrabávat, pár hra-

ãek a spoleãnost lidí.

Bobík alias Boby von Bahnhof (odhadem 

3 roky), kfiíÏenec, v jehoÏ Ïilách moÏná ko-

luje krev jezevãíka a mastifa, Ïije na zahradû

rodinného domku na okraji mûsta (majitelé

za nûj platí 400 Kã roãnû). Má svou boudu,

v níÏ pfieb˘vá celoroãnû, do domu nesmí.

Majitelé si jej pfiivezli z Horní Mûsta, k do-

mu a dûtem, v dobû, kdy s nimi uÏ nûkolik let

Ïil kocour. Kocour i pes mají svá teritoria

a sobû navzájem se vyh˘bají.

Bobík tráví vût‰inu ãasu na zahradû, aÈ sám

jako hlídaã, nebo se sv˘mi lidmi jako spolu-

hráã a mazel. KaÏd˘ den vyráÏí s nûk˘m

z rodiny na procházku na louku za mûstem

nebo do mûsta, nûkdy bohuÏel i sám, kdyÏ

nûkdo ‰patnû zavfie branku. V ten moment se

jej rodina vydá hledat, v obavû, aby jej ne-

srazilo auto.

Bobík není cviãen˘, ale svého pána poslou-

chá. Je hrav˘ a pfiátelsk˘, coÏ mu ov‰em ne-

brání plnit roli hlídaãe oznamujícího hlasi-

t˘m ‰tûkotem pfiítomnost jakékoliv cizí oso-

by poblíÏ domu a zahrady. Je odoln˘, zvládá

i tuhé r˘mafiovské zimy. Jí pfiedev‰ím maso

z konzerv pro psy, granule mu nechutnají,

zato má rád zmrzlinu. Nejvíc ze v‰eho milu-

je chvíle, kdy mÛÏe b˘t spoleãnû se sv˘mi

lidmi.

Frost ze Slovanského domu (4,5 roku), ãisto-

krevn˘ nûmeck˘ ovãák, pochází ze

·ternberku. Îije na vesnici nedaleko

R˘mafiova, v kotci. K dispozici má v˘bûh na

pozemku sv˘ch majitelÛ, ktefií se vûnují cho-

vu a v˘cviku sluÏebních psÛ (jsou osvoboze-

ni od místního poplatku za psy).

Frost je preciznû vycviãen˘ pes, nositel mno-

ha ocenûní a zkou‰ek, napfi. Zkou‰ky v‰e-

stranného v˘cviku 1. a 2. stupnû, Meziná-

rodní zkou‰ky IPO 1. - 3. stupnû, Meziná-

rodní zkou‰ky záchranáfisk˘ch psÛ 2. stupnû,

Mezinárodní zkou‰ky SchH/VPG 1. stupnû,

která se udûluje v Nûmecku, atd. Tyto zkou‰-

ky jsou dokladem Frostovy absolutní poslu‰-

nosti, schopnosti stopovat v terénu a obra-

náfisk˘ch schopností.

Frostov˘ch kvalit jeho pán vyuÏívá ke spor-

tovním úãelÛm. Úãastní se s ním fiady kyno-

logick˘ch soutûÏí, ãasto úspû‰nû. Stejnû jako

jeho v˘cvik dÛkladnû prom˘‰lí jeho stravu,

kterou tvofií kvalitní granule (pro lep‰í tráve-

ní vlhãené), 2x t˘dnû obohacené syrov˘mi

vejci pro lesk srsti, a vitamínové doplÀky.

Majitel Frosta tvrdí, Ïe základní podmínkou

dobrého souÏití ãlovûka a psa je v˘bûr vhod-

ného plemene, které nesmí odpovídat mód-

ním vlnám. Sám si k chovu zvolil plemeno,

které bylo vy‰lechtûno ke sluÏebním úãelÛm,

má smysl pro povinnost, je silné, houÏevna-

té, hravé, tvárné, pfiizpÛsobivé nejen klima-

tick˘m v˘kyvÛm, ale i zmûnám majitelÛ.

Tito psi mohou b˘t dobr˘mi obranáfii a záro-

veÀ plnit úlohu záchranáfisk˘ch psÛ.

Nûmeck˘ ovãák je podle jeho slov pleme-

nem univerzálních pracovních psÛ, ktefií,

jsou-li dobfie vedeni, nejsou nebezpeãní.

Vztah Frosta a jeho pána je velmi tûsn˘, in-

tenzivní, vymezen˘ jasn˘mi pravidly, díky

nimÏ mÛÏe fungovat ke spokojenosti obou.

Fenka kfiíÏence Besy (odhadem 3 - 4 roky) je

dokladem toho, Ïe ne v‰echny pfiípady vzta-

hu ãlovûka a psa jsou tak idylické ãi uvûdo-

mûlé jako v pfiedchozích pfiípadech. Besy by-

la nalezena jako ‰tûnû v pfiíkopu u silnice na

ulici 8. kvûtna a odchycena stráÏníky mûst-

ské policie. Dal‰í postup byl u ní tent˘Ï jako

u v‰ech volnû pobíhajících psÛ, jejichÏ od-

chytávání je jednou z povinností mûstsk˘ch

stráÏníkÛ. Besy nemûla Ïádnou identifikaãní

známku, takÏe najít jejího majitele bylo

prakticky nemoÏné. Byla proto doãasnû 

umístûna v kotci a hledal se pfiípadn˘ zájem-

ce, kter˘ by se jí ujal.

Velká ãást psÛ, které mûstská policie v uli-

cích R˘mafiova a obcí, které mají

s R˘mafiovem smlouvu o zaji‰Èování vefiejné-

ho pofiádku, odchytne, se vrací majitelÛm. Ti

jsou dohledáni prostfiednictvím identifikaã-

ních známek nebo na základû dfiívûj‰ích pfií-

padÛ (podle slov stráÏníka ZdeÀka Sedláãka

policisté uÏ vût‰inu majitelÛ znají) a pokuto-

váni aÏ 1000 korunami. Pro nûkteré není po-

kuta dostateãn˘m trestem a jejich psi se ob-

jevují bez dohledu v ulicích opakovanû.

V pfiípadû, Ïe majitel není nalezen ani se sám

nepfiihlásí, hledá mûstská policie ve spolu-

práci s veterináfii nového majitele. Zatím se

jim podafiilo umístit na ãtyfiicet psÛ, nejen

v R˘mafiovû, ale i do okolních obcí. To byl

i pfiípad Besy, z níÏ se stal hlídací pes na

âistírnû odpadních vod v R˘mafiovû. Stará se

tu o ni obsluha ãistírny. Besy má svÛj kotec,

dostává potravu (granule a zbytky ze ‰kolní

jídelny), má voln˘ pohyb po areálu ãistírny

a funkci - upozorÀuje na kaÏdou cizí osobu,

která se pfiiblíÏí.

Její pfiípad se dá povaÏovat za pfiíbûh s rela-

tivnû ‰Èastn˘m koncem. AlespoÀ ve srovnání

s mnoh˘mi jin˘mi. Mûstská policie R˘mafiov

fie‰ila v loÀském roce bezmála 60 pfiípadÛ

poru‰ování vyhlá‰ky o vefiejném pofiádku

v souvislosti s voln˘m pohybem psÛ a zne-

ãi‰Èováním vefiejn˘ch prostranství psy.

Polovinu tûchto pfiípadÛ stráÏníci fie‰ili napo-

menutím, jeden pfiípad byl fie‰en ve správním

fiízení, na pokutách mûstská policie vybrala

5200 Kã. Ne kaÏdého volnû pobíhajícího psa

se jí v‰ak podafií odchytit a ne u kaÏdého ob-

jeveného uprchlíka to jde snadno. Nûkdy si

musí stráÏníci pomoci odchytov˘mi tyãemi

ãi narkotizaãní stfielou, jeden pes byl dokon-

ce usmrcen.

Hlavním problémem mûstské policie je v‰ak

absence psího útulku v R˘mafiovû ãi jeho blíz-

kém okolí. I ty vzdálenûj‰í jsou obvykle plné.

Mûstská policie disponuje provizorním kot-

cem, kter˘ mÛÏe slouÏit jen jako doãasné v˘-

chodisko z nefie‰itelné situace. Aktuálnû v nûm

pob˘vají dva psi, ktefií stále ãekají na pána.

Tentokrát jsme se na‰ich respondentÛ, repre-

zentantÛ poãetné psí komunity, neptali, jak

se jim Ïije v R˘mafiovû. Za nûmé tváfie hovo-

fiili jejich chovatelé, kynologové, stráÏníci

i veterináfii. Názor, kter˘ zaznûl z úst MVDr.

Jaromíra ·picery, v‰ak na titulní otázku od-

povídá asi nejpfiiléhavûji: „PsÛm se Ïije tak,
jak jim to umoÏní jejich majitelé.“

Za odpovûdi v‰em dotázan˘m
a pózování pro fotografie jejich svûfiencÛm

dûkuje ZN

Foto: archiv Jifiího Koudely
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Opilá dívka
skonãila v nemocnici

Pro trestn˘ ãin podávání alkoho-

lick˘ch nápojÛ mládeÏi byl obvi-

nûn 43let˘ muÏ z Bfiidliãné.

Provinil se tím, Ïe 9. ãervence

prodal mladistv˘m dívkám (16

a 17 let) dvû pÛllitrové láhve

vodky. Dívky byly v obchodû

v doprovodu sv˘ch kamarádek,

se kter˘mi pak alkohol konzu-

movaly. U jedné z dívek do‰lo

k intoxikaci alkoholem (1,8 pro-

mile). Dívku musela o‰etfiit

Rychlá záchranná sluÏba Bruntál

a poté byla hospitalizována.

Pozor na smyky
Vzhledem k poãasí a mokr˘m
vozovkám zaznamenala policie
v posledních dnech zv˘‰en˘
poãet nehod, jejichÏ pfiíãinou
byl smyk. ¤idiãi dostateãnû ne-
pfiizpÛsobují rychlost a zpÛsob
jízdy povrchu vozovky a konãí
v pfiíkopech ãi stromech podél
cest.
Naposled takto havarovala 6. zá-

fií 21letá fiidiãka vozidla Honda

mezi obcemi Václavov u Brun-

tálu a Malá ·táhle. Pfii prÛjezdu

zatáãkou dostala smyk, nezvlád-

la fiízení a vyjela mimo silnici.

Na autû vznikla ‰koda za 50 ti-

síc Kã, havárie navíc po‰kodila

notebook za 25 tisíc Kã pfievá-

Ïen˘ v autû. Mladá fiidiãka utr-

pûla pohmoÏdûniny. Za pfiestu-

pek zaplatila na místû blokovou

pokutu.

Vloupal se do bufetu
na nádraÏí

Neznám˘ pachatel se 10. záfií

v noci vloupal do restaurace ry-

chlého obãerstvení na OkruÏní

ulici v R˘mafiovû. Vykopl dvefie

a vylomil spodní ãást v˘herního

automatu. Ze zásobníkÛ na ko-

vové mince odcizil 2 000 Kã.

Po‰kozením dvefií zpÛsobil ‰ko-

du za 7 500 Kã. Místo ãinu 

opustil podle stopy vypracované

sluÏebním psem smûrem na tfiídu

HrdinÛ. Vloupání ‰etfií r˘mafiov-

‰tí policisté.

Rekonstruované
stfiedisko vykradeno

·kodu za témûfi 80 tisíc Kã zpÛ-

sobil neznám˘ pachatel v noci

z 10. na 11. záfií pfii vloupání do

budovy rekonstruovaného b˘-

valého kulturního stfiediska

v Malé Morávce. Zlodûj vypá-

ãil dvefie a odcizil nesmontova-

n˘ nábytek (dvû ‰atní skfiínû

a tfii skfiíÀky s ‰uplíky), kter˘

byl uloÏen na chodbû. Odnesl si

rovnûÏ pro‰ívanou bundu, nej-

rÛznûj‰í pracovní náfiadí a ma-

teriál.

Pfii poãítaãovém
turnaji zmizel notebook
Kuriózní krádeÏ se udála bûhem

mezinárodního turnaje v poãíta-

ãov˘ch hrách, kter˘ se uskuteã-

nil v SVâ R˘mafiov. Neznám˘

pachatel 9. záfií ráno odcizil

z jednoho ze stolÛ v sále SVâ

notebook. Pfiístroj v hodnotû 25

tisíc Kã patfiil 20letému hráãi. Po

celou dobu konání turnaje byla

budova volnû pfiístupná hráãÛm

i divákÛm. Na místû se bûhem

turnaje nacházela více jak stovka

osob.

Pfiepadl benzínku
se zbraní v ruce

K závaÏnému trestnému ãinu

do‰lo 13. záfií mezi 23,40 -

23,50 na benzinové ãerpací sta-

nici v Janovicích. Neznám˘

muÏ pfiepadl 47letou obsluhují-

cí stanice, kterou se stfielnou

zbraní v ruce vyzval, aby mu

vydala ve‰kerou finanãní hoto-

vost z pokladny. Pracovnice

z obavy o svÛj Ïivot poslechla

a vydala pachateli ãástku ve v˘-

‰i necel˘ch 12 tisíc Kã.

Policisté k popisu pachatele

získali tyto informace: ‰tíhl˘

muÏ, vysok˘ asi 165 - 170 cm,

obleãen˘ v tmavû modré miki-

nû s kapucí, kterou mûl nasaze-

nou na hlavû, na oãích mûl ãer-

né br˘le a hovofiil plynule ães-

ky bez pfiízvuku. Po pachateli
pátrají bruntál‰tí krimina-
listé, ktefií na lince 158 nebo
na kterékoli policejní sluÏeb-
nû pfiijmou jakoukoli infor-
maci smûfiující k objasnûní
pfiípadu.

Z podkladÛ PâR Bruntál
zpracovala redakce

Policejní statistika
·edesátiprocentní objasnûnost -

takov˘m ãíslem se py‰ní poli-

cisté z okresu Bruntál. V odhalo-

vání zloãinu a pachatelÛ se fiadí

na druhé místo v Moravskoslez-

ském kraji. Trestn˘ch ãinÛ se 

událo v regionu od 1. ledna do

31. ãervence tohoto roku 1 379.

Vloni ve stejné dobû to bylo

1 212 kriminálních deliktÛ, coÏ

znamená mírn˘ nárÛst. Vysoká

objasnûnost patfií mezi ‰piãkové

v˘kony v kraji. Na Bruntálsku se

udála jedna vraÏda, sto dvaatfii-

cetkrát fiádili násilníci. „U tûchto
pfiípadÛ vût‰inou figuruje alko-
hol,“ uvedla mluvãí bruntál-

sk˘ch policistÛ Lucie Zgarbová.

Mravnostních deliktÛ spáchali 

obyvatelé okresu jedenáct, vloni

osm. Sto jednaosmdesát bylo

vloupaãek, vloni o ãtyfii ménû.

„Z toho do chat vstoupili pacha-
telé tfiicetkrát, v roce pfiedchozím
dvaadvacetkrát,“ fiekla Lucie

Zgarbová. StráÏcÛm zákona se

podafiilo objasnit sériové vloupá-

ní v okolí Mûsta Albrechtic i na

R˘mafiovsku. „Také to svûdãí
o dobré práci policistÛ z okre-
su,“ pochválil osoby ve sluÏeb-

ním pomûru okresní policejní fie-

ditel Tomá‰ Tuh˘. Nûkolik fie‰e-

n˘ch kauz se t˘kalo drog.

PoÏár vajíãkárny objasnûn
V úter˘ 4. záfií byl z trestného ãinu po‰kozování cizí vûci obvi-

nûn 19let˘ mladík z R˘mafiova. Ten mûl veãer pfiedchozího dne

úmyslnû zapálit objekt b˘valé vajíãkárny. Ohnisko poÏáru bylo

zji‰tûno v prvním patfie budovy, odkud se poÏár po dfievûn˘ch

pfiíãkách roz‰ífiil na stfiechu budovy a ta zcela shofiela. Vznikla

tak ‰koda za 350 tisíc Kã.

Dopravní nehoda z 8. záfií 2007 na silnici ã. 11 v R˘mafiovû
Foto: zdroj redakce
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Nejãastûji byly obvinûny osoby

zab˘vající se nedovolenou v˘ro-

bou a drÏením marihuany a per-

vitinu. Na ústupu je toluen, s ji-

n˘mi drogami nejsou v okrese

potíÏe. „Vût‰inou se jedná o sku-
piny mlad˘ch, ktefií drogy distri-
buují mezi sv˘mi vrstevníky. Jde
o skupinky pûti a více lidí,“ do-

dala mluvãí Zgarbová.

V b˘valém okrese Bruntál by

pro pocit bezpeãí uvítalo témûfi

62 % obyvatel posílení pû‰ích

policejních hlídek. Vût‰ina lidí

se cítí bezpeãnû, nejvíce se obá-

vají po‰kození majetku, vandal-

ství a vloupání do bytÛ a chalup.

Je také s podivem, Ïe v okrese je

nejvût‰í podíl lidí, ktefií neuvedli

Ïádné krizové telefonní ãíslo -

11 %! Na linku 158 by volalo

62,4 % obãanÛ.

Ti, kdo v posledním roce nav‰tí-

vili policejní sluÏebnu, byli v 72 %

spokojeni s chováním policistÛ,

v 59 % s jejich upraveností, 

51 % uvedlo i spokojenost s dél-

kou ãekání, jen 49 % bylo spo-

kojeno s ãistotou a upraveností

sluÏeben. Jen málo lidí si myslí,

Ïe se policie snaÏí zlep‰it pro-

stfiedí sluÏeben (53 %), to je

ov‰em otázkou financí. 87 % 

osloven˘ch vnímá policisty jako

potfiebné, 65 % jako komunika-

tivní. NejhÛfie z celého kraje

hodnotí na Bruntálsku respon-

denti otázku, zda se Policie âR

snaÏí zlep‰it osobní pfiístup k ob-

ãanÛm. 34 % dotázan˘ch si mys-

lí, Ïe ne. Zajímavá je rovnûÏ

zku‰enost obãanÛ s úplatky poli-

cistÛ. 73 % dotázan˘ch odpovû-

dûlo, Ïe tuto zku‰enost nemá.

Velmi potû‰ující ov‰em je, Ïe pl-

n˘ch 87 % dotázan˘ch (coÏ je

suverénnû nejvíce v kraji) uved-

lo, Ïe jim policisté nikdy nena-

znaãovali, Ïe by se jejich provi-

nûní dalo vyfie‰it úplatkem. 31 %

respondentÛ se u nás setkalo

v posledním roce s prevencí

v oblasti dopravy, 9 % z oblasti

kriminality dûtí a mládeÏe, 3 %

z oblasti kriminality páchané na

seniorech, 14 % z oblasti drogo-

vé problematiky a pln˘ch 60 %

dotázan˘ch neuvedlo nic. Pfii do-

tazu na zlep‰ení policejní práce

uvedlo 22,5 % respondentÛ, Ïe

by uvítalo více hlídek na ulicích

a 16,2 % dotázan˘ch by si pfiálo

zv˘‰it profesionalitu a odpovûd-

nost policistÛ.

Prioritou se stává pro policisty

doprava. Pfiíãin tragick˘ch udá-

lostí na silnici je mnoho. Jezdí

více automobilÛ neÏ dfiíve, fiidiãi

nedodrÏují základní bezpeãnost-

ní pravidla, ãasto jezdí s mal˘mi

zku‰enostmi. „Mnozí jízdu pod-
ceÀují, následky b˘vají bohuÏel
tragické. Pfiipravujeme speciální
program pro auto‰koly se zamû-
fiením na bezpeãnost,“ informo-

vala Lucie Zgarbová.

Od zaãátku roku k 31. ãervenci

se na Bruntálsku událo hned 

738 dopravních nehod. V roce

2006 ve stejném ãase to bylo

o 182 stfietÛ ménû. „NárÛst ale
sledujeme u poãtu mrtv˘ch osob,
zemfieli ãtyfii lidé oproti loÀsk˘m
tfiem. Dal‰í dva zesnuli v srpnu.

TûÏce se zranilo 19 osob, o sedm
více neÏ vloni. Lehce zranûno
bylo 174 osob, vloni 150,“ vypo-

ãítala policejní mluvãí. Hmotná

‰koda dosáhla dvaatfiiceti milio-

nÛ korun. Tfiiasedmdesát nehod

zavinili motoristé kvÛli nebez-

peãné rychlosti, ãtyfiiaosmdesát

kvÛli nedání pfiednosti v jízdû.

Nesprávn˘ zpÛsob jízdy figuruje

u 443 kolizí. Jsou jím napfiíklad

nevûnování se fiízení, pfiecenûní

sil ãi nesprávná jízda bûhem

‰patn˘ch povûtrnostním podmí-

nek.

„Nejménû se bourá v nedûli, coÏ
bylo ãtyfiia‰edesátkrát. Nejvíce
ve stfiedu, evidujeme 129 pfiípa-
dÛ,“ fiekla Lucie Zgarbová.

Nejvíce havárií zaznamenali po-

licisté u osobních vozÛ, celkem

426 pfiípadÛ. Tûch se také na sil-

nicích pohybuje nejvíc.

Problémy jsou rovnûÏ s kamio-

ny, jejichÏ poãet razantnû na-

rÛstá, a nezdá se, Ïe by tento

trend do budoucna nepokraão-

val. JiKo, Kaj

Sourozenci, ãervenec 2007

Objektivem ZdeÀka Habra
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Dne 8. záfií se na tenisov˘ch kur-

tech v Bfiidliãné konal první roã-

ník tenisového turnaje ve ãtyfi-

hrách nazvan˘ „Al Invest Cup

2007“. Turnaj se konal pod zá‰ti-

tou v˘konného fieditele spoleã-

nosti Al Invest Bfiidliãná, a. s.

Prvního roãníku se zúãastnilo

celkem 11 dvojic, hrálo se ve

dvou skupinách a dále vyfiazova-

cím zpÛsobem. V̆ sledky turnaje:

1. místo Minich - Krã

2. místo Gross V. - Gross A.

3. místo VítÛ - ·i‰ka

4. místo Václavík - Hnilo

Vedle samotného tenisového tur-

naje probíhal i program pro dûti,

opékalo se selátko a na cel˘ den

byl zaji‰tûn hudební doprovod.

Pro vítûze byly pfiipraveny ceny,

které pfiedal osobnû

v˘konn˘ fieditel spo-

leãnosti Ing. Jifií

Palma.

Podûkování patfií

spoleãnosti Al In-

vest Bfiidliãná, a. s.,

za podporu turnaje

a v‰em, ktefií se po-

díleli na organizaã-

ním a technickém

zabezpeãení. Vûfií-

me, Ïe pfií‰tí rok se

podafií uspofiádat

dal‰í roãník a tento

turnaj se stane sou-

ãástí sportovního

Ïivota v Bfiidliãné.

Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Smuteãní síÀ v novém
Oprava fasády smuteãní sínû v Bfiidliãné

úspû‰nû pokraãuje. Podrobnûj‰í informace

poskytl místostarosta Jan Bubela. Dlouho-

let˘m problémem opravy je, Ïe starokato-

lick˘ kostel v Bfiidliãné není majetkem

mûsta, patfií totiÏ starokatolické církvi. Na‰i

obãané si pfiejí mít dÛstojné místo poslední-

ho rozlouãení. Dlouhé roky se kromû zdej-

‰ího katolického kostela uskuteãÀuje roz-

louãení právû v kostelíku na námûstí Svo-

body.

Bylo vzneseno mnoho kritiky, hlavnû od

pfiespolních náv‰tûvníkÛ obfiadÛ, na neutû-

‰en˘ stav fasády kostelíku. V mûstském

rozpoãtu nejsou na opravy dostateãné fi-

nanãní prostfiedky. Mûsto poÏádalo staroka-

tolickou církev o finanãní v˘pomoc, bohu-

Ïel církev na podobnou v˘pomoc peníze

nemá. Byla tedy alespoÀ podepsána smlou-

va o dlouhodobém pronájmu kapliãky mûs-

tu Bfiidliãná. JelikoÏ uÏ byla nasmlouvána

firma na rekonstrukci opravy, muselo se po-

stupovat urychlenû, aby se oprava mohla 

uskuteãnit je‰tû letos. Dokonce se objevil

nejmenovan˘ sponzor s ãástkou 53 tisíc Kã.

Celá oprava pfiijde na 540 tisíc Kã. Dle

smlouvy bude oprava dokonãena v listopa-

du 2007.

Starokatolická církev pfiislíbila, Ïe pokud

seÏene finanãní prostfiedky, tak ãást poskyt-

ne k úhradû uvedeného díla. Mimo fasádu

bude provedena oprava hlavních vchodo-

v˘ch dvefií, dále oken ve vûÏi a lemování

z mûdûného plechu.

Na námûstí Svobody se neopravuje jenom

kapliãka, ale i komunikace. Zastupitelstvo

mûsta by na svém zasedání mûlo schválit

smlouvu o provedení díla mezi MûÚ

Bfiidliãná a firmou Kareta Bruntál. Celá ak-

ce by mûla skonãit do konce fiíjna a bude

stát cca 600 tisíc Kã. Touto opravou vozov-

ky na námûstí navazujeme na opravu fasá-

dy kapliãky, aby dojem z místa byl ucelen˘.

Doufáme, Ïe se bude obãanÛm líbit.

Tenisov˘ turnaj

SoutûÏící, úplnû vpravo v˘konn˘ fieditel spoleãnosti Ing. Jifií PalmaVítûzové, zleva Roman Krã a Michal Minich

Ing. Jifií Palma pfiedává poháry vítûzÛm, Michal Minich
Poháry pro vítûze turnaje Al Invest Cup ve ãtyfi-
hrách Fota: archiv Daniela Macha
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Z· Bfiidliãná informuje
PfiestoÏe je teprve pÛlka záfií, uÏ jsou mezi námi Ïáci, ktefií se mohou

pochlubit ãerstv˘mi úspûchy. A o kom je fieã? No pfiece

o ·ikovníãcích ze Z· Bfiidliãná. Napadá vás hodnû otázek? Tak ãtû-

te, snad vám na nûkteré odpovíme.

·ikovníãci jsou Ïáci, ktefií nav‰tûvují krouÏek ‰ikovn˘ch ruãiãek, kter˘

jiÏ tfietím rokem vede paní uãitelka Kvûta Dûrìová. Bûhem této doby

získaly práce ãlenÛ krouÏku jiÏ nejedno v˘znamné ocenûní. Napfiíklad

1. místo v okresní soutûÏi „O nejkrásnûj‰ího plasÈáãka“ pofiádanou

DDM Bruntál, dále zvítûzili v soutûÏi „O nejkrásnûj‰í ãarodûjnici“ a zís-

kali druhé místo v oblastní soutûÏi „ZachraÀte Madagaskar“.

Na poslední úspûch urãitû nezapomenou. Renomova-

n˘ ãasopis Creative Ámos (odkaz na www.tvorivya-

mos.cz) totiÏ vyhlásil celorepublikovou soutûÏ v cyk-

lu koláÏí pod souhrnn˘m názvem „âtvero roãních

dob“ a „Procházka zoo“. Na‰i Ïáci se s vervou sobû

vlastní pustili do tûchto koláÏí. A jak to dopadlo, asi

tu‰íte. Porota vybrala jako nejlep‰í ze v‰ech doruãe-

n˘ch koláÏí právû tu vytvofienou na‰imi ·ikovníãky,

oznaãenou jako „Podzim“. Reprodukce koláÏe je oti‰-

tûna v onom prestiÏním ãasopise. Na‰im úspû‰n˘m

ÏákÛm blahopfiejeme a jen tak dál.Vítûzná koláÏ dûtí Z· Bfiidliãná - Podzim

Plavání
V záfií tradiãnû probíhá nábor nov˘ch ãlenÛ do plaveckého oddílu.

Tentokrát vedoucí oddílu zvou nejen Ïáky ‰kolou povinné, ale také

pfied‰koláky nav‰tûvující velké oddûlení. Informovat se mÛÏete pfií-

mo na krytém bazénû, popfiípadû zhlédnout trénink anebo rovnou pfii-

vést dítko s plavkami, ruãníkem a m˘dlem, a to v pondûlí v 18.30 ne-

bo ve stfiedu v 19.00. Tû‰íme se na nové plavce.

Sobotní kurzy plavání pro nejmen‰í
Na rozvrhu provozní doby krytého bazénu v Bfiidliãné je vyhrazen

ãas pro „SdruÏení rodiãÛ a dûtí“. Toto sdruÏení organizuje kurzy pla-

vání pro dûti uÏ od ‰esti mûsícÛ vûku. Kurz probíhá vÏdy v sobotu

v dopoledních hodinách. Pfiihlásit se mÛÏete na telefonu 731 479 595

nebo 775 359 067 anebo zasláním SMS ve tvaru: Jméno a pfiíjmení

dítûte, rodné ãíslo a kontakt.

·achy
·achov˘ oddíl TJ Bfiidliãná pofiádá 6. fiíjna v jídelnû Z· na Nerudovû

ulici v Bfiidliãné 2. roãník turnaje nazvaného Memoriál Honzy Hnila.

Tento turnaj je pofiádán jako otevfien˘ pfiebor okresu Bruntál v rapid

‰achu. Prezence úãastníkÛ turnaje je od 8.00 do 8.45, zaãátek v 9.00.

Startovné je 70 Kã, dÛchodci a Ïáci platí 40 Kã, v cenû je káva a ne-

alko. Vítûz obdrÏí 1000 Kã a láhev slivovice. Okresní pfieborník do-

stane putovní pohár a finanãní odmûnu. Po celou dobu bude k dispo-

zici bufet. Pfiihlá‰ky pfiijímá Alan Kreãmer na tel. 606 700 541 nebo

mailu sarmat@atlas.cz a také Filip Zemánek na tel. 605 801 336

a mailu fipit@seznam.cz.

Turistika
Klub ãesk˘ch turistÛ Bfiidliãná pofiádá v sobotu 13. fiíjna 2007 zájezd

na jiÏní Moravu s názvem Pochod kolem vinohradÛ za burãákem. Na

programu je posezení v Milovicích ve sklípku s obãerstvením (‰kvar-

ky, tlaãenka, koláãky). Na v˘bûr budou tfii trasy: 1. Milovice, DubÀa-

ny, Mutûnice - 17 km; 2. DubÀany, Mutûnice - 6 km; 3. Mutûnice

a kolem sklípkÛ - 2 km. Doprava je autobusem, cena 280 Kã, odjezd

z Bruntálu v 6.00, z Bfiidliãné v 6.20 a z R˘mafiova od kovárny

v 6.35. Úhrada cestovného je do 30. záfií. Pfiihlá‰ky u Ludmily

HorÀáãkové na tel. 605 975 512 nebo Jar. Hole‰ové na tel. 554 286

003. Bude legrace.

Pozvánky
V‰echny pfiíznivce dobré zábavy, dobrého jídla a dobré muziky zvou

pofiadatelé v pátek 28. záfií do hospÛdky U âarodûjnic ve Vajglovû.

Název akce zní Rozlouãení s létem U âarodûjnic. Je pozváno celkem

pût kapel, mezi jin˘mi vystoupí Tuty Fruty, Hubertus i rocková ka-

pela Axel a dal‰í. Pfiipraveno je bohaté obãerstvení, kromû specialit

na grilu i pochoutky z novû vybudované udírny. Pfiipravena bude bo-

hatá tombola pod zá‰titou pivovaru Starobrno. Zaãátek tohoto roz-

louãení s létem je ve 14 hodin. Pfiijìte se dobfie nejen pobavit.

Pfiipravil Daniel Mach

VáÏení pfiedstavitelé ‰kol matefisk˘ch i základních,
dovolte, abychom vám nabídli úãast na spoleãné akci nazvané

Dûti dûtem aneb Pohádková zima v Jeseníkách
Tato netradiãní akce celorepublikového v˘-

znamu sleduje jedin˘ cíl - zviditelnit Jese-
níky. Dûtské soubory na základû námi zasla-

n˘ch pohádek z JeseníkÛ vypracují ve spolu-

práci s uãiteli scénáfi (podle níÏe uveden˘ch

pravidel) a následnû jej nastudují jako diva-

delní hru. Rádi bychom vám navrhli termín

pro sehrání pfiedstavení - pfiedvánoãní obdo-

bí. Jistû v té dobû pofiádáte vánoãní besídky

pro rodiãe a pfiátele. Tento termín je zámûrnû

urãen do tohoto ãasu pro nostalgick˘ duch

pfiíchozích Vánoc.

Dále pfiedstavení natoãte na DVD a za‰lete

do konce ledna na na‰i adresu. Komise na

základû videozáznamÛ va‰e pfiedstavení vy-

hodnotí a urãí vítûze tfií kategorií, v kaÏdé

kategorii 1., 2. a 3. místo. Vybrané soubory

budou pozvány v kvûtnu do Prahy, kde jim

profesionální herci sehrají divadlo a pfiedají

odmûny za píli. V souãasné dobû jednáme

s âD o vypravení speciálního „Pohádkového

vlaku“, kter˘ by dûti dovezl do Prahy a zase

odvezl zdarma.

Zá‰titu nad projektem pfievzal europoslanec

Ing. Jan Bfiezina, kníÏe Karel Mornstein-

Zierotin (zámek Bludov), oba byli projektem

nad‰eni, a starostové mûst Jeseníku,

R˘mafiova, Horního Mûsta i Krnova. Celou

akci bude organizovat a koordinovat

Jesenická rozvojová, o. p. s. Tato akce je ne-

v˘dûleãná, je zaloÏena na chuti nûco pro na-

‰e krásné hory, ale i pro na‰i historii udûlat.

Kategorie souborÛ: - matefiské ‰koly, zá-

kladní ‰koly I. stupeÀ, základní ‰koly II. stu-

peÀ.

Podmínky projektu:
V̆ bûr dûtsk˘ch souborÛ a jejich zafiazení do

jedné z v˘‰e popsan˘ch kategorií.

Rozpracování scénáfie pohádky podle zasla-

n˘ch námûtÛ.

V˘roba vlastních kost˘mÛ a kulis (napfi.

v rámci v˘tvarné v˘chovy).

Zaji‰tûní minimálnû 7 - 10 postav (herci mu-

sí b˘t pouze dûti!).

Vypracování dialogÛ ve scénáfii.

DodrÏení délky hrané pohádky max. 40 minut.

Pfiedstavení pohádky na vánoãních besíd-

kách ‰koly.

VyzdviÏení v˘chovného charakteru - dobro

musí zvítûzit nad zlem.

Doufáme, Ïe vás tento nápad zaujal, a tû‰íme

se na budoucí spolupráci. V pfiípadû jak˘ch-

koli dotazÛ nás kontaktujte. Dal‰í informace

budeme uvefiejÀovat na www.jesenicko.eu.

Kontakt: Jesenická rozvojová, o. p. s., Pa-

lackého 2/1342, Jeseník. Marcel ·os
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Americká zpûvaãka Vera Love vystoupí v r˘mafiovském Jazzclubu
Dal‰í hudební lahÛdkou servírovanou

Jazzov˘m klubem SVâ R˘mafiov bude

koncert americké bluesové a gospelové

zpûvaãky Very Love v pátek 28. záfií. Vera

Love pochází z mûsteãka Aurora v Severní

Karolínû a bûhem své kariéry spolupraco-

vala s takov˘mi hudebními velikány, jako

jsou Ray Charles, Muddy Waters ãi

Josephina Baker. Vrcholem pak bylo nûko-

lik spoleãn˘ch koncertÛ s Louisem

Armstrongem. Koncerty Very Love jsou

povûstné strhující Ïivelností, a aby také ne,

kdyÏ za zády má Vera kapelu, v jejímÏ ãele

stojí ãesk˘ emigrant George Kozel, kter˘

byl jedním ze zakládajících ãlenÛ kapely

Blue Effect.

Pofiad uÏ v osm hodin zahájí sv˘m koncer-

tem bluesman Jifií MíÏa, kterého není nutno

domácímu publiku ob‰írnû pfiedstavovat.

Vstupenky v pfiedprodeji jsou k dispozici

od 14. záfií v Infocentru R˘mafiov.

Jazzclub



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Vesmír je pouhou prchavou pfiedstavou v BoÏí mysli

- pûknû nepfiíjemné pomy‰lení, zvlá‰tû kdyÏ ãlovûk prá-

vû sloÏil zálohu na byt. Woody Allen
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Známá i neznámá v˘roãí
22. 9. Evropsk˘ den bez aut
23. 9. 1907 nar. Franti‰ek Filipovsk˘, herec (zemfi. 26. 10. 1993) 

- 100. v˘roãí narození

25. 9. Mezinárodní den nesly‰ících, slaví se od roku 1958
25. 9. 1897 nar. William Faulkner, americk˘ prozaik, nositel 

Nobelovy ceny (zemfi. 6. 7. 1962) - 110. v˘roãí narození

25. 9. 1957 v Ústavu jaderného v˘zkumu v ¤eÏi u Prahy byl spu‰-

tûn první ãeskoslovensk˘ jadern˘ reaktor - 50. v˘roãí

26. 9. 1892 nar. Marina Cvetajevová, ruská básnífika a pfieklada-

telka (zemfi. 31. 8. 1941) - 115. v˘roãí narození

26. 9. 1917 zemfi. Edgar Degas, francouzsk˘ malífi, grafik a sochafi 

(nar. 19. 6. 1834) - 90. v˘roãí úmrtí

27. 9. Svûtov˘ den cestovního ruchu, vyhlá‰en roku 1980
28. 9. Státní svátek âR - Den ãeské státnosti, v˘roãí za-

vraÏdûní sv. Václava v roce 929
29. 9. 1547 nar. Miguel de Cervantes y Saavedra, ‰panûlsk˘ spi-

sovatel (zemfi. 23. 4. 1616) - 460. v˘roãí narození

29. 9. 1902 zemfi. Émile Zola, francouzsk˘ prozaik a publicista 

(nar. 2. 4. 1840) - 105. v˘roãí úmrtí

30. 9. Mezinárodní den pfiekladatelÛ, slaví se na sv. Jero-
n˘ma, patrona pfiekladatelÛ

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

1. 10. Mezinárodní den seniorÛ, slaví se od roku 1991
z rozhodnutí Valného shromáÏdûní OSN

2. 10. 1787 nar. Vuk KaradÏiç, srbsk˘ filolog, etnograf, folklorista, 

historik, tvÛrce novodobého srbského jazyka (zemfi. 

7. 2. 1864) - 220. v˘roãí narození

2. 10. 1852 zemfi. Karel Bofiivoj Presl, botanik, spolutvÛrce ãeské pfií-

rodovûdecké terminologie (nar. 17. 2. 1794) - 155. v˘r. úm.

3. 10. 1897 nar. Louis Aragon, francouzsk˘ spisovatel (zemfi. 

24. 12. 1982) - 110. v˘roãí narození

4. 10. Mezinárodní den ochrany zvífiat, slaví se v den
sv. Franti‰ka

4. 10. 1982 zemfi. Václav Kaplick˘, prozaik (nar. 28. 8. 1895) 

- 25. v˘roãí úmrtí

Mûstská knihovna

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Lucie Kuxová ........................................................ R˘mafiov

Franti‰ek Rudenko ................................................. Dolní Moravice

Nikola Paveleková ................................................. R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
·arlota Jurá‰ová - R˘mafiov .................................................. 80 let

BoÏena Hesová - R˘mafiov .................................................... 81 let

Josef Vlach - R˘mafiov .......................................................... 82 let

Vûra Holá - R˘mafiov ............................................................ 83 let

Václav Tlapal - R˘mafiov ....................................................... 85 let

Hilda ·enková - R˘mafiov ..................................................... 86 let

Franti‰ek ·ac - R˘mafiov ....................................................... 86 let

Miroslav Sm˘kal - R˘mafiov ................................................. 86 let

Marie Polcarová - R˘mafiov .................................................. 89 let

Rozlouãili jsme se
Petr Krhovsk˘ - Dolní Moravice ............................................ 1953

Milan Straka - R˘mafiov ......................................................... 1936

Stanislava ·abatová - R˘mafiov .............................................. 1945

Matrika MûÚ R˘mafiov

·tefan ·kapík: Jednota mnohotvárnosti
Nová v˘stava v Galerii U Stromu

poznání pÛsobí na první pohled

jako kolektivní instalace celé

skupiny v˘tvarníkÛ. Jejím auto-

rem je v‰ak pouze jeden muÏ -

·tefan ·kapík. Malífi a grafik

z Liberce zde pfiedstavil prÛfiez

svojí tvorbou, kterou charakteri-

zuje rÛznorodost tematiky i pou-

Ïit˘ch technik.

·tefan ·kapík se narodil v Praze

a od roku 1987 Ïije v severních

âechách. Pfied tfiemi lety v‰ak

zajel do kraje o nûco ménû vzdá-

leného od nás, do okolí Opavy,

aby se zúãastnil soutûÏe Hlavnice

A. C. Nora, která v té dobû roz‰í-

fiila své literární zamûfiení i o v˘-

tvarnou kategorii. Slezsko ·te-

fanu ·kapíkovi uãarovalo a stalo

se jedním z témat jeho krajináfi-

ské tvorby, vedle krajiny nor-

mandské, kterou zase „objevil“

pfii cestû do Francie. V pohle-

dech na malebná venkovská zá-

koutí se prolíná pfiíroda s civili-

zací v harmonické symbióze, po-

le a louky ãi mofiské pobfieÏí

s kostelíky, chalupami a vûtrn˘-

mi ml˘ny. Pfiírodní tematika se

objevuje i ve ·kapíkov˘ch záti-

‰ích.

Dal‰í polohu autorovy tvorby

pfiedstavuje cyklus praÏsk˘ch

motivÛ, v nichÏ zúroãil svou dfií-

vûj‰í práci na domovních zna-

meních. Víceménû dekorativní

grafiky opût stfiídají motivy zce-

la jiné, odkazující aÏ k jeskyn-

ním malbám a rituálním symbo-

lÛm, a opût o nûco dále motivy

témûfi abstraktní (Velk˘ pátek).

Stejnû jako tematika, i v˘tvarné

techniky jsou velmi rozmanité,

odhalující autorovo hledaãství.

Vedle akvarelÛ, které ·tefan

·kapík do R˘mafiova nepfiivezl,

v jeho práci dominují grafické po-

stupy, pfiedev‰ím linoryt a suchá

jehla, ale i rÛzné zpÛsoby litogra-

fie ãi kombinace nûkolika technik,

jeÏ ve v˘sledku pÛsobí dojmem

nikoli grafického, ale spí‰e malífi-

ského díla. V̆ stavu obrazÛ autor

doplnil ukázkami sv˘ch sklenû-

n˘ch mís, které prozrazují podob-

nou preciznost a totéÏ experimen-

tátorství, jaké je patrné v grafi-

kách, totéÏ spojení nev˘bojné tra-

dice a hledání nov˘ch postupÛ.

Díla ·tefana ·kapíka neprovo-

kují ani neuchvacují novátor-

stvím, hranice vidûného pfiekra-

ãují jen v mezích srozumitelnos-

ti. Svou mnohotvárností v‰ak

mají ‰anci oslovit ‰iroké spekt-

rum náv‰tûvníkÛ galerie a dost

moÏná i stát se souãástí nûkteré-

ho soukromého ãi vefiejného in-

teriéru, kter˘ si nebudou podfii-

zovat, ale spí‰e harmonicky do-

plÀovat. ZN
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INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu R˘mafiov

Jak na tom dûlají bratfii Ebenové
Bratfii Kry‰tof, Marek a David Ebenové neza-

pfiou, Ïe patfií do jedné rodiny. Nejen vhledem.

TfiebaÏe se kaÏd˘ z nich vydal ponûkud jinou

profesní cestou, uÏ tfiicet let je spojuje jedna

a táÏ záliba - hudba. To by u potomkÛ hudební-

ho skladatele Petra Ebena nebylo aÏ tak zvlá‰t-

ní, kdyby ‰lo o hudbu váÏnou. Hudba bratfií

EbenÛ v‰ak spadá do zcela jiné stylové katego-

rie. Není jednoduché ji zafiadit, prozrazuje vli-

vy jazzu, rocku a folku, i oné klasiky, nicménû

v˘sledek je natolik osobit˘, Ïe bychom na ães-

ké scénû sotva na‰li srovnatelné hudební tûleso.

Charakteristick˘ ráz ebenovské hudby do-

tváfií texty plné svérázného a chytrého humo-

ru s prvky recese, jejichÏ autorem je pro-

stfiední z bratrÛ Marek. Ten je také prÛvod-

cem koncertními vystoupeními a frontma-

nem skupiny, kterou v souãasnosti netvofií jiÏ

jen bratrské trio, ale navíc Jaromír Honzák

a muzikanti z kapely Etc. U pfiíleÏitosti kon-

certu bratrÛ EbenÛ Já na tom dûlám v r˘ma-

fiovském Stfiedisku volného ãasu (14. záfií,

v R˘mafiovû hráli vÛbec poprvé) jsme Marku

Ebenovi poloÏili nûkolik otázek.

Hrajete a nahráváte s velk˘mi
pauzami, co vás pokaÏdé po
tûch letech svede dohromady?
Mûli jsme takovou generální

pauzu, kdy jsme Ïivû nezahráli

ani notu, po dobu asi dvanácti

let. Pfiedtím jsme hráli pofiád

a teì hrajeme zase pofiád. Máme

ale velké pauzy mezi deskami.

Od první do druhé to trvalo jede-

náct let, od druhé do tfietí asi se-

dm. Teì se pomaliãku chystáme

udûlat v pofiadí ãtvrtou. Po té po-

slední desce, asi v roce 2002 ne-

bo 2003, jsme zaãali hrát v ‰ir‰í

sestavû a to nás baví, takÏe jsme

zatím Ïádnou pauzu nemûli

a hrajeme pofiád. Ne moc, ale

hrajeme.

TakÏe je na obzoru dal‰í deska?
Je, ale kdy to bude... KdyÏ to

dobfie dopadne, myslím si, Ïe by

mohla vyjít pfií‰tí rok na Vánoce.

Máte prostû del‰í ãasovou per-
spektivu.
My nespûcháme. Ono ani není

kam. Muzika nás neÏiví a navíc

tenhle druh muziky nemá tak ob-

rovské posluchaãské zázemí

a trh nás netlaãí k tomu, aby-

chom kaÏdé dva roky udûlali

desku. TakÏe není kam spûchat.

Vy jste herec a moderátor,
David je hudebník, Kry‰tof ma-
tematik. Mûli jste takto rÛznoro-
dé záliby uÏ v dûtství?
NemÛÏu fiíct. Kry‰tof si vybral

docela tûÏkou cestu s tou mate-

matikou, ale je to skvûlej muzi-

kant. Podle mû, kdyby chtûl, tak

by se muzikou mohl Ïivit. Ale

asi ho lákalo zkusit nepro‰lapa-

nou cestiãku. Je zamûstnancem

Matematického ústavu Akade-

mie vûd. Mají mimochodem v˘-

born˘ server na poãasí, kter˘ ta-

ky pouÏívám: www.medard-on-

line.cz. Tam dûlají krátkodobé

pfiedpovûdi na tfii dny, a já, pro-

toÏe hraju golf, tak potfiebuju vû-

dût, jak bude zítra a pozítfií, do-

poledne a odpoledne. A v tom se

moc nepletou.

Pocházíte z rodiny uznávan˘ch
hudebních skladatelÛ. Jak se
vá‰ tatínek a str˘c dívají na va‰i

hudbu? Chodí na va‰e koncerty
a poslouchají va‰e alba?
Táta by vÏdycky velmi tolerant-

ní, takÏe zaplaÈ bÛh nemûl sklon

k syndromu, kter˘ zaÏívaly nû-

které dûti hudebních skladatelÛ,

kter˘m rodiãe fiíkali, Ïe tohle ne-

ní Ïádná muzika, Ïe muzika je

jenom klasická muzika. To vÛ-

bec. Táta byl rád, Ïe vÛbec nû-

kdo v rodinû hraje.

A u Ilji Hurníka si pamatuju, Ïe

byl jenom konsternovan˘ z toho,

Ïe nemáme Ïádné party. ¤íkal:

Jak to, Ïe nemáte noty? A já jsem

mu fiíkal: No, my se vÏdycky nû-

jak domluvíme. Ale on namítal,

Ïe jsou to pfiece docela kompli-

kovaná aranÏmá. A já na to, Ïe to

tak vyplyne. Byl samozfiejmû

zvykl˘ pracovat úplnû jin˘m

zpÛsobem. Je to klasick˘ muzi-

kant, kter˘ kdyÏ pí‰e pro kvarte-

to, tak napí‰e kvartet. My pracu-

jeme spí‰ na dohodû a hodnû na

improvizaci, co kdo do toho pfii-

nese. Je to trochu jin˘ pracovní

postup.

Kdo má hlavní slovo?

Já pfiinesu hrub˘ materiál. To

znamená, Ïe pfiinesu písniãku, ta

má text, melodickou linku a har-

monické funkce. Ale co se v tom

pfiesnû bude hrát, to se dohaduje-

me aÏ na místû. Vût‰inou si sóla

a doprovody kaÏd˘ vymyslí sám

a mnohdy do toho kluci pfiinesou

spoustu dobr˘ch nápadÛ. Teì

hrajeme v sedmi lidech. Muzi-

kanti z Etc. jsou ohromû tvÛrãí

lidi, stejnû jako jazzman Jaromír

Honzák. Na v˘sledném tvaru se

samozfiejmû také podílejí a to je

pro nás velmi obohacující.

Nedá se fiíct, Ïe by bratfii
Ebenové patfiili k nûkterému vy-
hranûnému hudebnímu prou-
du. Máte pro sebe nûjaké vlast-
ní oznaãení?
Nemáme. VÏdycky se nás ptali,

co to vlastnû je, Ïe to není pofiád-

nû ani folk, ani rock. Podle ná-

strojového obsazení by se to da-

lo asi klasifikovat jako folkrock.

Jsou vûci, které hrajeme úplnû

potichu, jenom ve dvou nebo ve

tfiech, a jsou vûci, které jsou 

údernûj‰í.

Jací jsou podle vás lidé, ktefií
vás poslouchají?
Velmi zvlá‰tní. Skladba publika

je bizarní. Spousta lidí pfiijde 

omylem, protoÏe se domnívají,

Ïe to bude nûco jako Plovárna.

A ti jsou vydû‰ení, protoÏe vidí

bicí, elektrické piano, elektrické

kytary a i ta hladina zvuku je re-

lativnû vy‰‰í, takÏe ti b˘vají tro-

‰ku ‰okovaní. Pak na nás chodí

mladí lidi, ktefií tfieba pfiijdou ze

zvûdavosti, Ïe nás nesly‰eli vÛ-

bec nebo znají nûco z poslední

desky. A pak chodí ti, co na nás

chodili, kdyÏ jsme hráli je‰tû

v triu. To jsou na‰i vrstevníci,

kter˘m ov‰em uÏ je taky „pade“.

NemÛÏu fiíct, Ïe bychom mûli

nûjak mladé publikum. ¤ekl
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

bych, Ïe vûkov˘ prÛmûr bude

tak okolo ãtyfiiceti.

Zmûnila se nûjak va‰e hudba
bûhem tûch let?
Já myslím, Ïe ãlovûk se moc ne-

mûní. Narodí se, nûjak se utvofií

a z té svojí kÛÏe moc nevyleze.

Zvuk kapely je urãitû o poznání

rozdíln˘, neÏ kdyÏ jsme hráli ve

tfiech. To uÏ je dáno tím mnoÏ-

stvím lidí a nástrojov˘m obsaze-

ním. Ale písniãky, co pí‰u, jsou

plus minus podobné.

KdyÏ jsme sem jeli, pou‰tûli

jsme si v autû Joni Mitchell. A fií-

kal jsem si, to je taky stejn˘ pfií-

pad. Ta taky ze svojí kÛÏe nevy-

leze. Pravda je, Ïe bych rad‰i ne-

vylezl z kÛÏe Joni Mitchell neÏ

z kÛÏe Marka Ebena, protoÏe

ona pí‰e bájeãnû. Prostû jste nû-

jak˘m zpÛsobem udûlan˘, utvo-

fien˘ a to uÏ se zase aÏ tak moc

nemûní.

Jste znám˘ jako moderátor tele-
vizních pofiadÛ a zvlá‰tû talk
show Na plovárnû. âím to podle
va‰eho názoru je, Ïe jsou v sou-
ãasnosti talk show tolik oblíbe-
né?
¤ekl bych, Ïe je to z nûkolika

dÛvodÛ. Jeden docela podstatn˘

je cena. Talk show je levn˘ po-

fiad. Sednou si dva lidi u stolu

a povídají si. A v podstatû pak

záleÏí na kvalitû hostÛ a kvalitû

moderátora.

A to v poãtu talk show nejsme

nic proti Americe. Kolik je tam

moderátorÛ, Larry King, Jay

Leno, David Letterman, Oprah

Winfrey, a ti nevysílají jako my

jednou t˘dnû, ale dennû. Oni

jsou v trochu jiné situaci. Jednou

mi nûkdo vyprávûl, Ïe byl hos-

tem Larryho Kinga a ten mu fiekl

hned na zaãátku: Chci vám fiíct,

Ïe o vás nevím vÛbec nic. - To

bych si nemohl nikdy dovolit. Já

se snaÏím dûlat to pfiesnû opaã-

nû. Pak se mnou mluvil Peter

Bart, kter˘ byl letos pfiedsedou

poroty ve Varech a má vlastní

talk show t˘kající se filmu. Byl

jednou v programu Jaye Lena.

A já jsem se ho ptal, jestli uÏ nû-

kdo odmítl pfiijít do jeho pofiadu,

do pofiadu Petera Barta. On fiíkal,

Ïe spousta lidí. Proã? ProtoÏe

nemá Ïádn˘ scénáfi a oni se bojí,

Ïe je to moc chytr˘. A já mu fií-

kám: To chcete fiíct, Ïe Leno ne-

bo Letterman mají scénáfi? A on

fiíká: Samozfiejmû. Tam se sejde

producent s hostem a pfiesnû mu

fiekne, co se bude fiíkat, o ãem se

budou bavit, takÏe host pfiesnû

ví, do ãeho jde.

Já to vût‰inou nedûlám. Jsem

rad‰i, kdyÏ host reaguje bezpro-

stfiednû, protoÏe na rozhovoru je

to vidût. KdyÏ lidem fieknete do-

pfiedu, na co se budete ptát, tak

se pak snaÏí udûlat co nejlep‰í

dojem a nûktefií jsou schopni si

to pfiipravit tak, Ïe to vypadá ja-

ko televizní inscenace. A to pak

nemá tu svobodu momentálního

nápadu nebo vyjádfiení.

Jak se vy sám pfiipravujete na
své hosty?
Osmdesát procent práce musím

udûlat je‰tû dfiív, neÏ to vÛbec

zaãne. NejtûÏ‰í je to vymyslet

a udûlat si osnovu, odkud kam

rozhovor povede. Naãíst si o ho-

stu materiály. Teì jsem natáãel

Plovárnu s Thomasem Messe-

rem, je to âech, kter˘ stál sedm-

advacet let v ãele Guggenhei-

mova muzea v New Yorku. Jen

materiály o nûm ãítaly 84 stran

v angliãtinû. TakÏe nad tím ãlo-

vûk stráví hodiny. Pak by si mûl

udûlat nûjakou rozvahu. A pokud

moÏno se snaÏit svého hosta nû-

ãím pfiekvapit, zeptat se na nûco,

na co se ho je‰tû nikdo neptal.

Koho byste rád na Plovárnu je‰-
tû pozval?
Tûch by bylo. Woody Allen tfie-

ba. Jeho filmy mám moc v obli-

bû, ale obávám se, Ïe nebude pfií-

li‰ komunikativní. Stejnû jako

Bob Dylan. To by asi na dlouhé

povídání nebylo, ale zajímali by

mû velmi.

Kdybyste vy sám mûl b˘t hostem
Plovárny, koho byste si vybral,
aby vás zpovídal?
Asi Jifií âern˘. Je to chytr˘ ãlo-

vûk, bájeãn˘ novináfi, vyzná se

v tom a klade dobré otázky.

Dovedu si pfiedstavit, Ïe bychom

si velmi dobfie rozumûli.

Je mezi moderátory je‰tû nûjaká
osobnost, kterou obdivujete?
Mûl jsem rád Johnnyho Carsena,

Ameriãana, kter˘ dlouho mode-

roval jednu talk show kaÏd˘ den.

Pfied pár lety zemfiel. Byl to fan-

tastick˘ talk master, noblesní,

ale s úÏasn˘m smyslem pro hu-

mor. Jednou jsem vidûl pofiad, ve

kterém mûl jako hosta právû

Woodyho Allena. A nejvíc se

tam smál Woody Allen, protoÏe

Carsen ho tak královsky bavil,

Ïe se Allen pofiád jen nûãemu

fiehtal. Bylo to nûco tak uvolnû-

ného a bylo vidût, Ïe se tam ti li-

di dobfie cítí. O to jsem se vÏdyc-

ky snaÏil, aby se hosti dobfie cíti-

li. ProtoÏe jinak se vám tûÏko 

otevfiou. KdyÏ budete hosta bo-

xovat nûkam do kouta, tak se

mÛÏe stát, Ïe vy budete vypadat

jako borec, ale ten host bude ne-

‰Èastnej. A velmi ãasto vám pak

fiekne pÛlku toho, co by fiekl,

kdyby se cítil bezpeãnû.

A pofiad, kter˘ byste rád mode-
roval?
Já jsem úplnû spokojen˘ s tím,

co mám. Vzniklo to v podstatû

tak, Ïe se mû zeptali, co bych

chtûl dûlat v televizi. âestmír

Kopeck˘, kter˘ byl dramatur-

gem, mi poloÏil tuto sladkou 

otázku. Kdy to dostanete v Ïivo-

tû, aby se vás nûkdo zeptal, co

chcete dûlat v televizi. ¤íkám:

Rád bych si povídal s lidmi. Ale

nenapadlo by mû, Ïe tûch lidí bu-

de v souãasné dobû uÏ 326.

Jak˘m pofiadem byste naopak
neprovázel ani za nic?
Urãitû bych nedûlal pofiady typu

VyVolen˘ch. To mi moc nesedí.

Je to formát ve svûtû bûÏn˘, fun-

guje v televizích v‰ude na svûtû.

KdyÏ se na to chce nûkdo dívat,

aÈ se dívá, ne Ïe bych byl nûjak˘

fundamentalista v tomto smûru,

ale neumím si sám sebe pfiedsta-

vit, Ïe bych takovou vûc mode-

roval. Asi by mi to ani ne‰lo.

A myslím, Ïe bych se hodnû sty-

dûl.

Hrajete je‰tû divadlo?
Hraju v Ypsilonce, tak pûtkrát

‰estkrát do mûsíce, jako exter-

nista. Hraju dvû pfiedstavení,

Jeníka v Prodané nevûstû a hru

Praha stovûÏatá.

Dûkuji za rozhovor. ZN

Pozvánka na novou v˘stavu
Lubo‰ Tesafi: Lidé z pÛdy & Sonety

6. - 28. fiíjna
V sobotu 6. fiíjna bude v Galerii Octopus pfii

Mûstském muzeu v R˘mafiovû zahájena v˘-

stava Lubo‰e Tesafie Lidé z pÛdy & Sonety.

Základem koláÏí, tvofiících první ãást v˘sta-

vy, jsou 70 - 100 let staré krejãovské stfiihy,

které autor objevil na pÛdû rodného domu,

slouÏícího desítky let zároveÀ jako krejãov-

ská dílna. ProtoÏe na nûkter˘ch stfiizích byla

uvedena jména zákazníkÛ, nebylo daleko

k nápadu vytvofiit koláÏe, které by nûjak˘m

zpÛsobem k tûmto i dal‰ím jménÛm odkazo-

valy a pfiipomínaly je. Ve druhé ãásti v˘stavy

uvidí náv‰tûvníci ãernobílé fotografie, které

obsahovû více ãi ménû souvisí s básnûmi ve

formû autorsk˘ch sonetÛ a tvofií s nimi jeden

celek.

VernisáÏ v˘stavy probûhne v sobotu 6. 10.

v 17 hodin. Její souãástí bude autorské ãtení

poezie s hudebním doprovodem. V̆ stava po-

trvá do 28. fiíjna.

Z podkladÛ autora v˘stavy pfiipravila redakce
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V pfiedminulém ãlánku jsme pfiedstavili hra-

bûte Franti‰ka Harracha jako ãlovûka stateã-

ného, ochotného nasadit Ïivot za vûc, kterou

pokládal za správnou, a schopného s rozva-

hou reagovat i ve zcela krajních situacích.

Poslední muÏsk˘ potomek nejmlad‰í vûtve

starobylého ãeského rodu HarrachÛ byl v˘-

znamnou osobností za Rakouska, ale stejnû

i za prvé republiky, kdy vykonal mnoho dÛ-

leÏit˘ch a potfiebn˘ch vûcí v fiadû oborÛ

i státním zájmu, aãkoli jak uvidíme, nov˘

stát v mnohém zapomnûl nejen na jeho ãin-

nost ve prospûch národa za Rakouska, ale

i na priority jeho pfiedkÛ.

Je evidentní, Ïe pfiedstavoval to nejlep‰í, co

pfiinesla novému státu ãeská zemská ‰lechta,

stejnû jako Schwarzenbergové, Lobkowi-

czové, Bofikové Dohal‰tí, Kin‰tí, ·ternber-

kové, Podstat‰tí a jiní pfies zbyteãné dobové

a mnohdy mylnû pfietrvávající pfiedsudky ãi

animozity. Problémem ãeské ‰lechty za prv-

ní svûtové války bylo tûÏké dilema pfiísahy

státu a císafii, kterou mohla jen stûÏí v zápa-

se srdce a rozumu poru‰it, aã b˘vala nejed-

nou se sv˘m národem v opozici proti panov-

níkovi i vídeÀské vládû a mnozí s národním

hnutím nepokrytû sympatizovali dál a pomá-

hali mu. Tradice a v˘chova cel˘ch generací

aristokracii silnû ovlivnila, neboÈ ãest, dodr-

Ïení slibu a vûrnost se u jejích ãlenÛ povaÏo-

valy za nejvy‰‰í hodnotu.

Po vzniku svobodného státu se ‰lechtû vyãí-

talo, Ïe nevystoupila jako celek otevfienû

proti Rakousku-Uhersku, tfieba v na‰í zahra-

niãní akci. Tím se v‰ak neli‰ili od valné vût-

‰iny národa, aÈ se to politikÛm a rádoby vla-

stencÛm líbí, ãi ne. V fiadách rakousko-uher-

ské armády totiÏ bojovalo aÏ do fiíjna 1918

zhruba dva a pÛl miliónu âechÛ a SlovákÛ

a v rakouské dÛstojnické uniformû vytrval

nijak ne‰ikanován i pozdûji oblíben˘ Jan

Masaryk, zatímco v zahraniãí otec souãasnû

spolupracoval s dr. Bene‰em a gen.

·tefánikem na rozbití Rakousko-Uherska

a zaloÏení samostatné republiky ãesk˘ch ze-

mí, Slovenska i Podkarpatské Rusi. Janova

matka se zhroutila pod policejním tlakem.

Pravda, ne kaÏd˘ mûl moÏnost pfiebûhnout

k protivníkovi, ne kaÏd˘ to dokázal, ale také

ne kaÏd˘ ãesk˘ ãi slovensk˘ zajatec se pfiidal

i tehdy, kdyÏ mûl pfiíleÏitost, a nebylo jich

málo. Úctu a obdiv si nespornû zaslouÏí legi-

onáfii, tûch v‰ak napoãítáme nejv˘‰e 140 000

krátce v srbské a pozdûji v ruské, francouz-

ské a italské armádû, a to tfieba je‰tû pfiipoãíst

skupiny dobrovolníkÛ ãi jednotlivcÛ v brit-

ské ãi zvlá‰tû americké armádû, jeÏ zazna-

menala masov˘ a demonstrativní vstup dob-

rovolníkÛ z fiad na‰ich krajanÛ od roku 1917.

Nesuìme proto jednostrannû. Nutno v‰ak

pfiiznat, Ïe odborníci, lidé i vládní pfiedstavi-

telé republiky si starého hrabûte váÏili a na-

konec skuteãnû ocenili.

Po první svûtové válce do‰lo k prvé pozem-

kové reformû, jeÏ vycházela z postojÛ vût‰i-

ny evropsk˘ch státÛ vãetnû Velké Británie

k dûlení pÛdy mezi vût‰í ãást spoleãnosti

a byla v rÛzn˘ch variantách téÏ realizována.

Také pÛvodní harrachovské majetky, mezi

nimiÏ dominovaly rozsáhlé lesní plochy do-

sahující aÏ hfiebenÛ Hrubého Jeseníku, zábor

znaãnû zmen‰il, podobnû jako men‰í plochy

polností v Nízkém Jeseníku. Na Vysoké holi

se st˘kaly statky HarrachÛ, baronÛ KleinÛ,

vratislavského arcibiskupství a fiádu nûmec-

k˘ch rytífiÛ. V Janovicích sídlil lesní úfiad

harrachovsk˘ch lesÛ, jenÏ spravoval do po-

zemkové reformy osm revírÛ. Nejvût‰í v˘-

mûra lesních ploch na R˘mafiovsku patfiila

HarrachÛm. DrÏeli u nás 8917 ha pÛdy cel-

kem, z toho se jejich lesy rozprostíraly na

ohromné plo‰e 8830 ha, OttÛv nauãn˘ slov-

ník (1888-1909) uvádí zãásti odli‰né relace

(8922,25 ha, z toho lesy 8177,16 ha). Navíc

zdûdil Franti‰ek Arno‰t rozsáhlé velkomezi-

fiíãském panství a rakouské dominium

Aschach. Ostatní drobnûj‰í drÏby na

R˘mafiovsku pfiíslu‰ely vût‰inou k nevelk˘m

selsk˘m nebo obecním majetkÛm.

Celkem zabíral okres R˘mafiov vãet-

nû Sovinecka 20 774 ha zemûdûlské pÛdy

a 14 545 ha lesní pÛdy. K razantní zmûnû

v uÏívání pÛdy do‰lo v letech 1921-26, aniÏ

se to nûjak odrazilo na kvalitû hospodafiení

s lesy ãi setkalo se zásadním odmítáním ze

strany HarrachÛ. Reforma, jeÏ se net˘kala

státního majetku a více se dotkla zemûdûlské

pÛdy nad 150 ha, v lesních majetcích odebí-

rala pÛdu nad 250 ha s fiadou v˘jimek.

Existovala napfi. moÏnost zv˘‰ení drÏby na

500 ha apod., ãást majetkÛ se ãasem vrátila

po úpravách nebo nájmy tzv. zbytkov˘ch

statkÛ zpût nûkter˘m vlastníkÛm do roku

1938. Od dosavadních majetkÛ byl lesní po-

zemkovou reformou oddûlen spojen˘ karlov-

sk˘ revír, kde byla zfiízena státní správa ãs.

lesÛ 1931.

Za konfiskovanou pÛdu vyplácel stát náhra-

du, jeÏ se vypoãítávala podle prÛmûru pod-

statnû niÏ‰ích cen z let 1913-15, ale je‰tû se

sráÏkami do latifundijního fondu, cena tedy

nebyla relevantní skuteãné souãasné trÏní

hodnotû. Janoviãtí Harrachové dopadli kupo-

divu zprvu velmi ‰patnû, zÛstalo jim z pÛ-

vodní ohromné rozlohy jen 227 ha pozemkÛ.

Stejn˘ osud postihl i krásné harrachovské le-

sy âeskomoravské vrchoviny na Velkome-

zifiíãsku. Z ve‰keré pÛdy na Vysoãinû (6657

ha) nyní zbylo jen 448 ha zemûdûlské pÛdy

vãetnû lesÛ (310 ha), ponechána zhruba po-

lovina podnikÛ a zámek s parkem. Tedy o nû-

co víc neÏ u nás. Harrachové si mohli na

R˘mafiovsku ponechat naopak v‰echny prÛ-

myslové podniky a dal‰í stavby (hutû, Ïele-

zárny, janovick˘ dvÛr, zámek s pozemkem

a ruinu Rab‰tejna) kromû staroveské pily.

Dokonce byla zabavena i polovina Alfrédky,

svou ãást daroval Franti‰ek âeskosloven-

skému svazu turistÛ.

Ve srovnání s nûmeck˘m fiádem, kterému by-

lo zabaveno minimum majetku, ale i dal‰ími

aristokraty (napfi. Rotschildy, Larischy,

Kleiny ...) byly ztráty HarrachÛ vy‰‰í a Ïe uÏ

tehdy nerozhodovala logika ani rozum ãi

znalost historie, ale nepfiístupní vládní byro-

kraté. Snad se na vûci podepsal i blízk˘ vztah

Franti‰ka Arno‰ta k zavraÏdûnému arcivévo-

dovi. A tak dodnes vytrvale skloÀovan˘ lid,

kter˘ mûl k HarrachÛm upfiímn˘ a dobr˘

vztah stejnû na Vysoãinû i Jesenicku, mohl

jako vÏdy jen drÏet ústa a krok.

Do roku 1935 v‰ak do‰lo ke zmûnám ve pro-

spûch Harrachova janovického velkostatku

a rÛzn˘mi operacemi se znaãná ãást majetku

opût oficiálnû vrátila, takÏe nyní pfiedstavo-

val opût 4685 ha, z toho 4397 ha lesÛ, a vrá-

ceno téÏ 180 ha zemûdûlské pÛdy pfiíslu‰né

k janovickému dvoru. Stát tedy nakonec

Harrachovi odebral ménû neÏ polovinu pÛ-

vodního majetku, pfiesnûji 47, 5 % (Tutsch

fiíká 45 %) na v˘chod od silnice R˘mafiov -

·umperk, tedy hÛfie dostupné lesy v horské

oblasti.

âást reformy nebyla nikdy dokonãena. Zí-

skanou pÛdu dûlil stát mezi zemûdûlce podle

pfiídûlového zákona (z r. 1920) nebo se z ní

vytváfiely tzv. zbytkové statky, jeÏ bylo moÏ-

no zakoupit ãi pronajmout. Drobní zájemci,

v jejichÏ prospûch stát reformu proklamativ-

nû provádûl, v‰ak nakonec získali na jano-

vickém panství smû‰n˘ch 41 ha. Na R˘ma-

fiovsku se na místech b˘val˘ch správních

jednotek velkostatkÛ vytváfiely správy âs.

státních lesÛ, ale i tak zÛstali kromû nich nej-

vût‰ími vlastníky nebo nájemci lesÛ, ov‰em

se znaãn˘mi ztrátami, pfiedchozí majitelé.

Reforma se tedy ménû dotkla lesních majet-

kÛ. Obstály beze zmûny drobnûj‰í drÏby lesÛ

movitûj‰ích R˘mafiovanÛ, jeÏ mÛÏeme sledo-

vat od 18. století.

Je úctyhodné, Ïe znaãnou ztrátu stejnû jako

ru‰ení ‰lechtick˘ch titulÛ, jeÏ u nûj ostatnû

hrály druhofiadou roli, vzal hrabû s nadhle-

dem a velkorysostí skuteãného aristokrata

a nic to nezmûnilo na jeho obûtavém postoji

k lidem a vûrnosti zemi i nové republice. I ja-

ko vlastník se znaãnû li‰il od mnoh˘ch boha-

Harrachovsk˘ majetek za prvé republiky

Z historie
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t˘ch lidí a dodnes by jim mohl b˘t nedostiÏ-

n˘m vzorem. MoÏná budou nûkomu znít ná-

sledující slova ponûkud exaltovanû, ale je

skuteãností, Ïe hluboce vûfiící katolík pova-

Ïoval hmotné statky jen za propÛjãené

Bohem, aby s nimi zodpovûdnû nakládal pfie-

dev‰ím ve prospûch sv˘ch lidí, a tak také

jednal a k uvedené my‰lence se neustále vra-

cel. Ve své dobû nebyl zcela ojedinûl˘ a lze

si dodnes u pamûtníkÛ ovûfiit, Ïe v dÛsled-

cích obdobné názory zastával i pochopitelnû

nepo‰kozen˘ továrník Otto Flemmich, kte-

r˘ nepropustil v dobû hospodáfiské krize

v 30. letech ani jediného zamûstnance 

a úpadkem se s nimi tûÏce prodíral aÏ k nové

recesi.

Zamûstnanci na Franti‰kov˘ch statcích, v je-

ho továrnách a v˘robnách na nûj vÏdy vzpo-

mínali s uznáním a láskou, aÈ to byli zamûst-

nanci nûmeãtí nebo ãe‰tí, jejich potomci

vzpomínají dodnes, i kdyÏ moÏno pfiiznat

znaãnou dávku nostalgie, s jakou se dnes

i mnoh˘ z nás vrací ke svému mládí. Stále

mû fascinují uãitelé z Velkého Mezifiíãí, kte-

fií se na mû v muzeu u podobizny Franti‰ka

Harracha zcela váÏnû osopili, jak˘mÏe prá-

vem si dovolujeme brát jim jejich Harracha,

a trvalo dlouho, neÏ jsem je pfiesvûdãil, Ïe je-

jich Harrach je i na‰ím. Jinak nemûli ani zbla

pochopení, jak „nám“ chátrá harrachovsk˘

zámek, aãkoli jsem se snaÏil vysvûtlit, Ïe ne-

ní ná‰, ale ministerstva vnitra. Vzpomnûli

dokonce i na jejich tehdy je‰tû Ïijící hrabûn-

ku Josefu, ale o ní aÏ nûkdy pfií‰tû, a Ïe lze

u nich v Medfiíãi, jak fiíkáme na Vysoãinû,

dosud vidût kapesník Franti‰ka Arno‰ta

zbrocen˘ krví arcivévody Franti‰ka

Ferdinanda.

Mgr. Jifií Karel

Kam na v˘let

Od Skfiítku do Îìárského Potoka a Staré Vsi
Od jara do podzimu si mÛÏeme udûlat pûkn˘ v˘-

let, vydáme-li se ze Skfiítku kolem ·karedé jed-

le do Îìárského potoka ãi Staré Vsi. Cesta nás

povede údolím Podolského potoka na jeho hor-

ním a ãásteãnû stfiedním toku na území CHKOJ,

které patfií pravdûpodobnû k nejhezãím horsk˘m

údolím R˘mafiovska.

Ze Skfiítku se vypravíme po ãervené znaãce

smûrem ke ·karedé jedli (6,5 km) a cestou tam

nás bude doprovázet znaãená cyklotrasa ã. 6143

(Velké Losiny - Stará Ves). NeÏ dojdeme od mo-

torestu na Skfiítku k turistickému rozcestí Nad

Skfiítkem, budou nás kolem Národní pfiírodní re-

zervace Ra‰elini‰tû Skfiítek doprovázet i znaãe-

né trasy zelená, vedoucí na jesenick˘ hfieben

s v˘hledy pfies Ztracené skály k Jelení studánce,

a Ïlutá, která se od zelené odpojuje pod

Ztracen˘mi kameny, v místû zvaném mezi turis-

ty „Pod Generálem“. Trasa pokraãuje úboãím

vpravo k dal‰í kfiiÏovatce cest u odpoãívadla Pod

Zelen˘mi kameny. Tam se ke Ïlutû znaãené ces-

tû pfiipojuje i nároãná horská cykotrasa ã. 6147,

vystupující sem od Îlutého potoka. Pû‰í i cyklo-

turisty povedou po sváÏnici k zatáãce pod lovec-

kou chatou Josefinka. Za ní budou kfiiÏovat tok

Podolského potoka, kter˘ sem pfiitéká je‰tû jako

mal˘ neposedn˘ potÛãek od svého prameni‰tû

u Jelení studánky.

Podolsk˘ potok pod lesní silniãkou spadá v pe-

fiejích do závûru údolí mezi svahy jesenick˘ch ti-

sícovek (zprava Bfiidliãné hory 1358 m,

Pecného 1334 m, Pece 1311 m a Zelen˘ch ka-

menÛ 1179 m, zleva hory Jelenky 1206 m,

Mrav. sedla 1101 m a OstruÏné 1184 m). Potok

dál pokraãuje pefiejemi a kaskádami ve své ces-

tû jiÏním smûrem k lovecké chatû Hubertka.

Je‰tû v horní ãásti tohoto údolí,

tam, kde konãí asfaltová cesta,

najdeme na Podolském potoce

zbytky staré hráze bez stavítek,

která tady byla kdysi postavena

proto, aby jí zadrÏená voda po-

mohla splavovat vytûÏené dfie-

vo do Îìárského Potoka a Sta-

ré Vsi.

My se v‰ak vrátíme k ãervenû

znaãené trase do místa Nad

Skfiítkem. Pû‰ky ãi na kole se

dáme vpravo malou pasekou,

která nás pfiivede potom sva-

hem dolÛ k rozcestníku s ná-

zvem Îlut˘ potok. Nejdfiíve

v‰ak musíme pfiekroãit mal˘ horsk˘ nehlubok˘

potÛãek, pfiitékající zleva ze svahÛ pod Zelen˘-

mi kameny, kter˘ se naz˘vá Splavsk˘ potok. Na

jeho horním toku najdeme podobnou hráz bez

stavítek, jako je na Podolském potoce, která by-

la postavena za stejn˘m úãelem. Splavsk˘ po-

tok, po své krátké, tfiíkilometrové pouti vtéká ne-

daleko rozcestníku u hlavní cesty, pod srázn˘mi

svahy hory Ostrého, jako levobfieÏní pfiítok do

Îlutého potoka. Îlutému potoku dalo název ra-

‰elini‰tû Skfiítek, které odvodÀuje a jehoÏ ra‰eli-

na ho zbarvuje do Ïlut˘ch odstínÛ. Od rozcestní-

ku u Îlutého potoka vede nahoru k Zelen˘m ka-

menÛm nároãná horská trasa cyklostezky 6147,

vysoko nad Splavsk˘m potokem, na jeho pra-

vém bfiehu.

Od rozcestí u Îlutého potoka pÛjdeme necel˘

kilometr podél jeho toku, neÏ dojdeme k lovec-

ké chatû Hubertka. Tam skonãí Îlut˘ potok jako

pravobfieÏní pfiítok Podolského potoka, kter˘

v tomto místû, od kfiiÏovat-

ky lesních silniãek, zamífií

svÛj tok smûrem jihov˘-

chodním a pokraãuje jako

regulovan˘ tok dále k místu

u ·karedé jedle. Jeho bfiehy

aÏ do Îìárského Potoka

tvofií zprava srázné svahy

Ostrého (941 m) a zleva

rozloÏitá OstruÏná (1184

m). Ta se mûla údajnû jme-

novat OstraÏná, protoÏe 

odedávna pr˘ slouÏívala ja-

ko místo dalek˘ch rozhledÛ

pro pozorování i vzdálené-

ho okolí, ale chybn˘m pfiepisem ze star˘ch map

se z „a“ stalo „u“, a tak se dnes lidé obãas ptají,

proã se hora jmenuje OstruÏná.

Nová regulace Podolského potoka, provedená

v 70. letech minulého století betonov˘mi bloky,

byla po‰kozena pfii povodních v roce 1997, dnes

je v‰ak jiÏ opravena a slouÏí dále. Zajímavostí

tohoto potoka s ãetn˘mi pefiejemi a nûkolika

kaskádami je, Ïe kdysi dávno provedené regu-

laãní práce na jeho toku pouze kamenn˘mi 

opûrn˘mi zdmi, pfiedev‰ím kolem mostkÛ, po-

‰kozeny pfii povodních vût‰inou nebyly.

Pfii na‰í tfiíkilometrové cestû od Hubertky ke

·karedé jedli je‰tû vpravo uvidíme starou prÛ-

zkumnou ‰tolu s názvem Kóta pod Ostr˘m,

k níÏ lze pfiejít po dfievûném mostku a do níÏ je

dnes zamezen pfiístup. PoblíÏ této ‰toly b˘val

i kamenolom, místo je dnes v‰ak jiÏ zarostlé.

U ·karedé jedle je postaveno odpoãívadlo.

Kdysi se zde hromadilo dfievo, které sem bylo

naplaveno shora a pak smûrováno levobfieÏním

kanálem ke ‰típárnû dfieva ve Îìárském Potoce

a k pile ve Staré Vsi ãi bylo naskládáno v prÛbû-

hu 19. století i na lesní Ïelezniãku.

Od ·karedé jedle, kde ãervená znaãka konãí, lze

dojít po zelené znaãce vpravo k autobusové za-

stávce u státní silnice (1,5 km), opaãn˘m smû-

rem bychom do‰li úboãím OstruÏné k Mrav.

sedlu a dál k Alfrédce nebo mÛÏeme pokraãovat

po Ïluté znaãce kolem Anenské Huti k pile ve

Staré Vsi (2 km). Území, které jsme pro‰li, má

bohatou historii a zaslouÏilo by si fiádné zdoku-

mentování ve‰kerého dûní, které zde v minulos-

ti dávné i ménû dávné probíhalo.

Za KâT R˘mafiov Hana Ka‰parová
Podolsk˘ potok u pfiítoku Splavského potoka

Fota: archiv KâT R˘mafiov

Podolsk˘ potok pod svahem Ostrého vrchu
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Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské
próza

Romana Hrbatová: Miriam
Líné stfiedeãní odpoledne. Za ok-

nem poãasí sychravé a nevlídné.

V kavárnû, v níÏ probíhala jedna

z mnoha jeho autogramiád, které

v rámci turné na pfiedstavení své

nové knihy Bofiek Feld absolvo-

val, bylo pfiíjemnû.

Miloval psaní. Ta touha vyjadfio-

vat se prostfiednictvím psaného

slova ho lákala od dûtství. Písme-

na, slova, vûty, odstavce. Hrál si

s nimi. S jednotliv˘mi slovíãky se

mazlil. Hledal ta nejlep‰í a nejli-

bozvuãnûj‰í spojení. Ten pocit 

uspokojení, kdyÏ po dlouhé noci

plné pfiepisování z nûj vypadla

koneãná podoba povídky. „Pfiesnû

tak jsem si to pfiedstavoval,“ mru-

ãel si spokojenû pod vousy, kdyÏ

pfiíjemnû znaven k ránu uléhal do

postele. Dnes sklízel ovoce za ce-

lou fiadu takov˘ch bezesn˘ch no-

cí. Jeho pfiítel, herec Národního

divadla, pfiedãítal nahlas jednu ze

tfiinácti povídek, které se dostaly

do v˘bûru toho nejlep‰ího a ve‰ly

se do tenkého svazku, kter˘ jeho

nakladatel vydal pfied pouh˘m

mûsícem.

V nevelké místnosti moderního

knihkupectví, které sv˘m ná-

v‰tûvníkÛm nabízelo moÏnost po-

sezení v pfiíjemné literární kavár-

nû, se se‰la pûkná fiádka ãtenáfiÛ.

Bofiek klouzal sv˘m stafieck˘m

zrakem po neznám˘ch tváfiích.

Zvûdavû sledoval gesta poslucha-

ãÛ, jejich reakce. Dmul se p˘chou

pfii kaÏdém pohybu koutkÛ úst

smûrem vzhÛru. Tolik ho tû‰ily

pozitivní reakce lidí, ktefií byli 

ochotni ztrácet ãas ãtením nebo

posloucháním v˘plodÛ jeho fanta-

zie. Radoval se z kaÏdé salvy smí-

chu, která pfieru‰ovala libozvuãn˘

pfiednes jeho pfiítele. Sv˘m zra-

kem hladil tváfie mlad˘ch dûvãat,

která soustfiedûnû naslouchala vû-

tám, linoucím se z hercova hrdla.

Ten zájem ho vÏdy potû‰il a záro-

veÀ uvádûl do rozpakÛ.

Jeho oãi sklouzly k dívce s divo-

k˘m pohledem. Upfienû, beze stu-

du ho její oãi pozorovaly zpoza

br˘lí. Tmavû hnûdé oãi v sobû

skr˘valy mûkkost, laskavost.

Av‰ak husté, témûfi ãerné oboãí,

klenoucí se nad nimi, propÛjãova-

lo dívãímu obliãeji pfiísnost. âerné

husté vlasy lemovaly soustfiedû-

nou tváfi. Zdánlivû pÛsobila tvrdû,

divoce, nepoddajnû. Bofiek v‰ak

intuitivnû tu‰il, Ïe dívka klame tû-

lem. Zaujala ho. Cítil kfiehkost.

Dívka postfiehla, Ïe se na ni dívá.

Na chvíli uhnula pohledem.

„Uvedl jsem ji do rozpakÛ.,“ uvû-

domil si Bofiek s úÏasem. „Já, kte-

r˘ poãítám poslední dny svého Ïi-

vota. Dobr˘ tak do starého Ïele-

za!“ To zji‰tûní ho rozechvûlo.

Dívka svÛj zrak opût stoãila k nû-

mu. Lehce se na nûj usmála.

Pla‰e, neznatelnû. Pfiesto to byl je-

den z nejkrásnûj‰ích úsmûvÛ, kte-

r˘ mu byl v Ïivotû vûnován. „Ten

úsmûv ... ten úsmûv ... Kde já jsem

ho uÏ vidûl?“ ptal se sám sebe. Po

chvíli mu v mysli vytanul obraz

dívky. Dívky, kterou poznal za

druhé svûtové války. „Ale ano!

Tak se pfieci usmívala Lea.“

V duchu se vrátil o mnoho let

zpátky. Nebylo mu tehdy ani osm-

náct. Srocená na námûstí tiskla se

jednotlivá tûla jedno k druhému.

KaÏdá hruì - muÏská nebo Ïen-

ská, dívãí ãi chlapecká - zdobená

hvûzdou. Tehdy ji spatfiil poprvé.

Cítil, Ïe se nûkdo na nûho upfienû

dívá. Ten pohled pálil. Jeho zele-

né oãi prohledávaly fiadu pfied se-

bou. Stála tam. Tichá. Její tmavû

hnûdé oãi jej pozorovaly bez toho,

aby sledovaly okolnosti, které se

kolem nich zrovna dûly. Okol-

nosti, které jim mohly naprosto

pfievrátit Ïivot. Rozmetat na prach

jejich sny, tuÏby a plány. Shoda

nálad a hnutí myslí jejich okupan-

tÛ, která je o jejich Ïivoty dokon-

ce mohla pfiipravit. A také mnohé

pfiipravila.

Ona, Lea - jak se mnohem pozdû-

ji v lágru dozvûdûl, Ïe se jmenuje

- tam stála a budila dojem, Ïe

v‰echno kolem ní je jen a jen sen.

Sen, kter˘ se jí vÛbec net˘ká.

Odmítala dát se strhnout v‰udy-

pfiítomn˘m strachem, kter˘ staho-

val hrudní ko‰e jejích pfiíbuzn˘ch,

znám˘ch i úplnû neznám˘ch lidí.

Nenechávala ozvûny tlukotu své-

ho srdce oz˘vat aÏ v hlavû tak ja-

ko ostatní. Jeho tlukot navozoval

pocit, Ïe hlava je ãasovaná bom-

ba: „Tik, tak ... tik, tak ... tik, tak

...“ V‰echno kolem ní díky tomu

dûsu, tûm obavám ze‰edlo. V‰e

bylo jednolitû ‰edivé. Gestapo,

krouÏící kolem zástupu jako su-

pové kolem své mr‰iny; kaluÏe;

dé‰È; obloha; domy; lampy; moro-

v˘ sloup; radnice i kostel; zavaza-

dla; odûvy; obuv i obliãeje v‰ech

pfiítomn˘ch ãekajících na pokyny,

které nezadrÏitelnû urãí smûr ná-

sledujících minut, hodin, dní, t˘d-

nÛ, snad mûsícÛ, a dá-li BÛh, i let.

Jen Leina tváfi záfiila z té první

protûj‰í fiady jako slunce. Svítila

jako pochodeÀ, kterou zapaluje-

me, kdyÏ chceme vidût na cestu.

Svítila jako znamení. Znamení

nadûje. Nadûje, Ïe nic není ztrace-

no, Ïe se nic zlého nemÛÏe stát.

Tehdy vûdûl a tehdy uvûfiil, Ïe

v‰echno pfieÏije. Vûdûl, Ïe se doÏi-

je dne, kdy ho opût ve své náruãi

pfiivítá matiãka Svoboda a on bu-

de voln˘! Voln˘! Voln˘ jako pták!

Nemohl od Ley odtrhnout oãi.

Cítil z ní smyslnou touhu. Bez je-

diného slova se do nûj ta její tou-

ha pfielévala a rozehrávala jeho

mladistvé a nezku‰ené tûlo sym-

fonií dosud netu‰en˘ch vibrací.

Aã se to dnes zdá neuvûfiitelné, tû-

‰il se z transportu. Radoval se,

kdyÏ zjistil, Ïe je ve vedlej‰ím va-

gónu. Vûdûl, Ïe jede pfied ním. Ta

dlouhá cesta mu tehdy nevadila.

Nevnímal náfiky a nadávky sv˘ch

spolucestujících, ktefií se spoleãnû

s ním maãkali ve vagónu jako do-

bytãata, kdyÏ je vezou na poráÏ-

ku. SnaÏil se nevnímat pachy zpo-

cen˘ch tûl. Jeho my‰lenky za-

mûstnávala neodolatelná touha

znovu ji vidût. Setkat se s ní.

Podafiilo se mu to nûkolikrát. Bylo

jim dopfiáno vést pouze komuni-

kaci beze slov. Av‰ak odevzdat se

jeden druhému nestaãili. Dlouho

ji nevidûl, ptal se tedy sv˘ch spo-

luvûzÀÛ, vûdí-li o ní nûco. Vûdûli.

Jeden z dozorcÛ si ji oblíbil pro 

uspokojování sv˘ch sexuálních

tuÏeb. Fakt, Ïe je tûhotná, mu

v‰ak zhatil nejen jeho bezstarost-

né kratochvíle, ale i nahnal strach.

Pro klid svého svûdomí, mûl-li

vÛbec nûjaké, poslal ji i plod v je-

jím krásném mladém tûle skrze

komín tam, kde jak tu‰il, mu uÏ 

u‰kodit nebude schopna.

Bofiek Leu neodsuzoval. Ten, kdo

kaÏd˘ den pohlédne smrti pfiímo

do oãí, vyslovuje své soudy

s mnohem vût‰í ostraÏitostí. Bylo

mu líto. Bylo mu líto Ley i toho

nenarozeného dítûte. Bylo mu

v‰ak líto i samotného dozorce,

protoÏe vûfiil, Ïe kaÏd˘ ná‰ ‰patn˘

ãin, kter˘ spácháme, nás jednou

dohoní. A pfiedev‰ím mu bylo líto

sebe sama. Jeho hvûzda zhasla.Iva Farrellová: Medúza



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2007

21

Toho veãera, kdy se tu stra‰livou

zprávu dozvûdûl, slíbil tam, do

tûch míst, kde tu‰il nebo vûfiil, Ïe

se Leina du‰e pohybuje, Ïe se ne-

vzdá. Nevzdá a pfieÏije. PfieÏije.

UÏ jen proto, aby mohl vydat svû-

dectví o hrÛzn˘ch ãinech, které se

v jeho tûsné blízkosti kaÏdodennû

dûly. UÏ jako dítû miloval knihy

a touÏil b˘t spisovatelem. Slíbil

dívce, která jiÏ nebyla mezi Ïiv˘-

mi, Ïe svÛj sen uskuteãní.

... Snad se mu podafiilo dan˘ slib

splnit. AlespoÀ v to doufal. Dnes

mûl pocit, Ïe se Lea vrátila. Její

oãi se na nûho dívaly z obliãeje

dívky, která pfii‰la obdivovat jeho

dílo.

„Pan Feld vám jistû nyní rád zod-

poví v‰echny va‰e dotazy,“ vytrhl

hlas organizátora akce Bofika ze

vzpomínek na minulost.

Bofiek nasadil úsmûv profesioná-

la. „Pokusím se,“ dûl skromnû.

Byla to v‰ak jen spoleãenská póza.

Vûdûl, Ïe není vÛãi sv˘m ãtená-

fiÛm pfiíli‰ férov˘, ale nemohl si

pomoci. Jeho ãtenáfii touÏili po-

znat autora fiádkÛ, nad kter˘mi trá-

vili své veãery, hloubûji.

Podvûdomû tu‰il, Ïe je povinen

jim jejich pfiání splnit. Nemohl

v‰ak. Byl si vûdom, Ïe své nitro

vystavuje úplnû nahé svûtu pro-

stfiednictvím sv˘ch dûl. Mezi fiád-

ky dovoloval tûm z vnímavûj‰ích

dohlédnout aÏ na dno své bolavé

du‰e. KaÏdá vzpomínka na vzdá-

lenou minulost bodala a rozdírala

jeho nitro. KaÏdá vûta, kaÏd˘ od-

stavec byly vykoupeny obrov-

sk˘m vnitfiním napûtím. Skuteã-

nosti, dávno jiÏ zapomenuty, vra-

cely se zpût jako bumerang a zno-

vu otvíraly zacelené rány. Po ode-

vzdání rukopisu nakladateli brával

si nûkolikadenní dovolenou, bû-

hem níÏ si jako kocour lízal svoje

rány. JenÏe tohle v‰echno jeho ãte-

náfie nezajímalo. Oni ho chtûli ce-

lého. Se v‰emi jeho tajemstvími,

se v‰emi slabostmi, úzkostmi, ra-

dostmi, minulostí i plány do bu-

doucna. Nemohl se jim vydat cel˘

v‰anc. Vûdûl, Ïe ãasto prostfiednic-

tvím sv˘ch dûl odevzdává víc, neÏ

by ve skuteãnosti chtûl. KaÏd˘ si

touÏil ukousnout, vycucnout.

Mûl rád své ãtenáfie. Jak moc je

mûl rád. Dávali smysl jeho celoÏi-

votní snaze. Jejich zájem zvy‰o-

val jeho vlastní cenu. Snad neÏil

nadarmo. Av‰ak úplnû napospas

se jim opravdu vydat nemohl.

Musel si vystavût svÛj ochrann˘

‰tít. A tím ‰títem byl humor.

Pfiijímal dotazy z publika a s bra-

vurností ‰piãkového tenisového

hráãe vracel je tazatelÛm zpût ve

formû laskavého humoru.

Jako kaÏdé autorské ãtení i toho

dne konãilo autogramiádou. Bo-

fiek se trpûlivû zvûãÀoval do kaÏ-

dé z knih, která mu byla pfiedloÏe-

na. Jejich majitelÛm vÏdy vûnoval

pár pfiívûtiv˘ch slov. KdyÏ uÏ mûl

pocit, Ïe vyhovûl kaÏdému,

a chtûl se koneãnû vrhnout do ví-

ru dal‰ího programu, kter˘ si pro

nûj organizátofii akce pfiipravili,

stála pfied ním. Tichá. Plachá.

Beze slov mu podala jeho nejús-

pû‰nûj‰í knihu. Bofiek znovu use-

dl na zahfiátou Ïidli.

„MÛÏu se zeptat na tvoje jméno?“

zvedl svÛj zrak k dívce.

„Miriam,“ hlesla.

„Miriam,“ k˘vl Bofiek fascinován

a úhledn˘m písmem do knihy ve-

psal: „Miriam, v‰echno dobr˘.

Bofiek Feld.“ KdyÏ knihu dívce

podával zpût, nemohl si pomoci:

„Neznáme se?“

Miriam se zarazila. Jeho otázka ji

polekala. SnaÏila se situaci odleh-

ãit, a tak s marnou snahou o vtip

odvûtila: „Já vás znám, ale vy

mne urãitû ne ...,“ a chystala se

k pokud moÏno co nejrychlej‰ímu

odchodu.

Bofiek se v‰ak nemínil vzdát. Ty

oãi! UÏ jednou mu unikly. Dnes je

uniknout nenechá!

„Miriam, poãkej!“ dohonil ji

dlouh˘mi kroky. „Mám pro tebe

návrh. Pokud nepospíchá‰, pojì

se mnou dnes veãer na oslavu.

Budu moc rád!“

Váhala jen chvíli.

Knihu, od dne‰ního veãera pro ni

cenn˘ majetek, odloÏila na noãní

stolek. Bofiek jí prohrábl husté ku-

drnaté vlasy. Byli klidní. Klidní,

jak ãlovûk b˘vá, ve chvílích, kdy

pfiijímá pro nûj nûco naprosto pfii-

rozeného.

„Vûdûl jsem, Ïe pfiijde‰ ...,“ za‰ep-

tal Bofiek a ochutnal chuÈ jejích

úst. Pil z nich náruÏivû jako ãlo-

vûk, kter˘ na‰el pramen uprostfied

pou‰tû. Vá‰nivá noc - první a zá-

roveÀ poslední. Du‰e milencÛ na-

plnilo ‰tûstí. Bofiek se doãkal.

Dlouho ãekal na svoji Leu a dnes

koneãnû. Byla to ona? Ale jistû!

Vrátila se. Vrátila se, aby mu fiek-

la, Ïe mu vÏdy vûfiila. Vûdûla, Ïe

sv˘m slovÛm dostojí a svÛj slib

splní. Nepochyboval. Nepotfie-

boval se ptát. Vûdûl.

Miriam? Hotelov˘ pokoj za roz-

bfiesku opou‰tûla s pocitem, Ïe

právû tam se dotkla vûãnosti.
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Z okolních mûst a obcí

V bruntálském kinû Centrum
se zfiítila stfiecha

Ve ãtvrtek 13. záfií po 13. hodinû

obdrÏela Policie âeské republiky

oznámení o zfiícení ãásti stfiechy

bruntálského kina Centrum. Po-

licisté na místû zjistili, Ïe znaãná

ãást stfiechy velkého sálu se pro-

padla aÏ na sedadla. Do‰lo také

k poniãení majetku tfií místních

videopÛjãoven. Pfiíãinou pádu

stfiechy je pravdûpodobnû dlou-

hodobé pÛsobení vody.

Mûsto hmotnou ‰kodu pfiedbûÏnû

vyãísluje v fiádech milionÛ korun

(mÛÏe jít o cca 15 mil. Kã). SluÏ-

ba kriminální policie a vy‰etfiová-

ní zahájila úkony trestního fiízení

pro podezfiení ze spáchání trest-

ného ãinu obecného ohroÏení.

V dobû pádu stfiechy se nekonalo

Ïádné filmové pfiedstavení, kino

je v‰ak volnû pfiístupné, zejména

v souvislosti s provozní dobou

pÛjãoven videa a DVD.

„Pfiípadem se nyní intenzivnû za-
b˘váme, vzhledem k poãáteãnímu
stádiu ‰etfiení nebudeme spekulo-
vat o pfiípadné trestní odpovûd-
nosti konkrétních osob,“ doplnila

policejní mluvãí Lucie Zgarbová. 

Zdroj: PâR Bruntál

pofiádá

2222..  zzááfifiíí  22000077  vvee  SSttrráánnsskkéémm

Fastest Falcon Cup

program:

10 - 14 hod. - v˘stava loveck˘ch dravcÛ
¨ a sokolnické v˘stroje
14 - 15 hod. - ukázky v˘cviku dravcÛ
15 - 17 hod. - soutûÏ o nejrychlej‰ího sokola

na 300 m
17 - 20 hod. - klubovna spoleãnosti Sovinecko, o. p. s.:

promítání DVD ze sokolnick˘ch lovÛ

AAkkccee ssppoolleeããnnoossttii SSoovviinneecckkoo,, oo.. pp.. ss..,,
ppooddppoorruujjee ssttrraatteeggiicckk˘̆ ppaarrttnneerr

PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a. s.

Starosta Tvrdkova slaví jubileum
V záfií oslaví pan Franti‰ek Ka‰par, starosta obce Tvrdkova, krásné

kulaté narozeniny.

Takovéto narozeniny se mohou slavit klidnû cel˘ mûsíc, proto

âarodûjnice Od Tfií pafiezÛ pfiipravily za vydatné pomoci pánÛ pûk-

nou akci. Pánové opékali, dámy pfiipravily bohatou tabuli a na v˘ji-

meãnou akci se dámy vyparádily krásnû nazdoben˘mi klobouky.

Celé odpoledne i veãer panovala vynikající nálada, poãasí nás ne-

zklamalo, takÏe jsme opût proÏili krásn˘ den.

Jménem v‰ech spoluobãanÛ a chatafiÛ z obcí Tvrdkov, Ruda

a Mirotínek je‰tû jednou pfiejeme panu starostovi do dal‰ích let pfie-

dev‰ím hodnû zdraví, rodinné pohody a pevné nervy.

Text: Alena âiklová, foto: Jifií Novák

Foto: archiv PâR Bruntál
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Obãanská sdruÏení na R˘mafiovsku: Lomnická nadûje
Obãanská sdruÏení jsou dobrovol-

ná, nevládní, nepolitická a nezis-

ková sdruÏení obãanÛ nebo práv-

nick˘ch osob. Tak je definují zá-

kladní stanovy pfii registraci mi-

nisterstvem vnitra na‰í republiky.

Následují dal‰í ãlánky t˘kající se

pfiedmûtu a cíle ãinnosti, ãlenství,

statutárních orgánÛ nebo tfieba

právní subjektivity.

No dobfie, obãanské sdruÏení,

mÛÏe si fiíct obãan, ale jak po-

znám jeho pravou podstatu, lapi-

dárnû fieãeno, co chcete dûlat, jak

to chcete dûlat a hlavnû PROâ?

Zde nezb˘vá neÏ pouÏít kli‰é

z nejrÛznûj‰ích debat a odpovû-

dût, Ïe za tuto otázku dûkujeme!

Zaãneme ze ‰ir‰ího hlediska,

ãímÏ se vracíme k uÏ zmínûn˘m

stanovám, pfiesnûji k pfiedmûtu

a cíli ãinnosti.

Cílem na‰eho sdruÏení Lomnická

nadûje je sdruÏení lidí, kter˘m ne-

ní lhostejn˘ souãasn˘ stav pfiíro-

dy, vzhled a kulturnost krajiny

a kvalita Ïivotního prostfiedí v ob-

ci Lomnice a blízkém okolí. To

v‰e s cílem zmûnit souãasnou si-

tuaci k lep‰ímu. Pomoci vrátit do

krajiny to, co v ní b˘valo nejen

funkãní, ale i pûkné, typické a ne-

opakovatelné.

Zaãnûme tfieba úlohou stromÛ,

stromofiadí ãi alejí, bez kter˘ch

krajina rychle ztrácí svou image,

postaru a srozumitelnû fieãeno du-

cha krajiny, pÛvab a cílevûdo-

most. Îe by se o to mûla zajímat

obecní zastupitelstva? Mûla, ale

víte tfieba o nûjakém cíleném vy-

sazování stromÛ v obcích (mimo

ovocné a pár stromkÛ u nûjakého

domu více ménû náhodnû) na zá-

kladû nûjakého plánu zkulturnûní

obce i okolí? Îe jsou v obcích

rÛzné komise? Máte pravdu - pak

si ale poloÏte i otázku, co tyto ko-

mise dûlají, jaká mají ãi vÛbec

nûkdy mûly plán, hlavnû v‰ak se

neptejte, co by ty komise mûly za

cíl své ãinnosti a kdy ze své ne-

ãinnosti skládají nûjaké úãty.

A kdo by ty úãty chtûl znát? Ti

dva aÏ tfii obãané, ktefií pfiijdou na

vefiejnou schÛzi, aby se dovûdûli,

zda jim obec prodá nûjak˘ poze-

mek nebo dÛm? Proã tedy jsou,

nevûdí ani ãlenové sami, a to je

dost ãasto jejich obsazování ná-

sledkem „odmûn“ za loajálnost,

za neproblémovost a nûkdy za

souhlas se v‰ím.

Podobnû je to tomu i s pohledem

na kulturní dûdictví v obcích. Îe

v nûkteré obci vlastnû nic histo-

rického nebo cenného není?

Jistû, nejsou v‰ude památky hod-

né zvlá‰tního zfietele. V‰ude se

v‰ak najdou objekty pro obec

charakteristické, jejichÏ hodnota

je ve spojení s prostfiedím, do

kterého byly nûkdy moÏná i bez-

dûky sv˘mi tvÛrci vsazeny. âasto

není ani potfiebné vytváfiet pro nû

nûjaké úãelové zamûfiení (tfieba

místní muzeum), ale staãí je 

opravit, zmodernizovat a úãelnû

je vyuÏívat. Pfiíkladem veskrze

kladn˘m je tfieba rekonstrukce

architektonicky hodnotné post-

funkcionalistické stavby b˘valé

ãeské men‰inové ‰koly v Lom-

nici u R˘mafiova. Dnes je z ní po-

lyfunkãní objekt citlivû zrenovo-

van˘, vyuÏívan˘ jako obecní 

úfiad a s dal‰ími funkcemi. V‰e-

chna ãest úsilí Ing. Jelínka a dal-

‰ích. Na druhé stranû se ve vût‰i-

nû obcí najdou i pfiíklady opaãné

- doslova „zmr‰ení“ dfiíve hod-

notn˘ch staveb rádoby moderni-

zací. O totální devastaci s násled-

kem demolice ani nemluvû.

Nebo tfieba tváfi

na‰ich obcí. Aby-

chom si dokázali

ukázat a sebekri-

ticky vyhodnotit,

co je potfiebí

k tomu, aby se

dalo o obci fiíct,

Ïe je „dobrá ad-

resa“, a nebyli

pfiesvûdãeni, Ïe

je to jen zavede-

ním vodovodu

pro lidi, ktefií

o nûj vlastnû zas

tak moc nestojí.

Takové fungující

obãanské sdru-

Ïení mÛÏe b˘t

urãitou protivá-

hou zastupitel-

stva setrvávající-

ho po léta v urãi-

tém stereotypu

uvaÏování bez

vazby na názory

nemalé ãásti lidí.

V mnoha obcích

totiÏ neexistuje

základní pfiedpo-

klad zpûtné vaz-

by a informova-

nosti.

V neposlední fiadû je cílem sdru-

Ïení obnova malé sakrální archi-

tektury - ãesky fieãeno poukazovat

na to, jak se chováme v obcích

k rÛzn˘m kfiíÏÛm, boÏím mukám

atd. Tím chce na‰e sdruÏení zaãít

a hodlá obnovit tzv. „kur‰mídsk˘

kfiíÏ“ u cesty do RyÏovi‰tû. Ten

tam sice je, ale leÏí u potoka po-

valen˘, doláman˘ traktory. Pfiitom

jde o místo s bohatou a pohnutou

historií. VÛbec nám nevadí, Ïe jde

o historii z doby, kdy tu Ïili

Nûmci. Není v tom nacionalis-

mus, jde jen o to, Ïe kdyÏ jsme se

rozhodli tuto krajinu pfievzít, pak

bychom ji mûli ctít a spravovat

tak, jako tomu bylo po mnoho sta-

letí. Dá se také fiíci - poznat du‰i

této zemû a dát jí novou náplÀ.

Péãe o kraj, v nûmÏ Ïijeme, souvi-

sí s informovaností lidí o této kra-

jinû a informovan˘ ãlovûk je

schopen pfiedávat své znalosti ji-

n˘m. Toho chceme dosáhnout tzv.

malou publikaãní ãinností. Do-

posud sdûlné, srozumitelné a zá-

roveÀ malé tisky vlastnû v obcích

neexistují. Pokou‰íme se pfiilákat

turistu, a nejsme schopni mu dát

primární informaci o místû.

KaÏdá obec by mûla mít svÛj mí-

stopis a my budeme usilovat

o svÛj, pro Lomnici a blízké oko-

lí. S tím souvisí i pohlednice. Nû-

které souãasné jsou pfiinejmen‰ím

diletantské obsahem a k˘ãovité

barvami. Vypovídající schopnost

se blíÏí nule. Typick˘ je jev, Ïe au-

tofii se k fotografiím nepfiiznávají

a jsou anonymní.

Lomnici by bylo moÏno také na-

zvat „obcí hfibitovÛ“, daly by se

zde napoãítat nejménû ãtyfii - po-

ãínaje tfiicetiletou válkou a konãe

2. svûtovou, v‰echny zde zane-

chaly své mrtvé a k tomu pfiipo-

ãtûme obecní hfibitov s citlivû

a vkusnû renovovanou pozdnû ba-

rokní kamennou zdí. I o tomhle

by mohla b˘t malá publikace.

Nebo vyuÏít bohatého zdroje

místních báchorek a povûstí, nebo

222 let starou historii po‰ty ãi

místních vynálezcÛ a podivínÛ.

Také malífiÛ ze zdej‰ího hnízda,

letopiscÛ. Pole pÛsobnosti sdruÏe-

ní Lomnická nadûje mÛÏe b˘t ‰i-

roké. UÏ dnes se hlásí obãané

s návrhy a Ïádostmi - tfieba

Malovaní z ml˘na u Moravice.

Jsou uÏ stafií, osídlenci od r. 1945,

a chtûli by zachránit chátrající

kfiíÏ u b˘valého ml˘na, ale nikdo

na to nesly‰í.

Celé úsilí by mûlo vyvrcholit v˘-

sledkem, kterému se módnû fiíká

„Ïít na dobré adrese“. Proã by to

nemohlo b˘t v Lomnici? 

Jaroslav Chytil

Lomnice - tzv. lípa Bernethova zasazená v r. 1710 po návratu ãásti ro-
diny z emigrace ve Slezsku a následném pfiijetí katolictví jako pod-
mínky povolení návratu. Jeden z rodiny se stal dÛstojníkem ve ‰véd-
ské armádû Fota: archiv J. Chytila

KfiíÏ u Malovan˘ch. V r. 1874 byl na nov˘ podsta-
vec postaven kfiíÏ pocházející údajnû z r. 1664, kdy
zde byl umístûn jezuity
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Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ
Informace Místní skupiny ââK

První pomoc pfii úrazech

5. Poranûní pohybového aparátu - kloubu
Pohybov˘ aparát je tvofien kostrou, sval-
stvem a klouby. Kostra tvofií pevnou oporu

tûla, jednotlivé kosti jsou pohyblivû spojeny

klouby. Vlastní pohyb je zaji‰tûn funkcí sva-

lov˘ch skupin, které se upínají na kosti. Pro

poranûní kterékoliv ãásti pohybového ústrojí

je pfiíznaãná velká bolestivost a omezení po-

hyblivosti poranûné ãásti tûla.

Pfiíãin poranûní pohybového systému je

mnoho, struãnû se dají shrnout do skupiny

sportovních úrazÛ (pfii míãov˘ch hrách b˘-

vají poranûny drobné klouby ruky, pfii ‰pat-

ném do‰lápnutí kotník a koleno, pfii vzpírání

loket, u vrhav˘ch disciplín ramenní kloub),

automobilové nehody mají za následek zlo-

meniny kostí a poranûní kloubÛ, ãasto v rám-

ci tzv. polytraumat - mnohoãetn˘ch poranû-

ní. Pády z v˘‰ky, z kola, úrazy na lyÏích,

snowboardu, skateboardu a celá fiada dal‰ích

situací, pfii kter˘ch je kfiehk˘ dûtsk˘ organis-

mus vystaven vnûj‰ímu násilí, b˘vají ãastou

pfiíãinou tohoto druhu poranûní.

Pfiíznaky poranûní kloubu: v lehãí podobû

se mÛÏe vyskytnout jako podvrtnutí, pfii

kterém dojde k pohybu kloubní hlavice nad

maximální mez pohybu a jejímu návratu zpût

do kloubní jamky. Je ãásteãnû po‰kozeno

kloubní pouzdro a vazy, dojde ke krevnímu

v˘ronu do kloubu a jeho okolí. Pohyb

v kloubu je bolestiv˘, kloub b˘vá otekl˘. Pfii

vykloubení hlavice kloubu opustí kloubní

jamku a zÛstává mimo ni. Pfii vykloubení je

poranûná ãást konãetiny v nepfiirozené, „vy-

nucené“ poloze, pfii snaze o pohyb klade po-

ranûn˘ kloub pruÏinov˘ odpor, dochází ke

staÏení okolních svalÛ. Zranûní je velmi bo-

lestivé, kloub je otekl˘ a brání normálnímu

pohybu.

První pomoc pfii poranûní kloubu:
- Poranûnou konãetinu se nikdy nesnaÏte
napravovat do fyziologické, pfiirozené polo-

hy, s poranûn˘m kloubem h˘bejte co nejmé-

nû. ZabraÀte dítûti stavût se na poranûnou

konãetinu (pokus o „rozchození“) - toto má

vÏdy za následek zv˘raznûné krvácení do

kloubního pouzdra, vût‰í otok, bolestivost

a del‰í hojení.

- Chlazením poranûného místa tekoucí vo-

dou nebo ledov˘mi obklady bezprostfiednû

po úrazu se mÛÏete pokusit zmírnit otok

a bolestivost zranûní.

- Znehybnûte poranûn˘ kloub - v˘raznû

zmírníte bolestivost a následné komplikace.

Pfii o‰etfiení stfiedních a men‰ích kloubÛ (kot-

ník, zápûstí) lze pouÏít elastické obinadlo, na

prsty ruky napfi. leukoplast, kterou slepíte

zdrav˘ a poranûn˘ prst k sobû.

- Pfii o‰etfiení vykloubení znehybnûte konãe-

tinu ve „vynucené poloze“, mûkce ji vypod-

loÏte napfiíklad ãástí odûvu proti trupu, horní

konãetinu znehybnûte velk˘m zpevÀujícím

závûsem k tûlu, dolní konãetinu znehybnûte

dlahami nebo improvizovanû svázáním obou

konãetin k sobû, dovoluje-li to poloha zranû-

ného kloubu. MUDr. Pavel Srnsk˘
(První pomoc u dûtí)

Prostor pro firmy a podnikatele

Mûstské sluÏby R˘mafiov oznamují podnikatelÛm
Po dohodû s Mûstsk˘mi sluÏbami, s. r. o.,

R˘mafiov je moÏno na skládce v Malé

·táhli ukládat jakékoliv mnoÏství sta-
vebního odpadu (zbytky betonu, cihel,

omítky) za cenu 150 Kã za 1 tunu vãet-
nû DPH. Po dohodû s Mûstsk˘mi sluÏba-

mi je také moÏno zajistit dopravu dle

platného ceníku. Ukládat stavební odpad

je moÏné v pondûlí od 10 do 14 hodin,

na základû pfiedchozí domluvy s Mûst-

sk˘mi sluÏbami i v jiné termíny. 

MûS R˘mafiov

Servis sluÏeb

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v fiíjnu

Pondûlí 14.00 - 18.00 Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 19.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 19.00

Nedûle   13.00 - 19.00

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

Dne 30. 9. 2007 v 9.00

bude slouÏena v chrámu sv. Michaela

v R˘mafiovû poutní m‰e svatá

k svátku sv. Michaela.

Od 15.00 probûhne

v chrámu sv. Michaela v R˘mafiovû

koncert R˘mafiovského chrámového sboru.

Vstupné dobrovolné.

Srdeãnû zve R˘mafiovsk˘ chrámov˘ sbor.

Z technick˘ch dÛvodÛ nebude
do konce záfií

Kino R˘mafiov promítat!

Aquacentrum Slunce bude doãasnû uzavfieno
Z technick˘ch dÛvodÛ bude Aquacentrum Slunce

v R˘mafiovû od pondûlí 3. 9. do stfiedy 26. 9. uzavfieno.

K opûtovnému otevfiení aquacentra
dojde ve ãtvrtek 27. 9. ve 14 hodin.

Od 27. záfií provozní doba:
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

V‰em vyznavaãÛm nudismu a naturismu aquacentrum

nabízí plavání bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci

od 19.00 do 21.00.

Termíny do konce roku 2007: 17. 10., 21. 11, 19. 12.

Pozvánka na koncert
chrámového sboru
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Sport

R˘mafiovská padesátka roku 2007
V sobotu 15. záfií se konal jiÏ 32. roãník R˘mafiovské padesátky, le-

tos nazvan˘ na poãest jejího zakladatele MUDr. ZdeÀka Nûmeãka

Nûmeãkovou R˘mafiovskou padesátkou. Hlavní iniciátor akce

a dlouholet˘ neúnavn˘ ãinovník turistického oddílu TJ Jiskra

R˘mafiov se zaslouÏil o propagaci turistiky a R˘mafiova jiÏ v ‰edesá-

t˘ch a sedmdesát˘ch letech minulého století.

Obvykle se R˘mafiovská padesátka koná o druhém víkendu v záfií.

V roce 1997 ná‰ odbor KâT pfieloÏil z dÛvodu problémového poãasí

termín 22. roãníku na neobvykl˘ den - sobotu 23. srpna. V ten den

v‰ak ve sv˘ch 65 letech ode‰el na jiné cesty MUDr. Zdenûk

Nûmeãek, oblíben˘ lékafi, za kter˘m pacienti dojíÏdûli i do RyÏovi‰tû,

kam se rodina Nûmeãkova z R˘mafiova pfiestûhovala.

Trasy leto‰ní Padesátky smûfiovaly do Nízkého Jeseníku, start i cíl

byl jako vÏdy v R˘mafiovû, zajímavé body trasy na Rab‰tejnû,

Re‰ovsk˘ch vodopádech ãi na Sovinci. Ráno bylo zataÏeno, pozdûji

se sluníãko z mrakÛ vyklubalo, ale pfiedev‰ím cyklisté si na sv˘ch

trasách uÏili pomûrnû siln˘ vítr. Celkem se této akce zúãastnilo 

114 lidí, na bicyklu jel trasu Padesátky i Ing. Zdenûk Nûmeãek, syn.

MUDr. Nûmeãka.

Pû‰í trasy absolvovalo 38 turistÛ a jeden pes se startovním prÛkazem,

cyklotrasy 76 cyklistÛ. Rozdûlení podle kilometrÛ bylo následující:

Pû‰í trasy: 5 km 15 km 25 km 35 km 50 km

Poãet turistÛ 9 16 4 5 4 a pes

Z toho celkem: 14 dûtí a studentÛ, 13 Ïen, 11 muÏÛ a 1 pes.

Cyklotrasy: 25 km 35 km 58 km

Poãet cyklistÛ: 14 29 33

Z toho celkem: 3 dûti, 25 Ïen a 48 muÏÛ.

Úãastníci mimor˘mafiov‰tí pfiijeli z Lipníku nad Beãvou, Pfierova,

Olomouce, Bruntálu a je nutno pochválit i ‰est mlad˘ch turistÛ

z Turistického krouÏku v Bfiidliãné, které pfiivedla na start jejich ve-

doucí.

Nejstar‰ím leto‰ním úãastníkem byl pan Richard Kopãil z R˘mafiova,

kter˘ ve sv˘ch 86 letech projel cyklotrasu 58 km, naopak nejmlad‰ím by-

la ãtrnáctimûsíãní Emilka Îáková, která se vezla v pfiívûsném vozíãku za

bicyklem svého tatínka a je‰tû dlouho po dojezdu do cíle sr‰ela energií.

Na závûr musíme podûkovat na‰im sponzorÛm, za peãivo

R˘mafiovské pekárnû, za ‰kvarky ke chlebÛm ¤eznictví paní

Buxbaumové a za pochoutky pro dûti firmû pana Lazarczyka.

Pochvalu zaslouÏí i TJ Jiskra R˘mafiov za to, Ïe Padesátku zafiazuje

do svého Desetiboje.

Propagace mimo R˘mafiov byla pomûrnû malá a ve stejném termínu

se koná na mnoha jin˘ch místech spousta dal‰ích podobn˘ch akcí,

pro ãleny KâT z toho vypl˘vá, Ïe v tomto smûru je tfieba vyvinout

více iniciativy. Pfiesto v‰em úãastníkÛm, ktefií pfii‰li a pfiijeli a neza-

pomnûli, Ïe pohyb a pobyt v pfiírodû je pro lidi prospû‰n˘, dûkujeme.

Za v˘bor KâT R˘mafiov Hana Ka‰parová

fotbalov˘ servis

Slovan Liberec provûfií domácí Jiskru
Ve stfiedu 26. záfií se v‰ichni nejen
místní pfiíznivci ãeské kopané mohou
na stadionu TJ Jiskra R˘mafiov tû‰it
na zajímavou podívanou. V rámci 
3. kola poháru âMFS se stfietne do-
mácí Jiskra s dvojnásobn˘m mistrem
ligy FC Slovan Liberec.
Hosté z Liberce jsou jiÏ 11 let

pravideln˘mi úãastníky nejvy‰‰í

soutûÏe u nás. Bûhem tohoto pÛ-

sobení se stali dvakrát mistry li-

gy, a to v sezónách 2001/2002

a 2005/2006. V roce 2000 vyhráli

pohár âMFS, v následném roce

pfiedvedli spanilou jízdu v poháru

UEFA, kdyÏ je zastavila aÏ

Borussie Dortmund. Bûhem této

doby pro‰lo Libercem nûkolik v˘-

born˘ch reprezentantÛ a hrá-

ãÛ. Jedním z nich byl i ná‰

odchovanec David Lan-

ger, kter˘ v rozmezí ãtyfi

let nastoupil za Liberec

90x v základní sestavû.

V souãasné dobû oblékají

dres Liberce hráãi, které zná

nejeden fanou‰ek kopané. MÛÏe-

me jmenovat napfi. Hauzra,

HoleÀáka, JanÛ, Petrou‰e, Bejbla,

Papou‰ka, Nezmara ãi slovenské-

ho reprezentanta Hodúra. Libe-

recká cesta v leto‰ním poháru za-

ãala minul˘m kolem, kdyÏ pora-

zila druholigovou âáslav 2:0.

Domácí Jiskra zaãala leto‰ní

cestu pohárem prvním

kolem na hfii‰ti TJ

Vidnava, která vyfiadila

v pfiedkole Mûsto

Albrechtice, a domácí

Vidnavu porazila 4:2. Ve

druhém kole Jiskru ãekala

druholigová SFC Opava, která se

netají leto‰ními ambicemi na po-

stup do nejvy‰‰í soutûÏe. V pfie-

krásném utkání a za v˘borné at-

mosféry na‰i kluci zabojovali

a soupefie porazili 3:2.

Pro domácí fanou‰ky a hráãe je

nadcházející utkání s prvoligo-

v˘m muÏstvem mal˘m svátkem

oddílu a je vnímáno spí‰e jako od-

mûna za pfiedvádûné v˘kony z po-

slední doby. Proto zveme v‰echny

pfiíznivce dobré kopané, pfiijìte

povzbudit obû muÏstva, vytvofiit

krásnou fotbalovou atmosféru

a tím si zpfiíjemnit podzimní od-

poledne. Zaãátek utkání je stano-

ven na 16.30. Vítûz tohoto utkání

postoupí mezi 16 nejlep‰ích muÏ-

stev a stfietne se 10. 10. 2007 ve 

4. kole s vítûzem duelu Konice vs.

Fotbal Fulnek. Kamil Furik

Volejbalov˘ turnaj v Dolní Moravici
V sobotu 15. záfií se do Dolní

Moravice sjelo 20 smí‰en˘ch

druÏstev volejbalistÛ z celého

Moravskoslezského kraje. DruÏ-

stva se zde zúãastnila 8. roãníku

Krajského volejbalového turnaje

o Pohár pfiedsedy KVV âSSD

Moravskoslezského kraje.

Turnaj zahájil ãestn˘m podáním

pfiedseda âSSD Jifií Paroubek.

V‰ech 20 druÏstev bylo rozdûle-

no do ãtyfi skupin, v základním

kole se hrálo systémem kaÏd˘

s kaÏd˘m. Z tûchto základních

skupin postoupila druÏstva, která

se umístila na prvních dvou mís-

tech. Poté byly utvofieny

dvû skupiny po ãtyfiech druÏ-

stvech. Vítûzové tûchto skupin

se utkali ve finále o celkového

vítûze. DruÏstva, které se umísti-

la na druh˘ch místech v tûchto

skupinách, se utkala o celkové

tfietí a ãtvrté místo.

Volejbalovému turnaji pfiihlíÏelo

velké mnoÏství divákÛ, mezi ni-

miÏ byl i místopfiedseda Posla-

necké snûmovny Parlamentu

âR Lubomír Zaorálek a témûfi

v‰ichni poslanci a senátofii

Moravskoslezského kraje zvole-

ní za âSSD. Absolutní vítûz zís-

kal Pohár pfiedsedy KVV âSSD

Moravskoslezského kraje, kter˘

vítûznému druÏstvu pfiedal pfied-

seda krajského v˘boru Petr

Vícha. Ten k velkému pfiekvape-

ní v‰ech pfiítomn˘ch oznámil, Ïe

Foto: archiv OÚ D. Moravice



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT16/2007

26

pfiedává pohár naposledy, protoÏe v pfií‰-

tích volbách do pfiedsednictva KVV

kandidovat nebude. V turnaji byla dále

vyhodnocena i druÏstva z bruntálského

okresu, vítûzÛm vûnoval pohár pfiedseda

OVV âSSD Ladislav Velebn˘.

V˘sledky turnaje:
O Pohár KVV âSSD

Moravskoslezského kraje
1. Bruntál, 2. Star˘ Jiãín, 3. Chatafií-

Vyhlídka Dolní Moravice

O Pohár OVV âSSD
bruntálského okresu 

1. Bruntál, 2. Chatafií-Vyhlídka Dolní

Moravice, 3. Malá Morávka

Karel Horáãek

Bednáfi skonãil na mistrovství republiky bronzov˘
Na Mistrovství âeské republiky muÏÛ a Ïen do 22 let
v atletice, které se konalo 1. - 2. záfií v Jablonci nad
Nisou, nechybûl ani r˘mafiovsk˘ rodák Tomá‰
Bednáfi, hájící barvy AK SSK Vítkovic. Pfiedstavil se
v závodû na 1500 metrÛ.
První den závodu na Tomá‰e ãekal rozbûh,

kter˘ byl rozdûlen do dvou bûhÛ po jedenácti

závodnících. Klíãem do finále byli první ãtyfii

bûÏci z kaÏdého rozbûhu a ãtyfii s nejlep‰ím ãa-

sem. Rozbûhy se bûÏely takticky a nepfiinesly

Ïádné pfiekvapení. V‰ichni favorité, mezi nûÏ

se fiadil také Tomá‰, s pfiehledem postoupili.

Druh˘ den se na start patnáctistovky postavilo

dvanáct nejlep‰ích bûÏcÛ z âeské republiky do

22 let. Hned od startu bylo jasné, Ïe to bude

taktick˘ závod, kter˘ se rozhodne ve fini‰i.

V prÛbûhu závodu se nic pfievratného nedûlo,

a tak dvanáctiãlenné pole pfiibûhlo na metu

jednoho kilometru v balíku. Rozhodovalo se

tedy na posledních 500 metrech, kde Tomá‰

trochu zaváhal a neakceptoval zrychlení zá-

vodníkÛ. V tu chvíli se pohyboval kolem 

osmého místa se ztrátou 30 metrÛ na prvního.

Tfii sta metrÛ do cíle to vypadalo s Tomá‰em

‰patnû. Ale na poslední dvoustovce nasadil

k závûreãnému fini‰i a z osmého místa se po-

sunul na ãtvrté. V cílové rovinû se dotahoval

na vedoucí trojici, kde závodníkÛm ub˘valo

sil. V závûru uÏ Tomá‰ pfiedbûhl ,,jen“ jednoho

závodníka a to mu vyneslo tfietí místo.

V̆ sledn˘ ãas byl 3:59,91. Jen pro zajímavost,

první tfii závodníci mûli ãasov˘ rozestup do 

60 setin, takÏe ke zlatu chybûlo velmi málo.

Letos se Tomá‰ pfiedstavil také na MâR muÏÛ

a Ïen. ·ampionát se konal v Tfiinci ve dnech 

30. ãervence aÏ 1. srpna. Tomá‰ se zde pfiedsta-

vil na své oblíbené trati 1500 metrÛ. V prvním

dnu bez problémÛ postoupil z rozbûhu a mohl

se tû‰it na finále, ve kterém se, jak je zvykem,

na start postavilo dvanáct borcÛ. Závod se roz-

bûhl sviÏnû, ale startovní pole bylo velice vy-

rovnané, takÏe závodníci bûÏeli pohromadû.

O medailích rozhodoval závûreãn˘ fini‰, ve

kterém uÏ Tomá‰ nemûl tolik sil a dobûhl na 

6. místû. Tomá‰ se také letos stal mistrem

Moravy a Slezska na trati 1500 metrÛ.

A jaké plány má na nadcházející sezónu?

,,Zabûhnout ãas kolem 3:40 (osobní rekord
3:47), coÏ by mohlo znamenat limit na ME
a urãitû medaili na MâR.“ A co olympiáda

v Pekingu? (Smích) „Bylo by to hezké, ale li-
mit na OH bude velmi krut˘, poãítám kolem
3:37. Navíc se na to ãlovûk musí pfies zimu pfii-
pravovat nûkde v teple, a ne tady ,,klouzat“ na
snûhu. Je to otázka penûz, protoÏe takové
dvoumûsíãní soustfiedûní v zahraniãí není laci-
ná záleÏitost. Tím bych chtûl podûkovat spon-
zorÛm, ktefií mû podporují v pfiípravû,“ dodal

ãerstv˘ republikov˘ druh˘ vicemistr Tomá‰

Bednáfi. JiKo, Bedys

Cykloliga AutoDûdoch - O Putovní pohár starosty obce Stará Ves
,,Po trase R˘mafiovské 50“

Kdy: v sobotu 22. záfií 2007

Kde: u SVâ R˘mafiov

Prezence: od 10.00 do 10.30

Start: v 10.45 v‰echny kategorie

TraÈ: Z R˘mafiova po cyklotrase ã. 511 ve smûru

Stránské, za vesnicí po trase ã. 6145 do

KnûÏpole (10 km), za KnûÏpolem vlevo po tra-

se ã. 6144 ve smûru Vevefií, Arnoltice a Huzová

(20 km). V Huzové odboãíme vpravo po asfal-

tové cestû do Paseky. Nejede se po cyklotrase,

je nutno sledovat dopravní znaãení. Pozor: za-

táãky, místy ‰otolina (30 km). V Pasece na kfii-

Ïovatce odboãíme vpravo, smûr Paseka-

Sanatorium a odtud do Dlouhé Louãky

a Val‰ovského Dolu (34 km). Tady u autobuso-

vé zastávky odboãíme vlevo po vlastním zna-

ãení a dostaneme se na silnici, kde odboãíme

vpravo, trasa ã. 6053 do Kfiivé, Rudy (42 km),

Tvrdkova, Horního Mûsta, Skal a R˘mafiova.

Pofiadatel: KâT R˘mafiov, kontakt na pofiadatele:

• Jaroslav Lachnit, mob. 723 002 799

• Karel StrÏínek, mailto: karel.strzinek@se-

znam.cz, mob. 724 954 380

• Luká‰ Vala, mailto: swix@email.cz, mob. 

724 525 108

Kategorie: dle rozpisu Cykloligy AutoDûdoch,

http://cykloliga.invention.cz

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ: 30 minut po dojetí posledního závodníka

Závodníci startují na vlastní nebezpeãí, jsou

povinni dodrÏovat pokyny pofiadatelÛ a pra-

vidla silniãního provozu. Pofiadatel neruãí za

‰kody zpÛsobené úãastníky závodu. Závod

probûhne za plného silniãního provozu.

Sponzor: CK Stará Ves, KâT R˘mafiov

Foto: archiv OÚ D. Moravice
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S A U C O N Y
âesk˘ pohár v bûhu do vrchu 2007

XII. Bûh na Pradûd
Obecní úfiad Malá Morávka, Horská sluÏba Jeseníky, Sportovní klub lyÏování Stará Ves

a TJ kondiãního bûhu Liga stovkafiÛ Olomouc

pofiádají bûh do vrchu nazvan˘

XII. BùH NA PRADùD,

Velká cena HYUNDAI Olomouc, spol. s r. o.
Závod je souãástí âeského poháru v bûhu do vrchu 2007, kat. SUPER, 

závodem Velké ceny vytrvalcÛ Olomouckého kraje 2007.

âestné pfiedsednictvo:
Ondfiej H o l u b, starosta obce Malá Morávka,

Michal K l i m e ‰, náãelník Horské sluÏby Jeseníky,
Ing. Josef Hefimanovsk˘, jednatel HYUNDAI Olomouc, spol. s r. o., Olomouc,

Pavel S l a m û n í k, pfiedseda SKL Stará Ves,
PhDr. Miloslav âermák, CSc., pfiedseda TJ Liga stovkafiÛ Olomouc.

Rozpis závodu:
Datum: sobota 6. fiíjna 2007
Místo: parkovi‰tû Hvûzda nad Karlovou Studánkou
Podmínky startu: startují v‰ichni zájemci, ktefií se pfii prezenci prokáÏí platnou

lékafiskou prohlídkou ne star‰í jednoho roku nebo vlastním písemn˘m
prohlá‰ením, Ïe startují na vlastní nebezpeãí

Prezence: parkovi‰tû Hvûzda, restaurace Na Hvûzdû od 11 hodin
Startovné: 50 Kã
Kategorie: juniofii roã. 1987 - 88 a mlad‰í,

juniorky roã. 1987 - 88 a mlad‰í,
muÏi A do 39 let, muÏi B 40-49 let, muÏi C 50-59 let,
muÏi D 60-69 let, muÏi E 70 let a více, Ïeny F do 34 let,
Ïeny G 35-49 let, Ïeny H 50 let a více

Start: zahájení ve 13.00, start 13.05
Zavazadla: nejnutnûj‰í vûci závodníkÛ na pfievleãení budou dopraveny do cíle

závodu
TraÈ závodu: délka 9600 metrÛ, pfiev˘‰ení 660 metrÛ, start v n. v. 832 m, cíl v n. m. 1492 m,

bûÏí se po horské silnici s asfaltov˘m povrchem.
Prvních 6 km stálé stoupání, 6. - 7. km rovina, 7. km - cíl stoupání.

Silnice bude v dobû konání závodu pro ostatní provoz uzavfiena!
Vyhlá‰ení vítûzÛ: uskuteãní se cca v 15 hodin v prostoru cíle na vrcholu Pradûdu
Ceny: První tfii závodníci ve v‰ech kategoriích obdrÏí finanãní nebo vûcné

ceny a diplomy (absolutní vítûz 2500 Kã). V‰ichni úãastníci závodu
získají grafick˘ list a triãko s motivem závodu.

Obãerstvení: v cíli závodu
Ubytování: zaji‰tûno v penzionu Anenská huÈ ve Staré Vsi u R˘mafiova

Cena za osobu a noc 120 Kã na lÛÏku s povleãením. Pfiihlá‰ky písemnû na adresu:
Penzion Anenská huÈ, Potoãná 156, 795 01 Stará Ves, nebo telefonicky na tel. 554 283 012.
Celá kapacita penzionu je vyhrazena pro úãastníky závodu. V místû je zaji‰tûno i kvalitní
stravování ve velmi pfiízniv˘ch cenov˘ch relacích.
V sobotu veãer se zde od 19 hodin uskuteãní pfiátelské posezení bûÏcÛ
s tancem s hudební skupinou Trigon.

Poznámka: Parkovi‰tû Hvûzda se nachází asi 2 km nad Karlovou Studánkou, cca 15 km od R˘mafiova
a 20 km od Bruntálu. Doprava je nejvhodnûj‰í auty. Parkovi‰tû je celodennû hlídané.
V̆ jezd aut na Ovãárnu jen za poplatek! Autobusy CONNEX Morava, a. s., odjíÏdí z parkovi‰tû
na Ovãárnu kaÏdou celou hodinu od 8 do 16 hodin. Z Ovãárny odjíÏdí autobus zpût na Hvûzdu
kaÏdou pÛlhodinu. Závodníci, ktefií se fiidiãi prokáÏí startovním ãíslem, mají zpáteãní
cestu z Ovãárny na Hvûzdu zdarma.

Upozornûní: V̆ sledky závodu nebudou zasílány po‰tou. Najdete je na internetové adrese:
www.liga100.cz a www.iscarex.cz.

Kontakt: dr. âermák bûhem dne tel. 602 752 447 nebo veãer tel. 585 224 855.
PhDr. Miloslav âermák, CSc., fieditel závodu
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TJ kondiãního bûhu Liga stovkafiÛ Olomouc
a

Sportovní klub lyÏování Stará Ves
vás srdeãnû zvou na

XXIV. roãník horského bûhu
STARÁ VES - ALFRÉDKA -

STARÁ VES

zafiazen˘ do âeského poháru v bûhu do vrchu 2007,

kat. B, a do Velké ceny vytrvalcÛ Olomouckého kraje

pro rok 2007.

Datum: nedûle 7. fiíjna 2007
Místo startu: Stará Ves u R˘mafiova,

pfied penzionem Anenská huÈ

Podmínky startu: startují v‰ichni zájemci, ktefií se pro-

káÏí lékafiskou prohlídkou ne star‰í

jednoho roku nebo písemn˘m prohlá-

‰ením, Ïe startují na vlastní nebezpeãí

Startovné: 30 Kã

Prezence: od 9 hodin v tréninkovém stfiedisku 

TJ Liga 100 Olomouc ve Staré Vsi

naproti penzionu Anenská huÈ,

kde jsou i ‰atny

Start: v 11 hodin pfied penzionem

Anenská huÈ

Kategorie: juniofii a juniorky roã. 1987 - 88 

a mlad‰í, muÏi A do 39 let,

muÏi B do 49 let,

muÏi C do 59 let,

muÏi D do 69 let,

muÏi E 70 let a star‰í,

Ïeny F do 34 let,

Ïeny G od 35 do 49 let,

Ïeny H 50 let a star‰í

TraÈ: nároãná, s pfiev˘‰ením 430 metrÛ na 

prvních 7 km. Vede pfieváÏnû po

lesních cestách s pevn˘m povrchem. 

Prvních 7 km stálé stoupání po

zelené turistické znaãce, zpût po ãer-

vené znaãce stálé klesání. Nejvy‰‰í

místo na trati je ve v˘‰ce 1100 m n. m.

Ceny: první tfii závodníci v kaÏdé kategorii 

obdrÏí vûcné ceny a diplom, vítûz

putovní pohár, v‰ichni úãastníci

vlajeãku

Obãerstvení: ãaj, párek nebo gulá‰ a pivo v cíli

Kontakt: dr. âermák tel. 602 752 447

nebo 585 224 855

Na závod
s r d e ã n û   z v o u p o fi a d a t e l é !

MMMM AAAA SSSS ÁÁÁÁ ÎÎÎÎ EEEE
Dana KfiíÏková

Objednávky na telefonu:
777 789 719

Otevfieno od 1. fiíjna
DÛm zdraví (3. poschodí)

- klasická
- medová detoxikaãní
- hork˘mi kameny

- havajská Lomi-lomi
- baÀkování
- obliãeje a hlavy

MasáÏ

nabízí tyto sluÏby
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Nyní akce!

HYPOÚVùR BEZ POPLATKU

U‰etfiíte 10 000 Kã

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 5. 10. 2007
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 27. 9. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

17/2007

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE
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Ford Mondeo 2.0 TDCi, combi, r. v.
2004, ABS, rádio, posil. fiíz., vyhfi.
zrc., zadní stûraã, el. v˘bava, centrál,
CD, 6x airbag. Cena: 259 900 Kã. 

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

Volkswagen Passat Combi Tdi, 96kW, 
1. maj., r. v. 2004, el. v˘bava, zaslepení
zámkÛ, senzor svûtel brzd, ASR, rádio, PC,
centrál 8 x airbag, ABS. Cena: 329 900 Kã.

·koda Felicia Pick-Up 1.3 LXi, CZ,
servis, r. v. 2001, rádio, tónovaná
skla, pfiíprava pro telefon, mlhov-
ky. Cena: 69 900 Kã bez DPH.

Peugeot Boxer 2.0 HDi, CZ, servis, r. v.
2001, rádio, posil. fiíz., taÏné, el. zrcát-
ka, zámek fiadící páky, manuální pfie-
vodovka. Cena: 269 900 Kã bez DPH.

Citroen C5 , Exclusive, r. v. 2001, ABS,
NAVI, ESP, DVD, CD mûniã, rádio, el.
v˘b., PC, indik. park., senz. stûr., cent-
rál, 8x airbag. Cena: 239 900 Kã. 

Citroen Saxo 1.5 D, r. v. 2001, rá-
dio, posil. fiíz., zadní stûraã, air-
bag, el. okna, centrál, dûlená zad-
ní sedadla. Cena: 139 900 Kã.

Fiat Seicento 0.9i, servis, r. v. 1998,
2x airbag, rádio, centrál, stfie‰ní ok-
no, zadní stûraã, tónovaná skla, imo-
bilizér, el. okna. Cena: 69 900 Kã.

Citroen Saxo 1.4i, r. v. 1998, rá-
dio, posil. fiíz., mlhovky, imob., el.
okna a zrcátka, centrál, 2x airbag.
Cena: 69 900 Kã.

Daewoo Nexia 1.5i, r. v. 1998, po-
silovaã fiízení, nastaviteln˘ volant,
zadní stûraã, el. okna, centrál, air-
bag, ABS. Cena: 49 900 Kã.

·koda Fabia 1.2 CZ, serv.kniha,
r. v. 2006, airbag, CD a rádio, po-
sil. fiíz., zadní stûraã, dûlená zadní
sedadla. Cena: 189 900 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi, CZ, servis, r. v.
2000, airbag, zadní stûraã, rádio, cent-
rál, imob., posil. fiíz., nastaviteln˘ vo-
lant, otáãkomûr. Cena: 139 900 Kã.

·koda Octavia 1.6 RIDER, 75kW, r. v.
2004, ABS, ASR, rádio, PC, zadní stû-
raã, mlhovky, imob., el. v˘bava, cent-
rál, CD, 2x airbag. Cena: 269 900 Kã.

·koda Octavia 1.6 GLX, 55 kW, r. v.
1998, rádio, imob., el. ‰íbr, PC, vyhfi.
el. zrcátka, el. okna, centrál, CD,
ABS, 2x airbag. Cena: 139 900 Kã. 

Opel Astra 1.6 16V, Karavan com,
r. v. 2003, rádio, PC, zadní stûraã,
el. okna a zrcátka, centrál, CD,
ABS, 2x airbag. Cena: 189 900 Kã.

Opel Vectra, r. v. 2003, xenony, ESP,
rádio, imob., PC, el. v˘bava, temp.,
mlhovky, centrál, CD, alarm, ABS,
8x airbag. Cena: 239 900 Kã.

·koda Felicia combi 1.3LXi, CZ,
r. v. 1996, rádio, taÏné, centrál,
dûlená zadní sedadla, zadní stû-
raã, mlhovky. Cena: 64 900 Kã.

·koda Superb 1.9 TDi , 96 kW, r. v.
2006, ABS, xenony, ASR,, temp., sen-
zor brzd, rádio, PC, indik. park., centrál
4x airbag. Cena: 459 900 Kã.

·koda Felicia 1.3LXi, 50kW,
CZ, r. v. 1999, airbag, centrál,
zámek fiadící páky, zadní stû-
raã. Cena: 49 900 Kã.

Fiat Marea WEEKEND, r. v. 2000, rá-
dio, posil. fiíz., multif. volant, zadní stû-
raã, el. okna, el. zrcátka, centrál, alarm,
ABS, 4x airbag. Cena: 119 900 Kã.

DIGI KLIMA

DIGI KLIMA

DIGI KLIMAKLIMA DIGI KLIMA KLIMA

DIESELKLIMA DIESELKLIMAKLIMAKLIMA ABS

DIESEL

DIESEL 6KVALT

DIGI KLIMA DIESEL 6KVALT DIGI KLIMA DIESEL 6KVALT

■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet, komisní prodej
■ Záruka nízké splátky

■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% 
akontace, staãí OP + ¤P, bez ruãitele 
a na poãkání

■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e 
auto vám zÛstane

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej

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

NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY

·etfiíme va‰e peníze
• neplaÈte poplatek za smlouvu
• lustrace vozidel ZDARMA
• nemûnná v˘‰e splátek

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

K vozÛm na splátky bonus:
satelitní navigace
Akontace od 0%

4x letní pneu
zámek zpáteãky

slevová karta na PHM
CCS karta 5 000 Kã

NAJETO 13 TIS. KM

NAJETO 70 TIS. KM NAJETO 20 TIS. KM

NAJETO 40 TIS. KM

Renault Laguna Combi 1.9dCi, 1. maj., 
r. v. 2002, 8x airbag, start tlaãítkem, ESP,
ABS, alarm, el. v˘b., PC, centrál, bezklí-
ãové odmykání. Cena: 229 900 Kã.
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1. MAJITEL1. MAJITEL

1. MAJITEL 1. MAJITEL


