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R˘mafiov má stoletou jubilantku 
– po více neÏ tfiiceti letech

V partnerském mûstû Zeilu se se‰li 
R˘mafiované na 70. pouti ke sv. Annû

Opilá fiidiãka narazila do zábradlí, 
auto zÛstalo viset nad potokem

Premiéra SvûtákÛ nadchla poãetné 
publikum

Václav Sedláãek bodoval v úvodních 
závodech Efisan Skiroll Classics

ročník XIX.
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R˘mafiované se se‰li v Zeilu na sedmdesáté pouti ke sv. Annû
Jen málokterou tradici lze tak pfiesnû datovat jako r˘mafiovskou anenskou
pouÈ. Je v˘jimeãná nejen délkou svého trvání – tfii sta let, ale i tím, Ïe ilustru-
je pohnutou historii na‰eho kraje a osudy jeho obyvatel.
Tradici svatoanenské pouti do kaple V Lipkách zaloÏili poãátkem 

18. století obyvatelé osady Neudorf, dne‰ní Nové Vsi. Novove‰tí tehdy

nemûli vlastní kostel (souãasná kaple sv. Anny je z roku 1922) a k bo-

hosluÏbû museli vykonávat dlouhou cestu do R˘mafiova.

Roku 1714 v Neudorfu vypukla morová epidemie, která decimovala 

obyvatelstvo, podlehlo jí témûfi sto lidí. Novove‰tí se modlili za záchra-

nu ke sv. Annû, matce Panny Marie. Morová rána skuteãnû odeznûla

a pfieÏiv‰í se zavázali vÏdy ve svátek své patronky (26. ãervence) vyko-

nat pouÈ s díkÛvzdáním do r˘mafiovské kaple V Lipkách. O okolnostech

vzniku svatoanenského kultu v Nové Vsi vypovídá dochovaná osmislo-

ková píseÀ Mutter Anna Lied od místního uãitele Pitsmanna. Postupnû se

pfiidávali vûfiící z dal‰ích obcí – Ondfiejova, Janovic, Janu‰ova a samot-

ného R˘mafiova. KaÏdoroãní svatoanenská pouÈ do kaple V Lipkách se

stala tradicí udrÏovanou po generace. Pfieru‰il ji teprve pováleãn˘ odsun.

Pfieru‰il, ale neukonãil. Velk˘ poãet R˘mafiovanÛ byl po válce pfiesíd-

len do okolí nûmeckého mûsta Zeilu nad Mohanem. Vysídlenci, ktefií

pfii‰li o domov a ãasto také o kontakt se sv˘mi pfiíbuzn˘mi a pfiáteli, se

rozhodli uspofiádat anenskou pouÈ pfiímo v Zeilu a sezvat na ni krajany.

Namísto kaple V Lipkách „adoptovali“ zeilskou kapli stojící na kopci

nad mûstem. Ta byla postavena roku 1727 a zasvûcena Pannû Marii

Pomocné. Na konci 19. století byla pfiestavûna, aby lépe slouÏila tisí-

cÛm poutníkÛ, ktefií ji nav‰tûvovali v souvislosti s váleãn˘mi konflik-

ty, napfi. pfii díkÛvzdání za návrat vojákÛ z války proti Francii v letech

1870–1871.

První pouÈ vysídlen˘ch R˘mafiovanÛ k „Zeiler Käppele“ se konala 

27. ãervence 1948 z iniciativy Alfreda Altmanna, Karla Schüberta,

Huberta Steinera a duchovního otce Johanna Loose, ktefií zaãali uÏ krát-

ce po odsunu kontaktovat své krajany rozmístûné v ‰irokém okolí Zeilu.

Tradici se tak podafiilo obnovit, pouÈ zvaná R˘mafiovská se od té doby

koná kaÏdoroãnû, jako duchovní svátek a zároveÀ pfiíleÏitost k setkání

rodin a pfiátel. Krajansk˘ch veãerÛ pfied poutí se poté, co mûsto Zeil pfie-

vzalo kmotrovství nad vysídlen˘mi R˘mafiovany (1972), úãastní i sta-

rousedlíci, komunální politikové a v rámci navazování mezinárodních

vztahÛ po pádu Ïelezné opony také pfiedstavitelé souãasného R˘mafiova.

Pfii pfiíleÏitosti leto‰ní jubilejní sedmdesáté pouti ke sv. Annû, která se

konala v nedûli 23. ãervence, byla do Zeilu pozvána ãeská skupina

z R˘mafiova (obû mûsta roku 2014 podepsala smlouvu o partnerství).

Kromû místostarostky Marcely StaÀkové, zastupitelek Soni Kováfiíkové

a Lenky Vavfiiãkové, vedoucího odboru regionálního rozvoje Miroslava

Sigmunda a b˘valého starosty Miroslava Slováãka, kter˘ stál u poãátkÛ

navazování komunikace s vysídlen˘mi Nûmci, se krajanského veãera

a pouti v Zeilu zúãastnili i zástupci nûmecké men‰iny, manÏelé

Dzingelovi, Gertruda Polãáková a Anna âapková, a dále Petr Balcárek

z r˘mafiovského muzea s manÏelkou a Zdenka Pfiikrylová z redakce RH,

ktefií mûli za úkol prohloubit spolupráci s muzeem odsunu Treffpunkt

Heimat v Zeilu a navázat dal‰í kontakty s pamûtníky.

Zástupci Zeilu se opût ukázali jako skvûlí hostitelé, otevfiení pro vzá-

jemnou komunikaci na úrovni partnersk˘m mûst i jednotlivcÛ. Pro

R˘mafiov je to pfiíleÏitost získat nové zdroje informací o historii na‰e-

ho kraje a zaplnit tak nûkteré mezery, jeÏ stále zejí v na‰í kolektivní pa-

mûti. ZN

První R˘mafiovská pouÈ v Zeilu, 1948 Foto: archiv rodiny Köpf

Dfiívûj‰í i souãasní obyvatelé R˘mafiovska u pomníku obûtem války a odsunu v Zeilu
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·kolství

Závûreãná pfiehlídka taneãního oboru
V sobotu 24. ãervna se v tûlocviãnû na Národní ulici rozlouãili Ïáci taneãního
oboru ZU· R˘mafiov se ‰kolním rokem pfiehlídkou choreografií pro rodiãe. Dûti
pfiedvedly sóla, dua, malé a velké formace, soutûÏní, nesoutûÏní i absolventská
vystoupení, vyhodnocen byl rovnûÏ „skokan roku“ za kaÏd˘ taneãní roãník.
Bûhem pfiehlídky diváci vidûli úspû‰nou juniorskou choreografii

I v Boufii vím, k˘m jsem, s níÏ na‰i taneãníci získali extraligov˘ titul

mistrÛ âR v soutûÏi pofiádané Czech Dance Organization, 1. místo

v soutûÏi O erb mûsta Litovle a 3. místo na otevfieném mistrovství

WADF v Jablonci.

Pfiedvedly se i sólistky Barbora Hfiívová se skladbou Never (3. místo

z mistrovství WADF v Jablonci a postup na mistrovství svûta v Liberci)

a T˘na Baslarová s choreografií MÛÏu tanãit? (6. místo na MâR CDO,

2. místo v Jablonci a postup na MS v Liberci).

Nejmen‰í dûti z pfiípravky a prvního roãníku si pfiipravily ukázku mo-

derního tance. Skokanem roku v této kategorii byla vyhlá‰ena Simona

Bociánová.

Dal‰í vystupující, Adéla Továrková a Ivana Nûmcová, jako juniorská

dvojice se skladbou Tady a teì získaly 8. místo na MâR CDO, 2. mís-

to v Jablonci a postup do Liberce. Sólistka Julie Br‰Èáková zatanãila 

Ve spûchu (7. místo WADF Jablonec).

âtvrt˘ a pát˘ taneãní roãník v ukázce moderního tance pfiedvedly tech-

niku, práci s prostorem a taneãní vazby a skoky. Ocenûní v této vûko-

vé kategorii pfievzala Vláìa âernínová.

Sára ·materová pfiedvedla svou absolventskou skladbu ve vlastní cho-

reografii. Pokraãovala Ivana Nûmcová se sólem MÛj vnitfiní boj, s nímÏ

získala 3. místo v Jablonci a postup na MS v Liberci.

Druh˘ a tfietí roãník dostal rovnûÏ pfiíleÏitost pfiedvést taneãní techniku,

práci ve skupinách i dvojicích v ukázce moderního tance. Skokanem

roku se zde stala Natálie Pohanûlová.

Nejstar‰í taneãníci v ukázce moderního a souãasného tance pfiedvedli

ãásteãnû vlastní choreografie s dÛrazem na nároãné skoky a piruety.

Skokanem roku byla vyhlá‰ena Karolína Knapková.

T˘na Baslarová a Barbora Hfiívová se na parketu objevily i jako dvoji-

ce ve skladbû Jako sestry, s níÏ letos vybojovaly 2. místo na MâR

CDO, 6. místo na mistrovství Evropy v Praze a 1. místo v Jablonci

s postupem na MS v Liberci.

Pfiípravka spoleãnû s druh˘m a tfietím roãníkem navázaly dynamickou

choreografií Tanec v létû, propojením tance a show. V podobném du-

chu se nesl Monster jazz star‰ích taneãnic, v nûmÏ se jazz prolínal

s show a vlastními choreografiemi.

Jako hvûzdy na nebi, malá formace dûtské kategorie, letos sbírala me-

daile v‰ude, kam se vydala: 1. místo v extralize CDO, absolutní vítûz

soutûÏe Dance a Talent Star, 2. místo v âeskotfiebovském poháru, 

1. místo v soutûÏi O erb mûsta Litovle, 2. místo na mistrovství

v Jablonci a postup do Liberce.

Ve finále se na parketu spoleãnû objevily v‰echny taneãní roãníky

v choreografii Flash Boom. To uÏ ve‰kerá nervozita opadla a v‰ichni si

své louãení uÏívali naplno.

TaneãníkÛm pfieji krásné prázdniny, spoustu sluníãka a zábavy a tû‰ím

se na dal‰í taneãní sezónu. Dûkuji na‰im sponzorÛm: mûstu R˘mafiovu,

p. Hnilovi, firmû BP design, manÏelÛm Nûmcov˘m a na‰emu zfiizova-

teli ZU· R˘mafiov. Podûkování za celoroãní podporu patfií samozfiejmû

i rodiãÛm. Alena Tome‰ková, ZU· R˘mafiov

Fota: Petr Nûmec
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Na‰e druÏba má v˘roãí
Leto‰ní ãervnové setkání ãesk˘ch a polsk˘ch dûtí na pÛdû První základní ‰koly
v Ozimku se neslo ve sváteãním duchu. V roce 2017 totiÏ dovr‰ujeme deset let na-
‰í druÏby.
Setkání se úãastnil i fieditel na‰í ‰koly, fieditelka polské ‰koly a pfiedstavi-

telé Ozimku, pfii‰li je podpofiit zástupci komisí pro mezinárodní partner-

ství a pro vzdûlávání a integraci i dal‰í osobnosti spoleãenského Ïivota,

vãetnû fieditele krasiejówského Juraparku. V‰ichni hosté se zúãastnili pro-

gramu na uvítanou ve vyzdobené tûlocviãnû – tanãila se polka, zpívalo se

i recitovalo, prezentovaly se fotky z let minul˘ch a v závûru zaznûla hym-

na Evropské unie – Óda na radost v komorním nastudování Mgr.

Katefiiny Pallové a Nely Brulíkové. Polské dûti pfiedvedly svou optimis-

tickou ‰kolní hymnu, zaznûla mnohá podûkování a byly pfiedány kvûtiny

a dárky. Tuto ãást dne jsme spoleãnû s oficiálními hosty uzavfieli slav-

nostním obûdem, po kterém jsme se pro‰li mûstem a zchladili zmrzlinou. 

Odpoledne, jak jiÏ b˘vá zvykem, jsme ve smí‰en˘ch ãesko-polsk˘ch pá-

rech tvofiili projekty, zamûfiené na prevenci nejen drogov˘ch závislostí. Za

tuto práci dûti dostaly odmûnu – volné vstupenky do Juraparku v nedale-

kém Krasiejówû. Pátek jsme zakonãili sportovními hrami v tûlocviãnû

i na ‰kolním hfii‰ti. Zatímco se dûti bavily, probíhalo neformální setkání

fieditelÛ na‰ich ‰kol, porovnávání v˘ukov˘ch systémÛ a ‰kolního Ïivota

(dozvûdûli jsme se napfiíklad, Ïe v místní ‰kole jiÏ nûkolik let nikdo „ne-

propadá“ a nejlep‰í známka je prostû ‰estka).

Nocovat jsme odjeli do hotelu, kter˘ je umístûn v patfie futuristické budo-

vy Pavilonu evoluce ãlovûka v Juraparku, kde jsme se po veãefii mohli vy-

fiádit pfiímo v areálu, kter˘ nám byl v˘jimeãnû zpfiístupnûn, aãkoliv bylo

dávno po zavírací dobû (takÏe jsme se cítili jako opravdoví VIP hosté).

V sobotu jsme absolvovali prohlídku Pavilonu evoluce ãlovûka, projeli

jsme tunelem ãasu a prohlédli si oceanárium a poté cel˘ park i s budovou

prvotních vykopávek. Cel˘ den jsme také lovili selfie s dinosaurem, aby-

chom se mohli zúãastnit soutûÏe, kterou pro nás pfiipravila vÏdy nápaditá

Gra˝yna Âwiercz. Nejvíce nám ale ãas utíkal na pláÏi s oblíben˘mi atrak-

cemi – obfií houpaãkou, kolotoãem a housenkovou dráhou. Po obûdû jsme

je‰tû zavítali do 5D kina, nakupovali suven˘ry, bavili se v lanovém centru

a na trampolínách, ale pak jsme se jiÏ museli louãit. Bylo to krásné a dû-

kujeme! Tû‰íme se, aÏ nás na‰i pfiátelé na oplátku nav‰tíví v R˘mafiovû.

Mé podûkování patfií pofiadatelskému t˘mu, pfiedev‰ím Mgr. Katefiinû

Pallové, která si vzala na starost celou leto‰ní organizaci, panu fiediteli

Mgr. Miloslavu Horkému za to, Ïe pfiijal pozvání polsk˘ch pfiátel a zú-

ãastnil se na‰eho jubilejního druÏebního zájezdu, ãímÏ podtrhl váÏnost

vzájemného partnerství na‰ich ‰kol, kolegovi Mgr. Ivu Hoferovi za spo-

lupráci a fotodokumentaci, mûstu Ozimek za „volÀásky“ do Juraparku

a mnohaletou, ãím dál vydatnûj‰í podporu na‰ich pfiátelsk˘ch projektÛ,

paní Gra˝ynû Âwiercz za dokonalou pfiípravu bohatého programu a sa-

mozfiejmû také zúãastnûn˘m dûtem a jejich rodiãÛm, ale i vedení na‰í

‰koly za vstfiícnost a velkou (nejen) finanãní podporu. Petra MíÏová

Nav‰tívili jsme firmu PRO-BIO Bûhu na Pradûd se zúãastnily 
dvû desítky studentÛDne 22. ãervna jsme se my, tedy tfiída 8. C, vydali do Starého Mûsta

pod Králick˘m SnûÏníkem na náv‰tûvu firmy PRO-BIO. Tuto exkur-

zi jsme vyhráli, protoÏe jsme dlouhodobû nejlep‰í tfiídou druhého

stupnû Z· ve sbûru starého papíru.

Exkurze probíhala v rekonstruované budovû firmy PRO-BIO, která

se zab˘vá v˘robou a vykupováním tzv. bio, to znamená chemicky ne-

o‰etfien˘ch a nehnojen˘ch, surovin. Pfied zaãátkem prohlídky jsme

dostali ochranné odûvy a ãepice, coÏ svûdãí o tom, Ïe firma dbá o ãis-

totu. Bûhem exkurze jsme se seznámili se sympatick˘m mlynáfiem,

kter˘ nám ukázal tfii patra ml˘na a vysvûtlil nám práci v‰ech strojÛ.

Dozvûdûli jsme se napfiíklad, Ïe firma provozuje dva ml˘ny, z toho

jeden bezlepkov˘. Také nám fiekl, Ïe mlynáfiem mÛÏe b˘t kaÏd˘, kdo

vystuduje stfiední mlynáfiskou ‰kolu v Pardubicích, jedinou v repub-

lice. Nakonec jsme se podívali na finální balení a lepení etiket 

a ochutnali jsme místní v˘robky – v˘borné tyãinky. Byli tak milí, Ïe

nám vûnovali i krabiãky na svaãiny.

Po exkurzi jsme si je‰tû prohlédli Staré Mûsto a autobusem se una-

vení vrátili domÛ.

Krist˘na Gromusová a Lucie Ducháãová, Z· R˘mafiov, Jelínkova

Ve stfiedu 28. ãervna se studenti z Gymnázia a SO· R˘mafiov zúãast-

nili jiÏ dvanáctého roãníku Bûhu na Pradûd o Pohár starosty mûsta

R˘mafiova. Závodilo se na cca tfiíkilometrové trati v nároãném horském

terénu. BûÏelo celkem 24 studentÛ rÛzného vûku, z toho 13 dívek 

a 11 chlapcÛ.

V kategorii dívek se jako první umístila Natálie Struhárová s ãasem

14:09 min., za ní dobûhla Tereza Kreãmerová s ãasem 14:42 min. a tfie-

tí místo obsadila Klára Slováková s ãasem 15:02 min. V chlapecké ka-

tegorii první místo získal Jan Seifert s ãasem 12:10 min., a stal se tak

absolutním vítûzem závodu. Na druhém místû skonãil Marek Sedláãek

s ãasem 12:51 min. a na tfietím Vladimír Kistan s ãasem 13:36 min.

K v˘born˘m v˘konÛm letos pfiispûlo i poãasí, které nám v˘jimeãnû

pfiálo a místo obvyklé mlhy bylo pfiíjemnû sluneãno. V‰em bûÏcÛm dû-

kujeme za úãast a gratulujeme ke skvûl˘m v˘sledkÛm, rovnûÏ dûkuje-

me mûstu R˘mafiovu za finanãní podporu závodu, bez níÏ by se akce

nemohla konat.

Tereza Lobotková, septima, Gymnázium a SO· R˘mafiov

Foto: Renata Andr˘skováFoto: Markéta Míãková

Foto: Gra˝yna Âwiercz
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âas léta, ãas prázdnin a dovolen˘ch je vyhrazen odpoãinku tûla i du‰e,

a proto se neslu‰í unavovat ãtenáfie (pokud to správa vûcí vefiejn˘ch ne-

vyÏaduje) nároãn˘mi texty. Letní ãtení má b˘t lehké, zábavné, osvûÏu-

jící, coÏ je zadání, které b˘vá nesnadné naplnit. Na pomoc si proto vy-

pÛjãím kreativitu leto‰ních uchazeãÛ o maturitní zkou‰ku – ostatnû ve

svém posledním „slovu“ jsem slíbil, Ïe se nezi‰tnû podûlím o perly vze-

‰lé z leto‰ního centrálního hodnocení maturitních písemn˘ch prací

z ãeského jazyka. Je tedy na ãase tuto hrozbu splnit.

Zaãneme u Îen zkou‰en˘ch osudem – zadání, v nûmÏ mûl lid student-

sk˘ charakterizovat hrdinku literárního díla splÀující podmínku nera-

dostného Ïivotního údûlu. Volba padla napfi. na TaÈánu Larinovou

z Pu‰kinova EvÏena Onûgina. UÏasl˘ hodnotitel se o ní dozvûdûl, Ïe

„Nebyla aÏ moc vysoká, 1.67 cm. Její tváfi byla jakoby namalována. AÏ
tak hezká byla. VaÏila 53 kilogramÛ, coÏ je pro Ïenu idealní.“ Lze tak

mnohem snáze pochopit, proã EvÏen nejprve její lásku odmítl – pfiece

jen ani ne dvoucentimetrová Ïena s danou hmotností by byla spí‰e v˘-

teãn˘m tûÏítkem neÏ dobovému ideálu odpovídající Ïivotní druÏkou.

Takové Ïeny mají vskutku Ïivot nelehk˘. Vyprávût by o tom mohla

i Anna Kareninová: „Jednalo se o ztrápenou Ïenu s del‰ími blonìat˘mi
vlasy. Byla men‰ího vzrÛstu, av‰ak mûla velká chodidla, která jí uleh-
ãovala práci. [...] ¤íkalo se, Ïe je to nejhezãí Ïena na vesnici. Rty si ob-
vykle nemalovala, pokud se tak stalo, nemohli z ní muÏi spustit oãi. Pod
rty se nacházely bílé perliãky, av‰ak za vadu na kráse povaÏovala chy-
bûjící zub, kter˘ ji velmi trápil. [...] Chození pro vodu pro ni byl jedin˘
zpÛsob obÏivy. âasto mûla od sluneãních paprskÛ spálené tváfie, ov‰em
popáleniny paÏí a dlaní u ní nebyly v˘jimkou. [...] Anna nemûla dûti, je-
likoÏ se jí v‰ichni muÏi vyh˘bali, ale i pfies to byla ve vesnici velmi oblí-
bená a váÏená.“ Tolstého hrdinka tedy je sluncem osmahlá nosiãka vo-

dy s chodidly jako jedna ze tfií pohádkov˘ch pfiadlen, s jedním chybûjí-

cím zubem, kter˘ jí ov‰em jako i ostatní roste pod rty. Nebuìte pak tra-

gická Ïenská postava!

Obraz od Josefa Lady pfiinesl také mnohá pfiekvapení. Idylick˘ v˘jev

noãní vesnické scenérie s ponocn˘m v popfiedí inspiroval pisatele k v˘-

ronÛm mimofiádnû obrazivé síly: „V pfiední ãásti obrazu na pravé stra-
nû se pfiímí bidlo. Bidlo vede do hloubky rybníka.“ „Stromy, které v dá-
li vidíme jsou nûãím natfieny. Vypadá to buì jako barva, kterou tam ma-
lífi pfiidal, aby to nebylo tak suché a nebo hnojivo na rÛst stromÛ.“ „Ke
kostelu je pfiidán krásn˘ místní hfibitov, kde jsou pohfibeni v‰ichni pozÛ-
stalí z vesnice.“ (Kampak asi zmizeli mrtví? napadne nejednoho ãtená-

fie.) „DÛm má ãtyfii okna na ãele.“ (Kolikpak asi na zádech?)

Samozfiejmû není stfiecha jako stfiecha, „napfi. ta ze slámy zabraÀuje pro-
moknutí“. A co teprve základy chaloupky, „musí b˘t kamenné, co kdyby
z rybníka vypukla povodeÀ“. A nejlep‰í pÛda je ta, „která je postavená
z dfievûn˘ch latrín“. (Ó, té vÛnû, kterou ‰ífií po okolí...) Postavu ponoc-

ného ov‰em nedokázal identifikovat kaÏd˘: „Na pfiíjezdové cestû stojí-
cí muÏík, pán, mající na sobû velk˘ siln˘ koÏich a v ruce Ïeleznou fan-
fáru ohla‰ující zfiejmû buì blíÏící se konání místního zasedání obãanÛ
ãi jinou událost mající velkou dÛleÏitost pro celou vesnici.“ Jak vidno,

problém ãinilo také urãení nástroje, coÏ potvrzují i dal‰í práce: „K ãe-
lem k rybníãku na cestû stojí ponocní, kter˘ troubí na paroh.“ „...troubí
na pfiedmût vypadající jako trumpeta mírnû zatoãená k nebi. Tento ná-
stroj je bez jak˘chkoli nástavcÛ ãi ãudlíkÛ.“ Z nûkter˘ch popisÛ si pak

hodnotitel mohl odnést dojem, Ïe Josef Lada byl surrealistou: „V levé
stranû jeho postavy je vidût hÛl v dolní polovinû tûla stojí na cestû.“
TûÏko fiíci, zdali nadûje pisatelova, vyjádfiena v následujícím úryvku,

do‰la naplnûní. Obávám se, Ïe ne: „Doufám, Ïe se vám tenhle popis
dobfie ãetl. S vím ãtením, jste si ho dokázali pfiedstavit. Vûfiim, Ïe se po-
díváte na dal‰í obrázky od Josefa Lady.“
V pfiíbûzích, pfii nichÏ byla Existence lidstva ohroÏena! útokem mon-

ster, dominovala maskulinní síla a hlavní hrdina tfieba „Bodl laisrov˘m
meãem pfií‰eru do krku co mûl po ruce.“ Îe mûl po ruce spí‰e meã, ne-

sniÏuje jeho hrdinství. Nûkdy ov‰em i novodob˘ rytífi podlehne bezna-

dûji: ‚„Zabijí nás!“ Kfiiãí Petr, „nemá to cenu, jestli zemfiu teì nebo pod
ruky tûch monster, je to jedno.“ A pfiiloÏil si zbraÀ k hlavû, kterou nosil
vÏdy u sebe.‘ MÛÏete sice maliãko znejistût, jestli Petr nebyl také mon-

strum, kdyÏ mohl svou hlavu odloÏit, ale proã si kazit poÏitek z ãetby.

Îe ·tûstûna, jak známo, b˘vá vrtkavá, pocítil neohroÏen˘ americk˘ bo-

jovník, kter˘ nabídl návod, jak spojit nespojitelné, pfiípadnû jak se cho-

vat u bolestivého lékafiského zákroku: „Zpoãátku mûl dokonce i pfieva-
hu, ale poté ho lord Shadow zasáhl do nohy. Harper se svalil na zem
a potichu fival bolestí.“ To jin˘ „american hero“ zvolil originální takti-

ku pro boj se zápachem: „John si mohl poprvé prohlednou z blízka tu 
ohavnou vûc. Zuby velké jako jeho ruka, rudé oãi prahnoucí po krvi.
Smrad byl tak nesnesiteln˘, Ïe John musel odvratit pohled.“ Objevila se

i pasáÏ, která své tragiãnosti navzdory svádí k dvojakému v˘kladu:

„A zezadu ji probodlo sv˘m mohutn˘m ocasem, zakonãen˘m smrtel-
n˘m ostfiím. Chris nevûfiícnû hledûl na El, která mrtvolnû visela bestii
na ocase.“ A pokud budete jednou prakticky ãelit mimozemské inva-

zi, nezapomeÀte na patfiiãnou motivaci muÏstva: „Mají zuby a drápy,
my máme charisma a plamenomety.“ Takovéto kombinaci opravdu

nelze odolat.

Pár slov... o maturytÀích písemkáh 2
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Vypravování Nepovedená léãka mûlo líãit, jak cestovatel Jean André

vyvázl z léãky povûrãiv˘ch jihoamerick˘ch EmhudÛ, ktefií jej povaÏo-

vali za ãarodûje. Jak ukazuje následující pasáÏ, oprávnûnû: „V kotli uÏ
vfiela voda a stoupala z nûj pára. André uÏ k nûmu byl veden Emhudy,
ktefií se celou dobu smáli. Nadzvedli Andrého a drÏeli ho nad kotlem.
André cítil uÏ jen z té páry, jak je ta voda vafiící. Velitel kfiiãí: „PusÈte
ho tam!“ André tam se ÏbluÀknutím dopadl. Ztratil se pod hladinou.
Jeho hlava se nad hladinou ne a ne objevit. Byl podán dal‰í rozkaz:
„Zkontrolujte tu vodu!“ A tak Emhudové do kotle strkali rÛzné tyãe, vût-
ve, ale na nic nenarazili. Po nûjaké dobû to vzdali. A velitel prohlásil:
„Byl to váÏnû ãarodûj. Toho se nám nikdy nepodafií zabít.“ A tak i dnes
Jean André, ten znám˘ cestovatel, stále putuje. Nyní po Africe.“ V jiném

pfiíbûhu na Jeana ãekali v pralese lovci, aby ho zabili. Ale co se nestalo:

„Jednoho lovce slupla anakonda k snídani, druhého kousl komár se
smrtelnou nemocí, tudíÏ byl na místû mrtev. Tfietí stál v mraveni‰ti ama-
zonsk˘ch mravencÛ, ktefií ho u‰típali k dal‰í záhubû a ãtvrt˘ se otrávil
jedem pralesniãky z vlastní zbranû.“ Nelze se tedy divit, kdyÏ domo-

rodci dojdou k pfiesvûdãení, Ïe „Pfií‰tû musíme b˘t radikální rovnou za-
bít a uvafiit za Ïiva.“ Co na tom, Ïe dané pofiadí pÛjde naplnit jen stûÏí,

tím se jen podtrhuje afekt lovcÛ. Korektnost a respekt k LGBT komu-

nitû pak pronikly do zápletky, v níÏ Jean odolává domorodé krasavici:

„KdyÏ to ‰lo nûjakou dobu takto dál a dál, rozhodla se Amazonka, Ïe se
ho zeptá, proã na nûho nic nezabírá. Byla totiÏ zvyklá, Ïe mûla kaÏdého,
na koho si ukázala. :Ví‰, abych byl upfiímn˘, mû Ïenské nikdy moc ne-
pfiitahovaly. Já moc dobfie vím, Ïe se mû snaÏí‰ svézt, ale to se ti holãiã-
ko nepovede. Jsem gay.“ Je ov‰em moÏné, Ïe se Andrému prostû jen ne-

líbil dopravní prostfiedek, kter˘m ho Amazonka chtûla transportovat.

Nûkolik drobn˘ch postfiehÛ a mouder závûrem: „Já Facebook pouÏívat
ve zdravotních mírách.“ „Lidé i dûti si to velmi uÏili.“ „KaÏd˘ ãlovûk by
mûl b˘t potrestán za své ãiny, které vykonal.“ „ProtoÏe, totiÏ dle zákona,
je právû tato vûková skupina chránûna trestním postihem.“ „Dlouh˘ po-
byt ve vûzení u dítûte mÛÏe zpÛsobit, Ïe se stane kriminalistou.“
„Brutalita dûtí v ãeské republice mlad‰ích neÏ 15 let je ãím dál víc ãas-
tûj‰í. Hodnû se vyskytuje u napadání zvífiat a pokraãuje i napadení ãlo-
vûka i hÛfie seniora.“ A pokud si chcete udrÏet i v 90 letech skvûlou kon-

dici, dûlejte to jako Konrád Skoãdopole, kter˘ si ji „pr˘ uÏ 30 let udr-
Ïuje brzk˘m vstáváním, pitím ãerstvého mléka a pravidelnou souloÏí.“
Hezkou a inspirativní dovolenou! VlaSt

Aktuálnû z mûsta

Z jednání zastupitelstva
Ve ãtvrtek 29. ãervna se ve velkém sále Stfiediska volného ãasu

R˘mafiov konalo devatenácté fiádné zasedání zastupitelstva v tomto

volebním období. Na programu byla zpráva o stavu kultury ve mûs-

tû za rok 2016, aktuální zpráva o hospodafiení mûsta k 31. kvûtnu

2017 a rozpoãtová opatfiení, dále zprávy o ãinnosti kontrolního a fi-

nanãního v˘boru za 1. pololetí 2017 a majetkové záleÏitosti. Na pro-

gramu bylo celkem sedmatfiicet bodÛ.

Zpráva o stavu kultury ve mûstû za rok 2016
Odbor ‰kolství a kultury MûÚ R˘mafiov vypracoval na základû zpráv

o ãinnosti Mûstské knihovny R˘mafiov, Mûstského muzea R˘mafiov

a Stfiediska volného ãasu R˘mafiov a na základû vlastních informací,

rozborÛ a zji‰tûní Zprávu o stavu kultury ve mûstû za rok 2016.

Zpráva hovofií také o ãinnosti mûstského periodika R˘mafiovsk˘ ho-

rizont, o stavu mûstské kroniky a rekapituluje pfiíspûvky poskytnuté

mûstem v oblasti kulturních a zájmov˘ch aktivit. S podrobnou zprá-

vou je moÏné seznámit se na webov˘ch stránkách mûsta.

Kotlíkové dotace 
obãané v R˘mafiovû dostateãnû nevyuÏívají

âistota ovzdu‰í dle sledování a vyhodnocení Zdravotního ústavu Ostrava

není v R˘mafiovû dobrá. Zejména se v nûm ve zv˘‰eném mnoÏství vy-

skytuje polétav˘ prach a benzopyreny, tedy látky zafiazené mezi karcino-

geny. Za nejv˘znamnûj‰í zdroj tohoto zneãi‰tûní studie Zdravotního ústa-

vu jednoznaãnû oznaãila lokální topeni‰tû na pevná paliva.

¤e‰ením je pouze pfiechod na jin˘ zpÛsob vytápûní – tepelná ãerpad-

la, kondenzaãní plynové kotle, resp. náhrada zastaral˘ch kotlÛ na

pevná paliva kotli 4. a 5. emisní tfiídy. K podpofie této v˘mûny se jiÏ

nûkolik let poskytují tzv. kotlíkové dotace. Poãet vymûnûn˘ch kotlÛ

je v‰ak v R˘mafiovû pomûrnû nízk˘. Ze 442 kotlÛ na pevná paliva by-

lo dle statistiky MSK prozatím vymûnûno pouze 55 kotlÛ, tedy 

12,4 %. Pfiitom fiada obcí, zejména na Hluãínsku, vyuÏila pfiíleÏitosti

lépe, napfi. ve ·tûpánkovicích vymûnili uÏ 51 % kotlÛ, v Bolaticích

53 %. Na zákonem dané ukonãení provozu zastaral˘ch kotlÛ pfiitom

zb˘vá jen 5 let, pfiiãemÏ podmínky pfiidûlení dotace se spí‰e zpfiísÀu-

jí, moÏnost dotace a její v˘‰i do budoucna taktéÏ nelze garantovat.

K podpofie v˘mûny kotlÛ na svém území proto mnoho obcí pfiispívá

je‰tû vlastní dotací. Ta se pohybuje mezi 5–10 %, popfi. je fixnû daná

5–10 tisíci korun. Ministerstvo Ïivotního prostfiedí 16. bfiezna vyhlási-

lo druhou v˘zvu na kotlíkové dotace pro kraje. Moravskoslezsk˘ kraj

v ní obdrÏí témûfi 900 milionÛ korun. Bude tak moÏné vymûnit aÏ 8 000

star˘ch neekologick˘ch kotlÛ. Krajsk˘ dotaãní program pro obãany byl

vyhlá‰en na konci ãervna, s pfiíjmem Ïádostí se poãítá od 5. záfií.

„Doporuãujeme i v R˘mafiovû podpofiit v˘mûnu kotlÛ pfiíspûvkem
mûsta. Dopad na rozpoãet mûsta odhadujeme na cca tfii sta tisíc ko-
run roãnû, coÏ odpovídá ãtyfiiceti úspû‰n˘m ÏadatelÛm. Mûsto nabízí
pro jednoho Ïadatele dotaci ve v˘‰i 7 500 korun, a pokud by Ïadatel
vyuÏil dotaci státu, kraje i mûsta, mohl by pokr˘t v˘daje na v˘mûnu
kotle se 100 % dotací,“ prohlásil starosta Petr Klouda.

Zastupitelé schválili Program spolufinancování v˘mûny stávajících

ruãnû plnûn˘ch kotlÛ na tuhá paliva na území R˘mafiova z rozpoãtu

mûsta na rok 2018 a 2019 v rámci programu Kotlíkové dotace

v Moravskoslezském kraji – 2. v˘zva v letech 2018 a 2019.

Starosta Petr Klouda blahopfiál místostarostce Marcele StaÀkové k Ïivotnímu jubileu a oficiálnû se rozlouãil s vedoucím odboru Ïivotního pro-
stfiedí Franti‰kem âermákem, kter˘ odchází do dÛchodu. Starosta vyzdvihl jeho odpovûdnou práci pro mûsto, zejména co se t˘ãe velk˘ch in-
vestiãních akcí a získávání prostfiedkÛ z dotaãních programÛ na jejich realizaci.
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Finanãní podpory a pÛjãky

Zastupitelé projednali Ïádosti o pfiíspûvek z rozpoãtu mûsta na ãinnost

Spolku pfiátel ZU· R˘mafiov na 1. pololetí 2017 ve v˘‰i 207 600 ko-

run a na 2. pololetí 2017 ve v˘‰i 138 400 korun, dále Ïádost ZU·

R˘mafiov o pÛjãku na dofinancování projektu Feel the Spirit of

a Modern Europe – Bringing Entrepreneurship into Schools ve v˘‰i

140 000 korun a Ïádost SK Jiskra, z. s., o pfiíspûvek ve v˘‰i 60 000 ko-

run na úãast fotbalového oddílu v Moravskoslezské fotbalové lize.

Zastupitelé pfiíspûvky a pÛjãku schválili.

Mûstské divadlo R˘mafiov poÏádalo 
o pfiehodnocení usnesení o demolici objektu 

Zapsan˘ spolek Mûstské divadlo (MD) R˘mafiov se obrátil na mûsto

s Ïádostí o pfiehodnocení usnesení o demolici objektu na Divadelní 

ulici ã. 13, které zastupitelé schválili na fiádném jednání 22. záfií

2016, a dále s Ïádostí o poskytnutí finanãního pfiíspûvku na ãinnost

MD. Objekt má spolek v souãasné dobû ve v˘pÛjãce.

Ve své Ïádosti zástupci Mûstského divadla uvádûjí, Ïe jsou schopni

za pomoci partnersk˘ch firem a z v˘nosÛ produkce plnû pokr˘t ná-

klady na energie a pokraãovat v ãinnosti i v roce 2018. Z hlediska

dlouhodobûj‰ího v˘hledu bude nutná intenzivnûj‰í spolupráce se sil-

n˘mi turistick˘mi centry JeseníkÛ a bude potfieba nabídnout zajíma-

v˘ program turistÛm, ktefií se v tûchto oblastech zdrÏují.

Jednotlivé komise mûsta doporuãily, aby usnesení o demolici zÛstalo

v platnosti po dobu roãní lhÛty stanovené ve smlouvû se spolkem 

(13. 3. 2017) a návrhem na zru‰ení usnesení se zastupitelstvo zab˘-

valo aÏ poté. Zastupitelé neschválili zru‰ení platnosti o demolici ob-

jektu na Divadelní ulici ã. 13, vzali na vûdomí zprávu o ãinnosti

Mûstského divadla R˘mafiov, z. s., a neschválili poskytnutí pfiíspûvku

na jeho ãinnost.

Volba pfiísedících u okresního soudu

K 1. záfií 2017 konãí funkãní období pfiísedícím u Okresního soudu

v Bruntále. Dle zákona ã. 6/2002, Sb., o soudech a soudcích, je povin-

ností zastupitelstva obce provést volbu pfiísedících u soudu pfied ukon-

ãením jejich volebního období. Na základû stanoviska pfiedsedÛ sená-

tÛ Okresního soudu v Bruntále vykonávali v‰ichni navrhovaní tuto

funkci velmi svûdomitû a mají zájem tuto ãinnost nadále vykonávat. 

Zastupitelstvo mûsta zvolilo do funkce pfiísedícího Okresního soudu

v Bruntále na volební období 2017–2021 následující kandidáty:

Lubomíra Hlavienku, Evu Hradilovou, Vûru Janáãovou, Petra Kfiapu,

NadûÏdu Mezihorákovou, Janu PoÏárovou, Jitfienku Raníkovou,

Hanu Strnadelovou, Ignáce ·ulka a Antonína Vlãka. JiKo

Mûsto pfiipravuje v Janovicích novou stezku pro cyklisty a chodce
Projekt cyklostezky je zamûfien na zlep‰ení dojíÏìky do zamûstnání, ‰kol a za sluÏ-
bami a rovnûÏ na zv˘‰ení bezpeãnosti dopravy. Zámûr bude realizován na území
mûsta R˘mafiova, konkrétnû v místní ãásti Janovice. NavrÏená stezka bude svá-
dût nemotorovou dopravu ze silnice I/11 s intenzitou dopravy 3 671 vozidel za den.
Komplexní projekt má pfiímo navázat na existující infrastrukturu pro

cyklisty i chodce. Nová stezka se napojí na konec jiÏ vybudované stez-

ky „Cyklostezka R˘mafiov – Penny Market – Janovice, II. etapa“ smû-

rem na R˘mafiov a na druhé stranû – v Janovicích se napojuje u restau-

race na parc. ã. 521 na stávající chodník, kter˘ navazuje na jiÏ zfiízenou

cyklostezku nazvanou „Pû‰í komunikace a cyklostezka, ulice Opavská,

R˘mafiov“. Konstrukãnû je cyklostezka fie‰ena jako dláÏdûná, o ‰ífice

1,85 m mezi obrubníky. Odvodnûní bude zaji‰tûno uliãními vpustûmi za-

ústûn˘mi do stávajícího potrubí. Souãástí cyklostezky bude i nové vefiej-

né osvûtlení. Pfiedpokládanou cenu 11,5 mil. korun se snad podafií sníÏit

v˘bûrov˘m fiízením na dodavatele a náklady mûsta by mûly b˘t dále po-

níÏeny o spolufinancování prostfiednictvím dotaãního programu (IROP).

Souãasnû s cyklostezkou se pfiipravuje projekt na doplnûní pfiechodu pro

chodce u zámku a dále do Krátké ulice.

Mûsto R˘mafiov se chystá v tomto roce podat Ïádost o dotaci na uvede-

nou cyklostezku. Pokud bude projekt schválen, mohla by v˘stavba zaãít

v polovinû pfií‰tího roku a hotova by mûla b˘t pfiibliÏnû za tfii mûsíce. Zda

bude mûstu dotace pfiiznána, by mûlo b˘t známo nejpozdûji v kvûtnu

2018. Zdroj: webové stránky mûsta

Zástupci mûsta blahopfiáli stoleté jubilantce
V pondûlí 3. ãervence pfii‰li paní Jindfii‰ce Pospí‰ilové blahopfiát k v˘znamnému
jubileu 100 let zástupci mûsta – starosta Petr Klouda a ãlenka komise pro spo-
leãenské záleÏitosti Irena Polidarová spoleãnû se zástupkyní âeské správy soci-
álního zabezpeãení v Bruntále Petrou Frydrychovou. 
V roce narození paní Jindfii‰ky Pospí‰ilové, nejstar‰í obãanky R˘mafiova,

se odehrály mnohé dûjinné události – USA vstoupily do první svûtové

války, v Rusku vypukla ¤íjnová revoluce a Finsko vyhlásilo nezávislost.

Jen den pfied jejím narozením, 2. ãervence 1917, vypukla bitva u Zborova. 

Na R˘mafiovsko, pfiesnûji do Jamartic, pfii‰la Jindfii‰ka Pospí‰ilová s man-

Ïelem a dvûma dcerami v roce 1946 z Hrubãic u Prostûjova. S manÏelem

se brali v roce 1939. Hledali voln˘ dÛm, kter˘ by jim vyhovoval k bydle-

ní, na‰li jej a chvíli v nûm bydleli spoleãnû s Nûmci. Paní Pospí‰ilová pra-

covala na statku, pozdûji uklízela v matefiské ‰kole na 1. máje a odtud 

ode‰la na zaslouÏen˘ odpoãinek. V roce 1985 její manÏel zemfiel.

„K va‰emu krásnému Ïivotnímu jubileu vám pfieji hodnû zdraví, ‰tûstí, aÈ
se vám dafií a aÈ se radujete ze Ïivota,“ blahopfiál nejstar‰í obãance mûs-

ta starosta Petr Klouda a pfiedal jí kytici a dárkov˘ ko‰. Pfiitom prohlásil,

Ïe je to vÛbec poprvé, co pfieje stoletému jubilantovi. Sté narozeniny ne-

oslavil v R˘mafiovû podle dostupn˘ch informací Ïádn˘ ãlovûk minimál-

nû tfiicet let.

Ke gratulantÛm se pfiipojily i Irena Polidarová a Petra Frydrychová, kte-

rá jubilantce pfiedala blahopfiejn˘ dopis ministrynû práce a sociálních vû-

cí Michaely Marxové a písemné rozhodnutí âSSZ o nav˘‰ení dÛchodu

o 2000 korun, které náleÏí právû stolet˘m jubilantÛm. V okrese Bruntál

se takového vûku doÏily ãtyfii Ïeny, dvû v Krnovû, jedna v R˘mafiovû

a jedna v Bfiidliãné. V pfií‰tím roce by se k nim mohly pfiidat dal‰í dvû.

A jak˘ má Jindfii‰ka Pospí‰ilová recept na dlouhovûkost? Odpovûdûla

struãnû: „Stfiídmost a Ïádn˘ alkohol.“ JiKo
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Zmûna otvírací doby recyklaãního dvora na ulici Palackého
Z dÛvodu klesajícího vyuÏití recyklaãního dvora na ulici Palackého

(plnû nahrazeného odpadov˘m centrem na ulici 8. kvûtna) dojde ke

zmûnû otvírací doby tohoto zafiízení. Rada mûsta schválila usnesením

ã. 3730/72/17 ze dne 29. ãervna 2017 zmûnu provozování recyklaã-

ního dvora na ulici Palackého dle doporuãení komisí (variantu 2a)

a zároveÀ schválila zákaz ukládání odpadu 170 102 a 170 107 (sta-

vebního odpadu) na tomto recyklaãním dvofie dle pfiedloÏeného ma-

teriálu. Pfiijímání ostatního odpadu se nemûní.

Recyklaãní dvÛr na ulici Palackého 
– provozní doba od 1. srpna 2017:

pondûlí 13:00–17:00 

úter˘ 13:00–17:00 

stfieda 13:00–17:00 

ãtvrtek 13:00–17:00 

pátek 13:00–17:00

Ing. Ludûk ·imko, Mûstské sluÏby R˘mafiov

Vyhlá‰ky mûsta platí pro v‰echny
V posledních dnech, t˘dnech, moÏná i mûsících se v na‰em mûstû rozmohl je-
den ne‰var. Nûktefií majitelé ãtyfinoh˘ch miláãkÛ pfii procházce mûstem ne-
chají své pejsky venãit volnû bez vodítka, aniÏ by dbali na to, Ïe poru‰ují 
obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 4/2012, která stanovuje pravidla pro pohyb psÛ
na vefiejném prostranství. Poru‰ování této vyhlá‰ky se postihuje stejnû ja-
ko kter˘koliv jin˘ pfiestupek.
O tom, Ïe nûktefií majitelé psÛ nechají své miláãky kálet po ulicích ãi

parcích, aniÏ by se obtûÏovali exkrementy sebrat do sáãku a vhodit

do kontejneru, jsme na stránkách novin uÏ psali nesãetnûkrát.

Budeme vûfiit tomu, Ïe tûch slu‰nûj‰ích je vût‰ina. Ov‰em nezfiídka

mÛÏeme v na‰em mûstû spatfiit mladou rodinku ãi postar‰í pány, za

nebo pfied kter˘mi bûÏí velk˘ pes, nikdo si ho nev‰ímá a majitel ãi

majitelka zabraní do telefonního hovoru ani nepostfiehnou, kam se je-

jich ãtyfinoh˘ miláãek právû vykálel.

Nemluvû o volnû pobíhajících psech, ktefií se majitelÛm údajnû „pod-

hrabou“ pod plotem, „utrhnou“ z vodítka a kdovíjaké v˘mluvy musí

stráÏníci mûstské policie vyslechnout. Jednou ãi dvakrát se to jistû

mÛÏe stát, kdyÏ pes najde únikovou cestu za hárající fenou, ale po-

páté uÏ jde o nedÛslednost nebo schválnost – zahrada je pfiíli‰ tûsná,

tak proã bych pejskovi neumoÏnil vût‰í v˘bûh, jenÏe ãasu na venãe-

ní není nazbyt, a tak se „zapomene“ dovfiít branka. V nedávné dobû

‰lo o jedny a tytéÏ psí tuláky – ãerného kfiíÏence labradora, bílého la-

bradora a nûkolik men‰ích kfiíÏencÛ.

Mûstská policie R˘mafiov provádí v rámci sv˘ch moÏností odchyt

toulav˘ch psÛ, kontroluje jim ãipování, poté je umísÈuje do provizor-

ních záchytn˘ch kotcÛ, a pokud se nepfiihlásí vlastník psa, odváÏí je

do smluvního psího útulku ve Slezsk˘ch Pavlovicích. Pokud se ma-

jitel psa pfiihlásí, následuje pochopitelnû sankce a souãasnû se provû-

fiuje, zda je pes nahlá‰en k poplatku a zda je tento poplatek uhrazen.

Pokud je pes odvezen do útulku a majitel se pfiihlásí aÏ dodateãnû,

musí pro nûj do útulku zajet sám a zaplatit ãástku za umístûní, stravu

a péãi o zvífie. Útulek potom mÛÏe nahlásit mûstské policii vlastníka

psa a mûsto po nûm mÛÏe vymáhat je‰tû ãástku, kterou zaplatilo za

umístûní psa do útulku (cca 8 000 korun).

Na webov˘ch stránkách mûsta (www.rymarov.cz) lze nalézt obecnû

závaznou vyhlá‰ku ã. 4/2012, která vstoupila v platnost 15. ãervence

2012, spoleãnû s mapkou vefiejn˘ch prostranství ve mûstû, kde se psi

smí pohybovat pouze na vodítku a s náhubkem, a také mapku ve-

fiejn˘ch prostranstvích ve mûstû, s v˘jimkou ohrazen˘ch soukrom˘ch

prostor majitele psa, kde musí mít pes nasazen náhubek, nebo b˘t
na vodítku. Pfiitom na vefiejnû pfiístupná dûtská hfii‰tû ãi pískovi‰tû

a vefiejná sportovi‰tû v majetku mûsta je psÛm vstup úplnû zakázán.
Splnûní povinností podle vyhlá‰ky zaji‰Èuje fyzická osoba, která má

psa na vefiejném prostranství pod kontrolou ãi dohledem. Fyzickou 

osobou se rozumí napfi. chovatel psa, jeho vlastník ãi doprovázející 

osoba.

A je‰tû jedna rada pro ty, ktefií pfii venãení dávají sv˘m pejskÛm v za-

stavûné ãásti mûsta vût‰í prostor. Pes mÛÏe b˘t hodn˘, mírumilovn˘,

ne‰kodn˘ a takfika bezchybnû vycviãen˘, ov‰em staãí neãekan˘ pod-

nût, dûtsk˘ kfiik nebo pláã a z rodinného miláãka, kterého neovládá

Ïádné vodítko, a v tu chvíli ani Ïádn˘ povel, se mÛÏe vmÏiku stát 

opravdová ‰elma, která zraní dítû, dospûlého ãlovûka ãi jiného psa.

Podobné pfiípady jsou zaznamenány. Pokud chcete dopfiát svému

ãtyfinohému pfiíteli volnost, vyjdûte nebo vyjeìte za mûsto na rozleh-

lé louky, kde je dostatek prostoru a ménû rizik nejen pro samotné ma-

jitele, ale i pro jejich penûÏenky. JiKo

Pachatel r˘mafiovské vraÏdy dopaden
Vrchní komisafi moravskoslezského prvního oddûlení odboru obecné krimi-

nality zahájil trestní stíhání 56letého muÏe pro zvlá‰È závaÏn˘ zloãin vraÏdy.

Tûlo obûti bylo nalezeno 8. ãervna veãer v jednom z bytÛ v R˘mafiovû.

Útoku na 70letého seniora mûla pfiedcházet spoleãná konzumace alkoholu

a hádka. ObûÈ byla napadena opakovanû a utrpûn˘m zranûním na místû pod-

lehla.

Pfiivolaní specialisté moravskoslezské policie zajistili místo ãinu, provedli

jeho ohledání a zajistili stopy pro zkoumání znalcÛ. Kriminalisté ve spolu-

práci s policisty územního odboru Bruntál shromaÏìovali ve‰keré informa-

ce ke zloãinu a v prÛbûhu jejich provûfiování zajistili i smrtící nástroj. Na zá-

kladû shromáÏdûn˘ch dÛkazÛ vrchní komisafi zahájil trestní stíhání 56letého

útoãníka. Soud vzal obvinûného do vazby, hrozí mu trest odnûtí svobody aÏ

na osmnáct let.

V‰echny zvlá‰È závaÏné zloãiny vraÏd, ke kter˘m letos v Moravskoslezském

kraji do‰lo a jeÏ krajská policie vy‰etfiovala, byly objasnûny. 

mjr. Mgr. Gabriela Holãáková, PâR, Krajské fieditelství Policie MSK
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Pády opil˘ch cyklistÛ
Alkohol nepatfií za volant, ale ani za fiídítka.

V úter˘ 4. ãervence havaroval na ulici

U Potoka v R˘mafiovû 64let˘ muÏ na jízdním

kole, kdyÏ v opilosti najel na obrubník. S tûÏ-

k˘m zranûním zÛstal sedût u plotu, kde ho

na‰la kolemjdoucí a pfiivolala zdravotníky.

MuÏ musel b˘t pfievezen do nemocnice.

Policisté mu provedli dechovou zkou‰ku,

která vykázala pfies 2 promile alkoholu. 

Podobn˘ scénáfi se opakoval v nedûli 9. ãer-

vence na ·ternberské ulici v Bfiidliãné. 41le-

t˘ cyklista vlivem podnapilosti nezvládl fiíze-

ní a v mírné zatáãce sjel do pfiíkopu. Pfii pádu

se lehce zranil. Policisté mu namûfiili hodno-

ty pfiesahující 3,4 promile alkoholu v dechu. 

Slibovali levnou opravu 
stfiechy, pak chtûli 150 tisíc

Policisté v Krnovû se setkali s pfiípadem

podvodu, kter˘ by mûl b˘t varováním pro

v‰echny seniory. Skupinka cizích státních

pfiíslu‰níkÛ oslovila místní seniory s nabíd-

kou, Ïe jim za zv˘hodnûnou cenu opraví 

okapy na rodinném domû. Majitelé souhlasi-

li. Skupinka osmi samozvan˘ch fiemeslníkÛ

ov‰em pfii práci zaãala odkr˘vat i stfie‰ní kry-

tinu. SeniorÛm sdûlili, Ïe je krytina ‰patná

a Ïe jim poloÏí novou za celkovou ãástku 

40 tisíc korun. Potfiebn˘ materiál mûli cizin-

ci ve vozidlech, a tak dÛvûfiiví seniofii sou-

hlasili. Po pokrytí cca poloviny stfiechy se

ov‰em majitel dozvûdûl, Ïe si má pfiipravit

zálohu ve v˘‰i 150 tisíc korun. 

Policisté po pfiíjezdu na místo zjistili, Ïe ci-

zinci nemají Ïivnostenské oprávnûní na pro-

vozování ãinnosti v na‰í republice a pfiípad

se bude fie‰it jako obãanskoprávní spor.

Obdobnou zku‰enost mají star‰í obãané

i v jin˘ch ãástech republiky. UpozorÀujeme
obãany, aby byli velmi obezfietní a sjedná-
vali si na provedení prací pouze ovûfiené ãi
známé fiemeslníky a smlouvy uzavírali
pouze písemnû.

Pod starou podlahou 
na‰li munici

V nedûli 16. ãervence oznámili majitelé do-

mu v Dolní Moravici policii nález munice.

Pfii opravû nemovitosti na‰li na pÛdû pod sta-

rou podlahou ostré stfielivo ráÏe 8x50R do

pu‰ky znaãky Mannlicher ve dvou zásobní-

cích a pût nábojÛ ráÏe 7,62x54R do pu‰ky

znaãky Mosin. Stfielivo pfievzal k likvidaci

pfiivolan˘ policejní pyrotechnik.

Opilá fiidiãka 
narazila do zábradlí

V pondûlí 17. ãervence veãer havarovala na

ÎiÏkovû ulici v R˘mafiovû 68letá fiidiãka za

volantem fabie, kdyÏ vlivem podnapilosti ne-

zvládla fiízení. Z parkovi‰tû na Dukelské ulici

projela po trávû aÏ na ÎiÏkovu a narazila do

ocelového zábradlí. Auto zÛstalo zaklínûné

v zábradlí 2,5 metru nad hladinou potoka. Pfii

dechové zkou‰ce policisté Ïenû namûfiili pfies

2 promile alkoholu. Za ohroÏení pod vlivem

návykové látky jí hrozí aÏ tfii roky vûzení, pe-

nûÏit˘ trest nebo zákaz ãinnosti. ZpÛsobená

‰koda ãiní nejménû 42 tisíc korun.

Neodbytn˘ náv‰tûvník
R˘mafiov‰tí policisté sdûlili 59letému místní-

mu muÏi podezfiení z poru‰ování domovní

svobody. Na pfielomu kvûtna a ãervna 2017

tfiikrát neoprávnûnû vstoupil na pozemek

a do rodinného domu 65leté Ïeny na ulici

Palackého v R˘mafiovû. Po‰kozená muÏe

z domu a pozemku pokaÏdé vykazovala a on

po nûkolika minutách ode‰el. Nyní mu hrozí

trest vûzení aÏ na dva roky. 

Policie zadrÏela 
distributora drog

V policejní cele skonãil v úter˘ 18. ãervence

22let˘ muÏ z Pfierova podezfiel˘ z distribuce

drog. Letos v ãervenci mûl v R˘mafiovû pro-

dávat ãi pfiedávat uÏivatelÛm metamfetamin.

Hrozí mu trest vûzení aÏ na pût let.

Na cyklistu spadl gril
V pátek 21. ãervence v podveãer se

v Horním Mûstû stala ponûkud kuriózní ne-

hoda, která se bohuÏel neobe‰la bez zranûní.

30let˘ fiidiã renaultu pfieváÏel na pfiívûsném

vozíku zahradní gril. Po pfiejetí terénní ne-

rovnosti se ale gril pfievrátil a spadl z vozíku

na 16letého chlapce na kole. Zranûn˘ cyklis-

ta musel b˘t pfievezen k o‰etfiení do nemoc-

nice. por. Bc. Pavla Jirou‰ková
PâR, oddûlení tisku a prevence Bruntál

Hasiãi v terénu

PoÏár hospodáfiské budovy v Bfiidliãné zpÛsobil ‰kodu za pÛl milionu
Pût jednotek hasiãÛ bylo v úter˘ 11. ãervence veãer pfii-
voláno k noãnímu poÏáru hospodáfiské budovy v Bfiidliãné.
Operaãní stfiedisko bylo o události informováno

v deset hodin veãer. Na místo byly vyslány dvû jed-

notky profesionálních hasiãÛ ze stanic v R˘mafiovû

a Bruntále spolu se tfiemi jednotkami dobrovoln˘ch

hasiãÛ z Bfiidliãné, RyÏovi‰tû a Dolní Moravice.

Stfiecha objektu o pÛdorysu pfiibliÏnû 30 x 10 metrÛ

byla v dobû pfiíjezdu hasiãÛ na místo jiÏ ze tfií ãtvrtin

zasaÏena poÏárem. Uvnitfi budovy byly uskladnûny

zemûdûlské stroje. 

Jednotky dostaly plameny pod kontrolu za pÛl hodiny, krátce po pÛl dvanác-

té byl jiÏ poÏár zlikvidován. Na místû zÛstala do ranních hodin jako dohled

místní dobrovolná jednotka. Vy‰etfiovatel hasiãÛ pfiedbûÏnû stanovil v˘‰i ‰ko-

dy na 500 tisíc korun. Pfii události nebyl nikdo zranûn.

Foto a text: nprap. Jakub Kozák, zastupující tiskov˘ mluvãí HZS MSK

Prezidentské volby 2018
Petice na podporu kandidatury Jifiího Draho‰e do voleb prezidenta republiky v roce 2018.

Sv˘m podpisem pouze podpofiíte jeho moÏnost kandidovat, volit pak mÛÏete dle úspû‰nosti v pfiedvolebních kláních. 

Podpisové místo pro R˘mafiov a okolí: R˘mafiov, 1. máje 6, Dreiseitl Pavel

(Smûr od Komerãní banky k potravinám Hru‰ka, tfietí domek po pravé stranû.)

Foto: PâR Bruntál
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Nikdo není tak slep˘, jako ten, kter˘ odmítá otevfiít oãi.

William S. Burroughs
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

28. 7. 1887 nar. Marcel Duchamp, francouzsk˘ malífi (zemfi. 

2. 10. 1968) – 130. v˘roãí narození 

30. 7. 2007 zemfi. Michelangelo Antonioni, italsk˘ filmov˘ reÏisér

(nar. 29. 9. 1912) – 10. v˘roãí úmrtí 

1. 8. 1837 nar. Jindfiich Mo‰na, herec (zemfi. 6. 5. 1911) 

– 180. v˘roãí narození 

2. 8. 1897 nar. Philippe Soupault, francouzsk˘ spisovatel (zemfi.

11. 3. 1990) – 120. v˘roãí narození 

2. 8. 1997 zemfi. William Seward Burroughs, americk˘ spisova-

tel a performer (nar. 5. 2. 1914) – 20. v˘roãí úmrtí 

4. 8. 1792 nar. Percy Bysshe Shelley, anglick˘ básník (zemfi. 

8. 7. 1822) – 225. v˘roãí narození 

4. 8. 1992 zemfi. kardinál Franti‰ek Tomá‰ek, teolog, církevní hod-

nostáfi a publicista (nar. 30. 6. 1899) – 25. v˘roãí úmrtí 

5. 8. 1967 zemfi. René Magritte, belgick˘ malífi a francouzsky pí-

‰ící spisovatel (nar. 21. 11. 1898) – 50. v˘roãí úmrtí

6. 8. Svûtov˘ den boje za zákaz jadern˘ch zbraní – v˘roãí
svrÏení první jaderné pumy na Hiro‰imu v roce 1945 

6. 8. 1932 zemfi. Václav Vojtûch, polárník a cestovatel, kter˘ jako

první âech stanul na pÛdû Antarktidy (nar. 29. 11. 1901)

– 85. v˘roãí úmrtí

6. 8. 1987 zemfi. Josef Hrabák, literární vûdec (nar. 3. 12. 1912) 

– 30. v˘roãí úmrtí 

7. 8. 1927 nar. Jifií Malásek, skladatel a klavírista (zemfi. 27. 9. 1983)

– 90. v˘roãí narození 

7. 8. 1957 zemfi. Oliver Hardy, americk˘ filmov˘ komik (nar. 

18. 1. 1892) – 60. v˘roãí úmrtí 

9. 8. Den Nagasaki – v˘roãí svrÏení jaderné bomby v ro-
ce 1945 

11. 8. 1892 zemfi. Ladislav StroupeÏnick˘, spisovatel, první drama-

turg Národního divadla (nar. 6. 1. 1850) – 125. v˘r. úm.

12. 8. 1827 zemfi. William Blake, anglick˘ básník a v˘tvarník (nar.

28. 11. 1757) – 190. v˘roãí úmrtí 

14. 8. 1867 nar. John Galsworthy, anglick˘ spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (zemfi. 31. 1. 1933) – 150. v˘r. nar.

14. 8. 1887 nar. Jifií âerven˘, kabaretiér, spisovatel a skladatel

(zemfi. 6. 5. 1962) – 130. v˘roãí narození 

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

– 110. v˘roãí narození 

19. 8. 1997 zemfi. Petr Novák, zpûvák a skladatel (nar. 6. 9. 1945)

– 20. v˘roãí úmrtí

20. 8. 1847 nar. Boleslaw Prus, polsk˘ spisovatel (zemfi. 19. 5. 1912)

– 170. v˘roãí narození
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Blahopfiání
Dne 21. ãervence 2017 se

pan Svatopluk Podan˘
doÏil Ïivotního jubilea 85 let.

V‰e nejlep‰í, pfiedev‰ím dobré zdraví, 
Ïivotní optimismus a je‰tû hodnû 

spokojen˘ch let ze srdce pfiejí

manÏelka Jifiina 
a dcery Olga a Hana s rodinami

Blahopfiání
Dne 30. ãervence 2017 

oslaví 80. narozeniny ná‰ tatínek a dûdeãek

Antonín Pode‰va 
z Harrachova.

K Ïivotnímu jubileu pfiejeme hodnû zdra-
ví, ‰tûstí, lásky a zároveÀ z celého srdce

dûkujeme za jeho lásku a obûtavost.

Do dal‰ích let v‰e nejlep‰í pfiejí
manÏelka, dcery a vnouãata

Vzpomínka
Není moÏné zapomenout na ãlovûka,

kterého opravdu milujeme
Dne 11. ãervence 2017 uplynul rok,

co nás navÏdy opustila na‰e milovaná 
maminka, babiãka a prababiãka,

paní Aloisie Ondráková.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery a synové s rodinami

Rozlouãili jsme se
Franti‰ek ·véda – Horní Mûsto  ......................................... 1941 
Bohumil Janeãek – Horní Mûsto  ....................................... 1928 
Vûra Janovcová – Janovice  ................................................ 1951 
Josef Sekanina – R˘mafiov  ................................................ 1939 
Marta Dutkiewiãová – R˘mafiov  ....................................... 1934 
Antonín Mi‰ák – R˘mafiov  ................................................ 1935 
Jaroslav MrÀka – R˘mafiov  ................................................ 1925

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika
Blahopfiejeme

jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Jan Urbánek – R˘mafiov  ...................................................... 80 let
Jan El‰ík – R˘mafiov  ............................................................ 80 let
Zdenûk âermák – R˘mafiov  ................................................. 80 let
Filomena Bejdáková – R˘mafiov  ......................................... 81 let
Alena Spitzerová – R˘mafiov  ............................................... 82 let
Marta Sedláková – R˘mafiov  ............................................... 83 let 
Anna ·tefanová – R˘mafiov  ................................................. 83 let 
Helena Dokoupilová – R˘mafiov  ......................................... 85 let 
Svatopluk Podan˘ – R˘mafiov  ............................................. 85 let 
BoÏena ·imrová – R˘mafiov  ................................................ 85 let 
Vratislav Hájek – R˘mafiov  ................................................. 85 let 
Jaroslav Mazel – Nové Pole  ................................................ 86 let 
Ida Henkeová – R˘mafiov  .................................................... 87 let 
Jaroslav Mike‰ – R˘mafiov  .................................................. 88 let 
Julie Brunclíková – Janovice  ............................................... 90 let 
Marie Meitnerová – R˘mafiov  ............................................. 91 let 
Ferdinand ·tûpek – R˘mafiov  .............................................. 91 let 
Marie Rajnohová – R˘mafiov  .............................................. 92 let 
Jindfii‰ka Pospí‰ilová – R˘mafiov  ........................................ 100 let 

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v srpnu

pondûlí 14:00–20:00 pátek 14:00–20:00
úter˘ 14:00–20:00 sobota 13:00–20:00
stfieda 14:00–20:00 nedûle 13:00–20:00
ãtvrtek 14:00–20:00

Sauna
je v provozu kaÏd˘ den 

a vstup do ní je zahrnut v základním vstupném.

Servis sluÏeb

Prodejní místa:

Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov

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

Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, R˘mafiov

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí – pátek: 8:30–12:00   13:00–17:00

sobota: 9:00–12:00   13:00–16:00

nedûle: 13:00–16:00

Telefon: 554 212 381, e-mail: icko@rymarov.cz

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Otevírací doba:
po–pá 14:00–21:00,  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˘):

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

PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA
do 1. 9. 2017

pondûlí 9:00 – 16:00 ãtvrtek 9:00 – 16:00

úter˘ 9:00 – 16:00 pátek 9:00 – 16:00

stfieda zavfieno
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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Mûstské muzeum R˘mafiov, pfiíspûvková organizace
nám. Míru 6, 795 01 R˘mafiov

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

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

pracovníka muzea – správce památkov˘ch objektÛ, prÛvodce a správce depozitáfie

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

Pfiedpokládan˘ nástup: fiíjen 2017

Pracovní pomûr: na dobu urãitou, zástup za matefiskou dovolenou

Pracovní úvazek: 1,0 

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

sÛ, a s nafiízením vlády ã. 168/2017 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách

a správû

PoÏadavky:
• vysoko‰kolské vzdûlání v oboru historie, dûjin umûní, muzeologie, etnografie apod.,

• dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

• schopnost samostatného jednání (samostatného fie‰ení úkolÛ) a rozhodování,

• aktivní znalost angliãtiny / nûmãiny,

• morální a trestní bezúhonnost,

• obecné znalosti z oblasti neziskového sektoru,

• profesionální vystupování,

• spolehlivost, odpovûdnost a preciznost,

• vysoké pracovní nasazení,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou,

• manuální zruãnost.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• Správce památkov˘ch objektÛ

zaji‰Èuje ochranu, provoz a správu památkového objektu bez mobiliárního fondu, prÛvodcovskou ãinnost a prezentaci vefiejnosti,

pfiipravuje a organizuje kulturní akce. 

• PrÛvodce
organizuje a koordinuje náv‰tûvníky ve zpfiístupnûn˘ch pfiírodních a památkov˘ch objektech, v muzeích, galeriích a jin˘ch kultur-

ních zafiízeních, dohlíÏí nad náv‰tûvnick˘m provozem ve v˘stavních prostorách, poskytuje odborn˘ v˘klad a roz‰ífiené informace

náv‰tûvníkÛm s transformací do jednoho cizího jazyka.

• Správce depozitáfie
odbornû spravuje depozitáfi v˘znamn˘ch sbírek nebo mobiliárních fondÛ, zprostfiedkovává sbírkové pfiedmûty badatelÛm, zaji‰Èu-

je prezentaci sbírek vefiejnosti, zápÛjãky a v˘pÛjãky sbírkov˘ch pfiedmûtÛ a mobiliárních fondÛ, inventarizaci sbírkového fondu

a odborné knihovny. 

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

• datum a místo narození uchazeãe,

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 

• místo trvalého pobytu uchazeãe,

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,

• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce zájemce pfiiloÏí: 
• motivaãní dopis,

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

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce,

• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû v Mûstském muzeu R˘mafiov, nám. Míru 6, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 8. 9. 2017. 

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 8. 9. 2017

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

komise bude uchazeãÛm oznámeno elektronickou po‰tou (e-mailem), popfi. telefonicky. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím,

Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji.

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

731 101 859 ãi e-mailu: muzeum@inforymarov.cz.
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Marie Kodovská a Jan Koloczek: ãeské art brut a polsk˘ naivismus
V leto‰ním roce r˘mafiovské muzeum se sv˘m polsk˘m partnerem

Muzeem Wsi Opolskiej w Opolu realizuje projekt Kulturní sblíÏení,

prostfiednictvím nûhoÏ se jiÏ podafiilo uskuteãnit velikonoãní v˘stavu

na obou stranách, slavnostní zahájení letní sezóny a promítání Petro-
lejov˘ch lamp na janovickém zámku ãi v˘stavu Marie Kodovské

a Jana Koloczka v Opoli.

R˘mafiovská malífika a básnífika byla polskému publiku pfiedstavena

prostfiednictvím velkoformátov˘ch emailov˘ch maleb pfiesnû pfied ro-

kem a setkala se s neb˘val˘m úspûchem a nad‰ením. I z toho dÛvodu

byla na leto‰ní rok naplánována dal‰í pfiehlídka dûl Kodovské, tento-

krát v‰ak v obou institucích a ve spojení se sochafisk˘mi díly opolské-

ho naivního sochafie Jana Koloczka. Zatímco Kodovská rozehrává svÛj

barevn˘ koncert na sololitov˘ch deskách a papírech, Koloczek podob-

nû pestr˘mi, i kdyÏ zcela odli‰n˘mi odstíny polychromuje své dfievo-

fiezby. Právû spojení malby a sochafiství, plochy a prostoru, fantazij-

ních, snov˘ch a náboÏensk˘ch témat, ãeského a polského prostfiedí dû-

lá konfrontaãní v˘stavu pevn˘m a soudrÏn˘m celkem odhalujícím no-

vé v˘znamy. K v˘stavû vy‰el stopadesátistránkov˘ celobarevn˘ kata-

log s ãesko-polsk˘mi texty Bogdana Jasiƒského a Michala Vyhlídala,

kter˘ kromû ÏivotÛ obou umûlcÛ pfiibliÏuje zejména jejich tvorbu.

VernisáÏ v˘stavy probûhla za velké úãasti vefiejnosti v pátek 30. ãerv-

na ve skanzenovém muzeu opolské vesnice. Po úvodním slovu fiedi-

tele a fieditelky obou organizací v˘stavu zahájil kurátor Bogdan

Jasiƒski, kter˘ poté náv‰tûvníky s podrobn˘m komentáfiem provedl

v˘stavou. Na vernisáÏi byl pfiítomen také Jan Koloczek.

V̆ stava s názvem Marie Kodovská – Královna modrojasu a Jan
Koloczek – Sny bude v Opoli k vidûní do 27. srpna. Poté se pfiesune

do galerie r˘mafiovského muzea, kde bude zahájena 7. záfií v 17 hodin. 

Muzeum dûkuje v‰em, kdo se na v˘stavû podíleli, zejména vlastní-

kovi dûl Vladimíru Kodovskému a provozovateli Galerie Marie

Kodovské Ing. Franti‰ku Orságovi. Akce by se nemohla uskuteãnit,

neb˘t projektu Kulturní sblíÏení, kter˘ je spolufinancován z fondu

mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd a mûstem R˘mafiov.

Michal Vyhlídal, fota: Jana ·tolfová

PfiírÛstek do sbírek
âervenec: Obraz Harrachovská krajina od BoÏka Vardiãe (1960)

Vznikne-li v budoucnu slovník r˘mafiovsk˘ch umûlcÛ – lidí v˘tvarnû

vzdûlan˘ch ãi „pouze“ pouãen˘ch, nebo naopak tvofiících ãistû ze záliby

a bez jak˘chkoli ambic, jeÏ by spojovala pouze oblast R˘mafiovska, pÛ-

jde zajisté o pofiádnû tlust˘ svazek, ne-li dvoudílnou knihu. Skupina jmen

tvÛrcÛ, ktefií v na‰em kraji Ïili a doÏili ãi jím pouze krátce „procházeli“,

se totiÏ stále roz‰ifiuje. Ilustruje to obraz harrachovské krajiny, kter˘ do

muzejních sbírek vûnovala paní Franti‰ka Bielská.

Velkoformátov˘ olej (73,5 cm x 100 cm bez rámu) s námûtem zimní kra-

jiny s cestou lemovanou alejí a s domy ãi stodolami v pozadí v roce 1960

namaloval BoÏko Vardiã (10. 7. 1891 ? – 8. 4. 1965 Harrachov), pÛvo-

dem zfiejmû Chorvat, jenÏ se asi na zaãátku 60. let usadil v Harrachovû.

V letech 1960 aÏ 1962 bydlel v prvním domû pfii vjezdu do vesnice, kte-

r˘ v té dobû slouÏil jako internát Hedvy (b˘valém Veitovû hostinci). Zde

autor pracoval jako správce. Franti‰ek Orság na nûj vzpomíná jako na

velice seãtûlého ãlovûka s velkou knihovnou, kter˘ rád zpíval a hrál na

mandolínu a kytaru. Vardiã se v roce 1962 pfiestûhoval do harrachovské-

ho domku, kter˘ po jeho smrti v roce 1965 rodina prodala dal‰ímu ama-

térskému malífii, opavskému Bedfiichu Holasovi, jenÏ se zde usadil a tvo-

fiil do své smrti v roce 1981. 

Vardiã byl sváteãním malífiem, i kdyÏ stejnû jako Holas maloval i obra-

zy na zakázku. Rád pr˘ zobrazoval krajinu v zimním období, k ãemuÏ

ho zajisté inspirovaly tuhé a dlouhé harrachovské zimy. 

Záhadou byla signatura obrazu v pravém dolním rohu, kde se autor po-

depsal jako Va-Ku. Údajnû tak podepisoval v‰echny své obrazy na dÛkaz

úcty a lásky k paní Kulhavé, se kterou Ïil. Paní Kulhavá se ve svém vol-

ném ãase rovnûÏ vûnovala malování, a to pfieváÏnû oblíben˘ch pohledÛ

do lesních samot se zvífiecí stafáÏí (srnkami, jeleny aj.). Po Vardiãovû

smrti se z Harrachova odstûhovala do Hnátnice u Ústí nad Orlicí.

VardiãÛv obraz Harrachovská krajina pfiíhodnû doplní sbírku umûní r˘-

mafiovského muzea, a to nejen zobrazen˘m motivem místní krajiny,

n˘brÏ také roz‰ífiením zmínûného seznamu jmen v˘tvarníkÛ na‰eho mik-

roregionu. Dárkyni, paní Franti‰ce Bielské, moc dûkujeme.

Pokud nûkdo ze ãtenáfiÛ mÛÏe poskytnout dal‰í vzpomínky na rodinu

VardiãÛ, vlastní jejich obraz ãi fotografie, prosím pfiijìte se s nimi podû-

lit do muzea. Budeme rádi za kaÏdou informaci.

Foto a text: Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Z rozhovoru s F. Bielskou a F. Orságem)

Bogdan Jasiƒski provází v˘stavou, po jeho pravici Jan Koloczek

Zahájení v˘stavy: zleva Franti‰ek Orság, fieditelka MMR RÛÏena
Zapletalová, fieditel MWO Jaros∏aw Ga∏´za, sochafi Jan Koloczek
a etnograf Bogdan Jasiƒski
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Industria mífií na zámek
Vzhledem k termínÛm vydání prázdninov˘ch ãísel RH se zprávy o letních v˘sta-
vách v muzeu dostanou ke ãtenáfiÛm aÏ ve chvíli, kdy je takfika po nich.
âervencová v˘stava je v˘jimkou. V Galerii Octopus skonãí sice uÏ za dva dny, zá-
jemci ji ale budou moci v roz‰ífiené podobû vidût je‰tû po cel˘ srpen a záfií na ja-
novickém zámku.
V̆ stava snímkÛ studentÛ pátého roãníku brnûnské fotografické ‰koly

PhotoGenia s tématem prÛmyslov˘ch prostor nazvaná jednodu‰e

Industria mûla premiéru uÏ na jafie pfiímo v jedné z r˘mafiovsk˘ch tová-

ren. V̆ bûr prací z workshopu, kter˘ v R˘mafiovû pro studenty zpro-

stfiedkoval Jindfiich ·treit, hostila v˘robní hala firmy Eurointermetall

Dalibora Kamenského. Snímky pofiízené pfiímo v provozu firmy se do

nûj vrátily originálnû instalované na kovov˘ch plotnách zavû‰en˘ch

mezi kontejnery, jejichÏ v˘robou se firma zab˘vá. VernisáÏ, kterou

Dalibor Kamensk˘ uspofiádal na vlastní náklady pfii pfiíleÏitosti „kon-

certu ve fabrice“ (Sibérija, americk˘ bluesman Will Bernard a UÏ jsme

doma) ke sv˘m padesátinám, nabídla jen malou ukázku toho, co bûhem

workshopÛ vzniklo.

V ãervenci se Industria pfiedstavila podruhé, tentokrát v Galerii Octopus

mûstského muzea. K fotkám, jeÏ vznikly loni v listopadu bûhem tfiíden-

ního workshopu pod vedením lektora Jana Suchardy a za pfiispûní

Jindfiicha ·treita, pfiibyly dal‰í. Ty vznikly bûhem Industrie II letos v dub-

nu a kromû jin˘ch prÛmyslov˘ch areálÛ (napfi. pivovaru v Litovli) doku-

mentovaly i zmínûn˘ „koncert ve fabrice“. Druh˘ workshop tak zãásti

reflektoval workshop první a stal se jak˘msi odrazem zrcadla v zrcadle.

Zájemci o pozoruhodnou v˘stavu ãernobíl˘ch i barevn˘ch fotografií, na

nichÏ ãtrnáct studentÛ PhotoGenie zachytilo v‰echny podoby a neãekané

pÛvaby tohoto zvlá‰tního svûta, mají moÏnost vidût ji znovu, v roz‰ífiené

podobû a v neménû osobit˘ch prostorách. V nedûli 6. srpna odpoledne se

bude tfietí v˘stava Industrie zahajovat v parohovém sále janovického

zámku. Souãástí instalace by mûly b˘t i snímky Jindfiicha ·treita, kter˘ té-

ma prÛmyslov˘ch provozÛ zvûãnil napfi. v proslul˘ch kolekcích z vítko-

vick˘ch, tfiineck˘ch a prostûjovsk˘ch Ïelezáren.

Do svûta Industrie budou moci náv‰tûvníci zámku nahlédnout v rámci ko-

mentovan˘ch prohlídek po cel˘ srpen a záfií. A nebude to moÏná posled-

ní setkání s jejími autory. Jan Sucharda pro své studenty pfiipravuje na le-

to‰ní podzim workshop s názvem Industria III. ZN

Jazzclub

MultiÏánrov˘ festival pro multigeneraãní publikum
Léto je v pÛlce a s ním i festivalov˘ program r˘mafiovského jazzclubu. Ten se po-
kaÏdé v ãervnu vyloupne ze slupky komorních jazzov˘ch koncertÛ do letnû roz-
máchlé atmosféry hudebních pfiehlídek, na nichÏ se jazzman hledá tûÏko, zato je
k poslechu leccos jiného, ska, reggae, rock, hardcore, hiphop i svérázn˘ folk.
Dvanáct˘ Prestigefest, podomácku zvan˘ PrestiÏ, probíhal jinak a pfii-

tom stejnû jako v roãnících pfiedchozích. Jin˘ byl termín, jenÏ se

z konce ãervna posunul do první pÛlky ãervence (7. a 8. 7.), a jiné,

i kdyÏ ne neobvyklé bylo finanãní zaji‰tûní akce. Letos se pofiadatelé

museli obejít bez podpory Evropské unie, takÏe si zahráli ti, kter˘m

ne‰lo o honoráfi, ale skuteãnû jen o prestiÏ. Navzdory tomu se na pro-

gramu dvoudenní pfiehlídky objevilo jedenáct úãinkujících tûles.

Stejné bylo místo konání, kavárna DJ Stanley Club 13, podomácku

zvaná Tfiináctka, a pfiilehlá zahrada b˘valého kina (nyní Mûstského di-

vadla), a to navzdory Damoklovu meãi dosud platného usnesení mûst-

ského zastupitelstva o demolici objektu. Petr La‰tuvka, hlava spolku

Mûstské divadlo R˘mafiov a frontman kapely Hero, která si na PrestiÏi

rovnûÏ zahrála, publiku pfiipomnûl, Ïe bez aktivit jeho spolku by se

moÏná Prestigefest na tomto místû letos uÏ konat nemusel.

A stejná byla i atmosféra dvoudenní akce. Vzhledem k tomu, Ïe jde

o pfiehlídku multiÏánrovou, publikum bylo multigeneraãní. Úvodní

mladické kapely Silent Shadows a Agarat (na PrestiÏi poprvé) pfii‰li

podpofiit rodiãe i náctiletí vrstevníci, ostfiílené muzikanty Meclopin

Bandu pak doprovázely celé rodiny vãetnû pfied‰kolních dûtí, které ji-

stû ocenily dodrÏování protikufiáckého zákona. Meclopin Band mi-

mochodem zahrál svÛj zatím nejlep‰í koncert za dobu úãinkování na

Prestigefestu.

Foto: J. ·tolfová

Leopold „Kecal“ Ullmann Omega Styl
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Tím se místní kapely pro páteãní veãer vyãerpaly a následovali dva

hosté, ktefií v‰ak mají k R˘mafiovu solidní vztah. V opavské hardcoro-

vé kapele Social Party úãinkuje kytarista a zpûvák, jenÏ v civilu pÛ-

sobí jako r˘mafiovsk˘ uãitel, zatímco sólov˘ kytarista a zpûvák

Ladibor Danda, kter˘ dovedl první polovinu festivalu do finále, po-

chází z R˘mafiova a jako uãitel pÛsobí v Praze. Coby nefal‰ovan˘ pat-

riot v‰ak rodné mûsto pravidelnû nav‰tûvuje a jeho osobitost vtiskl do

nejedné své punkfolkové písnû.

Sobota byla o jednu kapelu del‰í a i tentokrát se v programu objevili

hosté. Hned na úvod se pfiedstavil jeden z nich – písniãkáfi Leopold

„Kecal“ Ullmann ze Sovince. Druhou ãást festivalu odstartoval jako

jedin˘ pod ‰ir˘m nebem, s kytarou (a v˘jimeãnû i s ãinelem), autor-

sk˘mi písnûmi „o lásce a pfiírodû“ a také nûkolika aforistick˘mi bás-

nûmi. Zatímco jeho kvality tkvûly právû v textech, následující kapela,

domácí Griff, by se bez textÛ dost dobfie obe‰la, protoÏe na rozdíl od

instrumentální souhry jí textafiská invence úplnû chybí.

Dvojice Omega Styl se na PrestiÏi objevuje pravidelnû a pokaÏdé pÛ-

sobí jako Ïánrové osvûÏení. Jejich hiphopová produkce se obejde bez

kytar, zato bez zmínûné invence textafiské nikoliv. Ostatnû Redy

a Mesa jsou podobnû jako Ladibor Danda autory letité a ‰iroce známé

neformální r˘mafiovské hymny. Ladibor má svÛj R˘mafiov milen˘,

Omega Ïije ve Mûstû stínÛ.

Následující dvû hodiny patfiily stálicím, ba klasikÛm místní scény – roc-

kov˘m The Hero a jejich sluÏebnû mlad‰ím kolegÛm z Key Features. Obû

kapely, které se osobou kytaristy Romana Veselého protnuly, pfiedvedly

konzistentní hudební projev, jemuÏ nelze vytknout snad nic, s v˘jimkou

oné neprody‰né konzistence, která fanou‰ky potû‰í, ale nepfiekvapí.

Závûr patfiil václavovsk˘m Demage. Na festivalu v R˘mafiovû nesmí

grindcore chybût, patfií totiÏ k tradiãním zdej‰ím ÏánrÛm, byÈ jím letos

do pfiehlídky pfiispûli jen hosté. Kdo má rád muziku, která spí‰ pfiipo-

míná pekeln˘ randál, mohl si ji ve finále Prestigefestu uÏít dosyta.

První festival je za námi, druh˘, tentokrát Ïánrovû vymezenûj‰í, pfied

námi. R˘mafiovská Skatastrofa, pfiehlídka ska a reggae na nádvofií ja-

novického zámku, se chystá na sobotu 19. srpna. ZN

Sibérija je zimní vichfiice
Pfied mûsícem bylo oficiálnû pokfitûno tfietí album r˘mafiovsko-libinské alter-
nativní kapely Sibérija. Dostalo jméno V nofie bydlí zima a jeho vítání na svût
moÏná postfiehli i nezainteresovaní díky pfiítomnosti celebritního kmotra
Milana KníÏáka v R˘mafiovû (nav‰tívil mimo jiné zdej‰í muzeum). Kromû nûj pfii-
‰li nov˘ pfiírÛstek do hudební rodiny potfiísnit ‰ampaÀsk˘m Mikolá‰ Chadima
a Vladimír „Lábus“ Drápal. Kfiest se udál v sobotu 24. ãervna bûhem koncer-
tu v sále ZU·, na nûmÏ vedle ‰Èastn˘ch otcÛ ze Sibérije zahrál i MCH Band
a Aktual Milana KníÏáka. O pfiípravu poho‰tûní pro hudební hosty kfitin se po-
staral místní azylov˘ dÛm Bethel.
V̆ bûr kmotrÛ pro nové album Sibérije má jasnou motivaci – producent

Vladimír „Lábus“ Drápal desku vydal pod svou znaãkou Guerilla

Records, která se orientuje na undergroundovou hudbu, a s obûma ne-

konformními personami souãasné kulturní scény, Chadimou

a KníÏákem, pojí ãleny Sibérije osobní i umûlecká spfiíznûnost, tvÛrãí

osobitost zarputile razící vlastní linii, mimo hlavní proud, nebo spí‰

proti nûmu a pod ním. KdyÏ ãlovûk poslouchá jejich koncert, neubrá-

ní se dojmu, Ïe jednou nohou stále vûzí v undergroundu z doby totali-

ty, s nostalgií, ale souãasnû s vûdomím, Ïe i zdánlivû svobodná poli-

stopadová spoleãnost potfiebuje podzemníky.

Sibérija svou stabilní sestavu ofiezala na nejmen‰í poãet ãlenÛ, kter˘

je‰tû kapela mÛÏe mít. Vedle Romana Karla za bicími ji tvofií kytaris-

ta Eduard âápek a saxofonista Jaroslav Klíã. Ve tfiech, pfiípadnû s nû-

jakou elektronickou v˘pomocí, je mohli bûhem posledních let vídat

náv‰tûvníci koncertÛ, festivalÛ i vernisáÏí ãi autorsk˘ch ãtení, jeÏ do-

provázeli. Za tu dobu postupnû krystalizoval repertoár pro tfietí album,

na nûÏ fanou‰ci ãekali docela dlouho (druhé album Nikdo neuteãe vy-

‰lo v roce 2010, kapela nicménû dodrÏela nahrávací rytmus, protoÏe

první CD vydala v roce 2003). Deska s pfiíznaãnû syrovû studen˘m ti-

tulem V nofie bydlí zima byla nahrána loni na jafie za pfiispûní

Vladimíra Václavka, kter˘ si v jedné skladbû zahrál na druhou kytaru.

Kromû nûj na albu hostují Mikolá‰ Chadima a Noel Louis Lambelin,

ov‰em nikoliv jako hudebníci. PropÛjãili hlas ãeskému (ã. 4) a ang-

lickému (ã. 7) Hlá‰ení. To na typicky kakofonickém hudebním poza-

dí shrnuje dva základní v˘znamy slova sibérija, pfiiãemÏ ani jeden

Foto: Marek Zoth Foto: Zdenûk Vykydal

The Hero Agarat
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z nich není zrovna lichotiv˘. Asi málokter˘ autor si na vlastní oficiál-

ní nahrávku vybere takovou definici.

Je zvykem kaÏd˘ autorsk˘ poãin krajana, kter˘ pfiesáhne meze v‰ed-

nosti a hranice regionu (coÏ se v tomto pfiípadû bezesporu odehrává), ‰i-

roce propagovat, zvlá‰È na stránkách místního tisku. V pfiípadû nového

CD Sibérije to ale tak docela nejde. Nahrávka je to skvûlá, s vnitfiní dyna-

mikou a vynikajícím zvukem (mastering mûl opût na starosti Vladimír

Dudek). Není ale

pro kaÏdého.

Jeden její poslu-

chaã prohlásil,

Ïe se vÛbec ne-

hodí k létu, spí‰

k podzimu, k to-

mu místnímu,

melancholicky

depresivnímu.

Dobr˘ postfieh,

kter˘ vystihuje

ducha téhle mu-

ziky. V létû je

totiÏ pfiíli‰ mno-

ho svûtla, stí-

ny jsou krátké,

vnûj‰í svût má jasné obrysy a navzdory ubíjejícímu vedru má ãlovûk

tendenci vnímat ho optimisticky, prostû si bezstarostnû klouzat po tom

sluncem ozáfieném povrchu. Naopak s podzimem a zimou svûtla ub˘-

vá, hmatateln˘ svût ustupuje do pozadí a ke slovu se dostává sibérija,

„zimní vichfiice, která dokáÏe napáchat velké ‰kody“. âlovûk vlivem

fyzického chladu intuitivnû vyhledává úkryt, i psychicky se nofií víc do

sebe, a má tak pfiíleÏitost proniknout do sv˘ch vnitfiních hloubek. K ta-

kov˘m meditacím je muzika na tomhle albu ideální.

Je ov‰em potfieba jisté odvahy, neboÈ hloubky b˘vají temné a nebez-

peãné. Ani album nezní zrovna vesele, spí‰ dramaticky, drásavû a tak

sugestivnû, Ïe slab‰ím povahám prospûje dávkovat si ho opatrnû. Je to

hudba krásná, jen tím ménû hezk˘m zpÛsobem. Byla by dokonal˘m ko-

mentáfiem k umûleckému filmu nebo dokumentu, nejlépe o nûjaké eko-

logické katastrofû. Má totiÏ silnou imaginativní sílu, probouzející vizu-

ální pfiedstavy. V̆ tvarn˘ aspekt je ostatnû v hudbû Sibérije pfiítomen 

trvale, pfiiãemÏ dalece pfiesahuje fakt, Ïe bubeník Roman Karel je záro-

veÀ aktivní jako malífi a grafik (návrh pfiebalu CD je opût jeho dílem).

Recenzent webu blackpoint.cz konstatoval, Ïe takovou muziku jako

Sibérija dûlá v âesku málokdo, moÏná nikdo. Její originalita je velkou

pfiedností, ale i handicapem. Hudební konzument, kter˘ hledá bezpro-

blémovou zábavu ãi zvukovou kulisu vyplÀující duchaprostou osobní

prázdnotu, ji neocení. MoÏná napoprvé odradí i hudební fajn‰mekry,

protoÏe prostû není líbivá. Bude ale pofiád dost tûch, které její temná

hloubka nepfiestane lákat. ZN

Organizace a spolky

Premiéra SvûtákÛ nadchla poãetné publikum
Po tfiech muzikálech (MuÏ z La Mancha, Noc na Karl‰tejnû, Limonádov˘ Joe)
se ochotnická divadelní spoleãnost Pradivadlo vydala cestou komediálního
Ïánru, doslova skoro hudební komedie, jak uvádí divadelní program, a na so-
botní veãer 1. ãervence pfiipravila pro své pfiíznivce inscenaci SvûtákÛ
ZdeÀka Podskalského a Vratislava BlaÏka v úpravû Jifiího Vobeckého. 
Prvoplánová komedie je po ãertech vdûãn˘ Ïánr, zvlá‰È kdyÏ se k je-

jí realizaci rozhodnou ochotníci, sál praská ve ‰vech znám˘m publi-

kem, rodinn˘mi pfiíslu‰níky a kamarády, a gagy pr‰í na diváka jako

mince z v˘herního automatu. V tomto duchu probûhla premiéra

SvûtákÛ i první repríza (20. 7.), která snad splnila oãekávání tvÛrcÛ

ochotnického spolku a podle spontánních ohlasÛ zfiejmû i publika.

Bránice nezÛstaly pfii pfiedstavení chvíli v klidu.

Po tfiech muzikálov˘ch poãinech se Pradivadlo rozhodlo jít komedi-

ální cestou. ReÏisérka Barbora Niedobová-·ínová si na pomoc pfii-

zvala profesionálního herce, dramaturga a pfiekladatele Jifiího Vobec-

kého, kter˘ scénáfi SvûtákÛ upravil do divadelní podoby a ve hfie zá-

roveÀ ztvárnil jednoho ze zedníkÛ Gustava Prouzu.

Filmoví nad‰enci si jistû vzpomenou na úspû‰nou filmovou adaptaci

SvûtákÛ (1966) v reÏii ZdeÀka Podskalského, kde hlavní role tfií ze-

dníkÛ ztvárnili Jifií Sovák, Vlastimil Brodsk˘ a Jan Libíãek a hlavní

role prostitutek Jifiina Bohdalová, Jifiina Jirásková a Iva JanÏurová.

Ve filmu si dále zahráli Jifiina ·ejbalová, Oldfiich Nov˘, Ilja Prachafi,

Vladimír Men‰ík a dal‰í.

Dûj je vlastnû velmi jednoduch˘. Trojici stavebních dûlníkÛ, Gustavu

Prouzovi (Jifií Vobeck˘), Antonínu Skopcovi (Pavel Kon‰tack˘)

a Janu Petrt˘lovi (Martin Holou‰), se zachce ochutnat radovánek vy‰-

‰í spoleãnosti. Má to háãek, jsou totiÏ obhroublí aÏ bûda, a tak se jich

ujme emeritní profesor Dvorsk˘ (Miroslav Klesnil), aby je nauãil

spoleãenskému chování, bontonu a etiketû. V tomtéÏ mûstû, jen kus

opodál, pÛsobí skupina lehk˘ch dívek, které okrádají své ‰amstry.

Jednoho dne dojde k setkání Marcely (Pavla Zieglerová), BoÏky

(Barbora Niedobová-·ínová) a Zuzany (Pavla Zieglerová ml.), vede-

n˘ch zku‰enou bordelmamá Trãkovou (Vlasta Vykrutíková), se ze-

dníky. Kdo z nich mÛÏe tu‰it, Ïe natrefili na trojici podobnû „dobfie

vy‰kolen˘ch“ lehk˘ch dam? Ústfiedním dvojicím skvûle sekundují

herci ve vedlej‰ích rolích, Jarou‰ek (Rostislav Janda), milenec (Petr

Strohalm), policista (Bronûk Koneãn˘), krejãí (Ondfiej Hanu‰)

a Martiãka (Iva Kyjáková). 

Pfiedstavení lze jen tûÏko nûco vytknout. A proã taky? Na ochotnické

pomûry jde o velmi zdafiilé dílko. TvÛrci pfiedstavení udûlali pofiádn˘

kus práce, i co se t˘ãe reÏie a choreografie. Po stránce pohybu hercÛ

‰lo o dynamické pfiedstavení, i kdyÏ první, del‰í ãást byla tûÏkopád-

nûj‰í, herecké v˘stupy vázly v torzovitosti a herci v nûkter˘ch dialo-

zích nedotahovali pointy a takzvanû se „neposlouchali“. Drobné tex-

tové v˘padky i technické zádrhele k ochotniãinû zajisté patfií. Zato

druhá, krat‰í ãást inscenace uÏ mûla náboj a umné frázování v pfie-

chodech mezi zpívan˘mi a hran˘mi pasáÏemi. Dûj ubíhal lehce a di-

váci se opravdu bavili, zvlá‰È zdafiil˘mi komediálními pfiebrepty.
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U samotné scény realizátofii vsadili na náznaky, moÏná i proto, Ïe ob-

fií pfiírodní amfiteátr jde stûÏí vyplnit harmonicky uspofiádan˘m ná-

bytkem. I kdyÏ scéna na první pohled budila dojem ryzí ochotniãiny,

á la co dÛm dal, byla dÛmyslnû rozloÏena do nûkolika organick˘ch

vrstev, kter˘mi postavy bûhem hry postupovaly. Pfii reprízách

v Mûstském divadle R˘mafiov bude scéna zajisté plnit funkci s dale-

ko vût‰í pfiesvûdãivostí.

Svûtáky napsali Podskalsk˘ s BlaÏkem jako alegorii na události

v âeskoslovensku 60. let, to se v r˘mafiovské komedii neobjevilo ani

náznakem, a je to snad i dobfie. Naã zatûÏovat diváky v dne‰ní hek-

tické dobû historickou politizací inscenace, kdyÏ se chtûjí u komedie

hlavnû bavit. Konkrétní termín druhé reprízy je zatím v jednání a bu-

de uveden na plakátech, pfiípadnû v Informaãním centru R˘mafiov. 

JiKo

Zástupci Turistick˘ch známek dekorovali znalce âR
Program janovického westernového kempu Indiana byl v sobotu 1. ãervence
doslova nabit˘. V odpoledních hodinách zde zástupci firmy Turistické známky
dekorovali za úãasti polsk˘ch kolegÛ znalce, ktefií pfiijeli ze v‰ech koutÛ âeské
republiky.
„Velmi si ceníme toho, Ïe k nám zavítali nejen znalci âeské republiky,
ale i ti, ktefií je pfiijeli ponûkolikáté podpofiit. Pro nû máme pfiiprave-
nou odmûnu ve formû speciální neprodejné turistické známky, která je
v˘razem úcty k tûm, ktefií sem jezdí opakovanû. Existuje Klub turistic-
k˘ch známek, kter˘ se postupnû profiluje ve spoleãenství velmi dobr˘ch
a republiky znal˘ch lidí. Je to kolektiv, na kter˘ jsme právem py‰ní,“ fie-

kl pfied dekorováním znalcÛ âR jednatel firmy Turistické známky, 

s. r. o., Ladislav ·ín. Se sv˘m spoleãníkem Davidem Holubem pfiedali

dvanácti turistÛm certifikát Znalce âR a zároveÀ pamûtní známku se

sklenûn˘m stfiedem. 

Jak˘ je smysl sbírání turistick˘ch známek? Hlavním cílem je pochopi-

telnû náv‰tûva turisticky zajímavého místa. Za kaÏd˘ch deset známek

obdrÏí sbûratel jednu prémiovou. V‰echny v˘roãní turistické známky

jsou doplnûny papírov˘m kuponem, takzvan˘m Ïolíkem, jímÏ je stej-

nû jako v kartách moÏné nahradit kterékoli ãíslo, ov‰em jen jedno

v kaÏdé uplatÀované desítce. Po získání padesáti prémiov˘ch známek

se stává turista Bronzov˘m sbûratelem, 100 prémiov˘ch známek jej

pasuje na Stfiíbrného sbûratele a 150 prémiov˘ch známek mu vynese ti-

tul Zlatého sbûratele. Po získání 200 prémiov˘ch známek obdrÏí di-

plom, vyznamenání a titul Znalce âR. Svou pozici v Ïebfiíãku sbûrate-

lÛ mÛÏe sledovat na internetov˘ch stránkách Turistick˘ch známek. 

Souãasn˘ celkov˘ poãet ãesk˘ch turistick˘ch, v˘roãních, zahraniãních

a prémiov˘ch známek se pomalu blíÏí k deseti tisícÛm. Obsahuje znám-

ky osmnácti evropsk˘ch státÛ, USA a Austrálie. Historicky první turis-

tická známka s vyobrazením Pradûdu byla vydána pfied ‰estnácti lety. 

Pro dekorované znalce âR byl po slavnostním aktu pfiipraven koncert

‰umperské keltrockové kapely Happy to Meet a jako bonus získali

vstup zdarma na veãerní pfiedstavení SvûtákÛ ochotnické spoleãnosti

Pradivadlo. Po pfiedstavení byla pro náv‰tûvníky divadla pfiipravena

ohÀová show v podání ‰umperské skupiny Akáda&Meãe blesky. JiKo

Vala‰ské ovce na Ovãárnû
Na Ovãárnû znovu mÛÏete potkat pasoucí se ovce. Do roku 1949 zde by-

ly samozfiejmostí. Pak ale bylo hospodafiení s nimi zru‰eno a svûte div

se, nedávno se pfii‰lo na to, Ïe unikátní jesenické kvûtenû ovce i krávy

prospívaly. Proto byla díky spolupráci mezi CHKO Jeseníky,

Agrov˘zkumem Rapotín, s. r. o., a chatou Ovãárnou zahájena v roce

2014 pastva na vybran˘ch lokalitách nad Ovãárnou.

Novû se letos do pastvy zapojily i vala‰ské ovce z Nedûlní ‰koly fieme-

sel ve Stránském. Vala‰ky jsou do tûchto tvrd˘ch podmínek mnohem

vhodnûj‰í neÏ plemena, která pÛvodnû dodal Agrov˘zkum Rapotín, pro-

toÏe se bez problémÛ dostanou do míst, kam tûÏ‰í ovce chodí nerady.

Vzniká tak vzácná souhra mezi ohroÏen˘m druhem ovce a chránûn˘m 

územím JeseníkÛ se vzácn˘mi rostlinami. Jsme na vala‰ky moc py‰ní,

protoÏe se je koneãnû podafiilo dostat do míst, kde mohou projevit svou

nezdolnost a uÏiteãnost.

Ovce jsou souãástí v˘zkumu, kter˘ zaji‰Èuje Agrov˘zkum Rapotín.

Zkoumá se vliv ovcí na pastvinu, ale i vliv pastvy na ovce. To znamená,

Ïe ovce se pfied pastvou a po skonãení pastevního období váÏí a dûlají se

jim rozbory krve. Máme tak pfiehled, jak dobfie ovce prospívají. Pro rost-

liny pastva laicky fieãeno znamená, Ïe pasením a pohybem ovcí dochází

k naru‰ování terénu, takÏe semena ohroÏen˘ch rostlin se snáze dostanou
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do pÛdy a mohou se rozmnoÏovat na rozdíl od rostlin, které je tfieba re-

dukovat, a to právû nejlépe spásáním.

Pasení ovcí v takovém území není jednoduché a v‰e musí b˘t v souladu.

V̆ zkum zahrnuje i vliv ovcí na zdroje vody a v˘sledky jsou pfiekvapují-

cí. Zdroje vody nejsou pohybem zvífiat ovlivnûny. Paradoxnû na vesni-

cích je nám chov zvífiat pomalu zakazován právû z dÛvodu moÏného

ohroÏení vody ve studních. Naopak na Ovãárnû si nikdo na chov zvífiat

nestûÏuje. Pracovníci Ovãárny jsou pro vûc nad‰eni a oveãky si oblíbili. 

Ke spolupráci spolku Stránské, z. s., (Nedûlní ‰koly fiemesel) s Ovãárnou

a následnû CHKO Jeseníky a Agrov˘zkumem Rapotín do‰lo na základû

schÛzky partnerÛ sdruÏen˘ch v Euroregionu Pradûd. Tam vznikl nápad

na zapojení vala‰sk˘ch ovcí do v˘zkumu. Proto bych ráda podûkovala

manaÏerovi Euroregionu Pradûd Ing. Bla‰kovi, kter˘ nám zprostfiedko-

val tuto zajímavou spolupráci.

Oveãky se pohybují v lokalitû mezi Ovãárnou a Petrov˘mi kameny

a upfiímnû – moc jim to tam slu‰í. AÏ pÛjdete kolem, zastavte se a podí-

vejte se nahoru. Ty rohaté jsou vala‰ky. âernû zbarvená se jmenuje

Odmocnina (pfii narození mûla sotva kilogram a nevûdûli jsme, jestli pfie-

Ïije, ale dnes uÏ je to velká sleãna). Ta bíle zbarvená je Háro‰ka a je to

uÏ zku‰ená oveãka. Fota a text: Vladimíra Kfienková

Ve stfiedu 28. ãervna jsme ovce z Agrov˘zkumu stfiíhali pfiímo na pastvinû nad Ovãárnou a s hosty chaty jsme plstili z vlny

Vrhání noÏÛ na Obroku
Ve dnech 7.–11. ãervna se v prostorách boji‰tû v Trutnovû odehráva-

lo celorepublikové setkání roverÛ a rangers (skautÛ star‰ích 15 let).

V rámci netradiãních sportÛ zde v sobotu probíhala premiérová dis-

ciplína tohoto setkání – vrhání noÏÛ, pod vedením m˘m a jednoho

z na‰ich nejlep‰ích vrhaãÛ Michala Vy‰aty z PodluÏan.

PÛvodnû byly pro tuto aktivitu vyhrazeny tfii ãasové intervaly mezi

devátou hodinou ranní a tfietí hodinou odpolední, ov‰em kvÛli 

enormnímu mnoÏství zájemcÛ, ktefií se u stanovi‰tû stfiídali, byly obû

pfiestávky vynechány a pokraãovalo se aÏ do sedmé veãer. Poté se

v‰ichni odebrali do místního amfiteátru na ukonãovací ceremoniál.

Jsme rádi, Ïe byl o vrhání noÏÛ tak obrovsk˘ zájem a doufáme, Ïe se

budeme moct zúãastnit i dal‰ích roãníkÛ. Milan Foga‰

SdruÏení obrany spotfiebitelÛ Moravy
a Slezska zmûnilo adresu

Nevíte si rady s délkou záruã-
ní doby, reklamací, podmínka-
mi odstoupení od smlouvy ãi
dal‰ími informacemi o prá-
vech spotfiebitele? ObraÈte
se na SdruÏení obrany spo-
tfiebitelÛ Moravy a Slezska, 
z. s. Nyní na nové adrese.
SOS MaS, z. s., je nezisková, nevládní a nepolitická organizace, kte-

rá se v‰emi dostupn˘mi prostfiedky snaÏí hájit práva spotfiebitelÛ, po-

skytuje základní informace o reklamaãním fiízení, o délce záruãní do-

by, o lhÛtû k vyfiízení reklamace nebo o podmínkách odstoupení od

kupní smlouvy.

Do konce ãervna sdruÏení sídlilo v centru Ostravy na Stfielniãní ulici

ã. 75/8. Z dÛvodu rekonstrukce domu a v˘povûdi z nájemní smlouvy

nájemcem – Statutárním mûstem Ostrava bylo sdruÏení nuceno pfie-

místit sídlo organizace a poradny.

Nová adresa sídla organizace a poradny v Ostravû:
SdruÏení obrany spotfiebitelÛ Moravy a Slezska, z. s.
PfiemyslovcÛ 832/50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax: 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Marcela Reichelová, pfiedsedkynû SOS MaS, z. s.
Ukázka instinktivního házení, foto: Petr Kalousek 

Z okolních obcí a mûst

Galerie U HalouzkÛ pfiivítala po roce fiezbáfie
Na pozvání Jifiího Halouzky z Pradûdovy galerie v Jifiíkovû se uskuteãnilo ve
dnech 8.–9. ãervence fiezbáfiské sympozium, kterého se zúãastnili fiezbáfii
Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
„Je tady sedm fiezbáfiÛ, dal‰í by mûli pfiijet. Na‰e setkání není jen o prá-
ci, ale pfiedev‰ím o spolupráci. KaÏd˘ má vlastní techniku, nûkdo pou-
Ïívá elektrickou frézu ãi festovní dláto, jin˘ vyfiezává ostr˘m noÏíkem po-

staviãky, které se vejdou do dlanû, dal‰í k práci potfiebuje motorovou pi-
lu a pofiádn˘ kus kmene. K vidûní jsou sochy, marionety, betlémy urãe-
né pro kostely ãi pohádkové postavy. Veãer se sejdeme u táboráku a vy-
právíme o sv˘ch záÏitcích a fiezbáfisk˘ch zku‰enostech,“ sdûlil hostitel

Jifií Halouzka, kter˘ právû míchal pro své hosty „draãí“ maso.

Náv‰tûvníci jifiíkovské galerie si mohli hotové v˘robky zakoupit a od-
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Sportovní úspûch ÏákyÀ z Dolní Moravice
Malá, ale zato velmi úspû‰ná v˘prava reprezentovala na‰i ‰kolu v okre-

sním kole Odznaku v‰estrannosti olympijsk˘ch vítûzÛ (OVOV)

v R˘mafiovû. Dne 5. kvûtna se na sportovi‰ti základní ‰koly utkali Ïáci

z jedenácti ‰kol okresu Bruntál v pûti disciplínách, které mûly provûfiit je-

jich sportovní v‰estrannost. Za úãasti olympijské vítûzky ·árky

Ka‰párkové soutûÏily dvû stovky dûtí narozen˘ch v roãnících 2002–2007

v trojskoku z místa, klicích, hodu medicinbalem, pfieskoku pfies ‰vihadlo

a volitelnû buì v bûhu na 1000 m, nebo dvouminutovém driblingu. 

Základní ‰kolu v Dolní Moravici pfiijela reprezentovat pouze tfii dûv-

ãata – ze zúãastnûn˘ch ‰kol jsme byli jednoznaãnû nejmen‰ím t˘-

mem. O to více jsme na sebe upozornili díky dvûma skvûl˘m umís-

tûním! Velká gratulace patfií vítûzce kategorie dûvãat roãníku 2005

Amálce Vinohradníkové, která si sv˘mi v˘kony zajistila pfiím˘ po-

stup do krajského kola. V̆ borná byla také Romana Riedlová, která

mezi dûvãaty roãníku 2007 vybo-

jovala krásné tfietí místo. Ani na‰e

tfietí zástupkynû Franti‰ka Rych-

líková se neztratila a umístila se

na pûkné pfiíãce. Amálka Vino-

hradníková na‰i malou ‰kolu do-

konale zviditelnila i v krajském

kole v Havífiovû, kde v obrovské

konkurenci dosáhla na skvûlé tfie-

tí místo!

V‰em tfiem dûvãatÛm gratulujeme

k pûkn˘m v˘sledkÛm a dûkujeme

Lucii Vinohradníkové za pfiípravu

Amálky pfied okresním i krajsk˘m

kolem. Mgr. Eva Holubová 
Z· Dolní Moravice

nést domÛ. A bylo opravdu z ãeho vybírat. Velkou pozornost vzbudila

práce Jaroslava Slavíka z Ostravy, kter˘ se uÏ léta vûnuje tvorbû mari-

onet. Nejvût‰í poctou podle jeho slov byla zakázka postaviãek babiãky

a dûdeãka pro loutkové divadlo v Uherském Hradi‰ti do hry Míãek
Flíãek. Dal‰í jeho dílo, 45 cm vysoká marioneta sv. Mikulá‰e vyfieza-

ná z lípy, zdobí stálou expozici francouzského kostela sv. Mikulá‰e

v Métách. ¤ezbáfi také reprezentoval âeskou republiku na mezinárod-

ní v˘stavû fiemesel v italském mûstû Bassano di Grappa.

Dal‰í fiezbáfi pfiijel do Jifiíkova z Vala‰sk˘ch Klobouk a s Jifiím

Halouzkou se zná více jak dvacet let. „Mûl jsem fiezbáfiskou ãinnost ja-
ko zamûstnání, teì se mi stala koníãkem. K fiezbafiinû jsem se dostal
pfies tesafiinu a historickou stolafiinu – restauroval jsem dobová okna
a dvefie nebo vyrábûl jejich repliky. Vyfiezávat jsem zaãal v sedmi le-
tech. Na ‰kolu se dostat bylo tenkrát tûÏké, jsem samouk. PÛvodní pro-
fesí jsem lesník a nûkdy v devadesátém roce jsem se seznámil s Jirkou
Halouzkou, kter˘ zaji‰Èoval ubytování pro potulné hajné a brigádníky
na zalesÀování. Pfii fiezbáfisk˘ch akcích na hradû Sovinci jsme na‰i
spolupráci a kamarádství prohloubili,“ sdûlil Kamil Kopfiiva. Dal‰í

fiezbáfii pfiijeli z Libiny nebo Slatinek a své umûní provozují deset, pat-

náct, ale i dvacet sedm let. K dobré pohodû bûhem sympozia hrála ná-

v‰tûvníkÛm galerie country kapela Kentaur z Bfiidliãné. JiKo

Fota: archiv Evy Holubové

Leto‰ní redakãní soutûÏ pod názvem Historie R˘mafiova obrazem
jsme zahájili v dubnovém vydání R˘mafiovského horizontu 

ã. 08/2017. V jednotliv˘ch vydáních budeme do konce kalendáfiního

roku uvefiejÀovat fotografie Bohumila ·védy z 60.–80. let, na kter˘ch

jsou vyobrazeny ulice, zákoutí, dnes jiÏ 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

redakce: R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov nebo je

mÛÏete vhodit do redakãní schránky. Poslední soutûÏní kupon ã. 15

s fotografií vyjde v RH ã. 23/2017 v pátek 15. prosince. Kupóny mÛ-

Ïete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního

ãísla pfií‰tího roku, tj. do 4. ledna 2018. Jména v˘hercÛ budou uve-

fiejnûna v prvním lednovém vydání R˘mafiovského horizontu 12. led-

na 2018. Hodnû ‰tûstí v soutûÏi pfieje redakce RH!

Historie R˘mafiova obrazem

SoutûÏ

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 7
Jméno a pfiíjmení  ......................................................................

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

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

✃
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MùSTO B¤IDLIâNÁ
Mûstsk˘ úfiad

NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná, tel.: 554 773 543, 733 602 140, e-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz

Tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná vydává v souladu se zákonem 312/2002 Sb., 

o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení 
na pozici referenta/referentky odboru v˘stavby – stavebního úfiadu

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad Bfiidliãná, NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná

Pfiedpokládan˘ nástup: 01.09.2017, nebo dohodou

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Pracovní úvazek: 1,0

Platové zafiazení: 9. 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

Nabízíme: 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 o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

Dal‰í poÏadavky:
• poÏadované vzdûlání – stfiední odborné v oboru stavebnictví,
• základní orientace v právních pfiedpisech t˘kajících se pracovního zafiazení – v zákonû ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-

vebním fiádu (stavebním zákonû), a jeho provádûcích pfiedpisech, zákonû ã. 500/2004 Sb., správním fiádu, a zákonû ã. 128/2000 Sb.,

o obcích,

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování,

• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování právních pfiedpisÛ, 

• organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• zaji‰Èování v˘konu státní správy na úseku stavebního úfiadu,

• odborné zpracování rozhodnutí a opatfiení podle zákona ã. 183/2006 Sb. v platném znûní a jejich provádûcích pfiedpisÛ,

• zpracování podkladÛ pro vefiejné zakázky a dotace, pfiíprava v˘bûrov˘ch fiízení,

• vedení kompletní agendy na úseku ochrany pfiírody a krajiny podle zákona ã. 114/1992 Sb. – povolování kácení dfievin rostoucích

mimo les, ochrana ovzdu‰í,

• v˘kon silniãního správního úfiadu ve vûcech místních komunikací a vefiejnû pfiístupn˘ch úãelov˘ch komunikací podle zákona 

ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona ã. 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 k pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,

• datum a podpis uchazeãe.

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

bûrového fiízení,

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

dan˘ 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 uveìte kontaktní údaje: telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu Bfiidliãná, NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji do

18.08.2017

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 18.08.2017 do 09:30

Pfiípadné dotazy zodpoví Ing. Jana Pa‰tûková, tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná, telefon: 554 773 543, 733 602 140.

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. 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 osob-

ními údaji. Po skonãení v˘bûrového fiízení budou uchazeãÛm písemné materiály poskytnuté k v˘bûrovému fiízení vráceny.

Ing. Jana Pa‰tûková, tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná, v. r.
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Franz Richter 
Lidé mají jak známo rÛzné temperamen-
ty, které se po poÏití lihovin projevují rÛz-
n˘mi podivn˘mi zpÛsoby.
Do první skupiny náleÏí cholerické pova-
hy. Jsou velmi prchlivé a vznûtlivé, rozãílí
je kaÏdé slovo, a pak nadávají, rvou se,
tropí v˘trÏnosti, tluãou kolem sebe a pfii-
tom ãasto zpÛsobí mnoho zlého. – 
Do druhé skupiny patfií nepochybnû
sangvinici. Ti se stávají v podnapilém sta-
vu vesel˘mi – zpívají a hvízdají, dokud
koneãnû neusnou. – 
Tfietí skupinu tvofií melancholici. Ti jsou
v opojení ti‰í a mlãenliví – takzvaní ti‰í pi-
jáci – a pfiejí si mít jen klid. –
Koneãnû ãtvrtou skupinou jsou flegmati-
ci, ktefií obyãejnû hodnû snesou. KdyÏ
jsou podnapilí, jsou velmi hovorní, vy-
právûjí veselé anekdoty, mírumilovnû ba-
ví sebe i spoleãnost a pfiedstavují tak zná-
mé „dobré spoleãníky“. Takov˘ byl ná‰
Franz Richter. – 
Vzal si za manÏelku jedinou dceru tru-
hláfiského mistra Kittela, vlastnil pûkn˘
dÛm v Neugasse,1 za mého mládí zna-
menitû provozoval svÛj obchod (fieznic-
tví2) – zvykl si v‰ak na pití kofialky, protoÏe
kvÛli obchodu musel dennû nav‰tûvovat
hostince, coÏ se mu pak stalo osudn˘m.3

V tomto zniãujícím stavu zanedbával svÛj
obchod stejnû jako hospodafiení a ãa-
sem musel jedno za druh˘m prodat, tak-
Ïe se do úzk˘ch dostala i jeho poãetná
rodina, kterou bylo tfieba vychovávat a Ïi-
vit. – Tak to ‰lo s mil˘m Franzem Richte-
rem rok od roku z kopce, aÏ nakonec
nemûl nic a musel dûlat droÏkáfie.4

Jeho bratr, lékafi Richter, a obzvlá‰tû je-
ho Ïena ve spolku s ostatními Ïensk˘-
mi a také vlastní Ïena Franze Richtera,
jeÏ mûla dobrou vyfiídilku, mu brzy za-

ãali jeho prostopá‰né hospodafiení vy-
ãítat. Jednou ho to nevítané napomí-
nání tak rozzufiilo, Ïe fiekl: „Vy zlí ìáb-
li, brzo vás odvezu do pekla – protoÏe
si se sv˘mi zl˘mi hubami nic jiného ne-
zaslouÏíte!“ – – –
Svou manÏelku chtûl posadit dopfiedu na
kozlík, za ni paní Jordanovou, svou ‰va-
grovou, paní Bergerovou, Höllebran-
dovou, paní Haagovou a ta sedmá, co
by musela nastoupit dozadu, mi vypadla
z pamûti, a s tímto nákladem – sedmi zl˘-
mi Ïensk˘mi, jeÏ ho tak ãasto hnûvaly,
chtûl jet do pekla! – – 
Pozdûji mu uhynul i kÛÀ,5 a protoÏe si
uÏ dal‰ího nemohl dovolit, musel jít dû-
lat nádeníka a jeho Ïena musela domÛ
nosit dfievo na podpal ze vzdáleného
lesa.
Tu se jednou pfiihodilo, Ïe jsem byl
se sv˘m mlad‰ím synem zamûstnán na
stráleckém poli, a kdyÏ jsme skonãili, ‰li
jsme kolem Annina pramene6 domÛ.
KdyÏ jsme dorazili k polní cestû, spatfiili
jsme na okraji odpoãívat Ïenu s nákla-
dem dfiíví. Vypadala velmi zbûdovanû,
skoro v mdlobách. – V obliãeji byla bledá
a ztrápená, po tûle vyhublá a zuboÏená.
Zastavili jsme se u ní, a kdyÏ se trochu
vzpamatovala, zeptal jsem se, co jí je?
Nato mi odpovûdûla, Ïe se jí najednou
udûlalo moc ‰patnû a Ïe se cítí velmi ne-
mocná – jen s námahou si sundala otep
dfiíví ze zad. Pomohl jsem jí pfiitom a na-
bídl jí, Ïe já a mÛj syn odneseme to dfie-
vo k mûstu a ona má jít nalehko s námi
a trochu se zotavit.
Vzal jsem si proto ty nejtûÏ‰í kusy dfieva
na rameno a svému synu Ferdinandovi
jsem na záda pfiivázal zbylé bfiímû, a tak
jsme pomalu ‰li kupfiedu smûrem k mûs-
tu, zatímco se ta nemocná Ïena, nejspí‰

je‰tû k tomu docela vyhladovûlá, potáce-
la za námi.
KdyÏ jsme dorazili ke stezce Badersteig7

pfied mûstem, sloÏili jsme dfievo tam, kde
si ho mohla nechat vyzvednout. Popfiáli
jsme jí brzké uzdravení a odporouãeli se,
aniÏ bychom vûdûli, kdo je.
Rok nato, jako kaÏdoroãnû za pûkného
poãasí, nav‰tívilo Annin pramen mnoho
milovníkÛ pfiírody a já jsem byl jako vÏdy
u toho. Jak jsem tak sedûl na zeleném
kraji cesty, kde rok pfiedtím sedûla ta ne-
mocná Ïena, pfiem˘‰lel jsem o v‰eliãem
a pozoroval skupinky lidí, které se utábo-
fiily na svahu u toho dobrého pramene,
spatfiil jsem pfiicházet Franze Richtera
s jeho Ïenou. KdyÏ se ke mnû pfiiblíÏili,
Ïena pravila: „Podívej, to je ten pfiítel,
kter˘ mi loni se sv˘m chlapcem pomohl
odnést domÛ tûÏké dfiíví, právû v nouzi
nejvût‰í, kdyÏ jsem byla na smrt nemoc-
ná a uÏ jsem nemohla dál!“
My jsme se zkrátka navzájem neznali. –
Franz Richter mi samozfiejmû za tu pfiá-
telskou sluÏbu srdeãnû podûkoval a po-
znamenal, Ïe pofiád dumal nad tím, kdo
asi byl ten lidumil, kter˘ jeho nemocné
Ïenû odnesl tûÏké dfiíví domÛ. – Odvûtil
jsem, Ïe to nestojí za fieã, Ïe jsem jen spl-
nil prostou lidskou povinnost. – Od té
chvíle byl Franz Richter ke mnû vÏdy vel-
mi pfiátelsk˘, a kdyÏ jsem v dobû skliznû
potfieboval Ïence, mohl jsem najisto po-
ãítat, Ïe ke mnû pfiijde, pfiestoÏe jinak by-
lo pomocné síly tûÏké sehnat.
Stále mi projevoval svou vdûãnost a já
jsem musel pouze litovat, Ïe se tomu
kdysi zámoÏnému muÏi vede tak ‰patnû.
Av‰ak zde se bohuÏel jen potvrzuje prav-
da, Ïe ne‰Èastná náklonnost k alkoholu
uÏ mnoho lidí uãinila chud˘mi a ne‰Èast-
n˘mi. Pamatujte si to v‰ichni!

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 Neugasse, nynûj‰í Havlíãkova ulice. Pozn. red.
2 Pfiehezká Ïivnost! – 
3 KdyÏ uÏ ho jeho neblahá Ïivnost hnala do jedov˘ch ch˘‰í, nemusel vÛbec za pití platit, neboÈ se v kaÏdé takové hanebné

chatrãi najde dost soucitn˘ch du‰í, které tuto laskavost se sebezapfiením pfievezmou. Ná‰ vydavatel musí zrovna tak kvÛli
své Ïivnosti, nejhor‰í ze v‰ech (pivovarnictví), nav‰tûvovat velmi mnoho hostincÛ, je‰tû ho ale nikdo nepfiimûl pít jed – ten
vÏdy s potû‰ením objednal hostinsk˘ nebo nûkdo jin˘. Navzdory v‰em obchodním stykÛm vydavatel uÏ patnáct let nepoÏil
ani kapku alkoholu a zÛstal, díky Bohu, také v tomto „pozemském pekle“ stfiízliv˘, v plném slova smyslu! – V‰echno jde, kdyÏ
se chce, ãlovûk musí chtít b˘t ãlovûkem, a ne nefiestn˘m bezejmenn˘m stvofiením, protoÏe ani „ãlovûk“, ani zvífie nepije 
alkoholické nápoje.

4 Ubozí konû byli nejspí‰ k politování pod rukama opilého profesionálního zabijáka! – –
5 To asi není Ïádn˘ div pfii tak krutém zacházení, kterému byl údajnû vystaven a jemuÏ nakonec podlehl. D. H.
6 Annaquelle, oblíbené v˘letní místo poblíÏ R˘mafiova ve smûru na Strálek. Pozn. red.
7 Badersteig, uÏ neexistující stezka z dne‰ní Pivovarské ulice k autobusovému nádraÏí v místech garáÏí za poliklinikou. Pozn. red.
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Z historie

V˘zkum lokality BurgetÛv statek
Zesílení pÛvodní hradby

Jistû nikoli bez dÛvodu do‰lo k dal‰ím zmûnám opevnûní mûsta

v prÛbûhu 1. poloviny 14. století. Doba byla chaotická, Jan

Lucembursk˘, král voják a diplomat, ãelil nejen domácí opozici, ale

také útokÛm sousedních státÛ nebo pfiedpokládan˘m problémÛm

s nimi, z nichÏ nejeden zdûdil po sv˘ch pfiedchÛdcích. Zasahoval i do

sporÛ o císafiskou korunu a za úãinnou pomoc Ludvíku Bavorovi ve

vítûzné bitvû u Mühldorfu na Innu (1322) získal od ¤í‰e natrvalo

Chebsko. PoraÏení Habsburkové museli králi vydat listiny, o nûÏ od

Rudolfa opírali své nároky na vládu v âechách, a roku 1326

Moravskému markrabství vrátit Znojmo, Bfieclav a Podivín. V zimû

roku 1327 se král vydal na taÏení do Polska, s nímÏ mûl spory o krá-

lovskou korunu. Roku 1335 byl uznán JanÛv úchvat a vedlej‰í zemí

âeského království se nadlouho stala hornoslezská i dolnoslezská

kníÏectví vedlej‰ích vûtví PiastovcÛ. Pfii v‰ech stfietech se na celém

území Moravy pohybovala domácí ãi nepfiátelská vojska vãetnû do-

mácích stoupencÛ obou stran. Postavení R˘mafiova na zemské hrani-

ci (totoÏné s v˘chodní hranicí b˘valého r˘mafiovského okresu do ro-

ku 1953) bylo obzvlá‰È oÏehavé. Pfii vpádu nepfiátel nemohly jednot-

livé obce ãekat pomoc od panovníka, kter˘ byl zamûstnán jinde,

a musely se postarat o svou bezpeãnost samy. Teprve 1334 se ujal na-

‰í zemû JanÛv syn Karel jako markrabû moravsk˘. Poprvé od konce

13. století zajistil dlouhé období klidu, takÏe dal‰í vylep‰ování pev-

nostního systému v R˘mafiovû ztratilo na ãas smysl. Období ohroÏe-

ní, a tím téÏ dobu úpravy mûstsk˘ch fortifikaci, lze tedy klást mezi

roky 1322–1333. 

V tfietí fázi tak byla zeì vnû zesílena o 0,47–0,52 m, takÏe její síla ny-

ní dosahovala prÛmûrné ‰ífiky kolem 1,50 m. Objevila se nekvalitnû

kladená a nepfiíli‰ stabilní pfiístavba k vnûj‰ímu líci zdi, na níÏ lze po-

zorovat známky spûchu pfii instalaci. Pfiístavba nebyla s tûlesem star‰í

kamenné zdi nijak vázána, ale pfiistavûna na spáru z amorfního lomo-

vého i sbíraného kamene vãetnû vodou obit˘ch a krajnû nevhodn˘ch

hladk˘ch kfiemenn˘ch valounÛ rÛzné velikosti (aÏ 0,50 x 0,30 m) nej-

spí‰ z fieãi‰tû Podolského potoka. Konstrukce pfiistavûné ãásti zdi se 

uÏitou technikou nijak neli‰í od pfiedchozí, zatímco v‰ak pfii stavbû

pÛvodní hradby kladli její prvky velmi peãlivû a uváÏenû a její nero-

zebrané torzo je dodnes v dobrém stavu, pfiístavba je nesrovnatelnû

hor‰í a ménû funkãní. Zevní líc je nesourodou kombinací vût‰ích ka-

menÛ pojen˘ch Ïlutou jílovicí v ãele a za nû (mezi nov˘ líc a pÛvod-

ní zeì) jsou nasypány drobnûj‰í kameny promísené hlínou. Pfied no-

vou zdí vznikla proti sesouvání úzká berma (rovn˘ prostor). Zdá se

v‰ak, Ïe k zesílení pÛvodní hradby

nedo‰lo v celém jejím prÛbûhu,

pfiedev‰ím v‰ak se hradba zesilo-

vala v blízkosti brány a dál asi jen

na nûkolika dal‰ích místech (viz

linii fortifikace pod dolní ãástí

Husovy ulice), kde se nejspí‰ po-

ãítalo s vût‰ím ohroÏením. Je téÏ

moÏné, Ïe úpravy nemusely b˘t

dokonãeny. Zásek pro roz‰ífiení

hradby se nûkde objevuje v˘‰e,

neÏ byla pata stávající zdi, na ji-

n˘ch místech níÏ a na nûj se opût

bez zahloubení kladla ménû kva-

litní pfiístavba v prÛbûhu 1. tfietiny

14. století. Existenci zesílené zdi

datuje vrstva usazená se splachy

na vnûj‰í stranû zdi. Obsahuje kro-

mû vyspûl˘ch fiímsovit˘ch okrajÛ i dal‰í prvky typické pro uvedené

období rozvoje keramiky, jak ji známe z okolních lokalit. 

Vrstvy z doby zesílení zdi uÏ doprovázejí vedle pfieÏívající star‰í ke-

ramiky pfiedev‰ím vyspûlé fiímsovité okraje, dvojbfiitá, trojbfiitá ãi

límcová okruÏí, pfiehrnuté okraje i zvoncovité poklice. Dominuje

svûtlá keramika, dva druhy nastupujících mis s vnû vodorovnû vyta-

Ïen˘mi okraji a oxidaãnû vypalované nebo redukãnû pálené ‰edé

hmoty s jednoduch˘mi zesílen˘mi okraji. Objevují se dovnitfi lome-

né okraje dÏbánÛ a konvic ãi zlomky uvnitfi polévan˘ch tfiínoÏek

a velmi vzácnû téÏ exkluzivní bûlostné tenkostûnné misky a hrníãky

z kaolinitické hmoty s ãervenû malovan˘m dekorem (od síly skofiáp-

ky slepiãího vejce po 1–2 mm), coÏ odpovídá stylu 1. poloviny 

14. století (viz Hrádek, Strálek). Pfievládá invenãní zboÏí rozmani-

t˘ch originálních tvarÛ z doby krásné severomoravské keramiky.

Teprve v 2. polovinû téhoÏ století zaãal dekor smûfiovat k vût‰í jed-

noduchosti a v˘razné úãelnosti a stfiedomorav‰tí hrnãífii vozili na

Hrnec s vytlaãen˘mi úchytkami (BurgetÛv statek, 14. stol.)
NiÏ‰í ãást zdi vlevo je pfiístavbou k vy‰‰í pÛvodní kamenné hradbû
vpravo

Pfiístavba venkovní ãásti obranné zdi na spáru vedle brány Detail pfiedchozího snímku
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mûstsk˘ trh soubory nádob nápadnû uni-

formních tvarÛ. Bronzolitcova Ïena nakupo-

vala na nedalekém rynku hrnãífiské zboÏí si-

ce prosté, av‰ak úãelné: bohuÏel ponûkud

tûÏké, ale zato pevné mohelnické tuhové

lo‰tické hrnce v‰ech velikostí s hnûdofialo-

v˘m slinut˘m povrchem, pokryt˘m bublin-

kami a vyvfielinami. Jen proslulé lo‰tické

poháry chybûly, byly pfiíli‰ drahé.

âást mûstské hradby lze tedy rekonstruovat

díky zkoumanému prostoru a sledování v˘-

kopÛ (13.–15. stol.). Její prÛbûh, ale i chátrá-

ní pfiibliÏují vzácná vyobrazení ãi mapy.

Dal‰ím pásmem fortifikace byl pfiíkop oddû-

lující Hrádek a navazující na mûstsk˘ pfiíkop

pokraãující od jihu k severu, z vût‰í ãásti

ukryt˘ pod zásypy, na nichÏ bûÏí Havlíãkova

a ãást Pivovarské ulice (‰ífie 16 m a hloubky

4–4,5 m). Pfiíkop pfietíná ‰íji, odkud se do

mûsta vstupovalo po dfievûném mostku

a Horní branou. Opevnûní téÏ uÏívalo pfií-

rodních pfiekáÏek, hlubokého moãálu na jihu

a jihov˘chodû. Zbytky pfiíkopu jsme zjistili

pod v˘chodní i západní ãástí Pivovarské uli-

ce do hloubky 2 m. Vnitfiní hrana pfiíkopu

byla donedávna patrná na dvofie domu 7/105.

V̆ znamnou pfiekáÏku pfiípadnému útoku

z nivy Podolského potoka poskytoval vy-

sok˘ prudk˘ svah na severu, kter˘ strmû

upadá k Dolnímu pfiedmûstí.

Mgr. Jifií Karel, fota: archiv autora
(Válka, J.: Stfiedovûká Morava, díl 1,
Vlastivûda moravská, sv. 5, Brno 1991;
Dûjiny âsl. v datech, Praha 1986; Karel,
J.: Nálezové zprávy (1989–1991) o v˘-
zkumu lokality BurgetÛv statek
v R˘mafiovû, R˘mafiov 1990, 1991, 1994;
Go‰, V. – Karel, J.: Stfiedovûké opevnûní
mûsta R˘mafiova, Vlastivûdn˘ vûstník mo-
ravsk˘ XLIX/2, Brno 1997; TíÏ: Mûstsk˘
hrad v R˘mafiovû ve 13.–15. století,
Stfiední Morava 15, Olomouc 1997; TíÏ:
Tvrz v R˘mafiovû, Archaeologia historica,
17/92, Ústí nad Labem, Brno 1992;
Hlubek, L.: R˘mafiov (okr. Bruntál),
Stfiedovûk a novovûk, Pfiehled v˘zkumÛ
50, Brno 2009; T˘Ï: Pfiíspûvek k opevnû-
ní mûsta R˘mafiova, StM, sv. 35, Olomouc
2013; Karel J. – KiecoÀ, M.:
Archeologick˘ v˘zkum námûstí Míru
a Radniãní ulice v R˘mafiovû, âSZM,
LXIV/2015.)

Zji‰tûn˘ prÛbûh kamenné hradby a pásÛ lehãího opevnûní
v R˘mafiovû (1 zkoumaná lokalita s Hrádeckou bránou, 2 zbytky zdí
ve stavebních v˘kopech, 3 prudk˘ svah pod kostelem, 4 dochovan˘ pi-
lífi, 5 pfiíkop, 6 oddûlen˘ pfiíkop) 

R˘mafiov 1693 (M. E. Schmidt) se zbytky hradeb a branami: A radni-
ce, B dûkansk˘ kostel sv. archandûla Michaela, C dûkanství, E Horní
brána, F Dolní brána, G mûstsk˘ ‰pitál s kaplí sv. Josefa, H nov˘
hfibitov, K Vysok˘ dÛm (rezidence EderÛ), I pfiedmûstí (vût‰í vpravo
Dolní, men‰í vpravo Horní), L Vestenhof a vedle ml˘n, M kaple
Nav‰tívení Panny Marie, N hutû

V‰udypfiítomné stfiedovûké pfiesleny

Rekonstruovan˘ rendlík (miska) s uchopovací tule-
jí, uvnitfi Ïlutavá olovnatá glazura

Akce hradu Sovince

ZA âEST A KRÁLE – 29. a 30. ãervence
Sovinec v temné dobû války tfiicetileté

Dob˘vání hradu s bitvou

Kaskadérské grotesky a pfiestfielky pfii obléhání hradu

POSLEDNÍ VZDOR – 5. a 6. srpna
Akce vûnovaná nejen tfiicetileté válce

Vystoupení mu‰ket˘rské jednotky, ‰ermífiÛ, divadelníkÛ a taneãnic

Komentované prohlídky hradu s prÛvodcem

Lukostfielecké umûní

HODOKVAS RYTÍ¤E KOBYLKY
12. a 13. srpna

Tradiãní historicko-fiemesln˘ jarmark
Ukázky starodávn˘ch fiemesel

Oblíbené ‰ermífiské a divadelní pfiíbûhy

P¤ÍZRAK Z TEMNÉ VùÎE – 19. a 20. srpna 
Îivot a etiketa pfii námluvách na stfiedovûkém hradû

V sobotu 19. srpna od 17:30 veãerní program Noc démonÛ 

– hororov˘ pfiíbûh zakonãen˘ jedineãnou ohÀovou show

ZÁHADA PROKLETÉ TRUHLY
26. a 27. srpna

Festival práva útrpného
Lapkové a kati pfii práci na loupeÏnické stezce

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

Zajímavé propojení maleb na sklo a fotografií

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

Pû‰í trasy R˘mafiovské padesátky 2017
Trasa 5 km:
Start u SVâ R˘mafiov, smûrem k vlakovému nádraÏí, pfied nádraÏím

vlevo pfies hfii‰tû Jiskry R˘mafiov, pak ulicí Vrchlického ke hfibitovu,

kolem kapliãky po chodníku Opavskou ulicí k Penny marketu. Odtud

po cyklostezce do areálu westernové ‰koly v Janovicích. 

Trasa 15 km:
Start u SVâ R˘mafiov, od rozcestníku na námûstí Míru po modré

znaãce, po Vychodilovû stezce, pfies Ondfiejov – Ondfiejovsk˘ potok 

– U Vãelína – Hornomûstská zatáãka, zde vlevo a po cca 1 km na ho-

rizontu vpravo do Nového Pole, k janovickému zámku a odtud do 

areálu westernové ‰koly v Janovicích.

Trasa 25 km:
Start u SVâ R˘mafiov, od rozcestníku na námûstí Míru po ãervené

znaãce k zámku Janovice, po Ïluté znaãce smûr na Nové Pole, pfied

obcí vpravo lipovou alejí, janovick˘m lesem na Kamennou horu, od-

tud po vlastním znaãení pfies Ferdinandov do Dobfieãova,

z Dobfieãova po ãervené znaãce pfies Tvrdkov na Re‰ovské vodopá-

dy, od vodopádÛ po zelené znaãce do Skal, obcí smûr na R˘mafiov

a po cca 400 m vlevo neznaãenou polní cestou do Nového Pole,

k zámku Janovice a do areálu westernové ‰koly v Janovicích.

Trasa 35 km:
Start u SVâ R˘mafiov, od rozcestníku na námûstí Míru po ãervené

znaãce do Janovic – Stará Ves, pila – Alfrédka – Jelení studánka, vle-

vo po zelené znaãce k lokalitû Nad Skfiítkem, dále vlevo po ãervené

znaãce ke Îlutému potoku – Hubert – U ·karedé jedle, odtud po ze-

lené znaãce k bodu Pod V̆ hledy, dále po neznaãené cestû do Janovic

k zámku a do areálu westernové ‰koly v Janovicích.

Trasa 50 km:
Start u SVâ R˘mafiov, od rozcestníku na námûstí Míru po ãervené

znaãce do Janovic – Stará Ves, pila – Alfrédka – Jelení studánka, vle-

vo po zelené znaãce k motorestu Skfiítek, odtud stále po zelené znaã-

ce pfies Krtinec na Hvûzdu, z Hvûzdy vlevo po ãervené znaãce na

Rab‰tejn, restaurace – Bedfiichov, pila – Dobfieãov – Tvrdkov –

Re‰ovské vodopády. Od vodopádÛ po zelené znaãce do Skal a smû-

rem na R˘mafiov. Po cca 400 m za obcí na horizontu odboãit vlevo po

neznaãené polní cestû do Nového Pole. Projít obcí k janovickému

zámku a odtud do areálu westernové ‰koly v Janovicích.

KaÏd˘ úãastník jde na vlastní nebezpeãí. V cíli jste oãekáváni nejpo-

zdûji v 18:00. Pokud byste z váÏn˘ch dÛvodÛ nemohli do cíle v uve-

denou dobu dojít, oznamte to na tel. 731 811 064 nebo 737 110 253.
Na tato ãísla mÛÏete také volat v pfiípadû zdravotních obtíÏí.

Jdûte po znaãené trase, pfii míjení dobytãích pastvin nevstupujte
za ohradníky!!!
Na kontrole vám ve startovacím prÛkazu potvrdí prÛchod.

Dobrou pohodu na cestû pfieje KâT R˘mafiov

Cyklotrasy R˘mafiovské padesátky 2017
Po dûtsk˘ch hfii‰tích – 5 km:
Trasa vede od dûtského hfii‰tû na Hornomûstské ulici pfies zahradu Hedvy

k hfii‰ti u zámku Janovice. Cíl je ve Westernové ‰kole v Janovicích.

Trasa 10 km:
Trasa vede z R˘mafiova pfies hornomûstskou zatáãku do Skal, kde od-

boãí doprava na cyklostezku 6143 a pokraãuje pfies Stfiíbrné Hory

a Nové Pole do Westernové ‰koly v Janovicích.

Trasa 20 km:
Dvacetikilometrová trasa vede z R˘mafiova pfies Harrachov po cyk-

lostezce 553 do Dolní Moravice. V Dolní Moravici odboãí doprava,

napojí se na cyklostezku 6142 a pokraãuje ve smûru na Kod˘tkov.

Protne hlavní silnici ã. 11 a vede na kfiiÏovatku v Kod˘tkovû, kde od-

boãí doprava a pokraãuje po silnici 370 pfies Jamartice a R˘mafiov do

Westernové ‰koly v Janovicích.

Stfiední trasa – 45 km:
Stfiední trasa vede z R˘mafiova pfies Harrachov po cyklostezce 553, po-

kraãuje do Dolní Moravice, kde pfietne kfiiÏovatku a po hlavní cestû

smûrem na Malou Morávku odboãí k Lesním ml˘nÛm. Pokraãuje po

cyklostezce 6161 na Horní Václavov a na konec Dolního Václavova.

Zhruba po 1,5 km narazí na rozcestí, kde pokraãuje po vyznaãené cyk-

lostezce 6161 aÏ k Val‰ovu, zde se napojí na cyklostezku 6142 a po ní

vede dál na Bfiidliãnou. V Bfiidliãné odboãí doleva na Vajglov,

Albrechtice u R˘mafiova a R˘mafiov do Westernové ‰koly v Janovicích.

Dlouhá trasa – 60 km:
Nejdel‰í trasa vede z R˘mafiova pfies Harrachov po cyklostezce 553,

pokraãuje do Dolní Moravice, pfies kfiiÏovatku a po hlavní cestû smû-

rem na Malou Morávku, odboãí k Lesním ml˘nÛm a dále po cyklo-

stezce 6161 na Horní Václavov, na konec Dolního Václavova, kde

cyklostezka 6161 pokraãuje. Zhruba po 1,5 km narazí na rozcestí, kde

odboãí doleva po zpevnûné cestû na Uhlífisk˘ vrch (bude oznaãeno ãer-

ven˘mi fáborky). Z Uhlífiského vrchu pokraãuje na Moravskoslezsk˘

Koãov, kde se napojí na cyklostezku 6029 ve smûru na Val‰ov. Na kon-

ci Val‰ova odboãí doleva a napojí se na cyklostezku 6142 pfies Novou

PláÀ. Cca 2 km za Novou Plání odboãí na cyklostezku 6148 ve smûru

na Lomnici a po dal‰ích asi 2 km odboãí doprava na cyklostezku 6146,

která vede pfies Lomnici a RyÏovi‰tû aÏ do Vajglova. Ve Vajglovû od-

boãí doleva a po silnici 440 pokraãuje pfies Albrechtice u R˘mafiova

a R˘mafiov do Westernové ‰koly v Janovicích.
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Vydafien˘ autokrosov˘ závod
V sobotu 8. ãervence probûhl ãtvrt˘ díl autokrosového seriálu

R˘mafiovského poháru 2017. Na start závodu se postavilo 22 jezdcÛ.

Nûktefií jezdci byli jiÏ na dovolené, pfiesto byla úãast dobrá.

V divizi N do 1 400 ccm startoval i 67let˘ Josef Kaláb, nejstar‰í závod-

ník tohoto dílu. ·koda Ïe mu auto odmítlo poslu‰nost, a tak do finále ne-

nastoupil. V základních jízdách si nevedl vÛbec ‰patnû. Kvalitu v této

divizi ukázal r˘mafiovsk˘ Ale‰ Tich˘, kter˘ se perfektním v˘konem do-

stal na stupnû vítûzÛ. Divize ·koda byla tradiãnû kvalitnû obsazena, pfii-

nesla hezkou podívanou a úspûch rodinû ·mídov˘ch z âeské Tfiebové.

Ve finále se potkal otec synem. V divizi D1 je úãast jezdcÛ minimální,

pfiesto si udrÏuje kvalitu, a divize D2 slibovala kvalitní podívanou, coÏ

se potvrdilo. Byl to boj od první aÏ po finálovou jízdu. Otec a syn

Cimingové z De‰tného si nedali ani kousek dráhy zadarmo. Dobfie jim

sekundoval r˘mafiovsk˘ Stanislav Salek. SmÛlu mûl tentokrát ‰tûpán-

kovsk˘ Martin Harasim, kter˘ patfií ke ‰piãce v této divizi. Do finále

ov‰em nastoupil s porouchan˘m vozem a po polovinû musel odstoupit.

V˘sledky:

Divize ·koda:
1. místo: Miroslav ·míd – âeská Tfiebová

2. místo: Rudolf ·míd – âeská Tfiebová

3. místo: Luká‰ Kvapil – Val‰ov

Divize N do 1 400:
1. místo: Zdenûk âech – âeská Tfiebová

2. místo: Ale‰ Tich˘ – R˘mafiov

3. místo: Zdenûk Hnátnick˘ – Vamberk

Divize D1 do 1 400:
1. místo: Franti‰ek Zachara – Horní Mûsto

2. místo: Dominik Kfiistek – Uniãov

(Divizi dokonãili pouze tito dva jezdci.)

Divize D2 nad 1 400:
1. místo: Václav Ciminga j. – De‰tné

2. místo: Stanislav Salek – R˘mafiov

3. místo: Václav Ciminga s. – De‰tné

Chci podûkovat v‰em jezdcÛm za kvalitní v˘kony, pofiadatelÛm

a hlavnû na‰im vûrn˘m divákÛm a pfiíznivcÛm. Pát˘ díl seriálu se 

odehraje 12. srpna v autokrosovém areálu pod firmou Styrotrade

v R˘mafiovû. Jan Dohnal, fota: Miroslav ·koda

Mlad‰í pfiípravka ukonãila fotbalovou sezónu 2016/17
Mlad‰í pfiípravka ukonãila fotbalovou sezónu roãníku 2016/17. Tento rok byl
pro nás poslední, v pfií‰tí sezónû se cel˘ t˘m pfiesouvá o kategorii v˘‰ do star-
‰í pfiípravky.
ZároveÀ to byl rok velice nároãn˘, protoÏe jsme se bûhem zimy zúãast-

nili dvanácti halov˘ch turnajÛ, na kter˘ch jsme si nevedli vÛbec ‰patnû.

Dá se fiíct, Ïe jsme deset mûsícÛ jeli bez pfiestávky. Na klucích to bylo ke

konci sezóny znát a právem si zaslouÏí del‰í odpoãinek k naãerpání sil.

Celkovû jsme se umístili na druhém místû za velice ‰ikovn˘m t˘mem

Slavoje Bruntál roãníku 09, kter˘ vede b˘val˘ dlouholet˘ kapitán Jiskry

R˘mafiov Pavel Orság. Koneãné skóre bylo 381:61 se dvûma prohrami

a jednou remízou. Zvlá‰tû druhá pÛlka sezóny byla pro nás velice ús-

pû‰ná, protoÏe jsme neprohráli a pouze jednou remizovali, a to v po-

sledním utkání v Krnovû. 

ZápasÛ se zúãastnili: Miroslav Mu‰álek, Michal Kubík, David Tomíãek, Jan

Mihál, Martin Vavfiiãka, Radim Pfiecechtûl, Tomá‰ Vychodil, Petr Hance,

Miroslav Tomão, Robert Casciani, Ludûk ·imko a Alexandr Pytlíãek.

Musím vyzdvihnout dva stfielce tohoto t˘mu, ktefií se postarali o nejvíc

gólÛ a také se umístili na stupních vítûzÛ v okrese Bruntál a dá se fiíci

v celém Moravskoslezském kraji. Na prvním místû se 118 góly skonãil

Tomá‰ Vychodil a na tfietím místû se 78 góly Radim Pfiecechtûl, kter˘

i pfies svÛj nízk˘ vûk (roãník 2009) nastfiílel velice slu‰n˘ poãet branek.

V‰em chlapcÛm musím podûkovat za to, Ïe cel˘ rok vzornû chodili na

tréninky, a také za dobrou reprezentaci mûsta R˘mafiova a fotbalového

oddílu Jiskry. Foto a text: Radim Pfiecechtûl
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Rallye se jelo v Ondfiejovû po‰esté
Na start kvalitnû pfiipravené trati ‰estého roãníku a v pofiadí pátého závodu
rádiem fiízen˘ch modelÛ sportovních vozÛ RC Rallye Countryside v rámci seri-
álu Moravia cup, kter˘ se jel v sobotu 8. ãervence na fotbalovém hfii‰ti
v Ondfiejovû, se postavilo jedenatfiicet posádek. âekalo je devût rychlostních
zkou‰ek. 
Jezdci seriálu Moravia cup mají za sebou jiÏ ãtyfii závody – ve

Vy‰kovû, ·umvaldu, ¤epi‰ti a na Vysoãinû. Na nároãné trati ondfiejov-

ského závodu, jehoÏ fieditelem byl ondfiejovsk˘ Bedfiich ·tûpaník, ne-

chybûla startovní ãasomíra ani prÛjezdní cílová rampa, tunely, mostní

nadjezdy, podjezdy, prudké stoupání a klesání i depo závodních strojÛ.

Nejlépe si v Ondfiejovû vedl a první místo v hlavní kategorii vybo-

joval Jakub Charvát s vozem ·koda Fabia R5 z t˘mu ·koda

Samohyl Motor, druhé obsadil matador soutûÏe Petr Pavlát s vo-

zem VW Polo R WRC, kter˘ vede tabulku prÛbûÏného pofiadí,

a tfietí skonãil Jan Viktora s vozem ·koda Fabia R5 z t˘mu ·koda

Samohyl Motor. Bedfiich ·tûpaník ze stáje LM Lamont Racing

s RC speciálem VW Polo R WRC obsadil sedmou pfiíãku a v prÛ-

bûÏném pofiadí po pûti závodech je zatím na jedenáctém místû. 

Z t˘mÛ si vedli nejlépe jezdci stáje ·koda Samohyl Motor, která obsa-

dila první dvû pozice, tfietí skonãil t˘m Moribundus RCRT. V závodû

Academy nejmlad‰ích závodníkÛ do 10 let se nejvíce dafiilo Patriku

Zatloukalovi se ·kodou 130 LR (NHRC Team), druhou pozici vybojo-

val Ale‰ Czylok s Fordem Fiestou (ALF Team) a tfietí nejlep‰í ãas mû-

la Zuzana Klichová s Fordem Fiestou WRC. Závod Pirelli cup, ome-

zen˘ pouÏitím stanoven˘ch pneumatik, pfiinesl bronzovou medaili

ondfiejovskému Michaelu ·tûpaníkovi, kter˘ jel s vozem ·koda Fabia

S2000. PrÛbûÏné pofiadí seriálu nabízí tabulka.

Jezdce ãekají do konce sezóny je‰tû tfii závody z celkov˘ch osmi.

NejbliÏ‰í se pojede v sobotu 19. srpna v areálu Sokola ·umvald a po-

nese název Liqui Moly RC Rallye Jeseníky, následuje RC Rallye

Tfianovice (9. záfií), v této obci poprvé, a RC Rallye Suchdol nad Odrou

(23. záfií). Více informací najdete na www.moraviacup.cz. Ondfiejov‰tí

pofiadatelé dûkují Mûstsk˘m sluÏbám R˘mafiov za technickou pomoc

pfii budování trati. JiKo

PrÛbûÏné pofiadí 
RC Rallye Countryside 2017

Hlavní kategorie
1. Petr Pavlát – VW Polo R WRC

2. Jakub Charvát – ·koda Fabia R5 

(·koda Samohyl Motor)

3. Ondfiej Klich – Ford Fiesta WRC 

(Moribundus RC Rallye Team)

T˘mová soutûÏ
1. ·koda Samohyl Motor – ·koda Fabie R5 

(Tomá‰ Lysák, Jakub Charvát, Jan Viktora)

2. Moribundus RC Rallye Team – Ford Fiesta WRC 

(Ondfiej Klich, Jifií Klich)

3. Hornet Racing Team – Citröen D53 WRC 

(Lubo‰ Klinkáãek, Jan ·marda)

Academy
1. Patrik Zatloukal – ·koda 130LR

2. Ale‰ Czylok – Ford Fiesta 2015

3. Zuzana Klichová – Ford Fiesta WRC

Pirelli cup
1. Josef Vacek – Citröen D53 WRC

2. Matûj Charvát – Subaru Impreza

3. Patrik Hofman – Subaru Impreza WRX

Zlat˘ Jakub Charvát s vozem ·koda Fabia R5 z t˘mu ·koda Samohyl
Motor (v pozadí) svádí souboj se stfiíbrn˘m Petrem Pavlátem s vozem
VW Polo R WRC

V servisním depu probíhaly opravy závodních speciálÛ na plné obrátky

Ondfiejovsk˘ Bedfiich ·tûpaník ze stáje LM Lamont Racing se sv˘m
VW Polo R WRC vybojoval sedmou pfiíãku

Závody rádiem fiízen˘ch modelÛ braly velmi váÏnû nejen dûti, ale ta-
ké jejich doprovod
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Matûj Rampula skvûle reprezentoval âR 
na juniorském mistrovství svûta v Nûmecku

Na konci ãervna se v nûmeckém Suhlu konalo Juniorské mistrovství svûta
ve sportovní stfielbû s úãastí 65 státÛ a 543 stfielcÛ. Do ãeské nominace byl
zafiazen také Matûj Rampula, stfielec r˘mafiovské tréninkové skupiny MSS
(Moravian Sports Shooters).
Matûj závodil ve tfiech disciplínách a vedl si skvûle. Nejprve nastou-

pil v sobotu 24. ãervna k závodu ve své oblíbené standardní pistoli

3x 20 ran, kde si dûlal medailové nadûje. Ponûkud slab‰í zaãátek a v˘-

padek v první desetisekundové poloÏce zpÛsobil pokles na 13. místo,

bodovû pomûrnû daleko od medaile. Vítûzem se v novém juniorském

svûtovém rekordu 579 bodÛ stal Ind Anish pfied Nûmcem Peterem

a Ukrajincem Korostylovem. V druÏstvech jsme skonãili pátí v novém

národním rekordu. Vyhrála âína, druhá byla Indie a tfietí Francie.

V pondûlí 26. ãervna byla na programu disciplína z pohledu státního

trenéra nejdÛleÏitûj‰í – olympijská rychlopalba. Ze základního závo-

du postupuje ‰est nejlep‰ích do finále, v nûmÏ se zaãíná od nuly.

Matûj splnil oãekávání a spoleãnû s Ukrajinci Korostylovem

a Horodynetsem, Jangem ze Severní Korey a âíÀany Zhangem

a Chengem postoupil do finálové skupiny. Vzhledem k jejímu sloÏe-

ní fandila Matûjovi prakticky celá hala.

Finále probíhá vyfiazovacím zpÛsobem. Stfielci stfiílí do pûti terãÛ

v ãase ãtyfii vtefiiny systémem zásah desítky (1 bod) – bez zásahu 

(0 bodÛ). V prvním kole mûl Matûj ãtyfii zásahy a vyhoupl se do ãela

pfied Chenga se tfiemi zásahy. V ãele závodu zÛstal po druhém (tfii zá-

sahy) i tfietím (ãtyfii zásahy) kole. SmÛla se dostavila ve ãtvrtém kole,

kde se Matûjovi podafiily pouze dva zásahy. ·patné zásahy byly hod-

nû tûsné, staãily v‰ak k poklesu na druhé místo. Po ãtvrtém kole vy-

padl ‰est˘ Horodynets. V následujícím kole zapracovala nervozita

a Matûj udûlal technickou chybu, která byla provázena pfiekvapen˘m

povzdechem pfiihlíÏejících divákÛ. Klesl tak na dûlené ãtvrté / páté

místo. V pátém kole vypadává pát˘ v pofiadí, tudíÏ následoval rozstfiel

s âíÀanem Zhangem o udrÏení v soutûÏi. âíÀan mûl lep‰í nervy, a tak

Matûj i pfies podporu fandících EvropanÛ skonãil celkovû pát˘.

PfiestoÏe jsme s ohledem na pfiedchozí v˘voj bezprostfiednû po závo-

dû cítili mírné zklamání, je páté místo na svûtû v 17 letech skvûl˘m

úspûchem a pfiíslibem do budoucna. Závod nakonec vyhrál

Korostylov pfied Jangem a Chengem. V druÏstvech skonãila âR na

ãtvrtém místû s nástfielem 1 708 bodÛ, tfii body od medaile a opût

v novém národním rekordu. Vyhrála Ukrajina v novém svûtovém re-

kordu pfied âínou a Indií.

V úter˘ 27. ãervna probûhl závod ve sportovní pistoli. Zde skonãil

Matûj devát˘ s velice hezk˘m nástfielem 578 bodÛ, pfiiãemÏ na me-

daili bylo tfie-

ba pfiedvést v˘-

kon na úrovni

ãeského re-

kordu (jehoÏ

drÏitelem je

rovnûÏ Matûj,

takÏe i zde by-

lo oãekávání

medaile reál-

né). Závod vy-

hrál Ukraji-

nec Korosty-

lov v novém

j u n i o r s k é m

svûtovém re-

kordu. Druh˘

byl Ind Anish

a tfietí âíÀan

Zhang. 

Pofiadatel: Triatlonov˘ klub DuKo R˘mafiov

Datum konání: sobota 29. ãervence 2017

Místo startu: R˘mafiov, edrovick˘ rybník

Prezence: 9:00–10:00 v místû startu

Kategorie: I 1 Ïáci 8 let roã. 2009 a mlad‰í

I 2 Ïáci 9 let roã. 2008

I 3 Ïáci 10–11 let roã. 2007–2006

I 4 Ïáci 12–13 let roã. 2005–2004

I 5 Ïáci 14–15 let roã. 2003–2002

D dorost 16–17 let roã. 2001–2000

J juniofii, juniorky 18–19 let roã. 1999–1998

Î M 20 – dospûlí 20–29 let roã. 1997–1988

Î M 30 – dospûlí 30–39 let roã. 1987–1978

Î M 40 – dospûlí 40–49 let roã. 1977–1968

Î M 50 – dospûlí 50–59 let roã. 1967–1958

Î M 60 – dospûlí 60 let a více roã. 1957 a ménû

S – ‰tafety nad 15 let

Tratû: plavání kolo bûh
kategorie I1, I2, I3 100 m 1,5 km 0,5 km

kategorie I4, I5 200 m 10 km 3 km

kategorie Î Ïeny 20–60 600 m 18 km 4 km

kategorie ostatní 600 m 36 km 8 km

Start: 10:30 – kategorie I1, I2, I3

11:10 – kategorie I4, I5

12:30 – ostatní kategorie 

Startovné: Ïactvo 50 korun

‰tafety 400 korun

ostatní 250 korun

www. durmankola.cz

Pfiihlá‰ky: pfii prezenci dle ãasového rozvrhu

Pfiedem do 25. ãervence 2017 na http://www.czechtriseries.cz/

Elektronickou platbou na ã. úãtu 19-7334200207/0100 

·tafety 300 korun, ostatní 200 korun

Obãerstvení: po dobûhu obdrÏí kaÏd˘ úãastník obãerstvení

Vítûzové kategorií získají pohár, medaili a diplom

Upozornûní!
–  pro vybavení závodníkÛ a prÛbûh závodu platí pravidla 

Triatlonu âSTT

–  drafting je povolen ve v‰ech kategoriích

–  nezletilí mohou startovat pouze v doprovodu zákonného 

zástupce

XXIII. roãník DuKo triatlonu

Fota: Michal Rampula
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BLACK & WHITE TAXI 
NOVù I VE VA·EM MùSTù

R¯MA¤OV

792 34 33 34 
- odvezeme Vás po celém R˘mafiovû i okolí 

za bezkonkurenãní ceny

- cena po R˘mafiovû 50 Kã

- vÏdy bezpeãnû, pohodlnû a s vy‰kolen˘mi fiidiãi

- volat mÛÏete nepfietrÏitû 24 hodin dennû

- mÛÏete vyuÏít i na‰e CASHBACK karty, díky nimÏ 
Vám z celkového jízdného vrátíme 10 % ãástky

- jsme zde i pro Vás, milí seniofii, dopravíme Vás 
k lékafii, do nemocnice, do obchodu nebo na úfiad

Proto neváhejte a vyzkou‰ejte 
na‰i Va‰i novou taxisluÏbu! 

Budeme se tû‰it na Va‰i pfiízeÀ!

Vá‰ t˘m BLACK & WHITE TAXI

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

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 25. 8. 2017

Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek

17. 8. 2017  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
15/2017
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V druÏstvech skonãila âR na ‰estém místû pouze ãtyfii body od me-

daile a opût v novém národním rekordu. Vyhrála Indie pfied Koreou

a âínou.

Matûj se v kaÏdém svém vystoupení umístil z ãeské v˘pravy nejlépe

a stal se nejlep‰ím ãesk˘m reprezentantem v pistolov˘ch disciplí-

nách. Také vytvofiení tfií nov˘ch národních rekordÛ v druÏstvech je

úspûchem a dokladem vysoké úrovnû souãasné juniorské reprezenta-

ce. V novém Ïebfiíãku evropsk˘ch stfielcÛ se Matûj vyhoupl na 

25. místo mezi muÏi, v pofiadí juniorÛ do 20 let je tfietí.

Na závûr musíme pogratulovat k novému ãeskému dorosteneckému

rekordu (do loÀského roku byl drÏitelem Jakub Kleãka z Chomutova

s v˘konem 579 bodÛ z roku 2013) a také juniorskému rekordu (drÏi-

telem byl Tomá‰ Tûhan z RoÏnova s v˘konem 583 bodÛ z roku 2008)

v disciplínû olympijské rychlopalby. Rekord Matûj vytvofiil v závodû

âeského poháru v nedûli 16. ãervence nástfielem 587 bodÛ, coÏ je

pouze dva body pod platn˘m juniorsk˘m svûtov˘m rekordem a tfii

body od ãeského muÏského rekordu. V blízké budoucnosti bude pro

jeho soupefie velmi obtíÏné tento rekord pfiekonat.

Je‰tû jednou gratulace k dosaÏen˘m v˘sledkÛm a hodnû ‰tûstí na

mistrovství Evropy v Baku na konci mûsíce! ·tefan Jano‰Èák

Václav Sedláãek bodoval v úvodních závodech Efisan Skiroll Classics
O víkendu 1. a 2. ãervence se v Javorníkách odehrály první dva díly domá-
cího seriálu závodÛ na koleãkov˘ch lyÏích Efisan Skiroll Classics. V kvalitní
konkurenci z âeska, Slovenska i Polska obstáli favorité Stanislav ¤ezáã
a Katefiina Smutná.
Úvodní závod se jel na cyklostezce ze Vsetína, která mírnû stoupá

o 150 v˘‰kov˘ch metrÛ na délce 28 km aÏ do Velk˘ch Karlovic.

Balík ‰edesáti závodníkÛ se po startu rychle natáhl a rozdûlil na men-

‰í skupinky. Stanislav ¤ezáã ze Silvini Madshus teamu si v ãase

1:04:34 dojel soupaÏí pro vítûzství, následován t˘mov˘mi kolegy

Václavem Sedláãkem a Jifiím Pliskou. V Ïenské kategorii zvítûzila

s pfiehledem Katefiina Smutná reprezentující v této sezónû domácí

Team PIONEER Investments.

Druh˘ závod se jel o den pozdûji na trati z Karolínky na Kohútku.

Mûfiil 11 kilometrÛ a pfiev˘‰ení dosahovalo 425 metrÛ. ProtoÏe se zá-

vod jel souãasnû jako první akce Slovenského poháru, bylo startovní

pole bohat‰í o kvalitní slovenské závodníky. Jeden z nich, Peter

Mlynár, dokázal jako jedin˘ ujet ve stoupání Stanislavu ¤ezáãovi

a s náskokem 52 vtefiin si zajistit vítûzství. Na tfietím místû skonãil se

ztrátou 1:16 R˘mafiovák Václav Sedláãek.

V dorosteneck˘ch a juniorsk˘ch kategoriích vybojovali medailová 

umístûní mladí r˘mafiov‰tí lyÏafii Marek Sedláãek, Karolína Ry‰ková,

Tereza Krejãí a Natálie Struhárová.

Seriál bude pokraãovat

o prvním srpnovém ví-

kendu v Jeseníkách, kde

se v sobotu 5. 8. pojede

z Hvûzdy na Pradûd

a v nedûli 6. 8. pak

z KoutÛ nad Desnou na

Dlouhé stránû. Na leto‰-

ní jiÏ 4. roãník V̆ jezdu

na koleãkov˘ch lyÏích

na Pradûd, kterého se

pravidelnû úãastní hvûz-

dy svûtové kvality jako

Luká‰ Bauer, Stanislav

¤ezáã nebo Katefiina

Smutná, vás srdeãnû

zvou organizátofii ze

Ski klubu RD R˘ma-

fiov. Závod se uskuteã-

ní za finanãního pfii-

spûní mûsta R˘mafiova. 

·tûpán Sedláãek
Fota: www.silviniski-

rollclassics.com
V. Sedláãek na 11 km dlouhé trati Karolínka
– Kohútka

V. Sedláãek v závodû na 30 km Vsetín – V. Karlovice
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Kam na v˘let

Buãina pod Franti‰kovou myslivnou
Je‰tû neÏ budeme pokraãovat po hfiebeni ke Dlouh˘m Stráním, pozvu

vás na jedno pozoruhodné a málo známé místo. Kdyby vás souãasn˘

majitel Franti‰kovy myslivny nechal vystoupit na malou terasu otoãe-

nou k Pradûdu (mimochodem, je to jeden z nejkrásnûj‰ích pohledÛ na

tuto horu), tak pfiímo pod sebou najdete horskou paseku a v místû, kde

se paseka zlomí do prudkého svahu, zaãíná lesní porost Buãiny pod

Franti‰kovou myslivnou. Chrání jej rezervace, která se rozkládá na cel-

kové v˘mûfie 25 a pÛl hektaru v nadmofiské v˘‰ce mezi 960 a 1180 met-

ry. To je samo o sobû zajímavé, protoÏe se bavíme o bukovém lese, ba

dokonce pralese, a ten zde zasahuje do v˘‰ky pfies 1100 metrÛ. To není

zcela obvyklé. UÏ vÛbec není obvyklé, Ïe se zde buãina zachovala té-

mûfi v pÛvodní podobû. Místo je jen velmi tûÏce pfiístupné pro techniku,

ale i pro samotného ãlovûka. Jakákoli tûÏba dfieva by zde byla nesmír-

nû nároãná, a i proto na‰i pfiedkové nechávali zdej‰í les osudu. Snad

v tom hrála svou roli i blízkost Franti‰kovy myslivny, jejíÏ majitelé

chtûli u chaty kus pÛvodního jesenického lesa.

Tak tady vedle sebe stojí staleté velikány vedle mladíkÛ star˘ch tfie-

ba jen 50 let a pod nimi se v horském vûtru tfiepotá buková droboti-

na vyrostlá z bukvic odchovan˘ch zdej‰ími stromy. V ní pomalu ze-

tlívá dfievo tûch stromÛ, které polámaly zimní boufie. Les je navíc 

úÏasné místo pro Ïivot. Na kmenech odumírajících stromÛ rostou

dfievokazné houby, mnohdy i velmi vzácné, a v otvorech se skr˘vá

hmyz, ale i ptáci vyhledávající hnízdûní v tzv. doupn˘ch stromech.

Potkáte tu nejen divokého holuba, ale tfieba i Ïlunu ‰edou. Obãas se

ozve charakteristické Èukání datla, a kdyÏ máte ‰tûstí, tak v nûkteré

dutinû spatfiíte i stfiednû velkou ‰edohnûdou sovu – s˘ce rousného.

Prales je také v˘znamnou pramennou oblastí. Nûkolik drobn˘ch po-

tÛãkÛ, které zde spatfiují svûtlo svûta, posiluje tok Divoké Desné a zá-

roveÀ tvofií prostfiedí pro zajímavé rostliny horsk˘ch prameni‰È – na-

pfiíklad ostfiice, omûj, k˘chavice, sítiny. Osobnû mám nejradûji Ïlutû

kvetoucí violku dvoukvûtou, která mi pfiipomíná zahradní mace‰ky.

Kromû vodomiln˘ch rostlin zde najdeme i dal‰í druhy, které tvofií do-

cela v˘znamné bylinné patro. Patfií k nim napfiíklad ÏluÈucha orlíãko-

listá, plavunû, alpská rÛÏe ãi kokofiíky pfieslenité. Roste zde také ho-

fiec, ale jak jsem se dozvûdûl, není to pÛvodní rostlina. Byl zde vysa-

zen na ozdobu u chaty a pozdûji se rozmnoÏil a zdivoãel.

Buãinu mÛÏete obdivovat spí‰e z dálky. Je k zahlédnutí z asfaltové

cesty vedoucí k myslivnû, kudy vede také zelená znaãka. Do samot-

né rezervace slu‰n˘ turista nevstupuje. Znaãené cesty zde nejsou

a najdeme tady jen mal˘ loveck˘ chodník, kter˘ se ale tûÏko hledá.

KdyÏ ov‰em strávíte nûjak˘ ãas poblíÏ buãiny, zjistíte, Ïe je plná Ïi-

vota. To bzuãení, cvrlikání i ‰umûní star˘ch stromÛ je jako rajská

hudba. A kdyÏ pfied vás nad ránem z pralesa vystoupí jelen nebo kam-

zík, pfiipadáte si jako nûkde v Alpách. Nebo jako sám císafi na lovu

kdesi daleko u Bad Ischlu. Miroslav Kobza:
Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku

Buãina pod Franti‰kovou myslivnou z úboãí Kamziãníku

Franti‰kova myslivna

Franti‰kova myslivna z úboãí Máje Fota: Vladimír Lehk˘
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