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Zajímavosti z pfiírody

Jak a ãím pfiikrmovat zvûfi v zimû
Po pár letech znovu uhodila zima tak, jak jsme byli v minulosti zvyklí.

Mráz, snûhová nadílka, pfievládající severov˘chodní vítr, námraza, která

dokresluje zimní atmosféru. Pro myslivce taková zima pfiedstavuje zv˘-

‰enou péãi o zvûfi a její ochranu pfied toulav˘mi psy a neukáznûn˘mi ná-

v‰tûvníky pfiírody. V posledních dnech se mi doná‰í zvûsti o tom, jak se

snaÏí uãitelky s dûtmi i jiní náv‰tûvníci pfiírody a parkÛ v zimním obdo-

bí „zvífiátkÛm“ pomoci k lep‰ímu pfieÏití. Napadlo mû, Ïe vyuÏiji prostor

v R˘mafiovském horizontu a krátce se pokusím osvûtlit, jak a ãím pfiikr-

movat zvûfi v zimním ãase. 

Vûfiím, Ïe fiada ãtenáfiÛ ví, co péãe o zvûfi obná‰í. Pfiedev‰ím jde o pfiikr-

mování zvûfie, zaji‰Èování klidu v jejím domovském prostfiedí, tedy z po-

hledu myslivce v daném revíru. Péãe o zvûfi vlastnû zaãíná pfiípravou kr-

miva uÏ v letním období. V̆ roba sena, pfiíprava letniny, zaji‰tûní jádra,

sbûr jefiabin a v neposlední fiadû neustálé doplÀování minerálního lizu

(kamenné minerální soli). KaÏd˘ urãitû ví, co znamená usu‰it seno, na-

sbírat a usu‰it jefiabiny, zakoupit jádro, napfi. oves, kukufiici a podobnû,

ale letnina je nûco, co vefiejnost moÏná znát nebude. Staãí pár slov k vy-

svûtlení. Letnina se pfiipravuje z nakosen˘ch kopfiiv a maliníku, kter˘ se

váÏe do mal˘ch snopkÛ, su‰í a pak v zimû vû‰í na kefie v blízkosti ocho-

zÛ zvûfie, nejlépe poblíÏ pfiikrmovacích zafiízení k tûmto úãelÛm posta-

ven˘ch, jako jsou seníky, krmelce, rÛzné zásypy anebo jesle pro zajíce.

Pfiedkládané krmivo mÛÏeme obohatit such˘m peãivem, nejlépe chle-

bem, rohlíkem nebo vekou. Peãivo v Ïádném pfiípadû neuvazujeme pro-

vázky na vûtviãky stromÛ a podobnû, jak je dnes v módû. KdyÏ zvûfii

chceme pfiedloÏit usu‰ené peãivo, tak nejlépe do kor˘tek u seníkÛ, kr-

melcÛ, rÛzn˘ch krmeli‰È nebo pfiímo na zem tam, kde má zvûfi nejãastûj-

‰í ochozy.

Dal‰ím druhem pfiíkrmu, kter˘m mÛÏeme zpestfiit zvûfii dobu strádání, je

duÏina. Mohou to b˘t jablka, mrkev, fiepa i brambor. Ale zase je zapotfiebí

tuto duÏinu nakrájet na men‰í kousky, zvlá‰tû pro zvûfi jelení a srnãí, divo-

ãákÛm naopak nic rozkrajovat nemusíme. Je dobré takové krmivo pfiedklá-

dat v malém mnoÏství a ãastûji. KdyÏ duÏinaté krmení pouÏijeme ve vût‰í

dávce, promrzne a pfii odmûku zaãne zahnívat. Z nevhodného zahnívající-

ho krmení se stává pro zvûfi jed a je zdrojem rÛzn˘ch nemocí a nákaz.

Nesmím zapomenout na ka‰tany a Ïaludy. V na‰em blízkém okolí pfii-

chází v úvahu hlavnû ka‰tan. Pokud ka‰tany na podzim nasbíráme, usu-

‰íme a pak jimi chceme srnãí zvûfii zpestfiit jídelníãek, je dobré suché ka‰-

tany podrtit a teprve poté je opût pfiedloÏit do krmítek u krmelcÛ, seníkÛ

nebo do krmeli‰È. 

ZajícÛ je v na‰em okolí pramálo, ale jsou a vûfite, Ïe jim k pfieÏití zimního

období pomÛÏe i ohryz. Ohryz je pro zajeãí zvûfi velice labuÏnická strava.

Staãí nafiezat pár vrbov˘ch vûtví a jen tak je nechat leÏet na snûhu u jejich

ãast˘ch ochozÛ a pfii dal‰í náv‰tûvû sami uvidíte, jak budou do bûla okou-

sané. (Myslím, Ïe spousta zahrádkáfiÛ ví, co zajíc dovede.) K zajeãím 

ochozÛm mÛÏeme také zavûsit na kefie malé ot˘pky sena nebo letniny.

V zimním období bychom nemûli zapomínat na drobné ptactvo. Mnoho

z nás do pfiírody z rÛzn˘ch dÛvodÛ chodit nemÛÏe, ale mÛÏe i v mûst-

sk˘ch aglomeracích prospût pfiírodû tím, Ïe bude v parcích pfiikrmovat

zpûvné ptactvo, které z na‰í krajiny neodlétá, hlavnû s˘kory koÀadry,

modfiinky, s˘kory parukáfiky, h˘ly, vrabce polní (bohuÏel vrabce domácí-

ho je problém vÛbec vidût), pûnkavy, zvonky zelené, brhlíky, ‰oupálky,

ãervenky a podobné druhy (uvedl jsem jen pár nejznámûj‰ích). Staãí ob-

ãas nasypat pár zrnek sluneãnice ãi travní smûsi do pfiedem pfiipraven˘ch

krmítek nebo jen tak na odumfielé kofienové nábûhy stromÛ a pafiezÛ.

Vûfite, Ïe i takové maliãkosti pomohou na‰í pfiírodû k zachování druhÛ.

Doufám, Ïe tûchto pár fiádkÛ pomohlo osvûtlit, jak a ãím zvûfii a ptactvu

pomoci v zimním období. Fota a text: Václav Va‰íãek

Pfiikrmování pro ãernou zvûfi Srna se srnãetem

Ohryz pro zajíce

DoplÀování krmiva

LaÀ jelena evropského

-03-2017  8.2.2017 13:45  Stránka 2



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2017

3

V dospívání patfiily k mé nejoblíbenûj‰í ãetbû sci-fi povídky a náklon-

nost k tomuto Ïánru mû nepfie‰la ani v dospûlosti. Stále mû fascinují nej-

rÛznûj‰í vize budoucnosti typu: Jak bude vypadat svût za dvacet let 

apod. Takového ãasového horizontu se totiÏ mÛÏu celkem snadno doÏít

a je dobré b˘t pfiipraven.

I proto mû zaujal pfiíspûvek finanãního analytika Vladimíra Pikory Vize
2030 (zájemci najdou v jeho blogu na Aktuálnû.cz). Je jen o tfii roky

star‰í neÏ já, ve svém oboru je uznávan˘, a pfiestoÏe s ním ve spoustû

vûcí nesouhlasím (tfieba v hodnocení dÛleÏitosti v˘uky ãeského jazyka

ve ‰kole), jeho názory jsou rozhodnû zajímavé a prognózy realistické.

BohuÏel.

Ve své vizi pfiedpovídá budoucnost pomûrnû blízkou (co je to tfiináct

let?), a pfiitom radikálnû odli‰nou od dne‰ní pfiítomnosti. Vychází z tren-

dÛ ãtvrté prÛmyslové revoluce, kterou proÏíváme jiÏ nyní. Jejím v -̆

sledkem má b˘t plná automatizace prÛmyslu a zemûdûlství, postupné

nahrazení lidsk˘ch pracovních sil stroji, tedy robotizace v˘roby, a prÛ-

nik sofistikovan˘ch technologií do v‰ech oblastí lidského Ïivota. V pra-

xi to bude znamenat, Ïe zanikne fiada profesí, které dnes vykonávají li-

dé, a vzniknou profese nové. Zmizí i souãasn˘ model pracovi‰È a na-

hradí je tzv. home office, lidé budou pracovat z domova prostfiednictvím

internetu. V̆ konn˘ poãítaã, chytr˘ telefon a dal‰í technologické hraãky,

která nás propojí s cel˘m svûtem, budou nezbytností.

Svût ovládan˘ stroji není nikterak novou pfiedstavou, spisovatelé sci-fi

si s ní pohrávají pomûrnû dlouho. I se v‰emi dom˘‰len˘mi dÛsledky pro

lidstvo. Je ov‰em jiné ãíst o takové budoucnosti a mít ji pfied sebou ja-

ko velmi reálnou a dosaÏitelnou, takfika neodvratnou. UÏ to prostû není

legrace.

Vladimír Pikora rozvíjí úvahu nad tím, jak se na takovou budoucnost

mohou ekonomiky typu té na‰í pfiipravit, jak pfiedejít moÏn˘m kompli-

kacím, jak udrÏet krok s v˘vojem technologií, jak nezaostat a neostrou-

hat. UÏ ménû (ostatnû je to ekonom, ne psycholog) se zab˘vá riziky, kte-

rá tento v˘voj pfiinese samotn˘m lidem.

Pfii ãtení jeho vize se mi neodbytnû vnucovala my‰lenka, Ïe tohle od-

nûkud znám. Pak mi svitlo: Mechanické piano Kurta Vonneguta, román,

kter˘ tutéÏ vizi modeluje na pfiíkladu amerického mûsta Ilia, v nûmÏ

vládnou inÏen˘fii a manaÏefii a kde naprostá vût‰ina obyvatel pfii‰la kvÛ-

li strojÛm o práci, a tím i o smysl Ïivota. Jeho hlavní hrdina Paul Proteus

(Prométheus?), fieditel Ilijsk˘ch závodÛ, se nakonec proti tendenci zce-

la nahradit lidi stroji vzboufií, a tfiebaÏe vzpoura vyjde naprázdno, auto-

rÛv apel je zfiejm˘: ãlovûku nestaãí b˘t jen konzumentem vymoÏeností

usnadÀujících Ïivot. Potfiebuje se cítit uÏiteãn˘.

Vonnegut svou vizi budoucnosti technologicky vyspûlé civilizace vy-

tvofiil v roce 1952. UÏ tehdy tu‰il, kam to spûje. A dnes nás podle

Vladimíra Pikory od situace Vonnegutov˘ch postav dûlí jen krÛãek.

Vlastnû uÏ jsme jednou nohou v tom. Vonnegut napsal kromû

Mechanického piana a dal‰ích skvûl˘ch románÛ také esej Cesta na po‰-
tu, v nûmÏ popsal, o co v‰echno se pfiipravujeme, kdyÏ namísto psaní

a odesílání klasick˘ch dopisÛ pouÏíváme e-mail. Kolik lidí, záÏitkÛ,

vztahÛ, impulsÛ a radostí ve svém Ïivotû ztrácíme ve jménu pokroku.

Pikorou pfiedpovídan˘ rozmach home office je dal‰í metou této ztráty.

âlovûk, kter˘ pracuje z domova, u svého poãítaãe, pûknû v teple, klidu

a pohodlí, bez nutnosti nûkam odcházet ãi odjíÏdût, pfiekonávat vzdále-

nosti za cenu finanãních v˘dajÛ a ãasov˘ch prodlev, bez nutnosti platit

náklady kanceláfie kdesi jinde, má jistû velkou v˘hodu i v tom, Ïe si

tempo a rozvrÏení práce urãuje sám a díky nulov˘m prostojÛm mu zb˘-

vá víc volného ãasu. Na druhou stranu ale také zÛstává v izolaci od svû-

ta venku, nikoliv od onoho globálního virtuálního svûta, na nûjÏ je na-

pojen prostfiednictvím sítû, ale od hmatatelného svûta za zdmi svého do-

mu. Tam totiÏ vÛbec chodit nemusí. Vánoãní dárky, vybavení domác-

nosti, obleãení, elektronika, kníÏky, kosmetika, léky, to v‰e se stále ãas-

tûji pofiizuje na dálku, kliknutím my‰i na VloÏit do ko‰íku a platbou pfie-

vodem na úãet pfies elektronické bankovnictví. Nakoupit si dnes mÛÏe-

te pfies internet i potraviny. TrÏby e-shopÛ jsou rok od roku vy‰‰í, pro-

dejcÛm se ani nevyplatí otevírat kamenné prodejny. Obchodní dÛm bu-

de brzy pojmem se zcela nehmotnou podstatou.

Ani vzdûlání se tento trend nevyh˘bá. Roste zájem o domácí v˘uku dû-

tí, uÏ dnes si známky, absenci a zmûny v rozvrhu rodiã kontroluje 

v elektronické Ïákovské kníÏce a úkoly se zadávají pfies e-mail. Nakolik

studenti vyuÏívají digitálních zdrojÛ informací, je známo. Mnozí nikdy

nebyli v knihovnû a po zadání tématu úkolu jako první sednou k inter-

netu. Vzít do ruky encyklopedii nebo monografii je uÏ ani nenapadne.

JenÏe i ve volném ãase se ãím dál víc stahujeme do izolace. Na ulici má-

lokdy potkáte partiãku klukÛ ãutajících si s míãem nebo holãiãky, které

si v parku hrají na maminku s tátou. Zato ãasto potkáte dítko se super-

placat˘m mobilem nebo tabletem v ruce, jak nepfiítomnû hypnotizuje

displej a pohybuje pouze prsty po klávesnici. Takové dûti vídám dennû

cestou z práce. Sedí vedle sebe na laviãce a navzájem se nevnímají.

Sportovat? To mÛÏu pfiece taky v soukromí domova. Staãí vybavit si po-

koj posilovacím strojem nebo bûÏícím pásem, rotopedem. A pustit si

k tomu tfieba televizi. Dítûti pofiídíme na zahradu trampolínu, houpaãku

a bazén. Pfii sv˘ch hrách nemusí opustit pozemek.

Následky jsou patrné uÏ teì. Dûti málo ãtou kníÏky a málo spolu mlu-

ví. Nemají tudíÏ slovní zásobu, jejich my‰lení je stále omezenûj‰í. Dûti

i dospûlí tloustnou, protoÏe se v podstatû nemusí h˘bat. Ale snad nej-

hor‰í je to, Ïe ztrácejí schopnost navazovat hlub‰í vztahy.

Japonci byli je‰tû pfied pár lety vzorem progresivní, technologicky vy-

spûlé civilizace, které jsme my Stfiedoevropané mohli jen závidût. Dnes

jsou stagnující, stárnoucí a pomalu vymírající civilizací, jejíÏ populaãní

rozvoj brzdí neschopnost mlad˘ch lidí tvofiit páry a funkãní rodiny.

Údajnû víc neÏ polovina JaponcÛ do pûtatfiiceti let Ïije single a neplá-

nuje mít dûti. Neplánuje dokonce ani navázat intimní vztah. Prostû ne-

cítí potfiebu lásky ani sexu. Ztrácí základní lidsk˘ pud zachování rodu.

Staãí jim kamarádit se po síti.

Ve stfiedovûku rody vymíraly po meãi nebo po pfieslici. Vymfieme my po

klávesnici? ZN

Pár slov... o vizi budoucnosti

Foto na titulní stranû: 

Václav Va‰íãek – Brhlík lesní
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Aktuálnû z mûsta

Z jednání zastupitelstva mûsta
Ve ãtvrtek 2. února se konalo ve velkém sále Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov sedmnácté fiádné zasedání zastupitelstva v tomto volebním ob-
dobí. 
Na programu jednání byla pfiedbûÏná zpráva o hospodafiení mûsta za

rok 2016, dále odkup v˘robního areálu na ulici 8. kvûtna (b˘valé fir-

my Vladimíra Erbena Eko Metal Recycling), vyuÏití budovy Julia

Sedláka 18 pro knihovnu a SVâ, Ïádost Mûstského muzea R˘mafiov

o pÛjãku k pfiedfinancování projektu Kulturní sblíÏení, Ïádost o pfiís-

pûvek na Závod míru National Cup U23, plán oprav komunikací na

rok 2018, Ïádosti o pfiíspûvek z rozpoãtu mûsta v rámci ProgramÛ

podpory zájmov˘ch aktivit a ProgramÛ podpory tûlov˘chovy a spor-

tu v R˘mafiovû, dále majetkové záleÏitosti a bod rÛzné. Zastupitelé

pfiijali celkem ãtyfiicet usnesení. JiKo, zdroj: materiály ZM

Podpora zájmov˘ch aktivit, tûlov˘chovy a sportu v R˘mafiovû
Od 1. listopadu do 31. prosince loÀského roku mohly kulturní, zájmové

a spoleãenské organizace, zapsané spolky, sportovní organizace a dal‰í

Ïadatelé podávat Ïádosti o pfiíspûvek z rozpoãtu mûsta v rámci ProgramÛ

podpory zájmov˘ch aktivit a ProgramÛ podpory tûlov˘chovy a sportu. 

Mûsto R˘mafiov pfiijalo v Programech I–III podpory zájmov˘ch aktivit

osm Ïádostí, které plánovaly realizaci akcí s celkov˘mi náklady ve v˘‰i

367 630 korun a poÏadovaly pfiíspûvek v celkové v˘‰i 143 000 korun

a v Programech I–III podpory tûlov˘chovy a sportu celkem 34 Ïá-

dostí, které plánovaly realizaci akcí s celkov˘mi náklady ve v˘‰i

4 997 020 korun a poÏadovaly pfiíspûvek v celkové v˘‰i 2 783 590 korun.

Zastupitelstvo mûsta schválilo rozdûlení pfiíspûvkÛ z ProgramÛ podpory

zájmov˘ch aktivit v R˘mafiovû na rok 2017 v celkové v˘‰i 112 000 ko-

run a rozdûlení pfiíspûvkÛ z ProgramÛ podpory tûlov˘chovy a sportu

v R˘mafiovû na rok 2017 v celkové v˘‰i 2 578 815 korun (viz tabulky).

Starosta Petr Klouda v úvodu jednání blahopfiál k narozeninám za-
stupitelÛm Soni Kováfiíkové a Tomá‰i Köhlerovi
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Mûsto zvaÏuje vyuÏití budovy b˘valého soudu
Na konci minulého ‰kolního roku ukonãilo Gymnázium a Stfiední od-

borná ‰kola R˘mafiov, p. o., pronájem budovy pro úãely v˘uky a pfie-

dalo budovu zpût mûstu. Budova byla v rámci projektu Energetické 

úspory na ‰kolsk˘ch zafiízeních mûsta R˘mafiova v roce 2013 zateple-

na vãetnû povrchové úpravy fasády, byly vymûnûny v‰echny v˘plnû

oken a vnûj‰ích dvefií, zateplen strop druhého podlaÏí a rekonstruová-

na kotelna, v níÏ byly osazeny dva kondenzaãní kotle s ‰irok˘m roz-

sahem modulace v˘konu. Pfii úvahách o moÏnostech vyuÏití budovy

se nabídla moÏnost pfiesunout do pfiízemí objektu provoz knihovny,

která dlouhodobû usiluje o bezbariérov˘ pfiístup zejména pro star‰í ob-

ãany a matky s dûtmi. Zb˘vající ãást objektu by vyuÏilo Stfiedisko vol-

ného ãasu, kterému âeská ‰kolní inspekce vyt˘ká absenci volnoãaso-

v˘ch útvarÛ zamûfien˘ch na polytechnické a fiemeslné vzdûlávání.

SVâ v‰ak ve stávajícím objektu nemá prostory, kde by se takové

krouÏky daly realizovat. Zde by vznikla moÏnost vybudovat dílny,

gastronomickou uãebnu, uãebny textilních fiemesel, environmentální

uãebnu a audiovizuální uãebnu pro v˘uku cizích jazykÛ, kterou by pro

svou ãinnost (besedy, autorská ãtení, univerzita tfietího vûku) mohla

vyuÏívat i knihovna. V budovû by také byl vybudován v˘tah a bezba-

riérové WC. V souãasné dobû se dolaìuje projektová dokumentace.

Navrhované fie‰ení by pfiineslo nûkolik v˘hod: 

– umístûní knihovny a volnoãasov˘ch útvarÛ pro dûti i dospûlé prak-

ticky v centru mûsta;

– úzk˘ kontakt knihovny i SVâ se ‰kolami (matefiská, základní,

stfiední) a mnohem men‰í docházková vzdálenost ÏákÛ a studentÛ do

knihovny, bezpeãnûj‰í cesta do knihovny pro men‰í dûti;

– moÏnost vyuÏití vybudovan˘ch odborn˘ch dílen Základní ‰kolou

R˘mafiov, Jelínkova 1, s níÏ je SVâ pfiipraveno spolupracovat jiÏ pfii

návrhu jednotliv˘ch uãeben;

– bezbariérov˘ pfiístup do knihovny;

– moÏnost vyuÏití boulder centra na ulici Julia Sedláka pro aktivity

knihovny i SVâ;

– lep‰í moÏnost parkování u knihovny – parkovací místa pfied budo-

vou, je moÏno vybudovat i parkovací místa ve dvofie.

Nev˘hodou navrhovaného fie‰ení je podle fieditelky knihovny Lenky

Îmolíkové o 40 m2 men‰í prostor neÏ stávající, zejména pro pÛjão-

vnu pro dospûlé. Podle fieditelky je dÛleÏité, aby byla knihovna nejen

bezbariérová, ale i dispoziãnû úãelná.

Vybavení jednotliv˘ch uãeben, vybudování adekvátního sociálního

zázemí, rekonstrukce elektroinstalace, zasíÈování budovy interneto-

v˘m pfiipojením a bezbariérové úpravy by bylo moÏno spolufinanco-

vat ve v˘‰i aÏ 90 % z prostfiedkÛ IROP – v˘zva ã. 57 – Infrastruktura

pro zájmové, neformální a celoÏivotní vzdûlávání. Následné provoz-

ní náklady by zahrnovaly energie, revize a drobné opravy. 

První obãánek roku 2017 se jmenuje Martin
Zástupci mûsta poblahopfiáli rodiãÛm prvního obãánka roku 2017, kter˘ se naro-
dil 2. ledna.
Poãátek kalendáfiního roku byl poznamenán chfiipkovou virózou, proto

mûlo blahopfiání zástupcÛ mûsta rodiãÛm prvního obãánka R˘mafiova ne-

patrné zpoÏdûní. 

Martin Horelica, jak se jmenuje první r˘mafiovské miminko leto‰-

ního roku, se narodil 2. ledna v 10:41 ve ‰ternberské porodnici ma-

mince Lucii, která pracovala pfied nástupem na matefiskou dovole-

nou v bruntálském Osramu, a tatínku Ondfiejovi, profesionálnímu

r˘mafiovskému hasiãi. Martínek váÏil po porodu 3,150 kg a mûfiil

50 cm a doma na nûj ãekala tfiíletá sestfiiãka Natálka.

S kyticí, malou v˘baviãkou a ply‰ov˘mi hraãkami pfii‰li rodiãÛm novoro-

zeného Martínka popfiát v‰echno dobré starosta Petr Klouda a místostaro-

stka Marcela StaÀková.

„V‰echno jsem stihla, Vánoce i Silvestr, a pak jsem odjela rodit,“ fiekla 

s úsmûvem mladá maminka Lucie, která se uÏ podruhé svûfiila do péãe ‰tern-

berské porodnice a s péãí tamních lékafiÛ a sestfiiãek byla opût spokojená.

Redakce se k blahopfiání rodiãÛm pfiipojuje a prvnímu obãánkovi roku

pfieje stálé zdraví, ‰tûstí a do budoucího Ïivota jen samé dobré kama-

rády. JiKo

Mûstské byty s centrálním vytápûním 
budou osazeny rádiov˘mi mûfiiãi a vodomûry

Byterm, p. o., provede v první polovinû roku 2017 v domech s centrální do-
dávkou tepla a teplé vody v˘mûnu indikátorÛ tepla na radiátorech (rozdûlo-
vaãe topn˘ch nákladÛ) a v˘mûnu vodomûrÛ na teplou vodu. Îivotnost tûchto
pfiístrojÛ shodnû v tomto roce konãí.
Pfii rozhodování o dodavateli jsme si kromû ceny kladli jako hlavní

podmínku moÏnost online pfiístupu k odeãten˘m hodnotám. V̆ bûrové

fiízení na dodavatele vyhrála firma ista âeská republika, s. r. o., která nám

nabídla ekonomicky i technicky nejvhodnûj‰í fie‰ení. Abychom vy-

uÏili v‰echny v˘hody online pfiístupu k mûfien˘m datÛm, bylo roz-

hodnuto souãasnû osadit v tûchto domech také rádiové vodomûry na

studenou vodu. Modulární bytov˘ vodomûr Domaqua m Doprimo III radio
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Základní ‰kola na ·kolním námûstí v R˘mafiovû si v leto‰ním roce

pfiipomíná 70 let od svého zaloÏení. Tato základní (dfiíve naz˘vaná

zvlá‰tní) ‰kola byla zfiízena Zemskou ‰kolní radou od poãátku ‰kol-

ního roku 1946/1947 pro v˘uku ÏákÛ s mentálním postiÏením a je

nejstar‰í ‰kolou tohoto typu na území okresu Bruntál. Vyuãování

v‰ak bylo skuteãnû zahájeno aÏ o pÛl roku pozdûji – 1. února 1947.

Zakladatelem ‰koly, fiídícím i uãitelem v jedné osobû byl Josef

Jefiábek. Od 1. února 1947 vyuãoval v jediné tfiídû patnáct ÏákÛ.

·kola se nacházela ve stávající budovû na ·kolním námûstí a dûlila

se o prostory s obecnou a matefiskou ‰kolou.

Poãet ÏákÛ postupnû rostl, v ‰edesát˘ch letech mûla zvlá‰tní ‰kola na

devadesát ÏákÛ. V roce 1968 zaãala pfii ‰kole pracovat ‰kolní druÏina

a v roce 1992 byla zfiízena tfiída pomocné (nyní speciální) ‰koly. Roku

2006 se pfiestal uÏívat název „zvlá‰tní ‰kola“ a byl nahrazen názvem

„základní ‰kola“. Na‰e ‰kola nyní nese název Základní ‰kola, R˘mafiov,
·kolní námûstí 1, pfiíspûvková organizace. Ve ‰kole jsou stále vyuão-

váni Ïáci s rÛzn˘m stupnûm mentálního postiÏení, novû i Ïáci s více va-

dami a autismem. Zfiizovatelem ‰koly je Moravskoslezsk˘ kraj.

V souãasnosti ‰kola sídlí ve dvou budovách na ·kolním námûstí.

Budovy jsou majetkem mûsta R˘mafiova a ‰kola si je (jako pfiíspûv-

ková organizace MSK) pronajímá. Ve své historii pro‰ly budovy ‰ko-

ly nûkolika opravami, pfiipomeneme jen ty z posledních let. V roce

2005 probûhla celková rekonstrukce sociálního zafiízení a pfiízemí

bylo upraveno na bezbariérové. V roce 2009 byla rekonstruována
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Základní ‰kola na ·kolním námûstí slaví 70 let

Rozdûlovaãe topn˘ch nákladÛ a vodomûry budou vybaveny integro-

van˘m rádiov˘m modulem zabezpeãujícím obousmûrnou komunika-

ci. Vysílání signálu probíhá pouze pfii zji‰Èování dat, nikoliv nepfietr-

Ïitû, coÏ sniÏuje elektromagnetické zatíÏení Ïivotního prostfiedí a do-

mácností nadbyteãn˘mi rádiov˘mi signály (elektrosmog). Namûfiené

údaje, zaji‰tûné proti manipulaci, jsou prostfiednictvím komunikaãní

jednotky odesílány do centrálního serveru. Portálová sluÏba pak 

umoÏÀuje online odeãty pfiístrojÛ bez nutnosti vstupu do bytÛ, zji‰Èo-

vání spotfieby a archivaci. Odhaluje chyby, zjistí extrémní, nízkou ne-

bo nulovou spotfiebu a u vodomûrÛ zjistí i zpûtn˘ prÛtok vody.

V‰echny komponenty systému mají bateriové napájení a jejich insta-

lace v objektu nevyÏaduje kabelové rozvody.

O termínech montáÏe pfiístrojÛ budou nájemníci s pfiedstihem infor-

mováni na v˘vûsce domu. Souãasnû s montáÏí budou jednotlivé pfií-

stroje naprogramovány, proto musí montáÏ probûhnout vÏdy v celém

domû. V pfiípadû bytÛ, které nebyly dosud osazeny vodomûry na stu-

denou vodu, bude s pfiedstihem provedena úprava rozvodu vody pro

osazení vodomûru. Tímto Ïádáme nájemníky o souãinnost a spolu-

práci pfii instalaci. Ing. Lenka Vavfiiãková, Byterm, p. o.

Na drese www.ista24.cz budou k dispozici údaje o odeãtech pfiístro-
jÛ, vyúãtování tepla a vody, pfiístup k datÛm a hodnotám jednotliv˘ch
pfiístrojÛ

·kolství
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men‰í sousední budova – byl vybudován nov˘ vstup do budovy, ‰at-

na, bezbariérové sociální zafiízení, velká cviãná kuchynû a ‰kolní díl-

na. V podkroví objektu byla vybudována místnost pro ‰kolní druÏi-

nu, sociální zafiízení a jedna men‰í uãebna. Cel˘ objekt byl zateplen,

má novou stfiechu, byla vymûnûna okna a dvefie. V roce 2013 byla ta-

ké v hlavní budovû ‰koly vymûnûna okna, dvefie a zateplena fasáda.

Ve‰keré úpravy financovalo mûsto R˘mafiov jako vlastník objektÛ, fi-

nanãní prostfiedky byly získány z pfiíslu‰n˘ch dotací. Mûstu

R˘mafiovu velmi dûkujeme za vstfiícnost a v˘bornou spolupráci. 

Bûhem uveden˘ch 70 let ve ‰kole pracovaly desítky uãitelÛ, ktefií pfii-

pravili do Ïivota stovky ÏákÛ. V‰em jim patfií velké podûkování za tr-

pûlivost, obûtavost a vloÏené srdce. Díky patfií také fieditelÛm, ktefií

‰kolu postupnû vedli – Josefu Jefiábkovi, Ferdinandu Koblihovi, Ru-

dolfu Stivarovi, Jiljímu Buãkovi, Ladislavu Kunãarovi a Ladislavû

Stopkové. 

K pfiipomenutí 70. v˘roãí vzniku ‰koly probûhne v dubnu v Galerii

U Stromu poznání v Mûstské knihovnû R˘mafiov v˘stava v˘tvarn˘ch

prací ÏákÛ a 12. dubna bude ‰kola otevfiena v‰em zájemcÛm pfii Dni

otevfien˘ch dvefií. V‰echny srdeãnû zveme, rádi vás na obou akcích

uvítáme. Mgr. Hana Mûráková, fieditelka ‰koly

Opil˘ muÏ 
leÏel v mraze na chodníku

Na záchytné stanici v Opavû skonãil v sobotu

28. ledna opil˘ 42let˘ muÏ, kter˘ leÏel v pfii-

mrzl˘ch v˘kalech na chodníku na ·ternberské

ulici v Bfiidliãné a pokfiikoval na kolemjdoucí.

Vzhledem k jeho stavu a povûtrnostním pod-

mínkám (teplota mínus devût stupÀÛ) ho poli-

cisté zajistili. Dechová zkou‰ka u nûj proká-

zala pfies dvû promile alkoholu. Je podezfiel˘

z pfiestupku proti vefiejnému pofiádku.

Navzdory zákazu fiízení 
sedl za volant

Prvního února r˘mafiov‰tí policisté pfii silniãní

kontrole zastavili renault, kter˘ fiídil 50let˘

muÏ. PolicistÛm nepfiedloÏil fiidiãsk˘ prÛkaz

a odmítl dechovou zkou‰ku. Policisté lustrací

v evidencích zjistili, Ïe má aÏ do listopadu

2017 udûlen zákaz fiízení motorov˘ch vozidel.

MuÏ nyní ãelí podezfiení z pfieãinu mafiení v˘-

konu úfiedního rozhodnutí a vykázání, za coÏ

mu hrozí trest vûzení aÏ na tfii roky. 

Hledáme svûdka nehody

Dne 25. záfií 2016 v pÛl ãtvrté odpoledne do-

‰lo mezi Nov˘mi Hefimínovy a Zátorem

k nehodû, pfii níÏ jeden z úãastníkÛ utrpûl

tûÏké zranûní. ¤idiã vozidla Honda nestaãil

reagovat na zpomalující BMW jedoucí pfied

ním a pfies intenzivní brzdûní vyjel do proti-

smûru, kde se stfietl s felicií. 

Policisté Ïádají svûdka nehody – fiidiãe
sportovního vozidla BMW, aby je kontak-
toval na tel. 974 731 337 nebo na e-mailu
br.1ook@pcr.cz a pomohl jim objasnit 
okolnosti této nehody.

¤ídil pod vlivem alkoholu
Podezfiení z pfieãinu ohroÏení pod vlivem ná-

vykové látky si vyslechl 54let˘ cizinec, kte-

r˘ v R˘mafiovû 19. ledna fiídil pod vlivem al-

koholu. Pfii silniãní kontrole u nûj policisté

provedli dechovou zkou‰ku, která vykázala

hodnotu pfiesahující jednu promile. MuÏi ny-

ní hrozí trest odnûtí svobody aÏ na jeden rok,

penûÏit˘ trest nebo zákaz ãinnosti.

Foto a text: por. Bc. Pavla Jirou‰ková
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Policisté rozdávali reflexní vesty pro spolujezdce
Ve ãtvrtek 26. ledna se mohli fiidiãi na silnicích v okrese Bruntál setkat s po-
licisty, ktefií v rámci silniãní kontroly rozdávali reflexní vesty pro spolujezd-
ce. Cílem této akce je, aby byli i spolujezdci dobfie vidût, a to napfiíklad pfii
mimofiádn˘ch událostech.
Dopravnû bezpeãnostní opatfiení probíhá od prosince 2016 do února

2017 na celém území âeské republiky. Bruntál‰tí dopravní policisté

rozdávali reflexní vesty v rámci silniãních kontrol na R˘mafiovsku,

Albrechticku a Krnovsku.

Také spolujedoucí by mûli dbát zv˘‰ené opatrnosti a pouÏívat stejnû

jako fiidiãi reflexní vesty, a to hlavnû pfii mimofiádn˘ch událostech

v silniãním provozu, napfi. pfii poru‰e vozidla.

Foto a text: por. Bc. Pavla Jirou‰ková

Samé dobré zprávy…
Kriminalita v kraji klesá, je nejniÏ‰í od roku 1989. Moravskoslez‰tí policisté
provûfiovali v roce 2016 celkem 26 528 trestn˘ch ãinÛ, coÏ znamená v me-
ziroãním srovnání pokles o témûfi 13 %. Pachatelé byli zji‰tûni v polovinû pfií-
padÛ (konkrétnû v 13 396 skutcích). Jde o nejlep‰í v˘sledek za posledních
13 let. 
Nejvíc trestn˘ch ãinÛ bylo spácháno na území Mûstského fieditel-

ství policie Ostrava (11 187 trestn˘ch ãinÛ). Dal‰ím zatíÏen˘m teri-

toriem je Karvinsko s 5 295 skutky a Fr˘deckomístecko s 3 437

trestn˘mi ãiny. Na opaãné stranû spektra je územní odbor Bruntál

s 1 674 spáchan˘mi skutky, Novojiãínsko s 2 325 pfiípady i Opava

s 2 402 trestn˘mi ãiny. Nejvût‰í pokles spáchan˘ch trestn˘ch ãi-

nÛ jsme registrovali na Opavsku (témûfi o pûtinu) a Karvinsku

(o 16,4 %). Na celém území âeské republiky bylo vloni provûfiová-

no 218 432 trestn˘ch ãinÛ. 

K nejãastûj‰ím trestn˘m ãinÛm v na‰em kraji náleÏely krádeÏe vûcí

z vozidel (2 395 pfiípadÛ). Stejnû tomu bylo i v roce 2015. Na lince

158 policisté v roce 2016 pfiijali celkem 138 598 volání. V regionu

bylo spácháno sedmnáct zvlá‰È závaÏn˘ch zloãinÛ vraÏdy, ve v‰ech

pfiípadech policisté zjistili pachatele. Úspû‰nûj‰í byli také pfii odhalo-

vání trestné ãinnosti související s v˘robou drog. Celkem bylo zaji‰tû-

no 460 podezfiel˘ch osob a 51 pûstíren. 

Nezastupitelná role náleÏí preventivní ãinnosti. Na kaÏdém obvod-

ním oddûlení moravskoslezské policie byl vloni jmenován minimál-

nû jeden policista, kter˘ se kaÏdomûsíãnû vûnuje preventivním akti-

vitám (besedám, semináfiÛm ve ‰kolách ãi klubech seniorÛ apod.) pfií-

mo ve svém sluÏebním teritoriu. Tento „t˘m“ má aktuálnû 66 poli-

cistÛ. V roce 2016 rovnûÏ vstoupil do praxe nov˘ preventivní projekt

pro seniory v podobû publikace âerná kronika aneb Ze soudních sí-
ní. A Ïádanou novinkou je i zbrusu nová didaktická hra Uãíme se
s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou pro dûti z prvního stupnû

základních ‰kol. mjr. Mgr. Gabriela Holãáková
Krajské fieditelství Policie MSK
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Zhodnocení roku v okrese Bruntál
Rok 2016 pfiinesl z hlediska policejních statistik v okrese Bruntál pfieváÏnû pozi-
tivní v˘sledky. Do‰lo ke sníÏení trestné ãinnosti a zároveÀ zv˘‰ení objasnûnosti. 
V loÀském roce jsme registrovali celkem 1 674 trestn˘ch ãinÛ, coÏ je

o 184 ménû neÏ roku 2015 (pokles o 9,9 %). Objasnûnost je naopak

o 3,61 % vy‰‰í. PolicistÛm v okrese Bruntál se podafiilo v loÀském ro-

ce objasnit 64,16 % pfiípadÛ. Stíhali celkem 1 260 osob, z toho 

656 skutkÛ spáchali recidivisté, 36 skutkÛ dûti do 15 let a 45 skutkÛ

mladiství nad 15 let.

Nejvût‰í podíl na trestné ãinnosti má stejnû jako v pfiedchozím roce

majetková kriminalita (573 pfiípadÛ). NárÛst policisté zaznamenali

u násilné trestné ãinnosti, kde registrovali 249 pfiípadÛ (o 33 více neÏ

o rok dfiíve).

V minulém roce bylo nejãastûj‰ím trestn˘m ãinem ohroÏení pod vli-

vem návykové látky (ve 147 pfiípadech), na druhém místû zanedbání

povinné v˘Ïivy (146 pfiípadÛ) a na tfietím úmyslné ublíÏení na zdraví

(136 pfiípadÛ). Obvodní oddûlení v R˘mafiovû eviduje za loÀsk˘ rok

279 pfiípadÛ, z toho nejãastûj‰ím trestn˘m ãinem bylo ohroÏení pod

vlivem návykové látky v 37 pfiípadech.

V okrese Bruntál vykázali policisté v loÀském roce ãtrnáct lidí z obydlí

na deset dní, v roce 2015 jich bylo ‰est. NárÛst byl zaznamenán také

u dopravní nehodovosti. Dopravní policisté ‰etfiili 866 nehod, tedy 

o 118 více neÏ v pfiedchozím roce. Pfii dopravních nehodách do‰lo k pû-

ti smrteln˘m zranûním (stejnû jako v roce 2015), tûÏce zranûno bylo 

22 osob (o 15 ménû) a lehké zranûní utrpûlo 253 osob (o 25 více). Hmotná

‰koda pfii nehodách pfiesáhla ãástku 52 milionÛ korun (o 11 milionÛ ko-

run více). Nejãastûj‰í pfiíãinou nehod byl nesprávn˘ zpÛsob jízdy (409 ne-

hod) a nepfiimûfiená rychlost (153 nehod). U 131 nehod ‰lo o stfiety s do-

mácím ãi lesním zvífietem. Pfies ãtyfiicet nehod bylo zavinûno úãastníkem

silniãního provozu pod vlivem alkoholu ãi omamn˘ch a psychotropních

látek. Pfii silniãních kontrolách policisté zjistili u 341 fiidiãÛ jízdu pod vli-

vem návykov˘ch látek, z toho 92 bylo pod vlivem drog.

Mezi na‰e priority v leto‰ním roce patfií problematika toxikomanie, ná-

silná trestná ãinnost páchaná mládeÏí, dojezdové ãasy a bezpeãnost sil-

niãního provozu s dÛrazem na nemotorové úãastníky silniãního provozu.

por. Bc. Pavla Jirou‰ková
skupina tisku a prevence Bruntál

Projekt Probaãní a mediaãní sluÏby pomáhá obûtem trestn˘ch ãinÛ
Dvacát˘ druh˘ únor byl v souvislosti s podpisem Charty práv obûtí ve Velké
Británii dne 22. 2. 1990 vyhlá‰en Evropsk˘m dnem obûtí trestn˘ch ãinÛ. Má
pomoci zv˘‰it obecné povûdomí o této problematice vãetnû moÏné pomoci
a podpory obûtí. 
Pokud jste se stali obûtí trestného ãinu a kladete si otázku, proã se to

muselo stát zrovna vám, ovládají vás pocity smutku, strachu, vzteku ãi

nespravedlnosti a nevíte, kam pfiesnû se se svou tíÏivou situací obrátit

o radu anebo o pomoc, tak právû pro vás je zde projekt „Proã zrovna

já? II“. Tento projekt je financován Evropsk˘m sociálním fondem

a státním rozpoãtem a je realizován Probaãní a mediaãní sluÏbou âR. 

„Projekt pÛsobí v 55 mûstech na‰í republiky a je zamûfien na právní
i psychosociální poradenství a pomoc obûtem trestn˘ch ãinÛ. Je dÛ-
leÏité zdÛraznit, Ïe sluÏby jsou poskytovány naprosto bezplatnû a jsou
urãeny v‰em, ktefií se cítí byÈ i subjektivnû obûtí trestné ãinnosti, ne-
hledû na svÛj vûk, pohlaví, zpÛsobenou újmu ãi fázi trestního fiízení,“
uvádí regionální konzultant projektu Petr H˘l a dodává:

„Poradenství poskytují zku‰ení, empatiãtí a vzdûlaní poradci, ktefií se
snaÏí o maximálnû citliv˘, diskrétní a profesionální pfiístup. KaÏdá 

obûÈ, aÈ závaÏného ãi bagatelního skutku, si totiÏ zaslouÏí adekvátní
a individuální péãi, neboÈ proÏívání újmy mÛÏe b˘t velmi osobité.“
V rámci severní Moravy pÛsobí poradna také v Bruntále na NádraÏní

ulici 20, v 6. podlaÏí budovy mûstského úfiadu. Poradnu lze kontak-

tovat telefonicky: 727 940 191, e-mailem: makovy.pms@gmail.com

ãi osobnû bez objednání v rámci poradensk˘ch hodin, a to v pondûlí

od 14 do 18 hodin a ve stfiedu od 8 do 12 hodin. 

„Dvefie u nás jsou otevfiené, snaÏíme se maximálnû vyjít vstfiíc a po-
moci. Obûtem trestného ãinu poskytneme informace t˘kající se prÛ-
bûhu trestního fiízení a nastíníme jim moÏn˘ v˘voj. Podáme také 
informace o tom, kdy a jak mohou napfiíklad uplatnit nárok na ná-
hradu ‰kody, pfiípadnû nabídneme moÏnost fie‰ení situace s pachate-
lem formou mediace. SluÏba je diskrétní s individuálním pfiístupem.
Jsme státní organizace, disponujeme kontakty na spolupracující 
organizace i orgány ãinné v trestním fiízení, na‰e moÏnosti pomoci
jsou pomûrnû ‰iroké,“ uvádí na závûr Radek Makov˘, jeden z porad-

cÛ pro obûti trestn˘ch ãinÛ.

Mgr. Radek Makov˘, Probaãní a mediaãní sluÏba âR

Hasiãi radí obãanÛm

Hasiãi v Moravskoslezském kraji zaãali shazovat sníh z „obecních“ stfiech
Na nûkolika místech Moravskoslezského kraje shazovali profesio-
nální a dobrovolní hasiãi v pátek 3. února nebezpeãn˘ sníh ze stfiech
vefiejn˘ch budov. Na R˘mafiovsku ‰lo o preventivní odstranûní tûÏ-
ké pÛlmetrové vrstvy mokrého a zmrzlého snûhu ze stfiechy tûloc-
viãny v RyÏovi‰ti. O tu se postarali zdej‰í dobrovolní hasiãi.
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Moravskoslezského kraje na

webu www.hzsmsk.cz (banner vpravo dole na hlavní

stránce) vydává v zimním období jiÏ nûkolik let aktuální

seznam firem (s adresou, telefonními a e-mailov˘mi kon-

takty), které za úplatu odstraÀují sníh, led a nebezpeãné

ledové rampouchy ze stfiech objektÛ. Hasiãi totiÏ budou opût vyjíÏdût

jen tam, kde hrozí bezprostfiední nebezpeãí, v ostatních pfiípadech bu-

dou Ïadatele o pomoc odkazovat na komerãní sluÏby. 

V únoru leto‰ního roku je v seznamu, dûleném podle okresÛ, celkem

90 firem. Jen minimum z nich se bûhem zimy z tohoto seznamu od-

hla‰uje. Seznam, otevfien˘ pro v‰echny subjekty (nahlá‰ení je jedno-

duché), je nyní k dispozici na webu HZS MSK po celé zimní období

s pravideln˘mi t˘denními aktualizacemi.

Je tfieba zdÛraznit, Ïe pravidelné shazování snûhov˘ch pfievisÛ a ram-

pouchÛ ze stfiech je povinností jednotliv˘ch majitelÛ domÛ a objektÛ,

aÈ uÏ jsou v majetku ãi správû obce, kraje, státu nebo v soukrom˘ch

rukou. JiÏ ve stavební dokumentaci je uvedeno a schváleno, kolik

centimetrÛ prachového a tûÏkého snûhu mÛÏe na konkrétní stfie‰e ma-

ximálnû leÏet.

Profesionální hasiãi vyjíÏdûjí k zásahÛm na stfiechách

pouze v pfiípadû, kdy hrozí bezprostfiední zranûní chodcÛ

a zniãení majetku pádem snûhového pfievisu ãi rampou-

chÛ. Lep‰í moÏnost pomoci s vût‰í dávkou snûhu a ledu

na stfiechách mívají dobrovolní a podnikoví hasiãi, ktefií

se mohou s ve-

dením jednotli-

v˘ch obcí do-

hodnout na od-

stranûní snûhu

a ledu ze stfiech objektÛ

v jejich správû.

V R˘mafiovû se odstraÀo-

váním snûhu ze stfiech za-

b˘vají za úplatu Mûstské

sluÏby R˘mafiov a klempífi-

ské firmy, napfi. Klem-po,

firma Vojtûcha Skoupila ne-

bo ZdeÀka Prá‰ila (rovné

stfiechy). Redakce
z informací Bytermu 

a por. Mgr. Petra KÛdely,
tiskového mluvãího 

HZS MSK
Foto: archiv HZS MSK
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Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v únoru
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

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

Aerobik
pondûlí 18:45–19:45

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 16:00–21:00, so–ne + svátky 10:00–21:00
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
pondûlí 14:00–16:30 pátek 14:00–16:30

úter˘ 14:00–16:30 sobota 14:00–16:30   19:00–21:30

stfieda 14:00–18:00 nedûle 14:00–16:30

ãtvrtek 14:00–16:30

Aktuální rozpisy bruslení pro vefiejnost sledujte 
na www.mestskesluzby.cz

V dobû jarních prázdnin od 20. do 24. února bude bruslení 
pro vefiejnost také v dopoledních hodinách od 10:00 do 12:00.

Jazzclub

Zavát˘ chodník a pfiechod vedoucí odnikud nikam
¤adû obãanÛ vadí od snûhu neuklízen˘ chodník vedoucí od pfiecho-

du pro chodce na OkruÏní ulici ve smûru od Lidlu k hlavnímu vcho-

du do husitského kostela. V blízkosti vstupu do kostela jin˘ pfiechod

pro chodce není a lidé namítají, Ïe v dobû konání pohfiebních obfiadÛ

je na komunikaci zv˘‰en˘ pohyb chodcÛ mimo pfiechod na pomûrnû

frekventované silnici. Nestálo by za to tûch padesát metrÛ chodníku

kvÛli bezpeãnosti chodcÛ od snûhu oãistit? 

JiKo

Tento dotaz se opakuje v rÛzn˘ch podobách velmi ãasto. Tato ãást

chodníku je v plánu zimní údrÏby vyãlenûna, a proto není v zimû

uklízena. Jedin˘m, ale rozhodujícím dÛvodem je to, Ïe sníh z chod-

níku není kam odhrnovat – z jedné strany je zeì a ploty, a z druhé

strany je silnice. V praxi by do‰lo k tomu, Ïe mûsto bude sníh hrnout

na silnici, která je v majetku Moravskoslezského kraje a udrÏuje ji

Správa a údrÏba silnic, a ta pfii údrÏbû vzápûtí odhodí sníh zpût na

chodník. Pfiitom je naproti pfies ne pfiíli‰ frekventovanou komunikaci

ve vzdálenosti sedmi metrÛ trvale udrÏovan˘ chodník. Sníh by se

musel z chodníku vyváÏet, ale v dobû snûhov˘ch kalamit není moÏ-

né se k takové ãinnosti zavázat. Ve mûstû je celá fiada uliãek, které je

nutno v dobû kalamity a bezprostfiednû po ní vyváÏet a také je bûhem

této doby technika plnû zapojena do neodkladn˘ch ãinností, jako je

uklízení kfiiÏovatek, voln˘ch prostranství, parkovi‰È atd. 

odpovídá starosta mûsta Ing. Petr Klouda

-03-2017  8.2.2017 13:45  Stránka 10



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2017

11

âlovûk mÛÏe uniknout v‰emu, jenom ne sobû samému. 

Stefan Zweig
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

10. 2. 1837 zemfi. Alexandr Sergejeviã Pu‰kin, rusk˘ spisovatel

(nar. 6. 6. 1799) – 180. v˘roãí úmrtí 

10. 2. 1932 zemfi. Edgar Wallace, anglick˘ autor detektivních ro-

mánÛ (nar. 1. 4. 1875) – 85. v˘roãí úmrtí 

10. 2. 1962 zemfi. Max ·vabinsk˘, malífi, grafik a ilustrátor (nar.

17. 9. 1873) – 55. v˘roãí úmrtí 

11. 2. Svûtov˘ den nemocn˘ch – vyhlá‰en roku 1993 z pod-
nûtu papeÏe Jana Pavla II. 

11. 2. 1987 zemfi. Vladimír Pazourek, spisovatel (nar. 18. 8. 1907)

– 30. v˘roãí úmrtí 

13. 2. 1942 zemfi. Otakar Batliãka, autor dobrodruÏn˘ch pfiíbûhÛ

(nar. 12. 3. 1895) – 75. v˘roãí úmrtí 

15. 2. 1857 zemfi. Michail Glinka, rusk˘ skladatel (nar. 1. 6. 1804)

– 160. v˘roãí úmrtí 

15. 2. 1987 zemfi. Bohumil ¤íha, autor knih pro dûti (nar. 

22. 2. 1907) – 30. v˘roãí úmrtí

16. 2. 1867 nar. Václav Tille, vl. jm. V. ¤íha, literární historik, etno-

graf, komparatista a prozaik (zemfi. 26. 6. 1937) – 150. v˘-

roãí narození 

16. 2. 1932 nar. Leo‰ Suchafiípa, herec, divadelní kritik a teoretik,

pfiekladatel (zemfi. 14. 6. 2005) – 85. v˘roãí narození 

19. 2. 1952 zemfi. Knut Hamsun, vl. jm. Knud Pedersen, norsk˘

spisovatel, nositel Nobelovy ceny (nar. 4. 8. 1859) 

– 65. v˘roãí úmrtí 

20. 2. 1977 zemfi. Jarmila Glazarová, spisovatelka (nar. 7. 9. 1901)

– 40. v˘roãí úmrtí 

21. 2. Mezinárodní den matefiského jazyka – vyhlásilo 
UNESCO roku 1999 

21. 2. 1677 zemfi. Benedictus De Spinoza, nizozemsk˘ filosof (nar.

24. 11. 1632) – 340. v˘roãí úmrtí 

21. 2. 1902 zemfi. Emil Holub, pfiírodovûdec, cestovatel a autor ce-

stopisÛ (nar. 7. 10. 1847) – 115. v˘roãí úmrtí 

21. 2. 1947 nar. Franti‰ek Kocourek, baviã, silák, herec, znalec 

brnûnského hantecu (zemfi. 7. 7. 1991) – 70. v˘r. nar.

22. 2. Den sesterství – celosvûtov˘ svátek skautÛ, vyhlásila
Skautská organizace od roku 1927, v˘roãí narození
zakladatelÛ skautingu manÏelÛ Baden-Powellov˘ch 

22. 2. 1907 nar. Bohumil ¤íha, autor knih pro dûti (zemfi. 15. 2. 1987)

– 110. v˘roãí narození 

22. 2. 1942 zemfi. Stefan Zweig, rakousk˘ spisovatel (nar. 28. 11. 1881)

– 75. v˘roãí úmrtí 

22. 2. 1987 zemfi. Andy Warhol, vl. jm. Andrew Warhola, americ-

k˘ v˘tvarník, grafik, fotograf, filmafi a hudebník (nar. 

6. 8. 1928) – 30. v˘roãí úmrtí

Rozlouãili jsme se

Otto Volek – R˘mafiov ....................................................... 1927 

Helena Hamová – R˘mafiov .............................................. 1933 

Jaroslava Skopalová – R˘mafiov ....................................... 1932 

Dagmar Langová – Dolní Moravice ................................. 1968 

Libor FojtÛ – Janovice ...................................................... 1955
Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika
Blahopfiejeme

jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

AneÏka Caga‰íková – R˘mafiov .......................................... 80 let

Eva Ovãáãíková – R˘mafiov ................................................ 80 let

Josef Jureãek – R˘mafiov ..................................................... 82 let

Marie Domovcová – R˘mafiov ............................................ 84 let

Marie Závadová – R˘mafiov ................................................ 85 let

Antonín Zahradníãek – R˘mafiov ........................................ 86 let

Miroslav Tome‰ – R˘mafiov ................................................ 86 let

Anna Kli‰íková – Nové Pole ............................................... 90 let
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Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov

Commedia Finita letos k MDÎ
Na 8. bfiezna pfiipravilo r˘mafiovské Stfiedisko volného ãasu divadel-

ní pfiedstavení Commedia Finita Viktorie Hradské, úsmûvné povídá-

ní o posledních letech Ïivota slavné pûvkynû Emy Destinové, jeÏ ta-

to diva proÏila v âechách.

Viktorie Hradská nám ve vtipn˘ch monolozích ãtyfi Ïen – uãitelky

hudby, uklízeãky, placené spoleãnice a komorné – umoÏní nahléd-

nout na stále pfiítomnou ãeskou malost, potírající bez ostychu velké

talenty.

V hlavních rolích se r˘mafiovskému publiku pfiedstaví Anna

Kulovaná, Valerie Zawadská, Lucie KoÏinová, Katefiina Macháãková

a Karel Soukup.

Pfiedstavení zaãne v 19 hodin ve velkém sále SVâ R˘mafiov a vstu-

penky je moÏné zakoupit pfies internet na www. ticketart.cz nebo

v kterémkoli prodejním místû této spoleãnosti. V R˘mafiovû to je

SSO· Prima, Sokolovská 29, v pondûlí aÏ ãtvrtek 8:00–13:00

a 14:00–15:30, v pátek pouze 8:00–13:00.

Honza Nedvûd se vrací do R˘mafiova
25. bfiezna vystoupí ve velkém sále SVâ R˘mafiov Honza Nedvûd.

Tohoto písniãkáfie jistû netfieba pfiedstavovat. Po takfika dvouleté od-

mlce vysly‰el pfiání sv˘ch fanou‰kÛ a na konci roku 2015 se vrátil na

tuzemská pódia. 

Ke spolupráci pfiizval instrumentalistu, skladatele a nositele Svûtové

ceny Antonína Dvofiáka Jindru Konífie a kytaristu, zpûváka a finali-

stu soutûÏe âeskoslovensko má talent Pavla Helana. 
Zaãátek koncertu je naplánován na 19. hodinu a vstupenky je moÏno

zakoupit buì pfies internet na www. ticketart.cz nebo v kterémkoli

prodejním místû této spoleãnosti. V R˘mafiovû to je SSO· Prima,

Sokolovská 29, v pondûlí aÏ ãtvrtek 8:00–13:00 a 14:00–15:30, v pá-

tek pouze 8:00–13:00.

Sezónu v Jazzclubu zahájí Madfinger
Jazzclub SVâ R˘mafiov zahájí leto‰ní sezónu 23. února koncertem

matadorÛ ãeské jazzové scény, kapely Madfinger.

Za názvem Madfinger se skr˘vá ‰estice ostfiílen˘ch muzikantÛ otev-

fien˘ch v‰em moÏn˘m hudebním vlivÛm od r’n’b pfies funky a soul aÏ

po moderní jazz. Mají na triku jiÏ tfii desky vydané u prestiÏních la-

belÛ, DVD z koncertu v praÏském Jazzdocku a desítky koncertÛ ne-

jen na pódiích po celé âR, ale i v Nûmecku ãi na Slovensku.

Koncert na pódiu velkého sálu (vstup pfies rampu z parku) zaãne ve

20 hodin.

J. Pfiikryl, SVâ R˘mafiov

-03-2017  8.2.2017 13:45  Stránka 13



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT3/2017

14

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Po bigbítu piano
První leto‰ní vernisáÏ v galerii Pran˘fi r˘mafiovského muzea otevfiela v˘-
stavu hudebního plakátu, mapující existenci bigbeatové kapely The Insanes
i následující projekty jejího zakladatele a pozdûj‰ího diskÏokeje Ivana
Mejsnara. V sobotu 28. ledna se v Galerii Octopus konala vernisáÏ druhé le-
to‰ní v˘stavy, jejíÏ ãtyfii protagonisty spojuje kromû v˘tvarné ãinnosti spo-
luúãinkování v kapele Piano. Hudební téma tak pfietrvává, ov‰em v docela ji-
né, ryze souãasné podobû.
âlenové královéhradeckého Piana jej definují jako „hlukov˘ pro-

jekt“. Vznikl pfied devíti lety z performanãního uskupení LMRA v˘-

tvarníkÛ Pavla Doskoãila a Rudolfa Rouska, k nimÏ se pfiipojil Luká‰

Vízek a o pár let pozdûji Petr Macl, ãímÏ se podle slov Pavla

Doskoãila pomûr hudebníkÛ a nehudebníkÛ v kapele vyrovnal na dva

ku dvûma. Luká‰ Vízek hraje na elektrickou kytaru a ukulele, Petr

Macl na klávesy, Pavel Doskoãil obsluhuje baskytaru (pfiíp. vysavaã)

a Rudolf Rousek obstarává zpûv, deklamaci, tanec a disharmonickou

hru na foukací harmoniku. V‰ichni ãlenové Piana jsou ov‰em (kromû

jiného) i v˘tvarnû ãinní, kaÏd˘ zcela osobitû. Spoleãnû pfiitom dosud

nevystavovali. V sobotu se tak v r˘mafiovském muzeu otevírala jejich

úplnû první spoleãná prezentace.

Pavel Doskoãil je ze v‰ech ãtyfi PianistÛ v˘tvarníkem nejbytostnûj-

‰ím. Absolvent Akademie v˘tvarn˘ch umûní v Praze, Ïák Karla

Nepra‰e a Milana KníÏáka, v˘tvarn˘ pedagog (fiadu let vyuãoval na

Katedfie v˘tvarné kultury Univerzity Hradec Králové) a kurátor, nyní

umûlec na volné noze, se náv‰tûvníkÛm muzea pfiedstavuje pfiede-

v‰ím jako sochafi. Jeho díla najdeme v obou sálech galerie jak v po-

dobû odlívan˘ch soch (Faun v malém sále, hyperrealistick˘ autopor-

trét ve velkém sále), tak typick˘ch instalací, jejichÏ základním mate-

riálem je dfievûná tyãovina, bûÏnû vyuÏívaná tfieba jako násada sme-

táku. Pavel Doskoãil, kter˘ pr˘ smeták drÏí v ruce podstatnou ãást ãa-

su stráveného v ateliéru, vyuÏil tyãovinu k v˘tvarnému gestu, po-

dobnû jako kreslífi pouÏívá fixu nebo malífi ‰tûtce. V̆ sledkem jsou

subtilní a pfiitom pomûrnû rozmûrné objekty, které pomocí linií obe-

pínajících prostor znázorÀují do krajnosti zjednodu‰ené námûty, na-

pfi. krajinu. Smeták, jeden z nejv‰ednûj‰ích pfiedmûtÛ denní potfieby,

celou „ve vzduchu se vzná‰ející“ instalaci ukotvuje k zemi. Ve vel-

kém sále pak Doskoãil vytvofiil provokativní instalaci, kdyÏ z tyãovi-

ny sestavil na plo‰e celé ãelní zdi kolekci prázdn˘ch obrazov˘ch rá-

mÛ (název zní zkrátka Nic) a posadil pfied nû svÛj sochafisk˘ auto-

portrét, obleãen˘ do civilních ‰atÛ. Shrbená postava se sklonûnou

hlavou v kapuci, snad zamy‰lená (nad obsahem rámÛ?), snad odpo-

ãívající, pÛsobí natolik sugestivnû, Ïe náv‰tûvníka na první pohled

zmate, zda není skuteãn˘m, Ïiv˘m ãlovûkem. A zneklidÀující pocit,

Ïe se kaÏd˘m okamÏikem musí pohnout, diváka neopou‰tí ani po

bezprostfiední konfrontaci s neÏivostí sochy. Tak jako socha vyvolá-

vá pocit Ïivosti, tak prázdné rámy vybízejí k dom˘‰lení svého obsa-

hu. Je prázdn˘ rám také obrazem, a pokud ne, co je tfieba dovnitfi do-

plnit, aby obrazem byl? To uÏ je na divákovi.

S Doskoãilov˘mi instalacemi souzní kolekce rybích „bust“ ãi „trofe-

jí“ Luká‰e Vízka. Identické rybí hlavy se zavfien˘mi ãi pootevfien˘mi

ústy „vyráÏejí“ ze zdi v celém hejnu, nebo naopak ve spofiádan˘ch fia-

dách jako na pfiehlídce (rybáfisk˘ch úspûchÛ?), jejich pohyb je v‰ak

umrtven a zÛstává jen marn˘m nûm˘m bojem, uvízl˘m v bezãasí.

Luká‰ Vízek vystudoval matematiku a v˘tvarné umûní. V souãasnos-

ti je odborn˘m asistentem Katedry matematiky na Univerzitû Hradec

Králové. Instalace Ryby I a Ryby II vycházejí z jeho projektu Mlãení,
kter˘ vznikl v roce 2010.

Plo‰nou tvorbu na aktuální v˘stavû v muzeu pfiedstavuje malífi a filo-

sof Rudolf Rousek ve své sérii grafik z roku 2010 a pfiedev‰ím taro-

tov˘ch karet pod souhrnn˘m názvem RudkÛv tarot (2012–2016).

Rousek vytvofiil technikou linorytu vlastní svérázn˘ tarot, kter˘ ne-

slouÏí ani tak k v˘kladu nebo vû‰tûní budoucnosti, ale spí‰e k rozjí-

mání nad otázkami o podstatû a smyslu lidského bytí, o jeho fyzic-

kém i duchovním rozmûru. Rousek volnû, hravû a vtipnû kombinuje

motivy meditace a sexuality, motivy zvífiat a náboÏensk˘ch postav 

apod. Vizuální zpracování nûkdy doprovázejí texty, najdeme i auto-

rÛv epitaf. Tarotové karty Rousek vydal uÏ ve dvou kniÏních titulech

jako DivousÛv tarot (2008) a Tarot Kry‰pína alexandrijského (2011),

vystavené grafiky jsou ov‰em svébytné i v jednotliv˘ch exempláfiích.

Petr Macl se ke kapele Piano pfiipojil jako poslední, nicménû zastává

pomûrnû dÛleÏit˘ post hráãe na klávesy (tedy elektrické piano).

Studoval na Univerzitû Hradec Králové a ve svém regionu pracuje ja-

ko terénní sociální pracovník Domu Matky Terezy. Z této nároãné

profese ãerpá námûty i jako fotograf a právû svÛj zatím nejv˘znam-

nûj‰í poãin v této oblasti, fotografick˘ cyklus Hosté na zemi, pfied-

stavuje v r˘mafiovském muzeu. 

âernobílé snímky s námûtem bezdomovectví postrádají konceptuálnost

a vyhranûnou umûleckost ostatních vystavujících autorÛ, svou tematikou

a kvalitou zpracování jsou v‰ak neménû aktuální a pro nûkteré náv‰tûv-

níky budou moÏná tím nejsrozumitelnûj‰ím sdûlením, které si z v˘stavy

odnesou. Petr Macl se s fotoaparátem dostane tam, kam málokdo smí

a vÛbec chce vstoupit. Dokumentuje Ïivot lidí bez domova v jejich pro-

vizorních pfiíbytcích, v azylov˘ch domech, nemocnicích i psychiatric-

k˘ch léãebnách, zmiÀuje pfiíãiny, které je pfiipravily o stfiechu nad hlavou,

ale pfiedev‰ím jim vrací lidskou dÛstojnost, jiÏ v oãích vût‰iny „domov-

cÛ“ ztratili. Petr Macl nesoudí ani neobhajuje, jen komentuje, osvûtluje

a chápe. Nachází krásu ve zdánlivé o‰klivosti a lidské kvality na opovr-

hovaném okraji spoleãnosti. ZároveÀ pfiipomíná, Ïe v‰ichni jsme jen hos-

ty na této zemi a ná‰ Ïivot se nám mÛÏe kdykoliv vymknout z rukou po-

dobnû jako lidem na jeho fotografiích. Cyklus Hosté na zemi, na nûmÏ

Petr Macl spolupracoval se svou manÏelkou Anetou, vydala Oblastní

charita Hradec Králové v roce 2010 pfii pfiíleÏitosti Evropského roku bo-

je proti chudobû a sociálnímu vylouãení téÏ jako katalog.

VernisáÏ v˘stavy ãlenÛ kapely Piano byla spojena s kfitem první pub-

likace o r˘mafiovském muzeu a jeho galeriích. Autofii textÛ, historik

Petr Müller a kurátor Michal Vyhlídal, v úvodu knihy shrnují ãtvrt-

století existence obnovené muzejní instituce v R˘mafiovû, historii je-

jího pfiedváleãného nûmeckého pfiedchÛdce, struãnû pfiedstavují ob-

sah muzejních sbírek i okolnosti vzniku v˘stavních prostor. Velkou

ãást publikace, jejíÏ vydání podpofiilo grantem Ministerstvo kultury

Jifií Karel kfití první kníÏku o muzeuPiano
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âR a spolufinancovalo mûsto R˘mafiov, tvofií obsáhl˘ katalog pfii-

bliÏnû tfií set v˘stav v galeriích Octopus a Pran˘fi, které se zde kona-

ly od momentu zaloÏení Galerie Octopus na konci roku 1992 do zi-

my 2016, ale i cenné archivní materiály k v˘stavní ãinnosti pfiedchÛ-

dcÛ sdruÏení Octopus – Volného sdruÏení uniãovsk˘ch v˘tvarníkÛ

a Klubu amatérsk˘ch v˘tvarníkÛ od roku 1982. Publikaci, jejíÏ gra-

fickou podobu má na svûdomí v˘tvarník Roman Karel, v sobotu bû-

hem vernisáÏe pokfitil zakladatel obnoveného muzea Mgr. Jifií Karel.

Kniha je dostupná v‰em zájemcÛm na poÏádání v informaãním cent-

ru pfii Mûstském muzeu R˘mafiov. ZN, fota: Jana ·tolfová

Prezentace na‰eho regionu na veletrhu cestovního ruchu Regiontour – Go 2017
Veletrh Regiontour je nejvût‰í prezentací cestovního ruchu s akcentem na
regiony ve stfiední Evropû. Je nosn˘m projektem na podporu domácího ce-
stovního ruchu a incomingu v âeské republice. Své místo na nûm dostal opût
i R˘mafiov.
I v leto‰ním roce se na veletrhu Regiontour, kter˘ se uskuteãnil ve

dnech 19.–22. ledna, pfiedstavilo mûsto R˘mafiov spoleãnû s Tu-

ristick˘mi známkami R˘mafiov a Euroregionem Pradûd. Stánek pre-

zentoval spoustu zajímav˘ch turistick˘ch cílÛ, památek, kulturních

akcí a samozfiejmû nechybûla ochutnávka koláãkÛ z R˘mafiovské 

pekárny.

Program veletrhu doprovázela folklórní hudba, ukázky fiemesel

a probûhl 23. roãník celorepublikového finále soutûÏe mlad˘ch ta-

lentÛ v oborech kuchafi, cukráfi a ãí‰ník. DÛleÏitou souãástí veletrhu

byl stánek s regionálními produkty, kter˘ nabízel krajové speciality

s ochutnávkou regionálních potravin, vín z âech a Moravy a samo-

zfiejmû piva. Mgr. Markéta Petro‰ová, foto: Ing. Michal Bla‰ko

PfiírÛstek do sbírek
Únor: Díla Josefa M. Sedláka vydaná v R˘mafiovû 

(konec 30. let 20. stol.)
Ulice paralelní s Bartákovou a Sokolovskou, procházející mezi obûma

ãástmi mûstského parku, která se pfied válkou jmenovala Realschul-

gasse podle budovy nûkdej‰ího niÏ‰ího reálného gymnázia (pozdûji

Jednoty) stojící v její centrální ãásti, nese od druhé poloviny ãtyfiicát˘ch

let jméno Julia Sedláka. Tuto osobnost jsme se pokusili pfied nûkolika

lety struãnû pfiiblíÏit v seriálu Kdo byl kdo spoleãnû s dal‰ími zástupci

meziváleãné ãeské men‰iny v R˘mafiovû.

Po válce se dosídlenci pfiihlásili k nûkolika ãlenÛm ãeské men‰iny –

Ferdinandu Bartákovi, Josefu Jelínkovi, Tomá‰i Matûjkovi a Juliu

Sedlákovi, jejichÏ jména dodnes pfiipomínají ãtyfii ulice ve mûstû. Julius

Sedlák reprezentoval jednu z úfiednick˘ch pozic obsazovan˘ch v nû-

mecky mluvícím pohraniãí po vzniku první republiky âechy. Byl po‰-

tovním úfiedníkem a kromû toho piln˘m dopisovatelem ãesk˘ch perio-

dik a také vydavatelem sbírek svého bratra Josefa Marcela Sedláka.

âtyfii sbírky tohoto moravského básníka, vydané vlastním nákladem

Julia Sedláka v R˘mafiovû a v Novém Malínû, pfied krátkou dobou zís-

kalo muzeum do sv˘ch sbírek. Staly se tak aktuálním pfiírÛstkem, kter˘

kromû vlastního básnického obsahu pfiedstavuje i zajímav˘ dokument

aktivity pfiíslu‰níkÛ ãeské men‰iny v R˘mafiovû.

Motivy, které âechy pfiivedly po vzniku âeskoslovenska do vesmûs nû-

meckého pohraniãí, osvûtluje Mgr. Jifií Karel v publikaci Stará Ves
a Îìársk˘ Potok v dûjinách Moravy: „Od roku 1921 se zaãala v regio-

nu formovat pomalu vzrÛstající ãeská men‰ina a dosáhla v prvé fázi 

175 obãanÛ, ktefií zde Ïili a pracovali s 25 342 Nûmci. Jednalo se zatím

pfieváÏnû o státní úfiedníky, Ïelezniãáfie a ãetníky s rodinami. DÛvodÛ

bylo nûkolik. Po válce nebyl dostatek míst pro demobilizované vojáky

vãetnû legionáfiÛ, stát se snaÏil upravit vyhranûné národnostní pomûry

v nûmeck˘ch pohraniãních územích a v‰emoÏnû podporoval osídlence.

Ne v‰ichni odcházeli do pohraniãí z vlasteneck˘ch dÛvodÛ, mnozí vo-

lili ná‰ okres spí‰e ze zvídavosti ãi snahy o poznání nového prostfiedí.“ 

Autor zároveÀ uvádí, Ïe pfiíchod ãesk˘ch úfiedníkÛ na posty dosavad-

ních nûmeck˘ch, ktefií neovládali novou úfiední fieã – ãe‰tinu, vzbuzoval

mezi starousedlíky nevoli. SÏívání obou etnik nebylo bezproblémové;

ãlenové nûmecké majority se cítili ztrátou úfiedních postÛ ukfiivdûni,

ãeská minorita zase vzhledem ke své nepoãetnosti znev˘hodnûna,

o ãemÏ hovofií mimo jiné dopis ãesk˘ch rodiãÛ pro ministerstvo ‰kolství

z roku 1936: „Îijeme tu v R˘mafiovû, mûstû z 98 % nûmeckém, za vel-

mi tûÏk˘ch pomûrÛ. Jsme tu jen rodiny ãesk˘ch státních zamûstnancÛ,

které pfieloÏením úfiedním do R˘mafiova byli nuceni zfiíci se v‰ech v˘-

hod Ïivota dfiívûj‰ího. Plníce zde sluÏbu státu âSR na pomezí nûmec-

kém, byli jsme nuceni zfiíci se moÏnosti vyuÏíti se kulturnû, ve ‰kolách

lidov˘ch i spolcích. Postrádáme jakékoliv moÏnosti uplatniti se politic-

ky v rámci stran a tam se domoci sv˘ch práv ústavních, neb men‰ina

ãeská sotva 200 osob ãítající nestaãí k rozvinutí takové ãinnosti.“

Julius Sedlák pocházel z jihozápadní Moravy. Narodil se 12. 4. 1891

v Nové ¤í‰i nedaleko Telãe. V období mezi obûma svûtov˘mi vál-

kami pÛsobil v R˘mafiovû jako po‰tovní vrchní adjunkt. Franti‰ek

Vychodil v mûstské kronice uvádí, Ïe Sedlák byl rovnûÏ dopisova-

telem fiady periodik, která informoval zejména o pomûrech v po-

hraniãí. Jeho zájem mûl i rozmûr jazykovûdn˘, o nûmÏ svûdãí jeho
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pfiíspûvky ve v˘znamném lingvistickém ãasopise Na‰e fieã. 

Kromû vlastního publikování podporoval básnickou tvorbu svého

mlad‰ího bratra, uãitele a básníka Josefa Marcela Sedláka (1895–1964).

Vlastním nákladem vydal v kritickém období sklonku tfiicát˘ch let nû-

kolik jeho sbírek, napfi. Matka (1937), Domov (1938), Svûtlo Ïivota
(1939), Hvûzdy domova (1940). Poslední jmenovaná sbírka vy‰la

v Olomouci. Do hanácké metropole Julius Sedlák ode‰el po záboru

Sudet. V roce 1939 se jiÏ pod pfiíspûvek v ãasopise Na‰e fieã podepsal

jako „po‰tovní revident v. v.“, tj. ve v˘sluÏbû. Na poãátku ãtyfiicát˘ch let

podlehl v Olomouci tûÏké chorobû.

Pfiíruãní knihovna r˘mafiovského muzea získala ãtyfii sbírky Josefa

Marcela Sedláka, vydané v letech 1937 a 1938. Sbírku Matka vydal

Julius Sedlák 4. kvûtna 1937 ve Frank‰tátû u ·umperka (od roku 1947

Nov˘ Malín), ostatní tfii vy‰ly jeho nákladem v roce 1938 v R˘mafiovû.

První sbírka je vûnována památce zesnulé básníkovy matky. Ve ver‰ích,

které mají podobu modliteb, se autor vrací do „zapadl˘ch let“ a „dût-

sk˘ch snÛ“, v nichÏ byla matka ústfiední postavou. V jeho vzpomínkách

spl˘vá s matkou BoÏí, obrazem ãistoty, moudrosti a útûchy, obûti, náru-

ãe, která chrání pfied zrádn˘m svûtem i nelítostn˘m osudem.

Navazující sbírku Domov ve stejné grafické úpravû vydal Julius Sedlák

v lednu 1938 jiÏ v R˘mafiovû. Stejnû jako pfiedchozí sbírka je exempláfi

autorem vlastnoruãnû podepsán, v tomto pfiípadû s dedikací „Sleãnû

Bertû Buckové na památku (...) M. Boleslav 12. IX. 1939“. Domov pfied-

stavuje druh˘ dominantní námût Sedlákovy poezie, v nûmÏ se intimní

vztah k matce rozvíjí v ‰ir‰í sounáleÏitost s rodn˘m krajem („matefiské

objetí zemû“), s pÛdou, s venkovem, kter˘ zastupují motivy lánÛ, brázd,

klasÛ, „potÛãek, meze, lípa a les“, vesnick˘ kostelík, kapliãka i hfibitov.

Básník se zde opût vrací ve vzpomínkách do dûtství a mládí, opûvuje

hodnotu domova a vyz˘vá k uchování „svatého odkazu pfiedkÛ“.

Dal‰í dvû publikace vydané Juliem Sedlákem roku 1938 v R˘mafiovû

jsou inspirovány osobností Otokara Bfieziny, k nûmuÏ Josef Marcel

Sedlák choval hlubok˘ obdiv. S o generaci star‰ím básníkem, veliká-

nem té doby, udrÏoval pfiátelství jiÏ od studentsk˘ch let a pravidelnû jej

nav‰tûvoval v jeho jaromûfiickém ústraní. Josef Marcel Sedlák vydal ro-

ku 1938 nákladem svého bratra v R˘mafiovû drobn˘ „soukrom˘ tisk pro

své pfiátele“ s názvem PíseÀ Ïivota a podtitulem Památce Otokara
Bfieziny, pfii pfiíleÏitosti 70. v˘roãí Bfiezinova narození. Také exempláfi

této publikace, kter˘ získalo r˘mafiovské muzeum, obsahuje podpis 

autora s vroãením 29. 8. 1957. Vlastní autorÛv text uvádí citace dopisu

Otokara Bfieziny z ledna 1917, jakéhosi pfiátelského pozdravu.

Následuje Sedlákova úvaha o mládí, dûtství i smyslu bolesti a utrpení

v lidském Ïivotû coby projevu vÛle vy‰‰í moci, Prozfietelnosti, „tajem-

ného pofiadatele vûcí“. Sedlák zde rozvíjí dal‰í ze sv˘ch dominantních

motivÛ – víru v Boha.

Poslední publikace Josefa Marcela Sedláka, kterou najdou zájemci

v pfiíruãní knihovnû muzea, je souborem tfií bfiezinovsk˘ch sbírek

Meditace. Obsahuje oddíly Meditace, Gotické sny a Vlny k druhému
bfiehu. Krátké záznamy my‰lenek prvních dvou oddílÛ se vztahují k do-

jmÛm z náv‰tûv u Otokara Bfieziny, ze vzájemn˘ch rozhovorÛ i z ãetby

básníkov˘ch dûl a vyjadfiují hlubok˘ obdiv ke géniovi, v jehoÏ díle vr-

cholí dûdictví celého národa. Tfietí oddíl je pak bezprostfiední reakcí na

Mistrovu smrt. Závûreãn˘ ãtvrt˘ oddíl bez názvu obsahuje úvahy 

o osudu lidstva v rukou boÏského ãi kosmického fiádu.

âtyfii kníÏky vydané nákladem Julia Sedláka, r˘mafiovského po‰tovní-

ho úfiedníka pÛvodem z jihozápadní Moravy, na první pohled souvisejí

se severomoravsk˘m pohraniãím jen formálnû. Na úvodních stranách ãi

v tiráÏi sice najdeme jako místo vydání R˘mafiov (psan˘ jiÏ v roce 1938

ãesky, nikoliv jako Römerstadt), ov‰em zaãteme-li se, zjistíme, Ïe ob-

sah je zcela jiné provenience. Tento nesoulad svûdãí o situaci hrstky ães-

k˘ch obyvatel nûmeckého pohraniãí podobnû jako v˘‰e citovan˘ dopis.

Julius Sedlák vydáním bratrov˘ch sbírek nejen podpofiil ‰ífiení jeho

tvorby, jejíÏ motivy rezonovaly v napjaté atmosféfie pfied vypuknutím

druhé svûtové války obzvlá‰È silnû. Souãasnû se tímto vydavatelsk˘m

ãinem pokusil pfiispût k rozvoji ãeského kulturního Ïivota, jenÏ v po-

hraniãí Ïivofiil. A protoÏe ãesk˘ Ïivel byl v tûchto konãinách pfiítomen

velice krátce (v porovnání s rozvinutou kulturou nûmeckou) a praktic-

ky Ïádnou vlastní tvorbu rozvinout nestihl, musel ji nahradit importem.

ZN, fota: Jana ·tolfová
(Chytil, Jaroslav. Z historie ãeské men‰iny v R˘mafiovû – dopis do
Prahy, nepublikováno; Karel, Jifií. Stará Ves a Îìársk˘ Potok v dûjinách
Moravy, Bruntál 2011; Sedlák, Julius. Vyznati se v ãem. In: Na‰e fieã,
roãník 11 (1927), ãíslo 9; Sedlák, Julius. Plech˘ – neplecha, Na‰e fieã,
roãník 23 (1939), ãíslo 4–5; Vychodil, Franti‰ek. Kronika mûsta
R˘mafiova I. díl.)
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Tipy na nejlep‰í kníÏky pro dûti
Tentokrát jsou na‰e tipy urãeny pro zaãínající ãtenáfie, tedy Ïáky 1. aÏ

3. tfiíd. Dûti v tomto vûku uÏ sice znají písmenka a postupnû zvlád-

nou i ãetbu souvisl˘ch textÛ, ale plynulému ãtení s porozumûním se

teprve uãí. Proto je stále potfieba jim ãíst. Veãerní pfiedãítání zajíma-

vé, pohádkové nebo napínavé kníÏky urãitû neodmítnou a mohou se

pfii nûm s rodiãi klidnû stfiídat. Pokud i v tomto vûku zÛstane kníÏka

pravideln˘m spoleãníkem dítûte, je velká ‰ance, Ïe se z nûj pfiiroze-

nou cestou stane ãtenáfi. âtením si nejen usnadní uãení pravidel jazy-

ka a roz‰ífií slovní zásobu, ale navíc se uÏ nikdy nebude nudit.

KníÏky pro zaãínající ãtenáfie vycházejí v edicích První ãtení, Druhé

ãtení nebo UÏ umím ãíst, âtení pro prvÀáãky a První ãtení s pouãením.

Mají poutavé pfiíbûhy, velká písmena a spoustu krásn˘ch ilustrací.

Ivan Binar: Kráva a dûdeãek
Straãena, která uprchne z rodné pastviny, zabloudí na zahradu dûdeã-

ka Josefa. Ten se jí ujme a láskyplnû o ni peãuje, dokonce se spolu

vydají k mofii. Straãena ale Josefovi uteãe s mlad˘m b˘ãkem. Po ãa-

se se nevdûãnice vrátí a zpÛsobí pozdviÏení...

Alena JeÏková: Dobr˘ svût
Sourozenci Markétka, Mára a Ema Ïijí v malé vesnici na Moravû, je-

jich máma ‰ije deky, táta fiídí kamión. S rodinou proÏíváme kaÏdo-

denní malé vûci, které tvofií dobr˘ svût.

Franti‰ek Skála: Jak Cílek Lídu na‰el
Skvûl˘ fotografick˘ seriál. Bezstarostn˘ chlapík se vydá nav‰tívit

svou pfiítelkyni poustevnici Lídu, a aÏ se vrátí, bude bohat‰í o spous-

tu nov˘ch zku‰eností a pfiátel.

Olga âerná: Z domu a zahrady
Ve velkém starém domû se zahradou Ïijí Matûj a Hanka s rodiãi.

Pozorují pfiírodu v kolobûhu roãních období a zaÏívají vlastnû oby-

ãejné vûci, které se ale v dûtsk˘ch oãích stávají neobyãejn˘mi.

Vratislav Brabenec: V‰ude je stfied svûta
Pohádky o zvífiatech známého básníka a muzikanta bez v˘chovn˘ch do-

poruãení a sloÏit˘ch zápletek, s krásn˘mi ilustracemi Matûje Formana.

Luke Pearson: Hilda a troll, Hilda a pÛlnoãní obr
âíst komiks není úplnû jednoduché, ale s Hildou by to mohly zkusit

i malé dûti. Modrovlasá Hilda Ïije s maminkou na úpatí magické ho-

ry. Je chytrá, zvídavá a má fantazii, takÏe vidí trolly, obry, trpaslíky...

a má parÈáka Vûtvíka.

V‰echny tyto a mnohé dal‰í krásné kníÏky si mÛÏete vypÛjãit v dût-

ském oddûlení r˘mafiovské knihovny. Inspirovat se mÛÏete také v ka-

talogu Nejlep‰í knihy dûtem na stránkách knihovny. 

Petra Klimentová

MÛj ‰álek ãaje

Enid Blytonová: Správná pûtka v Sovím doupûti

V loÀském roce se na Ïádost ãtenáfiÛ na stránky na‰eho ãtrnáctideníku vrátila rubrika MÛj ‰álek ãaje. Autofii pfiíspûvkÛ v ní pfiedstavovali své oblíbené

kníÏky a spisovatele. Letos jsme se rozhodli do rubriky vtáhnout mladé ãtenáfie – Ïáky základní ‰koly a gymnázia. KniÏní trh je obrovsk˘, nabídka lite-

ratury pro dûti a mládeÏ Ïánrovû rozmanitá, a pfiestoÏe ãetbû u dûtí silnû konkurují lákadla televize, internetu a tabletÛ, stále se mezi nimi najdou i zapá-

lení ãtenáfii. Pokud vás zajímá, co dnes dûti vlastnû ãtou, nebo hledáte inspiraci na ãetbu pro vlastní potomky, sledujte na‰i rubriku MÛj ‰álek ãaje.

Kniha britské scenáristky, spisovatelky a uãitelky Enid Blytonové

Správná pûtka v Sovím doupûti je chvílemi detektivka a drama, ale ob-

sahuje i komické pasáÏe. Jmenuje se „Správná pûtka“, protoÏe jejími 

hrdiny je pût kamarádÛ: Georgina (George), Julián, Dick, Anna

a Georgin pes Timothy (Tim). 

Dûti si na zaãátku pfiíbûhu vyjedou na kolech na v˘let, aby si co nejlépe

uÏily velikonoãní prázdniny a hlavnû aby byly spolu. Na v˘letû stanují

u Zeleného jezírka, kde potkají kluka jménem Richard. Ostatním se moc

nezdá, protoÏe se pofiád nûãím chlubí, vym˘‰lí si a lÏe. Pak se ale z no-

vin dozvûdí, Ïe z vûzení utekl zlodûj. S útûkem mu pomáhal pan Rooky,

b˘val˘ bodyguard Richardova otce. Richard na nûj narazí, kdyÏ vychází

z vrat od tety. Rychle ujíÏdí na kole za ostatními kamarády k lesu.

BohuÏel na místû zÛstal jen Dick a Anna, která z vrcholu stromu pozo-

ruje, jestli uÏ nejdou ostatní. JenÏe „kumpáni“ zajmou Dicka v domnûní,

Ïe je to Richard, a odvezou ho pryã. Je‰tûÏe je Anna z vrcholku stromu

sly‰ela, kdyÏ se bavili o tom, kam ho odvezou. Dûti je sledují podle ma-

py a stop pneumatik aÏ do jednoho starého a neobydleného sídla. Pfii zá-

chranû kamaráda je ale objeví majitel domu pan Perton. Rooky pro nûj

pracuje, pozná Richarda a uvûzní i jej. Na‰tûstí jim pomÛÏe kuchafika

Aggie. Richardovi se hrdinsk˘m ãinem podafií uprchnout z kufru auta

a následnû zavolat policii, která nejen osvobodí dûti, ale navíc s jejich po-

mocí najde v domû tajnou komoru, v níÏ se ukr˘vá uprchl˘ vûzeÀ 

i s ukraden˘mi diamanty. „Chlapec se neodváÏil dlouho nahlíÏet do tajné
místnosti, která vznikla v prostoru mezi stûnou pracovny a stûnou chodby.
Zfiejmû ten úkryt vybudovali kdysi pfied lety, kdyÏ ten dÛm stavûli.“
Nakonec v‰e dobfie dopadne a v‰ichni si mohou oddechnout, tedy ales-

poÀ do dal‰ího dûtského dobrodruÏství. 

Tato kniha je doporuãena pro ãtenáfie od 9 let. Mnû se líbila hlavnû pro-

to, Ïe je zábavná, ale v nûkter˘ch ãástech napínavá i dramatická.

(Blytonová, Enid. Správná pûtka v Sovím doupûti. Pfiel. Alena

Peisertová. 3. vyd. Praha: Albatros, 2013. 152 s.)

Anna Chlachulová, 7. A, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1
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Pfiipomínáme si – 70. v˘roãí odsunu a dosídlení pohraniãí

Ludmila Ga‰peráková: Hned druh˘ den jsem se chtûla vrátit domÛ
Do pohraniãí jsem pfiijela na jafie roku 1946.

Bylo mi necel˘ch devatenáct let. Moje star-

‰í sestra mûla kamarádku, která se s manÏe-

lem odstûhovala do Staré Rudné. Bylo jí tam

ale smutno, a tak kdyÏ k nám pfiijeli na do-

volenou, lákala nás do pohraniãí. Îe ve

Svûtlé Hofie, tehdy Lichtvardu, je pfiádelna

lnu, Ïe bychom dostali práci i byt. Byla jsem

uÏ po ‰kole, ve sluÏbû, moje mlad‰í sestra

Vûra zrovna tak, a tak jsme se rozhodly jít

„do svûta“. 

Pocházím ze Strání na Slovácku. Moji mat-

ku Franti‰ku Mlãochovou si pfiivedl do

Strání mÛj otec Jan Knotek z Hané. Matka

byla z pûti sester, nemûla uÏ rodiãe a slouÏi-

la u sedlákÛ. Tam se seznámila s otcem, kte-

r˘ jezdil pracovat k sedlákÛm jako pacholek.

DomÛ se vracel jen o dovolené, o Vánocích.

Pfiivedl si maminku do malého domku, kde

Ïili jeho rodiãe a sestra. V‰ichni bydleli

v jedné jizbû, jedna postel v rohu, druhá

u dvefií a my dûti jsme pak spávaly na peci.

Krásnû hfiála, hlavnû kdyÏ se pekl chleba.

Strání je docela velká vesnice poblíÏ Uherského Brodu, kam jsme

chodili pfies Korytnou a Nivnici. V‰ude se chodilo pû‰ky, aÏ po vál-

ce zaãalo mezi dûdinami jezdit nákladní auto, které obci darovala

UNRRA, a pozdûji autobus. Babiãka s dûdou mûli domek a malé po-

le, na kterém hospodafiili. Pûstovali si brambory a trochu obilí. Moje

matka ale byla v tom malém domku ne‰Èastná, zvlá‰È kdyÏ jí dûda vy-

ãítal, Ïe nepfiinesla Ïádné vûno. Pfiála si odstûhovat se jinam. Chvíli

jsme bydleli v podnájmu u znám˘ch a nakonec si rodiãe postavili

vlastní domek. Pamatuji si, jak jsme jako malé dûti pomáhaly dûlat

cihly – kotovice. Nakopala se hlína, smíchala s jeãn˘mi plevami, na-

‰lapala do dfievûné formy a hotové cihly se pak skládaly do pyrami-

dy, aby proschly. Z toho si rodiãe postavili nízk˘ domek na konci dû-

diny, v ulici smûrem na Korytnou.

Otec pfies léto jezdil s partou chlapÛ do Rakouska na Ïnû. Cestou

zpátky domÛ se zastavovali ve vesnicích, kde Ïnû teprve zaãínaly,

a tam si je‰tû pfiivydûlávali. Matka jezdila s ním a nás hlídala otcova

sestra. Kromû toho rodiãe hospodafiili na pronajatém obecním poli

a chovali kozy, králíky a slepice. Moje star‰í sestra a bratr chodili

pracovat do sklárny v Kvûtné, osadû asi pÛlhodinu pû‰ky od Strání.

Matka jim kaÏd˘ den vafiila obûd, protoÏe ve sklárnû nebyla Ïádná jí-

delna, a nosila jim ho v ko‰íku. V zimû se ko‰ík musel dobfie obalit

ruãníkem, aby jídlo nevychladlo, a pfiinést pfiesnû na ãas, protoÏe pfie-

stávka na obûd trvala jen pÛl hodiny.

Já jsem se narodila jako tfietí dítû, dohromady nás bylo osm souro-

zencÛ, ale jeden bratr je‰tû jako mal˘ zemfiel. Vychodila jsem obec-

nou ‰kolu ve Strání a po osmileté docházce jsem nastoupila do sluÏ-

by. Na mû‰Èanku do Uherského Brodu se dostal málokdo, jen dûti

z rodin, které si to mohly dovolit. 

Bûhem války jsem opatrovala dûti obchodníkÛ v Nivnici a pak u fiez-

níka ve Strání. Tam jsem taky zaÏila pfiechod fronty. Bylo to dost dra-

matické. U nás doma byli ubytovaní dva nûmeãtí vojáci, jeden vese-

l˘ a druh˘ spí‰ zádumãiv˘, mlãenliv˘, ale oba byli slu‰ní. KdyÏ se

blíÏili ze Slovenska Rusové, Nûmci se vytratili. Rusové vtrhli do dû-

diny kolem páté odpoledne. Nûkolik NûmcÛ se schovalo ve vûÏi kos-

tela a ve chvíli, kdy Rusové zavolali mého otce a na‰e sousedy, aby

jim pomohli odtlaãit na ná‰ dvÛr dûlo, zaãali na nû Nûmci pálit z vû-

Ïe. Nejvíc to schytal jeden Rus, stfiepina zasáhla i mého otce a mého

kamaráda Janka Chromka.

Lidi ve vesnici Rusy vítali, ãastovali je slivovicí, ti se opili a na noc

zÛstali spát ve staveních. Nûmci mezitím obsadili kopce kolem dûdi-

ny. Na druh˘ den ráno pro mû pfii‰la sestra, Ïe musíme sehnat dokto-

ra, protoÏe otec je zranûn˘. ·li jsme k ChromkÛm a najednou jsme

sly‰eli hrozn˘ dupot. Nûmci zaútoãili. Sedûli jsme v kuchyni a ne-

mohli jsme se hnout. Pfiibûhl zvenãí kluk a povídal nám, jak to ven-

ku stra‰nû vypadá. Za chvíli pfii‰el dovnitfi nûmeck˘ voják, poloÏil si

flintu, zapálil si cigaretu a ptal se nás na Janka, kter˘ tam leÏel s po-

Strání, asi 1942, zleva Vûra Knotková,
Stanislav a Jan Chromkovi, Ludmila Knotková Se sestrou Vûrou ve Svûtlé Hofie

Ludmila Knotková (druhá zleva) s pfiáteli, ktefií pracovali v pfiádelnû
ve Svûtlé Hofie

Pfied domkem v Horním Mûstû, vlevo manÏelé Ga‰perákovi, vedle pa-
ní Pavelková a její dcery
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ranûnou nohou. Pak Nûmec zase vy‰el ven a hned stfiílel. To trvalo aÏ

do odpoledne. Teprve pak jsme se mohli jít podívat, kde je otec. KdyÏ

jsme ho na‰li, schovali jsme se do chladírny u fiezníka. To byla velká

betonová místnost. Bylo nás tam padesát. Nad námi chodili Rusové,

ale nechali nás na pokoji. Fronta se pfies nás pfiesouvala asi ãtrnáct

dnÛ, dokud Rusové nevytlaãili Nûmce dál k Hané.

Po válce jsem je‰tû krátce zÛstala ve Strání a pak pfii‰la nabídka ses-

tfiiny kamarádky jít za prací do pohraniãí. Odjely jsme se sestrou

Vûrou a dal‰ími dvûma dûvãaty vlakem. U Doma‰ova jsem uvidûla

lesem zarostlé vysoké skály a vylekala jsem se, kam to jedeme.

Jakmile jsme pfiijely do Svûtlé Hory, ubytovali nás na svobodárnû. Na

jedné stranû ubytovny bydleli kluci a na druhé my. Na druh˘ den

jsme museli jet do Bruntálu pfiihlásit se na úfiadû. Tam se mi vÛbec

nelíbilo a fiíkala jsem si, Ïe kdyby jel hned vlak zpátky, tak odjedu do-

mÛ. Ale brzy jsme se ve Svûtlé Hofie seznámili s dal‰ími mlad˘mi lid-

mi a pomalu jsme si zvykali.

Ve svobodárnû bydlely i samotné nûmecké matky s dûtmi, bez muÏÛ.

V pfiádelnû pracovaly také jepti‰ky, které bydlely ve vilce na samotû

mezi Svûtlou Horou a Starou Vodou. I ve Svûtlé Hofie se objevili zla-

tokopové, ktefií obydleli domek po Nûmcích, napakovali se a po krát-

ké dobû zase ode‰li. Jedna moje známá mi uka-

zovala, co v‰echno na‰li v domû po Nûmcích

schovaného – porcelán, loÏní prádlo, ubrusy, ce-

lou v˘bavu. V dobû, kdy mûla pfiádelna dovole-

nou a my jsme byli pryã, pofiádal se prodej ná-

bytku z opu‰tûn˘ch domÛ.

Ve Svûtlé jsem potkala svého budoucího manÏe-

la Vincence Ga‰peráka. Pocházel z Rakové na

Slovensku, odkud se ãasto jezdilo za prací do

Ostravy, do dolÛ. Je‰tû s jedním kamarádem pfii-

jel z Ostravy do Svûtlé Hory a nastoupil také do

pfiádelny. Zaãal úplnû od píky. Nejdfiív pracoval

v kotelnû jako topiã, pak se vy‰kolil na mistra

a nakonec na vedoucího. Moje kamarádka mû 

upozornila, Ïe po mû pokukuje. Zaãali jsme se

pfiátelit, kaÏdou sobotu jsme chodívali do hos-

pÛdky ve Staré Vodû a tanãili jsme u gramofonu.

Chodili jsme taky na plesy a masopustní zábavy.

Byli jsme mladí, druÏili jsme se mezi sebou a dû-

lali jsme nejrÛznûj‰í legrace.

Vdávala jsem se v kostele v Andûlské Hofie – oddával nás faráfi

z Kvûtné, pater Olejník. KdyÏ byl mÛj manÏel na vojnû, bydlela jsem

se sestrou. Pak jsme dostali byt v ãinÏáku a nakonec jsme se nastû-

hovali do domku. Ve Svûtlé Hofie se nám narodily v‰echny ãtyfii dû-

ti, dva chlapci a dvû dcery. První syn ale tûÏce onemocnûl a je‰tû ani

ne roãní zemfiel. SnaÏili jsme se ho vyléãit, ale doktofii nám nedávali

Ïádné nadûje. Po válce je‰tû nebyla lékafiská péãe tak dobrá. Zemfiel

na Slovensku a je tam i pohfiben˘.

KdyÏ se narodila nejmlad‰í dcera Jarka, to bylo v roce 1953, stûho-

vali jsme se ze Svûtlé Hory do Jifiíkova. MÛj manÏel dostal místo ve-

doucího jifiíkovské tírny lnu. Pamatuji si na cestu tam; jela jsem sa-

ma s ‰oférem náklaìáku, s tfiímûsíãním dûckem v náruãí. A ten ‰ofér

se mû ptal: „Kam se to stûhujete, vÏdyÈ tam dávají li‰ky dobrou noc?“

V Jifiíkovû jsme bydleli v domku hned u kostela. ManÏel mûl pfiímo

v domû kanceláfi. Jifiíkov b˘val v zimû odfiíznut˘ od svûta. Hned

v kopci, po kterém se sjíÏdí ke kostelu, byla taková závûj, Ïe se ne-

dalo po silnici projet. Sotva ji prohrnuli, hned tam byla závûj zas.

Sedláci, ktefií v tom místû bydleli, museli do stodoly chodit tunelem.

Ve vesnici vedle sebe bydleli lidé z nejrÛznûj‰ích koutÛ, v jednom

domû Hanáci, v dal‰ím rumun‰tí Slováci. KdyÏ byla nûjaká zábava,

uÏ se chystala rvaãka. ·li jsme na silvestrovskou oslavu a kolem pÛl-

noci mi mÛj muÏ fiíká: „Pojìme domÛ, nûco se chystá.“ A za chvilku

se opravdu zhaslo, nûkdo zamkl dvefie a zaãala bitka. V‰ichni se pra-

li, lítaly Ïidle. Ani se nemohli v té tmû poznat. Jakmile se rozsvítilo,

jeden leÏel na druhém a Ïenská volá: „Táto, nebij ho, vÏdyÈ je to tvÛj

syn!“

Pfii práci na vrátku v Geologickém prÛzkumu

Ludmila s dcerou
S manÏelem na náv‰tûvû v Rakové,
Ludmila v místním kroji

Ludmila Ga‰peráková (vlevo) pfii pofiádání sáÀkafisk˘ch závodÛ
v Horním Mûstû Vincenc Ga‰perák (vlevo) s krojovan˘m prÛvodem v Horním Mûstû

-03-2017  8.2.2017 13:45  Stránka 19



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT3/2017

20

V Jifiíkovû nebyl Ïádn˘ obchod, takÏe nakupovat jsme museli chodit

jinam. Jednou v zimû jsem se nechala pfiemluvit od manÏelky míst-

ního ãetníka, aÈ s ní jedu do Olomouce na nucen˘ v˘sek pro maso.

Vy‰ly jsme brzo ráno, je‰tû pfii mûsíãku, na bûÏkách do Huzové a od-

tamtud autobusem do Olomouce. KdyÏ jsem ale vidûla to maso...

Koupila jsem ho sotva kilo. DomÛ jsme se vrátily aÏ odpoledne,

z Huzové jsme ‰ly zase na lyÏích a bofiily jsme se do snûhu. Pak jsem

si fiíkala, Ïe jsem cel˘ den ztratila kvÛli kilu masa.

V Jifiíkovû jsme zÛstali dva roky. JenÏe pak tírna vyhofiela. Tehdy ne-

byla v provozech tak pfiísná bezpeãnostní pravidla. MÛj muÏ chtûl,

aby se elektrické vedení vedlo ve zdi, ale tam bylo v‰ude povrchové

vedení, a jak byl ve vzduchu lnûn˘ prach, zfiejmû to chytlo. ManÏel se

potom chtûl vrátit na Slovensko, ale okresní úfiad ho nechtûl pustit,

a tak jsme se znova stûhovali – do Horního Mûsta. ManÏel mûl pak na

starosti dodávky lnu od sedlákÛ v okolních vesnicích, objíÏdûl je na

motorce, dával jim pokyny, kdy mají zaãít sklízet, a vykupoval od

nich len. Pfii tûch cestách na motorce si ale po‰kodil oãi a musel jít na

operaci sítnice. Potom dostal místo tajemníka, matrikáfie a církevního

poradce na místním národním v˘boru. Mûl na starosti vítání dûtí, svat-

by a podobnû. Tuto funkci vykonával aÏ do odchodu do dÛchodu.

V Horním Mûstû jsme nejprve bydleli v malém star‰ím domku nedaleko

obecního úfiadu a pozdûji se uvolnil vût‰í dÛm poblíÏ kostela. Nûkolik let

s námi v pfiízemní svûtnici bydlela „na doÏití“ paní Pavelková. DÛm

jsme nakonec od obce odkoupili a bydlím v nûm dodnes.

V dobû, kdy na‰e dûti zaãaly chodit do ‰kolky, dostala jsem práci

v Geologickém prÛzkumu, kter˘ v Horním Mûstû teprve zaãínal.

Nejdfiív jsem chodila s mûfiiãi a pak jsem na jámû Jaromír obsluho-

vala vzduchov˘ vrátek – tûÏní stroj. Pak jsem pracovala je‰tû na

Nové jámû, dohromady sedm let. Nûkdy byly pfii hloubení problémy;

jednou se v pÛli cesty dolÛ horník zachytil o rám a málem vypadl, po-

druhé se ‰patnû navíjelo lano a chlapy to vytáhlo moc vysoko do vû-

Ïe, jindy zase ‰patnû fungovaly brzdy. KdyÏ se hloubilo první patro,

narazili chlapi na starou ‰tolu a chodbu zalila voda a bahno. Taktak

Ïe dobûhli k vrátku a vytáhli je nahoru. KdyÏ tûÏba skonãila, dûko-

vala jsem Bohu, Ïe se nikdy nic váÏného nestalo.

Z prÛzkumu jsem nastoupila na hornomûstsk˘ státní statek. Chvíli

jsem pracovala v rostlinné v˘robû, potom v teletníku a nakonec jsem

vafiila pro zamûstnance statku jako pomocná kuchafika. V dÛchodu

jsem je‰tû vypomáhala v kuchyni ‰kolní druÏiny.

Horní Mûsto vypadalo jinak neÏ dnes. Úplnû poprvé jsem ho uvidû-

la z dálky cestou do Jifiíkova. Tehdy jsem si fiíkala, co je to za staro-

bylé mûsto. Dokud tu byly podniky – Brokát, Státní statek,

Geologick˘ prÛzkum – jezdili sem za prací i lidé z R˘mafiova, pfii‰li

sem horníci ze Zlat˘ch Hor. Bylo tu kino, mlékárna, fieznictví. Obec

se snaÏila opravovat chodníky, pofiádala zábavy. MÛj manÏel byl

funkcionáfiem Svazarmu, vedl druÏstvo házené a mûl na starosti ve‰-

ker˘ spoleãensk˘ a kulturní Ïivot v obci. Byl víc pryã neÏ doma.

Do pohraniãí jsme ‰li, protoÏe to byla moÏnost podívat se do svûta.

V prvním momentû se mi tady nelíbilo, kdyby jel hned vlak zpátky,

byla bych odjela. Ale pak uÏ jsem si zvykla. Dostala jsem nedávno

pfiíleÏitost pfiestûhovat se do rodné vesnice, do domu s peãovatelskou

sluÏbou ve Strání, ale rozmyslela jsem si to. Chtûla jsem zÛstat tady,

kde Ïijí moje dûti. Syn i obû dcery se v pohraniãí usadili, syn

v R˘mafiovû, star‰í dcera v Moravském Berounû a mlad‰í v Krnovû.

Mám dnes ‰est vnouãat a ãtyfii pravnouãata. Chci jim zÛstat nablízku.

(Z vyprávûní Ludmily Ga‰perákové zpracovala ZN.)

Na náv‰tûvû ve Strání, Ludmila a její rodiãe (uprostfied skupinky),
sestry s rodinami Fota: archiv L. Ga‰perákové

Organizace a spolky

Divadlo Mahen v R˘mafiovû nekonãí
VáÏení pfiíznivci divadla Mahen, jistû jste zaznamenali, Ïe v roce 2016

spolek Mahen nenastudoval Ïádnou hru pro dospûlé diváky ani po-

hádku pro dûti, jak to b˘valo léta dobr˘m zvykem. Vedoucí divadla

Mahen a jeho reÏisérka Hana Vystrãilová ukonãila koncem loÀského

roku v tomto spolku svoji ãinnost. V divadle zaãínala v roce 1969 ja-

ko hereãka. Hrála v 18 hrách. V roce 1989 pfievzala po Ing. Jifiím

Dr‰Èákovi reÏii a vedení spolku. Do roku 2015 reÏírovala 44 her, z to-

ho 13 pohádek pro dûti. ZároveÀ s ní ukonãil ãinnost v Mahenu hu-

debník a zvukafi Jifií Vystrãil. Jedenatfiicet let skládal scénickou hud-

bu, vytváfiel hudební efekty k hrám a písniãky do pohádek.

V roce 2016 ukonãila svoji divadelní kariéru i dlouholetá hereãka

a protagonistka divadla Mahen paní Vlastimila Vykrutíková. Do

spolku pfii‰la v roce 1954 a do roku 2015 ztvárnila rÛzné postavy váÏ-

Vlastimila Vykrutíková a Pavel Kon‰tack˘ – Paní Savageová v roz-
pacích, 2009 (v pozadí Jana Stehlíková a Vratislav Koneãn˘) Hana a Jifií Vystrãilovi pfii reÏii hry Na správné adrese, 2015
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ného i veselého charakteru v 50 hrách. Diváci ji mohli vidût napfií-

klad ve hfie Zvíkovsk˘ rará‰ek, Slamûn˘ klobouk, v pfiírodním pfied-

stavení Sen noci svatojánské, tehdy v reÏii zakladatele divadla Ing.

ZdeÀka Dr‰Èáka. Dále to byli Dva muÏi v ‰achu, Dívãí válka, Veselé
paniãky windsorské, v˘borná hra Podivná paní Savageová, kde si za-

hrála hlavní roli po boku Pavla Hejska, Vratislava Koneãného, Ireny

Havlanové, Radky Kolárikové, Ivany Charvátové, Heleny Papajové,

Pavla Kon‰tackého, Jifiího Koneãného a Pavlíny Zieglerové.

Poãátkem leto‰ního roku konãí ve spolku svoji hereckou ãinnost ta-

ké Ing. Pavel Hejsek. Do divadla pfii‰el v roce 1984, kde si tehdy pod

reÏijním vedením Ing. Jifiího Dr‰Èáka zahrál ve v˘pravné hfie

Vítûzslava Nezvala Dnes je‰tû zapadá slunce nad Atlantidou. Pozdûji

to byly dal‰í inscenace, napfi. Nejkrásnûj‰í válka jiÏ v reÏii Hany

Vystrãilové, scénicky nároãná hra J. Voskovce a J. Wericha Kat a blá-
zen, která se hrála k 50. v˘roãí zaloÏení Divadla Mahen, dále

Podivná paní Savageová a v neposlední fiadû hra Veselé paniãky
windsorské od W. Shakespeara, kterou reÏíroval a v níÏ zároveÀ hrál

hlavní roli Falstafa. V Mahenu úãinkoval v 18 hrách. 

V divadle letos konãí i Miroslav Havelka. Do spolku pfii‰el v roce

1994 jako kulisák, bedÀák a opo-

náfi. Za 21 let pÛsobení v divadle

vyrobil a opravil mnoho kulis

a vytvofiil scény do 39 divadel-

ních her a pohádek.

Upfiímnû jmenovan˘m kolegÛm

dûkuji za dlouholetou práci a he-

recké v˘kony, které byly mnohdy

na profesionální úrovni. Podûko-

vání patfií i v‰em ostatním her-

cÛm, ktefií se mnou v Mahenu lé-

ta pÛsobili, dûkuji i v‰em tûm,

ktefií jsou v divadle neménû po-

tfiební – osvûtlovaãÛm, nápovûdû,

inspicientÛm, pokladním, biletáfi-

kám a v neposlední

fiadû ‰atnáfikám.

Spolku Mahen se ny-

ní naskytla ‰ance vrá-

tit se zpût do pÛvodní

budovy na Divadelní

ulici, která se mûla

bourat, ale která se

má v leto‰ním roce

snahou novû zaloÏené

spoleãnosti Mûstské

divadlo R˘mafiov ote-

vírat a opût slouÏit pÛ-

vodnímu úãelu. Pfieji

MD R˘mafiov, aby se

zámûr zdafiil, a nové-

mu vedení Divad-

la Mahen hodnû elá-

nu. Novému reÏiséru

ZdeÀku Vodiãkovi,

kter˘ v roce 2003 re-

Ïíroval hru Peklo
v hotelu Westminster,

pfieji do dal‰ích let

pevné nervy, hodnû

dobr˘ch her a velkou

pfiízeÀ divákÛ, jak to-

mu bylo do dne‰ka.

Bylo mi s vámi dobfie

a troufám si fiíci, Ïe

jsem mezi vámi za ta

léta na‰la dobré pfiátele a spolehlivé kamarády. Nyní je na vás v‰ech,

jak daleko tu divadelní káru dotlaãíte.

Fota a text: Hana VystrãilováMiroslav Havelka, kulisák, 2015

Helena Papajová a Pavel Hejsek ve hfie
Veselé paniãky windsorské

âtrnáct˘ spoleãensk˘ ples Diakonie âCE – stfiediska v R˘mafiovû
V pátek 20. ledna probûhl ve velkém sále SVâ

R˘mafiov jiÏ ãtrnáct˘ v˘roãní ples Diakonie âCE

– stfiediska v R˘mafiovû. K tanci a poslechu hrá-

la osvûdãená populární skupina Alternativa, ples

zpestfiilo pfiedtanãení studentÛ r˘mafiovsk˘ch

stfiedních ‰kol pod vedením taneãních mistrÛ Libora Sobka a Veroniky

¤íhové a vystoupení klientÛ sociálnû terapeutické dílny Bufiinka pod

vedením Zuzany ·tefelové. Závûr pak patfiil skupinû orientálních tancÛ

Neila, která pÛsobí pfii SVâ R˘mafiov pod vedením Lucie La‰tÛvkové.

Samozfiejmostí bylo v˘teãné obãerstvení a více neÏ bohatá tombola.

Velice nás tû‰í, Ïe mezi r˘mafiovskou vefiejností i nadále pfietrvává o tu-

to reprezentativní akci zájem, coÏ se pfiíznivû

projevuje nejen na úãasti, ale i na finanãním v˘-

tûÏku plesu. Peníze budou pouÏity na zkvalitnûní

ãinnosti stfiediska.

Srdeãnû proto dûkujeme v‰em lidem, ktefií na

ples pfii‰li a podpofiili dobrou vûc, stejnû jako tûm, kdo se podíleli na za-

ji‰tûní hladkého prÛbûhu plesu, hlavnû na‰im obûtav˘m dobrovolní-

kÛm, zamûstnancÛm Diakonie âCE – stfiediska v R˘mafiovû a dobro-

voln˘m hasiãÛm R˘mafiov. Také bychom touto cestou chtûli podûkovat

podnikatelÛm i drobn˘m dárcÛm, ktefií pfiispûli vûcn˘mi i jin˘mi dary

do v˘herního losování lístkÛ. Fota a text: Ilona Nyíri

Získejte svÛj první rybáfisk˘ lístek!
V sobotu 25. února se uskuteãní ‰kolení nov˘ch rybáfiÛ a o t˘den po-

zdûji, 4. bfiezna, bude ukonãeno absolvováním závûreãné zkou‰ky.

Oba termíny zaãínají v 8:00 v Rybáfiském domû v R˘mafiovû na

Podolské ulici.

Zájemci o ‰kolení pfiinesou fiádnû vyplnûnou pfiihlá‰ku, kterou získa-

jí kaÏdé úter˘ a ãtvrtek na v˘dejním místû v R˘mafiovû na Jesenické

ulici ã. 35 v dobû od 15:00 do 18:00 (Stanislav Ma‰ek).

V budovû ·kolní jídelny na ulici 1. máje v R˘mafiovû se pro v‰echny

ãleny âeského rybáfiského svazu, z. s., místní organizace R˘mafiov,

koná v sobotu 11. bfiezna v 8:00 v˘roãní ãlenská schÛze MO

R˘mafiov, na kterou zve celou ãlenskou základnu v˘bor âRS, z. s.,

MO R˘mafiov.  Za âRS, z. s., MO R˘mafiov Vojtûch Zábransk˘
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Klub ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov – Kalendáfi akcí 2017

Akce jin˘ch odborÛ:
22. 4. Po stopách Eskymo Welzla (5, 10, 15, 25, 50 km)

20. 5. Krnovská 50 (4, 15, 25, 50)

16.–19. 11. Poslední puch˘fi – Buãovice

31. 12. V̆ stup na Stránsk˘ vrch

Stfiedeãní vycházky mohou b˘t pfii nepfiízni

poãasí pfiesunuty, je tfieba sledovat v˘vûsku

nebo se telefonicky dotázat vedoucí vycház-

ky (Boxanová: 739 982 522, Mácová:

721 424 862).

V listopadu se sejdeme ve sklípku U Chlachuly na zakonãení turis-

tické sezóny – bude vyvû‰eno ve skfiíÀce! J. Mácová, KâT R˘mafiov

Osadní v˘bory informují

Historicky první v˘stava v ondfiejovské kolibû
Ondfiejovská koliba slouÏí místním i pfiespolním od roku 1962 pfiedev‰ím ke
spoleãensk˘m akcím v letní sezónû. V sobotu 28. ledna se její interiér na je-
den den promûnil ve v˘stavní sál.
Osadní v˘bor Ondfiejov pod vedením AneÏky Továrkové zorganizoval

historicky první v˘stavu v ondfiejovské kolibû. Své obrazy zde pfied-

stavily matka s dcerou – Irena a Ludmila Ondra‰íkovy, fotografie pre-

zentovala Martina Klime‰ová. V̆ stava byla jednodenní. VernisáÏ se

uskuteãnila v 16 hodin za úãasti asi tfií desítek náv‰tûvníkÛ. 

Obrazy Ludmily Ondra‰íkové nejsou místním neznámé. Ukázku

z poslední kolekce olejomaleb ztvárÀujících jesenickou krajinu moh-

li spatfiit náv‰tûvníci r˘mafiovské kavárny NC café do konce leto‰ní-

ho ledna. Naproti tomu Irena Ondra‰íková své obrazy vytvofiené ‰tût-

cem ãi malífiskou ‰pachtlí vystavila poprvé. PfiibliÏují kouzelná zá-

koutí v okolí Ondfiejova, kde autorka strávila kus svého Ïivota.

Nostalgick˘ podzim i zádumãivá zima pÛsobí na vnímavého diváka

uklidÀujícím dojmem.

„Malování jsem se v mládí vûnovala ãasto, ale postupnû jsem je 
opustila. Asi pfied dvûma lety jsem se k obrazÛm opût vrátila. Jezdím
na kurzy Serafinu, kde se uãíme základy malby a kresby, práce s tuÏ-
kou, malbu ‰tûtcem pomocí akrylov˘ch nebo olejov˘ch barev. Maluji
hlavnû akrylem nejen podle pfiedloh své kamarádky, fotografky

Ondfiejovská koliba se poprvé v historii promûnila v malou v˘stavní síÀ

Autorky v˘stavy, zleva fotografka Martina Klime‰ová, malífiky
Ludmila a Irena Ondra‰íkovy
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Z okolních obcí a mûst

Starovesk˘ karneval
JiÏ tradiãnû pofiádá ‰koliãka ve Staré Vsi koncem ledna svÛj karne-

val. Nejinak tomu bylo i letos. Do slavnostnû vyzdobeného kina

proudily 28. ledna po obûdû davy masek v doprovodu rodiãÛ a pfií-

buzenstva. V kinû uÏ na nû netrpûlivû ãekaly místní dûti a Ïáãci

z hudebního krouÏku. Pfiipravili si pod vedením paní uãitelky

Mirky ·tûpánové skvûlé karaoke doplnûné zpûvem a hrou na flétny.

Zvlá‰tû rádi bychom vyzdvihli neb˘val˘ v˘kon Adély Sámelové

a Venduly Sochorové. Ostatní dûti pfiidaly ke zpûvu je‰tû krásn˘ ta-

nec, do kterého se postupnû zapojovaly dal‰í a dal‰í masky.

Nejpoãetnûj‰í skupinou byly opût princezny, dvorní dámy, víly

a jiné krasavice. Kluci letos upfiednostÀovali stra‰idelné kost˘my

– ãerty, spidermany, zombíky, ãarodûje, upíry a jinou havûÈ.

Nechybûla roztomilá zvífiátka a tentokrát se objevilo i docela dost

masek pfiipomínajících nûkteré profese: tfieba malí kuchafiíci, ha-

siãi, vojáci, paní doktorka, ãí‰ník nebo montéfii.

Kromû tance byly pro úãastníky pfiipraveny zajímavé soutûÏe, Ïidliã-

kovaná, hra s padákem a posílání balónkÛ. Pak pfii‰la na fiadu prome-

náda masek a hodnocení poroty, která nemûla vÛbec lehk˘ úkol, pro-

toÏe v‰echny masky byly nádherné a jedineãné. Po dlouhém rokování

nakonec zvítûzili malí kuchafiíci, vesel˘ klaun, kvûtinová víla, japon-

ská gej‰a, elegantní ãertice nebo smutn˘ upír. A kdo nezískal dárkov˘

hrníãek pfii vyhodnocování masek, dostalo se na nûj zcela urãitû

v tombole. KaÏd˘, kdo si koupil los, vyhrál nûkterou ze 160 cen, kte-

ré vzornû a svûdomitû pfiipravovala paní uãitelka ·tûpánka StaÀková.

Hudba krásnû hrála a k v‰eobecné spokojenosti nechybûly ani zákus-

ky, dobroty a pití v bufetu, kde prodávaly usmûvavé víly ze ‰kolní

kuchynû. Prostû bylo fajn! A za rok pfiijìte zase. 

Fota a text: Eva StaÀková, Z· a M· Stará Ves

Martiny Klime‰ové, ale také obrazy z dovolené, napfiíklad z âerné
Hory, Makarské riviéry, kam jsme zajíÏdûli s r˘mafiovskou kalaneti-
kou. Ke kaÏdému místu, které maluji, mám osobit˘ vztah, a podle to-
ho pak vznikne urãitá kresba – náladovka. Dle mínûní rodiny maluji
spí‰e ‚po‰tovní známky‘ o rozmûrech maximálnû 40 x 40 cm, to Lída
maluje obrazy mnohem vût‰í,“ sdûlila krátce po vernisáÏi Irena

Ondra‰íková.

Kromû ní a její dcery Ludmily, která uÏ má za sebou deset v˘stav a na

dal‰í v Brnû, Praze a v jiÏních âechách se pfiipravuje, se ondfiejovské

v˘stavy zúãastnila také fotografka Martina Klime‰ová, která se foto-

grafii vûnuje asi ‰est let v˘hradnû ze záliby. „Je to moje úplnû první
v˘stava. Fotografuji obyãejn˘m Olympusem, nevlastním Ïádnou 
zrcadlovku. SnaÏím se zachytit lidi i pfiírodu. Ale fotografie lidí se
mnû zatím je‰tû nedafií tak, jak bych si pfiála. KdeÏto pfiíroda, ta mi
nikam neuteãe. Impulsem k focení bylo zfiejmû zachycení neopakova-
teln˘ch siln˘ch okamÏikÛ. A moÏná i to, jak rychle ãlovûku Ïivot utí-
ká. Chce jej zastavit a prostfiednictvím snímkÛ uchovat vzpomínky na
pûkné chvilky,“ svûfiila se Martina Klime‰ová. Obdivuje práci obou vystavujících kolegyÀ: „Obrazy obou jsou velmi zdafiilé, sílu oka-

mÏiku opravdu vystihly s osobit˘m pohledem a citem. Za mû v‰echnu
práci odvede fotoaparát,“ dodala skromnû Martina Klime‰ová.

V závûru oficiální ãásti vernisáÏe darovala Irena Ondra‰íková pfied-

sedkyni Osadního v˘boru Ondfiejov AneÏce Továrkové svÛj obraz

kaple svaté Anny: „Vûnuji tento obrázek AneÏce Továrkové za pfiízeÀ
a za to, Ïe v nás podnítila touhu tuto v˘stavu uspofiádat.“
V̆ stava na kolibû je jedním z mnoha poãinÛ, které pro obyvatele

Ondfiejova osadní v˘bor pofiádá. KaÏdoroãnû se koná pouÈ v kapli sv.

Anny, oblíbené dûtské dny, letní podveãery se soutûÏí v pojídání

‰vestkov˘ch knedlíkÛ nebo ‰tûdroveãerní zpívání u vánoãního stro-

mu. Pfii tom loÀském zaznûla i krátká pfiímluva dûkana Franti‰ka

Zehnala a osadní v˘bor rozdal úãastníkÛm ‰edesát pamûtních mincí,

jeÏ jsou podle slov AneÏky Továrkové neopakovateln˘m originálem.

V̆ stavu obrazÛ Ludmily a Ireny Ondra‰íkov˘ch a fotografií Martiny

Klime‰ové mohou náv‰tûvníci zhlédnout do 28. února také v galerii

U Stromu poznání v Mûstské knihovnû R˘mafiov. JiKo

AneÏka Továrková pfiebírá od Ireny Ondra‰íkové obraz kapliãky sv. Anny

Zpívání u vánoãního stromu se poprvé zúãastnil také dûkan Franti‰ek
Zehnal, na fotu je pamûtní mince 
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Charita sv. Martina v Malé Morávce zakoupila pro potfieby Charitní pÛjãov-
ny zdravotnick˘ch a kompenzaãních pomÛcek tfii nové oxygenerátory – kys-
líkové koncentrátory. Nákup tûchto zdravotnick˘ch pomÛcek podpofiil V˘bor
dobré vÛle – Nadace Olgy Havlové. 
Oxygenerátor je elektronicky fiízen˘ pfiístroj, kter˘ dodává vysoce

koncentrovan˘ kyslík pfiímo pfies nosní kanylu nebo masku. Pfiístroj

je vhodn˘ pro terapii u pacientÛ s funkãními dechov˘mi potíÏemi, 

onemocnûním plic, prÛdu‰ek a srdce, dále pro terapii zhoubn˘ch ná-

dorÛ nebo pfii poruchách spánku, nechutenství ãi bolestech hlavy.

Sklad na‰í pÛjãovny se nachází ve Svûtlé Hofie. Zájemci mohou kon-

taktovat Alenu Fialovou na telefonním ãísle 731 077 270.

Katefiina Babi‰ová
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Nové kyslíkové koncentrátory jsou k zapÛjãení nemocn˘m

Tfiíkrálová sbírka je ukonãena a její v˘tûÏek spoãítán. V bruntálském

a r˘mafiovském regionu se letos do sbírky zapojilo pfiibliÏnû 200 dobro-

volníkÛ, koledníkÛ a vedoucích skupinek, ktefií byli ochotni i v extrém-

nû mraziv˘ch podmínkách trpûlivû nav‰tûvovat domácnosti a prosit za

potfiebné. Podûkování smûfiuje do v‰ech obcí, dospûl˘m za ochotu a na-

sazení, dûtem za dobrou náladu a vytrvalost.

Celkem se na území Charity sv. Martina (Bruntálsko a R˘mafiovsko)

podafiilo vybrat 338 337 korun. 65 % z této celkové ãástky, tedy zhruba

220 000 korun, pomÛÏe pfiímo Charitû sv. Martina, konkrétnû provozu

peãovatelské sluÏby (registrované od kvûtna 2016) a vzniku nové sluÏ-

by domácí péãe (terénní zdravotnické péãe v domácnostech), která by-

la zahájena v lednu 2017. Dal‰ích 15 % v˘nosu sbírky pfiipadá na pro-

jekty diecézních charit, 10 % je vûnováno na humanitární pomoc v za-

hraniãí (letos pfiedev‰ím na Ukrajinû), 5 % v˘nosu pfiipadá na podporu

projektÛ Charity âeská republika a 5 % je v souladu se zákonem urãe-

no na reÏie sbírky.  Celkov˘ pfiehled v˘sledkÛ Tfiíkrálové sbírky najde-

te na www.trikralovasbirka.cz. Katefiina Babi‰ová, Charita sv. Martina

Tfiíkrálová sbírka 2017 – V˘sledky 
koledování v Charitû sv. Martina

Charita sv. Martina podûkovala dûtsk˘m koledníkÛm za dobrou nála-

du a vytrvalost bûhem Tfiíkrálové sbírky 2017. Uspofiádala pro nû 

28. ledna v tûlocviãnû Z· Malá Morávka zábavné odpoledne plné her

a soutûÏí – Dûtskou párty. Akce se zúãastnilo na ‰edesát dûtí. 

Dûkujeme SVâ Bruntál za program a také sponzorÛm – obci Malá

Morávka, firmû Auto La‰ák R˘mafiov, s. r. o., Lékarnû Avion, KDU-âSL

za dovoz a zapÛjãení skákacího hradu, dále MAS R˘mafiovsko, po-

travinám TOMI a Bohuslavû Miãulkové za malování na obliãej pro

dûti a dar do tomboly. 

Foto a text: Katefiina Babi‰ová, Charita sv. Martina

Dûtská párty pro koledníky
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Sport

V Horním Mûstû se jelo Mistrovství âeské republiky v motoskijöringu
V sobotu 28. ledna se jel v pofiadí tfietí závod MâR v motoskijöringu Orion Shiva
KTM Cup 2017 na tradiãní trati v Horním Mûstû u R˘mafiova. ZároveÀ to byl his-
toricky 110. závod v motoskijöringu MâR. Mohli se jej zúãastnit i hobby jezdci.
Po dvou zdafiil˘ch závodech v Letohradû (15. 1.) a Rudníku (22. 1.) ãe-

kala na jezdce traÈ v Horním Mûstû u R˘mafiova s délkou okruhu 

800 metrÛ, která byla postavena ve sportovním areálu nedaleko místní

matefiské ‰koly a byla díky snûhov˘m podmínkám velmi dobfie pfiipra-

vená. Co bohuÏel nemohl ovlivnit pofiadatel, bylo poãasí. Po páteãním

sluneãném dnu ãekalo v sobotu ráno organizátory i jezdce nepfiíjemné

pfiekvapení. TraÈ byla ponofiena do mrznoucí mlhy, a to po cel˘ den.

Aby bylo zaji‰tûno správné vyhodnocení pofiadí jezdcÛ, museli dokon-

ce ãasomûfiiãi zapisovat prÛjezdy jednotliv˘ch jezdcÛ pfiímo v blízkosti

závodní tratû. Ale jezdce, pofiadatele ani funkcionáfie poãasí nezaskoãi-

lo a závody se podafiilo bez vût‰ích problémÛ odjet. Náv‰tûvnost kolem

tfií stovek divákÛ byla kvÛli poãasí sice men‰í, ale ti diváci, ktefií na zá-

vodi‰tû pfii‰li, vidûli zajímavé souboje v obou kategoriích. 

Pofiadatelé opût vypsali kategorii MX2, ve které závodí o mistrovsk˘ ti-

tul mladí jezdci do 21 let na dvoutaktních strojích 125 ccm a ãtyfitaktech

250 ccm. 

Do Horního Mûsta dorazilo velké mnoÏství posádek. V MâR sice chy-

bûl Michal Rou‰av˘, kterého skolila horeãka, ale dojeli dal‰í jezdci,

a tak v MâR startovalo ‰estnáct posádek. V Orlickém poháru chybûlo

mnoho jezdcÛ z posledních dvou závodÛ, ale nahradili je místní borci,

a tak v poháru jelo pûtatfiicet dvojic.

Kvalifikaci MâR zcela ovládli pfiedloÀ‰tí vítûzové z Horního Mûsta

Mohaupt s Hotov˘m. Vyhráli v‰echny tfii jízdy, a tím i kvalifikaci, a zá-

roveÀ získali na své konto tfii bonusové body. Dafiilo se i Romanu

MÀukovi se ZdeÀkem Langerem. Ve stabilních v˘konech pokraãovali

i Fogl se Sabotou, ktefií byli v kvalifikaci tfietí. Obhájci mistrovského ti-

tulu a vítûzové rudnického závodu Josef MÀuk s Filipem Langerem po-

stoupili z pátého místa. Z ‰estého místa postupovali do finále prÛbûÏnû

vedoucí jezdci seriálu bratfii ·rolerové, které ale trápil v˘kon jejich

dvoutaktu Beta. Z finále B dodateãnû vybojovali právo jet hlavní finále

je‰tû Kuda s Ondráãkem a Záfieck˘ s Mlynáfiem.

Ve finále A pokraãovali v suverénních v˘konech Mohaupt s Hotov˘m.

Po perfektním startu se udrÏeli na ãele po cel˘ch deset dlouh˘ch kol

a zaslouÏenû vyhráli. Na stupnû vítûzÛ je doprovodili Josef MÀuk

s Filipem Langerem a pfiekvapivû i Roman MÀuk se ZdeÀkem

Langerem, kter˘m koneãnû vy‰la finálová jízda.

V˘sledky MâR:
1. Luká‰ Mohaupt – Václav Hotov˘, Orion Racing Team, Honda 

450 4T, 11:44,11

2. Josef MÀuk – Filip Langer, MÀuk Racing Team, z. s., Yamaha 

450 4T, 11:51,04

3. Roman MÀuk – Zdenûk Langer, MÀuk Racing Team, z. s., Yamaha

450 4T, 11:51,68

4. Tomá‰ Fogl – Martin Sabota, SMK Klá‰terec n. O. v AâR, Yamaha

450 4T, 12:04,84

5. Patrik ·roler – Miroslav ·roler, SMK Klá‰terec n. O. v AâR, Beta

300 2T, 12:06,33

6. Pavel Dvofiáãek – Petr âíÏek, SMX Racing Team Rudník, KTM 

250 2T, 12:10,11

Do ãela seriálu MâR se dostali Josef MÀuk s Filipem Langerem 

s 52 body. S odstupem tfií bodÛ následují bratfii ·rolerové a s odstupem

ãtyfi bodÛ Mohaupt s Hotov˘m, ktefií se závod od závodu zlep‰ují.

SpecialistÛm v Orlickém poháru dokonale vypálili rybník místní jezdci

Musil s Chovancem. Podobnû jako Mohaupt ovládli od zaãátku aÏ do

konce sedmikolovou finálovou jízdu. Dlouho za nimi jezdili vítûzové

kvalifikace a prÛbûÏnû vedoucí Kylar s Majvaldem, ale v pátém kole je

pfiedstihli Lux s Fiedlerem. 

V˘sledky Orlického poháru:
1. Oldfiich Musil – David Chovanec, Skály, Honda 450 4T, 8:48,78

2. Jindfiich Lux – Vojtûch Fiedler, BV Racing, KTM 250 2T, 8:59,82

3. Franti‰ek Kylar – Tadeá‰ Majvald, Kunãice, Husqvarna 510 4T,

9:04,14

4. Tomá‰ JanÛ – Miroslav Bare‰, Retox Racing, Honda 450 4T, 9:25,23

5. Martin Lux – Tomá‰ Lux, SMK Klá‰terec n. O. v AâR, Husqvarna

450 4T, 9:32,81

6. Jifií Kavka – Pavel Sabota, SMK Klá‰terec n. O. v AâR, Honda 

500 2T, 9:36,91

Na prvních tfiech místech Orlického poháru se pofiadí nezmûnilo. Stále

vedou Kylar s Majvaldem (46 bodÛ) pfied Luxem s Fiedlerem (43 bo-

dÛ) a Kavkou se Sabotou (37 bodÛ).

Po sobotním závodû absolvovali jezdci dal‰í díl seriálu Orion Shiva

KTM Cup 2017 na tradiãní trati v Klá‰terci nad Orlicí, a to následující

den po závodû v Horním Mûstû, v nedûli 29. ledna. Na závodníky je‰tû

ãekají dva závody v Chotãinách u Ch˘nova a v Dobfianech v Orlick˘ch

horách. Josef Va‰íãek

Startovní ãíslo 3 – vítûzná dvojice Luká‰ Mohaupt a lyÏafi Václav
Hotov˘

Se startovním ãíslem 1 se dafiilo Josefu MÀukovi s lyÏafiem Filipem
Langerem

Ve stabilních v˘konech pokraãovali i Tomá‰ Fogl (startovní ãíslo 10)
s Martinem Sabotou, ktefií byli v kvalifikaci tfietí
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Motoskijöring v R˘mafiovû – I. roãník
V sobotu 4. února se na autokrosové trati za Styrotradem v R˘mafiovû

konaly závody v motoskijöringu. Závody se jely ve tfiech tfiídách:

hobby, profi a veterán, nakonec se jel voln˘ závod motorek.

Dohromady se závodÛ zúãastnilo 21 posádek, z toho deset ve tfiídû

hobby, pût v profi tfiídû a ‰est veteránÛ. 

Pofiadatelé dûkují organizátorÛm akce, zejména panu Rotterovi, za

zapÛjãení tratû, závodníkÛm za skvûlé v˘kony a také divákÛm za

podporu a úãast v bahnit˘ch podmínkách.

Dále dûkují v‰em sponzorÛm: mûstu R˘mafiovu, RD R˘mafiov,

Informaãnímu centru R˘mafiov, Chovatelsk˘m potfiebám R˘mafiov,

firmám Creative Jitula, Autodoprava Filip Horáãek, Spojovací mate-

riál Libor Horáãek, Rybáfiské potfieby R˘mafiov, FAST Integration, 

s. r. o., Bruntál, TRANSA, spol. s r. o., Opava, PC servis R˘mafiov,

ALPEX obaly, s. r. o., Stavebniny Na Hale R˘mafiov, NC café R˘-

mafiov a V&J Autodoprava. 

Fotogalerii ze závodu 1. roãníku r˘mafiovského motoskijöringu lze

najít na adrese: https://www.motormix.cz/album/3530.

Jana Sitafiová

Z pfiátelského utkání v hokeji si vítûzství odvezli ostrav‰tí hráãi
V pátek 27. ledna v podveãer probûhlo na Zimním stadionu v R˘mafiovû pfiá-
telské utkání v ledním hokeji mezi v˘bûrem RHL R˘mafiov a VOKD Ostrava-
Poruba. V˘sledek utkání 4 : 8 potû‰il hosty z Ostravy-Poruby. 
Za ostravsk˘ t˘m nastoupili brankáfi Tomá‰ Juránek, hráãi Miroslav

Kempn˘, Petr ·irok˘, Tomá‰ Matheisl, Rostislav Botur, David ·olc,

Jaroslav Varga, Jaroslav Bencalík, Zdenûk ·ost˘, Radim Klepaã

a Vlastimil Vozník. Za v˘bûr R˘mafiovské hokejové ligy nastoupili

brankáfi Michal Kaláb, hráãi Antonín Camfrla, Vlastimil Samson,

Michal Draãka, Miroslav Mu‰álek, Milo‰ Grulich, Karel Moják, Jakub

Ondrák, b˘val˘ reprezentant âR ve fotbale a rymafiovsk˘ odchovanec

Tomá‰ Ujfalu‰i, Roman ·ebík, Martin La‰ák, Antonín ·rutka,

Stanislav ·tefanov, Petr Svoboda a jako náhradníci, ktefií bûhem zápa-

su nenastoupili, brankáfi Bronislav RoÏÀák a Radek Va‰ík. ManaÏerem

r˘mafiovského hokeje je Antonín Sekáã, vedoucím Jifií Ondrák.

Na sto dvacet divákÛ, ktefií pfies velk˘ mráz zápasu pfiihlíÏeli, vidûlo

velmi slu‰né utkání. Lépe se sice vedlo hostÛm, ktefií nakonec zvítû-

zili 8 : 4, r˘mafiov‰tí hokejisté jim v‰ak hru znepfiíjemnili a nedali jim

vítûzství zadarmo. Martin Ftáãek

Vítûzové:
HOBBY PROFI VETERÁN VOLN¯ ZÁVOD 

MOTOREK

1. Vlastimil Stra‰ík – Pavel Dorotík – Rostislav Gajdo‰ík – David Podzimek –

Franti‰ek ·kuta Jaroslav Henych Miroslav Chovanec Králíky

R˘mafiov Skály Horní Mûsto

2. Josef Podzimek – Oldfiich Musil – Pavel Krajcer – Roman Hausler –

David âernohous David Chovanec Luká‰ Podan˘ Králíky

Králíky Horní Mûsto Horní Mûsto

3. Jan Rube‰ – Ladislav Faltus – Jaroslav Jano‰ – Jakub Zaprianov –

Radovan ·ísler Luká‰ Faltus Jan Martinãek R˘mafiov

Králíky ·tûpánov R˘mafiov

V̆ sledky zpracoval Jan Dohnal, sportovní komisafi

Nejmlad‰í, teprve tfiináctilet˘ úãastník Adam
Kappel s Jakubem Zaprianovem, koneãné 4. místo
Fota: Miroslav a Brian ·kodovi
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Krajsk˘ pfiebor – letos trochu jinak
Po nûkolika letech, opravdu velice chud˘ch na snûhovou pokr˘vku, se

v sobotu 4. února 2017 uskuteãnil v r˘mafiovské Flemda arénû krajsk˘

pfiebor v bûhu na lyÏích, poprvé na homologovan˘ch tratích. Tedy na

tratích pfiilehl˘ch k areálu Flemmichovy zahrady a bûÏci se mohli ro-

zebûhnout alespoÀ tro‰ku po okolních stráních a mezích. Poãasí neby-

lo zrovna pfiíznivé. My R˘mafiováci jsme zvyklí a ostatní kluby ales-

poÀ okusily „na‰i zimu“. 

Na startu stáli kluci a holky z Nového Mûsta na Moravû, Dolní Lomné,

Jeseníku, Moravského Berouna, Vrbna pod Pradûdem, MostÛ u Jab-

lunkova, Bfiidliãné a R˘mafiova. 

V̆ kony na‰ich mlad˘ch bûÏkafiÛ byly vynikající. Trenéfii, rodiãe i po-

vzbuzující diváci podél tratí mohli b˘t spokojeni. Barbora Plchová 

(1. místo), Anna Fryblíková (2. místo), Tereza Jahodová (4. místo),

Filip Kreãmer (1. místo), Matyas Gerhard (3. místo), Klára Slováková

(1. místo), Franti‰ek Sázel (2. místo), Eduard Casciani (4. místo),

Renáta Andr˘sková (1. místo), Ondfiej Baslar (2. místo), Karolína

Ry‰ková (1. místo), Natálie Struhárová (3. místo), Tereza Krejãí 

(1. místo), Alice Casciani (2. místo), Marek Sedláãek (1. místo),

·tûpán Sedláãek (1. místo), to jsou v˘kony na‰ich nejlep‰ích.

Po prvním republikovém závodû âeského poháru star‰ího Ïactva, kte-

r˘ se konal 20.–22.  ledna 2017 ve Vysokém nad Jizerou v Krkono‰ích,

bychom rádi vás, ktefií fandíte bûÏeckému lyÏování, chtûli touto cestou

pozvat opût do Flemda arény. Po dvou letech u nás v R˘mafiovû opût

odstartuje v pátek, sobotu a nedûli 17.–19. února 2017 druhé kolo ze tfií

republikov˘ch závodÛ star‰ího Ïactva (Vysoké nad Jizerou a Jablonec

nad Nisou). Pfiijìte povzbudit na‰e mladé sportovce, rozhodnû se bude

na co dívat. Fota a text: Ladislav Baslar
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JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 24. 2. 2017

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek

16. 2. 2017 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

4/2016

S K V ù L Á  I N V E S T I C E
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