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Den zdraví a sociálních sluÏeb 
uspofiádalo mûsto po‰esté

Advent na R˘mafiovsku nabízí zajímavé akce 
(vánoãní zvyky u KfienkÛ ve Stránském)

Mûsto nezapomnûlo na jubilanty, 
ktefií letos oslavili 70 a 75 let

Taneãnice ZU· má titul druhé
vicemistrynû svûta

Prosinec v muzeu: Melancholie ve fotkách 
i rozpustilí Ka‰párci

ročník XVII I .

Vánoãní pfiíloha

a soutûÏ o ceny
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R˘mafiovsk˘ advent ve fotografii

R˘mafiovsk˘ advent byl zahájen 25. 11. vánoãními trhy a koncerty

V programu vystoupila Kouzelná bufiinka

...a dûti z matefisk˘ch ‰kol

...r˘mafiovsk˘ch Variací... ...a bfiidliãenského sboru Bernardini

Pfiíjemn˘ hudební záÏitek pfiinesl koncert skupiny Advent Session
·umperk...

Pod radniãní vûÏí zazpíval sbor Vox montana...

Náv‰tûvníci akce zaplnili námûstí
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Dûti zdobily perníãky, vyrábûly ozdoby na stromeãek z pfiírodních materiálÛ nebo soutûÏily v malování

Den zdraví a sociálních sluÏeb uspofiádalo mûsto po‰esté

Den zdraví zahájil starosta Petr Klouda. Pracovnice Diakonie âCE
R˘mafiov mu pfii té pfiíleÏitosti zmûfiily tlak a hladinu cukru

V doprovodném programu vystoupily dûti z matefisk˘ch ‰kol, taneãní skupina Neila, taneãní obor ZU· a sportovní klub Studio Sport a zdraví

V ukázce spoleãnosti SahadÏa jóga mûli zájemci moÏnost pomocí me-
ditace pochopit princip pfiirozeného sebepoznání

Náv‰tûvníci ochutnali zdravé pokrmy pfiipravené ve ‰kolní jídelnû Z·
R˘mafiov pod vedením Jany Egidové. Tfii nejÏádanûj‰í recepty najdou
ãtenáfii ve Vánoãní pfiíloze na str. 29

V prostorách SVâ se prezentovalo 22 vystavovatelÛ – organizací
zdravotních, sociálních, poradensk˘ch, charitativních, kosmetick˘ch,
sportovních, nabízejících alternativní medicínu i sebepoznání
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Mûsto nezapomnûlo na jubilanty, ktefií letos oslavili 70 a 75 let

Na sklonku kalendáfiního roku pfiicházejí pfiát zástupci mûsta R˘mafiova se-
niorÛm, ktefií v daném roce oslavují sedmdesáté nebo pûtasedmdesáté v˘-
roãí narození. Leto‰ní setkání jubilantÛ narozen˘ch v roce 1941 nebo 1946
se uskuteãnilo ve ãtvrtek 1. prosince ve velkém sále Stfiediska volného ãa-
su R˘mafiov.
Pfii vstupu do sálu obdrÏel kaÏd˘ jubilant kytici z rukou ãlenek ko-

mise pro obãanské záleÏitosti. Krátce po sedmnácté hodinû v‰ech-

ny pfiivítal moderátor Pavel Kon‰tack˘ a s pfiáním pfiíjemné zába-

vy pfiedal slovo starostovi Petru Kloudovi, kter˘ popfiál jubilan-

tÛm pevné zdraví, hodnû optimismu a elánu do dal‰ích let a podû-

koval jim za práci, kterou pro mûsto vykonali. Paní Martû

Grochalové, která oslavila své jubileum termínovû nejblíÏe slav-

nostnímu setkání (5. 12.), pfiedal starosta kytiãku osobnû.

V krátkém programu se pfiedstavily Ïákynû taneãního oboru Základní 

umûlecké ‰koly R˘mafiov pod vedením Aleny Tome‰kové. Choreografii

Neposedn˘ plamínek zatanãila leto‰ní druhá vicemistrynû svûta Barbora

Hfiívová a se skladbou PS: T̆ na vystoupila T˘na Baslarová.

Poho‰tûní pro oslavence pfiipravili zamûstnanci ‰kolní jídelny Z·

R˘mafiov pod vedením Jany Egidové a o obsluhu hostÛ se postarali

Ïáci oboru Kuchafi-ãí‰ník Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly

R˘mafiov pod vedením Nata‰i Skoupilové. Po spoleãném pfiípitku ná-

sledovala zábava s hudbou Akord Vladimíra Bulka a Ludmily

Sigmundové, díky níÏ si jubilanti mohli zatancovat pfii nestárnoucích

melodiích, které se hrály v dobû jejich mládí. JiKo
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O pfiedvánoãním ãase
Nevím, ãím to je, Ïe nûkteré vûci jsou víc oblíbené, nûjak nám padnou

do ruky, jiné ménû. Kolik já mám, pfiátelé, noÏÛ. Velké, malé, kucháky,

porcováky, vykosÈováky. A stejnû sáhnu po svém oblíbeném, to vím 

urãitû. Pfiitom je uÏ pûknû star˘, po babiãce, ostr˘ jak meã z damascén-

ské oceli. O tu ostrost se zasluhovává mÛj domácí velitel.

Mám dobrého kamaráda. Je to montér a kutil v‰eho druhu, takov˘

schopn˘ Ferda Mravenec. No a ten Ferda miluje svoji zahrádku, v‰ak

ona se mu taky odvdûãuje bohatou bioúrodou. Zahrádeãka leÏí na

Stráni, je vzorná, promy‰lenû uspofiádaná, taky zde najdete chatiãku, pa-

ráda. A ten v˘hled na na‰e mûsto, to jsou panoramata!

MÛj Ferda na jafie profiezal stromky, kefie, tû‰il se z kaÏdé jarní kvûtin-

ky, potom pfii‰lo léto, podzimní úroda... Nedávno potfieboval svou oblí-

benou pilku. Nikde není. Generální úklid vlastní garáÏe, tchánovy gará-

Ïe, dílniãky, evidence v‰eho náfiadí, znovu nic. Na fiadu pfii‰li kamarádi,

ãtyfii z nich obtelefonoval se slovy: „UÏ bys mi tu pilku mohl vrátit, nut-

nû ji potfiebuju.“ Pfiekvapení bra‰i svornû odpovídali, Ïe si od nûj nic ne-

pÛjãovali, pr˘ nûjakou tupou piÏlovaãku?

Z celé du‰e ne‰Èastn˘ Ferda ‰el pfied svátky pozdravit svoji zahrádku,

podûkovat, pohledem pohladit a naplánovat, co bude pûstovat v roce se

sedmiãkou na konci.

Zamáãkl slzu nad pilkou, zamyslel se, za kter˘mi zemûpásy se toulá

asi... Vy‰el pfied chatku, rozpfiáhl do‰iroka ruce, obrátil se k nebi a na-

hlas zvolal: „Pane BoÏe, kde ta pilka je?!“ Shora se zablesklo, jako nû-

jaké znamení, a pfied nûj spadla – pilka! Oblíbená, dlouho hledaná, bly‰-

tivá. Chlapec chvíli stál neschopen pohybu, pak ‰el, posvátnû ji zvedl,

pohladil a pomalu se vzpamatoval. Podûkoval pánubohu, sobû vynadal

za hlavu dûravou, za to, Ïe ji po práci na jafie nechal na stromû, a umí-

nil si, Ïe koupí fla‰ku pro své kamarády za fale‰né nafiãení, Ïe se jim 

omluví. Bude jedna lahvinka staãit? Ne: do Silvestra to srovná.

A je‰tû na jeden okamÏik si vzpomenu z leto‰ních pfiedvánoc. „Musíme

nakoupit,“ prohlásila má kamarádka z nejmilej‰ích. Asi máme o svát-

cích dva Ïaludky a taky bude hladomor. Cílem je Olympia Olomouc,

u vchodu nápis (v latinû): V‰echno na svûtû má svÛj ãas.Ano, teì je ãas!

Nakupovat! Vozík se plní potravinami a mlsotami. VÏdycky se poradí-

me a najednou se ta du‰e moje drahá zastaví: „Ty, já uÏ blbnu, mouku

mám doma, proã beru tolik pudinkov˘ch prá‰kÛ a dvû soli? Tedy kila?

No, nic, vrátím to do regálÛ.“ Opodál stojí paní s pusou pootevfienou

a ze staÏeného hrdla se jí vydere: „Proã mi to berete, vy jste nûjaká kon-

trola?“ – Následovala omluva, smích.

Rozjely jsme se rÛzn˘mi smûry. Ta zákaznice drÏela ruku na svém vo-

zíku a drnkala s ním, jako by uspávala dítû v koãárku. MoÏná se mi to

jen zdálo. VÏdyÈ psychologové fiíkají, Ïe pfii vstupu do velk˘ch center,

chrámÛ nákupÛ, zaãínáme mûlãeji d˘chat a pomaleji mrkat. – Jak já

jsem mrkala! Si

Dvû vánoãní anekdoty na závûr
Tak svatá rodina byla chudá? Jesliãky, sláma, Betlém, jeskynû? Svat˘

Josef byl tesafi? Hm. A to se nechali malovat od Rubense?

Pepíãek fiíká: Maminko, neutrácej za moje boty. Napí‰eme o nû

JeÏí‰kovi. Ale loni – to jsem chtûl psa a dostal jsem bráchu!

Pár slov... z kapsáfie

Foto na titulní stranû: 

Betlém vytvofien˘ Ïáky ZU· (více v ãlánku na str.  10)
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Ka‰párci ........................................................................ str. 18
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Mûstská knihovna R˘mafiov
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Petr Nazarov jel do Afriky vyfotit mrtvé akácie ......... str. 20
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âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ s podporou Transfuzní sluÏby ocenil 
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Vánoãní pfiíloha se soutûÏemi o ceny ....................... str. 28
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Volejbalov˘ turnaj k 17. listopadu ................................ str. 34

Druh˘ roãník dûtského badmintonového turnaje 

v R˘mafiovû ................................................................. str. 34

Sedmilet˘ motokárov˘ závodník Luká‰ Obruãník 

reprezentuje R˘mafiov .................................................. str. 34
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R˘mafiovsk˘ aerobik bilancuje: vítûzství v MLA 2016 str. 35

Foto: Danu‰e Kotrlová
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Aktuálnû z mûsta

Z jednání zastupitelstva
V mimofiádném pondûlním termínu 14. listopadu se konalo ve velkém

sále Stfiediska volného ãasu R˘mafiov patnácté fiádné zasedání zastupi-

telstva v tomto volebním období. Starosta Petr Klouda v úvodu jednání

blahopfiál k narozeninám zastupitelÛm Vojtûchu Hrdinovi, Vlastimilu

Baranovi, Ladislavu Îilkovi, Marku Bociánovi a Jifiímu Tauferovi. 

Na programu jednání byla zpráva o hospodafiení mûsta k 30. záfií

2016, majetkové záleÏitosti, aktuální zpráva o prÛbûhu draÏby areálu

HM Metal Trade, s. r. o., dále kompletní zpráva o hospodafiení Sdru-

Ïení obcí R˘mafiovska (SOR) za rok 2015, v˘sledek pfiezkoumání

hospodafiení SOR, zpráva kontrolní a revizní komise a rozpoãet SOR

na rok 2016. Na programu jednání byla dále aktualizace obecnû zá-

vazné vyhlá‰ky o místním poplatku za odpady platná od 1. ledna

2017, Ïádost Z· R˘mafiov o pÛjãku k pfiedfinancování projektu

Profesní rozvoj pedagogÛ, rozvojové aktivity pro Ïáky a spolupráce

s rodiãi Z· R˘mafiov, Jelínkova 1, Ïádost o nav˘‰ení neinvestiãního

pfiíspûvku organizaci Mûstské muzeum R˘mafiov, Ïádost o pfiíspûvek

na dokonãení obnovy stfiechy fary v R˘mafiovû, zpráva o stavu a v˘-

voji dluhÛ z nájmu nebytov˘ch prostor k 7. listopadu 2016 a bod rÛz-

né. Zastupitelé pfiijali celkem ãtyfiicet usnesení.

Poplatek za odvoz odpadu se nemûní 

Podle úãetních údajÛ z roku 2015 mûsto zaplatilo za sbûr a svoz komu-

nálního odpadu celkem 6 859 502 korun. Pfii poãtu 8 751 poplatníkÛ ãi-

ní náklady na poplatníka 783,85 korun. Aktuální v˘‰e poplatku ãiní 700

korun na poplatníka za rok a pro rok 2017 by mûla zÛstat stejná.

Dosud platilo, Ïe poplatek mohli obãané uhradit buì jednorázovû do

konce bfiezna, nebo polovinu poplatku do konce bfiezna a druhou po-

lovinu do konce záfií daného roku. Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe mno-

zí poplatníci hradili poplatek aÏ v dubnu nebo kvûtnu a druhou ãást

v fiíjnu nebo v listopadu, bude v aktualizované obecnû závazné vy-

hlá‰ce stanovena jednotná splatnost aÏ do konce kalendáfiního roku.

Obãané dostanou od mûsta na poãátku roku (únor – bfiezen) sloÏen-

ku s vyãíslením poplatkové povinnosti (pfiedpis na dan˘ rok + pfií-

padné nedoplatky). SloÏenku budou moci hned uhradit celou, pfií-

padnû si sami rozloÏit její úhradu do nûkolika mûsícÛ. V kaÏdém pfií-

padû bude muset b˘t zaplacena celá do konce roku. Rozesílání sloÏe-

nek v záfií tak bude postupnû zru‰eno. 

Pfiipravuje se projekt na zpomalovací radar
u Penny marketu

V diskusi zastupitelÛ v bodu rÛzné zaznûl poÏadavek zastupitele

Marka Bociána na vytvofiení bezpeãnostních prvkÛ k ochranû chod-

cÛ pohybujících se v blízkosti státní komunikace ã. 11, zejména u ná-

kupního centra Penny market. Starosta Petr Klouda sdûlil, Ïe se zpra-

covává projekt na tzv. zpomalovací radary ve mûstû, které by mûly

b˘t umístûny na poãátku obce R˘mafiov od Bruntálu, od ·umperku

a od Ondfiejova.

Zastupitel Jaroslav Kala vznesl poÏadavek na zastfie‰ení autobusové

zastávky u mûstské knihovny. Zastupitel a zároveÀ jednatel Mûstsk˘ch

sluÏeb Ludûk ·imko uvedl, Ïe se zastfie‰ení mÛÏe vybudovat pomocí

nûkteré z dotací. Zastupitelka Alena Tome‰ková pfiipomenula stál˘ pro-

blém nedostatku parkovacích míst ve mûstû a poznamenala, Ïe by na

sídli‰ti Pfiíkopy mûli fiidiãi parkovat pouze na jedné stranû ulice, aby

byl umoÏnûn pfiípadn˘ zásah záchrann˘ch sloÏek. JiKo

R˘mafiovská radnice je tfietí nejkrásnûj‰í v zemi
Periodikum Moravské hospodáfiství
letos opût uspofiádalo celorepubliko-
vou soutûÏ o nejkrásnûj‰í radnici ne-
bo obecní úfiad.
Hodnocení pfiihlá‰en˘ch radnic

a obecních úfiadÛ probíhalo dvûma

zpÛsoby: hlasováním poroty sloÏe-

né ze tfií vybran˘ch architektÛ 

a elektronick˘m hlasováním ãtená-

fiÛ prostfiednictvím webov˘ch strá-

nek soutûÏe. Z kaÏdého z tûchto

dvou hlasování vze‰lo pofiadí vítûzÛ

soutûÏe o nejkrásnûj‰í radnici v tûch

obcích a mûstech, kde tato budova

existuje, a o nejkrásnûj‰í úfiad tam,

kde mají jen budovu úfiadu.

Ze v‰ech pfiihlá‰en˘ch radnic vy-

brali architekti jako nejkrásnûj‰í

radnici ve Fr˘dlantu, druhá se 

umístila radnice v Moravské Tfie-

bové a tfietí radnice v Blovicích.

V soutûÏi o nejkrásnûj‰í úfiad pak

zvítûzily obce Svitávka, Dolní

BfieÏany a Nové Sedlo. Obecní 

úfiad ve Svitávce pak zvítûzil

i v elektronickém hlasování, na

Zastupitelé – jubilanti, zleva Vojtûch Hrdina, Vlastimil Baran,
Ladislav Îilka, Marek Bocián a Jifií Taufer
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Slovo krajského zastupitele

Na radnici je vystaven betlém 
bruntálského fiezbáfie Nedomlela

Díky zastupitelce Alenû Tome‰kové se mûstu podafiilo získat ke spolupráci
známého fiezbáfie Franti‰ka Nedomlela z Bruntálu.
Letos tak mûsto pofiídilo originální betlém, kter˘ zatím zahrnuje bet-

lémsk˘ chlév, Svatou rodinu a nûkolik dal‰ích figurek. V budoucnu

by mûly pfiib˘vat dal‰í a dal‰í postaviãky, na které se budou moci

R˘mafiované kaÏdoroãnû o svátcích tû‰it.

Betlém je vystaven v pfiízemí radnice za oknem a je viditeln˘ zvenãí.

Poprvé byl ke zhlédnutí po provedení nezbytn˘ch technick˘ch a bez-

peãnostních opatfiení v pondûlí 12. prosince. 

Zdroj: webové stránky mûsta

Byterm Ïádá o spolupráci pfii odeãtech vody
Byterm, p. o., Ïádá nájemníky a vlastníky bytÛ ve správû Bytermu o spolu-
práci pfii odeãtech stavÛ podruÏn˘ch vodomûrÛ teplé a studené vody a roz-
dûlovaãÛ topn˘ch nákladÛ (pomûrn˘ch mûfiidel na topn˘ch tûlesech).
Odeãet teplé a studené vody provádí domovní dÛvûrník. Odeãet

tepla provádí povûfien˘ pracovník firmy ISTA po pfiedchozím ozná-

mení termínu. V domech, kde není ustanoven domovní dÛvûrník,

vyz˘váme nájemníky/vlastníky, aby stavy sv˘ch podruÏn˘ch vodo-

mûrÛ vody oznámili následovnû: podruÏné vodomûry teplé vody

vepsáním do odeãítacích archÛ vyvû‰en˘ch ve spoleãn˘ch prosto-

rách domu nejpozdûji do 4. ledna 2017 a podruÏné vodomûry stu-

dené vody písemnû po‰tou na adresu Bytermu: Palackého 11, 

795 01 R˘mafiov, vhozením do sbûrného boxu umístûného v budo-

vû Bytermu nebo e-mailem na adresu vavrickova@byterm.cz nej-

pozdûji do 23. ledna 2017.

Dûkujeme za pochopení.

Tel.: 554 703 430-4. Ing. Lenka Vavfiiãková, Byterm, p. o.

Zastupitelstvo MSK na svém ustavujícím zasedání, které se konalo 

10. listopadu, zvolilo hejtmana a deset radních kraje. Hejtmanem byl

koaliãními hlasy zvolen prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (ANO 2011), prv-

ním námûstkem Mgr. et Mgr. Luká‰ Curylo (KDU-âSL), dal‰ími ná-

mûstky Ing. Jakub Onucka, MBA (ODS), Ing. Jaroslav Kania (ANO

2011), MUDr. Martin Gebauer (ANO 2011), Jan Krko‰ka (ANO

2011), Jarmila Uvírová (ANO 2011), Mgr. Stanislav Folwarczny

(ODS) a Jifií Navrátil (KDU-âSL). Dal‰ími ãleny rady kraje jsou Ing.

Vít Slováãek (KDU-âSL) a Radomíra Vlãková (ANO 2011). V minu-

lém volebním období kraj vedl hejtman, ‰est námûstkÛ a dva ãlenové

rady, nyní je rada kraje roz‰ífiena o dva námûstky. Zastupitelstvo MSK

mne zvolilo do dopravního v˘boru a v˘boru kontrolního.

Nové vedení MSK pfiipravilo rozpoãet kraje na rok 2017, kter˘ na-

vazuje na pfiedchozí volební období 2012–2016. Prioritami nového

vedení jsou podpora zamûstnanosti, vzdûlání, tzv. smart region, vû-

decká knihovna (tzv. âerná kostka) a sociální sluÏby. Velká ãást v˘-

dajÛ by mûla b˘t pouÏita na spolufinancování akcí z fondÛ EU.

Pfiíjmy jsou plánovány na 6,9 mld. korun a v˘daje na 7,8 mld. korun,

rozpoãet bude tedy schodkov˘. Rozpoãet bude schvalovat zastupitel-

stvo na svém druhém zase-

dání 22. prosince. Samo-

zfiejmû budu ãtenáfie infor-

movat detailnûji.

Je‰tû bych se vrátil k náv‰tûvû

prezidenta âR Milo‰e Zema-

na v R˘mafiovû. Pfii pfiedchozí

náv‰tûvû prezidenta v MSK

u pfiíleÏitosti setkání s kraj-

sk˘mi zastupiteli jsem si do-

volil pozvat prezidenta i na

Bruntálsko. Pfiislíbil úãast pfii

dal‰í náv‰tûvû MSK. S pomo-

cí tehdej‰ího hejtmana Miro-

slava Nováka a pracovníkÛ

KÚ se akce realizovala a pre-

zident nav‰tívil i na‰e mûsto.

Jsem rád, Ïe zavítal i na „zá-

pad MSK“, kde také Ïijí lidé,

Pfiejeme v‰em nájemníkÛm i ostatním obãanÛm mûsta klidné proÏití vánoãních svátkÛ a úspû‰né vykroãení do nového roku 2017.

Kolektiv zamûstnancÛ organizace Byterm

dal‰ích místech se umístily obecní úfiady ve Kfitinách a v Pohofií.

Z elektronického hlasování o nejkrásnûj‰í radnici, jehoÏ se zúãastni-

lo více neÏ 20 tisíc hlasujících, vze‰la jako vítûzná radnice mûsta

Nymburku, na druhém místû skonãil Ti‰nov a bronzovou medaili si

odnesla radnice R˘mafiova.

Je to pro nás velmi pfiíjemná zpráva. Na‰e radnice na rekonstruova-

ném námûstí je bezesporu krásná a líbí se asi kaÏdému, aã se 

o úspûch v hlasování pravdûpodobnû nejvíce pfiiãinili obyvatelé na‰e-

ho mûsta. V soutûÏi pfied dvûma lety se umístila na‰e radnice v elek-

tronickém hlasování na pátém místû, získala tedy také pûkné umístûní.

I pro laiky je zajímavé porovnání snímkÛ vítûzn˘ch radnic a úfiadÛ

podle hodnocení architektÛ a podle hodnocení hlasujících. Je z nich

evidentní, Ïe kritéria architektÛ jsou urãována spí‰e stavebním slo-

hem budov a jeho ãistotou a zasazením budov do vefiejného prostoru.

Hodnocení ãtenáfiÛ je pak urãováno vzhledem budov bez ohledu na

jejich stavební sloh, jejich zdobností a v neposlední fiadû asi také pat-

riotismem hlasujících. Ing. Petr Klouda, starosta, foto: D. Kotrlová

-23-2016  14.12.2016 15:53  Stránka 7



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT23/2016

8

a naãerpal fiadu informací a poznatkÛ z na‰eho regionu.

Dovolte mi, váÏení ãtenáfii, je‰tû dodateãnû podûkovat za Va‰e hla-

sy ve volbách do krajského zastupitelstva. Budu samozfiejmû dál

podporovat a prosazovat projekty zejména z na‰eho regionu,

i kdyÏ v tomto období to nebude lehké.

Závûrem mi dovolte, abych Vám a Va‰im blízk˘m popfiál pfiíjemné pro-

Ïití vánoãních svátkÛ a do nového roku 2017 hodnû zdraví a ‰tûstí. 

Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel (âSSD)

Skonãila první ãást rekonstrukce silnice z R˘mafiova do Velké ·táhle
První aÏ tfietí etapa (km 0,00–1,37) rekonstrukce silnice II/370

z R˘mafiova do Velké ·táhle je hotová. Práce byly zahájeny v kvûtnu

2016 a jejich ukonãení bylo naplánováno na prosinec 2016 (13. pro-

since probûhla kolaudace). Tato stavba byla financována z mostního

programu kraje. Finanãní náklady dle vysoutûÏené ceny a smlouvy

o dílo ãinily 30,2 mil. korun. Stavbu provedla firma Swietelsky. 

V rámci rekonstrukce byla provedena pfiestavba propustku pfies potok

Luãinu na mostní objekt a silnice byla roz‰ífiena na rozmûry katego-

rie S 7,5/50. Kromû toho bylo upraveno koryto potoka Luãiny, pro-

vedeny pfieloÏky inÏen˘rsk˘ch sítí, rekonstruovány tfii propustky,

provedeno odvodnûní pomocí betonov˘ch ÏlabÛ a uliãních vpustí

vãetnû kanalizace v délce 70 metrÛ a osazena bezpeãnostní svodidla.

V rámci stavby byla opravena také objízdná trasa po obecní komuni-

kaci podél rybníãkÛ, která spojuje silnici II/370 se státní silnicí I/11.

Zb˘vá rekonstruovat úsek v etapách 4–7 od okraje Jamartic smûrem

do Velké ·táhle. Doufám, Ïe se u nového vedení kraje podafií prosa-

dit pokraãování rekonstrukce této silnice, neboÈ MSK má jiné priori-

ty. Jednalo by se o investici za cca 88 mil. korun, ale soutûÏí o zho-

tovitele by se tato ãástka urãitû sníÏila. 

Fota a text: Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel (âSSD)

·kolství

V okresním kole ve ‰plhu zazáfiil R˘mafiov
I letos se Ïáci Z· Jelínkova zúãastnili okresního kola Poháru A·SK ve ‰plhu. Ve
ãtvrtek 24. listopadu odjela ãtyfii druÏstva na‰í ‰koly pomûfiit síly s ostatními Ïá-
ky okresu Bruntál do tûlocviãny Stfiední pedagogické a zdravotní ‰koly v Krnovû.

SoutûÏilo se v kategoriích mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ, ho‰i a dívky

zvlá‰È. V konkurenci aÏ osmi druÏstev v kaÏdé kategorii se podafiilo

tfiem druÏstvÛm z R˘mafiova zvítûzit, druÏstvo mlad‰ích dûvãat skon-

ãilo druhé. I v jednotlivcích na‰i Ïáci posbírali spoustu medailov˘ch

umístûní. Máme tfii vítûze: Jana Barana, Janu Hamplovou

a Dominika Dolanského. Druhé místo získala Amálie Andr‰ová a na

tfietích stanuli Kry‰tof Kovafiík a Karolína Ry‰ková.

Kdo na‰i ‰kolu reprezentoval? Za mlad‰í Ïákynû (6.–7. tfiída) Amálie

Andr‰ová, Vendula Janíková, Alexandra Glacnerová a Ivana

Hofiínková, mlad‰í Ïáci byli ve sloÏení Jan Baran, Filip Köhler, Tomá‰

Kawulok, Kry‰tof Kovafiík a Roman Hradil. Mezi star‰ími Ïákynûmi

(8.–9. tfiída) nás zastupovala Jana Hamplová, ·árka Pallová, Karolína

Ry‰ková a Aneta Janíková, mezi star‰ími Ïáky Dominik Dolansk˘,

Dominik Hlaváãek, Rostislav Kotlár, Jan Tihelka a Ladislav O‰Èádal.

V‰ichni jmenovaní zaslouÏí pochvalu a dík za vzornou reprezentaci

‰koly, slu‰né chování a vystupování na závodech. DruÏstvo doprová-

zeli uãitelé tûlesné v˘chovy Mgr. Miloslav Slouka a Mgr. Lucie

Vinohradníková. Miloslav Slouka, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

R˘mafiov‰tí gymnazisté zvítûzili v okresním pfieboru ‰kol v ‰achu
K pfiedvánoãnímu ãasu mlad˘ch ‰achistÛ patfií okresní finále pfieboru ‰kol,
v nûmÏ bojují ãtyfiãlenné t˘my ÏákÛ a studentÛ z celého okresu nejen o pozi-
ci nejlep‰ího okresního druÏstva, ale zároveÀ o postup do lednového kraj-
ského kola. V okrese Bruntál se pfiebor ‰kol uskuteãnil v pátek 9. prosince
v tradiãním místû konání – ve Vrbnû pod Pradûdem. R˘mafiovské ‰koly mû-
ly na turnaji hned dvojí zastoupení – Gymnázium a SO· R˘mafiov v kategorii
stfiedních ‰kol a Základní ‰kolu R˘mafiov v kategorii star‰ích ÏákÛ.
DruÏstvo star‰ích ÏákÛ ve sloÏení Matûj Papaj, Luká‰ Polách, Marek

·uba a Tomá‰ ¤outil se stateãnû pralo se silnou konkurencí a dosáh-

lo na celkové deváté místo. T˘m gymnázia ‰el do soutûÏe s motivací

získat zpût loni ztracen˘ titul, o kter˘ jej pfiipravilo druÏstvo

V‰eobecného a sportovního gymnázia Bruntál. V r˘mafiovském druÏ-

stvu probûhla v˘razná zmûna, kdyÏ místo dlouholeté opory Jana

Homoly, kter˘ v loÀském roce odmaturoval, nastoupil nováãek v se-

stavû Adam ·tûpán. Adam byl na svém vÛbec prvním ‰achovém tur-

naji v Ïivotû, a i pfiesto byl velmi platnou souãástí druÏstva. V divo-

kém prÛbûhu turnaje se nakonec r˘mafiovskému t˘mu ve sloÏení Jan

·tefani‰in, ·tûpán Krobot, Luká‰ Pavlásek a Adam ·tûpán podafiilo

porazit v‰echny soupefie vãetnû mírnû favorizovaného Bruntálu a zví-

tûzit s náskokem tfií bodÛ.

Vrbenského turnaje se zúãastnilo rekordních 27 druÏstev ve tfiech ka-

tegoriích. Potvrdil se tak rozvoj ‰achu na ‰kolách po celém okrese.

Podûkování patfií nejen organizátorÛm za skvûle pfiipraven˘ turnaj,

ale také vedení obou r˘mafiovsk˘ch ‰kol za podporu a umoÏnûní 

úãasti na turnaji. Dále je nutno vyzdvihnout práci Martina Slováka,

kter˘ Ïáky na turnaj tradiãnû doprovázel a jiÏ dlouhé roky obûtavû

pracuje na rozvoji r˘mafiovského mládeÏnického ‰achu. 

Luká‰ Pavlásek, ·O Jiskra R˘mafiov

Foto archiv Z·
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Mladí designéfii 2016 aneb Jak Ïáci navrhovali „chytré autíãko“
Letos na jafie vyhlásila firma ·KODA AUTO, a. s.,

uÏ ãtvrt˘ roãník kreativní soutûÏe pro dûti Mladí

designéfii 2016. Îáci základních ‰kol mûli vytvofiit

t˘my, zamyslet se nad tím, jak si pfiedstavují „chyt-

ré autíãko“ budoucnosti, v˘tvarnû ho ztvárnit

ve 2D nebo 3D a vymyslet k nûmu pfiíbûh. 

Na Z· Jelínkova 1 na tuto v˘zvu reagovalo nûkolik

tfiíd 3. aÏ 5. roãníku. Za ‰kolu bylo moÏno poslat tfii díla v kaÏdé ka-

tegorii. V ãervnu jsme vybrali nûkolik nejzdafiilej‰ích prací, odeslali

je a ‰li si uÏít zaslouÏené prázdniny.

Jaké bylo na‰e pfiekvapení, kdyÏ se o prázdninách ozvali ze

·kodovky, Ïe dvû na‰e 2D díla postupují do finále mezi ãtrnáct vy-

bran˘ch z celé republiky! O osudu 3D exponátÛ se rozhodovalo aÏ

v polovinû listopadu. Nakonec se ukázalo, Ïe i v této kategorii máme

úspûch, a byli jsme pozváni na slavnostní vyhlá‰ení cen 29. listopa-

du do Mladé Boleslavi. Mûli jsme tfii Ïelízka v ohni!

Pofiadatelé pfiipravili pro dûti skvûl˘ program a dokázali zaujmout

v‰echny – od druhákÛ po ‰esÈáky, ktefií se pfies

prázdniny vyklubali z na‰ich soutûÏících. Díky pro-

my‰lené organizaci si pln˘ sál dûtí bez strkání

a nervozity uÏil v˘borného obûda, komentované

prohlídky muzea, kreativní dílny i fotografování

s medvûdem kodiakem – maskotem nové ·kody

Kodiaq.

UÏ tento v˘let byl pro nás odmûnou. Ale skvûlé záÏitky tím nekonãi-

ly! Ukázalo se, Ïe Kreativní cena ·KODA AUTO design za 3D

exponát z tvÛrãí dílny 3. B aneb „Gabriel Coudray design“ putuje do

R˘mafiova!

Ani ostatní dûti nepfii‰ly zkrátka. KaÏd˘ úãastník slavnostního vyhlá-

‰ení v˘sledkÛ odjel s ta‰kou reklamních dáreãkÛ firmy ·koda.

Z na‰eho Gábika, letos ãtvrÈáka, moÏná jednou bude ‰éf designer ve

·kodovce a my se mÛÏeme tû‰it na jeho skvûlé modely.

Blahopfiejeme! Dal‰í fota jsou na ‰kolním webu zsrymarov.cz. 

Mgr. Marcela Tauferová, Mgr. Dagmar Gajdo‰ová, ZdeÀka Köhlerová

Základní ‰kola Jelínkova obstála v pûtiboji OVOV
Po kvûtnovém fantastickém vítûzství na‰í ‰koly v krajském finále a skvû-

lém ‰estém místû na republikovém finále Odznaku v‰estrannosti olym-

pijsk˘ch vítûzÛ se tfii ‰koly na‰eho okresu dohodly na uspofiádání druhé-

ho roãníku pûtiboje v této soutûÏi. A tak se 15. listopadu uskuteãnilo prv-

ní klání v soutûÏi „tfií ‰kol“ v krásné nové tûlocviãnû Z· Lichnov za 

úãasti nejen jejích ÏákÛ, ale i vybran˘ch zástupcÛ na‰í ‰koly a Z· Zátor.

SoutûÏ byla vypsána pro jednotlivce roãníkÛ narození 2002–2006.

KaÏdá ‰kola mohla pfiihlásit do soutûÏe dvanáct jednotlivcÛ, domácí

aÏ ‰estnáct. V‰echny ‰koly toho plnû vyuÏily, a tak soutûÏilo 39 dûtí

– v trojskoku, hodu medicinbalem, pfieskoku pfies ‰vihadlo, lezích-se-

dech a driblinku.

Vzhledem k tomu, Ïe proti sobû soutûÏili Ïáci aÏ se ãtyfilet˘m rozdí-

lem vûku, dívky a ho‰i dohromady, vytvofiil fieditel ‰koly a hlavní or-

ganizátor soutûÏe Ing. Ladislav Pleva speciální tabulku se vzoreãkem

na pfiepoãítání vûku a pohlaví tak, aby v této soutûÏi mohli b˘t hod-

noceni v‰ichni dohromady. KaÏdou disciplínu hodnotil dvojnásob-

n˘m poãtem bodÛ z oficiální tabulky OVOV, takÏe Ïáci mohli virtu-

álnû získat odznak zdatnosti, jako by splnili v‰ech deset disciplín to-

hoto projektu. A skuteãnû, kromû tfií závodníkÛ by v‰ichni získali nû-

jak˘ odznak. Tûch nejtûÏ‰ích, diamantov˘ch, dokonce osm.

SoutûÏ probûhla sviÏnû za velké snahy v‰ech zúãastnûn˘ch a s nû-

kter˘mi opravdu mimofiádn˘mi v˘kony. A jak jsme dopadli? V abso-

lutním pofiadí skonãila na prvním místû Karolína Ry‰ková a na dru-

hém Tereza ·ulíková. V jednotliv˘ch disciplínách jsme získali tfii

první místa (Karolína Ry‰ková v pfieskoku pfies ‰vihadlo a driblinku,

Jan Tihelka v driblinku), jedno druhé (Ry‰ková v lezích-sedech) a pût

Gabriel Coudray, 4. B Z· Jelínkova 1 Fota: archiv Z·
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tfietích míst (Tereza ·ulíková v lezích-sedech, Ondfiej Baslar v drib-

linku, Helena Továrková ve ‰vihadle a Jan Tihelka v trojskoku z mís-

ta a hodu medicinbalem). Vzhledem k tomu, Ïe to pro mnohé byly

první závody na druhém stupni mezi „velk˘mi“, jsou tyto v˘sledky 

a hlavnû jejich v˘kony pfiíslibem do budoucna.

Na‰i ‰kolu reprezentovali: Julie Táborská, Michaela Jahodová,

Roland Wenzel, Karolína Knápková, Kry‰tof Kovafiík, Ivana Hofiín-

ková, Ondfiej Baslar, Tereza ·ulíková, Helena Továrková, Jan Baran,

Karolína Ry‰ková a Jan Tihelka. V‰echny reprezentanty na‰í ‰koly je

tfieba pochválit za pfiístup k soutûÏi a slu‰né chování. Podûkování pat-

fií také Barbofie ·ulkové jako náhradnici a fotografce v jedné osobû.

Velk˘ dík patfií Z· Lichnov za skvûlé závody. UÏ se v‰ichni tû‰íme na

dal‰í pûtiboj, kter˘ se bude konat na Z· Zátor.

Mgr. Miloslav Slouka, Z· Jelínkova, fota: B. ·ulková

Studenti oslavili 17. listopad symbolick˘mi svûtly ve tmû 
Ve ãtvrtek 17. listopadu se od hlavní budovy r˘mafiovského gymnázia smû-
rem k námûstí vydal prÛvod s lampiony a vzhledem k odpudivému poãasí ta-
ké s de‰tníky. Ani povûtrnostní nepfiízeÀ neodradila studenty od zámûru sym-
bolicky uctít jejich svátek.
Absolvovat lampionov˘ prÛvod v de‰ti, mlze a syrovinû b˘valo ty-

pickou listopadovou povinností ÏákÛ a studentÛ v pfiedrevoluãním

âeskoslovensku. To se je‰tû vydával do ulic sedmého, nikoliv sedm-

náctého listopadu, k v˘roãí V¤SR. Po roce 1989 lampionové prÛvo-

dy z repertoáru kaÏdoroãních oslav vypadly, ale v posledních letech

– snad pro svÛj vnûj‰í pÛvab, snad z nostalgie – se do nûj zase vráti-

ly, tentokrát s jin˘m obsahem.

Vedle nejrÛznûj‰ích forem „uspávání brouãkÛ“, louãení s pfiírodou

a prÛvodÛ k Halloweenu se v R˘mafiovû pravidelnû koná prÛvod svû-

tel jako pfiipomínka svátku studentÛ, jediného mezinárodního dne,

kter˘ vze‰el z ãeského prostfiedí, a souãasnû ryze ãeského Dne boje

za svobodu a demokracii.

Jak si na námûstí Míru pod vánoãním smrkem studenti a uãitelé

gymnázia pfiipomnûli, sedmnáct˘ listopad je datem dvou v˘znam-

n˘ch událostí v na‰ich dûjinách, nacistické perzekuce ãesk˘ch stu-

dentÛ z roku 1939 a komunistického zásahu proti studentské demon-

straci v roce 1989. Jako pfiipomínku událostí pfied sedmadvaceti lety,

které vedly k pádu totality, si úãastníci prÛvodu zazpívali ikonické

písnû Karla Kryla, Jaroslava Hutky a Spirituál kvintetu. Na závûr pfii-

pojila profesorka ZdeÀka Sedláãková zamy‰lení nad politick˘m smû-

fiováním na‰í zemû, kterou mají dne‰ní studenti za pár let pfievzít do

sv˘ch rukou. ZN

Vánoãní strom na námûstí doplnil netradiãní betlém
V pátek 25. listopadu, pfied první adventní nedûlí, mûl pod slavnostnû roz-
svícen˘m vánoãním stromem na námûstí Míru premiéru nov˘ betlém, vytvo-
fien˘ Ïáky v˘tvarného oboru ZU· speciálnû pro tuto pfiíleÏitost.
Obligátní betlém ze dfieva, kter˘ kaÏdoroãnû zdobí r˘mafiovské ná-

mûstí spoleãnû s vánoãním stromem, letos nahradilo originální sou-

so‰í z polystyrenu a montáÏní pûny. Na první pohled se mÛÏe zdát ne-

tradiãní materiál pro tak tradiãní námût nevhodn˘, v˘sledek je ale

pfiekvapiv˘ – betlém z polystyrenu pÛsobí velmi jemnû a vzdu‰nû. 

„Zaãátkem listopadu mû oslovili z mûstského úfiadu, jestli bychom

v ZU· mohli vytvofiit betlém na námûstí. Souhlasila jsem s tím, Ïe
z ãasov˘ch dÛvodÛ navrhuji jako materiál polystyren, jehoÏ v˘robce
sídlí v místû,“ pfiibliÏuje okolnosti vzniku betlému v˘tvarnice ·árka

Lupeãková. Do vyfiezávání svaté rodiny se pustili její nejstar‰í Ïáci,

doplÀky vãetnû dlouh˘ch zlat˘ch a stfiíbrn˘ch vlasÛ dotváfieli ti mlad-

‰í. Za dva t˘dny stihli vytvofiit Pannu Marii a svatého Josefa, dvojici

andûlÛ a oveãek.

„V pojetí betlému – i vzhledem k moÏnostem materiálu – jsme se in-
spirovali stylem Olbrama Zoubka, pfiedev‰ím jeho zjednodu‰en˘mi li-

niemi tûl. Pfiipojili jsme ta-
ké ãasov˘ prvek, takÏe bû-
hem adventu, oãekávání
pfiíchodu spasitele na svût,
má Panna Marie JeÏí‰ka
v bfií‰ku,“ dodává ·árka

Lupeãková.

Bûhem adventní doby se

v betlému objevily dal‰í fi-

gury, Tfii králové, kometa

a samozfiejmû JeÏí‰ek. Îáci

Martiny Kohoutkové pra-

cují na velbloudovi. Bet-

lém by se mohl stát trvalou

souãástí adventní v˘zdoby

mûsta a roz‰ifiovat o dal‰í

postavy i pfií‰tí rok.

ZN, fota: ·. Lupeãková
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ZU· R˘mafiov v Ozimku
Ve dnech 18.–20. listopadu se dûtsk˘ orchestr Zu‰kaband a pûveck˘

sbor Vox montana úãastnily zájezdu do partnerského mûsta, polské-

ho Ozimku. Byli jsme ubytováni v krásném hotelu Dwór Zawiszy,

kter˘ svou architekturou odkazoval ke slavné historii Polska.

Pfiipomínal totiÏ stfiedovûkou tvrz.

V sobotu jsme se zúãastnili prohlídky zdej‰ího muzea hutnictví vãetnû

jediného visutého Ïelezného mostu ve stfiední Evropû, kter˘ má b˘t za-

psán na seznam dûdictví UNESCO. Ve veãerních hodinách obû na‰e hu-

dební tûlesa uspofiádala koncert pro polské posluchaãe. Koncert mûl vel-

k˘ úspûch, sboru i kapele bylo aplaudováno vestoje. V nedûli jsme se po-

dívali do expozice Evoluce ãlovûka v Krasiejowie. No, a následovala

cesta domÛ. MÛÏeme fiíct, Ïe se nám cel˘ v˘let podafiil a v‰em se líbil.

O úspûch umûleckého zájezdu se zaslouÏili zejména hlavní organizá-

tofii, uãitelé základní umûlecké ‰koly, ale také v‰ichni muzikanti (dû-

ti i dospûlí), ktefií svou úãastí a vynikajícími v˘kony skvûle repre-

zentovali nejen na‰i ‰kolu, ale i na‰e mûsto a pfiispûli tak k jiÏ nûko-

lik let úspû‰nû fungujícímu part-

nerství R˘mafiova a Ozimku.

V˘znam této akce podpofiilo

i mûsto R˘mafiov, a to nejen fi-

nanãním pfiíspûvkem poskytnu-

t˘m prostfiednictvím Spolku pfiá-

tel ZU· R˘mafiov, ale také tím, Ïe

milou a vítanou spoluúãastnicí

na‰í cesty i celého pobytu

v Ozimku byla zástupkynû mûsta,

paní místostarostka Marcela

StaÀková. Za tuto podporu v‰em

dûkujeme. Nela Brulíková 
a Barbora Veãefiová, 

ZU· R˘mafiov

Koncert mlad˘ch kytaristÛ v ZU·
Ve ãtvrtek 24. listopadu probûhl v sále ZU· na divadelní ulici kon-

cert s názvem The Best of the Guitar in ZU· R˘mafiov – tedy To nej-
lep‰í z kytary na ZU· R˘mafiov. Ponûkud nadnesen˘ název prozrazo-

val, Ïe se diváci a posluchaãi mohli tû‰it na nev‰ední záÏitek. Tfii 

úãinkující: Joná‰ Janou‰ek, Vojtûch Mácka a Petr Nûmec, Ïáci hu-

debního oboru, publikum opravdu nezklamali. ÚroveÀ hudební pro-

dukce, kterou si náv‰tûvníci mohli vyslechnout, prokázala, Ïe na-

vzdory jejich vûku (15–17 let) jde o v˘teãné muzikanty.

Navíc se ukázalo, Ïe základní umûlecká ‰kola je schopna velmi ostfie

vnímat v˘voj v oblasti umûní a dokáÏe na tyto zmûny reagovat.

Úãinkující totiÏ mohli dobrovolnû do programu zafiadit nejenom hud-

bu klasickou, jeÏ tvofií základ v˘uky na ZU·, ale i hudbu ÏánrÛ, kte-

rá je srdcím dospívajících umûlcÛ nejbliÏ‰í. KaÏd˘ z nich si vybral

Ïánr, kter˘ ho baví, kter˘ poslouchá a kter˘ je schopen hrát. A tak

kromû klasické hudby z doby renesance, skladeb Francisca Tarregy,

Isaaca Albenize ãi ‰panûlského folklóru na koncertu zaznûl i metal

a alternativní finger-style. Hudební rozhled se tak neroz‰ifiuje jen sa-

motn˘m interpretÛm, ale i jejich posluchaãÛm – dobrou polovinu

publika tvofiili spoluÏáci a vrstevníci vystupujících kytaristÛ.

ÚroveÀ koncertu byla skuteãnû vysoká a navázala na pfiedchozí skvû-

l˘ koncert klavíristky a houslistÛ – sourozencÛ Hany a Jifiího

Lounov˘ch a Kristiána Hefimana. I tento koncert organizovala na‰e

‰kola. R˘mafiovská základní umûlecká ‰kola opût prokazuje, Ïe umí

s dûtmi pracovat nejenom v souborech, ale dokáÏe vzdûlávat a vy-

chovávat v˘borné sólisty.

Jifií Taufer, fieditel ZU· R˘mafiov, fota: Petr Nûmec st.

Taneãnice ZU· má titul druhé vicemistrynû svûta
V sobotu 12. listopadu se v olomouckém Domû dûtí a mládeÏe uskuteã-

nila taneãní soutûÏ O Hanáck˘ koláãek. Taneãní obor ZU· R˘mafiov zde

zastupovaly sólistky T̆ na Baslarová, ·arlota Sedláãková, Julie Br‰Èáková

a Barbora Hfiívová v dûtské kategorii v˘razového tance a Ivana Nûmcová

v kategorii juniorÛ.

V této soutûÏi se v‰echny na‰e choreografie probojovaly do finálového

kola a jejich umístûní byla velmi krásná. T̆ na Baslarová získala se sklad-

bou PS: T̆ na první místo, ·arlota Sedláãková ve skladbû Labutí druhé

místo, tfietí se umístila Julie Br‰Èáková s choreografií Hallo a jako ãtvrtá

Barbora Hfiívová coby Neposedn˘ plamínek. Ivanû Nûmcové a její sklad-

bû Svûtlo ve tmû v juniorské kategorii pfiipadlo druhé místo.

Ve dnech 22.–27. listopadu se v libereckém Babylonu konalo taneãní

mistrovství svûta. V rÛzn˘ch vûkov˘ch kategoriích i soutûÏních disciplí-

nách bojovalo pfies 5 000 taneãníkÛ z dvanácti zemí. Vyhla‰ovatelem by-

la organizace World Artistic Dance Federation a hlavním organizátorem

Taneãní a pohybové studio Ilma Turnov.

ZU· R˘mafiov vyslala na mistrovství sólistky T̆ nu Baslarovou, ·arlotu

Sedláãkovou, Julii Br‰Èákovou a Ivanu Nûmcovou v kategorii Ballet

a Contemporary Dance, Barbora Hfiívová soutûÏila v kategorii Artistic

Dance Show.

V soutûÏi juniorÛ na‰i ‰kolu zastupovala Julie a Ivana. Iva se probojova-

la do finále a krásn˘m v˘konem získala celkové ‰esté místo. Mezi dûtmi

Foto: archiv ZU·
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Ptáci mají prostfieno pod Stromem poznání
O kaÏdém adventu posledních let vyzdobí vestibul knihovny Ïáci v˘tvarného
oboru ZU· R˘mafiov. Jejich leto‰ní, desátá pfiedvánoãní prezentace si vypÛj-
ãila název známé kuchafiské reality show Prostfieno. V galerii knihovny
ov‰em nestolují lidé, ale ptáci.
Téma v˘stavy vychází z leto‰ního celoroãního projektu ZU· Ptaãí
svût a odkazuje zároveÀ k zimnímu období, kdy opefienci pfiezimují-

cí v na‰ich konãinách ãasto strádají a pfieÏívají jen díky pomoci lidí.

Lojové koule, krmítka se zrním a semínky a kolem nich pestrobarev-

né s˘korky, to uÏ je souãást zimního koloritu, tradice, v níÏ je dobr˘

skutek odmûnûn krásnou podívanou za oknem.

I mladí v˘tvarníci se rozhodli ptáky pfiedev‰ím nakrmit. Vyrobili pro

ten úãel krmítka z keramické hlíny, ale zrní nenasypali jen do nich,

ale i na papír a vyuÏili ho jako v˘-

tvarn˘ materiál pro slepotisky a ko-

láÏe nebo v mnohonásobném zvût-

‰ení studovali jejich tvary a struktu-

ry. Strom poznání uprostfied galerie

knihovny i stûny kolem obsadili

pestfií ptáci mnoha druhÛ v kresbû,

malbû, z textilu i pfiírodnin.

VernisáÏ prosincové v˘stavy hudeb-

nû doprovodily Ïákynû hudebního

oboru skladbami s ptaãí i vánoãní

tematikou na klávesy a flétny a sa-

mozfiejmû i tematické obãerstvení,

na které se náv‰tûvníci „slétli“ jako

ke krmítku. V̆ stavu je v knihovnû

moÏné vidût do konce roku. ZN

se do finále dostala Barbora, jejíÏ plamínkové skotaãení obsadilo tfietí

pfiíãku a získalo pro na‰i taneãnici titul druhé vicemistrynû svûta! T̆ na se

také protancovala do finálového kola, kde získala ãtvrté místo. ·arlota na

postup do finálové skupiny nedosáhla, i kdyÏ tancovala pûknû.

V soutûÏi dvojic se Julie a Ivana na této soutûÏi poprvé pfiedstavily mezi

juniorkami. Jejich Síla pfiátelství postoupila rovnûÏ do finále, kde se 

umístila na krásné páté pfiíãce.

Chtûla bych podûkovat taneãnicím za skvûlé v˘kony a umístûní, v˘bor-

nou reprezentaci nejen mûsta R˘mafiova, ale i âeské republiky. Dûkuji ta-

ké rodiãÛm za jejich podporu, mûstu R˘mafiovu a ZU· R˘mafiov za fi-

nanãní pfiispûní.

V sobotu 17. prosince v 14:30 se v‰ichni na‰i Ïáci pfiedstaví na Vánoãním

taneãním koncertû, kter˘ se koná v tûlocviãnû na Národní ulici 15.

Srdeãnû Vás zveme! Foto a text: Alena Tome‰ková, ZU· R˘mafiov

Starosta ocenil úspû‰né taneãnice ZU·
Starosta Ing. Petr Klouda spolu s místostarostkou Mgr. Marcelou

StaÀkovou ocenili ve ãtvrtek 1. prosince úspûchy taneãnic r˘mafiov-

ské základní umûlecké ‰koly na mistrovství svûta v Liberci. Starosta

podûkoval pedagoÏce Alenû Tome‰kové za úspû‰nou reprezentaci

‰koly i mûsta a taneãnice ocenil drobn˘mi dárky. 

Foto a text: webové stránky mûsta
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Z auta zmizela penûÏenka
R˘mafiov‰tí policisté vy‰etfiují krádeÏ, k níÏ do‰lo 17. listopadu veãer

v Rudû. Pachatel si vyhlédl zaparkovanou felicii, rozbil okno a odci-

zil penûÏenku, ve které mûl majitel hotovost, doklady a platební kar-

ty. ZpÛsobená ‰koda pfiesáhla 2 tisíce korun.

Vandal nechal na autû r˘hy za 60 tisíc
·kodu ve v˘‰i 60 tisíc korun zpÛsobil v noci z 19. na 20. listopadu

vandal majiteli vozidla Mitsubishi ASX, které bylo zaparkováno na

parkovi‰ti na Bartákovû ulici v R˘mafiovû. Pachatel poniãil r˘hami

lak na kompletnû celém povrchu vozidla. Hrozí mu za to trest odnû-

tí svobody aÏ na rok.

Opil˘ muÏ mohl umrznout
V pondûlí 28. listopadu v noci byl na ÎiÏkovû ulici v R˘mafiovû nale-

zen silnû opil˘ 58let˘ muÏ, kter˘ leÏel na snûhu a nemohl vstát. Pfii tep-

lotû mínus ãtyfii stupnû mu hrozilo umrznutí, proto policisté muÏe, kte-

r˘ nebyl schopen chÛze, odvezli na záchytnou stanici do Opavy.

Dechová zkou‰ka u nûj ukázala hodnotu blízkou 2,5 promile alkoholu.

Do penzionu ‰li krást
R˘mafiov‰tí policisté dopadli pachatele krádeÏe vûcí z penzionu

v Bfiidliãné. Podezfiel˘mi jsou dva 18letí mladíci. V polovinû fiíjna mû-

li vniknout do prostor nefungujícího penzionu, prohledat jej a ze skfií-

ní v pokojích odnést nalezené vûci, napfi. repliku pistole, vojenské 

uniformy nebo snowboardové prkno. Odcizené vûci v hodnotû 26 ti-

síc korun mûli prodat. âást z nich policisté zajistili a vrátili majiteli.

Opilá Ïena odmítla odejít z baru
V baru v Bfiidliãné se v noci ze 17. na 18. listopadu odehrál incident

mezi podnapil˘mi hosty a obsluhou. 60let˘ muÏ a 37letá Ïena pod

vlivem alkoholu zaãali b˘t vulgární na obsluhu a dal‰ího hosta a od-

mítali zaplatit útratu 200 korun. Po pfiíjezdu policistÛ úãet zaplatili,

ale Ïena stále odmítala opustit bar. Zaãala b˘t agresivní, a tak ji poli-

cisté s pouÏitím donucovacích prostfiedkÛ zajistili a odvezli na zá-

chytnou stanici do Opavy.

Vloupání do rekreaãních objektÛ
Nepfiítomnosti majitelÛ rekreaãních objektÛ bûhem zimní sezóny

vyuÏívají pachatelé vloupání, ktefií v chatách buì chtûjí nûjakou do-

bu pob˘vat, nebo zpenûÏit vûci, které v nich najdou. Policisté z r˘-

mafiovského oddûlení teì vy‰etfiují násilné vniknutí do chalupy

v Jifiíkovû, k nûmuÏ do‰lo mezi 21. a 25. listopadem. Zlodûj odcizil

sto let staré housle a dalekohled. MajitelÛm zpÛsobil ‰kodu za

7 500 korun.

V zatáãce dostal smyk
V sobotu 10. prosince havaroval mezi Ondfiejovem a Val‰ov˘m

Dolem 23let˘ fiidiã ve fábii. Pfii prÛjezdu zatáãkou dostal na mokré

silnici smyk, vyjel do protismûru a boãnû se stfietl s protijedoucím

volvem. Fábie po nárazu sjela do pfiíkopu. ¤idiã utrpûl lehké zranû-

ní, ‰koda na autech ãiní 400 tisíc korun.

ZboÏí si schovala do kabelky
Mladá Ïena se na zaãátku listopadu pokusila bez placení odnést zbo-

Ïí z prodejny na OkruÏní ulici v R˘mafiovû. Bûhem nákupu si do ka-

belky schovala potraviny za více neÏ tfii stovky a ‰la k pokladnû za-

platit vûci, které mûla v ko‰íku. Za pokladnami byla vyzvána pra-

covníkem ostrahy k pfiedloÏení kabelky. Ta‰ku pustila a z prodejny 

utekla. Policisté zjistili totoÏnost Ïeny i to, Ïe byla jiÏ dfiíve za ma-

jetkovou trestnou ãinnost odsouzena. Nyní jí hrozí trest vûzení aÏ na

tfii roky. por. Bc. Pavla Jirou‰ková
Skupina tisku a prevence Bruntál

V Krnovû byli ocenûni dva r˘mafiov‰tí policisté
V prostorách kostela sv. Ducha v Krnovû se 30. listopadu uskuteãnilo slav-
nostní oceÀování policistÛ Krajského fieditelství policie Moravskoslezského
kraje, územního odboru Bruntál. 
Reprezentativní prostory dodaly dÛstojnosti setkání vedení územního

odboru v ãele s vedoucím plk. Ing. Radovanem Krygelem s ocenû-

n˘mi policisty a zamûstnanci a podtrhly slavnostní pfiedvánoãní 

atmosféru. Pozvání pfiijal také námûstek fieditele Krajského fieditelství

policie Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Radim Danûk, námûstci

hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslav Kania a Jan Krko‰ka, ko-

legové z Polska a dal‰í hosté z fiad místních správ a samospráv, inte-

grovaného záchranného systému a rodinní pfiíslu‰níci ocenûn˘ch. 

Námûstek fieditele Radim Danûk zhodnotil leto‰ní rok a podûkoval

podfiízen˘m za profesionální práci a jejich rodinám za podporu. Po

krátkém hudebním vystoupení pfievzalo ocenûní devût policistÛ a jed-

na obãanská zamûstnankynû územního odboru z fiad pofiádkové a do-

pravní policie a sluÏby kriminální policie a vy‰etfiování. Pfii této pfiíle-

Ïitosti byly také pfiedány medaile Policie âeské republiky. Tfii poli-

cisté a jedna policistka obdrÏeli âestnou medaili Policie âeské repub-

liky, dvanáct policistÛ obdrÏelo Medaili Policie âeské republiky za

vûrnost II. a III. stupnû. V závûru oceÀování byla vyhlá‰ena nová ka-

tegorie, a to sportovec roku. Dva policisté a jedna policistka obdrÏeli

ocenûní za vynikající v˘sledky pfii leto‰ních fyzick˘ch provûrkách. 

Mezi ocenûn˘mi byli i policisté z Obvodního oddûlení Policie âR

R˘mafiov prap. Petr Andr˘sek, kter˘ byl ocenûn jako nejlep‰í policis-

ta, a âestnou medaili Policie âeské republiky obdrÏel npor. Bc.

Michal Kaláb – zástupce vedoucího obvodního oddûlení. Medaile se

udûluje za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobr˘ch slu-

Ïebních v˘sledkÛ a za prosazování dobrého jména PâR.

Radovan Krygel po-

dûkoval na závûr

v‰em policistkám,

policistÛm a obãan-

sk˘m pracovníkÛm

za jejich svûdomitou

práci a samosprávû

za spolupráci. Se

v‰emi zúãastnûn˘mi

se rozlouãil s pfiáním

klidn˘ch vánoãních

svátkÛ a úspû‰ného

vstupu do nového

roku.

por. Bc. P. Jirou‰ková
Fota: archiv PâR Bruntál
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Láska je dítûtem iluze a matkou deziluze.

Miguel de Unamuno y Jugo
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

18. 12. Mezinárodní den migrantÛ – od roku 2000 (OSN)
18. 12. 2011 zemfi. Václav Havel, spisovatel a publicista, prezident

âR (nar. 5. 10. 1936) – 5. v˘roãí úmrtí

20. 12. Mezinárodní den lidské solidarity – vyhlásilo OSN
od roku 2005

21. 12. 1926 nar. Arno‰t Lustig, spisovatel (zemfi. 26. 2. 2011) 

– 90. v˘roãí narození

22. 12. 1876 nar. Filippo Tommaso Marinetti, italsk˘ spisovatel,

zakladatel futurismu (zemfi. 2. 12. 1944) – 140. v˘r. nar.

22. 12. 1941 zemfi. Karel Ha‰ler, spisovatel, skladatel, herec a reÏi-

sér (nar. 31. 10. 1879) – 75. v˘roãí úmrtí

23. 12. 1991 zemfi. Bofiivoj Zeman, filmov˘ reÏisér a scenárista (nar.

6. 3. 1912) – 25. v˘roãí úmrtí

26. 12. 1891 nar. Henry Miller, americk˘ prozaik (zemfi. 7. 6. 1980)

– 125. v˘roãí narození

27. 12. 1846 nar. Zikmund Winter, prozaik a historik (zemfi. 

12. 6. 1912) – 170. v˘roãí narození

29. 12. 1941 zemfi. Josef Florian, katolick˘ myslitel, vydavatel

a pfiekladatel (nar. 9. 2. 1873) – 75. v˘roãí úmrtí

31. 12. 1936 zemfi. Miguel de Unamuno, ‰panûlsk˘ spisovatel a fi-

losof (nar. 29. 9. 1864) – 80. v˘roãí úmrtí

Rozlouãili jsme se

Marie Kopeãná – Tvrdkov ................................................. 1935 
Jifiina Nechvapilová – Skály .............................................. 1934 
Juraj Bigas – R˘mafiov ...................................................... 1939 
Josef Dubov˘ – Stará Ves ................................................. 1942 
Julia ·imová – Ruda ......................................................... 1934
Jan Slovák – Edrovice ....................................................... 1926
Antonín Kotaãka – R˘mafiov ............................................. 1936
Jarmila Kabáãová – R˘mafiov ........................................... 1964
Pavla ·karupová – R˘mafiov ............................................. 1967

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

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

Katefiina Václavíková – R˘mafiov ....................................... 80 let 
Anastazie Volková – R˘mafiov ............................................ 80 let 
Marie Orságová – R˘mafiov ................................................ 80 let 
Bohuslav Zelenka – R˘mafiov ............................................. 80 let
Marie Klabaãková – R˘mafiov ............................................ 81 let
Kvûtoslav Majer – R˘mafiov ............................................... 81 let
Marie Havránková – R˘mafiov ............................................ 82 let
Zuzana Pavlová – R˘mafiov ................................................ 83 let 
Jifiina Vojtková – Janovice .................................................. 83 let 
Vûra KlvaÀová – R˘mafiov .................................................. 83 let
Miloslava ·ilhánková – R˘mafiov ....................................... 85 let 
AneÏka Casciani – Janovice ................................................ 85 let 
Aloisie Poláchová – R˘mafiov ............................................. 86 let 
BoÏena Kotvaldová – R˘mafiov .......................................... 86 let
Marie Zetková – R˘mafiov ................................................... 87 let 
AlÏbûta Krupová – R˘mafiov ............................................... 87 let

Dne 24. prosince 2016 oslaví

pan Václav ·umpolec
z R˘mafiova krásn˘ch 84 let.

K narozeninám spoustu zdraví,
dobré pohody a nálady, 

mnoho úspûchÛ a dal‰ích let,
hodnû inspirace ke spokojenému 

a radostnému Ïivotu
se sluncem v du‰i i v tûle

pfieje manÏelka, dcera Alena s rodinou
a pravnouãata Sofie, Pavlíãek, Kubíãek, Katefiinka a Eviãka
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Mûstské muzeum R˘mafiov, pfiíspûvková organizace
nám. Míru 6, 795 01 R˘mafiov

Iâ 750 379 47                                                       e-mail: muzeum@inforymarov.cz                                                        tel. 554 254 382

O z n á m e n í    o    v y h l á ‰ e n í    v ˘ b û r o v é h o    fi í z e n í
na místo 

odborného pracovníka – historika, kurátora sbírkov˘ch a mobiliárních fondÛ

Místo v˘konu práce: Mûstské muzeum R˘mafiov, nám. Míru 6, 795 01 R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: bfiezen 2017

Pracovní pomûr: na dobu urãitou, zástup za matefiskou dovolenou

Pracovní úvazek: 1,0 

Platová tfiída: 9. platová tfiída v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, s nafiíze-

ním vlády ã. 316/2016 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:

Správa sbírky: tvorba a správa sbírek a mobiliárních fondÛ – správa muzejní sbírky, chronologická a systematická evidence sbírkov˘ch

pfiedmûtÛ, 

stanovování postupÛ, zpÛsobu a v˘bûru sbírkov˘ch pfiedmûtÛ pro preparování a konzervování a pro restaurování mobiliárních

fondÛ vãetnû dohledu nad provádûn˘mi pracemi,

zaji‰Èování zápÛjãek a v˘pÛjãek sbírkov˘ch pfiedmûtÛ a mobiliárních fondÛ vãetnû zpracovávání v˘pÛjãních smluv,

zprostfiedkování sbírkov˘ch pfiedmûtÛ badatelÛm a prezentace sbírek vefiejnosti,

terénní v˘zkum vãetnû zaji‰Èování nálezÛ, vytváfiení nálezov˘ch zpráv a archeologick˘ sbûr,

anal˘za a zapisování sbírkov˘ch pfiedmûtÛ, samostatné zpracování dokumentace v˘sledkÛ prÛzkumu památek ãi památkového

fondu,

spolupráce s ústavy památkové péãe a archeologick˘m ústavem,

konzervaãní práce

Práce historika: 
a) práce v oboru regionální a obecné historie i pomocn˘ch historick˘ch vûd podle kvalifikace, studium archivních pramenÛ,

b) povinná publikaãní ãinnost v populárnû nauãném a odborném tisku,

c) badatelská ãinnost v oboru regionální historie v rozsahu kvalifikace,

d) odborná spolupráce s ostatními ãesk˘mi, moravsk˘mi i zahraniãními muzei, vysok˘mi ‰kolami,

e) vytváfiení libret expozic a s nimi spojené v˘tvarné práce

Písemná pfiihlá‰ka zájemce musí obsahovat tyto náleÏitosti:
jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,

datum a místo narození uchazeãe,

státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 

místo trvalého pobytu uchazeãe,

ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního obãana,

datum a podpis uchazeãe

K pfiihlá‰ce zájemce pfiiloÏí: motivaãní dopis,

Ïivotopis s údaji o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech,

v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ tfii mûsíce,

ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky: osobnû v Mûstském muzeu R˘mafiov, nám. Míru 6, 795 01 R˘mafiov

nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 9. 1. 2017

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 9. 1. 2017

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

bude uchazeãÛm oznámeno elektronickou po‰tou – e-mailem, popfi. telefonicky. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bu-

de pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá fieditelka Mûstského muzea R˘mafiov Bc. RÛÏena Zapletalová na tel.: 554 254 382, mobilu:

731 101 859 ãi e-mailu: muzeum@inforymarov.cz.

vysoko‰kolské vzdûlání v oboru historie, archeologie, 

etnografie apod.,

dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

schopnost samostatného jednání (samostatného fie‰ení úkolÛ) 

a rozhodování,

aktivní znalost angliãtiny / nûmãiny,

morální a trestní bezúhonnost,

obecné znalosti z oblasti neziskového sektoru,

profesionální vystupování,

spolehlivost, odpovûdnost a preciznost,

vysoké pracovní nasazení,

fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou,

manuální zruãnost

PoÏadavky:
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Prosinec v muzeu: Melancholie ve fotkách i rozpustilí Ka‰párci
Na zaãátku prosince zahájilo muzeum dvû v˘stavy, které dokonale souzní – kaÏ-
dá po svém – s adventem. V Pran˘fii se pfiedstavuje fotografka melancholick˘ch
krajin a zákoutí Jana Navafiíková, v Octopu fenomén vesel˘ch loutek pimprlové-
ho divadla.
Fotografka Jana Navafiíková naladí do rozjímav˘ch tónÛ ãernobíl˘mi

snímky zákoutí a krajin, které tvofií mapu jejího vnitfiního svûta. Velkou

ãást Ïivota strávila v Brnû, ale dûtství proÏila ve Valticích a na její vizu-

ální vnímavost mûla vliv romantická atmosféra Lednicko-valtického 

areálu. Tato lokalita, ale i dal‰í místa, která poznala, se vtiskla do její pa-

mûti. Pfied pûti lety, kdy se chopila fotoaparátu, je zaãala objevovat no-

vû, jako obrazy s jedineãnou náladou.

Autorka kaÏd˘m stiskem spou‰tû mapuje místa, jimiÏ prochází, která po-

zná a procítí. Na v˘stavû v Pran˘fii diváci najdou zákoutí z Telãe, brnûn-

ské Lí‰nû, z okolí Brnûnské pfiehrady, proslulé Kamenné kolonie, jedny

z prvních snímkÛ vznikly v domû jejích prarodiãÛ v jihomoravsk˘ch

BoÏicích. V‰em scenériím i ménû ãetn˘m interiérÛm dominuje zádum-

ãivá a souãasnû pfiívûtivá nálada, prostoupená zvlá‰tním svûtlem a ne-

hranou skromností. Jen jedinkrát je souãástí kompozice i ãlovûk – muzi- kant René Müller, znám˘ z uskupení Hynkovy Zámky nebo Tiché lodi.

Jako sólista vystoupil i na vernisáÏi, aby její atmosféru prohloubil sou-

znivou hudbou.

Jana Navafiíková po letech opustila hluãnou moravskou metropoli a pfie-

sídlila do Prostûjova, jejÏ rovnûÏ zaãala objevovat pomocí fotoaparátu.

Pomalu tak vzniká nov˘ cyklus, kter˘ snad v budoucnu budeme moci vi-

dût i v R˘mafiovû.

V̆ stava v Galerii Octopus pfiedstavuje zcela jinou polohu. Jejími aktéry

jsou loutky rozpustil˘ch Ka‰párkÛ a jejich protûj‰kÛ z rÛzn˘ch zemí svû-

ta ze sbírek chrudimského Muzea loutkov˘ch kultur. Soubor sto padesá-

ti maÀáskÛ a marionet byl pÛvodnû souãástí stálé expozice chrudimské-

ho muzea a v souãasnosti se pfiedstavuje v podobû putovní v˘stavy i na

jin˘ch místech republiky. Jeho instalace je pomûrnû nároãná (tfii kuráto-

fii ji provádûli tfii dny), a tak není divu, Ïe R˘mafiov je teprve tfietím mûs-

tem, kde se unikátní v˘stava Ka‰párkÛ objevila.

Ka‰párka bûÏnû pokládáme za typicky ãeskou postaviãku, ale její pÛvod

není úplnû domácí. V podobû Pimprleho jej k nám pfiivezli rakou‰tí lout-VernisáÏ v˘stavy Jany Navafiíkové

Otevfiení v˘stavy loutek hudbou doprovázela skupina Variace
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První publikace o r˘mafiovském muzeu
V listopadu 1991 mûstská rada

rozhodla o obnovû muzea v budo-

vû na námûstí Míru 6, ve které or-

ganizace s informaãním centrem

sídlí dodnes. V listopadu následujícího roku se mohli první náv‰tûv-

níci pfiijít podívat na v˘stavu v novû zaloÏené Galerii Octopus.

Postupnû také zaãaly vznikat jednotlivé expozice o dûjinách

R˘mafiovska.

Od té doby jiÏ ubûhlo ãtvrtstoletí, bûhem nûhoÏ se pfiihodily jak mi-

mofiádné a radostné události, tak také neãekané a dodnes tûÏko po-

chopitelné zvraty. Úspû‰ná i turbulentní období muzeum zdárnû pfie-

stálo a kulaté v˘roãí pfiedstavuje známku jeho kontinuální ãinnosti.

V souãasné dobû organizace nadále prezentuje dûjiny r˘mafiovského

regionu formou stálé expozice, zaji‰Èuje letní sezónu v kapli

V Lipkách a na zámku v Janovicích, navázalo také na expozici tkal-

covství v budovû Hedvy Brokát, s. r. o., novou expozicí o dûjinách

textilnictví na‰eho regionu a ve dvou galeriích – Octopus a Pran˘fi –

kaÏdoroãnû uspofiádá v prÛmûru sedmnáct v˘stav. Od roku 1992 do

roku 2016 poãet v˘stav jiÏ pfiesáhl hranici tfií set. Je proto s podivem,

Ïe dosud Ïádná publikace s katalogem v˘stav r˘mafiovského muzea

nevy‰la. 

Na zaãátku leto‰ního roku se organizaci podafiilo získat grant

Ministerstva kultury âR na vydání publikace, která vyjde do konce

roku 2016 a jejíÏ kfiest se slavnostnû uskuteãní v lednu 2017 (bude

vãas avizováno v RH a na webov˘ch stránkách muzea). Publikace

s grafick˘m zpracováním Romana Karla obsahuje jak historickou

ãást o prvním nûmeckém muzeu v R˘mafiovû, jeho následném záni-

ku v pováleãné a socialistické éfie, tak o porevoluãním znovuzaloÏe-

ní. Pojednáno je taktéÏ o muzejních sbírkách. NemÛÏe chybût zalo-

Ïení uniãovské nezávislé a nonkonformní skupiny VSUV a následnû

r˘mafiovského KAVu, z nichÏ vzniklo volné sdruÏení umûlcÛ

Octopus s jiÏ zmínûnou galerií. Souãástí knihy je také obsáhl˘ kata-

log v˘stavní ãinnosti od roku 1982 po rok 2016 s bohat˘m obrazo-

v˘m materiálem.

Publikace by nemohla vyjít bez podpory Ministerstva kultury âR

a mûsta R˘mafiova. Po lednovém kfitu bude k dostání v Informaãním

centru pfii Mûstském muzeu R˘mafiov.

Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov

Exponát mûsíce
Prosinec: Betlémová figurka andûla (19. století)

Pro ãas vánoãních svátkÛ jsme

jako exponát mûsíce pfiíhodnû

vybrali betlémovou figurku

andûla, která s men‰ím soubo-

rem dal‰ích postaviãek repre-

zentuje fenomén lidového bet-

lémáfiství na R˘ma-

fiovsku (podrobnû pojednáno

v RH 22/2014). Bylo zji‰tûno,

Ïe v 19. století v R˘mafiovû

fungovalo na devût dílen, kte-

ré vyrábûly a zásobovaly míst-

ní i pfiespolní rodiny betlémy,

jeÏ spolu se svat˘mi obrázky

nemohly ve svûtnicích ve vá-

noãním období chybût. Sta-

vûní betlémÛ nepfiedstavovalo

pouze rodinn˘ zvyk, n˘brÏ sa-

mozfiejmû souviselo s kfiesÈan-

skou zboÏností a pfiáním b˘t

souãástí vánoãního mystéria

narození JeÏí‰e Krista v Bet-

lémû. Onen zázrak zvûstoval

andûl, kter˘ se neãekanû zjevil

past˘fiÛm (Lk, 2,8–18). Pos-

taviãka Ïehnajícího andûla se

nachází ve stálé expozici r˘-

mafiovského muzea. Je vyfie-

zána pravdûpodobnû z lipové-

ho dfieva a malována tempero-

v˘mi barvami. 

Chcete-li se potû‰it dal‰ími 

artefakty tohoto typu, zavítej-

te se podívat na betlém v kos-

tele sv. Michaela ãi na námûs-

tí, kde u vánoãního stromu

stojí originální a vlastnû logic-

ká interpretace Panny Marie

zatím je‰tû v oãekávání spolu

s Josefem z v˘tvarné dílny

ZU· R˘mafiov (ÏákÛ pod ve-

dením ·árky Lupeãkové).

Charakter umûleckofiemeslné

v˘roby vykazují také loutky

v‰emoÏn˘ch ka‰párkÛ ze sbí-

rek chrudimského loutkáfiské-

ho muzea, které jsou pfiedsta-

veny na v˘stavû v r˘mafiov-

ském muzeu. 

Krásné Vánoce nejen s muzej-

ními exponáty Vám pfieje

Mûstské muzeum R˘mafiov.

Foto a text: Michal Vyhlídal, 
Mûstské muzeum R˘mafiov

káfii ve druhé polovinû 18. století a jako Ka‰párek (nûmecky Kasperle)

u nás zdomácnûl ve 40. letech 19. století. Na svûtû má vesel˘ chlapík ‰a‰-

kovsk˘ch móresÛ mnoho obdob, a tak se i na v˘stavû kromû nepfieber-

ného mnoÏství ãesk˘ch Ka‰párkÛ na diváky ‰pulí jeho francouz‰tí bra‰i

Guignol a Polichinelle, italsk˘ Pulcinella, rusk˘ Petru‰ka nebo rumunsk˘

Vasilache s ponûkud morbidními zvyky, ale i Vidu‰aka z Barmy. A pro-

toÏe Ka‰párek nikdy nevystupoval na jevi‰ti loutkoher sám, najdou ná-

v‰tûvníci i postavu jeho Ïeny Kalupinky, zachmufieného doktora Fausta,

vzteklého ãerta nebo draka, krále s královnou ãi zbrojno‰e z domácích

divadélek i profesionálních scén od 19. století témûfi do souãasnosti.

Chrudimské muzeum vlastní pfies 400 tisíc sbírkov˘ch pfiedmûtÛ, mezi

nimi i unikátní barokní loutkové divadlo, ale téÏ loutky pÛvodem z Asie.

V̆ stavu Vietnamského vodního loutkového divadla mohli zájemci nav-

‰tívit letos na jafie v Bruntále. Aktuální r˘mafiovská expozice Ka‰párkÛ

potû‰í hlavnû dûti, a to nejen v ãase adventu a Vánoc. Otevfiena bude aÏ

do 22. ledna. ZN
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Lenka Îmolíková je Knihovnicí Moravskoslezského kraje roku 2016
Lenka Îmolíková nastoupila do funkce fieditelky Mûstské knihovny

v R˘mafiovû po své pfiedchÛdkyni Mgr. Helenû Nejedlé v roce 2001.

Vystudovala Stfiední knihovnickou ‰kolu v Brnû (konzultaãní stfiedis-

ko Ostrava) a v roce 2008 absolvovala obor knihovnictví na Slezské

univerzitû v Opavû, kde obhájila diplomovou práci Dûjiny vefiejné
knihovny v R˘mafiovû a získala bakaláfisk˘ titul. Od roku 2011 je in-

dividuální ãlenkou organizace SKIP (Svazu knihovníkÛ a informaã-

ních pracovníkÛ) a aktivnû pracuje v jeho regionálním v˘boru.

Jako fieditelka r˘mafiovské mûstské knihovny usiluje o dal‰í rozvoj

sluÏeb a zaji‰tûní bezbariérovosti této instituce. Mûstská knihovna

v R˘mafiovû je jednou z velmi aktivních knihoven okresu Bruntál,

která pofiádá fiadu pfiedná‰ek, besed, workshopÛ a komunitních akcí,

vztahujících se k regionu. V galerii U Stromu poznání jsou pravidel-

nû vystavována díla ãesk˘ch v˘tvarníkÛ a fotografÛ regionálního

i celorepublikového v˘znamu (David Cajthaml, Bohumil ·véda,

Roman Panáãek, Petr Válek, Miroslav Morávek, Petr Hruban) ãi Ïá-

kÛ a absolventÛ Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov. Knihovna pod

vedením Lenky Îmolíková úzce spolupracuje s Regionálním kni-

hovnick˘m centrem v Bruntále a na vzdûlávání knihovníkÛ a sdílení

pfiíkladÛ dobré praxe v regionu Bruntálska. 

Lenka Îmolíková byla navrÏena na ocenûní titulem Knihovnice

Moravskoslezského kraje v roce 2016 za své profesní zapálení, mo-

dernizaci sluÏeb v Mûstské knihovnû v R˘mafiovû, aktivaci kolegÛ

k zavádûní zmûn v knihovnické profesi, za dosahování v˘jimeãn˘ch

v˘sledkÛ pfii práci se ãtenáfii a za aktivity, které dlouhodobû pfiispíva-

jí k rozvoji místa i regionu. 

Ocenûní Lenka Îmolíková pfievzala u pfiíleÏitosti Setkání knihovníkÛ

Moravskoslezského a Olomouckého kraje, kter˘ se konal ve stfiedu

30. listopadu v Pfierovû. Foto a text:
Marie ·edá, Moravskoslezská vûdecká knihovna v Ostravû

Petr Nazarov jel do Afriky vyfotit mrtvé akácie
Skoro kaÏd˘ tvrdí, Ïe ho baví cestování. Málokdo ale opravdu cestuje

– sám, na vlastní pûst, bez komfortu a programu placené kanceláfie.

Petr Nazarov je cestovatel v pravém slova smyslu. Projel Evropu,

Severní i JiÏní Ameriku, Austrálii, jiÏní Afriku a pokaÏdé na sv˘ch v˘-

pravách strávil nûkolik mûsícÛ, aby poznal co nejvíce zajímav˘ch míst.

Cestování je pro nûj nejlep‰í Ïivotní ‰kolou, která umoÏÀuje poznat

svût i sebe sama. „Kromû poznávání nov˘ch míst a kultur jsem si pfii
sv˘ch cestách uvûdomil spoustu souvislostí, které by mû doma v ob˘-
vacím pokoji asi nikdy nenapadly. Uvûdomil jsem si, Ïe spousta na-
‰ich zdánlivû nepfiekonateln˘ch problémÛ jsou jen malichernosti, nad
kter˘mi je moÏné velkoryse mávnout rukou,“ shrnuje Petr Nazarov.

Pfied rokem se plzeÀsk˘ dobrodruh podûlil s náv‰tûvníky besedy

v knihovnû o záÏitky z Havajsk˘ch ostrovÛ, kter˘m také vûnoval svÛj

první kniÏní cestopis. V dobû, kdy v R˘mafiovû vyprávûl o Havaji,

mu vycházel cestopis uÏ tfietí, tentokrát vûnovan˘ jiÏní Africe. Opût

v nûm zachytil autentické záÏitky z putování exotick˘mi místy:

Jihoafrickou republikou, Namibií a královstvími Svazijsko

a Lesotho.

Petr Nazarov do jiÏní Afriky vyrazil v dubnu 2015 a strávil v ní dva

mûsíce. V té dobû tam vládl podzim a cestovatele lákalo pfiedev‰ím fo-

tografování zajímav˘ch míst a setkávání s domorod˘mi obyvateli.

Prvotním impulsem a lákadlem byla rudá pou‰È v oblasti Sossusvlei

a pfiedev‰ím tamní mrtvé akácie, strnule ãnící z pou‰tního písku jako

sochy. Právû kvÛli nim se Petr Nazarov rozhodl jet do Afriky, ale spat-
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Jak se dûlá komiks
Komiksy si obvykle spojujeme s obrázkov˘m vyprávûním pro dûti,

pfiípadnû pro dospívající mládeÏ, toto médium se ale zdaleka neome-

zuje jen na nû. V poslední dobû proÏívá velk˘ rozmach, v podobû ko-

miksu vy‰la zásadní díla svûtové literatury a ve Spojen˘ch státech,

Japonsku, ale i v Evropû vãetnû âeska má tento fenomén pomûrnû

vysok˘ spoleãensk˘ kredit, aÈ uÏ se mu fiíká comix nebo manga.

Ostatnû komiks má patrnû hlub‰í historické kofieny neÏ psaná litera-

tura, vezmeme-li v úvahu, Ïe na podobn˘ch principech stojí uÏ ob-

rázkové písmo starého Egypta.

Komiksová forma vyprávûní se v rÛzné mífie objevuje v cel˘ch dûji-

nách literatury, tfieba jako iluminace nebo ilustrace. V souãasnosti se

komiks v ãisté podobû objevuje nejãastûji v podobû krátk˘ch stripÛ

glosujících politické dûní na stránkách periodik nebo rozsáhlej‰ích

se‰itov˘ch pfiíbûhÛ, a jako takov˘ se fiídí vlastními pravidly. Právû

o nich, o tom, jak se komiks dûlá, vyprávûl v knihovnû scenárista

Daniel Vydra studentÛm gymnázia bûhem komiksového workshopu.

Daniel Vydra, znám˘ jako spolutvÛrce komiksÛ pro dûti, jejichÏ v˘-

tvarná stránka je nejãastûji dílem jeho manÏelky, ilustrátorky

Markéty Vydrové, pfiizpÛsobil workshop vûku studentÛ a provedl je

nejen historií komiksu a jeho základními principy, ale vtáhl je pfiímo

do tvÛrãího procesu. Mohli si prakticky vyzkou‰et, jak se komiks pí-

‰e a kreslí, a mohli si ho dokonce zahrát na Ïivo. Potvrdilo se, Ïe ko-

miks není jen zábava pro dûti, studenti se do jeho tvorby ponofiili na-

plno, s invencí a vtipem.

Workshop Daniela Vydry se za poslední dva roky konal ve ‰kolách

a knihovnách po celé republice a v‰ude zaznamenal pozitivní ohlas.

Ani v R˘mafiovû zfiejmû nebyl naposledy. ZN

fiil je teprve na konci svého pobytu. Mezitím nav‰tívil fiadu jin˘ch po-

zoruhodn˘ch míst – nevlídn˘ Johannesburg, v nûmÏ je i roky po zru-

‰ení apartheidu Ïivot obyvatel rozdûlen mezi bílé a ãerné ãtvrti, farmu

pfiátel Dá‰i a Darrena u mûsteãka Dullstroom, kde se mimo jiné 

zúãastnil ‰amanského rituálu kmene Zulu, fotografoval kaÀon Blyde

River Canyon i park Cape Vidal nebo fantastické Draãí hory a projel

a pro‰el obû jmenovaná malá království, v nichÏ je Ïivot pohádkov˘

jen pro rodinu krále. Poslední ãást cesty vedla Namibií, do národního

parku Etosha a koneãnû ke zmínûn˘m akáciím na rudé pou‰ti.

Celé svoje putování Nazarov zachytil na fotografiích a také v krát-

k˘ch videích, jimiÏ pfiedstavuje jiÏní Afriku nejen jako pfiehlídku

krásn˘ch scenérií, ale i jako místo Ïivota, domorod˘ch zvykÛ a tra-

dic i pfietrvávajících spoleãensk˘ch disonancí, jeÏ symbolizují oddû-

lené svûty chudinsk˘ch periferií s domky z vlnitého plechu a bûlo‰-

sk˘ch rezidencí obehnan˘ch nûkolikametrov˘mi zdmi.

Na fiadû jeho snímkÛ pózují místní obyvatelé, Ïeny i dûti, s umûlo-

hmotn˘mi prsteny ve tvaru kvûtiny, které pfiivezl z âeské republiky

jako dárky pro zdej‰í sirotky. Pfiitom se pfiesvûdãil o tom, Ïe i taková

drobnost (nebo tfieba obyãejná pí‰Èalka) mÛÏe udûlat obrovskou ra-

dost a pfiekonat bariéry, stejnû jako o tom, Ïe rozdávat chud˘m dûtem

dárky mÛÏe b˘t taky docela nebezpeãné.

Tyto a dal‰í záÏitky vyprávûl Petr Nazarov posluchaãÛm v knihovnû,

mnohem víc v‰ak najdou v jeho knize – o úchvatné pfiírodû a pozo-

ruhodné kultufie jiÏní Afriky oãima Evropana bez pfiedsudkÛ. 

ZN, fota: Petr Nazarov

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Opût v provozu!

Plavání pro vefiejnost v prosinci
pondûlí 14:00–17:00 18:30–20:00 pátek 14:00–20:00
úter˘ 14:00–20:00 sobota 13:00–20:00
stfieda 14:00–17:00 18:30–20:00 nedûle 13:00–20:00
ãtvrtek 14:00–20:00

Ve dnech 24. a 25. 12. bude bazén uzavfien,
26. 12. otevfieno, 31. 12. otevfieno do 18:00

Plaveck˘ kurz:
pondûlí 17:00–18:30 stfieda 17:00–18:30

Sauna je v provozu kaÏd˘ den 
a vstup do ní je zahrnut v základním vstupném.

Servis sluÏeb

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici
Otevírací doba:

po–pá 14:00–21:00, so–ne + svátky 10:00–21:00
24. 12. zavfieno, 25. 12. 13:00–21:00, 31. 12. 10:00–15:00

Dûti do 3 let zdarma, zv˘hodnûné rodinné vstupné. Vstupné 
pro seniory – vûk sníÏen na 58 let. Oslavenci mají v den narozenin

vstup do aquacentra zdarma (nutno doloÏit osobním dokladem).
Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do v˘‰e 500 Kã za osobu.

Bruslení pro vefiejnost na ZS R˘mafiov
16. 12. – 18. 12.
pátek 14:00–16:30

sobota 14:00–16:30 19:00–21:30

nedûle 14:00–16:30

19. 12. – 25. 12.
pondûlí 14:00–16:30

úter˘ 14:00–16:30

stfieda 14:00–18:00

ãtvrtek 10:00–12:00 14:00–16:30

pátek 10:00–12:00 14:00–16:30

sobota –

nedûle 14:00–15:30 18:00–20:30

26. 12. – 1. 1.
pondûlí 10:00–12:00 14:00–16:30

úter˘ 10:00–12:00 14:00–16:30

stfieda 10:00–12:00 14:00–18:00

ãtvrtek 10:00–12:00 14:00–16:30

pátek 10:00–12:00 14:00–16:30

sobota 14:00–16:30

nedûle 14:00–16:30

2. 1. – 8. 1.
pondûlí 14:00–16:30

úter˘ 14:00–16:30

stfieda 14:00–18:00

ãtvrtek 14:00–16:30

pátek 14:00–16:30

sobota 14:00–16:30 19:00–21:30

nedûle 14:00–16:30
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MÛj ‰álek ãaje

Jack Kerouack: Na cestû; Philip Kerr: Berlínská trilogie
V USA vrcholily prezidentské volby, venku byl klasick˘ po‰mourn˘

podzim a byl ãas pfiem˘‰let. ProtoÏe jsem vûdûl, Ïe aÈ ta americká

volba dopadne jakkoli, nic dobrého to nepfiinese a nijak dobfie to ne-

dopadne, potfieboval jsem si tro‰ku zlep‰it náladu. Vytáhl jsem z kni-

hovny kníÏku Jacka Kerouacka Na cestû.

Kniha, která mû jako mladého ãlovûka v˘raznû oslovila a do jisté mí-

ry i kultivovala mÛj pohled na svût. V tu chvíli okno do Ameriky pa-

desát˘ch let. Letenka ãasem mezi vrnící chevrolety, elektronkové te-

levize, v nejistotû Ïijící lidi a rock’n‘roll. Do snové Ameriky, nûkam

za horizont, kde je‰tû neoperují v‰ehoschopní zakazovaãi, kde neslí-

dí kamerové systémy na kaÏdém rohu, do svûta, kter˘ je je‰tû rela-

tivnû v pofiádku.

Dean uÏ byl pryã. Vyprovodili jsme ho tehdy s Carlem na autobuso-
vé nádraÏí na âtyfiiatfiicáté. Mûli tam v poschodí automat, kde jste se
za ãtvrÈák mohli sami vyfotografovat. Carlo si sundal br˘le a vypa-
dal bez nich dost zlovûstnû. Dean se postavil z profilu a tváfiil se pûk-
nû vyjukanû. Já se vyfotil zepfiedu a vypadal jsem jako tfiicetilet˘ Ital,
kter˘ by zavraÏdil kohokoli, kdo by fiekl cokoli proti jeho matce.
Tuhle fotku si Carlo a Dean rozpÛlili Ïiletkou a kaÏd˘ si svou pÛlku
schoval do portmonky. Dean mûl na sobû parádní dvoufiadové kvád-
ro pro svou dlouhou cestu zpátky do Denveru: skonãilo se jeho první
povyraÏení v New Yorku. Vlastnû to ani moc povyraÏení nebylo, pro-
toÏe se na tom parkovi‰ti nadfiel jako mezek. Nejfantastiãtûj‰í poskok
na parkovi‰tích celého svûta. Zacouval autem sedmdesátkou do úzké
‰tûrbiny a zastavil tûsnû u zdi, vyskoãil, probûhl mezi blatníky, vletûl
do jin˘ho auta, na pûtníku z nûho dostal osmdesátku, na‰el jinou ‰kví-
ru, zabouchnul dvefie tak opatrnû – prásk! – aÏ se auto cel˘ rozhou-
palo, ale to uÏ pádil jinam, sebral kupóny z police, mihnul se jako
král v‰ech sprinterÛ, podal kupón, skoãil do dal‰ího fára, co právû
pfiijelo, majitel je‰tû nebyl venku, ale on uÏ sedûl uvnitfi. Prostû ho
podlezl, kdyÏ ten ãlovûk vylízal ven, natúroval auto dfiív, neÏ staãil za-
vfiít dvefie, a zas pryã k jinému fleku, zatáãka, vklouznul do dal‰í dí-
ry, zabrzdil, vyskoãil, utíkal; a tak bez pfiestávky celou noc po osm ho-
din, za dopravní ‰piãky v podveãer, v návalu, kdyÏ se lidi vracejí z di-
vadla, v ukoptûn˘ch, zama‰tûn˘ch gatích, v roztrhaném beránku, ve
zmlácen˘ch botách, co klapají.

Zaãetl jsem se a najednou si uvûdomil, Ïe ta kníÏka na mû pÛsobí jako

sci-fi. KdyÏ jsem ji ãetl pfied patnácti lety, byl jsem schopen si snovou

Ameriku promítat do spoleãnosti, ve které jsem tehdy Ïil. Fungovala

tady demokracie normálních parlamentních stran. Lidi se snaÏili vûci

budovat po svém a nálada byla plná nadûjí. Na krabiãkách od cigaret

nemusely b˘t vyfotografované mrtvoly, protoÏe kaÏd˘ vûdûl, Ïe kou-

fiení není zdravé. Dvefie byly cel˘ den otevfiené a nikdo nemûl strach

z teroristÛ se samopalem nebo podomních prodejcÛ zázraãn˘ch pfií-

pravkÛ na hubnutí. Ti první nepfii‰li a tûm druh˘m staãilo fiíct, aÈ jdou

domÛ. Bez zákazov˘ch cedulek, bez poniÏujících obecních vyhlá‰ek.

Lidi se tolerovali a snaÏili se o to, aby Ïivot ve svobodné zemi byl co

nejjednodu‰‰í, pohodov˘. Jezdilo se stopem, na autobusov˘ch za-

stávkách punkáãi popíjeli lahváãe, v Praze hráli muzikanti na ulici

a nikoho ani nenapadlo je vyhánût. VÏdyÈ to byli muzikanti!

Ale toho leto‰ního podzimního veãera jsem tu projekci uÏ vidûl úpl-

nû jinak. Smutnû jsem si uvûdomoval, Ïe prvkÛ svobodného svûta

v na‰í spoleãnosti kaÏd˘m dnem ub˘vá. UÏ nemáme normální parla-

mentní strany, ale jakousi podivnou firmu, kde je pfiedsedou majitel,

diktátor, kter˘ slibuje sv˘m vûrn˘m jasnû nalinkovanou budoucnost.

Muzikanty z centra Prahy vyhnali, protoÏe dûlali hluk. Punkáãem uÏ

rad‰i nikdo není, protoÏe vypadat alternativnû je dÛvod k policejní ‰i-

kanû, minimálnû pokud fiídíte auto. U ‰kolní budovy je na dvefiích

koule a Ïáci jsou zamãeni ve zlaté kleci bezpeãí.

A v ten moment podzimního veãera mi pfii‰el na mysl je‰tû jin˘ spiso-

vatel. Philip Kerr. Îije v Edinburghu a pí‰e ãtivé detektivky. U nás je

znám˘ jeho skvûl˘ román Praha osudová a volná trilogie Temn˘ Berlín.

âtenáfi je pfienesen ãasem do Nûmecka pfied nástupem Hitlera k moci

a po nûm. Autor preciznû líãí reálie tehdej‰ího svûta a názornû popisuje

pfiechod mezi V̆ marskou republikou a nacistickou diktaturou.

Se znepokojením jsem zjistil, jak moc podobné je Kerrem popisova-

né my‰lení nacistÛ a dne‰ních kazatelÛ národního uvûdomûní. Jak

jsou ty svûty my‰lenkovû provázané. Îe uÏ zase rozdûlujeme lidi na

oni a my, pouÏíváme represe jako normální postup, nûkdy aÏ absurd-

nû, kdyÏ dûtskou obezitu léãíme zákazem ãokolády ve ‰kolním bufe-

tu. Jsme posedlí sbûrem osobních údajÛ. Spoleãnost je pau‰álnû ‰mí-

rována. Za Hitlera agenty zpravodajské sluÏby a dona‰eãi, za nás ro-

boty na sociálních sítích.

A proto ãtûme, ãtûme hodnû! Dûtem uÏ od mala. Jedinû tak získají in-

formace a intelektuální dovednosti k tomu, aby mohly zaãít kriticky

myslet. Choìme do knihovny, doporuãujme rodinû a pfiátelÛm nové

kníÏky. ¤íkejme nahlas svoje názory a nebojme se je fiíkat, i kdyÏ

jsou men‰inové a tfieba nepopulární. Mluvme mezi sebou a nespojuj-

me virtuální prostor internetu s reáln˘m svûtem. Vûci b˘vají úplnû

jinde, neÏ se jeví optikou nastavenou PR experty a opinion leadry na

sociálních sítích. Odmítejme dogmata, jednoduchá vidûní a fie‰ení

svûta. Je to moÏná poslední ‰ance, jak v na‰em kulturním prostoru za-

chovat otevfienou obãanskou spoleãnost. Pokud se nám to nepovede,

tak spadneme rovnou do spárÛ nové diktatury. Nakroãeno k tomu

máme uÏ bohuÏel slu‰nû. Pfiemysl Ko‰ut

Kerouack, Jack. Na cestû. Pfiel. Jifií Popel, Jifií Josek. Praha: Argo,

Odeon, 2005. 318 s.

Kerr, Philip. Berlínská trilogie: Krvavé diamanty, Bled˘ vrah,
Nûmecké rekviem. Pfiel. Iva âerná. Praha: BB/art, 1997, 2000, 2001.

Organizace a spolky

Kouzelná bufiinka pfienechala poháry z turnaje hostÛm
Do tfietího roãníku turnaje ve fotbálku, kter˘ v tûlocviãnû základní ‰koly na
ulici 1. máje uspofiádala r˘mafiovská organizace Spoleãnosti pro podporu li-
dí s mentálním postiÏením, se pfiihlásilo ‰est druÏstev. Kromû tfií domácích,
sestaven˘ch z uÏivatelÛ centra Kouzelná bufiinka, tfii t˘my hostÛ – dva
z místní základní ‰koly praktické a jeden z bruntálské Polárky.
Pofiadatelé ze SPMP R˘mafiov se ujali role hostitelÛ ve v‰ech smû-

rech. NejenÏe pfiivítali t˘my soupefiÛ v prostorách rekonstruované tû-

locviãny, postavili proti nim tfii druÏstva z vlastních fiad a po turnaji

je pozvali na spoleãn˘ obûd do ‰kolní jídelny, ale pfienechali jim

i v‰echny medailové pozice: bronz vybojovala Polárka, stfiíbro

Sluníãka a zlato Tygfii ze Z· na ·kolním námûstí. O cenné kovy v tur-

naji ale vlastnû vÛbec ne‰lo. Cílem bylo si zahrát s pfiáteli, pobavit se

a hlavnû se rozh˘bat. Radost z kaÏdého gólu byla uÏ jen pfiíjemn˘m

bonusem. Handicapovaní hráãi se do kaÏdého zápasu pou‰tûli s vel-
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kou chutí, a kde jim chybûla dynamika a fotbalová technika, tam jim

pomohli mladí fotbalisté z SK Jiskra R˘mafiov.

„Turnaj ve fotbálku jsme museli nûkolikrát odloÏit kvÛli provádûné
rekonstrukci ‰kolní tûlocviãny, nakonec se ale vyplatilo poãkat, pro-
toÏe na novém povrchu se nám hrálo skvûle,“ podotkla pfiedsedkynû

SPMP R˘mafiov Lucie Camfrlová a doplnila podûkování v‰em, ktefií

pofiádání turnaje podpofiili: „Podûkovat musím mûstu R˘mafiovu
a moravskoslezské krajské organizaci SPMP âR za finanãní pfiíspû-
vek, Z· R˘mafiov za poskytnutí tûlocviãny a jídelnû za v˘born˘ pozd-
ní obûd. Zvlá‰tní dík patfií hlavní rozhodãí Romanû Furikové a v‰em,
kdo pomáhali.“ 
Turnaj ve fotbálku zavr‰il program leto‰ních aktivit centra Kouzelná

bufiinka, uÏivatelé centra se s konãícím rokem rozlouãí uÏ jen vánoã-

ní besídkou. ZN

Stránské, z. s., pofiádá

v˘stavu betlémÛ
17. prosince od 17:00

v Nedûlní ‰kole fiemesel ve Stránském

- betlémská stáj se zvífiaty

- v˘stava betlémÛ z rÛzn˘ch materiálÛ

- skvûlá muzika kapely Dunibuch

- zvyky, tradice a ochutnávky

V̆ stava potrvá do 25. prosince

Tû‰íme se na Vás!
www.stranske.websnadno.cz

Pfiehled bohosluÏeb v Dûkanátu Bruntál (R˘mafiovsko) Vánoce 2016/2017

Dolní Moravice – kostel sv. Jakuba

24. 12. 14:00–14:30 moÏnost vyzvednutí „Betlémského svûtla“

25. 12. 14:00–15:00 prohlídka betléma a zpívání koled s dûtmi 

a kytarami

Malá Morávka – kostel Nejsvûtûj‰í Trojice

17. 12. 14:00 v parku pod kostelem „Îiv˘ betlém“

18. 12. 17:00 adventní koncert Michaely a Jifiího Mecov˘ch 

(kytara – flétna, vstupné dobrovolné)

24. 12. 14:00–14:30 moÏnost vyzvednutí „Betlémského svûtla“

Václavov u Bruntálu – kostel Neposkvrnûného poãetí Panny Marie

24. 12. 14:00–14:30 moÏnost vyzvednutí „Betlémského svûtla“

18. prosince s. Marie Sléhová

25. prosince br. f. Vlastimil Stejskal – 14:00 v Diakonii
(bohosluÏba s vysluhováním Veãefie Pánû)

1. ledna s. ZdeÀka Sedláãková

Zaãátek bohosluÏeb: 9:00
BohosluÏby se konají od 9. fiíjna v Diakonii âCE na tfiídû HrdinÛ.
Spoleãné bohosluÏby s Církví ãs. husitskou (kaÏdá ãtvrtá nedûle
v mûsíci) v kostele na OkruÏní ulici. 
Kontakt: tel. 583 213 710, sumperk@evangnet.cz

Rozpis bohosluÏeb âeskobratrské církve evangelické v R˘mafiovû
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Osadní v˘bory informují

Z okolních obcí a mûst

Slabikáfiová slavnost
Pondûlí 14. listopadu bylo pro prvÀáãky ze Staré Vsi dnem

s velk˘m D. Ve ‰kole se totiÏ konala velká slabikáfiová slavnost.

Z Písmenkového království pfiiletûl slavn˘ kouzelník Literka,

pfiijel taky sám pan král Chytrolín II. se svojí druÏinou a rytífii.

Pfiísn˘m okem v‰ichni sledovali snaÏení ponûkud nejist˘ch prv-

ÀáãkÛ, kterak poznávali jednotlivá písmenka, recitovali básniã-

ky a pokou‰eli se slabikovat. Nakonec si v‰ichni Ïáãci zhlubo-

ka oddychli, protoÏe jeho v˘sost Chytrolín II. se usmál a povo-

lil svému dvornímu mar‰álkovi, aby dûti pasoval na ãtenáfie.

KaÏd˘ prvÀáãek obdrÏel od kouzelníka Literky zbrusu nov˘ sla-

bikáfi – první knihu, kterou malí ‰koláci skuteãnû celou sami

pfieãtou. Dvorní dámy ne‰etfiily pochvalami a rozdávaly pamût-

ní medaile.

Program pfiipravily dûti z 2. a 3. tfiídy pod vedením Mgr. Mirky

·tûpánové a Mgr. ·tûpánky StaÀkové, tfiídní uãitelky spokoje-

n˘ch prvÀáãkÛ. Foto a text: Eva StaÀková, Z· a M· Stará Ves

Ekologická ‰kola jiÏ potfietí
âtvrtek 10. listopadu se stal pro mnoho studen-
tÛ, ÏákÛ i ‰kol velmi v˘znamn˘m datem. V sále
Janáãkovy konzervatofie a Gymnázia v Ostravû
totiÏ v tento den zástupci Moravskoslezského
kraje slavnostnû vyhlásili nejúspû‰nûj‰í Ïáky
a ‰koly z celého kraje. 
Odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy

Moravskoslezského kraje jiÏ desát˘m ro-

kem oceÀuje ‰koly za jejich mimofiádnou

ãinnost v oblasti environmentálního vzdûlá-

vání, v˘chovy a osvûty a také za ekologické

aktivity, které pfiispívají ke vzdûlávání pro

udrÏiteln˘ rozvoj. Do leto‰ního roãníku

soutûÏe se pfiihlásilo celkem padesát matefi-

sk˘ch, základních a stfiedních ‰kol z celého

kraje. 

V soutûÏi Ekologická ‰kola Moravsko-

slezského kraje rada kraje ocenila nejúspû‰-

nûj‰í matefiskou, základní a stfiední ‰kolu

certifikátem a dárkov˘m poukazem v hod-

notû 35 tisíc korun. I dal‰ích pût nejaktiv-

nûj‰ích ‰kol obdrÏelo referenãní listinu

a dárkové poukazy na nákup v˘ukov˘ch

pomÛcek v hodnotû 11 tisíc korun.

Základní ‰kola Bfiidliãná zabodovala!

Získali jsme opût ocenûní, tentokrát ve for-

mû referenãní listiny, a to pfiedev‰ím za rea-

lizaci 44. roãníku krajského kola celorepub-

likové pfiírodovûdnû-ekologické soutûÏe

Zlat˘ list a za aktivní zapojení do Mezi-

národní noci pro netop˘ry, kterou jsme po-

fiádali jiÏ tfietím rokem i pro vefiejnost. Na

hodnocení má velk˘ podíl celá fiada dal‰ích

akcí prospívajících nejen lidem, ale i pfiíro-

dû. Mezi nû bezesporu patfií zapojení obãa-

nÛ do recyklaãních aktivit i vynikající v˘-

sledky na‰ich mlad˘ch pfiírodovûdcÛ na

krajsk˘ch a republikov˘ch soutûÏích. Bez

nadsázky lze fiíct, Ïe jde o ocenûní spolu-

práce pedagogÛ, ÏákÛ a v‰ech pfiíznivcÛ na-

‰í ‰koly z fiad spoluobãanÛ.

Cenu pro základní ‰kolu v Bfiidliãné pfievzal

v Ostravû fieditel Miroslav ·imÛnek.

Foto a text: Kvûta Dûrdová, Z· Bfiidliãná

-23-2016  14.12.2016 15:54  Stránka 24



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 23/2016

25

Základní ‰kola Bfiidliãná hledá uãitele
Základní ‰kola Bfiidliãná, okres Bruntál, hledá uãitelku / uãitele

s aprobací jazyk ãesk˘, informatika, dûjepis, matematika. Pro apro-

baci jazyk ãesk˘, informatika je moÏn˘ nástup jiÏ 1. dubna 2017.

Îivotopisy zasílejte na adresu zs.bridlicna@seznam.cz. Více infor-

mací na tel.: 554 286 104. Mgr. Miroslav ·imÛnek

Vánoce s andûly
Letos mÛÏete proÏít unikátní Vánoce v Pradûdovû galerii u HalouzkÛ

v Jifiíkovû mezi Ïiv˘mi i dfievûn˘mi andûly. Obsluhovat vás budou Ïi-

ví andûlé a o vánoãních svátcích mÛÏete nahlédnout do ateliéru

a spatfiit jinak tajná zákoutí fiezbáfie. Na ·tûdr˘ den bude v˘jimeãnû

fiezbáfi Jifií Halouzka osobnû podávat v˘klad o galerii – dozvíte se i to,

co byste neãekali. Tato akce bude trvat od 21. prosince aÏ do pfiícho-

dÛ Tfií králÛ. Obãerstvení zaji‰tûno. Magda Halouzková
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Advent v okolních obcích

O zahájení adventu v Bfiidliãné byl velk˘ zájem, vystoupili zde Ïáci Z· pod vedením Bernardiny Mereìové a zahrála cimbálová muzika Jifiího
Nechanického

Obecní úfiad v Dolní Moravici pfiipravil pro obãany pfiedvánoãní posezení v rodinném duchu

V jifiíkovském kostele posluchaãi zapálili svíce na lustru vyfiezávaném z jednoho kusu kmene. Pak si mohli vychutnat hodinov˘ koncert smí-
‰eného pûveckého sboru ZU· Bruntál

Nedûlní ‰kola ve Stránském uspofiádala vánoãní dílnu, v níÏ si zájemci vyrobili adventní vûnce, a pfiipravila v˘klad o star˘ch zvycích s ná-
zorn˘mi ukázkami Pfiipravil JiKo
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Moravická desítka
XXXIV. roãník silvestrovského bûhu

Den konání: 31. 12. 2016

Místo konání: obec Dolní Moravice

Prezence závodníkÛ: od 9:00 v sále obecního úfiadu

Start hlavního závodu: 10:00 od obecního úfiadu

Pofiadatel: TJ Sokol Dolní Moravice 

a Obecní úfiad Dolní Moravice

Zodpovûdná osoba: starosta obce Pavel Kopeãek 

(tel.: 733 706 126)

Organizaãní zaji‰tûní: ãlenové TJ Sokol Dolní Moravice

Jednotlivé kategorie:
MuÏi do 40 let 10 600 m

MuÏi nad 40 let 10 600 m

MuÏi nad 50 let 10 600 m

MuÏi nad 60 let 10 600 m

Îeny 10 600 m

Îeny 2 000 m

Dorostenci 14–16 let 3 000 m

Dorostenky 14–16 let 3 000 m

Dûti 12–14 let 2 000 m

Dûti 10–12 let 1 000 m

Dûti 8–10 let 500 m

Dûti 6–8 let 200 m

Dûti do 6 let 200 m

Kategorie pfiíchozích 3 000 m

Tradiãní silvestrovsk˘ bûh Moravická desítka je nároãn˘ krosov˘ závod, 

kter˘ se bûÏí za kaÏdého poãasí s pfiev˘‰ením od 620 m do 827 m v hlavní kategorii.

Startovné: od 18 let 30 korun

Obãerstvení zaji‰tûno. Dûti mlad‰í 8 let mohou bûÏet v doprovodu sv˘ch rodiãÛ Srdeãnû zvou pofiadatelé

Pfiedvánoãní období v RyÏovi‰ti
Ani se to nezdá, ale vût‰í ãást adventu máme za sebou. Sváteãní at-

mosféru si lidé v RyÏovi‰ti obohacují rÛznû. V sobotu 3. prosince

probûhla tradiãní mikulá‰ská besídka s programem, kter˘ pfiipravily

dûti z místní ‰kolky, ‰koly a krouÏku hasiãÛ. MuÏi v pfiedchozích roã-

nících nasadili laÈku vysoko a pro Ïeny to byla v˘zva. Velk˘ úspûch

u publika mûlo vystoupení „sester v akci“. Tak jako vÏdy pfii této 

události byl sál pln˘ divákÛ v‰ech vûkov˘ch kategorií. Po veselém

programu byl veãer ukonãen mikulá‰skou nadílkou.

V pondûlí 5. prosince do RyÏovi‰tû zavítala parta, která má ráda le-

graci, divadlo a muziku. Multifunkãní dÛm se zase na chvíli stal di-

vadlem. V hledi‰ti posedávaly, tancovaly, soutûÏily a zpívaly dûti ze

‰kol a ‰kolek z Lomnice, Dûtfiichova nad Bystfiicí a RyÏovi‰tû.

Hudební divadlo Hnedle vedle pfiedstavilo originální pofiad Vánoãní

show, kter˘ byl pln˘ legrace a sváteãní pohody. Krásné vánoãní pís-

nû pfiispûly ke skvûlé atmosféfie, kterou ocenili i rodiãe. Souãástí po-

fiadu byla mikulá‰ská nadílka, pfii níÏ nechybûli ani rohatí a andílek.

A to je‰tû není v‰echno: v pátek 9. prosince dûti vypou‰tûly balónky

s pfiáním JeÏí‰kovi. Následovala vánoãní besídka základní a matefiské

‰koly spoleãnû s vánoãním jarmarkem. Teì uÏ se v‰ichni tû‰í na vá-

noãní prázdniny, rodinnou pohodu a sváteãní atmosféru.

Foto a text: Eva La‰áková, starostka obce

âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ s podporou Transfuzní sluÏby ocenil v Bruntále dárce krve
V pátek 25. listopadu ocenil âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ s podporou Transfuzní sluÏby,
která je ãlenem skupiny Agel, bezplatné dárce krve a krevní plazmy. Nárok na 
ocenûní plaketou prof. MUDr. Jana Janského letos získalo 195 dárcÛ. Slavnostní
ocenûní pfievzali z rukou zástupcÛ ââK, Transfuzní sluÏby a starosty mûsta
Bruntálu v aule Stfiední odborné ‰koly v Bruntále.
Nárok na zlatou plaketu za 40 bezplatn˘ch odbûrÛ krve získalo 42 dár-

cÛ, na stfiíbrnou plaketu za 20 odbûrÛ 67 dárcÛ a na bronzovou plaketu

za 10 odbûrÛ 64 dárcÛ. Udûleny byly také zlaté kfiíÏe, které za 80 odbû-

rÛ získalo 22 dárcÛ. Organizátofii akce v‰ak pfiipravili pro dárce nejen

plakety, ale také obãerstvení, dárky a pfiíjemn˘ kulturní program – vy-

stoupení ÏákÛ Základní umûlecké ‰koly Bruntál.

DárcÛm krve za jejich aktivitu pfii‰el osobnû podûkovat starosta mûsta

Bruntálu Ing. Petr Rys, MBA, viceprezident ââK MUDr. Petr Vlk a sa-

mozfiejmû také vedení Transfuzní sluÏby, která je ãlenem skupiny Agel.

„Dárci krve a krevní plazmy si zaslouÏí hlubok˘ obdiv, protoÏe svou ak-
tivitou zachraÀují kaÏd˘ den mnoho lidsk˘ch ÏivotÛ. Jsme proto rádi, Ïe
jsme se mohli podílet na této slavnostní formû podûkování,“ uvedla lé-

kafika Transfuzní sluÏby v Bruntále MUDr. Jana Va‰tíková. 

Dárci krve a plazmy se mohou stát lidé ve vûku od 18 do 60 let. Pro da-

rování krve musí b˘t naprosto zdraví. Zda je dárce zpÛsobil˘ k odbûru,

posoudí individuálnû odborn˘ zdravotnick˘ pracovník pfiímo na odbûro-

vém stfiedisku. Den pfied odbûrem by mûl dárce hodnû pít, nejíst tuãná

jídla, nepít alkohol a ráno mÛÏe lehce posnídat.

KaÏd˘ dárce krve a plazmy na Transfuzní sluÏbû v Bruntále získává pra-

covní volno s náhradou mzdy, proplacené jízdné, lékafiské vy‰etfiení, vi-

tamíny od své zdravotní poji‰Èovny, obãerstvení ãi odpoãet ze základu

danû z pfiíjmu, a to za kaÏd˘ odbûr 2 000 korun. Zájemci se mohou ob-

jednávat telefonicky na ãíslech: 554 700 660, 724 612 667

nebo elektronickou po‰tou na adrese email: evidence.bruntal@tsl.

agel.cz. Foto a text: Mgr. M. StrÏínková, PR, Agel, a. s.

Mezi ocenûn˘mi Janského plaketou byl také starosta Staré Vsi Karel
StrÏínek, kter˘ uÏ má na kontû 45 bezplatn˘ch odbûrÛ. Ocenûní mu
pfiedává starosta Bruntálu Petr Rys

-23-2016  14.12.2016 15:54  Stránka 27



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT23/2016

28

SoutûÏte s námi o ceny
Vrcholí adventní ãas a s ním pfiichází na‰e redakce s posledním leto‰ním vydáním RH a vánoãní pfiílohou, jejíÏ souãástí je pravidelná soutûÏ

o ceny. Stejnû jako v minul˘ch roãnících pfiipravil Ing. Jaroslav Bezpalec, CSc., pro ãtenáfie velkou ‰védskou kfiíÏovku, osmismûrku, rozetu,

fietûzovou rámcovku a pfiesmyãkovou v˘pustku. Prozradíme, Ïe tajenka osmismûrky napoví téma leto‰ních tajenek.

Vylu‰tûné tajenky za‰lete do uzávûrky prvního vydání pfií‰tího roku 5. ledna na adresu R˘mafiovského horizontu: Stfiedisko volného ãasu,

OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, nebo elektronicky na rymhor@seznam.cz, pfiípadnû vhoìte dopis s fie‰ením do schránky u hlavního vchodu

SVâ. NezapomeÀte uvést svou adresu a telefonní kontakt pro pfiípad, Ïe budete vylosováni. Úspû‰ní lu‰titelé se mohou tû‰it na pûkné ceny

a pfiedplatné na‰eho ãtrnáctideníku na pfií‰tí rok zdarma. Redakce

OsmismûrkaPfiesmyãková v˘pustka

¤etûzová rámcovka

V prvním ‰estipísmenném v˘razu je skryt druh˘, ãtyfipísmenn˘. Zb˘vající

dvû písmena v zachovaném pofiadí ve dvou sloupcích tvofií dvû tajenky.

1. ãelo – nízké dfieviny

2. soubor kostí – karetní hra

3. závûti – domácí zvífiata

4. trápit – sesuvy kamenÛ

5. patfiící Ale‰ovi – vám patfiící

6. opak tmy – trup

7. polské mûsto – pochoutka 

o zabíjaãce

8. odpary – ryska

V‰echny v˘razy jsou pûtipísmenné; kde jsou dva v˘razy, tam druh˘ zaãíná koncov˘m písmenem prvého.

Zleva: 1. uzlík na látce, 2. souãást stroje – pofiídit opis, 3. klubko – jakost benzínu, 4. drÏení zbranû – ‰Èuchy, 5. vodní rostlina – sportovní

ãluny, 6. umûlá hmota – psací potfieba, 7. kout – mnouti, 8. zdravotnická fixace

Zprava: 3. hornická lampa, 4. sporná planeta – zbytek, 5. tenké lano – odetnutí, 6. vá‰eÀ – nadávat, 7. ná‰ moderátor – bojov˘ plyn, 

8. ãíslovka – údery, 9. finanãní podpora – touhy, 10. návûstí

Vy‰krtávané v˘razy: Alarod, Ale‰, altán, Argo, Beci, beran, Bûtka,

bit, cibetka, citera, ãasy, denár, doby, dort, halenka, íãko, kabela, kara-

ka, káro, kolobûÏka, kolotoã, láce, Leja, monopol, násobení, náu‰nice,

Neapol, ocet, Odra, okap, onuce, opera, opratû, ovar, ozvûna, paroh,

pasant, patero, patrola, Petr, podu‰ka, Ponrepo, potraviny, povûsti, pou-

taã, profesor, proto, pr‰ka, pfieliv, pfiíkop, redaktor, revír, rolka, roso-

mák, skorci, skus, srp, ‰ofer, ta‰ka, tfieba, Tokio, vete‰, v‰ivec, zpola
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RozetaOrnamentovka
Po obvodu jsou fietûzovû ‰estipísmenná slova, do stfiedu tfiípísmenná,

zaãínající dvûma stfiedními písmeny slov z obvodu.

Po obvodu:
1–2 papou‰ek soví; 2–3 soubor rostlin; 3–4 souãást houslí; 4–5 hyd-

rid sodn˘; 5–6 slovenská fieka; 6–7 hádav˘ (náfieãnû); 7–8 odpafiení;

8–9 grafika; 9–10 pfiijít (ãasy); 10–11 vÛdce kozákÛ; 11–12 dívãí jmé-

no; 12–13 zahradní kefi; 13–14 dÛvûfiivá dívka; 14–1 druh staré lodi; 

Do stfiedu:
1–2 planá bavlna; 2–3 nûmecky ãerven˘; 3–4 dílo K. âapka; 4–5 ci-

toslovce troubení; 5–6 stránka úãtu; 6–7 nûmeck˘ ãlen; 7–8 povel

psovi; 8–9 nervov˘ zá‰kub; 9–10 fiadová ãísl. muÏ. rodu; 10–11 zkr.

ampéru; 11–12 identifikaãní ãíslo organizace; 12–13 litevská mûna;

13–14 muÏské jméno; 14–1 kor˘‰.

1. umûlé vlákno

2. nejprve

3. starobyl˘ vzhled

4. kmotr

5. okolí Labe

6. pták bahÀák

7. smlouva

8. majetní

9. pfiijít (ãas)

10. nosová hláska

11. pfiemûna

12. ‰itím pfiedûlat

13. motouz – moravské okresní

mûsto

14. vû‰tec – francouzsk˘ spiso-

vatel (Marcel)

15. zápory – kruhoústá ryba

16. deska – sportovní klub

Stfie‰ovice

17. zrada – pohofií na jihu

Moravy

18. jihoãeská fieka – klepat (se)

Usmûjte se trochu
• U zubafie. Prosím vytrhnout. A bez umrtvení. – To opravdu vydrÏí-

te? Kter˘ to bude? – Marie, pojì a ukaÏ ten bolav˘.

• MuÏ v oddûlení dámského prádla. Chtûl bych podprsenku pro Ïe-

nu. Velikost? Nevím... – No tak – citrón, grep? – UÏ jste vidûla u‰i

kokr‰panûla?

• Blond˘na na leti‰ti. Jak dlouho poletím do Austrálie? – OkamÏik...

– To je dobfie, poletím.

• Pepo, ty se chce‰ dívat na hokej na‰i – Norsko? Pfiece ses díval uÏ

loni.

• Bude‰ je‰tû jíst tu polévku? Ne? Dám do ní maso a dostane ji pes.

• Náv‰tûva ve vûznici. Dûti se uÏ zaãínají ptát. – Kdo je jejich otec?

– Ne, kde jsou ty prachy.

• Na Titaniku. Máme pro vás dvû zprávy. Dobrou a ‰patnou. Ta dob-

rá? Titanik dostane sedm OskarÛ.

• Proã musí b˘t svûdkové na svatbû? Po ãase by nikdo nevûfiil, co

jsem to udûlal.

• OÏenil ses? – Jo, uÏ mû nebavilo vysedávat v hospodû. Ale teì mû

to zas baví! Si

Tfii nejÏádanûj‰í recepty ze Dne zdraví
Karbanátek z kufiecího masa, 

cizrny a zeleniny
(cca 10 porcí)

– kufiecí prsa 500 g (mletá)

– cizrna 500 g (uvafiená nebo sterilovaná,

mletá jako maso)

– mrkev 40 g (syrová, jemnû mletá nebo

strouhaná)

– celer 30 g (taktéÏ)

– ajvar 90 g (sterilovaná mletá zelenina)

– vejce 2 ks (L)

– strouhanka nebo houska 70 g + mléko

– ãesnek 20 g

– sÛl dle potfieby 

V‰e fiádnû promícháme, 

vytvofiíme karbanátky a peãeme na plechu, na

peãicím papíru nebo smaÏíme na pánvi na oleji.

Mrkvov˘ mouãník

– cukr krystal 300 g

– vejce 3 ks (L)

– olej 200 ml

– vlaÏné mléko 200 ml

– polohrubá v˘bûrová mouka 500 g

– jemnû nastrouhaná mrkev 300 g

– 1/2 prá‰ku do peãiva

Vy‰leháme celá vejce s cukrem, pfiidáme 

olej, mouku, mléko a zb˘vající suroviny.

Peãeme na 180 °C max. 40 minut.

Mouãník mÛÏeme zmûnit na jablkov˘.

Jednodu‰e nahradíme mrkev stejn˘m mnoÏ-

stvím nastrouhan˘ch jablek a pfiidáme kávo-

vou lÏiãku jedlé sody. 

Recepty pfiipravila 
‰kolní jídelna Z· na ul. 1. máje

Salát z ãervené ãoãky, fiepy 
a rukoly

(cca 10 porcí)

– ãervená ãoãka 400 g (vafiená), vafiíme ji

velmi krátce, na skus, jinak se rozvafií! 

– ãervená fiepa 800 g (uvafiená, nakrájená na

nudliãky)

– citrónová ‰Èáva 20 ml 

(nebo dle chuti)

– med 80 g

– hofiãice kremÏská (nebo hrubozrnná) 30 g

– balsamico 30 ml

– sÛl dle potfieby

– rukola 100 g

Suroviny promícháme, tûsnû pfied servírová-

ním do salátu vmícháme natrhanou rukolu

nebo ji navr‰íme na salát na talífii.
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·védská kfiíÏovka
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Reakce na ãlánek o prezidentské náv‰tûvû
VáÏení, musím reagovat na ãlánek o náv‰tûvû pana prezidenta

Zemana v na‰em mûstû. Sv˘m pfiíspûvkem nechci sniÏovat váÏnost

prezidentova úfiadu ani v˘znam jeho náv‰tûvy R˘mafiova. Jde v‰ak

o prezidenta voleného pfiímo a s tak vyhranûn˘mi názory, nûkdy aÏ

pfiíli‰, Ïe s nimi obãas nesouhlasí ani na‰e koaliãní vláda s premiérem

Sobotkou v ãele. Byl jsem ten, kdo údajnû „mával otrokáfiskou vlaj-

kou“. Jsem rád, Ïe se panu Zemanovi tibetská vlajka líbí, jak je cito-

váno v ãlánku, uÏ by ale jako „ná‰ nejlep‰í rétor s mamutí pamûtí

a vûdomostmi“ (jak prohlásil ná‰ pan starosta) mohl pochopit, Ïe ne-

jde jen o symbol Tibetu a nenásilného boje dalajlámy za autonomii

pfii zachování územní celistvosti velké âíny. Jde jiÏ také o symbol

vyjádfiení nesouhlasu s nûkter˘mi kroky, ãiny a názory pana prezi-

denta, kter˘ jinde obãané vyjadfiují pomocí ãerven˘ch karet nebo tre-

n˘rek. Je toho dost, s ãím nesouhlasit, ale pan prezident i jeho tisko-

v˘ mluvãí by mûli umût pfiiznat, Ïe i oni se mohou m˘lit, a mûli by

se umût také omluvit. 

Vrcholem byl „siln˘ protivítr“ pfii cestû ãeské delegace na pohfieb b˘-

valého slovenského prezidenta, komedie kolem (ne)vyznamenání pa-

na Jifiího Bradyho, (ne)viditelnost velvyslance USA pana Schapira

pfii udûlování státních vyznamenání 28. fiíjna a pfiehnaná servilita

k âínû. A o otrokáfiské minulosti Tibetu je dnes jiÏ zbyteãné se bavit,

kaÏdá zemû a národ mûl ve své historii temné stránky – pogromy, ho-

locaust, divoké odsuny, rasismus, gulagy, stalinismus, maoismus,

kulturní revoluce… Mnohé se dûlo v nedávné minulosti a dûje se

i dnes v zemích, ke kter˘m se pan prezident tak rád pfiiklání (namát-

kou anexe Krymu, likvidace pfiíslu‰níkÛ hnutí Fa-lun-kung v âínû).

Zvolil jsem mírnûj‰í verzi nesouhlasu pomocí tibetské vlajky jako

souãásti mého transparentu, kter˘ mi byl po nûkolika vtefiinách pre-

zidentov˘mi obdivovateli zniãen. Pfiedtím mne úspû‰nû prezidentova

ochranka postupnû odsouvala od pódia do takové vzdálenosti, aby

mÛj transparent pan prezident náhodou nezahlédl. Bohudík, má je‰tû

oãi jako ostfiíÏ a transparentu si v‰iml. Jestli mûl pan prezident dojem,

Ïe jsem vlajkou mával, tak to se mnou mávali mí spoluobãané, ktefií

mi tak dávali najevo svÛj „souhlas se svobodn˘m vyjádfiením m˘ch

názorÛ“, coÏ je zaruãeno shromaÏìovacím zákonem. Stejn˘m záko-

nem se ohánûla prezidentova ochranka, kdyÏ mû postupnû odsouva-

la od pódia, abych pr˘ sv˘m transparentem nebránil ve v˘hledu na

pana prezidenta. KdyÏ jsem namítl, Ïe si sednu do první fiady a trans-

parent budu drÏet ve v˘‰i kolen, abych proboha nikomu nestínil, tak

na to nechtûli sly‰et. Pr˘ bych ty proutky, na kter˘ch jsem mûl trans-

parent pfiipevnûn, mohl pouÏít jako zbraÀ. 

A je‰tû informace pro pana starostu: 10. bfiezna 2016 se zúãastnilo akce

„Vlajka pro Tibet“ 753 starostÛ a 117 fieditelÛ ‰kol. (Zdroj: Obãanské

sdruÏení Lungta, Wikipedie – tabulka zúãastnûn˘ch institucí.)

Nemyslím si, Ïe by tím v‰echny instituce a zúãastnûní chtûli vefiejnû

podporovat nûjaké „otrokáfisko-feudální spoleãenství“. Pavel Dreiseitl

Ke tfiídûní odpadÛ
I kdyÏ to nemám doloÏeno konkrétními ãísly, myslím si, Ïe na‰i ob-

ãané vcelku „uvûdomûle“ tfiídí odpady. Kontejnery na tfiídûn˘ odpad

rozhodnû nezejí prázdnotou, spí‰ naopak. S tfiídûním základních od-

padních surovin vesmûs nejsou problémy, ale nejasnosti mohou vzni-

kat u materiálÛ, jejichÏ zafiazení do skupin tfiídûn˘ch odpadÛ není jed-

noznaãné. Budou Vánoce a Nov˘ rok, jejichÏ prÛvodním jevem je

i mnohem vût‰í mnoÏství odpadu neÏ v bûÏné dny. Na základû pod-

nûtu jedné z na‰ich ãtenáfiek proto pfiipomínáme, jak správnû tfiídit.

Plastové lahve od oleje – pokud jsou dobfie vymyté prostfiedkem na

mytí nádobí, patfií do plastÛ, jinak do smûsného komunálního odpadu. 

Kovové plechovky – patfií do kontejnerÛ na kovy nebo do sbûrného

dvora.

Stará zrcadla – patfií do smûsného odpadu.

Obaly (plata) od vajec – nedají se recyklovat na papír – patfií do

smûsného odpadu nebo do kompostu.

Kelímky od jogurtÛ – patfií do plastÛ, nemusí b˘t vymyté – staãí dÛ-

kladnû vyprázdnûné.

Voskované kelímky – nedají se recyklovat, patfií do smûsného odpadu.

Obaly od chipsÛ nebo bonbonÛ – patfií do plastÛ, pokud na nich ne-

ní oznaãení C/*, pak patfií do smûsného odpadu. 

Obaly od instantních potravin – patfií do smûsného odpadu.

Krabice od pizzy – ãisté patfií do papíru, zneãi‰tûné do smûsného od-

padu.

Polystyrenové tácky od masa – opláchnuté patfií do plastÛ.

Polystyrenové krabiãky – pokud neobsahují zbytky jídel a nejsou

mastné, patfií do plastÛ, jinak do smûsného odpadu.

Kombinované obaly – papírov˘ sáãek s prÛhledn˘m okénkem patfií

do papíru, bublinkové obálky do smûsného odpadu.

Nápojové krabice – patfií buì do kontejneru s oranÏov˘m oznaãe-

ním, pokud není k dispozici, do plastÛ.

Stará, vyfiazená elektronika – patfií do sbûren a prodejen elektra, do

sbûrného dvora nebo do ãerven˘ch nádob na drobn˘ elektroodpad –

obsahuje souãásti ze vzácn˘ch prvkÛ, mnohé z nich lze recyklovat.

NevyuÏitelné a pro‰lé léky – patfií do sbûrn˘ch nádob v lékárnách

nebo do sbûrného dvora.

Bioodpad – patfií do kompostu. Bioodpadem je tráva, plevel, listí,

zbytky rostlin, dfievní ‰tûpka, piliny, zbytky ovoce a zeleniny, peãiva

i vafien˘ch jídel, potraviny s pro‰lou spotfiební lhÛtou, kávová sedli-

na a papírové ãajové pytlíky, skofiápky vajíãek a ofiechÛ, lepenka, pa-

pírové kapesníky, ubrousky, zvadlé kvûtiny, zemina, vûtviãky, pode-

st˘lka a trus nemasoÏrav˘ch domácích zvífiat, popel ze dfieva, pefií,

chlupy, vlasy, ne v‰ak napfi. uhynulá zvífiata.

Typy odpadÛ, které lze recyklovat, najdete zobrazeny na barevn˘ch

kontejnerech, informaci o materiálu a moÏnosti tfiídit obaly potravin,

nápojÛ a dal‰ích v˘robkÛ jsou uvedeny pfiímo na obalech pomocí re-

cyklaãních symbolÛ. Ty tvofií ‰ipky ve tvaru trojúhelníku a zkratka

materiálu: PET, PP, PVC, PE-HD, PE-LD, PS, ABS nebo 

O (OTHER) pro plasty (PVC aABS se nevhazují do kontejneru na plas-

ty), PAP pro papír, ALU pro hliník, FE pro Ïelezo, TEX pro textil, GL

pro sklo a FOR pro dfievo a korek. Kompozitní, tedy sloÏené materiály

jsou oznaãeny C/znaãkou pro pfievládající materiál, napfi. C/PAP.

M. Marek
(PouÏité zdroje: Martina Kotrbová: Tfiídíte správnû? Magazín Doma
dnes, 45/2016 a dal‰í.)

Pfiání
Dovolte mi popfiát Va‰emu R˘mafiovskému horizontu a jeho pracov-

níkÛm poÏehnané svátky vánoãní. Vá‰ ãasopis je moc zajímav˘.

ZároveÀ pfieji krásné Vánoce v‰em spoluÏákÛm roãníku 1938–1939,

se kter˘mi jsem chodil do ‰koly ve Staré Vsi v letech 1947–1950

a pak do R˘mafiova do roku 1954. Je to nezapomenutelné, dejte o so-

bû vûdût. Dûkuji. Václav Fiala, U Kapliãky 630, 696 15 âejkovice
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Pan Schütz a je‰tû jeden
Jeden se jmenoval pan Schütz a ten dru-
h˘ Paschollbrauner. Tito dva muÏi se také
oddávali pití kofialky,1 ale ne vÏdy.
Pan Schütz byl v mládí, jak jsem sly‰el od
sv˘ch rodiãÛ, velmi ‰etfiiv˘ ãlovûk, mûl na
námûstí mû‰Èansk˘ dÛm, kter˘ je‰tû dnes
vlastní jeho vnuk, a byl to velmi poãestn˘
‰evcovsk˘ mistr, dokud se v pozdûj‰ích le-
tech nezaãal oddávat zniãujícímu pití ko-
fialky.2

KdyÏ tento pan Schütz vy‰el opil˘
z „Juchtenhütte“ nebo z jiného hostince
(jedové ch˘‰e), na prázdné ulici upadl do
bezvûdomí jak ‰irok˘ tak dlouh˘, coÏ jsem
jednou jako chlapec sám vidûl. Sousedé
ho potom ze soucitu zvedli a zavedli do-
mÛ.
Pfii‰el-li v opilém stavu prvního a druhého
stupnû k louÏi, zÛstal stát a pravil:
„Já jsem pan Schütz,
vezmu svou ãepici,
a hodím ji do kaluÏe
a pan Schütz pfiece je‰tû zÛstane!“
Paschollbrauner byl v‰ak tkalcovsk˘ mistr,
14 let slouÏil u jezdectva, a kdyÏ byl opil˘
a pfii‰el k lávce, obyãejnû zakfiiãel:
„Jezdectvo vpfied, cup, cup, cup!“ A po-
tom ‰el navzdory silné opilosti rovnû a jis-
tû pfies most a nikdy nespadl do fieky.

Gander, pasák krav
Byl to padesátilet˘ muÏ z Vernífiovic
(Überwaldu). Dlouhá léta pásl krávy u dû-
kana v R˘mafiovû. Já jsem ho poznal jako
chlapec ‰kolou povinn˘, mnoho m˘ch ka-
marádÛ si z nûj dûlalo legraci, protoÏe mu
to zrovna moc nezapalovalo.
KdyÏ uÏ se nehodil k tomu, aby pásl krávy,
chodil Ïebrat do vût‰ích domÛ a Ïil v ob-
zvlá‰tû tûÏk˘ch podmínkách, nikde ale
o nic neÏádal, n˘brÏ lidé museli sami 
uhádnout a pochopit, co chce.
Byl to skuteãn˘ prosÈáãek, na klobouku
nosil stále kytiãku a okolo tûla svinutou bí-
lou zástûru jako fieznické znamení.
Tak pfii‰el jednou, jako tolikrát, na dûkan-
ství a to s ním mûl kooperátor Johannes

vÏdy kratochvíli. Pravil mu: „Gandere, chci
ti teì nûco uÏiteãného fiíct – jak lze co nej-
jednodu‰eji stáhnout teleti kÛÏi!“
Na to byl Gander velmi zvûdav˘ a hned se
ptal, jak˘m zpÛsobem se to dûlá?
Pater Johannes fiekl: „VyfieÏe‰ Ïivému tele-
ti ostr˘m noÏem na hlavû kfiíÏ, potom vez-
me‰ tele hodnû pevnû za ocas a druhou
rukou ho bije‰ klackem na ten kfiíÏ, tu vy-
skoãí tele samo z kÛÏe.“
Gander v‰ak nebyl tak hloup˘, jak se zdál,
hned na to fiekl: „To je ale zatracená leÏ!“
Pater Johannes musel onu odpovûì pfied
v‰emi snést a v‰ichni se tomu srdeãnû
smáli.
KdyÏ v roce 1825 Franz Weiß dal vale sluÏ-
bû mûstského hajného a pod rou‰kou tmy
a mlhy se vydal do Polska, pfii‰el Gander
za tkalcovsk˘m mistrem Ignazem Lumpem
na námûstí. Tu zrovna pracoval básnicky
nadan˘ tkalcovsk˘ tovary‰ Johann
Zimmer, a protoÏe mistr nebyl Ganderovû
náv‰tûvû pfiítomen, pravil Zimmer ke
Ganderovi: „Poslechni, Gandere, ty by ses
teì mohl stát lehce pánem, kdyby ses 
ucházel o sluÏbu hajného. Já ti rád sepí‰u
Ïádost, kterou bys jen zanesl na zasedání
na radnici.“
Ganderovi se nabídka líbila a souhlasil,
aby mu Zimmer Ïádost napsal. Ten mu
v‰ak sepsal tuto ‰pr˘movnou prosbu:
Ctûné zasedání!
„ProtoÏe lesnick˘ pomocník Weiß
nedávno s nejvût‰í pílí
jako jmenovan˘ poloviãní právník
zmizel do Polska:
a neboÈ jsem nyní voln˘,
zanedlouho pfiijde pûkn˘ kvûten,
kdy lidé budou chodit do lesa,
aby pokornû Ïádali lesnickou sluÏbu! – 
Nejsem ani star˘ ani mlad˘,
brzy mi bude padesát;
pfiitom jsem je‰tû ãipern˘,
jako mrtv˘ mot˘l.
Pfiesazovat stromky umím téÏ,
jak je star˘m zvykem; –
vysekám nûco do kÛry,
to není vskutku Ïádn˘ hfiích! – 
Z toho uÏ mÛÏe zasedání

rozpoznat mÛj talent;
prosím o laskavé vysly‰ení,
o sluÏbu hajného jako blázen
a setrvávám tudíÏ vespolek
nejposlu‰nûj‰í Anton Gander.“ – –
Autora této písemné Ïádosti druh˘ den
sluha Kober pfiedvolal do kanceláfie staro-
sty Fidelia Pfeifera, kter˘ mu dal pofiádnou
dÛtku s posledním varováním, Ïe pokud
se je‰tû jednou odváÏí dûlat si blázny
z chvályhodného magistrátu, bude vsa-
zen do vûzení.
Tak nevdûk vládne svûtem! –

Weiss a Lux
byli dva sousedi z Dolního pfiedmûstí, od
kaple V Lipkách dolÛ, a kaÏd˘ z nich mûl
mal˘ dfievûn˘ domek, kter˘ byl víc neÏ za-
dluÏen˘.
Oba byli tkalci, ale jak jsem mohl usoudit,
‰títili se práce. Ten první byl zamûstnán ja-
ko hajn˘ mûstsk˘ch lesÛ, ale z tohoto pla-
tu nemohl se svou rodinou vyÏít, a proto-
Ïe jinak nemûl Ïádné pfiíjmy, a jak bylo
zmínûno, nerad tkal, dostal se postupnû
do dluhÛ a jedné noci zmizel s rodinou
i majetkem. VûfiitelÛm v‰ak zÛstaly takové
pohledávky, jaké jim nikdo nezávidûl.
S druh˘m sousedem Antonem Luxem to
byla stejná historie; ten mûl jen velmi pod-
nikavého ducha.
Odstûhoval se s hotov˘m zboÏím do Brna
a zab˘val se smûÀováním rÛzn˘ch vûcí.
Na adventní trh pfiivezl velk˘ sud s rozin-
kami na vánoãky. MÛj otec od nûj kupoval
vÏdy nûkolik liber. V‰ichni kupující v‰ak by-
li podvedeni, protoÏe Lux rozinky namoãil
do vody, aby mûly vût‰í váhu. Byl to mal˘
podvodník.
Kromû toho také jednou pfiivolával ìábla.
Byli u toho je‰tû jeho dva pfiátelé – bylo to
v‰ak bezv˘sledné, kníÏe pekel o sobû ne-
dal nic vûdût! – 
Tento Lux byl velk˘ siln˘ muÏ a také velk˘
fieãník, proto byl zvolen u tkalcovského
cechu pfiísedícím pro tovary‰e. KdyÏ dostal
druh˘ rok ke spravování tovary‰skou kasu
s více neÏ tfiemi sty zlat˘mi, bylo to zrovna
v létû roku 1825, zmizel tento Lux se v‰ím

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 Jako by ne kaÏd˘ z nás, ale cel˘ svût chlastal alkohol? Znám stovky tûch, ktefií s jednou skleniãkou nemají dost, n˘brÏ víno, pivo
a pálenku pijí! Proã opovrhovat zrovna tûmi, kdo pijí pálenku; jako by víno nebo pivo bylo nûco jiného neÏ jed, kter˘ zabíjí rozum
a vede lidskou du‰i do záhuby?!
Nechlastají potom v‰ichni a cel˘ svût? Kdo se spokojí a kdo hasí ÏízeÀ pramenem ãerstvé vody? Proto pomalu lidé! – Neodsuzujte
dfiíve, dokud nezbavíte svÛj vlastní dÛm, jenÏ by mûl b˘t boÏím chrámem, ve‰kerého alkoholu a nezfieknete se toho jedovatého
nápoje provÏdy. D. H.

2 Zbavte se v˘ãepÛ a náleven ve va‰em pokojném mûstû, zbavte se moÏnosti pít alkohol, potom se mu nebude nikdo oddávat!
Zdá se mi to stejné, jako kdyÏ se nûkdo diví, Ïe ve svûtnici, kam postavil jed na mouchy, leÏí kolem mnoho mrtv˘ch much a jemu
to kazí chuÈ k jídlu! Je nesmyslné kritizovat pÛsobení zla a ohrnovat nos, kdyÏ pfiíãiny hojnû pfietrvávají.
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v‰udy i celou rodinou a tovary‰skou kasou
a zrovna tak putoval do ruského Polska. –
SvÛj dÛm z opatrnosti dobfie zamkl. KdyÏ
se rozneslo, Ïe Lux uprchl, byl dÛm soud-
nû otevfien. – 
Nato byla sloÏena píseÀ, která zaãínala
takto:
„Lux, kter˘ odtáhl do Polska jó, jó, jó.

Dluhy nechal tady jó, jó, jó,
Trochu mouky, trochu ‰peku – 
Cel˘ dÛm je pln˘ dreku jó, jó, jó,
Vivat victoria! atd., atd.“
Lux uÏ se nikdy nevrátil, a jak jsem tenkrát
sly‰el, dafiilo se mu v Polsku dobfie.
Franz Weiß se v‰ak za nûkolik let vrátil do-
mÛ do vlasti. Bûhem té doby se stal jeho

bratr soudním sluhou, protoÏe Gober3

zemfiel, a takov˘ soudní sluha mohl ten-
krát v malém mûsteãku velmi mnoho 
ovlivnit. Jmenoval se Simon Weiß a fiíkalo
se mu s posmûchem „ztracen˘ syn“, pro-
toÏe se jako chlapec ztratil a objevil se ve
své vlasti aÏ jako vyslouÏil˘ voják a potom
se stal soudním sluhou.

3 V textu „Gander, pasák krav“ je jméno uvedeno jako Kober. Pozn. pfiekl.

Detaily

Úkolem s pofiadov˘m ãíslem 15 konãí redakãní poznávací soutûÏ,

která se soustfiedila na historické nebo zajímavé detaily na‰eho mûs-

ta a místních ãástí (Janovic, Jamartic, Harrachova, Stránského

a Ondfiejova) s pfiesahem do Staré Vsi, Ferdinandova, Stfiíbrn˘ch Hor

a Skal. Podle ohlasÛ ãtenáfiÛ jsme nûkter˘mi detaily pofiádnû potrápi-

li, zvlá‰tû jedním „chytákem“, kter˘ byl mimo avizovanou oblast

R˘mafiova a jeho

místních ãástí. O nûm

blíÏe aÏ pfii vyhodno-

cení soutûÏe v prv-

ním lednovém vydá-

ní. 

V kaÏdém z vydání

R˘mafiovského hori-

zontu 08–21 a 23/2016

jsme uvefiejnili jednu

fotografii spolu se

soutûÏním kuponem.

Úkolem soutûÏících

bylo urãit místo, ob-

jekt, ulici ãíslo popis-

né domu nebo lokali-

tu, na kterém se foto-

grafovan˘ detail na-

chází. âím pfiesnûji

bude fotografie po-

psána, tím lépe.

âtenáfii, ktefií odha-

lí nejvíce objektÛ

(nemusí uhádnout

v‰echny), budou zafiazeni do slosování o zajímavé ceny a pfiedplatné

R˘mafiovského horizontu na rok 2017.

Nyní mÛÏete v‰echny soutûÏní kupony vystfiihnout a zaslat do 5. led-

na 2017 na adresu redakce: R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní 10, 

795 01 R˘mafiov nebo je mÛÏete vhodit do schránky u vchodu do

Stfiediska volného ãasu na OkruÏní 10, pfiípadnû zaslat na redakãní 

e-mail rymhor@seznam.cz. Pfiijímají se i kopie kuponÛ.

Jména vylosovan˘ch v˘hercÛ budou uvefiejnûna v prvním vydání

R˘mafiovského horizontu 13. ledna 2017. Hodnû ‰tûstí pfii losování

pfieje redakce RH! SoutûÏ pfiipravili JiKo a Miloslav Marek

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 15
Jméno a pfiíjmení

.......................................................................................................

Adresa

.......................................................................................................

Telefonní kontakt

.......................................................................................................

Místo, kde se objekt nachází

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

✃

Zemfiel nejstar‰í vnuk hrabûte Harracha
Cel˘m jménem Franz Karl Leopold Maria Antonius von Padua hra-

bû Podstatzk˘-Lichtenstein se narodil 26. fiíjna 1933 v Brnû. Jeho ro-

diãi byli hrabûnka Josefa Podstatzká-Lichtenstein, rozená

Harrachová, (1905–2000) a hrabû

Alois Podstatzk˘-Lichtenstein

(1905–1982). Dva mlad‰í souro-

zenci Maria (*1936) a Jan

(*1937) jsou souãasn˘mi majiteli

zámku Velké Mezifiíãí.

Franti‰ek Karel chodil aÏ do kvarty

na velkomezifiíãské gymnázium.

Pak pfii‰el osudn˘ rok 1948 a v‰ich-

ni tfii vnuci hrabûte Harracha, kter˘

pÛvodnû vlastnil téÏ janovick˘ zá-

mek, spoleãnû s rodiãi opustili teh-

dej‰í âeskoslovensko. Franti‰ku

Karlovi bylo necel˘ch 15 let.

Maturitu dokonãil aÏ v Chile, kde

se rodina usadila. Zpoãátku praco-

val na ovãí farmû, pomáhal pûsto-

vat r˘Ïi nebo vypomáhal na rodin-

né farmû. Pozdûji byl zamûstnán ja-

ko pilot mal˘ch civilních letadel.

V roce 1961 se jeho manÏelkou stala Mária-Anita Mailáth de

Székhely (1926–2000). Spoleãnû pak odcestovali do Kanady, kde

Franti‰ek Karel pracoval ve spoleãnosti obchodující s vínem. Díky

této profesi procestoval cel˘ svût.

Do Velkého Mezifiíãí se vrátil po

smrti své manÏelky v roce 2000,

po dlouh˘ch 52 letech. Posled-

ních ‰estnáct let tak strávil v kra-

jinû svého dûtství.

Pan hrabû zemfiel po dlouhé a tûÏ-

ké nemoci v pátek 2. prosince

2016. Pohfieb se konal 10. prosin-

ce v kostele Nanebevzetí Panny

Marie v Netínû u Velkého Mezi-

fiíãí za úãasti nûkolika stovek lidí.

Jeho ostatky byly následnû uloÏe-

ny do rodinné hrobky v blízkosti

netínského kostela. 

Tomá‰ Hartman

(Zdroj: VOT¯PKA, Vladimír.
KfiiÏovatky ãeské aristokracie.
Praha – Litomy‰l, 2014.)
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Sport

Volejbalov˘ turnaj k 17. listopadu
Tradiãní turnaj mûsta R˘mafiova ve volejbale muÏÛ se letos konal jiÏ potfiicá-
té deváté. Pfiilákal pravidelné úãastníky z blízkého okolí i slovenské hosty
z partnerského mûsta Krompachy. Celkem se do turnaje zapojilo pût druÏ-
stev. V prostorné hale Gymnázia a SO· se hrálo systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m
na dva hrané sety do pûtadvaceti bodÛ.
Kvalitní a vyrovnaná hra v‰ech t˘mÛ potû‰ila pfiíznivce volejbalu

a zápasy ãasto rozhodla aÏ napínavá dvoubodová koncovka. Bûhem

nároãného dne mohli volejbalisté i vefiejnost doplÀovat energii i te-

kutiny ve v˘bornû zásobeném bufetu, pfiipraveném organizátory.

V podveãer do‰lo na vyhlá‰ení v˘sledkÛ. Obvykle skvûle sehraní vo-

lejbalisté z Krompach tentokrát obsadili páté místo a pfied nimi se 

umístil domácí BofikÛv t˘m. Tfietí pozici vybojovalo muÏstvo ze

Samotí‰ek. O první místo byl sveden obrovsk˘ souboj mezi

Zubat˘mi Ïábami z Bfiidliãné a zku‰en˘mi matadory z Bruntálu, kte-

fií nakonec v turnaji zvítûzili.

S prázdnou letos neode‰el ani jeden úãastník, rivalita mezi t˘my jako

vÏdy zÛstávala s posledním hvizdem rozhodãího na hfii‰ti a v‰ichni se

tû‰ili ze spoleãného setkání. Hráãi i diváci si uÏili také neodmyslitel-

nou spoleãenskou fázi celé akce. Podûkování za pfiípravu a organiza-

ci patfií realizaãnímu kolektivu Pavla Ujfalu‰iho. Karel Toman

Druh˘ roãník dûtského badmintonového turnaje v R˘mafiovû
V sobotu 26. listopadu se v tûlocviãnû Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly
R˘mafiov ve spolupráci SK Badec Ryo a SVâ R˘mafiov uskuteãnil druh˘ roã-
ník dûtského badmintonového turnaje. Zúãastnilo se ho sedmnáct mlad˘ch
badmintonistÛ, ktefií vytvofiili devût dvojic. Hrálo se systémem kaÏd˘ s kaÏ-
d˘m na dva sety.
Pfiítomní diváci z fiad rodiãÛ a dal‰ích rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ hráãÛ

mohli zhlédnout celkem 72 vyrovnan˘ch utkání, ve kter˘ch si nejlé-

pe vedla a celkov˘m vítûzem turnaje se se ztrátou jediného bodu sta-

la dvojice Jan Hanu‰ – Tadeá‰ Procházka. Na druhém místû skonãila

bratrská dvojice Jan Jablonãík – Joná‰ Jablonãík a tfietí místo obsadi-

li Tomá‰ové Petrek a Rys, ktefií svedli bitvu o bronz s Janem Baranem

a Janem Berãíkem, na nûÏ nakonec zbyla medaile bramborová.

Nejlep‰í z dívek byly na pátém místû Lucie Kalábová a Petra

Motalová. Na ‰estém místû skonãili Richard Bulíãek a Jan

Vinohradník. Stfiíbrné mezi dûvãaty a celkovû sedmé se umístily

Anna Chlachulová a Klára Tomíãková. Na osmém místû dohrál

Marek Bocián podporovan˘ Jarãou Petrekovou a na devátém místû

dal‰í dívãí dvojice Pavlína Motalová – Barbora ·kurková.

V‰em zúãastnûn˘m patfií velk˘ dík za kvalitní v˘kony. ÎízeÀ po spor-

tovním vypûtí badmintonisté zahnali obãerstvením, které vûnovala

firma Amin, spol. s r. o. Michal Kaláb

Sedmilet˘ motokárov˘ závodník Luká‰ Obruãník reprezentuje R˘mafiov
Luká‰ Obruãník zaãal s pravideln˘m tréninkem v motokárách v záfií

2014, kdyÏ mu bylo pût let. Spoleãnû jsme trávili kaÏdou nedûli

v Kart Arenû v Olomouci. Na jafie 2015 padlo rozhodnutí, Ïe jdeme

do kartingu naplno, a Luká‰ nastoupil do mistrovství âR a dal‰ích

dvou pohárÛ v kategorii ·kolní 50, obsah 50 cm3. Rok 2015 byl pro

nás v‰echny seznamovací, jak po stránce závodní, tak technické.

Luká‰ se zúãastnil patnácti závodÛ.

Koncem roku 2015 zaãal trénovat s mnohem silnûj‰í a rychlej‰í

motokárou Tony Kart motor LKE s obsahem 60 cm3. Na vût‰inû

tratí se s tímto strojem jede rychlostí 90 km/hod. Luká‰e ãekala no-

vá mistrovská kategorie Baby 60. Vûdûli jsme, Ïe teì pÛjde hlavnû

o fyzickou pfiípravu, a pfiidali jsme tedy dvakrát t˘dnû gymnastiku. 

Pfied sezónou 2016 zaãal jiÏ v zimû trénovat na italsk˘ch tratích

(Adria, Lonato, Migliaro, Jesolo, Pomposa), kde vyrostla vût‰ina for-

mulov˘ch ikon F1. Jeden tréninkov˘ den znamená pfiibliÏnû 150 na-

jet˘ch km za plného soustfiedûní. Dal‰í zimní tréninky pokraãují

v kartingov˘ch halách kaÏd˘ víkend.

Tvrd˘ trénink se vyplatil a Luká‰ hned pfii prvním závodû v rakous-

Foto: Ivo Martinka

Foto: Petr Chlachula

-23-2016  14.12.2016 15:55  Stránka 34



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 23/2016

35

R˘mafiovsk˘ aerobik bilancuje: vítûzství v MLA 2016
Celá podzimní sezóna aerobiku se nesla ve znamení boje o vítûzství

v Moravskoslezské lize aerobiku 2016 a kvalifikace na celorepublikové fi-

nále Aerobic Tour, které probûhne v lednu 2017. V prÛbûhu dvou mûsícÛ

absolvovaly r˘mafiovské závodnice osm závodÛ, ze kter˘ch pfiivezly sedm

zlat˘ch, ‰est stfiíbrn˘ch a sedm bronzov˘ch medailí. Dále vybojovaly ‰est-

krát 4. místo, devûtkrát 5. místo, ‰estkrát 6. místo a 35 umístûní ve finále.

Závodníci jsou rozdûleni dle vûku a v˘konnosti na profi a neprofi.

Nejvût‰ím r˘mafiovsk˘m úspûchem v koneãném hodnocení MLA

2016 bylo vítûzství závodnic v kategorii 14–16 let profi – 1. místo
Jany Hamplové a 2. místo Terezy âloveãkové. 

Dal‰í úspû‰né r˘mafiovské závodnice, které se v koneãném hod-
nocení MLA 2016 umístily do desátého místa: do 7 let – 4. Julie

Fidlerová, 10. Aneta Strápková, 8–10 let profi – 7. Katefiina

Kohoutková, 10. Dominika Grussová, 11–13 let profi – 6. Barbora

·ulková, 7. Tereza ·ulíková, 9. Klára Vlãková.

Autokrosafii slavnostnû ukonãili sezónu
V sobotu 3. prosince probûhlo v restauraci Na RÛÏku slavnostní ukonãení zá-
vodní autokrosové sezóny, která se jela pod názvem R˘mafiovsk˘ pohár 2016.
Závody byly vypsány pro tfii divize: N do 1 400 ccm – sériovky, D1

do 1 400 ccm a D2 nad 1 400 ccm. Seriálu se zúãastnilo celkem 28

jezdcÛ z celé Moravy.

Nová divize N jiÏ získala mezi jezdci patfiiãn˘ ohlas a dafiilo se v ní hlav-

nû r˘mafiovsk˘m závodníkÛm. Bûhem sezóny se v ní rozhofiel duel me-

zi opavsk˘m Martinem Scheidlem a r˘mafiovsk˘m jezdcem Miroslavem

·ubou. Nakonec se z celkového vítûzství radoval opavsk˘ jezdec. 

Celkové v˘sledky N: 1. Martin Scheidel (Opava), 2. Miroslav ·uba

(R˘mafiov), 3. Bohumil Bernátek, Vladimír Palát (R˘mafiov), 4. Ja-

kub ¤outil (R˘mafiov), 5. Pavel Skoumal (R˘mafiov). 

V divizi D1 byl favoritem Jifií Kfiístek z Uniãova, kter˘ tuto divizi ta-

ké bezpeãnû vyhrál. Poprvé v ní startoval mlad˘ nadûjn˘ jezdec

Luká‰ Kubesa a hned dosáhl na tfietí pfiíãku. Obrovsk˘m smolafiem

leto‰ní sezóny byl Franti‰ek Zachara, kterého bûhem seriálu párkrát

zradila technika a cíl závodu nevidûl, i tak si dojel pro celkové ãtvr-

té místo. 

Celkové v˘sledky D1: 1. Jifií Kfiístek (Uniãov), 2. Petr So‰ka

(Slavkov), 3. Luká‰ Kubesa (Opava), 4. Franti‰ek Zachara (Horní

Mûsto), 5. Jan DoleÏel (Ra‰kov). 

V královské divizi D2 nad 1 400 ccm bylo nûkolik kandidátÛ na cel-

kové vítûzství. Hned od prvního závodu bylo jasné, Ïe r˘mafiovsk˘

Stanislav Salek to myslí s aspirací na první místo váÏnû. SmÛla ho

ov‰em postihla ve finálové jízdû, kdyÏ mu na startu auto prostû vy-

povûdûlo poslu‰nost a neodstartoval. I pfies tuto potíÏ se stal celko-

v˘m vítûzem divize.

Celkové v˘sledky D2: 1. Stanislav Salek (R˘mafiov), 2. Martin

Harasim (·tûpánkovice), 3. Václav Ciminga st. (De‰tné), 4. Jifií

Rotter (R˘mafiov), 5. Václav Ciminga ml. (De‰tné).

V divizi D2 startoval otec se sy-

nem a také nejstar‰í jezdec seriálu

– 63let˘ Jifií Rotter. ·koda jeho

v˘padku v jednom závodû, kde

nestartoval kvÛli zdravotní indis-

pozici. Mohl bojovat o tfietí místo.

Jifií Rotter pfii slavnostním vyhla-

‰ování v˘sledkÛ pfievzal cenu pro

nejstar‰ího jezdce seriálu.

Chci podûkovat v‰em sponzorÛm

za spolupráci, bez nich by se závo-

dy nemohly uskuteãnit. Podûkování

patfií také startérovi Pavlu Kolo-

mazníkovi a v‰em traÈov˘m mar‰á-

lÛm, ktefií se zaslouÏili o hladk˘ prÛ-

bûh seriálu. Jan Dohnal

kém Brucku obdrÏel ve finálové jízdû krásné tfietí místo. BohuÏel mu

po kolizi v pfiedchozí jízdû praskl ‰roub nárazníku a byl technick˘mi

komisafii odmávnut a poslán do depa. V tomto závodû byla Luká‰ova

prÛmûrná rychlost 86 km/hod. Luká‰ je v kategorii Baby 60 nej-

mlad‰ím závodníkem. V roce 2016 se zúãastnil sedmnácti závodÛ, te-

dy v‰ech tfií kartingov˘ch seriálÛ. 

Umístûní v roce 2016:
Pohár autoklubu âR: 5. místo (20 startujících)

Mistrovství âR: 6. místo (17 startujících)

Moravsk˘ pohár – mezinárodní podnik: 6. místo (22 startujících)

Mezi ostatními soutûÏícími byl na konci sezóny pojmenován „‰tikou

roku“. Na závodních tratích má tento rok v tréninku najeto 5 200 km.

V tûchto dnech Luká‰ovi zaãíná pfiíprava na sezónu 2017. První tré-

nink v Itálii má jiÏ za sebou. Nyní ho ãeká deset víkendÛ v kartingo-

v˘ch halách a potom uÏ zase rovnou na traÈ. V zimû bude trénink za-

mûfien zejména na fyzickou pfiípravu.

Velké díky patfií na‰im partnerÛm, bez nichÏ se tento sport neobejde:

RD R˘mafiov, Lamont R˘mafiov, Lojzo, Klempífiství Pipa a BP Design.

RovnûÏ velké díky za podporu patfií paní uãitelce Renatû Baslarové,

která má spoustu práce s pfiípravou uãiva pro na‰eho pilota.

Jifií Obruãník, fota: Edit Birel

Vítûzové divize D1

Vítûzní jezdci divize N
Nejstar‰í úãastník závodÛ 63let˘
Jifií Rotter

Vítûzní autokrosafii divize D2 Fota: Josef Litvík
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V˘sledky jednotliv˘ch kol do 6. místa:

28. 9., Vsetín: 8–10 let profi – 5. Katefiina Kohoutková, 14–16 let

profi – 2. Jana Hamplová, 3. Tereza âloveãková

8. 10., ·umperk: do 6 let – 4. Julie Fidlerová, 5. Aneta Strápková,

7–8 let profi – 2. Katefiina Kohoutková, 11–13 let profi – 6. Barbora

·ulková, 14 a více let profi – 2. Jana Hamplová, 3. Tereza

âloveãková

30. 10., Prostûjov: do 6 let – 3. Julie Fidlerová, 7–8 let profi – 1. Ka-

tefiina Kohoutková, 9–10 let profi – 5. Hana Winklerová, 14 a více let

profi – 4. Jana Hamplová, 5. Tereza âloveãková

6. 11., Ostrava: do 6 let – 4. Julie Fidlerová, 7–8 let profi – 3. Kate-

fiina Kohoutková, 11–13 let profi – 6. Klára Vlãková, 14 a více let

profi – 5. Jana Hamplová, 6. Tereza âloveãková

13. 11., Orlová: do 6 let – 5. Julie Fidlerová, 7–8 let profi – 1. Ka-

tefiina Kohoutková, 9–10 let profi – 6. Hana Winklerová, 11–13 let

profi – 5. Tereza ·ulíková, 6. Barbora ·ulková, 14 a více let profi –

1. Tereza âloveãková

19. 11., M-Tem Cup Praha: 11–12 let profi – 4. Klára Vlãková,

13–14 let profi – 1. Tereza ·ulíková

27. 11., Fr˘dek Místek: 7–8 let profi – 2. Katefiina Kohoutková,

11–13 let profi – 4. Barbora ·ulková, 14 a více let profi – 1. Jana

Hamplová, 3. Tereza âloveãková

4. 12., Ostrava: do 7 let – 3. Julie Fidlerová, 8–10 let profi – 5. Ka-

tefiina Kohoutková, 6. Hana Winklerová, 11–13 let profi – 3. Tereza

·ulíková, 4. Klára Vlãková, 5. Barbora ·ulková, 14–16 let profi – 1. Ja-

na Hamplová, 2. Tereza âloveãková

V̆ sledky a fotky ze v‰ech závodÛ najdete na www.studiosportazdravi.cz.

Závûr patfií podûkování mûstu R˘mafiovu za v˘raznou podporu spor-

tovního klubu, trenérkám Lydii Mihálové, Olze âloveãkové, Zuzce

Buãkové, Gábinû ·opíkové, Lydii ·védíkové a také v‰em rodiãÛm

a v‰em dûtem, které

v tûchto nároãn˘ch

podzimních soutûÏích

reprezentovaly mûsto

R˘mafiov – Janû Ham-

plové, Tereze âlo-

veãkové, Tereze ·ulí-

kové, Báfie ·ulkové,

Kláfie Vlãkové, Sa‰i

Glacnerové, Amálii

Vinohradníkové, Ka-

tefiinû Kohoutkové,

Dominice Grussové,

Hanû Winklerové,

Vendule AmbroÏové,

Karolínû Popovyão-

vé, Lence Drábkové,

Julii Fidlerové, Anetû

Strápkové, Adéle Ma-

tûjkové a Tereze Ja-

hodové. L. ·védíková,
pfiedsedkynû SK

SSaZ R˘mafiov
Vítûzky MLA 2016 – 1. Jana Hamplová, 2. Te-
reza âloveãková Foto: Lenka Hamplová
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JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 13. 1. 2017

Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek

5. 1. 2017  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

1/2017
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Poklidné a radostné Vánoce plné pohody,
úspû‰n˘ vstup do nového roku 2017,

zdraví a mnoho pracovních 
i osobních úspûchÛ

pfieje v‰em ãtenáfiÛm, pravideln˘m
ãi nahodil˘m dopisovatelÛm

a spolupracovníkÛm
redakce R˘mafiovského horizontu, 

redakãní rada
a Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov

Foto: Danu‰e Kotrlová
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