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Mûsto provede dal‰í projekty
energetick˘ch úspor bytov˘ch domÛ

¤idiãe potrápil aprílov˘ návrat zimyU Tvrdkova sjel automobil do potoka, 
jeden cestující zemfiel

Pozdûj‰í zápis rodiãe od Ïádostí 
o odklad neodradil

Den deskov˘ch her na Z· Jelínkova 
aneb Procviã si ducha i tûlo!

ročník XIX.
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Jak se pálily ãarodûjnice a stavûla májka

V janovickém kempu Indiana se uskuteãnil 1. roãník vrhaãské soutûÏe O propíchnutou ãarodûjnici, vítûz soutûÏe Josef Smékal z Havífiova.

Mal˘m ãarodûjnicím a ãarodûjÛm pfii‰el k chuti opeãen˘ ‰pekáãek a dospûl˘m koncert bluegrassové kapely Kelt Grass Band. Fota: redakce

V Rudû u R˘mafiova pálili ãarodûjnice a stavûli májku.
Foto: J. Klement

V RyÏovi‰ti staví májku postaru – ruãnû pomocí ÏebfiíkÛ a lan. Siln˘
vítr byl na obtíÏ a pfii prvním postavení praskla ‰piãka májky. Na dru-
h˘ pokus uÏ to vy‰lo. Foto: K. Uliãná

Dûti stfiílely z luku, tanãily na diskotéce a dovádûly na rÛzn˘ch atrakcích.
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Pozdûj‰í zápis rodiãe od Ïádostí o odklad neodradil
Zápis k povinné ‰kolní docházce na základních ‰kolách letos probíhal o více neÏ
dva mûsíce pozdûji, neÏ bylo zvykem v pfiedchozích letech. Novelou ‰kolského zá-
kona se totiÏ termín zápisu posunul z pfielomu ledna a února na duben.
Ministerstvo ‰kolství tak chtûlo pfiedejít kaÏdoroãnímu vysokému poãtu Ïádostí
o odklad. Tûch ale naopak pfiibylo.
Základní ‰koly se kaÏd˘ rok pot˘kají s nejistotou, kolik prvních tfiíd v zá-
fií skuteãnû otevfiou. Kolísá poãet pfied‰kolákÛ, velkou roli hraje i trend
Ïádat o odklad ‰kolní docházky. PÛvodnû v˘jimeãné opatfiení urãené pro
dûti, které ve vûku ‰esti let dostateãnû fyzicky a psychicky nedozrály
a nástup do ‰koly by jim pfiinesl problémy, se postupnû stal témûfi mó-
dou. Rodiãe obvykle chtûjí sv˘m potomkÛm „prodlouÏit“ dûtství, pfií-
padnû pochybují o jejich vyzrálosti a odklad vnímají jako jistotu, Ïe nic
neuspûchají.
âesko patfií k zemím s nejvy‰‰ím poãtem odkladÛ v Evropû, v posled-
ních letech Ïádost o nûj podali rodiãe 16–17 tisíc pfied‰kolákÛ.
Ministerstvo ‰kolství ve snaze tento trend prolomit posunulo termín zá-
pisu do první tfiídy z druhé poloviny ledna a první poloviny února na du-
ben. ZároveÀ stanovilo, Ïe Ïádost o odklad i s potvrzením pedagogicko-
psychologické poradny musí rodiãe pfiinést uÏ k zápisu, zatímco dfiíve na
to mûli ãas aÏ do konce kvûtna. „Rodiãe chodili s dûtmi na vy‰etfiení do
poradny uÏ v lednu, takÏe odkladÛ je nakonec více, neÏ ministerstvo ‰kol-
ství pfiedpokládalo,“ potvrzuje zástupce fieditele Z· R˘mafiov pro první
stupeÀ Jifií Gajdo‰. Jen na této ‰kole se poãet Ïádostí o odklad ztrojnáso-
bil, namísto loÀsk˘ch devíti je jich letos sedmadvacet.
Navzdory tomu to vypadá, Ïe prvÀáãkÛ bude v záfií v R˘mafiovû o nûco
více neÏ loni. K zápisu na Z· R˘mafiov, Jelínkova 1 totiÏ v pátek 21. dub-
na pfii‰lo 105 dûtí, zatímco o rok dfiíve jen 80. I pfies nárÛst odkladÛ by

tak do lavice mûlo usednout 78 prvÀáãkÛ, o devût víc neÏ v záfií 2016.
Poãet prvních tfiíd je v‰ak stále nejist˘. „Pokud by se poãet dûtí nav˘‰il
na osmdesát, pak bychom uvaÏovali o ãtyfiech prvních tfiídách,“ nastiÀu-
je Jifií Gajdo‰. 
Základní ‰kola praktická na ·kolním námûstí uspofiádala zápis ve stfie-
du 19. dubna. Pfii‰el k nûmu jeden Ïák. ·kola, která vzdûlává dûti
s mentálním ãi kombinovan˘m handicapem, bude mít o jeho nástupu
jasno aÏ s v˘sledkem vy‰etfiení ve speciálnû pedagogickém centru
v Bruntále. ZN
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Ve ‰kolní jídelnû se konala druhá kuchafiská párty 
Poslední dubnov˘ ãtvrtek (27. 4.) se ve ‰kolní jídelnû Základní ‰koly R˘mafiov na
ulici 1. máje se‰li na druhé kuchafiské párty zamûstnanci kuchyní matefisk˘ch
a základních ‰kol R˘mafiovska. Cílem setkání byla stejnû jako pfii prvním work-
shopu v˘mûna zku‰eností z kulináfiského oboru a zkvalitnûní stravování dûtí ve
‰kolních jídelnách. Úãastníci se tentokrát zamûfiili na lu‰tûniny a zeleninu. 
Druhé pracovní setkání vedoucích ‰kolních jídelen a kuchafiek ma-
tefisk˘ch a základních ‰kol regionu R˘mafiovska je realizováno
v rámci dvouletého projektu Ministerstva ‰kolství a tûlov˘chovy pod
názvem Místní akãní plán rozvoje vzdûlávání na území MAS
R˘mafiovsko, o. p. s. Druh˘ workshop, kterého se zúãastnily tfii de-
sítky pracovníkÛ stravovacích zafiízení, se stejnû jako ten první, ko-
nan˘ v fiíjnu minulého roku, nesl v duchu správné skladby jídla bo-
haté na potfiebné Ïiviny, minerály a zároveÀ vyváÏeného stravování
ve ‰kolních jídelnách. Tématem byly lu‰tûniny a zelenina.
Ing. Ivana Luke‰ová z Místní akãní skupiny R˘mafiovsko pfiivítala
pfiítomné pracovníky a kuchafie ZbyÀka Diatku, zástupce spoleãnosti
Podravka – Lagris, a. s. Ten pfiedstavil jednotlivé druhy lu‰tûnin na
na‰em trhu, pfiiblíÏil jejich technologickou pfiípravu a pohovofiil o je-
jich v˘znamu pro zdraví ãlovûka. „K lu‰tûninám patfií fazole, nûko-
lik druhÛ ãoãky – klasická zelená, dále ãervená, ãerná (Beluga), fran-
couzská ãoãka Puy, Ïlutá ãoãka, ‰panûlská hnûdá ãoãka Pardina, dá-
le hrách, sója, lima boby, cizrna, vigna hranatá a vigna ãínská, ka-
jan, fazole mungo, chia semínka a dal‰í. Lu‰tûniny jsou zdraví velmi
prospû‰né, obsahují málo kalorií, témûfi Ïádn˘ tuk, hodnû vlákniny,
mají nízk˘ glykemick˘ index, obsahují antioxidanty, vitamíny skupiny
B, Ïelezo, hofiãík, vápník, zinek a dodávají tûlu bílkoviny. Velká bu-
doucnost se pfiedpovídá sóji, kterou jiÏ pfied staletími pouÏívali budd-
histiãtí mni‰i, i kdyÏ je pravda, Ïe sója patfií k velk˘m alergenÛm, tak-
Ïe názory na tuto potravinu budoucnosti se rÛzní,“ shrnul ve své
pfiedná‰ce kuchafi Zbynûk Diatka.

Na tfii desítky pracovníkÛ ‰kolních jídelen si v diskusi vymûnily své
zku‰enosti a podûlily se o nû s ostatními. Atraktivní byla ochutnávka
‰estnácti druhÛ pokrmÛ, které vafií kuchafiky jídelny Z· R˘mafiov dû-
tem a ostatním strávníkÛm v rámci bûÏného jídelníãku. Ve ‰kolní jí-
delnû pfiipravují nejen tyto, ale i dal‰í zajímavé pokrmy z lu‰tûnin.
Workshop byl otevfien i pro vefiejnost, která se setkání také zúãastnila.
Hosté ochutnali napfiíklad pomazánky z ãervené ãoãky, pohanky, ze-
leného hrá‰ku, cizrny nebo cizrno-brokolicovou polévku ãi rajãatovou
polévku s fazolemi a bazalkou. Velk˘ ohlas mûly cizrnové karbanátky
s kufiecím masem nebo barevn˘ lu‰tûninov˘ salát se zeleninou. 
V̆ hodou setkání v prostorách r˘mafiovské ‰kolní jídelny je fakt, Ïe
pracovníci ‰kolních kuchyní nemusí cestovat na semináfie do vzdále-
nûj‰ích mûst. Na srpen pfiipravují organizátofii dal‰í workshop, jehoÏ
tématem budou mouãníky, sladká jídla a technologie v kuchyních. 

JiKo

Pfiátelské setkání zamûstnancÛ kuchyní matefisk˘ch a základních ‰kol Pfii ochutnávce bylo na v˘bûr ‰estnáct vzorkÛ, z toho dvû polévky

Kuchafi Zbynûk Diatka poradil pfii dotazech t˘kajících se pfiípravy
pokrmÛ K vidûní byly nejrÛznûj‰í druhy lu‰tûnin
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Zeptáte-li se prÛmûrného âecha, jak hodnotí svou Ïivotní úroveÀ,
s typick˘m pesimismem odpoví, Ïe nic moc, pfiinejlep‰ím fiekne, Ïe
to ujde. V‰e je ov‰em relativní. Pocit „ucházejícnosti“ je pochopitel-
n˘ snad v porovnání s je‰tû blahobytnûj‰ím Západem, pfiípadnû s po-
hádkovû bohat˘mi arabsk˘mi ‰ejky v Dubaji a Abú Dhabí. Ve srov-
nání s vût‰inou svûta se ale pohádkovû mají v‰ichni Evropané vãetnû
âechÛ. Proã? Tfieba jen proto, Ïe záchody splachují pitnou vodou.
Informace, Ïe svou toaletu nûkolikrát dennû po pouÏití necháme stis-
kem tlaãítka om˘t pitnou vodou, musí znít v u‰ích prÛmûrného
Afghánce ãi fiadového subsaharského Afriãana jako fikce, neuvûfiitel-
ná smy‰lenka, v˘smûch. Podobnû, jako se mnû jeví pfiemr‰tûné re-
klamy na zlat˘ zubní kartáãek a pastu s nanoãásticemi zlata pro je‰tû
záfiivûj‰í úsmûv. A pfiece hygienou posedlí lidé Západu vnímají pit-
nou vodu v záchodu jako nûco pfiirozeného. AspoÀ zatím.
Pfied pûknou fiádkou let si mÛj dûdeãek, geniální technik a kutil, vy-
robil domácí rezervoár na de‰Èovou vodu napojen˘ na nádrÏku WC,
aby mohl od brzkého jara do pozdního podzimu ‰etfiit vodu z vefiej-
ného vodovodu a splachovat tou zdarma padající z nebe. Jeho moti-
vace u‰etfiit mûla i ekologick˘ rozmûr – pou‰tût zbÛhdarma pitnou
vodu do kanálu mu pfiipadalo hloupé.
Kolik vody to vlastnû dûlá? Plná desetilitrová dávka na jedno splách-
nutí pfii prÛmûrnû sedmi pouÏitích toalety dennû, to je sedmdesát lit-
rÛ pitné vody za den. Na jednoho ãlovûka. UÏ to je sakra hodnû. Dva
aÏ tfii litry ãlovûk dennû vypije a vymoãí a dal‰ích sedmdesát jich
k tomu pustí do kanálu jen tak. Absurdní. Pfied pár lety se proto za-
ãaly montovat „dvourychlostní“ splachovací nádrÏky, které u‰etfií
tím, Ïe na „malé“ spláchnutí spotfiebují jen tfii litry. Pokrok, ale pofiád
je to pitná voda.
Zdá se, Ïe pfiem˘‰let ekologicky ãlovûka donutí vÏdy aÏ nevyhnutel-
nost. Lidé zaãnou ‰etfiit vodou teprve tehdy, aÏ je k tomu doÏene její
vzrÛstající cena. A ta mÛÏe b˘t v blízké budoucnosti obrovská. Asi ja-
ko ve filmu ·ílen˘ Max. Ne náhodou tento legendární akãÀák nazva-
li klimatologové reálnou vizí na‰í budoucnosti.
MoÏná se úvahy o potenciálním nedostatku vody mohou zdát pfiita-
Ïené za vlasy, zvlá‰È ve chvíli, kdy zaÏíváme po mnoha letech zimu
se snûhem (aÏ si chce ãlovûk oddychnout, Ïe se pfiíroda zase umoud-
fiila) i de‰tivé, a dokonce krátkodob˘mi snûhov˘mi kalamitami pro-
vázené jaro (aÏ si chce ãlovûk postûÏovat, Ïe se pfiíroda zase zblázni-
la). Navzdory tomu v‰ak v âeské republice stále pokraãuje stav su-
cha. Podle aktuální mapy (www.intersucho.cz), kterou pfiipravuje

Ústav v˘zkumu globální zmûny Akademie vûd âR a Mendelova uni-
verzita v Brnû s pomocí údajÛ âeského hydrometeorologického 
ústavu, je teì, na pfielomu dubna a kvûtna, stále aÏ tfietina pÛdy na na-
‰em území mírnû, v˘raznû, v˘jimeãnû aÏ extrémnû suchá. Na povr-
chu to tak nevypadá, ale v hloubce prostû voda chybí.
Varovn˘ prst na âechy namífiila vlna veder a rekordního sucha z léta
2015, která v podstatû doznívá je‰tû teì. Byla to taková nevinná 
ukázka, jak by to mohlo vbrzku vypadat bûÏnû – vyschlá koryta po-
tokÛ, mizející rybníky, prázdné studny, zniãená úroda... âlovûku se
ani nechce dom˘‰let. Ostatnû odborníci (napfi. prof. Zdenûk Îalud
z AV âR) uÏ teì upozorÀují, Ïe na jiÏní Moravû, kdysi zemûdûlské
dominantû na‰í republiky, vzniká polopou‰È.
Dûda sbíral do sudu vodu z de‰tû, babiãka zase do kbelíku vodu po
umytí rukou nebo nádobí. PouÏívali ji na splachování WC a tu bez sa-
ponátu na zahrádku. A nám nezb˘vá neÏ se jejich spofiivostí (a pfiiro-
zenou ohleduplností k ekosystému) inspirovat. Pfied pár dny vyhlási-
lo ministerstvo Ïivotního prostfiedí nov˘ program dotací. Jmenuje se
De‰Èovka nebo také Modrá úsporám a má podpofiit vznik záchytn˘ch
nádrÏí na de‰Èovou vodu pro domácí pouÏití – hlavnû na splachování
a zalévání. Vlna extrémního sucha zfiejmû zanechala hlubok˘ dojem.
V‰e zlé je k nûãemu dobré. ZN

Pár slov... o vodû v záchodû

Foto na titulní stranû: 

Václav Va‰íãek – Racek chechtav˘ na hnízdû 
(DrouÏkovické rybníky – Chomutovsko) 
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Aktuálnû z mûsta

Realizace energetick˘ch úspor bytov˘ch domÛ
Mûsto R˘mafiov získalo finanãní podporu Ministerstva pro místní
rozvoj âR z Integrovaného regionálního operaãního programu na
projekt regenerace bytov˘ch domÛ na Opavské ulici ã. 128 a 130
v Janovicích. Jde o dva bytové domy, kaÏd˘ o ‰esti bytech, z toho
ãtyfiech o velikosti 3+1 a dvou o velikosti 1+1. Dále je naplánována
regenerace bytového domu na NádraÏní ulici ã. 1 a v pfií‰tím roce
probûhne rovnûÏ u bytov˘ch domÛ na ulici J. Fuãíka 85/89, 86/90
a 87/91 v R˘mafiovû. V kaÏdém z tûchto tfií domÛ jsou ãtyfii byty ve-
likosti 3+1.
Cílem projektÛ je sníÏení energetické nároãnosti domÛ, v˘dajÛ na vy-
tápûní, emisí skleníkov˘ch plynÛ (pfiedev‰ím CO2), zv˘‰ení Ïivotní
úrovnû obyvatel domÛ, zhodnocení nemovitostí v majetku mûsta
a zvelebení (zkulturnûní) vnûj‰ího prostfiedí R˘mafiova. 
Bude provedeno zateplení obvodov˘ch konstrukcí kontaktním zatep-
lovacím systémem, v˘mûna vstupních a balkónov˘ch dvefií a oken,
zateplení stropu sklepÛ a podlahy pÛdy. Regenerace domÛ na
Opavské a NádraÏní ulici je plánována na rok 2017 a oprava domÛ na
ulici J. Fuãíka na rok 2018. Celková dotace u v‰ech uveden˘ch pro-
jektÛ ãiní 31,5 % skuteãnû vynaloÏen˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ.

Fota a text: Ing. Lenka Vavfiiãková, Byterm, p. o.

Odbory MûÚ informují

Zdravotnictví

Uzavírka za Jamarticemi potrvá aÏ do konce záfií
V dobû od 24. dubna do 30. záfií 2017 bude uzavfiena silnice II/370 od
Jamartic po kfiiÏovatku silnic II/370 a III/37020 (u stáãírny plynu ve Velké
·táhli).
Uzávûra platí pro cel˘ úsek v délce více neÏ tfii kilometry pro ve‰ke-
rou dopravu. Objízdná trasa vede po silnici II/370 z ulice 8. kvûtna
v R˘mafiovû na kfiiÏovatku silnic II/370 a II/445, vpravo na Revoluãní
ulici ke kfiiÏovatce silnic II/445 a I/11, po Opavské ulici ve smûru na
Malou ·táhli a pfied Malou ·táhlí na kfiiÏovatce se silnicí III/37020
odboãí vpravo ke stáãírnû plynu ve Velké ·táhli.
Pfii uzavírce bude posunuta autobusová zastávka „Velká ·táhle – roz-
cestí“ o cca 100 m smûrem k Velké ·táhli (k vjezdu do provozovny
stáãírny plynu). Hana Buãková

odbor dopravy a silniãního hospodáfiství MûÚ R˘mafiov

Kardiologická ambulance informuje
Od kvûtna 2017 zaãínáme provádût rutinní kontroly implantovan˘ch kardiostimulátorÛ a implantabilních defibrilátorÛ (ICD) od v˘robcÛ
Biotronik a St. Jude Medical. V dal‰ím období pfiedpokládáme kontroly pfiístrojÛ od dal‰ích v˘robcÛ. 
Objednávky ke kontrolám pfiijímáme dennû od 7:00 do 12:00 na tel. ã. 601 106 806. MUDr. Marie Lazárová – Kardiologie R˘mafiov

Bytov˘ dÛm na Opavské ulici v Janovicích

Bytov˘ dÛm na ulici J. Fuãíka Bytov˘ dÛm na NádraÏní ulici ã. 1 

Foto: archiv SSMSK Bruntál
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

O Z NÁM E N Í  O VYH LÁ· E N Í V¯B ù R O V É H O  ¤ Í Z E N Í

na pozici referenta odboru stavební úfiad

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. ãervence 2017, popfi. dle dohody
Pracovní pomûr: na dobu urãitou (po dobu trvání matefiské a rodiãovské dovolené)
Pracovní úvazek: 1,0 
Platové zafiazení: 10. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády

ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ + osobní pfiíplatek

Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém zamûstnaneck˘ch v˘hod
PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územ-

ních samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
Jiné poÏadavky:
• poÏadované vzdûlání: ukonãené vysoko‰kolské studium v bakaláfiském studijním programu se stavebním zamûfiením,
• základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu, zákon ã. 500/2004 Sb.,

správní fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ),
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,
• komunikaãní schopnosti, profesionální vystupování, odolnost vÛãi stresu,
• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ, organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení, 
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• v˘kon státní správy na úseku stavebního úfiadu v daném správním území podle zákona ã. 183/2006 Sb. v platném znûní a jeho pro-

vádûcích pfiedpisÛ

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,
• datum a místo narození uchazeãe,
• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 
• místo trvalého pobytu uchazeãe,
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,
• datum a podpis uchazeãe

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûro-

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

vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,
• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání

V pfiihlá‰ce dále uveìte:
• kontaktní údaje – telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji

17. kvûtna 2017

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 17. kvûten 2017
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu nebo místo neobsadit.
Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení
vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového
fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslány do-
poruãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru stavební 
úfiad Ing. Iveta Pochylová, tel.: 554 254 301. Ing. Jifií Furik, v. r.
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

O Z NÁM E N Í  O VYH LÁ· E N Í V¯B ù R O V É H O  ¤ Í Z E N Í
na pozici referenta odboru Ïivotního prostfiedí – státní správa lesa

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Termín nástupu: 1. srpna 2017, popfi. dle dohody 
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0 
Platové podmínky: 10. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády

ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ + osobní pfiíplatek

Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém zamûstnaneck˘ch v˘hod
PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územ-

ních samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
Jiné poÏadavky:
• vzdûlání: ukonãené vysoko‰kolské studium v magisterském studijním programu se zamûfiením v oboru lesnictví s poÏadovanou

praxí 3 let nebo úplné stfiedo‰kolské ukonãené maturitou v oboru lesnictví s poÏadovanou praxí 5 let,
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,
• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování, odolnost vÛãi stresu,
• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ, organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení, 
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• v˘kon státní správy lesa v rozsahu daném zákonem 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
• vydávání závazného (koordinovaného) stanoviska dotãen˘ch orgánÛ vykonávajících ãinnost v pÛsobnosti MûÚ R˘mafiov jako pod-

klad pro stavební fiízení

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,
• datum a místo narození uchazeãe,
• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 
• místo trvalého pobytu uchazeãe,
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,
• datum a podpis uchazeãe

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûro-

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

vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,
• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání

V pfiihlá‰ce dále uveìte:
• kontaktní údaje – telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji

24. kvûtna 2017

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 24. kvûtna 2017

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû aÏ po ukonãení v˘bûrového fiízení. Uchazeã nese náklady, které
mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadava-
tel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobní-
mi údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru
Ïivotního prostfiedí Mûstského úfiadu R˘mafiov RNDr. Franti‰ek âermák, tel.: 554 254 312. Ing. Jifií Furik, v. r.
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Téma vydání

Îivotní prostfiedí, divoké skládky, vodní (s)toky
I pfies osvûtu v médiích ãi ve ‰kolách se mezi námi stále vyskytují je-
dinci, kter˘m je zcela lhostejn˘ stav prostfiedí, ve kterém Ïijeme.
V pfiíkopech kolem silnic vidíme pytle s odpadem, v remízkách od-
hozené pneumatiky nebo hromady suti. Obãas na podobné v˘jevy na-
razíme i pfiímo v na‰em mûstû. Ptáme se pak, co je to za lidi, ktefií si
dají tu práci a vyvezou plastové lahve nebo obaly od chemie do lesa
ãi remízku, ba dokonce do koryta potoka? A to i pfiesto, Ïe
v R˘mafiovû je dostatek kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad, recyklaãní dvÛr
na Palackého ulici je otevfien od pondûlí do pátku (9:00–16:30) i v so-
botu (8:00–13:00) a odpadové centrum je‰tû déle (6:00–16:30, v so-
botu 8:00–13:00). Jde o pohodlnost, lhostejnost nebo obavu z toho,
Ïe budu muset za uloÏení odpadu platit? UloÏení odpadu v odpado-
vém centru i v recyklaãním dvofie je pfiitom zdarma. V̆ jimkou je sta-
vební suÈ, kterou je moÏné uloÏit bezplatnû do 100 kg hmotnosti na 
osobu za mûsíc. Kromû toho se dvakrát roãnû ve mûstû i místních ãás-
tech koná mobilní svoz objemného a nebezpeãného odpadu. Pfii jar-
ním svozu odvezly Mûstské sluÏby R˘mafiov z ulic celkem 62,93 t od-

padu, z toho 0,72 t pneumatik, 0,91 t barev a 0,54 t elektrozafiízení.
Proã topí nûktefií obyvatelé rodinn˘ch domÛ nevhodn˘m palivem a ob-
tûÏují zápachem a exhalacemi okolí?
Proã dûti, jen co vyjdou z obchodu, rozbalí nanuk ãi bonbóny a vzápû-
tí bez mrknutí oka obal odhodí na trávník? Je chyba ve v˘chovû, v ro-
diãích, vzdûlávacích institucích? Udûlalo by dítû to samé s obalem na
trávníku pûstûné zahrady u sebe doma?
Na druhé stranû jsou ‰koly, které vedou Ïáky a studenty k tomu, aby si
váÏili ãistého Ïivotního prostfiedí. KaÏd˘m rokem na jafie vyráÏí dûti
s pomocí dospûl˘ch uklidit kus pfiírody od nepofiádku a ãern˘ch sklá-
dek, které vznikly kvÛli neodpovûdnému chování nûkter˘ch jedincÛ. 
VáÏíme si zdravého Ïivotního prostfiedí natolik, abychom se k nûmu
chovali citlivû, ‰etrnû a s ohledem na budoucí generace? S vedoucím
odboru Ïivotního prostfiedí RNDr. Franti‰kem âermákem jsme se po-
kusili na tyto otázky odpovûdût. Hovofiili jsme na téma ãern˘ch sklá-
dek, recyklace odpadu z domácností, zneãi‰Èování ovzdu‰í a kácení
stromÛ. JiKo

Na jafie se, jakmile odtaje sníh, více neÏ kdy jindy objevují ãerné
skládky. Zaznamenáváte v posledních letech spí‰ nárÛst jejich po-
ãtu, nebo naopak pokles? A jak se díváte na lhostejnost a bezohled-
nost nûkter˘ch lidí k na‰emu Ïivotnímu prostfiedí? VÏdyÈ pfiece na-
‰e mûsto má hned dva sbûrné dvory.
S ãern˘mi skládkami se bohuÏel stále setkáváme. Pfiitom v R˘mafiovû
je zpÛsobÛ, jak se legálnû zbavit odpadu, skuteãnû nadstandardnû
mnoho. KdyÏ pominu, Ïe má kaÏd˘ moÏnost zavézt odpad do sbûr-
ného, respektive recyklaãního dvora, dvakrát roãnû se sváÏí objemn˘
a nebezpeãn˘ odpad. Do této ãinnosti je smûfiováno znaãné úsilí
i mnoho finanãních prostfiedkÛ, a proto jsou pro mû skládky, které se
pfiesto objevují, nepochopitelné.
Co do mnoÏství ãern˘ch skládek, fiekl bych, Ïe nepfiib˘vají, napfi. ve
srovnání s devadesát˘mi lety jich je ménû. Myslím, Ïe se na tom po-
zitivnû projevil zpÛsob placení, kdy bylo upu‰tûno od systému, pfii
kterém se platba odvíjela od velikosti popelnice a ãetnosti svozu.
Platba je nyní pro v‰echny obãany stejná. V souãasné dobû se opût
objevuje trend zavést motivaãní systém plateb, vedle nesporn˘ch v˘-
hod (adresnost a tím lep‰í kontrola ãistoty vyseparovan˘ch sloÏek,
sníÏené mnoÏství zbytkového odpadu) zde zÛstává riziko vy‰‰ího po-
ãtu nov˘ch ãern˘ch skládek.
Pokud jde o postup pfii zji‰tûní ãerné skládky, je tfieba uvést, Ïe po-
kud se nezjistí pÛvodce, je zodpovûdnost za takovouto skládku na
vlastníkovi pozemku. JestliÏe tedy zjistíme skládku na pozemcích
mûsta, snaÏíme se ji prostfiednictvím Mûstsk˘ch sluÏeb, s. r. o., ne-
prodlenû odstranit. U skládek na pozemcích jin˘ch vlastníkÛ pak po-
stupujeme v souladu se zákonem. Jako státní správa na úseku odpa-
dového hospodáfiství v‰ak máme omezené moÏnosti. Pokud má vlast-
ník skládku na svém pozemku a neprokáÏe se, Ïe jde o nebezpeãn˘
odpad, kter˘ by ohroÏoval jednotlivé sloÏky Ïivotního prostfiedí, pak
jsou na‰e moÏnosti znaãnû omezené. MÛÏeme vyÏadovat jen to, k ãe-
mu nás zmocÀuje zákon, a ten nefie‰í estetickou stránku vûci. 
Jaké máte poznatky o recyklování komunálního odpadu? Recyklují
r˘mafiovské domácnosti více neÏ v pfiedchozích letech? V kontejne-
rech na smûsn˘ odpad se stále objevuje i takov˘, kter˘ by si zaslou-
Ïil recyklaci, napfiíklad plastové kbelíky, polystyren, PET lahve,
sklo apod. 
R˘mafiov byl v devadesát˘ch letech první obcí na Bruntálsku, která
se sbûrem druhotn˘ch surovin a jejich recyklací zaãala váÏnû zab˘-
vat. Opakuji, Ïe obãané mají ve mûstû dva sbûrné dvory a dostateãn˘
poãet kontejnerov˘ch hnízd na tfiídûn˘ odpad, kam mohou dále vy-
uÏitelné sloÏky komunálního odpadu odevzdat. Jak zákon, tak vy-
hlá‰ka mûsta hovofií jasnû, Ïe odpad, kter˘ je recyklovateln˘, do zbyt-
kového odpadu nepatfií.
V souãasné dobû kvalita separace v na‰em mûstû odpovídá republi-
kovému prÛmûru. PfiestoÏe do‰lo k jejímu zlep‰ení po nástupu nové-

ho fieditele Mûstsk˘ch sluÏeb, s. r. o., Ing. Luìka ·imka do funkce
(R˘mafiov byl ocenûn v rámci Moravskoslezského kraje jako obec,
kde do‰lo ke skokovému zlep‰ení), stále je co zlep‰ovat. Urãitû je
nutno zlep‰it informovanost obãanÛ, osvûtu. 
Divoké skládky, to nejsou jen pohozené nepotfiebné vûci na kraji lesa,
v pfiíkopu nebo nûkde na mezi. âasto vidíme odpad i v korytech vod-
ních tokÛ. V Podolském potoce leÏí monitor, jinde torzo lednice nebo
umûlohmotn˘ kbelík. Kdo se o na‰e potoky stará, kdo je kontroluje? 
KaÏd˘ vodní tok má urãeného správce, u Podolského potoka je to
Povodí Odry, s. p., (od ústí po most na ulici Revoluãní) a Lesy ãeské
republiky, s. p., (od tohoto mostu k pramenÛm). KaÏdoroãnû na jafie
provádûjí tito správci protipovodÀové prohlídky. Ty probíhají za na‰í
úãasti, zji‰tûné závady se následnû fie‰í. Spolupráce se správci tokÛ je
dobrá, fie‰í i dal‰í závady, které jim nahlásíme v prÛbûhu roku.
Provádûjí opravy hrazení toku, ãi‰tûní od nánosÛ, odstraÀování dfie-
vin bránících prÛtoku atp. Pokud se tedy v korytû potoka objeví od-
pad, je nejlep‰í to nahlásit buì pfiímo správci toku, pfiípadnû nám na
odbor Ïivotního prostfiedí. 
K Ïivotnímu prostfiedí patfií i ãistota ovzdu‰í. V zimû jsme mohli za-
znamenat ‰tiplav˘ koufi vycházející z komínÛ nûkter˘ch rodinn˘ch
domkÛ. Koufi oranÏov˘, jinde temnû ãern˘. Jaké máte v souvislosti
s nov˘m zákonem o kontrolách lokálních topeni‰È pravomoci?
MÛÏete kontrolovat, ãím majitelé topí? UÏ jste mûli nûjak˘ podnût
k provedení takové kontroly? A je známa statistika, zda na‰i obãa-
né vyuÏili kotlíkové dotace?
Zneãi‰tûní ovzdu‰í je záleÏitost velice závaÏná. I kdyÏ je zde obecné
povûdomí, Ïe Ïijeme v naprosto ãisté a neposkvrnûné krajinû, je situ-
ace ponûkud jiná. Mûfiení, které u nás provádûl Zdravotní ústav
Ostrava, prokázalo pfiítomnost nûkter˘ch polutantÛ, zejména jem-
n˘ch frakcí polétavého prachu, a na nû vázan˘ch benzopyrenÛ. Na
základû studie víme, jaké jsou zdroje tûchto zneãi‰Èujících látek. Na
zneãi‰tûní se podílí doprava i pfienos z míst, kde je vût‰í prÛmysl, ale
zaráÏející je, Ïe aÏ 60 % tûchto látek pochází z lokálních topeni‰È.
Analytické metody jsou dnes velice sofistikované a lze díky nim
s velkou pfiesností urãit, z jakého zdroje ãástice pocházejí, zda z lo-
kálních topeni‰È, centrální teplárny nebo prÛmyslu ãi dopravy.
Co se t˘ãe kotlíkov˘ch dotací, snaÏíme se dûlat mezi lidmi osvûtu,
nicménû statistiku nemáme, protoÏe se k ní nedostaneme. ¤ekl bych,
Ïe kotlíkové dotace lidé vyuÏívají, ale jsou oblasti, napfiíklad
Opavsko, kde je umí vyuÏít je‰tû lépe. Je dobré si pfiipomenout, Ïe se
blíÏí doba, kdy budou muset b˘t staré kotle, které nebudou splÀovat
pfiísnûj‰í limity, vymûnûny za ty, které mají lep‰í parametry, a to nej-
pozdûji k 1. záfií 2022. Kotlíkové dotace budou nadále pokraãovat,
a doporuãuji proto této pfiíleÏitosti vyuÏít.
Novela zákona o ovzdu‰í dala od leto‰ního roku povûfien˘m obcím
pravomoc provádût kontroly lokálních topeni‰È. Postup a pravomoci

rozhovor
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Pfii‰lo jaro do vsi, aneb…
Pfii‰lo jaro do vsi je písniãka, kterou si s dûtmi kaÏdé jaro zpíváme.
K tomuto období patfií vycházky pfiírodou a hledání jara. BohuÏel víc
neÏ jaro jsme nacházeli odpadky. A tak jsme si cel˘ t˘den povídali
o ochranû pfiírody, tfiídûní odpadkÛ apod. Vyzkou‰eli jsme si i práci
zamûstnancÛ technick˘ch sluÏeb a dûti zjistily, Ïe zvednout sáãky
a plechovky „obfiími kle‰tûmi“ ze zemû není vÛbec lehké. 
V pátek jsme aktivity celého t˘dne shrnuli a zásadní otázka znûla: Jak

to udûlat, aby se nám v R˘mafiovû a jeho okolí líbilo a aby se v‰ude
neválely odpadky? I malé dûti na‰ly odpovûì hned. A tak vám jejich
poselství posíláme:
Neházejte odpadky na zem! VÏdyÈ R˘mafiov je pln˘ popelnic, ko‰Û,
kontejnerÛ. Chceme si hrát na ãist˘ch hfii‰tích a v pûkné pfiírodû. 
Dûkujeme.

Fota a text: uãitelky a dûti z M· 1. máje, tfiída Li‰tiãky

jsou v zákonû velice pfiesnû definovány. Pokud je podezfiení, Ïe na
daném lokálním topeni‰ti není v‰echno v pofiádku, mÛÏeme provozo-
vatele vyzvat, aby doloÏil revizi kotle, kterou si je povinen kaÏd˘
vlastník jednou za dva roky nechat autorizovanou firmou udûlat, a ta-
ké je povinen doloÏit doklad o nákupu paliva. Pokud provozovatel ty-
to náleÏitosti nesplní, nepfiedloÏí zmínûné doklady a závada ve zne-
ãi‰Èování pfietrvává, mÛÏe povûfien˘ pracovník odboru Ïivotního pro-
stfiedí vykonat kontrolu na místû a následnû uloÏit sankci.
Je‰tû si pfiipomeÀme informaci o kácení stromÛ. Kdy zaãíná a kon-
ãí vegetaãní klid? Kdo mÛÏe kácet stromy a na jakém pozemku?
Kácení dfievin je jednoznaãnû dáno zákonem ã. 114 z roku 1990 
o ochranû pfiírody a krajiny a navazujícími pfiedpisy. Povolení ke ká-
cení stromu by mûl mít Ïadatel v pfiípadû, Ïe obvod kmene stromu má

ve v˘ãetní v˘‰ce více jak 80 cm anebo jde o souvisl˘ porost, kter˘ má
v˘mûru vût‰í jak 40 m2. V̆ jimku tvofií ovocné stromy v oplocené za-
hradû, kde je na uváÏení vlastníka, jak s takovou dfievinou naloÏí.
Vegetaãní klid zaãíná v listopadu a konãí v bfieznu. Zákon striktnû ne-
fiíká, Ïe se kácí ve vegetaãním klidu. V závaÏn˘ch pfiípadech, zejmé-
na kdyÏ hrozí nebezpeãí z prodlení z hlediska provozní bezpeãnosti
nebo u stromÛ napaden˘ch kÛrovcem, je moÏno kácení povolit i ve
vegetaãním období. Budu se zase opakovat, kdyÏ fieknu, Ïe pfii vysa-
zování stromu je tfieba zváÏit, jestli jej budeme chtít na daném místû
i za nûkolik let. Pokud jej v tomto místû nechci, je potfieba ho od-
stranit vãas, neÏ dosáhne parametrÛ, kdy je k jeho skácení nutné po-
volení.
Dûkuji za rozhovor. JiKo
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K zamy‰lení – prostfiedí v okolí R˘mafiova

Zahrádkáfiská kolonie za vlakov˘m nádraÏím

U sbûrného dvora

Jamartická autobusová zastávka u hfibitova

Skládka odpadkÛ u provizorního parkovi‰tû kamionÛ
Kbelík v potÛãku poblíÏ hasiãské zbrojnice

Fota: Jana Dohnalová, Petr HorÀáãek a redakce

V̆ sledek sobotního úklidu mezi Malou a Velkou ·táhlí

Mezi Jamarticemi a Velkou ·táhlí Monitor v Podolském potoce
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·kolství

Den deskov˘ch her na Z· Jelínkova aneb Procviã si ducha i tûlo!
Na zaãátku byl nápad: Uspofiádejme pro dûti Den deskov˘ch her. Potkaly
by se Ïáci ze ‰kol R˘mafiovska a zahráli by si rÛzné deskové hry. Mohl
by se uspofiádat i turnaj mezi ‰kolami. Pfiiznali jsme si, Ïe mnoÏství des-
kov˘ch her je dnes velké a málokdo z nás pokroãil dál neÏ ke hrám typu
Aktivity, Dostihy a sázky nebo Carcassonne, natoÏ aby byl schopen ta-
kov˘ turnaj zorganizovat. Paní Ing. Ivana Luke‰ová z MAS R˘mafiovsko
pfii‰la s nápadem oslovit profesionály, ktefií nám s organizací pomohou.
Akce se nakonec uskuteãnila ve spolupráci s organizací HRAcíDEskové
Centrum Legie, z. s., Místní akãní skupiny R˘mafiovska a Základní ‰ko-
ly R˘mafiov, Jelínkova 1. Finanãnû byla podpofiena z projektu Místní
akãní plán rozvoje vzdûlávání na území MAS R˘mafiovsko, o. p. s., kte-
r˘ probíhá od 1. ãervence 2016 a jehoÏ hlavním cílem je vzájemná spo-
lupráce vzdûlávacích organizací na R˘mafiovsku.
Centrum Legie vyslalo pût profesionálÛ, ktefií nejenÏe pfiivezli asi sto
deskov˘ch her pro rÛzné vûkové skupiny, ale také v˘teãnû zvládli dûtem
rychle vysvûtlit pravidla a pomoci s v˘bûrem tûm nerozhodn˘m. To ce-
lé s úsmûvem, trpûlivostí a ochotou, tfiikrát po sobû ve tfiech dnech, pro- toÏe cílem bylo zapojit do hracích aktivit v‰echny na‰e Ïáky. Hrálo se po-

stupnû v tûlocviãnách v budovách 1. máje 30, Národní 15 i na Jelínkovû
1. Îáci mûli také moÏnost si hry vypÛjãit do tfiíd.
K ruce profesionálÛm bylo i deset ÏákÛ 8. C, ktefií po tfii dny pomáhali
chystat, uklízet a vysvûtlovat pravidla mlad‰ím spoluÏákÛm. Pravidel
a her si uÏili za ty tfii dny aÏ aÏ. Tímto jim chceme podûkovat za jejich
nasazení a pfiístup.
Akci mÛÏeme hodnotit jako vydafienou, jelikoÏ se vût‰inû dûtí i uãitelÛ
líbila. Nûkteré hry byly tak zajímavé, pouãné a zároveÀ vzdûlávací, Ïe si
je objednáme i do ‰koly k v˘uce matematiky, jazyka ãeského a cizích ja-
zykÛ. Ve‰keré fotky z tûchto tfií dnÛ jsou k nahlédnutí na maprymarov-
sko.rajce.idnes.cz.
Máme v plánu akci opakovat i v pfií‰tím ‰kolním roce. A jelikoÏ znalost
pravidel deskov˘ch her vzroste, moÏná se uskuteãní i turnaj mezi ‰kola-
mi. 
Co fiíci závûrem? Deskové hry jsou prima!

Fota a text: Mgr. Marcela Tauferová a Mgr. Markéta Míãková
Z· Jelínkova 1, R˘mafiov

Dal‰í úspûchy gymnazistÛ ve znalostech historie
Pravidelní ãtenáfii R˘mafiovského horizontu se mohli v jeho posledních ãíslech do-
ãíst o úspû‰ích Marka Palyse, studenta kvarty místního gymnázia, v leto‰ním ko-
le Dûjepisné olympiády. Pfiíjemn˘m pfiekvapením se pro na‰i ‰kolu stal ov‰em i v˘-
kon tfií septimánÛ v Dûjepisné soutûÏi studentÛ gymnázií âR a SR, jejíÏ krajské ko-
lo se konalo zaãátkem dubna v Bohumínû.
Tato soutûÏ je organizována jedním z uãitelÛ Gymnázia Cheb, má fi-
nanãní podporu mimo jiné ze strany ãeské a slovenské vlády a jejími od-
born˘mi garanty jsou pfiední ãe‰tí a sloven‰tí historici. SoutûÏe se úãastní
vÏdy tfiíãlenné t˘my studentÛ gymnázií âeské a Slovenské republiky, na-
‰i ‰kolu reprezentovali studenti Luká‰ Pavlásek, Marek Sedláãek a Jakub
Vosyka.
Bylo to vÛbec poprvé, kdy se na‰e ‰kola této akce úãastnila, a chlapci pfii-
vezli z Bohumína hned tfietí místo – díky poãtu bodÛ si dokonce vybojo-
vali postup do finále, které se uskuteãní v listopadu 2017 v Chebu.
Leto‰ním tématem soutûÏe bylo obtíÏné období âeskoslovenska v letech
1949–1967 a zahrnovalo témata z oblasti politiky, sportu a kultury. Autofii
testov˘ch otázek soutûÏící opravdu potrápili, vÏdyÈ kdo bûÏnû ví, kter˘
politik se stal pfiedlohou pro hlavní postavu MÀaãkova románu Jak chut-
ná moc, co bylo podstatou „akce 77 000“ ãi kter˘ automobil se zaãal vy-

rábût roku 1964 v Mladé Boleslavi? O to víc si ceníme pomyslného bron-
zu na‰ich studentÛ a jejich ochoty vûnovat se pfiípravû na soutûÏ ve svém
volném ãase. Mgr. Ivana Hofírková, Gymnázium a SO· R˘mafiov

Foto: archiv Gymnázia Franti‰ka Îivného

Luká‰ Pavlásek ze septimy gymnázia skvûle reprezentoval R˘mafiov 
v celostátním kole Zemûpisné olympiády

Ve dnech 24. a 25. dubna probûhlo v geografické sekci Pfiírodovûdecké fa-
kulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s âeskou geografickou spo-
leãností a novû i s âeskou kartografickou spoleãností celostátní kolo 
19. roãníku Zemûpisné olympiády. Do Prahy se sjelo z celého âeska 25 nej-
úspû‰nûj‰ích fie‰itelÛ krajského kola v kategorii D stfiedních ‰kol. Jedním
z nich byl i Ïák septimy Gymnázia a SO· R˘mafiov Luká‰ Pavlásek.

Pro fie‰itele byl pfiipraven soubor úloh z dílãích disciplín geografie
a kartografie. SoutûÏící pracovali jak v terénu v okolí Prahy, tak i na
univerzitní pÛdû na praÏském Albertovû. „První den soutûÏe nás ãe-
kala práce v terénu. Zavítali jsme do malé obce Pikovice na fiece
Sázavû (jiÏnû od hlavního mûsta) a plnili zde rÛzné úlohy zamûfiené
na geografii. Druhého dne následoval systém tfií testÛ – práce s atla-
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sem, test geografick˘ch znalostí a multimediální test,“ popisuje
Luká‰ prÛbûh soutûÏe, v níÏ se mu podafiilo zabodovat. Se svou kar-
tografickou prezentací obsadil 1. místo v soutûÏi O nejlep‰í mapu na
geografické téma. Kromû toho byl úspû‰n˘m fie‰itelem vûdomostní
ãásti celostátního kola soutûÏe, ãímÏ si uÏ nyní zajistil, pokud bude
mít zájem, pfiijetí na nûkter˘ z geografick˘ch oborÛ Pfiírodovûdecké
fakulty nejen na Univerzitû Karlovû v Praze.
„Tû‰í mû, Ïe jsem uspûl v soutûÏi O nejlep‰í mapu pofiádané âeskou
kartografickou spoleãností, kde odborná komise geografÛ a karto-
grafÛ vyhodnotila mou mapu jako nejlep‰í. Sama soutûÏ mi dala
mnoho pozitivních záÏitkÛ a zku‰eností. Vyzkou‰el jsem si práci s nû-

kter˘mi geografick˘mi pfiístroji, které se bûÏnému ãlovûku málokdy
dostanou do ruky, a poznal plno nov˘ch a zajímav˘ch lidí,“ shrnuje
Luká‰ své angaÏmá v soutûÏi a dodává: „Chtûl bych podûkovat své
‰kole za umoÏnûní reprezentace v leto‰ním roãníku Zemûpisné olym-
piády, sv˘m pedagogÛm za odbornou pomoc pfii pfiípravû a vÛbec
kaÏdému, kdo mi pomáhal nebo drÏel palce.“
Ústfiední kolo Zemûpisné olympiády stejnû jako nová soutûÏ O nej-
lep‰í mapu na geografické téma byly prezentovány také v reportáÏi
a pfiímém vstupu z praÏského Albertova v pofiadu Studio 6 na âT 1
dne 25. dubna 2017 (http://bit.ly/2qcHc2Z – od 2 hodin 18 minut).

Fota a text: Mgr. Jana Schwarz, Gymnázium a SO· R˘mafiov

Mezinárodní turnaj v ko‰íkové
Jako kaÏd˘ rok i letos se konal v R˘mafiovû Velikonoãní turnaj v basketbale,
urãen˘ pro Ïáky stfiedních ‰kol.
ZasnûÏen˘ 19. duben zkomplikoval pfiíjezd hráãÛ z Ozimku i Opavy,
ale na‰tûstí byl jedin˘m problémem turnaje. Odehrálo se nûkolik vel-
mi vyrovnan˘ch i kvalitních zápasÛ, které fiídili v˘borní rozhodãí
Pavel Kon‰tack˘ a Ivo ·tûpán. 
LoÀ‰tí vítûzové z Gymnázia a SO· R˘mafiov prvenství neobhájili
a skonãili na ãtvrtém místû. Hráãi z Ozimku pfiijeli tentokrát pfiipra-
veni nejlépe a zaslouÏenû zvítûzili pfied stfiedo‰koláky z Opavy. Na
tfietím místû skonãili studenti SSO· Prima R˘mafiov.
Dûkujeme mûstu R˘mafiovu za finanãní injekci, bez níÏ by se pofiá-
dání turnaje neobe‰lo.

Foto a text: Mgr. Petr Stanûk, Gymnázium a SO· R˘mafiov
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Dûti úspû‰nû zahájily taneãní sezónu 
V nedûli 12. bfiezna se dûtsk˘ t˘m taneãního oboru ZU· R˘mafiov roz-
jel do âeské Tfiebové. Právû zde se konala soutûÏ âeskotfiebovsk˘ po-
hár, kam pfiijelo zmûfiit své síly mnoho souborÛ v rÛzn˘ch vûkov˘ch ka-
tegoriích i taneãních disciplínách. V kategorii parketov˘ch kompozic
R˘mafiov zastupovala choreografie Jako hvûzdy na nebi, která získala
krásné 2. místo. 
To byl ale jen zaãátek, protoÏe 2. dubna se naplno rozbûhla soutûÏní se-
zóna regionálním kolem v Opavû. SoutûÏe, jejímÏ vyhla‰ovatelem je
Czech Dance Organization, se kromû dûtské formace zúãastnily také ju-
niorky. Choreografie Jako hvûzdy na nebi i juniorská skladba I v boufii
vím, k˘m jsem soutûÏily v extraligové kategorii art – malé skupiny.
Velmi pûkn˘m v˘konem získaly obû skupiny prvenství a postup do
zemského kola v Bohumínû.
Dal‰í klání následovalo o víkendu 22. a 23. dubna v kulturním domû
v Ostravû-Zábfiehu, kde se konal dal‰í roãník soutûÏe Dance a Talent
Star. V sobotu probíhala soutûÏ taneãníkÛ, na kterou se pfiihlásilo 

38 choreografií. Taneãní obor ZU· R˘mafiov zastupovaly T˘na
Baslarová, Barbora Hfiívová, Karolína Hradilová, Karolína Knapková,
Stella ·materová, Lucie Nebesová, Klára Dûdochová, ·arlota Sedláãková
a Ivana Nûmcová, poslední dvû jmenované i v kategorii juniorÛ. Do ne-
dûlního finále postoupily ãtyfii na‰e choreografie: P. S. T̆ na, Jako sestry,
Jako hvûzdy na nebi a divoká karta Kdo jsem Ivany Nûmcové.
V nedûli zároveÀ probíhala soutûÏ talentÛ, hudebníkÛ, zpûvákÛ, rodin-
n˘ch hobby a podobnû. Z tûchto úãastníkÛ a také z taneãníkÛ vybírala
porota ãtrnáct vystoupení do veãerního grand finále. Také zde jsme mû-
li dvû Ïelízka – T˘nu Baslarovou a skladbu Jako hvûzdy na nebi. Pod
moderátorskou taktovkou Ondfieje Sokola a za úãasti televize Polar se
rozbûhla plejáda opravdu krásn˘ch vystoupení. Absolutním vítûzem ce-
lé soutûÏe (z celkov˘ch 79 vystoupení) se stala choreografie Jako hvûz-
dy na nebi.
Z celého srdce dûkuji v‰em taneãníkÛm za krásné v˘kony a pfieji jim
dal‰í úspûchy v této sezónû. Alena Tome‰ková, ZU· R˘mafiov

V˘tvarn˘ obor ZU· zabodoval v celostátní pfiehlídce
Îáci ·árky Lupeãkové z v˘tvarného oboru ZU· R˘mafiov mohou slavit. Dva jejich
tematické projekty získaly ocenûní v soutûÏní pfiehlídce, kterou vyhla‰uje
Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR. Betlém z polystyrenu se
v krajském kole umístil jako tfietí a cyklus R˘mafiovská vlãice dokonce získal
stfiíbro a postoupil do celostátního kola.
Povûst o R˘mafiovské vlãici zpracovanou nejrÛznûj‰ími technikami mo-
hou aÏ do konce kvûtna obdivovat náv‰tûvníci v˘stavní sínû ZU· Solná
v Opavû, kde byla ve stfiedu 26. dubna vernisáÏí zahájena v˘stava Oãi
dokofián z vítûzn˘ch prací krajského kola soutûÏní pfiehlídky v˘tvar-
n˘ch oborÛ, vyhla‰ované ministerstvem ‰kolství. 
„V̆ tvarné práce s námûtem R˘mafiovské vlãice jsme s Ïáky tvofiili ve
‰kolním roce 2014/2015 v rámci celo‰kolního projektu R˘mafiovské po-
vûsti,“ pfiibliÏuje ·árka Lupeãková. „Nûkolik povûstí vãetnû té o zalo-
Ïení na‰eho mûsta se vztahuje k vlkÛm, vlãím lidem, proto jsme se za-
mûfiili na regionální povûsti s tématem vlkÛ, a jelikoÏ v fiadách m˘ch Ïá-

kÛ pfievládají dûti pûti a ‰estileté, adaptovali jsme i pohádku o âervené
Karkulce, která jistû pocházela z R˘mafiova,“ dodává s nadsázkou.
Îáci ·árky Lupeãkové se nesoustfiedili jen na dûj povûstí a pohádek, ale
i na detailní motivy, jako je vlãí srst, oãi, zuby nebo lebky fiktivních 
vlãích lidí. Téma zpracovávali tradiãními technikami – kresbou tuÏkou, 
uhlem i suchou kfiídou, koláÏí, odléváním sádry, modelováním kera-
mické hlíny, ale i nov˘mi zpÛsoby v˘tvarného vyjádfiení, jako je malba
sprejem nebo animace.
Právû kombinaci klasick˘ch a novomediálních technik ocenil Vladimír
Havlík, kurátor 15. celostátní pfiehlídky v˘tvarn˘ch prací dûtí a mládeÏe ve
Zlínû, pofiádané stfiediskem NIPOS Artama Ministerstva kultury âR, kde
byla série o R˘mafiovské vlãici ocenûna uÏ loni v fiíjnu. Úspûch se opako-
val i v leto‰ní pfiehlídce vyhlá‰ené ministerstvem ‰kolství, kde získala
R˘mafiovská vlãice druhé místo v kraji a pfiíleÏitost pfiedstavit se na kvût-
nové v˘stavû v Opavû a poté na záfiijové celostátní v˘stavû ve ·ternberku.

Vedle série o R˘mafiovské vlãici
zaznamenal úspûch i betlém z po-
lystyrenu, kter˘ vznikl loni v listo-
padu a prosinci na podnût místosta-
rostky Marcely StaÀkové jako sou-
ãást adventní v˘zdoby centra mûs-
ta. Tradiãní námût z netradiãních
materiálÛ (izolaãního polystyrenu
a montáÏní pûny) zaujal nejen
chodce na námûstí Míru, kde bet-
lém doplÀoval vánoãní strom, ale
i porotu soutûÏní pfiehlídky, jeÏ mu
udûlila tfietí místo v rámci kraje.
Betlém sice na v˘stavu v Opavû
zafiazen nebyl, místní obyvatelé se
na nûj ale mohou tû‰it opût v ad-
ventu. ZN

Fota: Petr Nûmec

Fota: ·árka Lupeãková
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Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov

Neila obhájila zlato na mezinárodní soutûÏi
V sobotu 8. dubna se do Liptovského Hrádku na Slovensku sjely taneãnice
z celé âeské a Slovenské republiky. Mezinárodní soutûÏ v orientálním tanci
se konala jiÏ poosmé a její obsazenost i úroveÀ se opût posunuly v˘‰e.
Taneãní soubor Neila SVâ R˘mafiov a na‰e mûsto reprezentovala skupina
Annidia v choreografiích Anny Cimbotové.
Juniorská klasická choreografie obhájila loÀské prvenství ve své ka-
tegorii, a odjela tak se zlatou medailí. V kategorii dospûl˘ch od 16 let
získala fusion formace s názvem Poselství krásné ãtvrté místo a kla-
sická skupina dospûl˘ch se umístila na místû pátém.
V sólovém tanci dospûl˘ch se Anna Anniya Cimbotová probojovala
do finále v obou soutûÏních kategoriích, ve kter˘ch tanãila. V kate-
gorii fusion se svou Modlitbou za taneãníky získala tfietí místo
a v klasickém orientálním tanci obsadila pátou pfiíãku. V juniorské
kategorii sólového orientálního tance získala Adéla Janáãová sedmé
místo s vlastní klasickou choreografií. 
Na leto‰ním ãesko-slovenském soutûÏním setkání jsme si to krásnû
uÏily aÏ do poslední chvíle a opût si zatanãily s dal‰ími úÏasn˘mi ta-
neãníky a osobnostmi.
Rády bychom podûkovaly na‰im partnerÛm SVâ R˘mafiov a mûstu
R˘mafiov za podporu. Velké díky patfií také sponzorÛm, díky kter˘m

se na‰e leto‰ní sezóna vyvíjí mnohem veseleji. Dûkujeme firmám
Ingersoll Rand Uniãov, Melda Pavel, s. r. o., RD R˘mafiov, s. r. o.,
a MUDr. Kristinû Volkové. 

Foto a text: Kamila Cimbotová, TS Neila SVâ R˘mafiov

Tipy na nejlep‰í kníÏky pro dûti
Tentokrát se vrátíme k nejmlad‰ím ãtenáfiÛm, tedy vlastnû neãtená-
fiÛm, k dûtem pfied‰kolního vûku, které si chvíle u kníÏky uÏívají pfie-
dev‰ím s rodiãi. Zde je opût nûkolik tipÛ na tituly, které dûti zaruãe-
nû zaujmou a je‰tû jim tfieba pomohou fie‰it situace v bûÏném Ïivotû.
•  Klára Pondûlíãková, Andrea Tachezy: Nûco ti povím, Johane
Kniha vypráví o dûdovi, kter˘ pofiád mlãí, upovídané babiãce a med-
vûdu Johanovi.
•  Marjane Satrapiová: Stra‰idla se bojí mûsíce
Marjánku kaÏdou noc stra‰í pfií‰erná stra‰idla. SnaÏí se jich zbavit,
jenÏe co pomÛÏe jí, dostane do pûkné ka‰e jiné. Satrapiová je autor-

kou proslulého komiksu Persepolis.
•  Ciara Flood: Ti otravní králíci
Medvûd Ïil sám uprostfied lesÛ, coÏ se mu moc líbilo, a tak byl veli-
ce mrzut˘, kdyÏ se do jeho sousedství nastûhovala rodina králíkÛ.
•  ·árka Weberová: Dva domovy
Smyslem knihy je pomoci dûtem ve vûku od 3 do 6 let, které Ïijí
v rozdûlené rodinû.
•  Eva Papou‰ková, Galina Miklínová: Vombat Jirka
Vtipná a krásnû ilustrovaná kníÏka pomÛÏe dûtem, aby to na noãníku
vÏdycky dobfie dopadlo. Petra Klimentová
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Poãasí o Velikonocích komplikovalo dopravu
Dopravní policisté v okrese Bruntál fie‰ili bûhem Velikonoc jedenáct
nehod. Hmotné ‰kody celkovû pfiesáhly 560 tisíc korun, ke zranûním
na‰tûstí nedo‰lo.
V nedûli 16. dubna veãer havarovala mezi Malou ·táhlí
a R˘mafiovem 21letá Ïena za volantem renaultu. Na mokré silnici do-
stala v zatáãce smyk, pfiejela do protismûru a narazila do betonového
plotu. ZpÛsobená ‰koda ãiní 160 tisíc korun.

Po‰kodil tfii návûsy
R˘mafiov‰tí policisté provûfiují po‰kození návûsÛ nákladních vozidel od-
staven˘ch v areálu místní firmy. Incident se stal v první polovinû dubna.
Pachatel rozbil zadní svûtla tfií návûsÛ, vytrhl dvífika boãních kastlíkÛ a od-
cizil hasicí pfiístroj. ZpÛsobená ‰koda byla vyãíslena na 31 tisíc korun.

Zlodûj ukradl z ‰atní skfiíÀky rovnátka
R˘mafiov‰tí policisté vy‰etfiují krádeÏ, která se stala v ‰atnách místní
stfiední ‰koly. Sedmnáctiletá dívka nahlásila, Ïe se jí nûkdo v dobû od

24. do 25. dubna vloupal do ‰atní skfiíÀky a ukradl zde odloÏená rov-
nátka za témûfi 3 tisíce korun. PenûÏní hodnota rovnátek ale pachate-
le zfiejmû nezajímala, protoÏe ve skfiíni nechal dopis psan˘ hÛlkov˘m
písmem, kter˘ vulgárnû uráÏí po‰kozenou a sdûluje jí, Ïe rovnátka
jsou uschována nûkde ve ‰kole a má si je najít. Jakékoli informace,
které by vedly ke zji‰tûní osoby pachatele ãi k nálezu odcizené vûci
lze kdykoli telefonicky sdûlit, byÈ anonymnû, na telefonním ãísle 
974 731 751.

Do ordinace ‰el krást
R˘mafiov‰tí policisté ve spolupráci s kriminalisty objasnili vloupání
do místní ordinace chirurgické ambulance. Podezfiel˘m je 53let˘
muÏ, kter˘ se mûl pokusit v noci z 20. na 21. bfiezna násilím dostat
do ordinace, zákrokového sálu a vy‰etfiovny. Po‰kodil dvefie, ale do-
vnitfi se mu vniknout nepodafiilo. Podezfiel˘ uvedl, Ïe hledal peníze.
V leto‰ním roce jiÏ byl za majetkovou trestnou ãinnost odsouzen.
Nyní mu hrozí trest vûzení aÏ na tfii roky.

por. Bc. Pavla Jirou‰ková, skupina tisku a prevence Bruntál
por. Bc. René âernohorsk˘, oddûlení tisku a prevence Opava

Hasiãi v terénu

U Tvrdkova sjel automobil do potoka, jeden cestující zemfiel
Smrtí jednoho z cestujících skonãila váÏná nehoda automobilu, k níÏ do‰lo v nedû-
li 30. dubna mezi Horním Mûstem a Tvrdkovem. Auto, v nûmÏ jeli dva mladíci, sje-
lo ze srázu do potoka a pfievrátilo se na stfiechu.
Havárie byla nahlá‰ena na tísÀovou linku ve tfii ãtvrtû na jedenáct dopo-
ledne. K nehodû okamÏitû vyjely dvû jednotky hasiãÛ z R˘mafiova, zá-
chranáfii z r˘mafiovského stanovi‰tû a pfiivolán byl i vrtulník leteck˘ch zá-
chranáfiÛ z Ostravy.
Uvnitfi vozidla zÛstali zaklínûni dva muÏi. Tfiiadvacetiletému mladíkovi,
kter˘ nejevil známky Ïivota, poskytla první pomoc pfiítomná lékafika spo-

lu s hasiãi, ktefií pfiijeli na místo jako první. Ani roz‰ífiená resuscitace, kte-
rou pokraãovali záchranáfii, bohuÏel nebyla úspû‰ná. MuÏ utrpûl poranû-
ní nesluãitelná se Ïivotem, a lékafii proto museli konstatovat jeho smrt.
Druh˘, o rok star‰í mladík, byl také váÏnû zranûn, pfii nehodû utrpûl mno-
hoãetná poranûní hrudníku, pánve a dolní konãetin. Hasiãi jej museli z ha-
varovaného vozu vyprostit, poté jej pfiedali do péãe záchranáfiského t˘mu.
Pacienta po nutném o‰etfiení transportoval vrtulník na urgentní pfiíjem
Fakultní nemocnice v Ostravû.

nprap. Jakub Kozák, HZS MSK, PhDr. Luká‰ Humpl, ZZS MSK 

¤idiãe potrápil aprílov˘ návrat zimy 
UÏ jsme si zvykli na aprílové rozmary poãasí, pfiesto kaÏdoroãnû spíláme jarním
snûhov˘m pfieháÀkám, zvlá‰È poté co nûktefií fiidiãi pfiezuli auta na letní pneuma-
tiky. Zimní comeback se po Velikonocích ukázal v plné síle, a protoÏe My ãekali ja-
ro, zatím pfii‰el mráz, jak zpívá skupina Fe‰áci, nebyli jsme na návrat snûhu pfii-
praveni. Vytrvalé snûÏení a nárazov˘ vítr, kter˘ vytváfiel na nûkter˘ch místech
i nûkolikametrové závûje, zaskoãil celou stfiední Evropu. Z ãesk˘ch regionÛ to pod-
le meteorologÛ nejvíce „schytal“ Moravskoslezsk˘ kraj.
Studená fronta udefiila v plné síle v noci z 18. na 19. dubna a pfiinesla husté
snûÏení a pozdûji nárazov˘ vítr, kter˘ vytváfiel snûhové jazyky.
Profesionální a dobrovolné hasiãe v celém kraji zamûstnávaly od noãních
hodin v˘jezdy související s vytrval˘m snûÏením, a to i v niÏ‰ích polohách.
Hasiãi zasahovali u dopravních nehod a pfii odstraÀování spadl˘ch stromÛ
a velk˘ch vûtví. Nebyla na‰tûstí zaznamenána Ïádná váÏnûj‰í zranûní 
osob.
Ve stfiedu 19. dubna po 13. hodinû byly komunikace vedoucí pfies Bruntál
zcela neprÛjezdné, stály zde kamiony, a to uÏ od vjezdÛ do mûsta. Ve
Val‰ovû uvízly na dvacátém kilometru silnice I/45 dva kamiony a silnice

byla v obou smûrech uzavfiena. Nûktefií fiidiãi uvádûli, Ïe trasu R˘mafiov
– Bruntál, která se za normálního provozu dá urazit za 15–20 minut, pro-
jíÏdûli hodinu a pÛl. R˘mafiovsko bylo podle policie s velkou opatrností
prÛjezdné a sjízdné.
Zfiejmû nejsloÏitûj‰í situace byla na silnici I/57 u Vysoké-Bartultovic na
Bruntálsku aÏ k nedalekému hraniãnímu pfiejezdu do Polska, kde od noã-
ních hodin pomáhaly tfii jednotky Hasiãského záchranného sboru MSK
i s vypro‰Èovacím speciálem pfiedev‰ím polsk˘m kamionÛm zapadl˘m ve
snûhu. V noci se zde vytvofiila kolona, kterou se postupnû dafiilo elimino-
vat. 
S pokraãujícím snûÏením prakticky v celém Moravskoslezském kraji ros-
tl i poãet zásahÛ hasiãÛ u dopravních nehod, vãetnû vypro‰Èování zapad-
l˘ch kamionÛ, autobusÛ, dodávek a osobních automobilÛ, a také u od-
straÀování spadl˘ch ãi nebezpeãnû naklonûn˘ch stromÛ a siln˘ch vûtví.
Hasiãi zasahovali v terénu kvÛli snûhu i v noci ze stfiedy na ãtvrtek, ze-
jména na Bruntálsku a Vítkovsku. Vedle kamionÛ, autobusÛ, dodávek 
i osobních automobilÛ vypro‰Èovali i tfii zapadlé sypaãe. Nûkteré 

Foto: HZS MSK
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úseky na Bruntálsku byly nesjízdné a uzavfiené, napfiíklad mezi Velk˘mi
Heralticemi a Bruntálem a dál aÏ do Malé ·táhle.
Situace se snûhem a nesjízdn˘mi komunikacemi se opakovala o t˘den po-
zdûji, v pátek 28. dubna. Ke snûÏení se pfiidal vytrval˘ dé‰È, kter˘ zpÛso-
bil vylití vody z nûkter˘ch tokÛ. Hasiãi proto museli odstraÀovat náplavy
na potocích a ãerpat vodu ze sklepÛ a garáÏí. Monitorovali nûkteré poto-
ky a fieky a v okrese Bruntál odstraÀovali spadlé ãi nebezpeãné stromy.

Policisté z územního odboru v Bruntále vydali v pátek ráno v˘zvu fiidi-
ãÛm v‰ech motorov˘ch vozidel, zvlá‰tû tûm, ktefií pfiezuli na letní pneu-
matiky, aby necestovali po úsecích silnic první tfiídy I/11 a I/45 spojují-
cích ·umpersko, Jesenicko a Bruntálsko. V této lokalitû snûhovou kala-
mitu doprovázelo náledí, které opût uvûznilo kamiony, stalo se i nûkolik
men‰ích dopravních nehod a prÛjezd byl velmi komplikovan˘.

JiKo, zdroj: PâR Bruntál a HZS MSK

Fota: PâR Bruntál, HZS MSK
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Je holdem umûlci, kdyÏ ho vykrádají. George Braque Známá i neznámá v˘roãíCitát:
5. 5. V˘znamn˘ den âR – v˘roãí Kvûtnového povstání

praÏského lidu v roce 1945
6. 5. 1987 zemfi. Karel Plicka, fotograf, kameraman, filmov˘ re-

Ïisér a etnograf (nar. 14. 10. 1894) – 30. v˘roãí úmrtí 
6. 5. 1992 zemfi. Marlene Dietrich, nûmecká a americká filmová

hereãka (nar. 27. 12. 1901) – 25. v˘roãí úmrtí
8. 5. Státní svátek âR – Den vítûzství, v˘roãí kapitulace

Nûmecka v roce 1945
8. 5. Mezinárodní den âerveného kfiíÏe – v˘roãí narození

Henriho Dunanta, zakladatele âerveného kfiíÏe
8. 5. 1992 zemfi. Otto ·imánek, herec (nar. 28. 4. 1925) – 25. v˘r. úm.
9. 5. Den Evropy – upomínka na historick˘ den r. 1950,

kdy tehdej‰í francouzsk˘ ministr zahraniãních vûcí
Robert Schuman poprvé vefiejnû pfiednesl svÛj ná-
vrh na zaloÏení Evropského spoleãenství uhlí a oceli

9. 5. 1907 nar. Franti‰ek NeuÏil, spisovatel (zemfi. 22. 11. 1995) 
– 110. v˘roãí narození

10. 5. 1892 nar. Jan Weiss, spisovatel (zemfi. 7. 3. 1972) – 125. v˘r. nar.
12. 5. 1967 zemfi. Timoteus Vodiãka, literární kritik, historik, edi-

tor, filosof a teolog (nar. 16. 9. 1910) – 50. v˘roãí úmrtí
13. 5. 1717 nar. Marie Terezie, ãeská a uherská královna, rakouská

vévodkynû (zemfi. 29. 11. 1780) – 300. v˘roãí narození
13. 5. 1882 nar. George Braque, francouzsk˘ malífi (zemfi. 

21. 8. 1963) – 135. v˘roãí narození 
14. 5. Svátek matek (druhá kvûtnová nedûle) – slaví se od

r. 1914, kdy ho na návrh prezidenta Woodrowa
Wilsona schválil kongres USA

15. 5. V˘znamn˘ den âR – Mezinárodní den rodiny – sla-
ví se z rozhodnutí OSN od roku 1993 

16. 5. 1992 zemfi. Marie Podvalová, operní pûvkynû (nar. 5. 9. 1909)
– 25. v˘roãí úmrtí

18. 5. Mezinárodní den muzeí – slaví se od roku 1978
z podnûtu Mezinárodní muzejní rady
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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Spoleãenská kronika
Blahopfiejeme

jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Jozef StarchoÀ – R˘mafiov ................................................... 80 let
BoÏena Drlíková – R˘mafiov ............................................... 80 let
Franti‰ek Smékal – R˘mafiov ............................................... 80 let
Franti‰ka Tomanová – R˘mafiov .......................................... 80 let
Stanislav Ondra – R˘mafiov ................................................. 81 let
Katefiina Calábková – R˘mafiov ........................................... 82 let
RÛÏena Kopeãná – R˘mafiov ............................................... 82 let
Otto Spitzer – R˘mafiov ....................................................... 84 let
Veronika Ujfalu‰i – Janovice ............................................... 86 let
Jana Cinková – R˘mafiov ..................................................... 86 let
Florica Ftáãková – R˘mafiov ............................................... 87 let

Vzpomínka
Dne 17. dubna 2017 zemfiela
ve Vancouveru (B. C. Canada)

paní Jana Rotterová
z Horního Mûsta.

Kdo jste ji znali, 
vûnujte jí tichou vzpomínku.

M. âerná – sestra

KdyÏ zemfie maminka, sluníãko zajde,
v srdcích se uhnízdí smutek a chlad.
Po celém svûtû, ach, sotva se najde,
kdo by jak maminka umûl mít rád.

Dne 5. kvûtna 2017 si pfiipomínáme 
5. smutné v˘roãí,

kdy nás navÏdy opustila milovaná 
maminka, sestra, teta a ‰vagrová,

paní Marcela Petro‰ová
z R˘mafiova.

S láskou v srdci vzpomíná
dcera Markéta a ostatní ãlenové rodiny

Schází‰ nám, 
ale v srdcích a vzpomínkách zÛstává‰...

Dne 16. kvûtna 2017
vzpomeneme 10. v˘roãí úmrtí

paní BoÏeny Vávrové.

S láskou vzpomínají
dcera, sestry, 

vnuãka a vnuk s rodinami

Blahopfiání
Dne 8. kvûtna 2017 se doÏívá

paní Kvûtu‰e Purkrábková
krásného jubilea 70 let.

Milá maminko a babiãko,
pfiejeme Ti z celého srdce 

k Tv˘m narozeninám
hodnû ‰tûstí, zdraví a osobní pohody
a dûkujeme za v‰echno, co jsi pro nás 

udûlala a stále dûlá‰.
Lubo‰, Martina, PeÈa, Verunka a PeÈánek

Rozlouãili jsme se

Antonín Stfielec – Janovice ............................................... 1945 
Milada Kovafiíková – Dolní Moravice .............................. 1965 
Vûra Straková – R˘mafiov ................................................. 1936 
Josefa Kostková – R˘mafiov ............................................. 1942 
Erna La‰tÛvková – R˘mafiov ............................................ 1924

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov
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Pfiipomínáme si – 70. v˘roãí odsunu a dosídlení pohraniãí

Liesl Full: Ve vzpomínkách je domov krásnûj‰í
Moje první cesta do Staré Vsi, mé rodné vesnice v Sudetech, byla vel-
k˘m záÏitkem. Srdce mi zaãalo prudãeji tlouci, kdyÏ jsme zahnuli do
na‰í ulice a já jsem se vydala k na‰emu domu. Zahrada byla krásnû pûs-
tûná, pûkné závûsy v oknech a celkovû v‰e vyhlíÏelo velmi uklizenû.
OdváÏila jsem se zazvonit. Nikdo nebyl doma. ·li jsme proto dál k po-
mníku Jana Nepomuckého, kter˘ b˘val vÏdy na BoÏí tûlo ozdoben,
pfies Podolsk˘ potok na druhou stranu ke kostelu. Mûli jsme s sebou
milou nûmeckou tlumoãnici Ïijící v âesku, která zajistila klíã. Také zde
v‰e vyhlíÏelo uklizenû. Vesnice pÛsobila Ïiv˘m dojmem.
Nûco jiného ale se slzami vyprávûli jiní úãastníci cesty veãer v hotelu.
SvÛj dÛm uÏ nena‰li, nûkter˘m neotevfieli. âe‰i mají stále je‰tû strach,
Ïe budeme chtít nûco vrátit.
·li jsme také Potoãní ulicí (Teichseite) k Anenské huti, kde jsme se
naobûdvali. Naproti stál dÛm, do nûjÏ jsme v roce 1945 utekli pfied
Rusy. Maminka se tehdy rozhodla mou tfiináctiletou sestru Mizzi, ma-
lého bratra Hermanna, tfiíletou Gerti a mû dovést do bezpeãí k pfiíbuz-
n˘m. Babiãka se zdráhala jít s námi. Vidûli jsme z ulice, jak pobíhá po
domû, protoÏe na ni nûjak˘ Rus stfiílí. Mûl z toho legraci. Museli jsme
jen bezmocnû pfiihlíÏet. U pfiíbuzn˘ch nahofie v lese jsme spali na dfie-
vûné podlaze. Druhou noc pfii‰li i tam Rusové a hledali dívky. Dcera
majitelÛ domu spala na seníku. Sebrali nám pfiikr˘vku, ale nechali nás
na pokoji.
Z této podivné doby mám v pamûti také tuto mystickou noc. Mûl b˘t
odstfielen most poblíÏ kostela, protoÏe Rusové byli na postupu. JelikoÏ
jsme bydleli v bezprostfiední blízkosti, mûli jsme radûji strávit noc ve
sklepû fary. Dospûlí se modlili litanie a zlatá monstrance, nejsvûtûj‰í
svátost z kostela, stála na pytlích s bramborami a nadpozemsky záfiila

do potemnûlého sklepa. O‰untûlé
pytle brambor a vzne‰ená mon-
strance nabízely bizarní pohled:
mystická atmosféra v této míst-
nosti pronikala do celého tûla. Na
tu noc nikdy nezapomenu.
Rusové pfiesto do na‰í vesnice pfii-
‰li. My malí jsme v té dobû smûli
spát v manÏelské posteli. KdyÏ
jsme veãer sly‰eli kroky vojákÛ,
schovali jsme se pod pfiikr˘vku.
Maminka se hlasitû modlila
k Matce BoÏí – hodiny – a kupo-
divu nám nikdy nic neudûlali.
Vûfiím, Ïe vojáci cítili, Ïe se tu nû-
kdo modlí. Ruská du‰e je pr˘ také
velmi zboÏná. KdyÏ sly‰ím mod-
litbu: „Panno, Matko BoÏí má, do-
vol mi se ti zcela odevzdat, v Ïivo-

tû, ve smrti, ve strachu a hofiké bídû“ – je‰tû dnes mi bûhá mráz po zá-
dech. Ná‰ otec byl v první svûtové válce v zajetí a od té doby umûl rus-
ky, proto byl prostfiedníkem, neustále na cestách po vesnici.
Tenkrát, kdyÏ jsme museli z politick˘ch dÛvodÛ ze dne na den ode-
jít, mi bylo 10 let. V lednu 1946 v pût hodin veãer pfii‰el posel s do-
pisem, Ïe se máme nazítfií dostavit s nejv˘‰e 50kg zavazadlem na 
osobu na janovick˘ zámek za úãelem vyho‰tûní, protoÏe âe‰i chtûjí
mít v‰echny Nûmce ze zemû pryã. UmoÏnily to Bene‰ovy dekrety
a prohraná válka.
Otec v zoufalství zkusil pfies farní úfiad navázat kontakt s ãesk˘m tá-
borem v Mostû, kde se dosud nacházel mÛj bratr Franz. Byl jako mla-
distv˘, sedmnáctilet˘, Rusy 2. záfií 1945 propu‰tûn ze zajetí, dostal se
do ãeského lágru v Liberci, pak v Ervûnicích a nakonec v Mostû, kde
pracoval v uhelném dole. Pozdûji jsme se dozvûdûli, Ïe jeden den po
na‰em odjezdu pfii‰el do Staré Vsi a na‰el dÛm prázdn˘. Pfiijal ho str˘c
Johann Stark a sestfienice Mizzi z Dlouhé ulice (Richterseite) ve Staré
Vsi. NeÏ byl s nimi v ãervenci 1946 pfii druhém transportu vyho‰tûn,
pracoval na jatkách v R˘mafiovû.
Oba mí star‰í bratfii Alfred a Rudi byli je‰tû ve válce, nikdo nevûdûl kde.

Otec dával tehdy cel˘ veãer dohromady dÛleÏité papíry: rodné listy,
vysvûdãení, listy vlastnictví, fotky atd. Moje matka balila loÏní prádlo,
obleãení a nádobí, prostû jen to nejnutnûj‰í. Poslala mû k babiãce, 
abych pfiinesla dva nebo tfii její hrneãky na kávu. Netroufla jsem si vzít
ty nejhezãí. UvaÏovala jsem jako dítû, Ïe se urãitû brzy vrátíme.
Nádhern˘ch porcelánov˘ch hrníãkÛ mûla babiãka plnou vitrínu –
s kvûtinami nebo pûkn˘mi pofiekadly.
Já mûla jen obavy, co se stane s m˘m domeãkem pro panenky. JistûÏe
jsem si ho nemohla vzít s sebou, ale je‰tû mnohem pozdûji – i po le-
tech – jsem pfiem˘‰lela, jestli je v pofiádku a kdo si s ním asi hraje.

Také hudba hrála vÏdy v na‰í rodi-
nû velkou roli. Tak krásnou hudbu,
jakou jsme mûli doma ve Staré Vsi
na Vánoce, jsem uÏ nikdy nesly‰e-
la. Kromû klavíru jsme mûli je‰tû
pût nebo ‰est dal‰ích nástrojÛ, les-
ní roh, housle, trubku, klarinet atd.
V nedûli dopoledne po m‰i mí tfii
star‰í bratfii horlivû cviãili. Z kaÏ-
dého koutu domu se oz˘vala jiná
melodie a nikomu to nevadilo.
Jednodu‰e to k tomu patfiilo. Kdo
teì asi hraje na tyto nástroje?
Nechci pomyslet, kam se podûly.
âasto jsem téÏ pfiem˘‰lela, co se
asi stalo s telátkem a dvûma koza-
mi. Pustila je máma pfii opou‰tûní
domu na svobodu? V posledních
zmaten˘ch t˘dnech války za na-

‰ím domem pro‰lo zatoulané beãící stádo krav. PÛsobilo to dûsivû.
Odkud krávy pocházely a kdo je krmil? Byla pfiece je‰tû zima. Z to-
hoto stáda si máma vzala telátko a ustájila je s na‰imi kozami.
Telátko mûla velmi ráda.
Se sv˘mi balíky po 50 kg jsme dorazili na zámek. Ten byl v roce
1946 sbûrn˘m místem pro nás vyhnance, neÏ jsme byli pfiepraveni do
vlakÛ dobytãákÛ a odjeli k neznámému cíli. Mûla jsem stále strach,
Ïe skonãíme v Rusku.
Na zámku jsme spali na studené kamenné zemi v rytífiském sále. Na
spánek nebylo pomy‰lení, protoÏe tfii dûti mûly dáviv˘ ka‰el. Mojí mat-
ce se podafiilo zafiídit, aby byly z na‰eho domu pfiineseny pefiiny, které
byly pfiehozeny pfies zavfiené dvefie.
Pro mé rodiãe muselo b˘t hrozné muset tak náhle opustit svÛj dÛm,
kter˘ si koupili jako mlad˘ pár, s nejistou budoucností a k tomu se tfie-
mi mal˘mi dûtmi. Rodiãe provozovali tehdy v domû malou trafiku
a prodávali tabákové zboÏí z okna svûtnice, k nûmuÏ vedly dva schÛd-
ky. Jako osmiletá jsem se snaÏila na ‰piãkách nahlíÏet zvenãí do okna,
kdyÏ maminka zdobila vánoãní stromeãek. Otec byl tkadlec hedvábí.
On i maminka museli dennû ujít pût kilometrÛ po silnici do R˘mafiova
do práce, i v nejhlub‰í jesenické zimû, aby mohli splatit dÛm. Po této
silnici jsme téÏ chodili na náv‰tûvu k pfiíbuzn˘m v Janu‰ovû nebo ke
kapli V Lipkách, kde se kaÏdoroãnû konaly anenské pouti jako dík za
záchranu pfied morem. Tyto pouti zavedl mÛj otec spolu s Bertlem
Steinerem i v novém domovû. Strávil mnoho ãasu hledáním R˘mafio-
vanÛ roztrou‰en˘ch po celém Nûmecku. UÏ rok po odsunu uspofiádal
první setkání uprchlíkÛ u kaple v Zeilu. Spoleãenské nasazení mého 
otce nezÛstalo bez pov‰imnutí, zakrátko byl zvolen do mûstské rady.
Na jeho „R˘mafiovskou pouÈ“ kaÏdoroãnû pfiijíÏdûli vysídlenci z celé-
ho Nûmecka a m‰i slouÏil vÏdy knûz z na‰í domoviny.
Na vlakov˘ transport si vzpomínám jen málo. Musela jsem nejspí‰ b˘t
tím zmatkem tak vyãerpaná, Ïe jsem vût‰inu cesty prospala na pytli 
s uhlím. Vím je‰tû, Ïe mû moje matka rozru‰enû vzbudila: „Liesebeth,
vstávej, projíÏdíme Prahou. Podívej se, tolik svûtel!!“
Z uteãeneckého tábora v Ebelsbachu jsme se v lednu 1946 pfiemístili
do Zeilu. Pfiedtím jsme byli nûkolik dnÛ ubytovaní v uãÀovské ‰kole
v Haßfurtu a pfiedtím v bunkru ve Schweinfurtu. Vztah Zeilu 

Rodina Altmann ve Staré Vsi,
1941, Liesl vpravo dole

Hodina houslí v kuchyni 
(hostinec U Labutû v Zeilu)
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k uprchlíkÛm (vlastnû vyhnancÛm) byl ãasem tak dobr˘, Ïe mûsto pfie-
vzalo nad R˘mafiovany patronát. Také svobodn˘ stát Bavorsko roku
1954 pfievzal zá‰titu nad sudetsk˘mi Nûmci a vyhlásil je vedle BavorÛ,
·vábÛ a FrankÛ za ãtvrtou národnost ve svobodném státû. Spolková
vláda uÏ roku 1950 se souhlasem v‰ech stran nûmeckého spolkového
snûmu pfiijala sudetské Nûmce pod ochranu. Ve spolkové republice jich
Ïilo nejménû 2,5 milionu.
To, Ïe jsem ve v‰ední dny musela nosit obno‰ené ‰aty po sestfie Mizzi,
mû dost ‰tvalo. V nedûli jsme ale mûli na sobû vÏdy nové krásné ‰aty
a kabáty. Py‰ní jsme byli i na své snûhobílé koÏí‰kem pod‰ité rukávní-
ky se ‰ÀÛrou na zavû‰ení. V tûch si mohl ãlovûk v zimû skvûle ohfiát
ruce. V Zeilu jsem takové rukávníky nikdy nevidûla.
Na‰ím sousedem ve Staré Vsi byl sedlák Kraus. KdyÏ jsme u nûj s ma-
minkou vypomáhali o Ïních, chutnalo selské máslo, domácí chléb
a tvaroh vÏdycky bájeãnû. U nás se ãasto dûlalo kozí máslo, maminka
pekla i dobr˘ domácí chleba. Na‰ím nejoblíbenûj‰ím jídlem byly bram-
borové placky (Ärplplotz). Tûsto z brambor, vajec a mouky ve tvaru
ãtyfiúhelníku se smaÏilo na plotnû a jedlo se spoustou rozpu‰tûného
másla nebo lnûného oleje a cukru.
V Zeilu, tedy uÏ v novém domovû, chtûla maminka jednou vafiit droÏ-
ìové knedlíky s koprovou omáãkou. Poslala mû do zahradnictví pro
svazek kopru. KdyÏ jsem se koneãnû dostala na fiadu, nikdo nerozu-
mûl, co chci. Ve sv˘ch deseti letech jsem nevûdûla, Ïe „Döi“ se spiso-
vnou nûmãinou fiekne „Dill“. DomÛ jsem pfii‰la s nepofiízenou. Velmi
jsem se stydûla. Od té doby jsem se snaÏila sudetonûmeckého náfieãí
mimo domov úplnû zbavit. Obãas mû taky máma poslala Ïebrat
o brambory. Zufiila jsem a mûla jsem strach, Ïe potkám spoluÏáky.
âasto mû maminka brala do lesa sbírat dfievo na topení. Na zádech
jsme domÛ nosily obfií otepi klackÛ. 
Tou dobou, kdy jsme bydleli v Zeilu v baráku nad ‰kolou, jsem se
loudala dolÛ úzkou uliãkou od kostela, kdyÏ mi naproti pfiicházel vy-
sok˘ muÏ v dlouhém tmavém kabátû. Zarazila jsem se a prohlíÏela si

ho, pak jsem ze sebe vyrazila jásav˘ v˘kfiik: „Frede!“ Byl to mÛj star-
‰í bratr Alfred, kter˘ se koneãnû vrátil z války a s velkou námahou vy-
pátral na‰i adresu. Vzal mû za ruku a já vedle nûj vesele poskakovala
a pfiedstavovala si, jakou bude mít maminka radost. Utíkala jsem a ne-
myslela na to, Ïe pfiímá cesta je uzavfiená. Ameriãani totiÏ obsadili
‰kolu. StráÏ nám zabránila pokraãovat v cestû, ale Fred umûl anglicky
a v‰e vysvûtlil. Dovedla jsem ho oklikou k barákÛm. Máma ho dlou-
ho a vfiele objímala. 
KdyÏ pak u nás bydlel, uvûdomili jsme si, Ïe ho nûco stále rozãiluje.
Jako dÛstojník v armádû si zvykl na puntiãkáfiství a pfiesnost, která by-
la pfiíli‰ i na mou pofiádkumilovnou maminku. V‰e muselo b˘t na svém
místû na milimetr pfiesnû. To nebylo ve stísnûn˘ch prostorech ãasto
moÏné. Ale on nám v‰tûpoval i „chování“. Museli jsme dodrÏovat pra-
vidla stolování a vyprávût vtipy v jeho pfiítomnosti bylo nepfiípustné.
Ustaviãn˘m napomínáním nás ‰tval, pfiesto jsme k nûmu vzhlíÏeli
s velkou úctou. Byl pfiece jen nejchytfiej‰í z na‰í rodiny. Pozdûji jako
mladé dûvãe jsem mu byla za jeho pouãování dokonce vdûãná. Byl je-
din˘, kdo mluvil spisovnou nûmãinou i doma. Pozdûji, kdyÏ chodili
moje dûti a synovci do ‰koly, mûli z nûj trochu strach, protoÏe zkou‰el
jejich znalosti a nechával je poãítat, coÏ bylo samozfiejmû velmi neob-
líbené. Stal se opravdu uãitelem a dotáhl to na fieditele ‰koly
v Gieblstadtu u Würzburgu.
Své star‰í bratry jsem vÛbec obdivovala pro jejich odvahu. JelikoÏ ma-
minka hodnû léãila hefimánkem a lipov˘m kvûtem, museli mí tfii bratfii
vylézt na vysoké stromy u kaple a sbírat kvûty lípy do pytlÛ.

Doma ve Staré Vsi jsme mûli skokansk˘ mÛstek a Fred patfiil k nû-
kolika klukÛm, ktefií si vûfiili a skákali z nûj. Rád vyprávûl pfiíbûh
o babiãce a nov˘ch lyÏích. Vzal babiãku s sebou ke skokanskému
mÛstku a chtûl jí pfiedvést své umûní v nadûji, Ïe od ní dostane nov˘
pár lyÏí. Nic z toho ale nebylo. KdyÏ vidûla ty nebezpeãné skoky,
fiekla vydû‰enû: „Tam nahoru uÏ mi nikdy nepÛjde‰.“ Na nové lyÏe
mohl zapomenout.
To, Ïe mûl také znalosti a zku‰enosti s plachtûním, se mu za války ho-
dilo, protoÏe byl vy‰kolen pro vzdu‰nou obranu. Jeho spoluÏáci muse-
li v‰ichni jít na frontu a vût‰ina z nich se uÏ nevrátila.
PfiestoÏe byly podmínky k bydlení v baráku velmi primitivní, byly po-
fiád lep‰í neÏ dfiíve, kdy jsme s dal‰ími uteãenci spali na zemi v kino-
sále nad hostincem U RÛÏe. Nyní byla aspoÀ rodina sama. S Fredem
nás bylo osm. O m˘ch bratrech Rudim a Franzovi jsme stále nemûli
zprávy. Koneãnû jsme se dozvûdûli, Ïe dal‰í transport z R˘mafiova jel
v ãervenci 1946 do Weilheimu a Franz mûl b˘t v nûm. Odtud ho Fred
pfiivezl do Zeilu. Teì nás bylo v malém baráku devût.
Franz pracoval v kamenolomu firmy Weinig a já jsem mu kaÏdé po-
ledne nosila jídlo. U firmy Weinig jsem i já po ukonãení obchodní ‰ko-
ly absolvovala vyuãení. Fred v tomto kamenolomu také dlouho praco-
val. Jakmile jsem byla vyuãená, mohla jsem jezdit do dvou vzdálenûj-
‰ích kamenolomÛ a úãtovat mzdy dûlníkÛm.
Teì chybûl je‰tû Rudi. Uplynulo uÏ deset mûsícÛ, Fred a otec se stále
snaÏili o nûm nûco dozvûdût. V fiíjnu 1946 jsme zjistili, Ïe Rudi pracu-
je u sedláka Luppergera v Ismaninngu.
Maminka se ohromnû vydûsila, kdyÏ objevila v matracích v zeilském
baráku ‰tûnice. Od té chvíle otec magistrát stále Ïádal o jiné ubytová-

Rodina Altmann pfii cestû k zeilské kapli na setkání R˘mafiovanÛ,
1949, Liesl tfietí zleva

Lieslina matka s otepí dfieva na topení

Skokansk˘ mÛstek ve Staré Vsi, 1932
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ní. Nakonec jsme dostali vyrozumûní, Ïe se mÛÏeme pfiestûhovat do
pohostinství U Labutû. Maminka tûch pár kouskÛ nábytku, které jsme
si odtamtud mohli vzít, venku dÛkladnû vydrhla m˘dlem a rejÏákem,
abychom s sebou neodnesli Ïádn˘ hmyz.
Po urãité dobû jsme dostali je‰tû prostornou kuchyÀ a vedlej‰í po-
koj, do nûjÏ jsme se mohly nastûhovat já s Mizzi. Îili jsme skoro
normální Ïivot. Otec získal místo v zeilské tkalcovnû, Fred zase
studoval a já jsem ‰la na obchodní ‰kolu do Bambergu. To bylo
vÏdy drama, neÏ jsem dostala na ‰kolné. Jednou jsem mámû odsek-
la: „AÏ vyrostu, zase vám to pfiece splatím.“

Dne 28. srpna 1951 zemfiela moje
babiãka Theresia König. Babiãka
pro nás nikdy nebyla pfiítûÏí. Jako
první roku 1946 dostala pokoj na
Kaulbergu. âasto jsme ji nav‰tû-
vovali a vÏdy nám dala kousek
chleba, kter˘ byl ãastokrát uÏ cítit
zatuchlinou. Nejspí‰ to nûkdy b˘-
val její poslední kousek. Pletla po-
noÏky pro lidi a Ïádala za nû jen 
50 fenikÛ a nûco k jídlu.
KdyÏ se ohlédnu, musím fiíct, Ïe
jsem v Zeilu nezaslechla jediného
nepfiátelského slova, aãkoliv jsme
pfiece jen nebyli zrovna vítáni,
protoÏe oni sami nemûli vlastnû
nic. Pfiedev‰ím ti vybombardova-
ní, ktefií pfii‰li ze Schweinfurtu.
My jsme mûli aspoÀ sv˘ch 50 kg

nejnutnûj‰ích vûcí. Nikdy nezapomenu, jak nás jedna Ïena z Zeilu
pozvala na jídlo. Maminka ze zdvofiilosti nechtûla vzít celou rodinu
a vzala jen nás tfii nejmlad‰í. Tehdy jsem si pevnû pfiedsevzala, Ïe aÏ
jednou vyrostu, odvdûãím se. 
Otec se dozvûdûl, Ïe závod Sankt Bruno nabízí financování pro ro-
dinné domy na splátky. Po nekoneãn˘ch diskusích se rozhodl udûlat
první krok. Pozemek leÏel na ulici Hainach 13. Vzali jsme si v‰ichni
dovolenou a jednou v létû jsme vykopali jen s krumpáãem a lopatou
základy a netrvalo dlouho a mohli jsme se stûhovat.

Nyní jsem mûla vlastní pokoj. To
bylo skvûlé, ale v‰echny vydûlané
peníze jsme museli odevzdávat rodi-
ãÛm. Luxusní zboÏí, jako byl pár
perlonov˘ch punãoch, jsem splácela
dva mûsíce. KdyÏ se pak ná‰ hlavní
Ïivitel Franz oÏenil, byla o peníze
je‰tû vût‰í nouze. Bratfii pozdûji po-
sílali peníze na splátky domu téÏ,
tfiebaÏe uÏ mûli vlastní rodiny.
V novém domû zaãala matka asi
po deseti letech zase zpívat. Znala
písnû, které vyprávûly celé pfiíbûhy
aÏ ve dvaceti slokách. Vy‰ívaly
jsme, pletly, já jsem malovala
a zpívaly jsme. Navzdory finanãní
nouzi se k nám jednou dostalo rá-
dio a dokonce gramofon. Hudba
jednodu‰e patfiila k na‰emu Ïivotu.

Po práci jsem byla ãtyfii dny v t˘dnu v tûlocviãnû. Byla jsem cviãitel-
kou tfií dívãích skupin. I mÛj bratr Franz byl vynikající gymnasta na ná-
fiadí a vyhrál spoustu cen. Gymnasti mi udûlali ohromnou radost, kdyÏ
pfii mé svatbû veãer za svûtla pochodní postavili tfiípatrovou pyramidu
v bíl˘ch oblecích.
Moje tchynû nebyla nejdfiíve vÛbec srozumûná s tím, Ïe si její syn vy-
bral za Ïenu zrovna chudou dceru uteãencÛ, a byla ponûkud rezervo-
vaná. To ale brzo pfie‰lo.
Ná‰ první novomanÏelsk˘ byt byl ve druhém patfie posledního domu
v Zeilu. Veãer cestou domÛ ze cviãení jsem mûla nûkdy v této opu‰-
tûné lokalitû strach – ne pfied lidmi, ale pfied tûmi obrovsk˘mi stro-
my kolem cesty. Vypadaly v noci hrozivû. Pfies den vypadaly nád-

hernû. Celkovû pÛsobil dÛm velmi idylicky, obklopen˘ tfie‰nûmi
a bfiízami. Vila byla pozdûji strÏena. Jen podle tûch bfiíz je‰tû po-
znám, kde kdysi stála.
Maminka nikdy necestovala. Jedinkrát jela se Sudetonûmeck˘m kra-
jansk˘m spolkem do Bavorského lesa. Smûla jsem jet s ní. Pfii pro-
cházce jsem ji úplnû rozru‰ená zavolala: „Mami, podívej, tady jsou
pryskyfiníky.“ Tyto Ïluté kvûtiny rostly u na‰eho domu u Podolského
potoka. Od té doby jsem Ïádné nevidûla. 
O mnoho let pozdûji jsem se jela léãit do Oberammergau. Tam jsem se
cítila bájeãnû. Vûfiím, Ïe to bylo tou spoustou snûhu, kter˘ mi pfiipo-
mnûl domov. V Jeseníkách jsme ho mûli tolik, Ïe sníh padající ze stfie-
chy dosahoval zase málem aÏ ke stfie‰e. Star‰í bratfii pak museli vyhá-
zet prÛchod k babiããinu vchodu. Nûkdy byla pumpa pfied domem 
úplnû zamrzlá, takÏe se na vodu musel rozpou‰tût sníh.
Pfii cestách do Sudet mezi spolucestujícími vládne vÏdy srdeãná atmo-
sféra díky témuÏ osudu, kter˘ nás spojuje. Naproti tomu je stále cítit
nedÛvûra. Vedoucí v˘pravy nás pokaÏdé vybízí k toleranci. Rozum fií-
ká: Souãasná generace nemÛÏe za to, co nám zpÛsobili jejich rodiãe.
Pfiesto ãlovûku pfiebûhne mráz po zádech, jen kdyÏ sly‰í slovo „âech“.
Kromû toho musela i tato generace nûco zaznamenat, kdyÏ rodiãe ná-
hle vlastnili dÛm a hodnotné vûci. Ale nikdo se neptá, nejv˘‰ pár od-
váÏn˘ch studentÛ. Ti ale nenajdou sluchu. V‰e je ututláno. Bude asi po-
tfieba je‰tû dal‰í generace, neÏ vymizí nedÛvûra.
Pfii náv‰tûvû Staré Vsi jsem se setkala se souãasnou majitelkou na‰eho
domu. Její rodina bydlí v Olomouci a vyuÏívá dÛm jako víkendov˘ byt.
Pfiijala mû velice srdeãnû. Pfiedtím jsem ji v dopise ujistila, Ïe si nekla-
du ani ty nejmen‰í poÏadavky a ona nemusí mít Ïádn˘ strach. Pfiála jsem
si jen projít se místnostmi. Provedla mû cel˘m domem, kter˘ láskyplnû
opravili. Ukázala jsem jí, kde stál klavír, a postrádala krásná kachlová
kamna ve svûtnici, jejíÏ kovové ãásti jsem vÏdy musela ãistit, aÏ se bl˘s-
kaly. Byla velmi pfiekvapena a nemohla uvûfiit, Ïe zde bydleli civilizo-
vaní lidé. Podle svého vyprávûní pfievzala dÛm v Ïalostném stavu. Znala
mého star‰ího bratra Alfreda, kter˘ uÏ byl soukromû v Sudetech mno-
hokrát a mluví perfektnû ãesky, neboÈ to byla téÏ v ãistû nûmecky mlu-
vících oblastech jeden ãas povinnost – uãit se ve ‰kole ãesky.
Po sv˘ch cestách do Sudet jsem se sebe ãasto ptala, co âe‰i asi udûla-
li s tím obrovsk˘m majetkem, kter˘ Nûmci museli zanechat v bankách
a poji‰Èovnách apod. Ve prospûch státu nebo lidí ho nevyuÏili, jinak by
mnohé nevyhlíÏelo tak Ïalostnû zaostale.
Aãkoliv ãasto myslím na starou vlast, jsem vdûãná za krásy nové vlas-
ti. PokaÏdé si fiíkám: „Îijeme v ráji.“ Zeil se svou kaplí na kopci leÏí 
idylicky mezi Hassbergem a Steigerwaldem v údolí Mohanu. Po své
cestû do vlasti jsem pochopila, Ïe mnoho z domova je ve vzpomínkách
vidûno krásnûj‰í. Stála jsem napfiíklad zboÏnû pod obrovsk˘mi stromy
ve Staré Vsi, fotografovala je a pomyslela si, Ïe takové jsou jen
v Jeseníkách. KdyÏ jsem ale cestou zpátky pfiijíÏdûla do Frankenwaldu
u Knetzgau, Ïasla jsem, Ïe jsou zde je‰tû mohutnûj‰í stromy, kter˘ch
jsem si nikdy pfiedtím nev‰imla. Tak by mohl b˘t mnoh˘ nad‰en˘ vy-
pravûã z domova vysmíván, protoÏe se pfiedpokládá, Ïe pfiehání. Ale on
to vnitfinû vidûl opravdu takto.

(Vzpomínky Liesl Full sepsané v roce 2008
pfieloÏila a zpracovala ZN – zkráceno.)

Babiãka Theresia König

Pfii kopání základÛ nového domu
v Zeilu, Liesl úplnû dole

Liesl jako gymnastka v Zeilu Fota: archiv L. Full
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Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v kvûtnu

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

Prodejní místa:

Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov

Informaãní centrum R˘mafiov, námûstí Míru 6, R˘mafiov

Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, R˘mafiov

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí – pátek: 8:30–12:00   13:00–17:00
sobota: 9:00–12:00   13:00–16:00
nedûle: 13:00–16:00
Telefon: 554 212 381, e-mail: icko@rymarov.cz

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.

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû,
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK kaÏdé liché úter˘ 

v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48 v R˘mafiovû. 

Zaãátek vÏdy v 13:30. 

Ukonãení posezení 15:30–16:00. 

Kdo není schopen dojít do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz 

v den setkání v 13:30 od prodejny Hru‰ka na ulici 1. máje.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 

které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termín kavárniãek v prvním pololetí 2017 

(kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE

Historie R˘mafiova obrazem

SoutûÏ

V minulém vydání jsme zahájili redakãní soutûÏ pod názvem
Historie R˘mafiova obrazem. V jednotliv˘ch vydáních budeme do
konce kalendáfiního roku uvefiejÀovat fotografie Bohumila ·védy
z 60.–80. let, na kter˘ch jsou vyobrazeny ulice, zákoutí, dnes jiÏ ne-
existující budovy nebo ménû známé pohledy na na‰e mûsto. Úkolem
soutûÏících bude urãit pfiesnû, o které místo jde, pfiípadnû která bu-
dova nebo lokalita se v souãasné dobû na tomto místû nachází.
Okopírované nebo vystfiiÏené soutûÏní kupóny za‰lete na adresu
redakce: R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov nebo je
mÛÏete vhodit do redakãní schránky. Poslední soutûÏní kupon ã. 15

s fotografií vyjde v RH ã. 23/2017 v pátek 15. prosince. Kupóny mÛ-
Ïete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního
ãísla pfií‰tího roku, tj. do 4. ledna 2018. Jména v˘hercÛ budou uve-
fiejnûna v prvním lednovém vydání R˘mafiovského horizontu 12. led-
na 2018. Hodnû ‰tûstí v soutûÏi pfieje redakce RH!

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 2
Jméno a pfiíjmení

.......................................................................................................
Adresa

.......................................................................................................
Telefon

.......................................................................................................
Místo, kde se objekt nachází

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

✃
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Organizace a spolky
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Pfiedstavujeme úãinkující festivalu chrámové hudby
Smí‰en˘ pûveck˘ sbor Bruntál
Historie sboru je velmi bohatá, zaloÏen byl jiÏ v roce 1949 uãiteli teh-
dej‰í Hudební ‰koly v Bruntále. V souãasné dobû pracuje pfii ZU·
Bruntál pod vedením sbormistrynû Mgr. Jifiiny Kryst˘nkové a má 
34 aktivních ãlenÛ v‰ech vûkov˘ch kategorií.
Témûfi dvacet let udrÏuje pfiátelské vztahy se smí‰en˘m pûveck˘m
sborem Bel Canto z polsk˘ch Gaszowic, s nímÏ kaÏdoroãnû pofiádá
spoleãné koncerty. âasto úãinkuje na Slezském trojoku, v jehoÏ rám-
ci zpíval v roce 2002 v Katowicích, b˘vá zván na DoÏínky do
Szczerbic, vystupoval i ve Vídni. V ãervnu 2001 a 2003 se umístil
v bronzovém pásmu na mezinárodním festivalu Musica sacra Praga. 
Kromû zmínûn˘ch soutûÏí sbor vystupuje pfiedev‰ím v Bruntále 
a okolních obcích, hojnû nav‰tûvována jsou jeho pásma adventní
a vánoãní hudby. Mezi jeho pravidelná vystoupení patfií i kaÏdoroãní
Koncert sborÛ v polovinû ãervna ke dnÛm mûsta Bruntálu nebo
Svatováclavsk˘ duchovní koncert 24. záfií, oba konané v poutním
kostele na Uhlífiském vrchu u Bruntálu. PfiíleÏitostnû je moÏné sbor
zaslechnout i jinde, napfi. letos 6. kvûtna v Mezinû ke Svátku matek.
Jen v leto‰ním roce má v plánu pfies dvacet vystoupení.
Sbor spolupracuje s fiadou jin˘ch tûles, které zve na svá vystoupení.
âasto se na koncertech sejdou i tfii sbory, na závûr pak zazní spoleã-

né skladby v podání v‰ech zpûvákÛ a za doprovodu komorního sou-
boru pfii ZU· Bruntál. Sborov˘ zpûv b˘vá proloÏen sólov˘mi nebo
instrumentálními v˘stupy ÏákÛ ãi uãitelÛ ZU· Bruntál. Program je
velmi pestr˘ a poutav˘, oÏiven˘ hrou na varhany. V mal˘ch obcích
jsou koncerty nejen kulturní záleÏitostí, ale i místem pro sousedská
setkání. Videozáznamy z vystoupení sboru je moÏné zhlédnout na
www.zusbruntal.cz. Jifiina Kryst˘nková, foto: archiv autorky

Martin Kubát

Plán poutí r˘mafiovského farního obvodu na rok 2017

Martin Kubát (*1975 v Ústí nad Orlicí) je profesionální varhaník.
Svou dráhu zapoãal na ãeskobudûjovické konzervatofii, kde absolvo-
val obor hry na varhany u prof. M. Svobodové a dirigování u prof. 

K. Fráni a P. Chromãáka. Stu-
dia rozvíjel v mistrovsk˘ch
kurzech s pfiedními evropsk˘-
mi varhaníky (D. Roth, H. Has-
selböck, E. Koimann, M. San-
der, P. Eben a dal‰í). K jeho nej-
vût‰ím úspûchÛm patfií 2. cena
na Mezinárodní varhanní sou-
tûÏi v Mülheimu an der Ruhr

a 1. cena na Mezinárodní soutûÏi mlad˘ch varhaníkÛ v Opavû – var-
hanní improvizace.
V letech 1994–2000 pÛsobil jako katedrální varhaník v âesk˘ch

Budûjovicích, od roku 2000 vyuãuje varhanní improvizaci, liturgickou
hru a praktikum liturgické hudby na Církevní konzervatofii v Opavû.
Od kvûtna 2008 pÛsobí jako ãlen redakãní rady ãasopisu Varhaník.
Jeho koncertní ãinnost je velmi bohatá, roãnû absolvuje dvû stovky
vystoupení. Vedle klasick˘ch varhanních koncertÛ se specializuje na
v˘chovné pofiady s varhanní hudbou pro Ïáky matefisk˘ch, základ-
ních a stfiedních ‰kol (O pí‰Èalov˘ch varhanách, âeské baroko, J. S. Bach,
W. A. Mozart, B. Smetana apod.). Je zakladatelem Mezinárodního
varhanního festivalu v âesk˘ch Budûjovicích. Umûlecky spolupra-
cuje se sólistou opery Slezského divadla v Opavû MgA. ZdeÀkem
Kaplem. Pravidelnû pofiádá kurzy Improvizace v liturgii pro kostelní
varhaníky (Jihlava, Litomy‰l, Poãátky) a komponuje drobné varhan-
ní skladby pro liturgickou praxi. PÛsobí jako varhaník ve farnosti
Dolní Újezd u Litomy‰le. Více informací najdete na www.mkvarha-
nik.cz. Martin Kubát, foto: archiv autora
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Stránské, z. s., pofiádá Pfiímûstsk˘ tábor pro dûti

U TETY NA VSI, 7.–13. srpna 2017
T˘den ve Stránském pln˘ skvûl˘ch záÏitkÛ ãeká na dûti ve vûku od 6 do 15 let!
Kapacita tábora je 12 míst.
Dûti se zde nauãí starat se o hospodáfiská zvífiata (konû, krávu, tele, ovce), ale
budeme podporovat i jejich tvÛrãí dovednosti pomocí tradiãních fiemesel. K dis-
pozici máme vlastní pec pro keramiku, podmínky pro kreativce v‰eho druhu
a bohaté zku‰enosti s fiemesln˘mi dovednostmi.
Upevníme zodpovûdnost, samostatnost i schopnost dûtí spolupracovat v kolektivu.

Nauãí se v‰e, co bylo kdysi samozfiejmostí: 
Umí va‰e dítû pouÏívat jehlu a niÈ? 
Umí si po sobû um˘t nádobí? 
Umí tfieba s malou pomocí upéci koláãe? 
Umí vyrobit jednoduchou hraãku? 
Je pro nûj samozfiejmostí postarat se o zvífie?
U tety na vsi se tohle v‰echno mÛÏe nauãit.
Dopfiejte dûtem nové záÏitky!

Kontakt: Kfienková Vladimíra, 
Stránské 5, po‰ta Bfiidliãná.

Pfiihlá‰ky:
krenkovavladimira@seznam.cz

Jídlo zaji‰tûno, 
moÏnost individuální dohody

Cena vãetnû stravy a pití: 3500 Kã

Western Arts Club
Program akcí v kempu Indiana

v R˘mafiovû-Janovicích 
sezóna 2017

20. kvûtna  Westernová ‰kola – lasování – pfiijede sám Buffalo Bill! 
– zaãátek v 14:00 u westernové ‰koly 
– soutûÏe pro dûti i dospûlé v lasování 
– profesionální show Buffalo Billa!
– 19:00 divadelní pfiedstavení Limonádov˘ Joe (Pradivadlo)

3. ãervna  Dûtsk˘ den v kempu Indiana 
– zaãátek v 14:00 u westernové ‰koly 
– atrakce pro dûti, soutûÏe o ceny, skákací hrad, trampolína
– doprovodn˘ program s animátory, dûtská diskotéka

10. ãervna  Westernová ‰kola – biã
– zaãátek v 14:00 u westernové ‰koly
– v˘uka ovládání biãe pro dûti i dospûlé s profesionálem
– soutûÏ pro zaãáteãníky o vûcné ceny
– 19:00 divadelní pfiedstavení Limonádov˘ Joe (Pradivadlo)

1. ãervence  4. dekorování znalcÛ âR 
– zaãátek v 14:00 v areálu muzea Turistick˘ch známek v Janovicích
– 15:00 vystoupení kapely Happy To Meet (·umperk) 

v kempu Indiana
– 19:00 premiéra divadelního pfiedstavení Svûtáci (Pradivadlo)

(Pfiedprodej vstupenek na divadelní pfiedstavení v IC Janovice
a v MIC na námûstí Míru)
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Byl jsem pfii tom a pomohl jsem
Aãkoli by si to mohli nûktefií myslet, Mûstské divadlo nespí a lidé ko-
lem iniciativy na záchranu budovy divadla nezahálejí. 
Kolemjdoucí si mohli v‰imnout, Ïe probíhají opravy podezdívky a by-
la peãlivû obrou‰ena a natfiena ãást oken ãelní strany divadla. S tro‰kou
nostalgie jsme opatrnû demontovali star˘ neonov˘ nápis KINO, o nûjÏ
projevilo zájem Mûstské muzeum R˘mafiov. Cítili jsme, Ïe tím se pro
budovu uzavírá jedna v˘znamná etapa. V jednotliv˘ch písmenech nápi-
su jsme objevili vosí, vãelí i ptaãí hnízda. Pro klid ochráncÛ pfiírody mÛ-
Ïeme podotknout, Ïe v‰echna hnízdi‰tû byla jiÏ prázdná.
Mnoho práce, která v‰ak zatím pfiíli‰ vidût není, stálo vyklízení vnitfi-
ních prostor divadla a následné uspofiádání star˘ch i nov˘ch kulis.

Nûkteré z nalezen˘ch pokladÛ dostanou znovu ‰anci spatfiit svûtlo svû-
ta a zahrát si v pfií‰tích letech v nûkterém z pfiedstavení. Ne v‰e v‰ak ‰lo
zachránit, a tak dodateãnû dûkujeme Mûstsk˘m sluÏbám, neboÈ jarní
svoz objemného odpadu nám doslova pfii‰el vhod. S Pradivadelníky
jsme rovnûÏ vyklidili jevi‰tû, vyãistili a znovu povûsili jevi‰tní ‰ály
a podafiilo se nám zachovat i pÛvodní oponu. 
Ústfiedním bodem dubnového programu byla bezesporu v˘mûna stáva-
jících a jiÏ nevyhovujících plynov˘ch kotlÛ. Byla provedena revize ply-
nové pfiípojky a tlaková zkou‰ka tûsnosti fiadu. Nebyly zji‰tûny závady,
a proto jiÏ nic nestálo v cestû montáÏi nov˘ch kotlÛ. V tuto chvíli ãeká-
me na nutnou opravu a revizi komínu.
ProtoÏe jsme se vydali cestou úspory energií, dal‰ím logick˘m krokem
byla kompletní v˘mûna starého osvûtlení za nové a úsporné LED Ïá-
rovky.
A co nás ãeká v nejbliÏ‰ích dnech a t˘dnech? Na nov˘ a dlouho oãeká-
van˘ kabátek ãeká venkovní schodi‰tû, foyer dostává nov˘ nátûr a nej-
vût‰ím poãinem bude jistû v˘mûna hlavních vchodov˘ch dvefií, které
budou nyní splÀovat v‰echny poÏadované bezpeãnostní parametry.
Znovu dûkujeme v‰em partnerÛm a sponzorÛm. Vám, na‰im spoluob-
ãanÛm i pfiespolním, ktefií jste jiÏ adoptovali svou sedaãku. KaÏdá novû
adoptovaná sedaãka je pro nás velk˘m podnûtem pro dal‰í práci a sig-
nálem, Ïe o své divadlo ve mûstû stojíte a Ïe v tom nejsme sami.
A vás, ktefií snad je‰tû váháte, prosíme: Jen do toho! Jednoho dne bude-
te moci pravdivû prohlásit: Byl jsem pfii tom a pomohl jsem. 

Foto a text: Barbora ·ínová

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

Dmitrij Gluchovskij: Metro 2033
Poslední zastávka lidstva?

Spisovatel, Ïurnalista, redaktor a polyglot. To v‰e a je‰tû mnohem ví-
ce je Dmitrij Alexejeviã Gluchovskij – rodil˘ Rus Ïijící a pí‰ící
v Izraeli. Pfiedstavovat fanou‰kÛm sci-fi jeho jméno je asi vcelku
zbyteãné. Tento autor se u ãtenáfiÛ tû‰í znaãné oblibû, za kterou vdû-
ãí pfiedev‰ím své postapokalyptické sérii Metro.
Jak uÏ název napovídá, pfiíbûh se odehrává v roce 2033 a kde jinde
neÏ v metru – moskevském metru. Svût zniãila v roce 2013 jaderná
válka a pfieÏili jen lidé, ktefií zrovna cestovali v soupravách. Lidstvo
nalezlo nov˘ domov pod obrovskou masou horniny a Ïelezobetonu
tvofiících strop podzemních tunelÛ. Hlavní postavou knihy je ArÈom,
kterému byly asi tfii roky, kdyÏ stanici Timirjazevskaja, kde Ïil s mat-
kou, napadly obfií krysy a právû ArÈom jako jedin˘ pfieÏil. Zachránil
ho neznám˘ voják pfiezdívan˘ Suchoj, kter˘ se stal chlapcov˘m 
opatrovníkem. Spoleãnû pak Ïili na stanici VDNCh. ·lo o jednu
z klidnûj‰ích stanic, daleko od ru‰ného stfiedu, kde vedli spory fa‰isté
âtvrté fií‰e, komunistiãtí patrioti z Rudé linie a obchodníci z Hanzy
(téÏ Spoleãenství stanic OkruÏní trasy). V poslední dobû se v‰ak ze
severního tunelu zaãali blíÏit tajemní nepfiátelé. Stvofiení s ãernou kÛ-
Ïí a vystoupl˘ma oãima – pro svÛj vzhled naz˘vaní ìáblové. O pro-
blémech se doslechne SuchojÛv pfiítel Hunter, kter˘ se domnívá, Ïe
musí problém vyfie‰it, neÏ se ìáblové dostanou do celého metra.
Vyrazí tedy na prÛzkum, av‰ak po jeho zmizení musí ArÈom o v‰em
informovat Hunterova nadfiízeného, Ïijícího na stanici vzdálené nû-
kolik dnÛ cesty temn˘mi tunely. V̆ prava za záchranou domovské
stanice i celého metra zaãíná.
Jako fanou‰ek sci-fi jsem po knize sáhl ihned, jakmile jsem ji v ob-
chodû uvidûl. Metro 2033 má v‰ak hodnû co nabídnout i neÏánrov˘m
ãtenáfiÛm. Dûj se totiÏ netoãí jen kolem podivn˘ch tvorÛ Ïijících na
povrchu, o kter˘ch nikdo neví, zda jsou v˘sledkem dlouhodobého
pÛsobení radiace na faunu a flóru, nebo zcela nov˘m Ïivoãi‰n˘m dru-
hem, kter˘ se vyvinul aÏ po katastrofû. Celá trilogie je pfiedev‰ím
o lidskosti, o tom, co se stane s lidmi, ktefií se najednou ocitnou ve
svûtû, jenÏ má zcela jiná pravidla neÏ ten, na kter˘ byli zvyklí; o svû-
tû, kde je jedno, jestli jste byli bohatí, nebo chudí, protoÏe v‰ichni za-
ãali nov˘ Ïivot. Také je o vífie a osudu. Existuje BÛh? A jestli ano,
proã nûco takového dopustil? Je Ïivot v metru vykoupením, nebo za-

tracením? Má Ïivot pod zemí bez nadûje na návrat na povrch vÛbec
smysl? Máme kaÏd˘ svÛj osud pfiedurãen, nebo máme moÏnost ho 
ovlivnit? Teì bych mûl zfiejmû napsat, Ïe odpovûdi na tyto otázky se
doãtete v knize, ale tak to není. Názor si musíte udûlat sami, protoÏe
kniha vás povede pfiedev‰ím k zamy‰lení.

Stafiec se u‰klíbl. „Copak se mnou chcete dûlat? Muãit? Zabít mû? No
prosím, prokaÏte mi tu laskavost, beztak jsem star˘ a na‰í vífie se ne-
dostává muãedníkÛ. Zabte mû, jako jste zabili stovky milionÛ jin˘ch li-
dí. Cel˘ mÛj svût jste zniãili! Ná‰ cel˘ svût! Pojìte, stisknûte spou‰È té
své ìábelské zbranû – stejnû jako maãkáte tlaãítka desetitisícÛ strojÛ
rozsévajících smrt! Nemusíte mû zardousit vlastníma rukama ani pfii-
hlíÏet, jak bojuji se smrtí. Îivot i smrt jste zbavili jakékoli hodnoty.
Není snad ryzí ‰ílenství chtít si podrobit celou Zemi, zapfiáhnout
a tr˘znit ji tak, aÏ se kfieãovitû svíjí a má pûnu u úst? A pak s ní z ne-
návisti vÛãi sobû sam˘m a sv˘m soukmenovcÛm definitivnû zúãtovat?
Kde jste byli, kdyÏ se svût hroutil? Vidûli jste, co jsem vidûl já? Jak se
obloha zaãala roztékat a pak ji zakryla kamenná hradba mrakÛ? Jak
se domy i jejich obyvatelé bûhem zlomku vtefiiny rozpadli v prach?
Sly‰eli jste jejich volání o pomoc? Sly‰eli jste, jak vás proklínali?...“

Závûrem bych chtûl fiíct, Ïe… NE! Toto není referát. Nemûl bych zde
psát svÛj názor. Jedin˘m zpÛsobem, jak mÛÏete knihu objektivnû
zhodnotit, je, Ïe si ji pfieãtete. Já to udûlal a nelitoval jsem ani sekun-
dy strávené nad stránkami. Metro 2033 rozhodnû není pfiíbûh, kter˘
si pfieãtete a za t˘den nevíte, o ãem byl. ZaÏil jsem s ním chvíle ner-
vy drásajícího napûtí, strachu, kdy mi bu‰ilo srdce jako po bûhu na
autobus, a pfiekvapiv˘ch zvratÛ, které by neãekala ani zku‰ená vûd-
ma. Jen neãekejte, Ïe se u ãtení zasmûjete. UÏ teì se v‰ak tû‰ím, aÏ
si jednoho dne pfieãtu Metro znovu.

Ten, kdo je dostateãnû odváÏn˘ a vytrval˘, aby cel˘ Ïivot hledûl do
temnoty, spatfií v ní jako první záblesk svûtla.

·tûpán Krobot, oktáva, Gymnázium a SO· R˘mafiov

(GLUCHOVSKIJ, Dmitrij Alexejeviã. Metro 2033. 2. vyd. Pfiel.
Rudolf ¤eÏábek. Praha: KniÏní klub, 2015. 472 s.)
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Akce hradu Sovince

Z okolních obcí a mûst

POCTA VETERÁNÒM, 6.–8. kvûtna
Akce vûnovaná uctûní památky v‰ech vojensk˘ch veteránÛ
Vystoupí mu‰ket˘rské jednotky Salva Quardia, Klub vojenské 
historie Litava, dûlostfielci z Dobru‰ky, Klub vojenské historie

Prvního praporu – Ostrava ad. Interaktivní ukázka v˘voje 
chladn˘ch a paln˘ch zbraní. Pfiedná‰ka na téma 

âeskosloven‰tí letci a leteck˘ personál v fiadách RAF

NETRADIâNÍ NOâNÍ PROHLÍDKY HRADU SOVINCE
13. kvûtna

Noãní prohlídky hradu s pohádkov˘mi hudebními vstupy 
a pfiekvapením na závûr

Prohlídky zaãnou ve 20:00 a budou pokraãovat dle zájmu kaÏdou
pÛlhodinu. Prohlídku je nutné si pfiedem rezervovat mailem:
sovinec@mubr.cz nebo telefonicky na ãísle: 554 219 863!

KOLOTOâ PRÍMA POHÁDEK, 20. a 21. kvûtna
Den dûtí na zakletém hradû

Sokolnické ukázky a pfiílety drav˘ch ptákÛ, fiemeslné keramické 
dílniãky pro nejmen‰í. Kejklífiské, ‰ermífiské a loutkové pohádky:
Kejklífiská a divadelní spoleãnost Komedianti. TûÏkoodûnci v plné
zbroji Solutus. Skupina ‰ermu Fuente Ovejuna. Îonglér a akrobat

Jindra Holeãek. Loutkové divadlo Ka‰párkÛv svût.

SLAVNOSTI PÁNÒ ZE SOVINCE, 27. a 28. kvûtna
Akce vûnovaná prvním majitelÛm hradu, pánÛm ze Sovince
Pfiedstaví se ‰ermífiská skupina Memento mori, ãarokrásné taneãnice
Vere gratia, ‰ermífii a divadelníci Bravo team Libora Ol‰ana a dal‰í.

V sobotu 27. kvûtna bude hrad otevfien i veãer, na pátém nádvofií se ode-
hraje rytífisk˘ turnaj a veãer bude zakonãen velkolepou ohÀovou show!

Bc. Michal Koutn˘, kastelán hradu Sovince
Petr ·enkyfiík, Historická posádka ·pinavci
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Sport

Závod míru U23 Grand Prix Priessnitz spa: Hlavní mise dokonãena
Za ãtyfii t˘dny se stanou silnice Jesenicka opût hlavním centrem svûtové
cyklistiky jezdcÛ do 23 let. Ve dnech 1.–4. ãervna se zde uskuteãní dal‰í roã-
ník prestiÏního Závodu míru U23 Grand Prix Priessnitz spa, jednoho ze ‰esti
závodÛ nejprestiÏnûj‰í soutûÏe pro závodníky do 23 let Nations Cup, pfiiãemÏ
pouze Grand Prix Priessnitz spa a Tour de l‘Avenir jsou závody etapov˘mi.
Hlavní pofiadatelská mise je splnûna. V nedávn˘ch dnech vydaly
krajské úfiady Olomouckého a Moravskoslezského kraje ve‰kerá po-
volení k uskuteãnûní Svûtového poháru v silniãní cyklistice Závod
míru U23 Grand Prix Priessnitz spa. Startovní listina je zaplnûna ná-
rodními t˘my v kvalitû, jakou ãeské silnice nepamatují. Ze svûtové
‰piãky schází pouze Austrálie. O mimofiádném zájmu svûdãí to, Ïe
ihned po zvefiejnûní v mezinárodním kalendáfii UCI se zaãaly hrnout
pfiihlá‰ky. První dorazila ze Spojen˘ch státÛ a následnû ze v‰ech svû-
tov˘ch cyklistick˘ch velmocí. 
Vzhledem k prodlouÏení závodu na ãtyfii dny se budou body do svû-

tového Ïebfiíãku udûlovat hned pûtkrát. To dûlá závod v Jeseníkách
druh˘m nejatraktivnûj‰ím po Tour de l‘Avenir. Závod zaãne 1. ãerv-
na odpoledním prologem v centru Krnova. Následuje klasická eta-
pa Jeseník – R˘mafiov s atraktivními okruhy okolo R˘mafiova. V so-
botu pfiijde na fiadu etapa pro opravdové vrchafie: start v Krnovû
s cílem na pfieãerpávací pfiehradû Dlouhé stránû, kde závodníci
takzvanou Uhlífiskou cestou absolvují nejtûÏ‰í stoupání v âeské re-
publice, a to dokonce dvakrát. O prestiÏi svûdãí to, Ïe loÀsk˘ vítûz
etapy Francouz David Gaudu dokázal vyhrát Tour de l‘Avenir a ná-
slednû pfiestoupil do Worldtour teamu FDJ. Poslední etapa bude mít
rovnûÏ nároãn˘ profil a povede napfiíã Jeseníky. Po 160 kilometrech
skonãí dvanáctiprocentním stoupáním u léãebného domu
Priessnitz. 
Vûfiíme, Ïe v leto‰ním roce bude opût v cíli i na trati úÏasná divácká
atmosféra. Jaroslav Va‰íãek, TTV Sport Group, s. r. o.

Na mistrovství âR v aerobiku bude R˘mafiov reprezentovat ‰est závodnic
V sobotu 8. dubna probûhl v Praze ãtvrt˘ nominaãní zá-
vod mistrovství âeské republiky v SoutûÏním Aerobic
Master Class. Závodu se zúãastnilo pût závodnic SK
Studio Sport a zdraví R˘mafiov. Na‰e dûvãata pfiedved-
la v˘born˘ v˘kon a ziskem ãtyfi medailí a jednoho finá-
lového umístûní opût dokázala, Ïe patfií v tomto sportu
k republikové ‰piãce.
V kategorii 11–13 let vystoupila na nejvy‰‰í stu-
peÀ se zlatou medailí na krku Klára Vlãková,
stfiíbrn˘ stupínek obsadila Barbora ·ulková. V ka-
tegorii 14–16 let získala Jana Hamplová zlatou
medaili, Tereza âloveãková stfiíbrnou medaili
a Tereza ·ulíková se probojovala do finále. V‰ech
pût r˘mafiovsk˘ch závodnic si zajistilo úãast na
mistrovství âR 2017.
Poslední moÏnost postoupit na republikové mist-
rovství mûly závodnice v pátém nominaãním zá-
vodû v Ostravû 28. dubna. SoutûÏe se zúãastnilo
tfiináct r˘mafiovsk˘ch závodnic, o postup na MâR
v‰ak bojovala jen ãtyfii dûvãata. PrÛbûh závodu se
vyvíjel podle oãekávání trenérek. K pûti jiÏ nomi-
novan˘m závodnicím se pfiidala Hana Winklerová
v kategorii 8–10 let, která si úãast na mistrovství
zajistila finálov˘m umístûním.
Na MâR SAMC 2017 v Praze 21. kvûtna bude
R˘mafiov reprezentovat ‰est závodnic: Jana Ham-
plová, Tereza âloveãková, Tereza ·ulíková, Klára
Vlãková, Barbora ·ulková a Hana Winklerová.
Více informací na www.studiosportazdravi.cz.
Fota a text: Lydie ·védíková, pfiedsedkynû SK SSaZ

V praÏském nominaãním závodû vybojovaly úãast na
MâR Jana Hamplová, Tereza âloveãková, Tereza
·ulíková, Klára Vlãková a Barbora ·ulková

Hana Winklerová v kategorii
8–10 let si úãast na mistrov-
ství âR zajistila finálov˘m 
umístûním v Ostravû

Fota: Jan Brychta
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Autokrosafii odstartovali závodní sezónu
V sobotu 15. dubna se konal první díl autokrosového seriálu
R˘mafiovského poháru. Závodu se zúãastnilo osmnáct jezdcÛ v divizích
N, D1 a D2. Nejpoãetnûji byla obsazena divize N – sériové vozy, která
získává popularitu, protoÏe je finanãnû nejdostupnûj‰í. V této divizi
startovali jezdci z R˘mafiova, ale i z âeské Tfiebové, Prostûjova, Petrova
nad Desnou a Bruntálu. Suverenitu pfiedvádûl v základních rozjíÏìkách
Zdenûk âech a Miroslav ·uba. Oba jezdce v‰ak zradila technika pfied
finálovou jízdou, na start finále proto Miroslav ·uba nenastoupil
a Zdenûk âech ze startovní ãáry pro poruchu vozu neodjel. Toho vy-
uÏili r˘mafiov‰tí jezdci, ktefií obsadili první tfii místa v následujícím po-
fiadí: 1. Jakub ¤outil, 2. Ladislav Îamboch, 3. Bohumil Bernátek.
Divize D1 do 1 400 ccm má své stálé jezdce a Ïádné pfiekvapení se
v ní nekonalo. Suverénem a vítûzem této divize byl uniãovsk˘ Jifií
Kfiístek. Velice kvalitní v˘kon pfiedvedl nadûjn˘ opavsk˘ jezdec

Luká‰ Kubesa na druhém místû, kter˘ se rok od roku lep‰í. Pozadu
nezÛstával ani Franti‰ek Zachara z Horního Mûsta, kter˘ dojel tfietí. 
V divizi D2 nad 1 400 ccm bylo na co koukat, zvlá‰tû ve finálové jíz-
dû, která nepostrádala dramatiãnost. SmÛlu mûl r˘mafiovsk˘ jezdec,
obhájce loÀského titulu Stanislav Salek a také Martin Harasim ze
·tûpánkovic. Oba jezdce zradila závodní technika a bylo po nadûjích
na lep‰í umístûní ve finále. Divizi nakonec vyhrál Jifií Rotter
z R˘mafiova, stfiíbro si odnesl Martin Navrátil ze Zlat˘ch Hor a tfietí
skonãil Stanislav Salek z R˘mafiova.
Dûkuji v‰em pofiadatelÛm za bezproblémov˘ prÛbûh celého závodu
a divákÛm za to, Ïe si na‰li ãas a pfii‰li se na autokros podívat. Druh˘
díl R˘mafiovského poháru je naplánován na 13. kvûtna, dal‰í pak
v termínech 10. ãervna, 8. ãervence, 12. srpna a 23. záfií. 

Jan Dohnal

KuÏelkáfii zahájili seriál âeského poháru 2017
Na kuÏelkáfiské dráze v Blansku se utkali tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii v prv-
ním dílu seriálu âeského poháru 2017. Do prvního leto‰ního závodu v sobotu
29. dubna jich nastoupilo celkem dvaatfiicet.
V kategorii LP 1 si z na‰ich hráãÛ velmi dobfie vedl Jifií Polá‰ek hra-
jící za TJ Bfiidliãná, kterému zlato uteklo o jedin˘ bod. V̆ konem 
428 bodÛ dosáhl na druhé místo za domácím Petrem Kumstátem 
(429 bodÛ). Tfietí skonãil Oldfiich Neuwirth z Opavy (364 bodÛ).
V kategorii LP 2 si nejlépe z na‰ich vedl Ivo Mrhal z TJ Bfiidliãná,
kter˘ v˘konem 426 bodÛ získal bronz. Na prvním i druhém místû
skonãili domácí Antonín ·treit (446 bodÛ) a Jan ·merda (440 bodÛ). 
V kategorii TP se turnajÛ pravidelnû zúãastÀuje neporaziteln˘
Zdenûk Doãkálek z TJ Bfiidliãná, kter˘ i v prvním leto‰ním závodû
potvrdil roli favorita a s velk˘m náskokem pfied soupefii zvítûzil 
(579 bodÛ). Ani Miroslav Grebenár ze stejného oddílu nezÛstal po-
zadu a kvalitním v˘konem 476 bodÛ získal stfiíbrnou medaili. Tfietí
skonãil Pavel Kosta z Dûãína (422 bodÛ).
Na druh˘ turnaj âeského poháru 2017 se handicapovaní kuÏelkáfii
rozjedou 13. kvûtna do Opavy. JiKo

Stupnû vítûzÛ divize N, zleva L. Îamboch, J. ¤outil, B. Bernátek  
Fota: Josef LitvíkVítûzové divize D1, zleva L. Kubesa, J. Kfiístek a F. Zachara

Vítûz v kategorii TP Zdenûk Doãkálek Foto: archiv Z. Doãkálka

-09-2017  3.5.2017 15:19  Stránka 34



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 9/2017

35

PROVÁDÍME
•  Kanalizaãní pfiípojky
•  Vodovodní pfiípojky
•  Elektro pfiípojky
•  Elektroinstalaãní práce

Kontakt:
Pokorn˘ Pavel, Opavská 18, 795 01 R˘mafiov

Mobil: 608 830 881
E-mail: pokornypavel2@seznam.cz
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SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 19. 5. 2017

Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek
11. 5. 2017  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
10/2017
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Zajímavosti z pfiírody

Jaro v fií‰i vodního ptactva
Jaro je bezesporu nejkrásnûj‰í roãní období. Pfiíroda se probouzí
se v‰ím v‰udy. Prvním z kefiÛ, kter˘ rozkvétá uÏ v polovinû bfiez-
na, je l˘kovec jedovat˘, bûhem jeho odkvétání se zaãínají luãní
kvûtiny rozvíjet do kvûtÛ a stromy nezÛstávají pozadu. âerstvû
zelené odstíny lístkÛ stromÛ, jejich kvûty, modrá obloha s ran-
ním oranÏov˘m sluncem, rosa uchycená na vláknech pavuãin
skvûle dokreslují nádherná jarní rána. Melodie v podání sborÛ
zpûvného ptactva jsou neodmyslitelnou souãástí tûchto poetic-
k˘ch scenérií.
Kolem fiek, horsk˘ch potokÛ a bystfiin jiÏ hnízdí skorci, zaãíná
hnízdit konipas horsk˘, konipas bíl˘, na na‰e fieky se vracejí nej-
krásnûj‰í z na‰ich vodních ptákÛ ledÀáãci fiíãní. Na fiekách a ryb-
nících se jiÏ líhnou kaãenky, mláìata na‰í nejznámûj‰í kachny
bfiezÀaãky. Hnízdí rÛzné druhy potápek – potápka roháã, potáp-
ka ãernokrká. Rackové o sobû dávají vûdût sv˘m nepfieslechnu-
teln˘m pronikav˘m kfiikem. Na projíÏìky po hladinû rybníkÛ si
mladé s sebou berou lysky ãerné. Na svá hnízdi‰tû se postupnû
vrátil ãáp ãern˘ a ãáp bíl˘. Mokfiady oÏívají rÛzn˘mi druhy Ïab,
u nás jsou k vidûní ropucha obecná a skokan zelen˘. Málo zná-
má, velice vzácná ropucha krátkonohá, na‰im zrakÛm skrytá, se
bohuÏel vyskytuje jen ve star˘ch pískovnách na západû âech.
Na svatého Jifií vylézají hadi a ‰tífii, kaÏd˘ by si mûl dávat pozor,
kam pfii toulkách pfiírodou ‰lápne. Na vyhfiát˘ch místech se mÛ-
Ïeme potkat se zmijí obecnou, slep˘‰em kfiehk˘m, je‰tûrkami Ïi-
vorod˘mi a obecn˘mi. ·koda Ïe jsme v na‰em okolí ochuzeni
o je‰tûrky zelené, nádhernû zbarvené tvoreãky Ïijící jen ve stfied-
ních âechách a na jiÏní Moravû.
V lesích je to podobné, datlové, strakapoudi, brhlíci, s˘korky,
stfiízlíkové, ‰oupálci, mohl bych jmenovat, a stránka by nestaãi-
la. Ale na dlouhozobku – sluku lesní zapomenout nesmím.
Myslivci pfii veãerním sluãím tahu zaÏívají nádherné vítání jara.
KdyÏ den usíná, ptactvo konãí se sv˘mi melodiemi, na obloze se
objeví veãerka a najednou vás z tichého rozjímání probere sluãí
kvorkání, nad hlavou nepravideln˘m rychl˘m letem pfietáhne
sluka, dvû, tfii a ztratí se pfied vámi nûkde v lesních porostech.
Vzru‰ující moment, myslivec ãeká na dal‰í, a to je to pravé mys-
livecké pfiivítání jara.
Zvûfi spárkatá se chystá k brzkému kladení mláìat. Zvûfi ‰kodná,
napfiíklad li‰ky, mají potomstvo v norách, poznáme to podle je-
jich zv˘‰ené denní aktivity lovu. Veverky oÏijí svou hbitostí
a skvûle doplÀují tento nádhern˘ kolobûh zvífiecího Ïivota. Pro
otevfiené oko ãlovûãí a jeho sluch vnímající ve‰keré zvuky v pfií-
rodû je to uklidÀující balzám. Fotograf ãi myslivec na takové
období netrpûlivû ãeká celou zimu. Nevynechá pfiíleÏitost b˘t
venku, v pfiírodû. SnaÏí se, aby mu ani jeden okamÏik neunikl.
Zkou‰í nûkter˘ z tûchto momentÛ zvûãnit, fotoaparátem ãi vi-
deokamerou, nûkdy staãí úÏasn˘ svût jarní pfiírody pozorovat da-
lekohledem, uloÏit si ho do pamûti a veãer, pfied spánkem, si ho
jen tak v duchu promítat.
KaÏdé jaro se pokou‰ím o nové zábûry ãerstvé pfiírody, nûkdy se
podafií, nûkdy mi dûlá problém najít nûco netradiãního. Mám
moc rád fotografování jarní pfiírody a hlavnû vodního ptactva.
Navléknu prsaãky, fotoaparát do rukou, vejdu do fotovoru a po-
malu se snaÏím dostat k nûkter˘m zástupcÛm vodní ptaãí fií‰e.
Jsem prochladl˘ ze studené vody, ale zábûry, které pofiizuji, do-
brodruÏství, které u takového fotografování a pozorování proÏí-
vám, mi okamÏitû vracejí teplo do tûla.
Kamarád, kter˘ bydlí na druhé stranû na‰í republiky, v Kadani,
mi tuto pfiíleÏitost kaÏdoroãnû nabízí a já se ji snaÏím v rámci
moÏností vyuÏít. Je‰tû se mi nestalo, Ïe bych pfiijel bez fotek
a krásn˘ch záÏitkÛ. DrouÏkovické rybníky hostí mnoho druhÛ
vodního ptactva, pro fotografy uãinûn˘ ráj.
Devût hodin vlakem z Bfiidliãné do Kadanû. Pfiivítání a hned ná-

sleduje plán na druh˘ den, pak krátk˘ spánek. Brzo, skoro je‰tû
za tmy, za chladného jarního rána jsme na místû. Oblékám 
prsaãky, vysok˘m rákosím a studenou vodou sahající k pasu,
místy nad pás, v hlubokém bahnû balancuji ke skrytému fotovo-
ru v rákosí. Pfii zvednutí kalu ze dna rybníka mÛj nos zachytí ne-
pfiíjemn˘ zápach tlejícího rákosu smíchaného s usazen˘m bah-
nem. Vejdu do fotovoru, upevním fotoaparát a pomalu se musím
prodrat rákosím aÏ k místu, kde mÛÏu pozorovat nádhern˘ vod-
ní Ïivot a kde se dají pofiídit slu‰né fotografie. Nûkolikrát se sta-
ne, Ïe nemÛÏu nohy zvednout a udûlat dal‰í krok, rákos a husté
fiasy mi sevfiou nohy a z nad‰eného fotografování se stává dra-
matická záleÏitost. Z jednoho sevfiení se uvolním a do druhého
se dostanu. Zaãínám mít strach, abych nezÛstal nûkde uprostfied
tfiímetrového rákosu uvûznûn, taky mne sráÏejí my‰lenky, jestli
najdu cestu zpût.
To v‰echno se z hlavy vytratí, jakmile se pfiede mnou otevfiou
jedny z mnoha prostorÛ s otevfienou hladinou a s roztrou‰en˘mi
ostrÛvky rákosÛ. Vítá mû kfiik vzlétajících rackÛ a na hladinû
klidnû plující potápky ãernokrké. Zastavuji své nároãné brodûní
rákosem a vybírám místo k ãekání, zároveÀ se natáãím tak, aby
ranní svûtlo pfiíjemnû nasvítilo scénu pfied fotovorem. Dafií se,
potápky neru‰enû plují po hladinû, obãas se ponofií, aby se za-
krátko a o kus dál vynofiily. Jen rackové mi sv˘m pronikav˘m,
ohlu‰ujícím kfiikem a nízk˘mi nálety na fotovor dávají najevo,
Ïe jsem vetfielec.
Po pÛlhodince se v‰e uklidní a já ãekám na první snímky. Ranní
sluníãko dlouh˘mi paprsky zaãíná lehce ozafiovat hladinu, kdyÏ
se zniãehonic pfiede mnou vynofií potápka ãernokrká. Z pravé
strany pfiiplouvají tfii a z levé se vynofiuje dal‰í. Objektivem za-
mûfiuji tu nejblíÏe, fotím, dovoluje mi pár zábûrÛ a mizí pod hla-
dinou. Vzápûtí se vynofiuje i s nûjakou kofiistí, otfiepe se a poma-
lu odplouvá pryã.
Kousek vedle mého fotovoru ve shluku rákosu postfiehnu dose-
dajícího racka a hned druhého. Otáãím pomalu fotoaparát k rac-
kÛm, v trsu rákosu spatfiuji hnízdo, v nûm první pfiírÛstek.
Nádhera. Zaostfiuji teleobjektiv a ãekám, aÏ se mládû lépe uká-
Ïe. Nesmím promarnit moment. A hle, rodiãové na chvilku 
opou‰tûjí hnízdo a mnû se nabízí moÏnost k focení. Na kartu se
ukládají snímky mladého, právû vylíhlého kfiiklouna. Jsem spo-
kojen˘.
Kousek vedle na klidné hladinû pluje potápka roháã a nedaleko
od ní z rákosÛ vyjíÏdí polák velk˘. Z trsu vodních travin vy-
plouvá se sv˘m pfiírÛstkem lyska ãerná. ÚÏasná scéna. Chlad,
kter˘ proniká pfies gumov˘ oblek do nohou, necítím. Vnímám
jen krásné chvíle a radost z pfiekrásn˘ch záÏitkÛ a z pofiízen˘ch
fotografií, které na na‰ich vodách nemám ‰anci pofiídit.
Po tfiech hodinách nádherného ranního pozorování a fotografo-
vání se otáãím a snaÏím se o návrat. Ke bfiehu mám zhruba sto
metrÛ a hlavnû musím trefit smûr. Ve tfiímetrovém rákosu to ne-
ní jednoduché. Opût zvedám kal ze dna, pronikav˘ zápach má
je‰tû vût‰í sílu, neÏ kdyÏ jsem do vody brzo ráno vstoupil. Po
nûkolika nebezpeãn˘ch momentech, kdy to vypadalo, Ïe snad 
utopím nejen vybavení, ale i sebe, se dostávám na bfieh.
Kamarád fotograf mû netrpûlivû oãekává a hned se ptá: „Tak co,
jak bylo, má‰ fotky?“ Mám, jsem moc a moc spokojen˘ a dûku-
ji za úÏasné záÏitky. Na bfiehu vyzouvám prsaãky, tûlo nastavuji
slunci, aby prohfiálo mé chladem ztuhlé svalstvo, pfiitom na dis-
pleji fotoaparátu spoleãnû prohlíÏíme fotografie. Barvitû vyprá-
vím o vzru‰ujícím dobrodruÏství a moc se tû‰ím na dal‰í jarní
náv‰tûvu nádhern˘ch DrouÏkovick˘ch rybníkÛ.
Velmi si pfieji, aby pfiírodní krásy, které je‰tû v na‰í vlasti máme,
a vÛbec na celé Zemi, ãlovûk nezniãil. 

Fota a text: Václav Va‰íãek
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Je‰tûrka zelená

Mládû racka chechtavého

Potápka ãernokrká

Skokan zelen˘ Zmije obecná

Ropucha krátkonohá

Polák chocholaãka Potápka roháã

Lyska ãerná
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