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Cyklotour Na kole dûtem dorazí 
i do R˘mafiova

Dvanáctá Muzejní noc byla tematicky 
zamûfiena na Ptaãí svût

Na farmû Kfienkov˘ch ve Stránském 
kfitili dvaatfiicet jehÀat

Koncert pro cizince a na‰ince ukonãil 
mezinárodní projekt

R˘mafiov má novou mistryni a vicemistryni 
âR 2017 v soutûÏním aerobiku

ročník XIX.
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Podveãer v Orientu 2017

Skupina Annidia, choreografie Anny Cimbotové Jasmínky, choreografie Dagmar Gajdo‰ové

·ehrezádky, choreografie Michaely ·tefelové Medusa, choreografie Martiny Kohoutkové

Saitah, chor. Lenky Badriyah Zychové a ·árky Kastnerové Annidia, chor. Anny Cimbotové Fota: Jakub Vala

Jasmínky, choreografie Petry Najdekové·ehrezádky, chor. D. Gajdo‰ové Anna Anniya Cimbotová
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Spartakiádní majáles
Popûvek „KdyÏ se podafií, co se dafiit má...“ normalizaãního hitmakera
Michala Davida zazní v hlavû pfii vyslovení slova „spartakiáda“ asi kaÏdému,
kdo proÏil 80. léta. Ta doba je uÏ na‰tûstí v prachu (na rozdíl od Davida sa-
motného), nicménû tûm, ktefií na ni vzpomínají s nostalgií, ji v pátek 26. kvût-
na pfiipomenul leto‰ní majáles.
Úderem deváté hodiny ranní se od místního gymnázia odpoutal mno-

hohlav˘ zástup sportovních figur v bíl˘ch tílkách a modr˘ch ãi ãer-

ven˘ch tren˘rkách, vyzbrojen˘ transparenty, vlajkami, tûlocviãn˘mi

pomÛckami a pí‰Èalkami. Cviãenci vyrazili na pochod mûstem se

sluncem nad hlavou a Ïárem v srdci, neboÈ cílem jejich nepfiehlédnu-

telného a nepfieslechnutelného taÏení byla radnice a zámûr zmocnit se

klíãe od mûsta. Ten byl krátce po pÛl desáté bez velk˘ch okolkÛ z ru-

kou starosty vydán, ãímÏ byla symbolicky potvrzena jednodenní vlá-

da studentského, potaÏmo spartakiádního Ïivlu nad mûstem.

Ku oslavû této v˘sady se zástup cviãencÛ odebral do Flemmichovy

zahrady, jeÏ se promûnila ve stadion pro velkolepá tûlocviãná vy-

stoupení a následná sportovní klání mezi jednotliv˘mi druÏstvy.

Sportovce na úvod pfiivítal sám generální tajemník UV KSâ revival,

jehoÏ rozváÏn˘ a souãasnû plamenn˘ projev totalitní zku‰eností ne-

poskvrnûnou generaci pobavil, zatímco pfiítomné pamûtníky svou 

autentickou rétorikou aÏ zamrazil.

Následující program byl strhující pfiehlídkou na‰eho kfiepkého mládí.

Asi nepfiekvapí, Ïe v˘bûr hudebního doprovodu pfiedvádûn˘ch sestav

ãerpal vesmûs právû z repertoáru zmínûného Michala Davida. Bez

jeho legendárních Poupat nebo Coly si zkrátka spartakiádní atmosfé-

ru nelze pfiedstavit, stejnû jako bez onûch slu‰iv˘ch tren˘rek.

DruÏstva z gymnázia, základní ‰koly a Primy soutûÏila nejen pfii pfie-

hlídce sestav, ale i vzájemn˘m mûfiením sil v disciplínách jako

Hoìmozek ãi Likvidace kapitalistÛ. 

Leto‰ní majáles navzdory zdravé rivalitû, která motivuje mladé cvi-

ãence k lep‰ím v˘konÛm, probûhl v soudruÏské atmosféfie. MládeÏ

tak potvrdila sportovního ducha i dostatek sil a odhodlání naplnit

„krásn˘ údûl (máme dnes) – kráãet k zítfiku, Ïít a kvést“. ZN

-11-2017  31.5.2017 14:18  Stránka 4



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2017

5

Do lékárny jako do lahÛdkáfiství
Nûkdy je to nutné, hodnû nutné. Jsme ãtvrtí v Evropû ve spotfiebû lé-

kÛ, nûkdo zobe dva, tfii, dal‰í tfieba deset, pfiíbalové letáky si pfieãte

jen kaÏd˘ tfietí, ale pak mávne rukou a dávkování si upravuje sám.

Rekordmankou je pacientka, která souãasnû uÏívá 37 lékÛ a nemíní

to umen‰it!

Ibalgin nebo brufen má dnes u sebe skoro kaÏd˘. UÏ mi známí nabí-

zeli brufáãek, ibáãek, rÛÏov˘ pfiítel dokáÏe rychle zahnat bolest zubÛ,

hlavy, migrénu. Denní dávku lidé s klidem pfiekraãují, taky k nim pat-

fiíte? Mnohé léky najdete na internetu, prodej hodnû rychle stoupá

a poãet padûlkÛ taky.

Tak a teì si odpovûzte na otázku, kolik rÛzn˘ch lékÛ máte doma.

Podle prÛzkumu je to prÛmûrnû dvanáct. Kam s nepotfiebn˘mi? Ne

do odpadu ani do WC, opravdu je nutné vrátit je k likvidaci do lé-

kárny. Nevím, jak je tomu v na‰em mûstû, ale moc nevûfiím... Ptala

jsem se v obou na‰ich lékárnách a odpovûì znûla: Lidé si uvûdomu-

jí, co dokáÏou pfiebyteãné léky s vodou, s Ïivotním prostfiedím, vût‰i-

nou se chovají zodpovûdnû a pfiiná‰ejí je k ekologické likvidaci.

Nûkdy je jich pfiekvapivé mnoÏství. Plné igelitky, dokonce i dva pyt-

le, ty tfieba naplní pfii likvidaci pozÛstalosti po babiãce, po dûdovi. Ti

toho za svÛj Ïivot nasyslili a mezitím zapomnûli na „úloÏi‰tû“ a k ãe-

mu vlastnû léky slouÏí. Tedy proti ãemu mûly slouÏit. Ono je nûkdy

pohodlnûj‰ích pár krokÛ k popelnici, ale nedûlejme to. Voda a Ïivot-

ní prostfiedí nejsou na jedno pouÏití.

Situace v lékárenství a v˘robû léãiv není vÛbec jednoduchá, taková

Zentiva je mocná a finanãnû silná, bûÏní v˘robci dûlají taky moÏné

i nemoÏné a drtí ostatní; peníze aÏ na prvním místû? Co mnohdy mu-

sí vyslechnout na‰i lékárníci! SnaÏí se, poradí, v nejkrat‰í dobû ob-

jednají (ty lhÛty jsou opravdu minimální). Chofií si léãivo vyzvednou,

a jakmile „zabere“, putuje do úschovy v ‰uplíku nebo na místo nedo-

stupné dûtem. Co kdyby si ty barevné tabletky spletly s lentilkami?

V období viróz, chfiipek a nachlazení chodíme pro citróny, jablka,

zázvor, mandarinky, a kdyÏ nutno – bereme paralen, nurofen, star˘

dobr˘ acylpyrin. UvaÏujme o daru nejcennûj‰ím – zdraví. A smeknû-

me pfied bylinkami. Si

O lásce nafurt
Máj, mûsíc lásky, je v nenávratnu. A ãerven? Pr˘ je nejkrásnûj‰í

v âechách; asi je to pravda. Ale vraÈme se k té (nejen) kvûtnové lás-

ce. Îít bez ní se prostû nedá. Nemá to Ïádnou logiku a jistotu uÏ vÛ-

bec ne. Existuje láska na cel˘ Ïivot? Odpovûì je: ANO. Známe spou-

stu rad, návodÛ, jak ji udrÏet, prohlubovat a peãovat o ni. Rozhodnû

si ji nemÛÏeme naplánovat. Prostû nás dostane beze zbytku a nemá

cenu o tom moc pfiem˘‰let. Nelze ji pfiedvídat ani se jí vyhnout.

Nedávno jsem se doãetla, Ïe ti, ktefií hledají nové a nové lásky kupo-

divu neztrácejí nadûji, Ïe tu skuteãnou teprve najdou. Pfiitahují je stej-

né typy. A taky – obvykle sáhnou vedle a níÏ. 

Nechci a nemÛÏu rozdávat rady, láska má tolik podob, kolik románÛ

a ver‰Û o ní bylo napsáno, písní sloÏeno a soch vysocháno.

Zamysleme se tedy nad celoÏivotní láskou. Není to m˘tus.

V̆ znamnou sloÏkou je oddanost ãlovûku, kterého jsme si zvolili za

partnera. Pouh˘ sex není láska. Vybral sis? Tv˘m úkolem je nyní lí-

bit se. Brát toho druhého brutto, ne netto. Je k tomu potfieba obrov-

ská dávka tolerance. Zaujmout postoj, kter˘ vyjadfiuje otevfienost na-

‰eho srdce. „Pracovat“ na vztahu, uvûdomovat si aktivnû, Ïe vztahy

obãas procházejí krizemi. Ale kaÏd˘ fie‰en˘ a zvládnut˘ problém po-

souvá lásku a vztah v˘‰e, do dal‰í etáÏe.

Jde o to umût b˘t spolu, radovat se i smát, podpofiit druhého a dívat

se stejn˘m smûrem, tedy kdyÏ právû není ãas hledût jeden druhému

do oãí. V rámci MY zÛstat osobnû svobodní, ale hledat spoleãné hod-

noty a cíle. A taky chválit, i kdyÏ není za co. Nauãit se omlouvat,

upfiímnû mínûná omluva dûlá divy. A kritika? Zacházejme s ní opatr-

nû. Je jako po‰tovní holubi, vÏdycky se vrací tam, odkud vy‰la.

Je to tak tûÏké, ale dva – to je dvakrát jedna. Nûkdy je to tak obtíÏné,

Ïe musejí b˘t tfii... Si

• Miluji tutéÏ Ïenu dvacet let. Bojím se, aÏ se to dozví manÏelka.

• K radostem stáfií patfií vzpomínky na Ïeny, se kter˘mi jsme se ne-

oÏenili. (Schiller)

• Láska je jako vítr. Nevidí‰ ji, ale cítí‰. (turecké pfiísloví)

• Miluj mû málo, miluj mû dlouho. (anglické pfiísloví)

• Jsi zodpovûdn˘ za to, co jsi k sobû pfiipoutal. (de Saint Exupéry)

• MuÏi mají nadûji, Ïe aÏ zestárnou, budou vypadat jako Sean

Connery. Îeny mají jistotu, Ïe aÏ zestárnou, budou vypadat jako

Sean Connery.

Pár slov... z kapsáfie
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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 regionálního rozvoje

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. záfií 2017, popfi. dle dohody

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou 

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:
• vzdûlání vysoko‰kolské nebo vy‰‰í odborné stavebního nebo technického smûru, pfiíp. stfiedo‰kolské vzdûlání stavebního smûru 

ukonãené maturitní zkou‰kou,

• základní orientace v zákonû ã. 128/2000 Sb., o obcích, v˘hodou,

• dobrá uÏivatelská znalost práce na PC (zejména v programech Microsoft Office, internet),

• znalost rozpoãtování a cenové soustavy stavebních prací v˘hodou,

• samostatnost, peãlivost, dÛslednost, organizaãní a koordinaãní schopnosti, schopnost t˘mové práce, odolnost vÛãi stresu,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• komplexní zabezpeãení investiãních akcí mûsta, zastupování investora zejména pfied dotãen˘mi orgány státní správy, zaji‰tûní pro-

jektové pfiípravy, kontrolní a administrativní ãinnost ve vztahu k investiãním akcím, 

• tvorba dlouhodob˘ch plánÛ investic a oprav,

• zpracování Ïádostí o dotace,

• pfiíprava v˘bûrov˘ch 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

22. ãervna 2017

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 22. ãerven 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. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru regionálního

rozvoje MûÚ Ing. Miroslav Sigmund, tel.: 554 254 316. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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Aktuálnû z mûsta

Cyklotour Na kole dûtem dorazí i do R˘mafiova
Vefiejná cyklotour Na kole dûtem napfiíã âeskou republikou startuje jiÏ po-
osmé. Neváhejte a pfiidejte se. Spoleãnû pro dobrou vûc, malebnou krajinou
na kolech… 
Ve dnech 31. kvûtna aÏ 10. ãervna vyrazí Josef Zimovãák a peloton

cyklistÛ na etapovou jízdu z Ústí nad Labem aÏ do Rouchovan. K tra-

diãní jízdû republikou, jejímÏ hlavním cílem je získat finanãní pro-

stfiedky na pomoc a podporu onkologicky nemocn˘ch dûtí, se mÛÏe

pfiidat kaÏd˘, na kousek, jednu etapu nebo celou trasu.

„Lidé se nás stále nevûfiícnû ptají, jestli se mohou pfiidat. Ano, stále
platí, pfiidat se mÛÏe kaÏd˘!“ fiíká koordinátorka Iveta Nevrzalová.

„JiÏ nejsme neznám˘ projekt, mûsta se sama hlásí, abychom je na-
v‰tívili. Za jejich vstfiícnost a podporu jim dûkujeme,“ dodává.

„Atmosféru v pelotonu je potfieba nasát. Je to nejen sportovní, ale ta-
ké spoleãenská událost. Lidé zjistí, jak je jednoduché udûlat nûco pro
sebe a zároveÀ tím pomoci nûkomu jinému. Rostoucí poãet aktivních
úãastníkÛ a podpora akce z fiad znám˘ch osobností svûdãí o tom, Ïe
projekt, kter˘ pfiiná‰í mal˘m onkologick˘m pacientÛm moÏnost úãast-
nit se rekondiãních pobytÛ, má smysl,“ popisuje motivaci patron pro-

jektu Josef Zimovãák a dodává: „Velmi mne tû‰í, Ïe nám zÛstávají vûr-
ni v˘znamní partnefii a dárci jako generální partner ·koda, a. s., dále
Metlife, a. s., SMO Otrokovice, Interflex, Hochtief, a. s., stavební spo-
leãnost Kaláb a mnoho dal‰ích.“ Josef Zimovãák vûfií, Ïe v˘tûÏek le-

to‰ní cyklojízdy pfiekroãí hranici sedmi milionÛ, které budou vyuÏity

na financování rekondiãních pobytÛ dûtí z celé republiky, léãen˘ch na

onkologick˘ch klinikách v Praze, Brnû, Ostravû a Olomouci.

·está etapa cyklotour dorazí i do R˘mafiova. Jízda zaãíná v úter˘ 

6. ãervna v 8:00 v âeské Tfiebové, vede pfies Lan‰kroun, ·umperk

a Libinu do Tvrdkova, Horního Mûsta, Skal a R˘mafiova, kde se pelo-

ton v pÛl ãtvrté zastaví na námûstí Míru. Ve ãtyfii hodiny bude jízda

pokraãovat pfies Jamartice, Velkou ·táhli, Bfiidliãnou, Val‰ov

a Moravsk˘ Koãov do Bruntálu.

Jak mÛÏete pomoci i vy? Aktivnû se zúãastnit cyklotour 2017 a pfiispût

dobrovoln˘m startovn˘m do kasiãky Na kole dûtem, zakoupit si triko

a jiné pfiedmûty Na kole dûtem, pfiispût na konto vefiejné sbírky na-

daãního fondu Na kole dûtem nebo se stát partnerem projektu. 

Iveta Nevrzalová, koordinátorka (zkráceno)

Téma vydání

Pfiijde R˘mafiov o sociální sluÏbu – azylov˘ dÛm?
R˘mafiovsk˘ azylov˘ dÛm Bethel pro muÏe

na ulici 8. kvûtna v R˘mafiovû provozuje

Slezská diakonie od ledna 2010, kdy ho pfie-

vzala od mûsta. Sedm let poskytuje sociální

sluÏby a útoãi‰tû pro lidi bez domova.

Kapacita 14 lÛÏek je momentálnû naplnûna

a dal‰í dva zájemci ãekají v pofiadníku na 

uvolnûní místa. V prÛbûhu sedmi let vyuÏilo

sociálních sluÏeb azylového domu 220 klien-

tÛ, z toho 129 z R˘mafiova a místních ãástí,

63 klientÛ pocházelo z regionu R˘mafiovska a 28 klientÛ bylo z ji-

n˘ch obcí. K dispozici mají dvou a tfiílÛÏkové pokoje a nejnutnûj-

‰í zafiízení a nábytek, vût‰inou darované. Nájemníci se mají kde 

um˘t, uvafiit si, vyprat. O‰acení mohou doplnit z eráru, do kterého

pfiispívá âerven˘ kfiíÏ a dárci. 

Cesty, po kter˘ch se zdej‰í obyvatelé dostali aÏ sem, se rÛzní.

Nejãastûji je na zaãátku rozpad rodiny, ztráta zamûstnání, dluhy, 

exekuce nebo nástup do vûzení. Skonãit na ulici není tak tûÏké.

Obãas se ale bezdomovcem stane ãlovûk úplnû nevinnû. KaÏd˘

z nás se ze dne na den, z hodiny na hodinu mÛÏe ocitnout „na dnû“

a ná‰ pfií‰tí domov mÛÏe nést název azylov˘ dÛm. 

Azylov˘ dÛm Bethel se po sedmi letech fungování ocitl v nejisto-

tû. Starosta mûsta pfii jednání s pracovníky Slezské diakonie ozná-

mil svÛj zámûr podat návrh na v˘povûì azylového domu z nájmu. 

Na podrobnosti spojené s pfiípadn˘m ukonãením této sociální sluÏ-

by jsme se v rozhovoru zeptali koordinátorky r˘mafiovského

Bethelu Renaty Karlové a vedoucí Slezské diakonie pro oblast

Bruntál, Krnov a Nov˘ Jiãín Zuzany Hazan.

Jak vnímáte zámûr starosty vypovûdût azylov˘ dÛm Bethel z nájmu? 
Teì je zfiejmû pozdû hovofiit o tom, Ïe jsme na dal‰í zvelebení a re-

konstrukci azylového domu mûli moÏnost získat od Moravskoslez-

ského kraje dotaci ve v˘‰i aÏ jednoho milionu korun. V prosinci

2015 byl dokonce za tím úãelem zastupitelstvem mûsta schválen do-

datek ke smlouvû a zámûrem bylo vybudovat dílnu pro klienty a vy-

lep‰it stávající zázemí. S tímto plánem jsme ‰ly na schÛzku, která se

konala pfied pár t˘dny na mûstském úfiadû, kde byla pfiítomna paní

fieditelka Bytermu Lenka Vavfiiãková a starosta mûsta Petr Klouda.

Ten nás zaskoãil prohlá‰ením, Ïe by se na pfií‰tí radû mûsta mûl pro-

jednávat zámûr ukonãení spolupráce se Slezskou diakonií a Ïe o své

obãany, ktefií jsou klienty azylového domu Bethel, se mûsto postará

tak, Ïe jim Byterm nabídne volné byty, a o rekonstrukci a zkvalitnû-

ní zázemí v azylovém domû nebudeme vÛbec jednat. ¤e‰ení neoãe-

kávané situace pokraãovalo dal‰ím jednáním u místostarostky

Marcely StaÀkové, která má sociální sluÏby ve své gesci. Ta si k jed-

nání pfiizvala opût starostu a jednání se neslo v podobném duchu.

Bylo nám sdûleno, Ïe vedení mûsta dûkuje za informace o provozu

azylového domu a poãtech klientÛ, které jsme na schÛzce pfiedali,

a jsou pfiipraveni pfiedat problematiku k projednání radû mûsta. V ná-

jemní smlouvû sice stojí, Ïe mûsto mÛÏe bez udání dÛvodÛ vypovû-

dût Slezské diakonii nájem s tfiímûsíãní v˘povûdní lhÛtou, ale záro-

veÀ se zru‰ením nájmu by do‰lo ke zru‰ení sociální sluÏby, nikoliv

nûjaké „ubytovny“ nebo „baráku“. Závûrem bylo dohodnuto, Ïe do-

pracujeme zprávu o ãinnosti azylového domu a pfiedáme ji radû a ve-

dení mûsta. 

Proã by mûl azylov˘ dÛm v R˘mafiovû fungovat i nadále?
Zjednodu‰enû fieãeno, obec má ze zákona o obcích povinnost se po-

starat o své obãany a azylov˘ dÛm je sociální sluÏbou, která mûstu

v tomto smûru pomáhá. Je místem pomoci, podpory, pravidel a in-

tenzivní sociální práce. Je urãen pro lidi, ktefií se z rÛzn˘ch dÛvodÛ

dostali do finanãních potíÏí, pfii‰li o bydlení a mají fiadu dal‰ích pro-

blémÛ, které jiÏ nezvládají vyfie‰it sami. Sociální bydlení, tj. bydlení

s podporou sociálních pracovníkÛ, je fie‰ením. Ne ale pro kaÏdého.

Sami jsme pfiíznivci sociálního bydlení. Ale na‰e zku‰enost ukazuje,

Ïe záchytná síÈ ve formû azylového bydlení je pro nûkteré lidi na ur-

ãité ãasovû omezené období nezbytná. Azylov˘ dÛm není místem pro

Ïivot nebo dlouhodobé bydlení. Je to místo, azyl, kde ãlovûk mÛÏe po

dobu zpravidla nepfievy‰ující jeden rok pob˘t, získat energii a pomoc

pro dal‰í cestu Ïivotem. Od ubytovny se azylov˘ dÛm li‰í tím, Ïe jsou

zde pravidla, reÏim a dohled. V tûchto podmínkách je klient syste-

maticky veden sociálním pracovníkem k úãinnému fie‰ení své ne-

pfiíznivé sociální situace, k získání a udrÏení práce, fie‰ení problémÛ

s dluhy, vztahov˘ch problémÛ, problémÛ se závislostmi a podobnû.

Na‰ím cílem je dovést klienty do fáze, aby byli schopni plnit své po-

vinnosti, fiádnû platit nájem, dodrÏovat pravidla sousedského souÏití

a zvládat své problémy v bûÏném prostfiedí. Terénní sociální pracov-

ník pfii obãasn˘ch náv‰tûvách toho mÛÏe dosáhnout jen stûÏí, troufám

si tvrdit, Ïe vÛbec ne. 

Do sloÏité Ïivotní situace se mÛÏe dostat kaÏd˘ z nás. Pokud neexis-

tuje úãinn˘ systém pomoci, problémy narÛstají. A nejde jen o problé-

my jednotlivcÛ, ale i o jejich dopad na spoleãnost. Je-li ãlovûk pod tla-

rozhovor s Renatou Karlovou a Zuzanou Hazan
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kem, kdy nemá zaji‰tûny základní Ïivotní potfieby – mít kde bydlet,

mít co jíst – snadná fie‰ení jsou na dosah ruky. KrádeÏe, dal‰í pfiestup-

ková a trestná ãinnost, drogy, alkohol. A je-li ãlovûk v obecním bytû,

neplatí nájem a nedodrÏuje pravidla slu‰ného chování, co udûlá obec?

Dá mu dal‰í byt? A kdyÏ ani tam to nepÛjde? Kam obec, která se má

starat o obãana, jeho zdraví a Ïivot, takového ãlovûka po‰le? Zmizí

problém zavfiením azylového domu? Nejprve se musíme ptát, jak˘

problém? Má-li jít o finanãní participaci ostatních obcí v ORP (obci

s roz‰ífienou pÛsobností) R˘mafiova, protoÏe azylov˘ dÛm vyuÏívají

i obãané ostatních obcí ve spádovém území R˘mafiova, o tom se pfie-

ce dá se starosty vyjednávat a najít úãinn˘ zpÛsob, kter˘ bude vyho-

vovat v‰em zainteresovan˘m stranám. Jako poskytovatel sociální

sluÏby azylového domu v R˘mafiovû se za zainteresovanou stranu po-

vaÏujeme a zatím jsme k Ïádnému podobnému jednání pfiizváni neby-

li nebo nebyli vyzváni k fie‰ení situace. Má b˘t azylov˘ dÛm zavfien,

protoÏe mínûní o jeho provozu je, Ïe se jedná o „dÛm hrÛzy“, ve kte-

rém by ãlovûk mohl do nûãeho ‰lápnout? Tak tomu bylo moÏná v ob-

dobí, neÏ Slezská diakonie objekt pfievzala.

Jaká je celková kapacita azylového domu? Kolik má aktuálnû kli-
entÛ?
K dne‰nímu dni je kapacita ãtrnácti míst naplnûna, v pofiadníku evi-

dujeme dva zájemce o sluÏbu. Ze ãtrnácti klientÛ osm pracuje na

smlouvu nebo dohodu o provedení práce, jeden klient nastoupil do

zamûstnání na smlouvu k 15. kvûtnu 2017. I toto je v˘stup intenziv-

ní individuální sociální práce, která vede k eliminaci závislosti na so-

ciálních dávkách a pfiibliÏuje klienty k získání vhodného a finanãnû

dostupného bydlení.

Kdo se mÛÏe na Bethel obrátit? Kdo rozhoduje o umístûní klienta
v azylovém domû?
Pfied pfiijetím do azylového domu musí klient splÀovat konkrétní

podmínky. Musí b˘t sobûstaãn˘, musí b˘t v nepfiíznivé sociální situ-

aci, bez domova. Zákonem je definována cílová skupina a musí se

skuteãnû jednat o lidi, ktefií jsou v krizové situaci spojené se ztrátou

pfiístfie‰í. O pfiijetí klienta do azylového domu rozhoduje místní koor-

dinátor, aby to bylo rychlé a efektivní. Dále je nutné lékafiské potvr-

zení o zdravotním stavu. NemÛÏeme zde pfiijmout ãlovûka napfiíklad

se Ïloutenkou.

Pobyt v azylovém domû má svá pravidla a reÏim. Jak˘?
Azylov˘ dÛm má svÛj domovní fiád. Dohled nad dodrÏováním pravi-

del a domovního fiádu zaji‰Èují tfii pracovníci. Aktivizujeme klienty,

individuálnû s nimi pracujeme na fie‰ení jejich nepfiíznivé Ïivotní si-

tuace, pomáháme jim najít zamûstnání, finanãnû dostupné bydlení,

fie‰it otázku zadluÏení. Zapojujeme a motivujeme klienty k úklidu,

praní prádla, Ïehlení, vafiení, provádûní pravidelné hygieny a péãi

o vlastní zdraví. SnaÏíme se je zapojovat do aktivit, jako je malová-

ní, pletení v˘robkÛ nebo drobné údrÏbáfiské práce. Klienti tak získá-

vají pravideln˘ rytmus, kter˘ je dÛleÏit˘ pro nástup do zamûstnání,

pracují na sv˘ch dovednostech a posilují své schopnosti k samostat-

nosti a zodpovûdnosti, coÏ je v˘znamn˘ krok smûrem k budoucímu

bydlení. MoÏná to mÛÏe nûkomu znít banálnû, pro tuto skupinu lidí

je v‰ak tato „obyãejná“ podpora naprosto zásadní. K pobytu v azylo-

vém domû patfií i kulturní vyÏití, spoleãné rozpravy i ãas k naslou-

chání kaÏdému jednotlivci zvlá‰È.

Práce v azylovém domû není jen o bezbfiehé pomoci. I na‰e pomoc má

své hranice a je podmínûna ochotou pfiijmout zodpovûdnost za svÛj

vlastní Ïivot a chtít svou situaci fie‰it. Po pfievzetí domu v roce 2010

nám dalo pomûrnû dost práce, neÏ pfiestal b˘t vnímán jako „dÛm hrÛ-

zy“, jak ho nazvali lidé ze sousedství. Dnes po chodníku bûÏnû chodí

lidé do práce, uÏ nepfiecházejí na druhou stranu, dokonce se zastaví

a prohodí pár slov s obyvateli azylového domu. Ti, co mûli zájem, se

pfii‰li podívat, poptat, coÏe je to za lidi? Sousedé, ktefií obãas potfiebu-

jí s nûãím pomoci – pfienést, opravit – se dnes s dÛvûrou obracejí na

na‰e ubytované. Azylov˘ dÛm je vnímán jako bûÏn˘ dÛm, kde Ïijí li-

dé. Dárci pfiiná‰ejí odûvy, boty, lÛÏkoviny, nádobí, nábytek, nûktefií

i potraviny. KaÏdoroãnû pofiádáme Den otevfien˘ch dvefií. 

Do azylového domu pfiicházejí také muÏi, ktefií zatím z rÛzn˘ch dÛ-

vodÛ volí pobyt na ulici nebo v nevyhovujících podmínkách a nema-

jí moÏnost oãisty. Tito se zde mohou vykoupat, dostanou ãisté oble-

ãení z darÛ, mají moÏnost vyprat si své svr‰ky. V zimních mûsících

mohou vyuÏít prostory k ohfiátí, popfi. si pfiipravit stravu. Pro pfiespá-

ní venku obdrÏí balíãek, kter˘ obsahuje karimatku, pol‰táfi, deku a za-

hfiívací folii. V extrémních mrazech nabídneme tûmto lidem pfiespá-

ní ve vstupní chodbû, z dÛvodu prevence moÏného umrznutí, násled-

n˘ den se situace jednotlivce fie‰í. Tento pfiíleÏitostn˘ kontakt vyuÏí-

váme k rozhovorÛm, kdy pfiíchozí motivujeme k pfiihlá‰ení se k uby-

tování v azylovém domû.

V roce 2016 zfiídila Slezská diakonie v azylovém domû v˘dejní mís-

to programu potravinové a materiální pomoci. Potravinové balíãky,

balíãky se základními hygienick˘mi potfiebami a potfiebami pro péãi

o dûti byly vydávány potfiebn˘m lidem, sociálnû slab˘m, rodinám

s dûtmi a lidem ohroÏen˘m ztrátou bydlení také na doporuãení pra-

covnic sociálního odboru mûsta R˘mafiova. Balíãky získala Slezská

diakonie z evropského programu potravinové a materiální pomoci

nejchud‰ím lidem.

ZÛstáváme v kontaktu s nûkter˘mi b˘val˘mi klienty, ktefií nás nav-

‰tûvují, pí‰í nebo zavolají. Je to pro nás dÛleÏit˘ moment, kdy do-

chází ke zpûtné vazbû. Prostfiednictvím dopisÛ komunikujeme také

s b˘val˘mi klienty, ktefií nastoupili do v˘konu trestu. Pro nûkteré

z nich jsme v tu chvíli jediní, na které se mohou obrátit, máme moÏ-

nost rozebrat, co se stalo a jaké jsou jejich plány po návratu na svo-

bodu. 

Dochází k poru‰ování pravidel v azylovém domû? Jak se pfiípadnû
trestá?
Stejnû jako v obecních ãi druÏstevních domech existují pravidla v po-

dobû domovních fiádÛ a v pfiípadû jejich opakovaného poru‰ení mÛÏe

dojít k neprodlouÏení nebo ukonãení nájemní smlouvy, podobnû je to

i s pravidly v azylovém domû. Pokud se klient proti domovnímu fiá-

du nûjak˘m zpÛsobem proviní, dostane mûsíãní podmíneãné vylou-

ãení. Pokud v této mûsíãní lhÛtû dojde k opakovanému prohfie‰ku, tak

se smlouva s tímto ãlovûkem ukonãí. Fungujeme jako sociální sluÏ-

ba, nikoliv jako ubytovna, která pfiijme do nájmu kohokoliv bez 

ohledu na to, jak se chová. To ov‰em neznamená, Ïe ani poté, co se

klient provinil, mu nedáme novou ‰anci.

Zaznamenali jste nûjaké stíÏnosti na chování sv˘ch klientÛ od ve-
fiejnosti?
Za tu dobu, co jsme tady, tak opravdu nikoliv.

Pfiicházejí naopak pozitivní reakce vefiejnosti? Spolupracují
s Bethelem nûktefií místní obãané ãi organizace?
S tím, co se tady dûlo pfied rokem 2010, se to nedá vÛbec srovnat. Lidé

se tehdej‰ích nájemníkÛ báli. Dnes je situace naprosto odli‰ná. Lidé

sami pfiicházejí, s na‰imi klienty hovofií, pfiiná‰ejí obleãení, nábytek,

nûkdy i jídlo. Této lidské pomoci si nesmírnû váÏíme. Spolupracujeme

s jídelnou pana Podlase, kter˘ na‰im klientÛm úãtuje sníÏenou taxu za

obûd. Nûkteré firmy nám vycházejí vstfiíc pfii zaãleÀování na‰ich kli-

entÛ do pracovního procesu. Chceme vûfiit tomu, Ïe názor vût‰iny spo-

leãnosti v R˘mafiovû není názor pana starosty. Já také nechci chodit po

mûstû s vnuãkou a vidût v pfiíkopu válet se ‰pinavé opilce, ktefií budou

nadávat. A právû proto chceme s tûmi lidmi pracovat. Urãitû bych tu-

to problematiku nebagatelizovala jako pan starosta. 

Zastupitelé rozhodli o demolici holobytÛ v Edrovicích. R˘mafiov‰tí
obãané, ktefií je ob˘vají, údajnû dostanou náhradní ubytování. Kam
by ‰li va‰i klienti, pokud by azylov˘ dÛm pfiestal existovat? 
Jak uÏ pan starosta deklaroval, mûsto je pfiipraveno i tûmto na‰im os-

mi r˘mafiovsk˘m klientÛm nabídnout byty. Ale my se ptáme – a co

dál? Co kdyÏ tito lidé neobstojí ani s podporou sociálního pracovní-

ka obce? Z tûchto osmi jsou momentálnû ve stádiu pfiipravenosti 

osamostatnit se a bydlet v pronajatém bytû asi tfii klienti. Kam mûsto

po‰le lidi, ktefií nebudou schopni se adaptovat na podmínky, které jim

mûsto vstfiícnû vytvofií? Po‰le je zpátky na dlaÏbu? Celorepubliko-

v˘m trendem je nastolit systém housing first (první bydlení). My fií-

káme ano, ale v prostupném systému. Pokud tady bude chybût ãlá-

nek, kter˘ povede tyto lidi ke zmûnû, zaruãenû bude docházet v jejich

zaãleÀování do bûÏného Ïivota k problémÛm.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

(Pozn. red.: Starosta mûsta Ing. Petr Klouda uvedl, Ïe se vyjádfií po
zasedání rady mûsta, které se bude sociální sluÏbou poskytovanou
Slezskou diakonií Krnov zab˘vat.) 
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Zdravotnictví

DÛleÏité upozornûní obvodních lékafiÛ
Od 1. ãervna 2017 je ordinace MUDr. Vûry ·picerové pfiesunuta na Polikliniku R˘mafiov, do 1. patra. Souãasnû z dÛvodu odchodu MUDr.

Krist˘ny Volkové do dÛchodu pfiebírá její ordinaci MUDr. Darja La‰áková. Ordinace bude rovnûÏ nadále sídlit na poliklinice v 1. patfie.

MUDr. Krist˘na Volková bude ordinovat jiÏ pouze v pátky.

Ordinaãní hodiny budou pro obû ordinace stejné:
Pondûlí, stfieda, ãtvrtek Úter˘
6:30–7:30 odbûry 6:30–7:30 odbûry

7:30–9:00 akutní pacienti 7:30–11:00 objednaní pacienti

9:00–13:00 objednaní pacienti 13:00–15:00 akutní pacienti

15:00–18:00 objednaní pacienti

Pátek
6:30–7:30 odbûry

7:30–9:00 akutní pacienti

9:00–11.30 objednaní pacienti

Dûkujeme za pochopení a tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu v nov˘ch prostorách.

MUDr. Vûra ·picerová, MUDr. Darja La‰áková, MUDr. Jana Va‰tíková a zdravotní sestry Lenka Rampulová a Marie âernavová

Koncert pro cizince a na‰ince ukonãil mezinárodní projekt

Pondûlním (22. 5.) koncertem ÏákÛ ZU· R˘mafiov a jejich uãitelÛ vyvrcholil me-
zinárodní projekt Entrepreneurship, kterého se zúãastnily ‰koly z nûmeckého
Meitingenu, italského Portici, polského Lezajsku a ãeského R˘mafiova. Projekt
si kladl za cíl vytvofiit studentskou firmu, která svou ãinností podporovala
‰kolu v Ahungalle na Srí Lance, tûÏce postiÏenou vlnou tsunami v roce 2004. 
Poslední kvûtnov˘ víkend patfiil závûreãnému mezinárodnímu setká-

ní, které probûhlo v R˘mafiovû a ukonãilo projekt Entrepreneurship.

Uãitelé a Ïáci ZU· nav‰tívili kaÏdou z partnersk˘ch ‰kol a sami téÏ

partnery hostili v R˘mafiovû. Hlavní my‰lenkou projektu bylo vytvo-

fiení fiktivní studentské firmy S.P.I.C.E.S., která svou ãinností pod-

porovala ‰kolu v Ahungalle na Srí Lance. Proto r˘mafiovské dûti po-

fiádaly koncerty, divadelní a taneãní pfiedstavení, v˘stavy. 

„Provozovatel ‰koly v Ahungalle mûl letos finanãní problémy a váÏ-
nû uvaÏoval o tom, Ïe zavfie a zru‰í matefiskou ‰kolu, která je souãás-
tí na‰eho partnerského ‰kolského komplexu. Je pro nás opravdu vel-
k˘m zadostiuãinûním, Ïe právû pfiíspûvky na‰í studentské firmy ‰kol-
ku zachránily,“ komentoval smysl projektu fieditel r˘mafiovské ZU·

Jifií Taufer a dodal: „Osobnû jsme nav‰tívili Srí Lanku, coÏ je profes-
ní i lidská zku‰enost, kterou bych kaÏdému uãiteli pfiál. Kdo takto vy-
cestoval do jakékoli, evropské, asijské ãi jiné ciziny, musí si uvûdomit,

·kolství

VODA V KRAJINù
Na poãátku ãervna bude Gymnázium a Stfiední odbor-

ná ‰kola, R˘mafiov pofiádat Celokrajskou konferenci
environmentálního vzdûlávání, v˘chovy a osvûty na

téma Voda v krajinû. Konference bude dvoudenní,

koná se pod zá‰titou námûstkynû hejtmana Morav-

skoslezského kraje Jarmily Uvírové a námûstka hejt-

mana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava

Folwarczného a sjede se na ni témûfi 80 pedagogÛ

z celého regionu. Program akce je velice nabit˘, sklá-

dá se z odborn˘ch pfiedná‰ek, workshopÛ a terénních

exkurzí s cílem ukázat zajímavosti a krásy místní ob-

lasti. Akce získala akreditaci M·MT v rámci dal‰ího

vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ. Konference

bude zahájena 8. ãervna v 9:00 v sále Stfiediska vol-

ného ãasu R˘mafiov na OkruÏní ulici.

Celokrajská konference 

environmentálního vzdûlávání, v˘chovy a osvûty

Voda v krajinû

8.–9. ãervna 2017
Místo konání:

Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola, R˘mafiov,
pfiíspûvková organizace
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jak dobfie se tady v centru Evropy máme a jak neskuteãnû jsme boha-
tí – nejenom penûzi, ale i pfiírodou, historií a celkov˘mi podmínkami
k Ïivotu. To je jeden z nejvût‰ích benefitÛ, kter˘ z projektu vyplynul,
a já doufám, Ïe se nám právû toto poznání podafiilo na‰im dûtem
zprostfiedkovat. âeská republika je krásná, bohatá, spokojená a umû-
lecké vzdûlávání v ní je jedna z nejvût‰í perel – systém ZU·ek nám
závidí po celém svûtû. Na‰e dûti totiÏ dlouho dûtmi nebudou a za
chvíli budou stát na na‰ich místech. Tím, Ïe je takto vzdûláváme, ale
hlavnû prostfiednictvím umûní vychováváme, si, doufejme, pfiipravu-
jeme pûkné stáfií,“ shrnul projekt po koncertu Jifií Taufer.

R˘mafiovské setkání bylo poslední z devíti, která byla v rámci pro-

jektu Entrepreneurship pofiádána. Na rozdíl od pfiedchozích se ho 

zúãastnili pouze uãitelé – koordinátofii partnersk˘ch ‰kol. Z polského

Lezajsku pfiijely Ewa Kwitkowska a Dominika Polanska, z nûmecké-

ho Meitingenu Judith Lindsay a z italského Portici Annunziata

Cacace, Mariarosaria Sannino a Alba Coppola. Tomu byl uzpÛsoben

i program. Zástupci jednotliv˘ch ‰kol pfiipravovali písemné podklady

k závûreãné zprávû projektu pro Evropskou unii. „Evropská admi-
nistrativa je sloÏitá a vypracovat Ïádost, prÛbûÏnou a hlavnû pak zá-
vûreãnou zprávu je opravdu velká práce. Ale zbyl i ãas na volné chvil-
ky – uspofiádali jsme koncert Zu‰kabandu a sólistÛ, spoleãensk˘ ve-
ãer s rautem a tancem, podívali jsme se do Olomouce na v˘stavu hy-
perrealistÛ a ukázali jsme hostÛm i bezprostfiední okolí R˘mafiova –
Dolní Moravici, Novou Ves, Karlovu Studánku a Bruntál,“ pfiiblíÏil

program setkání Jifií Taufer.

Pondûlního Koncertu pro cizince a na‰ince se zúãastnili zástupci za-

hraniãních ‰kol, vedení mûsta R˘mafiova, zástupci nûkter˘ch obcí

R˘mafiovska i vefiejnost. V déle jak hodinu trvajícím koncertu zahrál

orchestr Zu‰kaband, sólisté Petr Nûmec, Vendula Sochorová, Matûj

Barot, Petra Zahradníková, Barbora Peterková a závûreãn˘m pfiekva-

pením bylo spoleãné vystoupení v‰ech úãinkujících s nûkter˘mi sbo-

risty Vox montany. JiKo

ZU· nav‰tívili studenti pedagogick˘ch fakult
R˘mafiovská ZU· je lákadlem nejenom pro místní budoucí hudební-

ky, taneãníky, v˘tvarníky a herce. Vzhledem k profesním, odborn˘m

a v˘ukov˘m aktivitám uãitelÛ základní umûlecké ‰koly se o R˘ma-

fiovu ví daleko za hranicemi na‰eho regionu.

V úter˘ 16. kvûtna se v koncertním sále ‰koly uskuteãnilo setkání 

uãitelÛ ZU· se studenty pedagogick˘ch fakult z Olomouce a polské-

ho Opole. StudentÛ se ujal Karel Cvrk a provedl je hodinov˘m bube-

nick˘m workshopem. Po nûm následoval semináfi Jifiího Taufera na

téma ãeského systému umûleckého vzdûlávání a pfiedev‰ím pfiedsta-

vení mezinárodních aktivit, které v posledních letech ‰kola pofiádá.

Bylo velmi pfiíjemné sledovat, jak nastupující generaci nov˘ch uãite-

lÛ právû oblast ãerpání profesních grantÛ zajímá a jak byli pfiekvape-

ni, Ïe i malá ‰kola z „venkovského“ R˘mafiova dokáÏe organizovat

vysoce kvalitní aktivity daleko pfiesahující âeskou republiku. Pro

nás, souãasné uãitele, je toto zji‰tûní skuteãnû povzbuzující, protoÏe

se zdá b˘t jisté, Ïe mladí lidé, z nichÏ jednou budou na‰i kolegové,

budou na na‰i práci schopni navázat a rozvíjet ji dále.

Jifií Taufer, fieditel ZU· R˘mafiov, fota: archiv ZU·

Zlodûj ukradl mobilní WC
V noci z 14. na 15. kvûtna odcizil neznám˘

pachatel z travnaté plochy u silnice mezi

Jamarticemi a Velkou ·táhlí mobilní toaletu.

SlouÏila pracovníkÛm, ktefií provádûjí sta-

vební úpravy na místní komunikaci.

ZpÛsobená ‰koda ãiní 15 tisíc korun.

Pfii couvání 
narazil do autobusu

Stfiet osobního auta s autobusem fie‰ili 

14. kvûtna dopravní policisté mezi Tvrd-

kovem a Mirotínkem. ¤idiã volkswagenu vy-

couvával z místa mimo vozovku, pfiehlédl pfii-

jíÏdûjící autobus a pfii vjíÏdûní na silnici do nûj

vrazil. V autobuse cestovalo tfiináct lidí, nikdo

z nich nebyl zranûn. ZpÛsobená ‰koda ãiní 

50 tisíc korun. Viníkovi nehody pfiitíÏí fakt, Ïe

u nûj vy‰la pozitivnû dechová zkou‰ka – na-

mûfiené hodnoty pfiesáhly 1,7 promile alkoho-

lu. Je podezfiel˘ z pfieãinu ohroÏení pod vli-

vem návykové látky.

Stfiet tfií aut 
s milionovou ‰kodou

Vysokou ‰kodu si vyÏádala dopravní nehoda,

která se stala 17. kvûtna mezi Dolní

Moravicí a R˘mafiovem. Stfietl se tu jaguar

a dva mercedesy. První kolize následovala

poté, co fiidiãka jednoho z mercedesÛ z ne-

Fota: PâR Bruntál
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zji‰tûn˘ch pfiíãin vyjela do protismûru, pfiímo

do cesty protijedoucímu jaguaru. Mercedes

po sráÏce vyjel ze silnice a jaguara náraz od-

mr‰til do levé poloviny, kde se stfietl s dal‰ím

mercedesem. Pfii nehodû byl zranûn 73let˘

fiidiã jaguaru. Celková ‰koda na tfiech vozid-

lech pfiesáhla milion korun.

Navzdory zákazu fiídil auto
R˘mafiov‰tí policisté kontrolovali 55letého

muÏe za volantem felicie mezi Dobfieãovem

a Horním Mûstem. MuÏ jim pfiedloÏil dokla-

dy od vozidla, ale fiidiãsk˘ prÛkaz u sebe ne-

mûl. Lustrací v evidencích policisté zjistili, Ïe

má od dubna 2017 vysloven zákaz fiízení na

18 mûsícÛ. Za mafiení v˘konu úfiedního roz-

hodnutí mu hrozí trest odnûtí svobody aÏ na

dva roky.

V opilosti pokfiikoval 
na kolemjdoucí

R˘mafiov‰tí policisté v pátek 26. kvûtna ráno

zasahovali na NábfieÏní ulici v Bfiidliãné

u incidentu s opil˘m muÏem. Ten leÏel v trá-

vû a pokfiikoval na procházející lidi. Policisté

mu pfii dechové zkou‰ce namûfiili pfies 

2,7 promile alkoholu. Stfiízlivûl na záchytné

stanici v Opavû.

Kontroly odhalily 
fiidiãe pod vlivem drog

R˘mafiov‰tí policisté zjistili pfii silniãní kon-

trole 18. kvûtna dva fiidiãe pod vlivem návy-

kov˘ch látek. Jeden projíÏdûl ve fordu po

Hornomûstské ulici v R˘mafiovû, druhého

zastavili za volantem renaultu v Dûtfiichovû.

Orientaãní testy byly u obou fiidiãÛ pozitivní

na cannabis. Za ohroÏení pod vlivem návy-

kové látky jim hrozí trest vûzení aÏ na jeden

rok, penûÏit˘ trest nebo zákaz ãinnosti.

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

Spoleãenská kronika
Blahopfiejeme

jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Jozef BaláÏ – R˘mafiov ....................................................... 81 let 
Zita ·picerová – R˘mafiov .................................................. 81 let 
Gertruda Polãáková – R˘mafiov .......................................... 81 let 
Danu‰ka Binderová – R˘mafiov .......................................... 82 let 
Vladimír Smetana – R˘mafiov ............................................. 82 let 
Ladislav Urban – Edrovice ................................................. 82 let 
BoÏena Hájková – R˘mafiov ............................................... 83 let 
Vratislav Koneãn˘ – R˘mafiov ............................................ 83 let 
Olga Tomková – R˘mafiov .................................................. 85 let 
Margita Záhumenská – R˘mafiov ....................................... 86 let 
Marie Kabeláãová – R˘mafiov ............................................ 92 let 
Kvûtoslava Zemanová – R˘mafiov ...................................... 95 let 

Není moÏné zapomenout na ãlovûka,
kterého opravdu milujeme.

Dne 11. ãervna 2017 uplyne 5 let, co nás
navÏdy opustila 

na‰e maminka, babiãka a teta,

paní Jana JankÛ.
S láskou vzpomínají dcera Lada s manÏelem

a vnouãata Radim a Barunka

Rozlouãili jsme se

Jan Janáã – R˘mafiov ......................................................... 1944
Ondrej Pavão – R˘mafiov .................................................. 1936 
Ladislav Hájek – Ruda ...................................................... 1936 
Pavel Ví‰ek – R˘mafiov ..................................................... 1954

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Stephen King: Bazar zl˘ch snÛ
Bazar zl˘ch snÛ je souborem povídek známého spisovatele Stephena

Kinga (To, Mrtvá zóna). Kniha mû v knihkupectví zaujala hned na

první pohled. Mûla skvûle zpracovan˘ pfiebal a poutav˘ název. Po

pfieãtení zadní strany knihy jsem hned vûdûla, Ïe ji musím mít.

Soubor pfiiná‰í jednadvacet „pfiízraãn˘ch“ povídek a obsahuje i texty,

které je‰tû nikdy kniÏnû nevy‰ly. KaÏdé povídce pfiedchází úvodní

text, ve kterém Stephen King popisuje, kdy a jak vznikala a co jej

vedlo k jejímu vytvofiení.

Mnû osobnû se nejvíce líbila povídka Pod psa, která v podstatû vy-

práví o tom, jak je tûÏké se rozlouãit s osobou, kterou milujeme.

Knize dávám 9 z 10. KaÏd˘ si v ní nûco najde, navíc Kingovy po-

vídky ve ãtenáfii dokáÏou dokonale vyvolat napûtí.

„Zlato, jsem doma,“ volám. „Jsi vzhÛru? Je ti trochu líp?“
Asi jsem zapomnûl zavfiít dvefie do loÏnice, neÏ jsem ráno ode‰el, pro-
toÏe se z nich vy‰trachá Lady. Olizuje si pysky. Provinile se na mû po-
dívá a pak se se staÏen˘m ocasem odkolébá do ob˘vacího pokoje.
Neohlédne se.
„Zlato? El?“
Jdu do loÏnice. Pofiád z ní není vidût nic víc neÏ obláãek vlasÛ jako
chm˘fií a obrys tûla pod pro‰ívanou pokr˘vkou. Pokr˘vka je trochu
zmuchlaná, takÏe vím, Ïe vstala – tfieba si dala trochu kávy – a pak se
znovu vrátila do postele. To bylo minul˘ pátek, kdy jsem pfii‰el domÛ
a ona ned˘chala, a od té doby hodnû spí. 

Eva Veiserová, 8. C, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

(KING, Stephen: Bazar zl˘ch snÛ. 1. vyd. Pfiel. Linda Barto‰ková.

Praha: Beta, 2016. 472 s.)

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

V¯STAVA: PAªO MACHO, JANA HOJSTRIâOVÁ
3. ãervna – 30. záfií

Zajímavé propojení maleb na sklo a fotografií

VernisáÏ: 3. ãervna v 16 hodin na pátém nádvofií hradu

MYSLIVECKÉ LETNÍ SLAVNOSTI – 10. a 11. ãervna
Akce zamûfiená na propagaci myslivectví a lesnictví

Sokolnické ukázky, v˘cvik loveck˘ch psÛ, 

ukázky vábení, trubaãi, myslivecká m‰e

Ochutnávka prav˘ch mysliveck˘ch specialit

V sobotu veãer myslivecká zábava se skupinou Hubertus

Spolupofiádají Lesy âR a Myslivecké sdruÏení Sovinec

·KRHOLA A LOT¤I ZE ML̄ NA – 17. a 18. ãervna
·ermífiské povídky a loupeÏnické pfiíbûhy, které pokaÏdé nekonãí

katovou sekerou

Ukázky práva útrpného s trestáním ‰izuÀkÛ

BUBOFEST – 24.–26. ãervna
Mal˘ divadelnû-hudební festival s pestrou smûsicí úãinkujících

Dopoledne pouliãní divadla

Odpoledne na pátém nádvofií hradu hudební interpreti a skupiny

SOKOLNICKÉ SLAVNOSTI – 1. a 2. ãervence
Ukázky v˘cviku a pfiíletové poslu‰nosti drav˘ch ptákÛ 

s doprovodn˘m ‰ermífisk˘m programem

Fotografování náv‰tûvníkÛ s drav˘mi ptáky na ruce 

Sokolnické besedy pfii mimofiádné lesnické prohlídce

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

Akce hradu Sovince
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PROVOZNÍ
DOBA

Po – Út  9:00–18:00, St  z a v fi e n o, ât – Pá  9:00–17:00
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Nic není tûÏ‰ího neÏ najít pfiesnou definici pro to, co je

kaÏdému jasné. Eduard Peti‰ka
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

2. 6. 1927 zemfi. Otto Gutfreund, sochafi (nar. 3. 8. 1889)

– 90. v˘roãí úmrtí

3. 6. 1977 zemfi. Roberto Rossellini, italsk˘ filmov˘ reÏisér (nar.

8. 5. 1906) – 40. v˘roãí úmrtí 

4. 6. 1927 nar. Hana Bofikovcová, autorka knih pro dûti (zemfi.

25. 2. 2009) – 90. v˘roãí narození 

5. 6. Svûtov˘ den Ïivotního prostfiedí – slaví se od roku
1972 z rozhodnutí konference OSN o problémech Ïi-
votního prostfiedí 

6. 6. 1717 nar. Ignác Franti‰ek Platzer, barokní sochafi (zemfi. 

27. 8. 1787) – 300. v˘roãí narození 

6. 6. 1987 zemfi. Eduard Peti‰ka, spisovatel a pfiekladatel (nar.

14. 5. 1924) – 30. v˘roãí úmrtí 

6. 6. 2007 zemfi. Miroslav Smotlacha, mykolog, popularizátor

houbafiství (nar. 22. 9. 1920) – 10. v˘roãí úmrtí

7. 6. 1847 zemfi. ·ebestián Hnûvkovsk˘, spisovatel a národní bu-

ditel (nar. 19. 3. 1770) – 170. v˘roãí úmrtí 

8. 6. Svûtov˘ den oceánÛ – vyhlá‰en na Konferenci o Ïi-
votním prostfiedí v Riu de Janeiru v roce 1992 

9. 6. 1907 nar. Oldfiich Králík, literární historik, kritik a textolog

(zemfi. 20. 8. 1975) – 110. v˘roãí narození 

10. 6. V˘znamn˘ den âR – Vyhlazení obce Lidice v roce
1942

11. 6. 1717 nar. Jan Václav Stamic, skladatel (zemfi. 27. 3. 1757) 

– 300. v˘roãí narození 

11. 6. 1987 zemfi. Eduard Hofman, reÏisér animovan˘ch filmÛ

(nar. 16. 5. 1914) – 30. v˘roãí úmrtí 

12. 6. 1997 zemfi. Bulat OkudÏava, rusk˘ spisovatel a písniãkáfi

kavkazského pÛvodu (nar. 9. 5. 1924) – 20. v˘roãí úmrtí 

14. 6. Svûtov˘ den dárcÛ krve – vyhlá‰en Svûtovou zdra-
votnickou organizací a dal‰ími zdravotnick˘mi fede-
racemi 

14. 6. 1927 zemfi. Jerome Klapka Jerome, anglick˘ spisovatel

a novináfi (nar. 2. 5. 1859) – 90. v˘roãí úmrtí
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O B S A Z E N O
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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Ptaãí noc v r˘mafiovském muzeu
I letos se Mûstské muzeum R˘mafiov sv˘m programem zúãastnilo celorepubli-
kového Festivalu muzejních nocí, kter˘ pofiádá Asociace muzeí a galerií âR ve
spolupráci s Ministerstvem kultury. V R˘mafiovû jiÏ dvanáctá Muzejní noc pro-
bûhla v pátek 19. kvûtna. A opût byla zamûfiena na jedno téma – Ptaãí svût – ce-
loroãní leitmotiv, jenÏ bude formou v˘tvarné v˘stavy slavnostnû pfiedstaven ta-
ké 3. ãervna na janovickém zámku. 
Pro Ïáky ze ‰kolní druÏiny Z· R˘mafiov na ulici 1. máje a dûti s rodiãi

byl pfiichystán zajímav˘ program, sloÏen˘ z vûdomostnû-v˘tvarn˘ch 

úkolÛ. Akci zahájil literárnû-dramatick˘ obor ZU· R˘mafiov sv˘m 

autorsk˘m divadelním pfiedstavením Zpráviãky z ptaãí hubiãky, které dû-

ti pobavilo, rozmluvilo, rozpípalo a dokonce i rozh˘balo. Poté se dûti sa-

mostatnû ãi s rodiãi rozprchly hledat jednotlivá stanovi‰tû rozpt˘lená po

celé budovû muzea, na kter˘ch musely plnit úkoly: poznat druhy ptákÛ,

pfiifiadit samiãky k sameãkÛm, vytváfiet hnízda, objevit kukaããí vajíãka,

poznat pefií ptákÛ, vymyslet nov˘ ptaãí druh ãi abstraktnû zobrazit ptaãí

zpûv. Dûti se také dozvûdûly, co sypat ptákÛm v zimû na krmítka. KdyÏ

obe‰ly v‰echna stanovi‰tû a splnily v‰echny úkoly, z pracovních listÛ jim

pracovníci a pfiátelé muzea vytvofiili se‰it, do kterého mohou doma kdy-

koli nakouknout ãi se jím pochlubit rodinû a kamarádÛm. Za aktivní na-

sazení dostali úãastníci sladkou, barevnou a svítivou odmûnu. 

I letos v rámci této akce v muzeu pfiespalo zhruba dvacet dûtí ze ‰kolní

druÏiny, pro které byla tato zku‰enost nov˘m záÏitkem. Pracovníci mu-

zea dûkují za úspû‰nou spolupráci vychovatelkám Miroslavû

Dobrevové a Milu‰i Podu‰elové, uãitelce Silvii Jablonãíkové a jejím Ïá-

kÛm ze ZU· R˘mafiov a také v‰em pfiátelÛm a rodinn˘m pfiíslu‰níkÛm,

ktefií se na Muzejní noci podíleli. 

Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
Fota: Martin Vyhlídal

JazzHec: Vala‰sk˘ jazz s r˘mafiovskou stopou
V sobotu 20. kvûtna veãer se na pódiu velkého sálu SVâ opût otevfiel r˘ma-
fiovsk˘ jazzov˘ klub. Jeho hosty tentokrát byli muzikanti z Vala‰ska s nikoliv
nev˘znamn˘m vztahem k R˘mafiovu. Jeden ze zakládajících ãlenÛ kapely
JazzHec, saxofonista Jaromír KuÏela, je totiÏ místním rodákem a do mûsta své-
ho dûtství se rád vrací.
Jaromíra KuÏelu si domácí posluchaãi moÏná vybaví jako ãlena rodin-

ného bandu KuÏelov˘ch, kter˘ v 80. a 90. letech tvofiili Josef KuÏela

a jeho tfii dûti Vít, Jaromír a Lenka. Spoleãnû hráli na rodinn˘ch osla-

vách i vût‰ích spoleãensk˘ch událostech vãetnû Plesu muzikantÛ v teh-

dej‰ím Domû kultury. Jaromír KuÏela nav‰tûvoval místní lidovou ‰ko-

lu umûní, byl Ïákem Petra ·tverky a od jedenácti let úãinkoval v de-

chovém orchestru Pion˘rka pod taktovkou Jaroslava Volocha, poté

v Podolance i v dechovce Zdenka Kalába. Vûnoval se samozfiejmû

i klasické hudbû, po základní ‰kole zamífiil na Janáãkovu konzervatofi

do Ostravy a poté pfiijal angaÏmá v Moravské filharmonii Olomouc.

Nakonec ho ale uhranul jazz. V souãasnosti pÛsobí jako uãitel hry na dechové nástroje na Základní umûlecké ‰kole Alfréda Radoka ve

Vala‰ském Mezifiíãí a jako dirigent dûtského jazzového orchestru

JazzZU·ák. Kromû toho úãinkuje jako jazzov˘ saxofonista, od roku

2001 ve vsetínské formaci Jazzevãík Jaromíra Bazela st. a od roku

2005, kdy se spoleãnû s dal‰ími dvûma mlad˘mi ãleny bandu, kláve-

sistou Jaromírem Bazelem ml. a kontrabasistou Pavlem Budíkem, od

Jazzevãíku odtrhli, ve vlastní kapele JazzHec.

„Hrajeme si pro radost a dûláme si ze sebe legraci, takÏe název se dá
vysvûtlit i jako jazz neváÏnû,“ vysvûtluje Jaromír KuÏela. Nejde ale

rozhodnû o nûjakou recesi, kapela je sloÏena z vynikajících hudebníkÛ

a ani její repertoár netvofií Ïádné v˘stfielky nebo experimenty. âerpá

pfiedev‰ím z jazzov˘ch standardÛ (Miles Davis, Chuck Berry, Dizzy

Gillespie), které doplÀují jazzové úpravy znám˘ch skladeb (na koncer-

tu zaznûla Stingova píseÀ Fragile) v perfektním, ale souãasnû uvolnû-

ném a zvukovû dokonale vyrovnaném pfiednesu.

Záhy po vzniku JazzHec se k triu pfiipojil bubeník Luká‰ Vaculík

a mladá zpûvaãka Klára BlaÏková, úspû‰ná interpretka lidov˘ch písní.

Tak vznikla formace JazzHec & vocal. Zvukovou barevnost je‰tû roz-

Jazzclub
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‰ífiil baskytarista Martin Malo‰, kter˘ kapele umoÏnil posunout se

k modernûj‰ímu zvuku, a aby toho nebylo málo, pfied mikrofon se bû-

hem nûkter˘ch koncertÛ postavila Ivana Kandráãová a za bicí usedl

mlad˘ bubeník ·tûpán Marek. Sestava je tak velmi variabilní a doslo-

va pfiipravená na v‰echno.

V R˘mafiovû se JazzHec pfiedstavili v instrumentální podobû i se syt˘m

mezzosopránem Kláry BlaÏkové, za kter˘ by se nemusela stydût ani

v zámofií. Bûhem veãera se na jevi‰ti nûkolikrát vystfiídal kontrabas

s baskytarou, takÏe si posluchaãi mohli vychutnat obû polohy. Ani

s baskytarou to ov‰em nebyl Ïádn˘ „odvaz“, po cel˘ veãer JazzHec vy-

sílali na vlnû pohody a bezstarostnosti, vytváfieli pfiíjemnou, nekompli-

kovanou náladu, jaká by mohla provázet tfieba taneãní veãer, veãefii

v lep‰í restauraci nebo b˘t hudební kulisou kdekoliv, kam se ãlovûk

pfiijde odreagovat a zapomenout na shon tam venku.

TutéÏ harmonickou atmosféru JazzHec zachytili i na své první nahráv-

ce, kterou vydali k desát˘m narozeninám kapely. „CD jsme kvÛli lep-
‰ímu zvuku natáãeli na magnetofonov˘ pás. V‰ichni najednou a bez
stfiíhání, protoÏe na magneÈáku se stfiíhá ‰patnû,“ popisuje Jaromír

KuÏela a dodává: „Jsem moc rád, Ïe jsem si mohl v R˘mafiovû zase za-
hrát, ale hlavnû jsem rád, Ïe mûsto kulturnû Ïije, kulturák je hezky 
opraven˘, námûstí je krásné, o Vánocích zvlá‰È! Jezdím sem rád nejen
kvÛli rodiãÛm. Je tu prostû hezky.“ ZN

Seniorky oslavily svátek matek s Diakonií
Jako kaÏd˘m rokem i letos pofiádala Diakonie âCE – stfiedisko
v R˘mafiovû Den matek. V úter˘ 16. kvûtna se seniorky
z R˘mafiova a okolí se‰ly ve velkém sále SVâ, aby proÏily hez-
ké odpoledne.
Po úvodní fieãi zástupkynû fieditelky stfiediska Marcely

MaÀurové zahájily program dûti z M· na ulici 1. máje

pod vedením zástupkynû fieditelky EvÏenie Resnerové,

uãitele Petra Andr‰e a ‰kolní asistentky Katefiiny

Mervové tancem, zpûvem a recitací a rozdaly hostÛm

drobné dárky z keramiky, které samy vyrobily. Po nich

se pfiedstavili Ïáci taneãního oboru ZU· pod vedením

Aleny Tome‰kové, ktefií také sklidili potlesk. Na závûr

pfiíjemnû stráveného odpoledne a podveãera seniorkám

zahráli k tanci a poslechu Ludmila Sigmundová

a Vladimír Bulko neboli duo Akord. 

Foto a text: Ilona N˘iri
Diakonie âCE – stfiedisko v R˘mafiovû

Organizace a spolky
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Ve Stránském kfitili jehÀata
V sobotu 20. kvûtna se na farmû Vladimíry a Romana Kfienkov˘ch kfitilo dva-
atfiicet jehÀat. Za kmotry jim pfii‰ly a ceduliãku se jménem pfiedaly dûti.
Leto‰ní kfiest novû narozen˘ch jehÀat na farmû ve Stránském byl v po-

fiadí jedenáct˘. Právû v roce 2006 to byla jedna z prvních akcí, kterou

Kfienkovi zaãali pro náv‰tûvníky pofiádat. Dnes je uÏ farma a Nedûlní

‰kola ve Stránském zapsána do povûdomí ‰iroké vefiejnosti. 

„Od 2. bfiezna do 2. dubna se dvaceti na‰im oveãkám narodilo pûtat-
fiicet jehÀat, dochovali jsme jich dvaatfiicet. Leto‰ní pfiírÛstky jsou 
opravdu nádherné, dokonce se ãtyfiikrát narodila trojãata,“ prozradila

po nároãném kfitu Vlaìka Kfienková. Její manÏel Roman mezitím pfied-

vedl praktickou ukázku stfiíhání ovce. „Nebude to na ãas ani ve stejné
rychlosti, jak to dûlají austral‰tí stfiihaãi, pÛjde o ryze praktickou 
ukázku, jak ve Stránském stfiíháme oveãky,“ sdûlil náv‰tûvníkÛm

Roman Kfienek, kterému stfiíhání ‰lo od ruky. „Stfiíháme dvakrát roãnû
a z jedné stfiiÏe je to zhruba 1,20–1,50 kg vlny, kterou zpracujeme úpl-
nû v‰echnu, i kdyÏ je hrubá. Díky tomu, Ïe je vlna hrubá, mohou b˘t 
ovce stále venku,“ doplnila Vlaìka Kfienková. Zatímco dospûlí obdi-

vovali práci stfiihaãe, nejmlad‰í náv‰tûvníci se zapojili do pfiipraven˘ch

her a následnû si spoleãnû posedûli u táboráku a opekli ‰pekáãky.

V‰echna jehÀata mají uÏ nové

majitele, a to hlavnû díky tomu,

Ïe Kfienkovi zaãali s ovcemi jez-

dit na v˘stavy. Z leto‰ní kvûtnové

v˘stavy hospodáfisk˘ch zvífiat

v Brnû pfiivezli stfiíbrnou medaili.

Mají ale úspûchy nejen v chovu

vala‰ské ovce, získali také nûko-

lik ocenûní Moravskoslezského

kraje za spoleãenskou odpovûd-

nost. Letos obsadila zapsaná spo-

leãnost Stránské manÏelÛ Kfien-

kov˘ch tfietí místo v kategorii

Vefiejn˘ sektor do 50 zamûstnan-

cÛ. Slavnostní udílení cen osmého

roãníku soutûÏe se konalo v úter˘

16. kvûtna v Dole Hlubina ve

Vítkovicích a ceny pfiedával hejt-

man Moravskoslezského kraje

Roman Kfienek pfiedvedl praktic-
kou ukázku stfiíhání ovce

Mahen zve na pohádku
Po roãní odmlce pfiiná‰í r˘mafiovsk˘ divadelní spolek Mahen divákÛm

zcela novou pohádku s písniãkami O princeznû, která sná‰ela zlatá vej-
ce. ReÏie se ujal dlouhodob˘ ãlen Mahenu Zdenûk Vodiãka, herec, kte-

r˘ doposud odehrál dvacet tfii inscenací a v roce 2003 reÏíroval diva-

delní hru Peklo v hotelu Westminster. 

Pohádka Jaroslava Kolodûje vypráví o mladém princi, jejÏ rádce a krá-

lovsk˘ dohazovaã nutí do svatby s princeznou, která musí splÀovat jed-

nu drobnou podmínku. Toho se chopí dvû umínûné princezny, které se

rozhodnou tuto podmínku obejít lstí. JenÏe jejich plán se zaãne hroutit,

kdyÏ na zámek pfiijde mladá dívka se svojí tetou. A tak je najednou ce-

lé království vzhÛru nohama a ta‰kafiice dojde k pfiekvapivému závûru.

Premiéra se uskuteãní 20. ãervna v 17:00 v budovû Mûstského diva-
dla R˘mafiov na Divadelní ulici. Lístky jsou v pfiedprodeji

v Informaãním centru na námûstí a vstupné je 50 korun. O hudbu

a zvuk se postaral Petr La‰tuvka, o svûtla Jan Halinec, nápovûdou je

Dagmar Korytárová a v˘robu kulis zajistili Ïáci ZU· R˘mafiov pod ve-

dením Martiny Kohoutkové.

Pavel Kon‰tack˘, Martin Holou‰, ADS Mahen
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Ivo Vondrák, kter˘ zdÛraznil, Ïe ocenûné firmy i jednotlivci dûlají

pro kraj a jeho obãany mnohem více, neÏ jim ukládá zákon. 

„Letos jsme se zapojili do této akce jiÏ potfietí a myslím, Ïe reprezentujeme

R˘mafiovsko docela dobfie, kdyÏ jsme pfied dvûma lety získali 1. místo. Loni
se vyhla‰ovalo tro‰ku jin˘m zpÛsobem, pfiesto jsme byli mezi nejlep‰ími na
2. aÏ 5. místû. TakÏe pokaÏdé na bednû,“ dodala Vlaìka Kfienková. JiKo

Dûti vymyslely jména a oveãky pokfitily
Vlaìka Kfienková pfievzala od hejtmana MS kraje ocenûní za spole-
ãenskou odpovûdnost Foto MSK: Jifií ZerzoÀ

Turistick˘ kalendáfi KâT, odbor TJ Bfiidliãná – 2. pololetí 2017
Nabídka platí pro ãleny KâT i ostatní zájemce, vítáni jsou rodiãe s dûtmi!

So 1. 7. Rychlebské hory, Ramzová – Smrk
Auta nebo vlak 5:08 Vede HorÀáãková

14.–20. 7. Rakousko – JiÏní Tyroly – Jerzens
Zájezd, bus, chatky Vede Mana 

5.–12. 8. Expedice Vysoké Tatry, vysokoh. tur.
Vlak Vede ·nyrch

25.–28. 8. Zájezd Slovensk˘ ráj – Velk˘
a Mal˘ Kysel
Bus Vede HorÀáãková

So 2. 9. Za Huzovsk˘m ‰kopkem
Bus Bfiidliãná 7:05 do Huzové

So 9. 9. R˘mafiovská 50 
Vlak 7:28 do R˘mafiova

So 23. 9. Ramzová – Obfií skály – Ramzová
Bus nebo auta Vede DoleÏelová

So 7. 10. Jifiíkov – Hutov – Stránské –
Bfiidliãná
Bus 6:45 R˘m., bus Jifiíkov 7:25 Vede Mana

So 21. 10. Bíl˘ Potok – Karliny kameny
Auta Vede Mana

So 28. 10. Podzimní vycházka 
Pfiekvapení indiánského náãelníka Bûló‰e

So 11. 11. Pytláck˘m chodníãkem 
Vede indiánsk˘ náãelník Bûló‰

17.–19. 11. Poslední puch˘fi Buãovice
Vlak Pfiihlá‰ky do 1. 9. Vede Hole‰ová

So 2. 12. Pfierovsk˘ travers, 14 km
Bus 7:05, vlak Vede HorÀáãková

ât 28. 12. V˘roãní schÛze KâT, odbor TJ
Bfiidliãná, areál biatlonu Zahájení v 16:30

31. 12. 20. roãník – Silvestrovsk˘ v˘stup
na Stránsk˘ vrch, 725 m, celostátní akce
Sraz v 9:30, zastávka âD Bfiidliãná
Individuální v˘stup: RyÏovi‰tû, Stránské,
R˘mafiov, Vajglov. Vrchol 11:30–12:30

Zmûna programu vyhrazena!

Pfiihlá‰ky: Hole‰ová J., tel. 597 431 554
Pfiihlá‰ky: HorÀáãková L., tel. 605 975 512
E-mail: ludmilahornackova@seznam.cz 
Rakousko: Mana O., tel. 775 284 140 
http://www.kct-bridlicna.4fan.cz
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Western Arts Club
Program akcí v kempu Indiana

v R˘mafiovû-Janovicích 
sezóna 2017

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)

20. ãervence 1. repríza divadelního pfiedstavení Svûtáci
(Pradivadlo)

– zaãátek v 19:00

22. ãervence Western Motorbike – 1. roãník srazu motorkáfiÛ
– zaãátek v 9:30

– pfiehlídka motorek, spanilá jízda, bohaté poho‰tûní, zahraje rocko-

vá kapela

(Pfiedprodej vstupenek na divadelní pfiedstavení v IC Janovice

a v MIC na námûstí Míru)
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Do Stránského jsme se pfiistûhovali v dubnu 1946. Bylo mi tfiináct let.

Jeli jsme pÛjãenou tatrovkou lesem kolem Strálku, rodiãe v kabinû

a já s mlad‰ím bratrem vzadu na korbû s nábytkem pod plachtou.

Pofiád jsme vykukovali ven a fiíkali si: „Je‰tû je les,“ a za chvíli:

„Je‰tû je les.“ U nás doma tolik lesÛ nebylo a navíc auto jelo pomalu

a nám se to zdálo jako vûãnost.

Pfiijeli jsme od Hole‰ova. Tatínek pocházel z Hulína a maminka

z Ho‰Èálkové u Vsetína. Za svobodna se jmenovala RÛÏena âe‰ková

a byla z velice chudobné rodiny. Byla nejstar‰í ze tfií sester a brzy

ztratila matku. Jen co vychodila ‰kolu, na‰el jí její otec zamûstnání

u sedláka ve Fry‰táku, aby pomohla Ïivit rodinu.

MÛj tatínek se jmenoval Karel Deskop. Také brzo osifiel, pfii‰el o ma-

minku, kdyÏ mûl rok. Jeho otec byl ‰vec a nemohl se o nûj starat. Dal

ho tedy k fiezníkovi Váhalovi, aby u nûj dûlal, na co staãil, a vyuãil se.

V dospûlosti pak tatínek nastoupil do továrny podnikatele Miloslava

PapeÏíka, kter˘ vyrábûl sodovky a limonády na Îabárnû u Fry‰táku.

Pracoval u nûj snad dvacet rokÛ jako fiidiã.

KdyÏ se rodiãe vzali, bydleli nejprve na Îabárnû, u jednoho sedláka

na pÛdû. Ale to nebylo bydlení; tatínek pracoval u PapeÏíka a pak je‰-

tû musel u sedláka odpracovat ubytování. âasto ani nemûli co jíst.

Pak tatínkÛv ‰éf na‰el rodiãÛm prázdn˘ domek mezi Îabárnou

a Rackovou. Byli zvyklí na skromné bydlení, ale po nûjaké dobû se

museli zase vystûhovat, protoÏe domek nebyl v dobrém stavu. Tata

‰el za sv˘m ‰éfem a ten mu sehnal pronájem domku v Martinicích.

Byl to velmi mal˘ dÛm, jen kuchyÀ a svûtnice, navíc stavûn˘ z vep-

fiovic. Maminka fiíkala, Ïe kdyby se nûco stalo, sesypal by se nám na

hlavu. I proto se rodi-

ãe nakonec rozhodli

jít do pohraniãí.

Martinice leÏí tfii ki-

lometry od Hole‰o-

va, kde byla velká

kasárna. Bûhem vál-

ky jsme zaÏili hodnû

náletÛ a bombardo-

vání. Museli jsme se

pokaÏdé jít schovat,

a protoÏe jsme ne-

mûli kryt, chodili

jsme k sousedce do

sklepa. Star‰í bratr

Jaroslav se uãil

u fiezníka v Hole‰o-

vû; tatínek pro nûj

chodíval, protoÏe

mûl strach, aby ho nezastfielili. Stalo se, Ïe se mladí chlapci vraceli ze

zábavy v sousední vesnici, Nûmci je chytili, muãili a zabili, protoÏe

je podezfiívali, Ïe spolupracují s partyzány. KdyÏ pfii‰el konec války,

vítali jsme Rusy, protoÏe jsme byli rádi, Ïe to v‰echno skonãí.

Byli jsme ãtyfii sourozenci: nejstar‰í Jaroslav, já, mlad‰í EvÏen, kter˘

v deseti letech zemfiel, a nejmlad‰í Ladislav. Tomu bylo teprve ‰est,

kdyÏ jsme se stûhovali do Stránského.

Po válce se ‰ífiila v˘zva, aby ‰li lidé do pohraniãí. Slibovalo se, Ïe tu

budou mít vlastní domy, zafiízené byty, hospodáfiství s dobytkem.

JenÏe v ‰estaãtyfiicátém uÏ byly ty lep‰í domy pobrané. Tatínek se

sem nejprve pfiijel podívat sám. V R˘mafiovû potkal známého

z Martinic a ten ho lákal: „Pojì do Stránského, ví‰, jak je tam krás-

nû?“ A ná‰ tata se nechal pfiemluvit.

Rodiãe uÏ na Vala‰sku Ïili skromnû a tady se zase usadili v takovém

starém baráku. V kuchyni byly trámy podepfiené, aby nespadly. Byl

to ale vût‰í dÛm, neÏ jsme mûli dfiív. Mûl velkou kuchyÀ a dvû míst-

nosti, my dûti jsme byly rády, Ïe budeme mít vlastní pokoj. Nejdfiív

se nám ve Stránském líbilo. AÏ pozdûji, kdyÏ vzniklo JZD, rodiãe ve-

lice litovali, Ïe do pohraniãí ‰li. ¤íkali si, Ïe kdyby zÛstali

u Hole‰ova, mohli se mít líp.

Po válce bylo ve Stránském hodnû mlad˘ch lidí a dûtí, pfii‰lo sem nû-

kolik rodin od nás a také dost rumunsk˘ch SlovákÛ. V dobû, kdy jsme

se pfiistûhovali, tu je‰tû Ïili i Nûmci. Vedle nás bydlela nûmecká ro-

dina, mûli asi ‰est dûtí. Tehdy se na Nûmce nadávalo, a tak jsme i my

tûm jejich dûckám nadávali a oni zase nám. Byli jsme hloupí.

Nûmecky jsem se uãila od první tfiídy, a tak jsem jim trochu rozumû-

la, ale chytla jsem hlavnû to, co jsem nemûla. Tfieba byli hodní. Byli

stejnû chudobní, Ïili zrovna tak jako my. Dospûlí se k nám chovali
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Jifiina Deskopová dvanáctiletá RÛÏena Deskopová

Pfiipomínáme si – 70. v˘roãí odsunu a dosídlení pohraniãí

Jifiina Grobarová: Rodiãe litovali, Ïe ‰li do pohraniãí

Karel Deskop s koÀmi pfied statkem v Îabárni

Svatební foto, Jifiina a Antonín
Grobarovi, 1951

Jifiina Grobarová (vpravo) s dce-
rou Pavlou a synem Josefem

Karel Deskop (vpravo) jako fiidiã firmy PapeÏík 
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dobfie, chodili rodiãÛm dokonce radit, jak se mají starat o dobytek.

Poradili, jak vyléãit konû z pra‰iviny. ZÛstali ve Stránském snad jen

do podzimu a pak ode‰li. Ledacos poschovávali, protoÏe si to s sebou

vzít nemohli. Urãitû si mysleli, Ïe se vrátí.

Ve Stránském tehdy byla spousta pûkn˘ch domkÛ. KdyÏ projíÏdím

Malou Morávkou, fiíkám si, Ïe Stránské vypadalo úplnû stejnû.

Spousta tûch chaloupek ale byla zbourána nebo je nikdo neudrÏoval.

PfiijíÏdûli sem i takoví, co domy jen prohledali a vzali si, co se jim ho-

dilo. Zvlá‰È pokud mûli jinde zázemí, tak jen pobrali, co na‰li, a zase

odjeli. KdyÏ na‰li nûjak˘ stroj, hledûli ho ve vnitrozemí prodat.

ZÛstali tu jen chudí lidé, ktefií sem pfii‰li za prací. Tfieba mÛj manÏel

Antonín Grobar pfii‰el ze Slovenska, od Bardûjova, z vesnice

Stebnícka Huta. Pfii‰el sem jako mlad˘ kluk, nejprve do Pardubic,

pak do strojíren v Uniãovû a nakonec do Stránského. Pracoval

i v KnûÏpoli u ·opíka, s nímÏ byl do rodiny. Tady jsme se seznámili

a vzali se. Jeho rodiãe byli ne‰Èastní, kdyÏ jim oznámil, Ïe si bere

âe‰ku. V‰ichni Slováci z jeho vesnice, ktefií sem pfii‰li, odtud nako-

nec zase ode‰li, jen on tady se mnou zÛstal cel˘ Ïivot.

KdyÏ jsme se brali, nemûli jsme nic. MÛj muÏ si musel pÛjãit na sva-

tební oblek od místního obchodníka, moji rodiãe byli taky chudobní.

Soukromû hospodafiili, ale kdyÏ bratfii ode‰li a já jsem se brzo vdala,

zÛstali sami. Museli proto vstoupit do JZD. To bylo hrozné. Nedostá-

vali skoro Ïádné peníze. Mnozí obyvatelé odtud odcházeli na Hanou

právû proto, Ïe tam mûli ‰anci dostat vy‰‰í platy. Moji rodiãe zÛstali ta-

dy, nemûli kam odejít. Otec jezdil v JZD s koÀmi. DruÏstvu se ale ne-

dafiilo a brzy ho pfievzaly Státní statky. Tatínek pak pracoval u statkÛ

jako hlídaã a maminka na váze.

Do ‰koly jsem chodila do R˘ma-

fiova, na mû‰Èanku v b˘valém

klá‰tefie na Sokolovské ulici, kte-

rou vedl pan uãitel Jaroslav

Nûmec. Autobus nejezdil, vozila

nás vétfiieska ze statkÛ anebo jsme

chodili pû‰ky. Dneska by dûti pû‰-

ky ne‰ly ani za svût. Po mû‰Èance

v‰ichni, kdo zÛstávali na hospo-

dáfiství, museli jít na zemûdûlskou

‰kolu. Ta sídlila v R˘mafiovû tam,

kde dnes. Na praxi jsme chodili

k panu Fojtovi do Jamartic.

V sedmnácti letech jsem dokonãi-

la ‰kolu a v osmnácti jsem se vdá-

vala. Nejprve jsme mûli svatbu na

úfiadû se starostou Crhonkem a te-

prve za ãtrnáct dnÛ obfiad v kostele ve Stránském. Oddával nás knûz

z Huzové. Do Stránského sice jezdil knûz z RyÏovi‰tû, ale tehdy

zrovna zemfiel a nebyla za nûj náhrada, proto pfiijel faráfi z Huzové.

Jsme vûfiící rodina, v‰echny dûti jsou pokfitûné v kostele ve

Stránském a v kostele oddané. Kupodivu jsme s tím za komunistÛ ne-

mûli problémy. Ve Stránském se chodilo do kostela ve velkém poãtu.

Dnes je tu bohosluÏba kaÏdou sobotu, ale scházíme se na ni jen tfii.

Po svatbû jsme zaãali soukromû hospodafiit. Já jsem o to moc nestála,

uÏ jsem mûla zku‰enosti ze zemûdûlství a fiíkala jsem si, Ïe v továrnû

by to bylo lep‰í. Ale manÏel jinam neÏ do zemûdûlství jít pracovat ne-

Zamûstnanci Státního statku, Jifiina Grobarová uprostfied, vpravo pa-
ní Jurá‰ová a Oceláková Josef Grobar a Petr âu‰ka v jednotfiídce ve Stránském

Antonín Grobar pfii siláÏováníJifiina Grobarová na snímku Jindfiicha ·treita

Pfied vepfiínem ve Stránském Fota: archiv J. Grobarové
Antonín Grobar, v pozadí kostel
ve Stránském
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chtûl. A tak jsme se ujali úpadkového hospodáfiství tady ve Stránském.

Museli jsme pracovat, abychom se nûãeho dopracovali, plnit dodáv-

ky, odvádût obilí, vajíãka. Vlastním dûtem jsem nemohla dát vajíãko,

protoÏe dodávky se splnit musely. Dva místní zemûdûlci nesplnili do-

dávky vajíãek a zavfieli je za to na tfii dny do kriminálu v R˘mafiovû.

Obhospodafiovali jsme tfiináct hektarÛ. âást jsme museli osít obilím,

ãást byly louky, pûstovali jsme brambory, chovali pût krav, dva konû,

slepice, husy, kozu. Nûkolik let jsme hospodafiili sami, ale pak nás 

zaãali pfiesvûdãovat, abychom

vstoupili do druÏstva. V druÏstvu

jsem pracovala v Ïivoãi‰né v˘ro-

bû a manÏel jezdil s traktorem.

DruÏstvo netrvalo dlouho, za rok

nebo za dva uÏ ho pfievzaly Státní

statky. V Ïivoãi‰né v˘robû jsem

uÏ dûlat nechtûla, a tak jsem si 

udûlala fiidiãák na traktor a mûla

jsem na starosti kultivaci bram-

bor. Kromû toho jsem chodila do lesa sázet stromky.

V devatenácti se mi narodila první dcera Pavla. Za dva roky po ní

dcera Antonie, jako tfietí syn Josef a jako poslední Jifií. VÏdycky jsem

chtûla ãtyfii dûti. KdyÏ jsem ãekala Jirku, je‰tû v devátém mûsíci jsem

chodila do práce. Tehdy mû doma hledala porodní babka, a kdyÏ mû

nena‰la, ‰la do kanceláfie národního v˘boru. Pfiedseda ji poslal na po-

le, Ïe oborávám zemáky. Moc se tehdy zlobila. Dnes by to nebylo

moÏné. Na‰tûstí v‰echno bylo v pofiádku, chlapec se narodil zdrav˘.

KdyÏ se mi narodila první dcera, nebyla Ïádná matefiská dovolená.

âlovûk potfieboval vydûlat nûjakou korunu, a tak jsem s koãárem

chodila na seno. Na jednom konci vleãky koãárek, na druhém jsem já

skládala seno. I u ostatních dûtí jsem se musela brzo vrátit do práce.

Na‰tûstí mi s nimi pomáhali rodiãe.

Ve Stránském byla jednotfiídní ‰kola pro pût roãníkÛ. V‰echny moje

dûti do ní chodily, na druh˘ stupeÀ uÏ jezdily do R˘mafiova. Dcery pak

vystudovaly gymnázium, star‰í i vysokou pedagogickou ‰kolu

v Olomouci a dnes je fieditelkou základní ‰koly v Bruntále. Synové se

vyuãili, jeden zedníkem a druh˘ stolafiem. Star‰í Josef pracuje jako

soukromník v lese, mlad‰í Jirka se jako jedin˘ z m˘ch dûtí z pohrani-

ãí odstûhoval. ·el na vojnu na Slovensko, oÏenil se a uÏ tam zÛstal.

Pfied dvûma lety zemfiel. Mám jedenáct vnouãat a dvanáct pravnouãat.

Jak se Stránské zmûnilo? V dobû mého mládí tu b˘valo veselo. Na

kfiiÏovatce stála parádní hospoda Franti‰ka Gáby, kde se pofiádaly

krásné zábavy a divadelní pfiedstavení. Na vystoupení místních 

ochotníkÛ se chodili dívat i lidé ze Sovince. Kromû toho tu byl kováfi

Jurãík, jeho kovárna tu je‰tû stojí. Mûl gramofon a dovolil nám, aby-

chom se k nûmu chodili uãit tancovat. On doma skoro nebyl, a tak

jsme se u nûj scházeli.

Takové sedánky se uÏ nekonají. Vesnice se skoro vylidnila, mnoho

domkÛ zmizelo, starousedlíkÛ je tu málo a víc je chalupáfiÛ. Z pová-

leãn˘ch dosídlencÛ jsem tu zÛstala uÏ jen já. 

Rodiãe litovali, Ïe ‰li do pohraniãí. ZÛstali tady pfiesto do konce Ïi-

vota. KdyÏ zemfieli, odvezli jsme je pohfibít do rodinného hrobu

v Hulínû. Já se tady ale cítím doma. VÏdycky fiíkám: Nikam nepÛjdu,

já jsem doma. (Z vyprávûní Jifiiny Grobarové pfiipravila ZN.)Dcera Jifiiny Grobarové Antonie
Jifií Grobar u jednotfiídní ‰koly
ve Stránském

Kdo v Moravskoslezském kraji nejlépe sbírá vyslouÏilé elektrospotfiebiãe?
Nejlep‰í mûsta a obce Moravskoslezského kraje byly 25. kvûtna v Hradci nad
Moravicí ocenûny za tfiídûní elektroodpadu. Certifikáty a ‰eky pfiedaly vítû-
zÛm dvû neziskové spoleãnosti, které se zab˘vají zpûtn˘m odbûrem elektro-
zafiízení – kolektivní systémy Asekol a Elektrowin. Ocenûní byla udûlována
v rámci soutûÏí O keramické sluchátko a Elektrooskar.
Vítûzství v soutûÏi O keramické sluchátko obhájila obec Tvrdkov

v kategorii do 1 500 obyvatel a Ra‰kovice v kategorii nad 1 500 oby-

vatel, premianty jsou obãané Fr˘dlantu nad Ostravicí, ktefií vítûzství

v kategorii obcí s roz‰ífienou pÛsobností obhájili jiÏ popáté. 

V soutûÏi O keramické sluchátko, kterou pofiádá nezisková spoleã-

nost Asekol ve spolupráci s Moravskoslezsk˘m krajem, je hodnoce-

na v˘tûÏnost odevzdan˘ch vyslouÏil˘ch elektrospotfiebiãÛ v pfiepoãtu

na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotfiebiãe se fiadí po-

ãítaãe, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo telefony. „Lidé
v na‰em kraji vûnují tfiídûní nepotfiebného elektra stále vût‰í pozor-
nost. Za rok 2016 se vytfiídilo 2 034 tun, zatímco v roce 2015 ãinil
sbûr v na‰em kraji 1 939 tun. Moravskoslezsk˘ kraj se tak fiadí na 
úÏasné tfietí místo v mezikrajském srovnání,“ uvedl Zdenûk Kovafiík,

regionální zástupce Asekolu.

V pfiepoãtu na jednoho obyvatele loni odevzdali v Tvrdkovû k ekolo-

gické recyklaci celkem 6,5 kg drobn˘ch elektrospotfiebiãÛ,

v Ra‰kovicích 4,7 kg a ve Fr˘dlantu nad Ostravicí 4,1 kg drobn˘ch

elektrospotfiebiãÛ. Obyvatelé Tvrdkova jsou tak zároveÀ absolutním

vítûzem celé soutûÏe.

SoubûÏnû se soutûÏí O keramické sluchátko byly vyhlá‰eny v˘sled-

ky Elektrooskara. Kolektivní systém Elektrowin ocenil obce ve dvou

kategoriích odráÏejících celkové mnoÏství sbûru elektrozafiízení, ke

kter˘m pfiidal zvlá‰tní cenu za v˘tûÏnost na jednoho obyvatele ve

mûstû nad 20 000 obyvatel. V rámci obcí do 5 000 obyvatel zvítûzi-

la obec Dobrá a do 20 000 obyvatel mûsto Fren‰tát pod Radho‰tûm.

Zvlá‰tní cenu získalo mûsto Nov˘ Jiãín, které vytfiídilo krásn˘ch 

4,2 kg na jednoho obyvatele.

V soutûÏi o so‰ku Elektrooskara se hodnotí sbûr objemn˘ch domá-

cích elektrospotfiebiãÛ (lednic, praãek, sporákÛ) i drobn˘ch domácích

pfiístrojÛ a nástrojÛ. Elektrowin v roce 2016 vysbíral v Moravsko-

slezském kraji 3 659 t na 1 279 sbûrn˘ch místech, se kter˘mi v kraji

spolupracuje.

Z okolních obcí a mûst

Cenu Keramické sluchátko pfievzal v Hradci nad Moravicí starosta
Tvrdkova Jan Îédek Foto: archiv MSK
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„PfiestoÏe mnoÏství vytfiídûn˘ch elektrozafiízení kaÏdoroãnû stoupá,
stále nezanedbatelná ãást konãí tam, kde by nemûla. Dlouhodobû se
proto snaÏíme informovat obyvatele kraje o tom, kam se star˘m elek-
trem, aby nekonãilo bez uÏitku ve smûsném komunálním odpadu.
Ekologické chování je dÛleÏité pro kaÏdého z nás, neboÈ spoluvytvá-

fií prostfiedí, v nûmÏ Ïijeme,“ uvedla Jarmila Uvírová, námûstkynû

hejtmana Moravskoslezského kraje.

Petra ·pornová, tisková mluvãí MSK
Martina Martinková, Asekol, a. s.

Jan Marxt, Elektrowin, a. s.

Dobré zprávy ze Z· Bfiidliãná
Tou první je 13. místo Ïákynû 5. tfiídy Katefiiny Bartozelové v kraj-

ském kole Biologické olympiády. Katka chodí druh˘m rokem do pfií-

rodovûdného krouÏku a rozhodla se vyzkou‰et své vûdomosti v sou-

tûÏi s Ïáky vy‰‰ích roãníkÛ. Vyhrála ‰kolní kolo a postoupila do 

okresního, kde jí bylo v˘jimeãnû umoÏnûno porovnat síly se Ïáky 

6. a 7. tfiíd mimo soutûÏ. V Krnovû si Katka vedla znamenitû a po-

ãtem získan˘ch bodÛ skonãila na 4. místû z osmnácti vybran˘ch sou-

tûÏících. V̆ sledek ji opravÀoval k postupu do krajského kola, které-

ho se mohla zúãastnit opût jen díky v˘jimce. Ve ãtvrtek 25. kvûtna si

tak mohla vyzkou‰et atmosféru krajského kola olympiády v Ostravû.

V kategorii ÏákÛ 6. a 7. tfiíd Z· a vícelet˘ch gymnázií se se‰lo 23 tûch

nejlep‰ích. Ani mezi nimi se Katefiina Bartozelová z Bfiidliãné ne-

ztratila a získala pûkné 13. místo a titul úspû‰ného fie‰itele!

Druhou skvûlou zprávou je na‰e umístûní v celostátní soutûÏi Vûda je

zábava. Ve stfiedu 24. kvûtna jsme z Olomouce pfiivezli dvû druhá

a jedno tfietí místo. Do jedenáctého roãníku soutûÏe pofiádané

Pfiírodovûdeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci pfiede-

v‰ím pro studenty stfiedních ‰kol se opût pfiihlásili i Ïáci z pfiírodo-

vûdného krouÏku Studentského klubu Bfiidliãná. Tématem leto‰ního

roãníku byly Rostliny, léãivé látky, drogy. Na konferenci pfiedstavily

v˘sledky svého bádání Ïákynû 6. roãníku Anna Sedláãková, Adéla

Adámková a Eli‰ka Zlámalová. Se svou prací Kopfiiva, nedocenûná

bylina se dûvãata umístila na krásném 3. místû. PáÈáci Katefiina

Bartozelová, Petr Oli‰, Miroslav Loukota, Marek SmaÏinka,

Dominik Smékal, Jan RepáÀ a Michal BuráÀ svou práci nazvali Stres

rostlin. Za pomoci EKG pfiístroje získali informace o pocitech rostlin

v pfiípadû ohroÏení. Jejich v˘zkum a prezentaci porota ocenila dvûma

2. místy a pfiíslibem dal‰í spolupráce s odborníky z UP Olomouc.

Úãastníci konference si mohli rovnûÏ prohlédnout Pevnost poznání

a zúãastnit se Chemické show. Dûkujeme kolektivu pedagogÛ PfiF

UP Olomouc, ktefií pro mladé talenty konferenci pofiádají, a tû‰íme se

na dal‰í roãníky! Zrovna tak dûkujeme Nadaci Agrofert, která celo-

roãnû podporuje ãinnost na‰eho pfiírodovûdného krouÏku.

Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí pfiírodovûdného krouÏku

Májová notiãka
Na Základní ‰kole v Bfiidliãné se 11. kvûtna konal 20. roãník okresního kola
pûvecké soutûÏe Májová notiãka. Do Bfiidliãné se sjelo 75 zpûváãkÛ z jede-
nácti ‰kol celého okresu, coÏ byl rekordní poãet. 
Úvodního slova se ujal fieditel ‰koly Mgr. Miroslav ·imÛnek.

Pozdravil nás i starosta Bfiidliãné Miroslav Kladníãek, kterému tímto

dûkujeme za finanãní podporu.

Pfii zahájení vystoupila dûvãata z deváté tfiídy pod vedením

Bronislavy Gyorgyové. Zazpívala nám a tím pfiipomnûla, jak ten ãas
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Klá‰terní hudební slavnosti 2017 odhalily svÛj program
Mezinárodní festival Klá‰terní hudební slavnosti oslavil v loÀském roce 
10 let své existence. Za tu dobu se podafiilo uvést v Ïivot mimofiádn˘ kultur-
ní podnik, kter˘ pÛsobí jiÏ ve tfiech krajích âR. V leto‰ním roce jsme drama-
turgii festivalov˘ch koncertÛ pojali v duchu oslavy hudby baroka, jeÏ nabízí
tolik rozmanitosti i pfiísného fiádu, kter˘ pfiitom nic neubírá na hudební krá-
se. Souãasnû chceme touto dramaturgií vzpomenout 250 let od úmrtí barok-
ního velikána Georga Philippa Telemanna.
Koncerty v roce 2017 se jiÏ tradiãnû budou konat v ·umperku,

Jeseníku, Krnovû, Karlovû Studánce, Bludovû, Králíkách, Velk˘ch

Losinách a také v Rapotínû. Umûlci vystoupí ve znám˘ch koncert-

ních síních, ale také napfiíklad v hudebním pavilonu Horsk˘ch lázní

Karlova Studánka nebo v prostorách Ruãní papírny ve Velk˘ch

Losinách. Od 2. do 18. ãervence se v osmi mûstech a obcích

Olomouckého, Pardubického a Moravskoslezského kraje uskuteãní

deset koncertÛ. Zá‰titu nad festivalem pfievzal starosta ·umperka

a senátor Mgr. Zdenûk BroÏ. Leto‰ní roãník má také svou patronku,

kterou je jedna z nejlep‰ích harfistek svûta Jana Bou‰ková.

Zahajovací koncert festivalu v nedûli 2. ãervence v klá‰terním kos-

tele v ·umperku bude poctou jednomu z nejvût‰ích barokních skla-

datelÛ Johannu Sebastianu Bachovi (souãasníkovi G. P. Teleman-

na). Soubor Ensemble Frizzante postavil program na kombinaci vo-

kální a instrumentální hudby. Vedle nejznámûj‰ích Bachov˘ch skla-

Placená inzerce

letí, paní Poláãková, která byla jednou z prvních úãastnic této soutû-

Ïe. Teì je maminkou a její dcerka soutûÏila letos za prvÀáãky. Také

jsme vyuÏili tatínka, kter˘ pochází z Velké Británie. Zahrál a zazpí-

val jednu skoãnou lidovou. 

Po tomto úvodu se soutûÏící roze‰li podle kategorií do jednotliv˘ch tfiíd,

kde zasedala vÏdy trojãlenná porota. SoutûÏ probíhala sviÏnû a jenom

jsme Ïasli nad v˘kony dûtí a pestrostí lidov˘ch písní. Byl to záÏitek!

Po soutûÏi zpûváãci obdrÏeli obãerstvení, aby jim lépe ubíhal ãas, neÏ

se porota poradila. Pfied vyhlá‰ením v˘sledkÛ vystoupily je‰tû dûti

z prvních tfiíd pod vedením asistentky Petry Lambelin.

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ probíhalo spoleãnû, dûti byly rozdûleny do tfií pá-

sem: bronzového, stfiíbrného a zlatého. KaÏd˘ úãastník obdrÏel di-

plom a slavíãka z pfiíslu‰ného pásma, v jednotliv˘ch kategoriích byl

navíc vyhlá‰en absolutní vítûz, kter˘ nás na závûr potû‰il sv˘m zpû-

vem. V I. kategorii zvítûzila T. Friedrichová (Z· Jesenická, Bruntál),

v II. kategorii byla absolutní vítûzkou D. Vojáãková (Z· Jesenická,

Bruntál) a ve III. kategorii byl vyhlá‰en M. Sedlák (Z· DvofiákÛv 

okruh, Krnov). V kategorii dvojhlasÛ byly absolutními vítûzkami 

I. Kozelková a ·. Monsportová (Z· Horní Bene‰ov).

SoutûÏ probûhla v klidné, milé a slavnostní atmosféfie a v‰ichni pro-

Ïili pfiíjemné dopoledne s lidovou písniãkou. Patfiíme do regionu, kde

je málo folklorních zvykÛ a obyãejÛ. AlespoÀ tímto zpÛsobem mÛÏe-

me pfiispût k pfietrvání kulturních hodnot na‰ich pfiedkÛ, které je nut-

no pfiedávat potomstvu od útlého vûku. Doufám, Ïe se nám to dafií.

Mgr. Renata Zapletálková, Z· Bfiidliãná, fota: Josef ·ustr
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deb chorálních zazní také jednotlivé ãásti Partity d moll pro sólové

housle. Jako hosté souboru vystoupí houslista Luká‰ Mik a varhaník

Kostiantyn Tyshko.
Následující koncert v úter˘ 4. ãervence nás zavede na netradiãní mís-

to, do Ruãní papírny ve Velk˘ch Losinách. MÛÏeme se tû‰it na kon-

cert, pfii kterém zazní dvû cembala a pfiedstaví se dvû nejlep‰í ãeské

hráãky na tyto nástroje, Monika Knoblochová a Edita Keglerová.
Program koncertu bude také pfieváÏnû vûnován hudbû baroka (Bach,

Couperin), nicménû zazní i skladby autorÛ dal‰ích období, pro které

byli barokní pfiedchÛdci velk˘mi vzory (Krebs, Dodgson).

V pátek 7. ãervence zavítá festival do Bludova. Koncert na zámku je

jiÏ tradiãní záleÏitostí a je hojnû nav‰tûvován. Pro leto‰ní rok jsme

pfiipravili Koncert s pfiekvapením. Momentálnû nejv˘raznûj‰í ãesk˘

klavírista Matyá‰ Novák jiÏ odtajnil autory programu, ale konkrétní

skladby vybere aÏ v den koncertu. Tû‰me se tedy na díla období ro-

mantismu (Brahms, Dvofiák, Smetana, Chopin, Liszt).

V nedûli 9. ãervence rozezní hudba klá‰terní kostel na Hedeãi

v Králíkách. Program Z âech aÏ na konec svûta, kter˘ pfiiblíÏí hud-

bu renesance v Evropû, pfiiveze do Králík RoÏmberská kapela, spe-

cialista na hudbu tohoto období. 

Dal‰í koncert festivalu probûhne ve velkém sálu KKC v Rapotínû
v úter˘ 11. ãervence. Vystoupí jazzman a improvizátor Jifií Stivín,
kter˘ se netají obdivem k barokním mistrÛm. Program koncertu bu-

de vûnován Vivaldimu, Telemannovi, Bachovi, ale také improvizaã-

nímu umûní Jifiího Stivína. Ke spolupráci si protagonista veãera po-

zval cembalistu Roberta Huga.
Zahraniãní umûlci se na festivalu pfiedstaví pfii dal‰ích dvou koncer-

tech. Ve stfiedu 12. ãervence v klá‰terním kostele v ·umperku a ve

ãtvrtek 13. ãervence v Koncertní síni sv. Ducha v Krnovû vystoupí

nûmeck˘ soubor Neues Barocktrio Berlin. Soubor ve sloÏení Anna
Barbara Kastelewicz – barokní housle, Arno Schneider – cemba-
lo a Sarah Perl – viola da gamba pfiipravil pro ãeské publikum pro-

gram Hudební bitva ãtyfi národÛ. Jak název napovídá, mÛÏeme se

tû‰it na pomyslnou hudební bitvu mezi Nûmeckem (potaÏmo

Rakouskem), Anglií, Francií a Itálií. Soubor hraje na originální ná-

stroje v autentické interpretaci.

Poslední dva koncerty budou patfiit patronce festivalu, harfistce Janû
Bou‰kové. V pondûlí 17. ãervence v Kongresovém sále PLL v Jese-
níku vystoupí s programem Královsk˘ koncert. Posluchaãi si vy-

slechnou skladby J. L. Dusíka, A. Dvofiáka, E. Parish Alvarse, H. Ré-

nieho ãi B. Smetany. Závûreãn˘ pofiad v úter˘ 18. ãervence v klá‰-

terním kostele v ·umperku nabídne orchestrální koncert se dvûma

sólisty. Smyãcov˘ orchestr Barocco Sempre Giovane spoleãnû s vi-

olistou Romanem JankÛ a harfistkou Janou Bou‰kovou vûnují ten-

to koncert v˘roãí 250 let od úmrtí nûmeckého barokního sklada-
tele G. P. Telemanna a provedou díla tohoto autora, jeho souãasníkÛ

ãi obdivovatelÛ. Tû‰it se mÛÏeme mimo jiné na TelemannÛv violov˘

koncert, jeho orchestrální skladby, skladby A. Vivaldiho a také har-

fov˘ koncert Francois-Adriena Boieldieuho. 

Vstupenky na koncerty je moÏné zakoupit v obvykl˘ch pfiedprode-

jích od 15. kvûtna 2017. Na webov˘ch stránkách festivalu bude

spu‰tûn online prodej v nejbliÏ‰ích dnech. Vstupenky na koncerty

v ·umperku, Jeseníku, Krnovû, Rapotínû a Králíkách jsou prodávány

na místû. Pro drÏitele karet Klubu pfiátel Klasika Viva nabízíme v˘-

razné slevy ze vstupného. Více informací naleznete na webu

www.klasikaviva.cz.

Na setkání na koncertech festivalu se tû‰í a pfiíjemné hudební záÏitky

pfieje MgA. Roman JankÛ, fieditel festivalu

Nûkolik poznámek k velké neboli slavnostní peãeti mûsta R˘mafiova
Jako kaÏd˘ stát, zemû, ale i firma nebo instituce i statutární mûsto

R˘mafiov má svÛj znak a peãeÈ. Jako znak tohoto mûsta byl fiadu let

(podobnû jako dnes) hojnû uÏíván obraz ‰ípem prostfieleného vlka,

kter˘ ve zkratce vyjadfioval charakteristiku ãi identitu oznaãovaného.

Velká neboli slavnostní peãeÈ mûsta R˘mafiova je v‰ak doposud ve-

fiejnosti málo známá. O peãeti se vÛbec nepí‰e ani v knize Karla

Müllera R˘mafiov, mûstská privilegia, vydané v Havífiovû (nakl.

Petr P. Pavlík, 1994). Pozornost studií, které se peãetí zab˘vají nebo

ji povût‰inou jen zmiÀují, není upfiena na to podstatné, co peãeÈ odli-

‰uje od tûch ostatních: fieck˘ nápis. Proã se vedení mûsta a obyvate-

lé nedrÏeli striktnû formálního kanceláfiského úzu své doby, latinky?

Zdá se, Ïe se vût‰ina autorÛ zamûfiila pfiedev‰ím na sfragistickou

stránku pfiedmûtu a touto otázkou se nezab˘vala, takÏe interpretace

nápisu ãi kulturního pozadí byla doposud opomíjena.

Nejstar‰í peãeÈ mûsta R˘mafiova pochází z roku 1543 a je na ní obvy-

kl˘, kanceláfiskou latinkou vyraÏen˘ nápis „+ SIGILVM + CIVITATIS

+ REMERSTAT“ („PeãeÈ mûsta R˘mafiova“). Peãetní znamení zobra-

zuje znak mûsta, heraldicky vpravo otoãenou vlãici prostfielenou ‰ípem. 

Tzv. velká peãeÈ mûsta R˘mafiova v‰ak zahrnuje jiÏ ‰títono‰e (ar-

chandûla Michaela) nesoucího znak. Sv. Michaela obdrÏelo mûsto si-

ce aÏ na základû privilegia vydaného purkmistrem a radou mûsta

R˘mafiova 25. fiíjna 1680 (za odvrácení v té dobû na Moravû fiádícího

moru), ale – jak je patrné – byl pouÏit i na velké peãeti mûsta. Nápis

na peãeti se znakem mûsta, prostfielenou vlãicí, je jiÏ sloÏen z dvoj-

jazyãného, latinsko-fieckého nápisu „SIGILLUM MAIUS 

CIVITATIS ROMANOΠOΛEΩΣ“. Latinská sloÏka jména („roma-

no“) pochází ze slova „romanus“, jeÏ znamená „fiímsk˘“, a fiecká

sloÏka „πολεωζ“ je genitivem slova „polis“, „mûsto“. Spojením la-

tinského a fieckého slova se purkmistr a rada mûsta R˘mafiova hlásili

na své slavnostní, velké peãeti (má v prÛmûru 40 mm) k ideálÛm hu-

manismu a renesance, k jejichÏ nesporn˘m vrcholÛm patfiila vláda

fiímského císafie Rudolfa II. na ãeském trÛnû.

Na sklonku 17. století byla znaãná ãást obyvatel mûsta humanisticky

orientovaná. V té dobû bylo mûsto nazváno Römerstadt, „¤ímské

mûsto“, a jeho velká peãeÈ z roku 1671 s nápisem v latinû a fieãtinû,

odkazuje na fiecko-fiímskou civilizaci, do které chtûli tito lidé patfiit.

R˘mafiov‰tí nebyli sami, mûli své pfiedchÛdce. Byli následovníky hu-

manistÛ z Moravy, napfiíklad olomouckého biskupa Jana Dubravia

neboli Augustina Moravského, zvaného také Olomúck˘ ãi Käsenrot

(1467–1513). Inspirující postavou v‰ak byl pfiedev‰ím absolvent kra-

kovské univerzity Conrad Celtis (1459–1508), kterého Nûmci pova-

Ïují za nejv˘znamnûj‰í nûmeckou postavu renesance. Celtis spoleãnû

s Italy a Poláky zaloÏil na pfielomu 15. a 16. století ve stfiední Evropû

(dle vzoru Florentské novoplatonské akademie) uãenou spoleãnost

Sodalitas Litterarum Vistulana (Poviselskou literární spoleãnost),
v tehdej‰ích Uhrách zase Sodalitas Litterarum Hungaria (Uherskou
literární spoleãnost) a ve Vídni Sodalitas Litterarum Danubiana
(Dunajskou literární spoleãnost).
Ve Slezsku pÛsobili první pol‰tí humanisté, mezi nûÏ patfiil pfiede-

v‰ím Ital Callimachus. Jeho jméno je v fieãtinû odvozeno ze slov

καλλοζ/kallos („krása“) a μαχη/maché („bitva“). Také jeho pfied-

chÛdce, ke kterému se vztahoval – Kallimachos z Kyrény 

Z historie

Foto: Mûstské muzeum R˘mafiov
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(305–240 pfi. Kr.) – byl proslul˘ antick˘ básník a fieditel slavné alexan-

drijské knihovny. Poláci povaÏují Callimacha (vlastním jménem

Fillippo Buonaccorsi, 1437–1496) za zakladatele renesance v Polsku.

Ve Slezsku pÛsobil v okruhu humanistÛ také polsk˘ Nûmec Szwajpolta

(Schweipolta) Fiol, obvinûn˘ z husitství, nebo Laurentius Corvinus (ji-

nak téÏ Laurentius Rabe, Wawrzyniec Korwin, 1465–1527).

Na toto hnutí renesance pfiímo nebo nepfiímo navazovali pfiedev‰ím

janoviãtí Hoffmannové. Ferdinand Hoffmann se podobnû jako jeho

bratr Jan Hoffmann hlásil k humanismu, stejnû jako s nimi spfiíznûní

Pern‰tejnové, ale i pozdûj‰í ãlenové rodu (napfi. dcera Anna

Hoffmannová si vzala Viléma Bedfiicha Îerotína).

Podnes se badatelé zab˘vají osudy obrovské a na evropské pomûry

mimofiádné knihovny janovick˘ch HoffmannÛ, jejíÏ knihy byly roz-

trou‰eny po celé Evropû a zachovaly se pouze torzovitû ve státních

sbírkách v âeské republice. Hoffmannové podporovali napfi. svûtovû

známého astrologa Jana Keplera, Giambattistu Birelliho, ale i svého

souseda, rudolfínského dvofiana a kravafiského Slezana Michala

Sendivoje (Sendivogius), jenÏ byl podle nûkter˘ch nejznámûj‰ím

„Polákem“ po Mikulá‰i Koperníkovi. HoffmannÛv znám˘ Jan Kepler

bydlel i s rodinou nejprve v Hoffmannovû domû na Malé Stranû

v Praze. Hoffmann také pÛsobil jako usmifiovatel ve sporech Keplera

s Tychonem Brahem, kter˘ch nebylo málo. Kepler mu dedikoval své

dílo De Stella Cygni z roku 1604. Hoffmanovy v‰estranné zásluhy

o humanismus a vûdu byly tedy nemalé.

Hoffmannové byli sice protestanti, ale jejich ãtenáfisk˘ obzor zdaleka

pfiesahoval klasické otce protestantismu; ãetli díla Mistra Jana Husa,

anglického Mortona, nûmecké a nizozemské vydání Luthera,

Kalvína, Bezu, Zwingliho nebo Konráda Pellicana. âetli pfiedev‰ím

klasické filology, fieãtináfie a latinsky pí‰ící autory, humanisty, napfi.

Johanna Reuchlina, kryptografa G. B. della Portu, Solomona Gesnera

(studoval mj. v Opavû) nebo Johanna Cariona. Obrovská knihovna

HoffmannÛ byla sestavena z knih latinsk˘ch, italsk˘ch, syrsk˘ch,

fieck˘ch, hebrejsk˘ch, ãesk˘ch, nûmeck˘ch, francouzsk˘ch, anglic-

k˘ch ãi vlámsk˘ch. Jako kaÏd˘ milovník staroÏitností také Hoffmann

sbíral rukopisy, vlastnil napfi. vzácn˘ rukopis byzantského autora 

14. století Niketa z Herakleie (dne‰ní Serrai): Synagógé tón eis to ka-
ta Jóannén theion euangelion diaforón exégéseón.

âtenáfiská recepce HoffmannÛ nebyla jen jednostrann˘m aktem pa-

sivního pfiijímání této literatury. Pfiijímaná ãetba dûl ovlivÀovala jak

jejich Ïivotní názory, tak i jejich postoje, etické a normativní princi-

py, chování a emoce. A obrácenû: zpÛsob, charakter i prÛbûh takové

ãetby závisel na samotn˘ch ãtenáfiích, na vzdûlání a rozhledu

HoffmannÛ, jejich znalostech, zku‰enostech, Ïivotních názorech, ãte-

náfiském vkusu a preferencích, které získali nejen bûhem studií, ale

i na Rudolfovû dvofie.

VraÈme se k na‰í peãeti. Na pfielomu 16. a 17. století a s nástupem ba-

rokních ideálÛ habsburského katolicismu sice renesance jiÏ doÏívala,

nicménû obyvatelÛm mûsta to nebránilo vztahovat se (podobnû jako

jiÏ dfiíve v Olomouci) k slavné fiecko-fiímské minulosti. V dobû uÏí-

vání peãeti byli Hoffmannové na vymfiení. Mezi poslední potomky

rodu patfiil Volf ·ebestián Hoffmann, kter˘ umírá v roce 1678 bez

muÏsk˘ch potomkÛ, a jeho dcery Marie AlÏbûta a Johanka Marie, jeÏ

se provdaly do katolického rodu DietrichsteinÛ. Rod v‰ak vymírá aÏ

v roce 1730 s Franti‰kem Ludvíkem Hoffmannem, baronem

z Grünbühlu. V̆ razem fiecko-fiímské civilizace a jejího humanistic-

kého odkazu je nám podnes svûdectví slavnostní peãeti mûsta

R˘mafiova. Lidsk˘ rod vymírá, nicménû velká, slavnostní peãeÈ sv˘m

poselstvím ukazuje, Ïe dûdictví humanismu pfietrvalo a lidsk˘ odkaz

ponechal v R˘mafiovû své nesmazatelné stopy.

PeãeÈ je dnes uloÏena v MZA Brno; fond G 125 Sbírka typáfiÛ, razí-

tek, odlitkÛ a ústfiiÏkÛ s peãetûmi, sign. B 886. Reprodukce peãeti je

k nahlédnutí v stálé expozici r˘mafiovského muzea v prvním patfie 

(ã. F754, 2321/2001, 08133).

Petr Balcárek, Mûstské muzeum R˘mafiov
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Historie R˘mafiova obrazem

SoutûÏ

Leto‰ní redakãní soutûÏ pod názvem Historie R˘mafiova obrazem jsme

zahájili v dubnovém vydání R˘mafiovského horizontu ã. 08/2017. V jed-

notliv˘ch vydáních budeme do konce kalendáfiního roku uvefiejÀovat fo-

tografie Bohumila ·védy z 60.–80. let, na kter˘ch jsou vyobrazeny ulice,

zákoutí, dnes jiÏ neexistující budovy nebo ménû známé pohledy na na‰e

mûsto. Úkolem soutûÏících bude urãit pfiesnû, o které místo jde, pfiípadnû

která budova nebo lokalita se v souãasné dobû na tomto místû nachází.

Okopírované nebo vystfiiÏené soutûÏní kupóny za‰lete na adresu re-

dakce: R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov nebo je mÛ-

Ïete vhodit do redakãní schránky. Poslední soutûÏní kupon ã. 15 s foto-

grafií vyjde v RH ã. 23/2017 v pátek 15. prosince. Kupóny mÛÏete zasí-

lat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního ãísla pfií‰tího

roku, tj. do 4. ledna 2018. Jména v˘hercÛ budou uvefiejnûna v prvním led-

novém vydání R˘mafiovského horizontu 12. ledna 2018. Hodnû ‰tûstí

v soutûÏi pfieje redakce RH!

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 4
Jméno a pfiíjmení

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

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

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

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

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

.......................................................................................................
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Sport

Badmintonisté odehráli 
druhé kolo ligy v ·umperku

V sobotu 13. kvûtna probûhlo v ·umperku
druhé kolo jarní ligy dûtí v badmintono-
v˘ch dvouhrách. V nabité konkurenci 
45 badmintonistÛ ze ·umperka, Mohelni-
ce a Brna se neztratili ani na‰i mladí hráãi,
startující za r˘mafiovsk˘ SK Badec Ryo.
V chlapecké kategorii U11 obsadil Jan Vinohradník 9. místo. V ka-

tegorii chlapcÛ U14 se umístil Jan Hanu‰ na 8. pozici a Tomá‰ Rys na

10. pfiíãce. V kategorii dívek U14 skonãila Lucie Kalábová na 

6. místû, Aniãka Chlachulová na 7. místû a Pavlína Motalová 

na 10. místû. V kategorii dívek U16 obsadila Petra Motalová 4. místo.

Michal Kaláb

Úspûch r˘mafiovského vrhaãe noÏÛ na
mistrovství Slovenska

V sobotu 20. kvûtna se v areálu Fort Geronimo ve Vlkanové, obci

vzdálené nûkolik kilometrÛ od Banské Bystrice, odehrálo vÛbec prv-

ní mistrovství Slovenska v hodu noÏem a sekerou. ZároveÀ probíhal

men‰í závod v lukostfielbû. SoutûÏilo se ve tfiech disciplínách, a to

v hodu noÏem, sekerou a v hodu noÏem technikou no spin (tzv. bez-

otáãkovém házení, kdy nÛÏ bûhem letu neudûlá ani jednu otoãku).

Navzdory svému nízkému vûku se v této disciplínû mezi dospûl˘mi

prosadil patnáctilet˘ r˘mafiovsk˘ vrhaã a ãlen místního Western Arts

Clubu Milan Foga‰, kter˘ obsadil druhé místo. Pfiejeme mladému 

vrhaãi mnoho úspûchÛ i v dal‰ích soutûÏích. Radmila Klabaãková

Foto: Pavel Motal

R˘mafiov má novou mistryni a vicemistryni âR 2017 v soutûÏním aerobiku
V nedûli 21. kvûtna probûhlo ve sportovní hale Arena Sparta Praha 25. mist-
rovství âR v SoutûÏním Aerobic Master Class. V boji o mistrovské tituly se
utkalo celkem 316 závodníkÛ ve ãtyfiech vûkov˘ch kategoriích. Pofiadatelem
akce byl jiÏ tradiãnû âesk˘ svaz aerobiku a fitness FISAF.cz. Pfii pfiíleÏitosti
25. roãníku se letos mezi lektory pfiedstavily známé osobnosti, mistfii svûta
Olga ·ípková, Vladimír Valouch, Katefiina Karbusová a Veronika ·indeláfiová.
PfiestoÏe nominace na mistrovství âR SAMC není nijak jednoduchá,

mûl i v leto‰ním roce R˘mafiov bohaté zastoupení. Mezi elitu ãeské-

ho soutûÏního aerobiku se v nároãn˘ch postupov˘ch kolech nomino-

valo ‰est závodnic SK Studio Sport a zdraví R˘mafiov – Jana

Hamplová, Tereza âloveãková, Tereza ·ulíková, Barbora ·ulková,

Klára Vlãková a Hana Winklerová. 

Program mistrovství byl zahájen soutûÏí vûkové kategorie 11–13 let. Na‰e

závodnice v této kategorii Barbora ·ulková a Klára Vlãková potvrdily, Ïe

opravdu patfií mezi ‰piãku âR. Velmi pûkn˘m sportovním v˘konem se

k radosti trenérek probojovaly aÏ do nejuÏ‰ího finále, mezi TOP 15. 

Potom nastoupila na závodní plochu vûková kategorie 14–16 let, ve

které mûl R˘mafiov tfii závodnice. Tereza ·ulíková ukonãila soutûÏ

v základním kole. Tereza je úspû‰ná závodnice, v leto‰ní sezónû v‰ak

pfiestoupila do vy‰‰í vûkové kategorie mezi ostfiílenûj‰í a zku‰enûj‰í

závodnice a jiÏ samotn˘ postup na MâR byl jejím velk˘m úspûchem.

Dále jsme mûli v této kategorii dvû velké favoritky na vítûzství – Janu

Hamplovou a Terezu âloveãkovou. Obû trenérky byly velmi nervózní,

protoÏe holky nesmûly udûlat Ïádnou chybu! Potvrdilo se v‰ak, Ïe Jana

a Tereza jsou opravdové mistrynû aerobiku. S lehkostí, precizností 

Milan Foga‰ se stfiíbrnou medailí (vpravo) Foto: R. Klabaãková

-11-2017  31.5.2017 14:19  Stránka 29



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT11/2017

30

R˘mafiovsk˘ pohár v autokrosu pokraãoval druh˘m závodem
V sobotu 20. kvûtna se jel druh˘ závod R˘mafiovského poháru za 

úãasti pûtadvaceti závodníkÛ ve ãtyfiech divizích. K tradiãním divi-

zím N, D1 a D2 byla vypsána i nová divize ·koda do 1 400 cm3,

o kterou byl pomûrnû velk˘ zájem. Na trati se odehrávaly dramatic-

ké souboje. Jezdci pfiijeli i z v˘chodních âech a po závodû vyjádfiili

spokojenost a pfiíslib úãasti na dal‰ích závodech seriálu, coÏ pfiispûje

i k propagaci mûsta R˘mafiova. ZávodÛ se zúãastÀují také noví jezd-

ci z bruntálského okresu.

Na start v divizi ·koda do 1 400 cm3 se postavilo osm jezdcÛ. 

1. místo: Luká‰ Kvapil (Bruntál)

2. místo: Zdenûk Hork˘ (Stará Ves)

3. místo: Jifií KrÀávek (Petrov nad Desnou)

V divizi N do 1 400 cm3 závodilo devût vozÛ, medailové pozice v‰ak

vybojovali jezdci z âech. Ani r˘mafiov‰tí závodníci se v této divizi

neztratili, Ladislav Îamboch obsadil 4. místo.

1. místo: Zdenûk âech (âeská Tfiebová)

2. místo: Zdenûk Hnátnick˘ (Vamberk)

3. místo: Miroslav Hnátnick˘ (âeská Tfiebová)

V divizi D1 se objevili noví jezdci, i tato divize získává na oblibû. 

1. místo: Jifií Kfiístek (Uniãov)

2. místo: Luká‰ Kubesa (Opava)

3. místo: Franti‰ek Zachara (Horní Mûsto)

Divize D2 nad 1 400 cm3 mûla své skalní úãastníky. Zku‰en˘m ma-

tadorem byl Stanislav Salek, dobfie mu sekundoval Martin Harasim. 

1. místo: Stanislav Salek (R˘mafiov)

2. místo: Martin Harasim (·tûpánkovice)

3. místo: Václav Ciminga st. (De‰tné)

Chci podûkovat starostovi R˘mafiova Ing. Petru Kloudovi, kter˘ byl

hostem závodu a zároveÀ pfiedal ceny nejlep‰ím jezdcÛm. Velk˘ dík

patfií na‰im pfiíznivcÛm a divákÛm. Se‰ly se jich na tfii stovky. Dal‰í

díl R˘mafiovského poháru je naplánován na 10. ãervna.  

Jan Dohnal

a úsmûvem na tváfii zvládaly taneãní kroky, nároãnou choreografii i ob-

tíÏné prvky, byla na nû nádherná podívaná. Suverénnû se probojovaly

do nejuÏ‰ího finále, ve kterém opût záfiily, a jejich excelentní v˘kon je

vynesl na stupnû nejvy‰‰í. Jana vystoupila na stupeÀ druh˘ a obhájila

tak titul vicemistrynû âR z minulého roku. Na nejvy‰‰í stupeÀ se zla-

tou medailí na krku a titulem mistrynû âR 2017 se postavila Tereza.

Nad‰ení trenérek a celého r˘mafiovského t˘mu bylo nepopsatelné.

Závod pro nás tímto obrovsk˘m úspûchem je‰tû neskonãil. Odpoledne

nastoupila na závodní plochu nejmlad‰í r˘mafiovská závodnice Hana

Winklerová v kategorii 8–10 let. Hanka trénuje teprve druh˘m rokem

a hned napoprvé si vybojovala nominaci na mistrovství. K dovr‰ení

na‰eho nad‰ení se Hance podafiilo probojovat aÏ do semifinále, mezi

TOP 30 závodnic âR. Byla to pûkná teãka za úspû‰n˘m dnem. 

Mistrovství âR SAMC 2017 bylo pro ná‰ klub velmi úspû‰né: zlato,

stfiíbro, dvû finále a jedno semifinále. Jsem jako pfiedsedkynû klubu

velmi spokojená a hrdá na v˘kony r˘mafiovsk˘ch závodnic. Dûkuji

trenérkám Lydii Mihálové a Olze âloveãkové za v˘bornou pfiípravu

dûvãat. Dûkuji také rodiãÛm za v˘bornou spolupráci a mûstu

R˘mafiov za finanãní podporu. Více na www.studiosportazdravi.cz. 

Fota a text: Lydie ·védíková, pfiedsedkynû SK

Soukromá fiádková inzerce
Prodám stavební pozemek v Re‰ovû o rozloze 600 m2 vãetnû hoto-

v˘ch základÛ na chatu s hotov˘m sklepem. El. pfiípojka i s revizí +

dfievûná chatka po celkové renovaci. Cena dle dohody. Tel.:

606 386 119.

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 16. 6. 2017

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek

8. 6. 2017  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

12/2016
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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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Rok uplynul jako voda a je tady opût ãerven. JiÏ v minulém roce jsem psal

v Horizontu o tomto mûsíci a jeho v˘znamu. Psal se rok devûtapadesát

minulého století, kdyÏ na‰i pravodatní myslivci oznaãili ãerven za mûsíc
myslivosti a ochrany pfiírody a tím zaloÏili tuto nepfiíli‰ starou tradici.

Po sametové revoluci se dlouze a dokonce pár let debatovalo, jestli ji po-

nechat, nebo zru‰it. Nakonec zvítûzil zdrav˘ rozum a tradice byla zacho-

vána.

Jejím hlavním smyslem byla propagace myslivosti a práce myslivcÛ. To

se dodnes v podstatû nezmûnilo, spí‰e je zapotfiebí ‰iroké vefiejnosti nejen

v ãervnu, ale v souãasné pohnuté dobû celoroãnû pfiipomínat, Ïe pfiírodu

a v‰e v ní Ïijící, floru i faunu, musíme neustále chránit pfied v‰emi neu-

váÏen˘mi zásahy, hlavnû proti nepfiístojnému chování jednotlivcÛ. Staãí

lidská sobeckost, bezohlednost, chamtivost a hned vznikne problém. 

V ochranné ãinnosti na‰e úfiady pro Ïivotní prostfiedí nejvíce spoléhají na

mysliveckou stráÏ, na pravodatné myslivce, lesní stráÏ, lesáky z povolání

a skuteãné ochránce pfiírody.

Vefiejná osvûta je jeden z mnoha zpÛsobÛ, jak na‰i spoleãnost vychová-

vat. V mnoha pfiípadech si staãí jen promluvit s náv‰tûvníky pfiírody pfií-

mo pfii setkání nûkde venku, v pfiírodû. Spousta lidí se ptá, je zvídav˘ch

a je jen na nás, myslivcích, abychom byli vstfiícní, nechovali se arogant-

nû a obãanÛm podali vysvûtlení. Je to mnohokrát lep‰í neÏ zvolit nadfia-

zen˘ postoj, coÏ ani k vlastnostem opravdového myslivce nepatfií.

BohuÏel se stává, Ïe rádoby myslivec se chce ukázat a nevhodn˘m cho-

váním dûlá ‰patné jméno na‰í âeskomoravské myslivecké organizaci

s nejbohat‰ími tradicemi ve svûtû.

KaÏd˘ z nás mÛÏe pfiispût k ochranû pfiírody, staãí se jen chovat ti‰e a ne-

zanechávat za sebou stopy v podobû rÛzn˘ch odpadkÛ. Velk˘m ne‰va-

rem, kter˘ stále pfietrvává, je vyváÏení nepotfiebn˘ch spotfiebiãÛ a dal‰ích

rÛzn˘ch odpadÛ do pfiírody. V dobû sbûrn˘ch dvorÛ je to k nepochopení.

Pfii toulkách pfiírodními krásami je neÏádoucí niãit kfioviny, stromy, pro-

stû porosty, které jsou jedinou bezpeãnou krytinou pro drobné ptactvo

a navíc dokreslují ráz krajiny. Dále se vyvarujme trhání chránûn˘ch rost-

lin a kopání do hub, které nesbíráme, neboÈ pro nás jsou sice nejedlé, ale

pro rÛznou zvûfi jsou skvûl˘m potravním doplÀkem. KdyÏ náhodnû pfii

vycházce najdeme „opu‰tûné“ srnãe, v Ïádném pfiípadû ho nesmíme brát

do rukou nebo hladit, naopak musíme okamÏitû opustit co nejti‰eji a nej-

rychleji dané místo, srna pfied námi opatrnû odbûhla a po na‰em odchodu

se k srnãátku vrátí. Mnohokrát mají lidé dojem, Ïe srna srnãe opustila, ne-

ní tomu tak, srna a Ïádn˘ jin˘ zvífiecí druh své mladé na rozdíl od lidí ne-

opou‰tí, hned, jak pomine nebezpeãí, se ke svému potomstvu vrací. 

Nejhor‰í ‰kodnou jsou toulaví psi a koãky. BohuÏel se psy je neustál˘

problém a je problém i takového psa dostat nûjak˘m zpÛsobem z revíru.

Opût jsou na vinû majitelé psa, ktefií se rozhodnou ze dne na den pro je-

ho pofiízení, ale po zji‰tûní nároãnosti práce s takov˘m tvorem, miláãkem

domácnosti, se ho snaÏí nejlevnûj‰í metodou zbavit. Mnoho lidí autem

vyveze psa za mûsto, vypustí nebo ho uváÏe ke stromu a odjede

s „ãist˘m“ svûdomím domÛ. Obrázek o takovém ãlovûku a o tomto 

opu‰tûném ãtyfinohém tvoru si mÛÏe udûlat kaÏd˘ sám. Takov˘ pes buì

zvlãí a pytlaãí na zvûfii, aby pfieÏil, nebo se v lep‰ím pfiípadû snaÏí najít

civilizaci a zkusit ‰tûstí u nûkoho, kdo se ho ujme. Dal‰í ne‰var je 

pou‰tûní psÛ obzvlá‰È v tomto období z vodítka. Nûktefií si myslí, Ïe ma-

jí psa pod kontrolou, a kdyÏ se zeptáte, odpovûì zní: MÛj pes by to ni-

kdy neudûlal, nikdy nic nechytil. Ano, nikdy nic?! Ono je v‰echno popr-

vé. Pak je problém, vznikají otázky, jak se to mohlo stát, vÏdyÈ ná‰ pes

je hodn˘. Hodn˘, kdyÏ je u nohy, jakmile se dostane z dohledu, je zle.

Zjistí volnost a chce si ji uÏít a pak se stává, Ïe ‰tve náhodnû nalezenou

zvûfi, nebo ji dokonce strhne.

To je jen krátk˘ a struãn˘ v˘ãet toho, ãeho bychom se mûli jako náv‰tûv-

níci pfiírody vyvarovat a jak bychom se mûli pfii toulkách pfiírodou chovat.

Právû na myslivce, mysliveckou a lesní stráÏ je kladen dÛraz pfii ochranû

pfiírody, po nich se nejvíce vyÏaduje b˘t v ãervnu co nejãastûji v honitbû,

dbát na zaji‰tûní klidu v pfiírodû pfii kladení mláìat, pfii hnízdûní ptactva,

jak na mezích, v lesích, remízkách, tak i na rybnících, potocích a fiekách.

Fota a text: Václav Va‰íãek

âerven – mûsíc myslivosti

Zajímavosti z pfiírody

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v ãervnu

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.

Od 25. do 30. 6. 2017 bude bazén z dÛvodu odstávky uzavfien.

Servis sluÏeb

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˘):

6. 6., 20. 6., 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 

7. 11., 21. 11., 5. 12. a 19. 12.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE
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Den se probouzí Mlad˘ ‰esterák v pfiebarvování

H˘l obecn˘

Na rybník Edrovice 
pfiiletûla vzácná berne‰ka

Na rybník Edrovice pfiiletûla berne‰ka bûlolící. Jde o seversk˘ druh

husy, která se k nám vzácnû zatoulá, ale mÛÏe jít také o „uteãence“

z nûjakého chovu (napfi. ze zoo).

Foto a text: Miroslav Glacner

Mokfiadní tÛÀ v Jamarticích 
má nové nájemníky 

Na mokfiadní tÛni v Jamarticích se usadila labutí rodinka, která pfied

ãtrnácti dny vyvedla ‰est labuÈátek. Jedno vejce zÛstalo v hnízdû,

pravdûpodobnû neoplozené. Starostliví rodiãe se o své potomky sta-

rají s pfiíkladnou svûdomitostí.

Ornitologové radí: Nekrmte labutû, mÛÏete je zabít! Jsou a musí 

zÛstat divoké. Pfii krmení ztratí instinkty a mohou b˘t snadnou obûtí

predátorÛ nebo uhynou, protoÏe zapomenou odletût a zamrznou v le-

du. Jen se dívat, neru‰it a nekrmit! Foto a text: JiKo
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Alpínky, nebo skalniãky?
Aneb co nás na nich zaujalo a co nám dávají

Do na‰eho domu jsme se nastûhovali v fiíjnu 1984 a o rok pozdûji uÏ

byla vybudována první skalka. O skalniãkafiení jsme vûdûli jiÏ dfiíve,

nicménû teprve hromada hlíny, která zbyla po stavbû, nás inspirova-

la k vyuÏití pro stavbu skalky. Znali jsme nûkolik skalniãkáfiÛ

z Bruntálu a od nich jsme získali první skalniãky. 

Abych se vrátil k názvu ãlánku, nejdfiíve se pouÏíval název alpínky

a souviselo to s Alpami, odkud první rostliny pocházely. Je to obor

zahradní ãinnosti velmi mlad˘. První literatura je z roku 1864, má ná-

zev Pûstûní alpsk˘ch rostlin a napsal ji innsbruck˘ botanik Kerner

von Marilaun, kter˘ jako jeden z prvních pfiená‰el alpínky z hor do

zahrad.

Poãátkem 20. století nastal na území na‰í republiky skalniãkáfisk˘

boom. A právû tehdy se objevil název „skalniãky“. V Jaromûfiicích

nad Rokytnou zaloÏil v roce 1901 Antonín Vejtasa (1877–1959) za-

hradnictví. Nejprve pûstoval trvalky. Za 1. svûtové války slouÏil

v Karpatech a tam ho natolik zaujaly vysokohorské kvûtiny, Ïe je

v bednách posílal manÏelce a po válce zaãal s mnoÏením. Název

skalniãky vymyslel proto, Ïe na skalkách se zaãaly pûstovat i rost-

liny z nízk˘ch poloh, hajní a stepní rostliny, a tak se v˘raz „alpín-

ka“ pfieÏil.

V souãasnosti vede zahradnictví jeho pravnuk. Jeho vnuci byli na‰i-

mi spoluÏáky a dokonce mÛj pfiím˘ spoluÏák Jifií nám v roce 1971 vá-

zal svatební kytici. K Vejtasov˘m zákazníkÛm patfiili Karel a Josef

âapkové, zakladatel prÛhonického parku Arno‰t Sylva Tarouca, nád-

herná baronka Sidonie Nádherná z Vrchotov˘ch Janovic, Jifií Mahen,

hrabû Alfréd WraÏda z Police u Jemnice. Bedny se skalniãkami pu-

tovaly ve velkém také do Anglie.

V padesát˘ch letech ‰el syn Antonín do vûzení, zahradnictví dostal

zelináfi, v‰echno zoral a pûstoval zeleninu. Po roce 1990 se obnovilo

okrasné zahradnictví (vnuk Antonín) a opût prosperuje za pravnuka

Vladislava. V ‰edesát˘ch letech tam moje Ïena o prázdninách chodi-

la na brigády. MoÏná Ïe tak vznikla její láska ke skalniãkám.

Bruntál‰tí skalniãkáfii, u kter˘ch jsme se uãili, buì jiÏ neÏijí, nebo uÏ

nejsou schopni skalky udrÏovat, a tak v souãasnosti na okrese Bruntál

existuje nûkolik men‰ích skalek, ale zahrada s rozsáhlou sítí skalek,

jako je ta na‰e, a také s botanick˘mi znalostmi majitele, které má mo-

je Ïena, je ‰iroko daleko jediná. Na severu je nejbliÏ‰í

v Holasovicích, na v˘chodû v Ostravû, na jihu v Olomouci a na zá-

padû v Doudlebech nad Orlicí.

Co je to vlastnû skalka? Je to náhradní domov pro skalniãky. Je to 

umûle vytvofiená stavba z kamenÛ (vzácnû pfiírodní skalnat˘ útvar),

na které se na malém prostoru dá pûstovat velké mnoÏství skalniãek,

jejichÏ pÛvod je v podstatû z celého svûta. Pouze je dÛleÏité najít pro

nû takové místo, které jim bude co nejvíce pfiipomínat jejich domov-

ské stanovi‰tû, co se t˘ãe substrátu, ve kterém rostou, potfieby vody

a slunce, zastínûní a zimního pfieÏití. Substráty se skládají z 50–100 %

ze ‰tûrku a drti, zbytek tvofií zemina s pfiímûsí vût‰inou odkyselené

ra‰eliny. Vût‰ina rostlin, zvlá‰tû ty vysokohorské, potfiebují mít „no-

hy“ v chladnu. V tom je umûní stavby samotné skalky. Je‰tû jedno

pravidlo je dÛleÏité – skalka musí b˘t krásná jiÏ pfied v˘sadbou rost-

lin. Inspiraci hledáme v pfiírodû. 

Nyní trochu romantiky. Ráno vstanu a cestou do koupelny se zasta-

vím u okna do zahrady. Pozoruji stíny stromÛ, jiskfiení kapek rosy

a barevné chocholky kvûtÛ. Navodím si tak pfiíjemnou náladu a ro-

mantiãno v du‰i. Vybaven bílou kávou a chlebem s máslem a medem

jdu na zahradu a vybavuji si obraz Clauda Moneta Snídanû v trávû.

Vyvolává to ve mnû pocit spl˘vání s pfiírodou. Dám volnost chuÈo-

v˘m buÀkám a nasávám vÛni zahrady. Zaãíná se vypafiovat rosa, mí-

sí se vÛnû zemû, kvûtin a stromÛ, pro ãich je to pfiímo koncert. Ptáci

jiÏ spustili filharmonii a plní mi sluch nádhernou relaxaãní hudbou.

Prsty hladí tvar hrneãku, kter˘ jsem si dovezl z Kréty. A zrak? Ten si

uÏívá úÏasn˘ch pohledÛ na upravenou zahradu, na pfiírodní skaliska,

která jsme tu formou skalek vytvofiili, a Ïasne nad barvami, jimiÏ zá-

fií kvûty. Îlutá, modrá, fialová, ãervená, zelená aÏ po bílou. MÛÏe b˘t

po ránu nûco kouzelnûj‰ího? Zmûníte pohled na kapiãku rosy na 

okraji zvonku a zmûní se barva paprskÛ.

Zahrada je místo, které mi pfiipomíná onu nikdy nekonãící pfiemûnu

svûta. Jen to, co svûtu trvá miliony let, na zahradû musíme trochu

zkrátit, abychom to nepro‰vihli. A tak nám na‰e zahrada dává chuÈ do

Ïivota, moÏnost tvofiit, radostné pocity romantického rozpoloÏení

a také lásku a víru, Ïe tenhle svût má smysl. Zkuste si to, v‰em to pfie-

jeme. Míla a Pavel Hejskovi
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Atletickou tradici na ‰kolách jiÏ témûfi pÛl století udrÏuje Pohár Rozhlasu, jed-
na z nejvût‰ích sportovních soutûÏí pro mládeÏ v na‰í republice. Pohár
Rozhlasu zahrnuje tradiãní lehkoatletické disciplíny, ve kter˘ch se mohou 
uplatnit specializovaní i v‰estranní závodníci. Jeho 49. roãník odstartovala
v âR okresní kola.
Na Bruntálsku se tentokrát pfiihlásilo dvanáct ‰kol, které se utkaly na

krnovském atletickém stadionu. Za Z· Jelínkova z R˘mafiova na-

stoupila tfii druÏstva, star‰í i mlad‰í dívky a mlad‰í chlapci. Spolu

s poãasím se vydafiily i v˘kony na‰ich atletÛ a atletek. Ve sprintu na

60 m získala Tereza Altmanová zlato, Otto Kopsa a Klára Tomíãková

byli bronzoví. Tereza Altmanová i Klára Tomíãková vyhrály ve

sv˘ch kategoriích skok dalek˘, ·árka Pallová a Jan Baran si dolétli

pro druhé místo. Ivana Hofiínková a Katefiina HorÀáãková se podûli-

ly o první a druhé místo v hodu míãkem, Dominika Jiru‰ová zvítûzi-

la ve skoku vysokém a Jana Hamplová ovládla soutûÏ ve vrhu koulí.

Vítûznou sbírku dovr‰ila Tereza Altmanová zlatem ve ‰tafetovém bû-

hu na 4x 60 m.

Sehrané kvarteto Altmanová – Pallová – Hamplová – Jiru‰ová vy-

tvofiilo nov˘ dívãí rekord s ãasem konkurujícím v˘konÛm star‰ích

chlapcÛ. Stejnû tak zvítûzila ‰tafeta mlad‰ích dûvãat ve sloÏení

Hofiínková – Tomíãková – Stloukalová – HorÀáãková a mlad‰í ho‰i

Jablonãík – Kotlárik – âermák – Kopsa. Ve sv˘ch rozbûzích vyhrály

i v‰echny B ‰tafety, Furiková – Tomeãková – Ry‰ková – Továrková,

Andr‰ová – Valá‰ková – Knapková – ·karupová a Hradil – Palla –

Hrabina – Baran. V‰ichni ostatní bûÏci, skokani, vytrvalci a vrhaãi

bûhem dne podali v˘borné v˘kony s umístûním od 4. do 10. místa.

Pfii závûreãném vyhla‰ování se tak mohli z bodového zisku radovat

v‰ichni r˘mafiov‰tí závodníci. Star‰í i mlad‰í dívky a mlad‰í ho‰i

v kategorii druÏstev zvítûzili, obdrÏeli zlaté poháry a zúãastní se kraj-

ského finále v Opavû. Karel Toman, Z· Jelínkova, fota: archiv Z·

Pohár Rozhlasu 2017
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