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SukÛv memoriál vyhráli hasiãi z Leskovce nad Moravicí
Hasiãská soutûÏ Memoriál Jana Suka, která se letos konala jiÏ po padesáté, mû-
la ‰tûstí na pfiíznivé poãasí i diváckou atmosféru. Publikum jubilejního roãníku,
v dobû dovolen˘ch nepfiíli‰ poãetné, mûlo do areálu Flemmichovy zahrady vstup
zdarma. 
K soutûÏi druÏstev dobrovoln˘ch hasiãÛ v poÏárním útoku na vzdále-

nost 80 m se do r˘mafiovské zahrady Hedvy sjelo dvaadvacet muÏsk˘ch

a sedm Ïensk˘ch druÏstev z osmnácti obcí a mûst: Velk˘ch Kunûtic,

Vrbna pod Pradûdem, ·iroké Nivy, Bílého Potoka, Milotic nad Opavou,

Leskovce nad Moravicí, Janovic, Bfiidliãné, ·irokého Brodu, Lipové-

lázní, Zátoru, Suché Rudné, Liptánû, Karlovic, Moravského Berouna,

Václavova, Val‰ova a R˘mafiova. 

V soutûÏi o pohár Memoriálu Jana Suka si nejlépe vedlo druÏstvo

z Leskovce nad Moravicí, které dosáhlo v˘sledného ãasu 15,75 sekun-

dy, druzí se se ztrátou 13 desetin sekundy umístili hasiãi z Vrbna pod

Pradûdem (15,88 s) a tfietí skonãilo druÏstvo z ·iroké Nivy (16,03 s).

R˘mafiov‰tí hasiãi skonãili osmnáctí (27:20 s). DruÏstva Ïen fini‰ovala

v pofiadí: 1. Janovice (18,85 s), 2. ·iroká Niva (19:37) a 3. Leskovec nad

Moravicí (20,10 s). Z v˘sledkÛ je zfiejmé, Ïe dobrovolní hasiãi

v Leskovci mají dobrou kondici.

Druhá ãást soutûÏe, závod o Pohár sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, je para-

metry shodná se závodem Memoriálu Jana Suka, av‰ak na trati je navíc

umístûna pfiekáÏka v podobû dfievûné kolejnice, pod kterou musí hasiãi

provléknout hadici. Putovní pohár vítûzÛ získalo druÏstvo z Bfiidliãné

(17,80 s), druzí skonãili hasiãi z Janovic (18,90 s) a tfietí druÏstvo vete-

ránÛ z Janovic (19,46 s). „Stafií páni“ za to je‰tû umí vzít, dokonce se

stafiiãkou ma‰inou s dvoutaktním motorem. R˘mafiov‰tí skonãili na pá-

tém místû s v˘sledn˘m ãasem 22,66 s.

Na závûr Memoriálu Jana Suka si mohli dobrovolníci mimo oficiální

soutûÏe vyzkou‰et, jaké to je b˘t hasiãem, a v pfiipravené soutûÏi o fi-

nanãní obnos zmûfiit síly s ostatními. Umístûní prvních tfií muÏÛ vypa-

dalo následovnû: 1. Radim Hanulík (12:83 s), 2. Filip Gono (13:12 s) 

a 3. Tomá‰ Nebes (13:50 s). Dámy skonãily v pofiadí: 1. Adéla Vincou-

rová (17:25 s), 2. Nikola ·kodáková (18:98 s) a 3. Dominika Miku-

lá‰ková (20:93 s).

Ani nejmlad‰í hasiãi nezÛstali stranou. Pofiadatelé pfiipravili soutûÏ, ve

které musely dûti spojit hasiãskou hadici, sprintem ubûhnout stanove-

nou trasu, na jejímÏ konci byly pfiipraveny dvû Ïidle asi tfii metry od se-

be a na nich dva ‰palíky, které musely dûti shodit na zem. Druh˘ pora-

Ïen˘ ‰palík dal v˘sledn˘ ãas soutûÏícího. Organizátofii odmûnili v‰ech

patnáct soutûÏících bez ohledu na pofiadí.

A zdarma nebyl jen vstup na soutûÏní klání. Organizátofii udûlali pro ús-

pûch 50. roãníku maximum. Dûti mûly voln˘ vstup na nafukovací 

atrakce, hasiãi jim pfiipravili „koupel“ v hasiãské pûnû a poté si dûti

smlsly na cukrové vatû. Dospûlí zase zhlédli ukázku zásahu hasiãÛ u vo-

zidla s vypro‰tûním zranûného. Veãer mûli náv‰tûvníci moÏnost pobavit

se na taneãním veãeru s r˘mafiovskou kapelou Deon. Organizátofii dû-

kují v‰em sponzorÛm, ktefií se podíleli na zdárném prÛbûhu akce. JiKo

Fota: redakce a Miroslav ·koda
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Îivot v malém mûstû, jak˘m je R˘mafiov, má svÛj rytmus, kter˘ bû-

hem roku ovlivÀuje i obsah místních novin. Zjara se ohla‰ují úfiedníci

se zvelebovacími plány, abychom vûdûli, kde bude rozkopáno, v kvût-

nu a ãervnu se pfiedhánûjí ‰koly v referování o úspû‰ích ÏákÛ, v˘letech

a druÏbách, v prosinci se to hemÏí besídkami od mikulá‰sk˘ch pfies

adventní aÏ po vánoãní. V létû nastává k˘Ïená okurková sezóna, kdy

ru‰n˘ provoz institucí a organizací inhibuje a energie lidsk˘ch zdrojÛ

se pfielije jinam – do cestování, festiválení a sportování. I Horizontu

sportovní rubrika v létû nabobtná, jako by byl R˘mafiov olympijskou

vesniãkou. Ostatnû proã ne? Má k tomu ideální podmínky. Sportovat

na nejrÛznûj‰í zpÛsoby se tu dá celoroãnû. Staãí chtít.

A v tom to vûzí. Vnûj‰í pozorovatel, tfieba ufon, kter˘ pfiistál ve

Flemi‰ce, by se mohl snadno domnívat, Ïe se ocitl v krajinû sportov-

cÛ. Jen tûch pfiíleÏitostí: jedno hfii‰tû vedle druhého, kopce za humny,

cyklotrasy kfiíÏem kráÏem, bazény a rybníky po ruce, skály i boulde-

ry nadosah. Kromû toho ale potká také mnoho otyl˘ch a shrben˘ch

dospûl˘ch i dûtí (ty nejãastûji s pytlíkem chipsÛ a mobilem v ruce),

ktefií se pohybují velmi nesportovnû nebo vÛbec. Co si z toho vyvo-

dí? Îe se nedûlíme na Ïeny a muÏe, ale na sportovce a asportovce.

Osobnû uÏ dávno pokládám sportovce za samostatn˘ Ïivoãi‰n˘ druh.

Od zbytku populace se odli‰ují ‰lachovitou fyziognomií, zpÛsobem

odívání a mluvy i vnitfiním zaloÏením, jehoÏ rysy jsou soutûÏivost, 

oslaben˘ pud sebezáchovy, nulov˘ pud pohodlnosti a zv˘‰en˘ pud

sebetr˘znû. Sportu vûnují maximum volného ãasu, ve v‰ední dny tré-

nují, o víkendu závodí. Do sportu investují mnoho sil i financí.

A proã? Aby se vybiãovali k extrémním fyzick˘m v˘konÛm na hra-

nici snesitelnosti, které provází bolest, vyãerpání a mnohdy i zranû-

ní? Proã to dûlají?

To byla otázka mého vnitfiního údivu pokaÏdé, kdyÏ se naskytla pfií-

leÏitost b˘t ufonem mezi sportovci. Jako ãlovûku asportovnímu mi

pochopení pro jejich motivaci prostû chybûlo. AÏ do chvíle, neÏ se mi

podafiilo pfiekonat zábrany a zaãít bûhat.

Bûhání mû v dûtství bavilo, i kdyÏ závodník ve mnû nikdy nedfiímal.

Byl to prostû dal‰í pfiirozen˘ pohyb vedle chÛze a skákání, jimÏ se

dûti vûnují úplnû bûÏnû (nebo vûnovaly za m˘ch dûtsk˘ch let). Pak

ale pfii‰la puberta a nûco se zmûnilo. Tûlo ztûÏklo a jeho tûÏi‰tû se po-

sunulo kamsi jinam, bûh i dal‰í disciplíny pfiestaly b˘t zábavné, ho-

diny tûlocviku se zmûnily v noãní mÛru. Pubertální vzdorovitost i ob-

tíÏné fyzické promûny mû utvrzovaly v pfiesvûdãení, Ïe tûlocvikáfii se

rekrutují v˘hradnû ze sadistÛ, kter˘m ãiní perverzní potû‰ení t˘rat

dospívající dívky. VÏdyÈ koho jiného by napadlo vytrvale zafiazovat

do hodin tûlocviku míãové hry, pfiedev‰ím vybíjenou (kdo vÛbec vy-

myslet tak agresivní hru?), kdyÏ vám zrovna rostou prsa?

Známkování v˘konÛ, tfieba rychlosti ‰plhu (moje nejlep‰í známka by-

la ãtyfika, pûtku dostávali jen ti, ktefií se vÛbec nevydrápali nahoru),

bylo silnû demotivující, asi jako podobnû pom˘lené známkování zpû-

vu. S hudebním sluchem se prostû musíte narodit.

I s pohybov˘m talentem se lidé rodí a kaÏd˘ zkrátka nemá ‰anci stát se

‰piãkov˘m závodníkem. To ov‰em neznamená, Ïe vás zpívání nebo

sport nemÛÏe bavit, i kdyÏ k nim nemáte pfiedpoklady. Jen se nesmíte

nechat odradit soudob˘m poÏadavkem na v˘konnost, urputn˘m pod-

porováním soutûÏivosti, které od sportu odrazuje ty ménû nadané. Jistû,

pokud máte talent, je touha po medaili motorem, ale kdyÏ zÛstane ví-

tûzství jedin˘m a pfiitom nedosaÏiteln˘m cílem, ãasem to vzdáte.

Najdete si jin˘ zdroj ‰Èastn˘ch pocitÛ, tfieba chipsy a hru v mobilu.

BûÏec (nikoliv sportovec nebo závodník) se ze mû stal pomûrnû po-

zdû, na stará (bolavá) kolena. Nejde mi o v˘kon, o rychlost, poãet ki-

lometrÛ. Jde o pocit svobody a fyzického blaha (fakt nelhali, pfii bû-

hání se do tûla vyplavují hormony ‰tûstí, napfi. endokanabinoidy, coÏ

jsou látky podobného úãinku jako marihuana), jde o ten ãas brzy rá-

no (nebo pozdû veãer), kdy mÛÏete doslova utéct od svûta, b˘t sami

se sebou a aspoÀ na chvíli bezstarostní, kdy skoro nikoho nepotkáte

a vidíte to, co jindy nemáte ‰anci spatfiit (tfieba svítání na louce za

mûstem, kde loví ãápi).

Nejdfiív je to taková polotajná vá‰eÀ. KdyÏ ale nûkomu svûfiíte, Ïe bû-

háte, zjistíte, Ïe takov˘ch jako vy je víc. KaÏd˘ má svoje trasy, svou

denní dobu, svoji muziku do sluchátek (ta je nezbytná kvÛli udrÏení

rytmu a dokonalej‰ímu odpojení od okolního svûta, zvy‰uje libé po-

city a navíc nesly‰íte, jak funíte). âasem se z toho stane nutnost, dro-

ga s pozitivními vedlej‰ími úãinky, která ãlovûku asportovnímu roz-

‰ífií obzory; uÏ chápe, proã to ti sportovci dûlají.

·koda Ïe mi kdysi ve ‰kole nefiekli, Ïe mÛÏe b˘t sport tak pfiíjemn˘,

kdyÏ se v nûm nezávodí. ·koda Ïe to nevûdí ani mnohé dne‰ní dûti. ZN

Pár slov... o bûhání
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Aktuálnû z mûsta

Oprava plynovodu omezí parkování na Husovû ulici
Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, odbor dopravy a silniãního hospodáfiství, informuje
obãany o pokraãování oprav hlavních rozvodÛ plynu ve mûstû.
Spoleãnost VLIVA Krnov, s. r. o., a K+K SluÏby Jeseník, s. r. o., po-

kraãují dal‰í etapou oprav hlavních rozvodÛ plynu v R˘mafiovû. Tato

etapa se dotkne chodníkÛ na OkruÏní ulici a celé Husovy ulice vãet-

nû kfiiÏovatky s tfiídou HrdinÛ.

UpozorÀujeme obãany, Ïe na Husovû ulici nebude moÏné podél-
né parkování vozidel!
Stavební práce byly zahájeny 17. srpna a ukonãeny budou 

do 7. fiíjna.

Bc. Renata Vysly‰elová
odbor dopravy a silniãního hospodáfiství MûÚ R˘mafiov

Zdravotnictví

Laboratofie Podhorské nemocnice mají nové analyzátory
Laboratofie Podhorské nemocnice, která patfií do skupiny Agel, byly poãátkem
srpna vybaveny nov˘mi analyzátory, a to na pracovi‰tích v Bruntále i v R˘mafiovû.
Touto investicí byly kompletnû obmûnûny stroje, které provádûjí biochemická 
a imunochemická vy‰etfiení, coÏ jsou anal˘zy, které jsou v laboratofiích Podhorské
nemocnice provádûny nejãastûji.
Tfii nové pfiístroje byly umístûny na pracovi‰ti v Bruntále a dva

v R˘mafiovû. „Díky nov˘m analyzátorÛm do‰lo ke zrychlení anal˘zy vzor-
kÛ a je také moÏné roz‰ífiit portfolio vy‰etfiovan˘ch parametrÛ. UÏ na ja-
fie jsme pfiitom v obou laboratofiích instalovali nové moãové linky, které
zrychlují, zpfiesÀují a objektivizují vy‰etfiení moãe,“ upfiesÀuje primáfi

Oddûlení klinické biochemie a hematologie RNDr. Jaromír Sou‰ek, Ph.D.

Toto oddûlení Podhorské nemocnice je ‰piãkové pracovi‰tû, které prová-

dí vy‰etfiení nejen pro lÛÏková oddûlení a ambulance Podhorské nemoc-

nice, ale také pro praktické lékafie, specialisty a veterináfie z R˘mafiovska,

Bruntálska, Vrbenska a Horního Bene‰ova. 

V laboratofiích je moÏno nechat si provést vy‰etfiení i jako samoplátce, tj.

bez indikace lékafiem. „BûÏnû takto na pfiání klientÛ vy‰etfiujeme napfi.
krevní skupinu, krevní obraz, HIV a desítky dal‰ích parametrÛ hodnotí-
cích napfiíklad funkci ledvin, jater, srdce nebo rizikov˘ch faktorÛ kardio-

vaskulárních onemocnûní,“ doplÀuje primáfi Sou‰ek s tím, Ïe v˘sledky ta-

kov˘ch vy‰etfiení jsou k vyzvednutí v laboratofii do dvou hodin od pfiedá-

ní vzorku. Foto a text: Mgr. Radka Milo‰evská, Agel, a. s.

·kolství

Základní umûlecká ‰kola zahajuje nov˘ ‰kolní rok
V základní umûlecké ‰kole opût zahajujeme ‰kolní rok a tû‰íme se na

nûj snad je‰tû víc neÏ na ty minulé. I letos nabízíme mlad˘m budou-

cím umûlcÛm v˘uku v oboru hudebním, v˘tvarném, taneãním a lite-

rárnû-dramatickém. Pfiijímáme dûti uÏ od pûti let, mohou tedy pfiijít

i zájemci velmi mladí.

Kapacita ‰koly je sice omezená a po pfiijímacích zkou‰kách, které

Transfuzní sluÏba nabídne odpolední termíny odbûrÛ plazmy
Brzké ranní vstávání bude pro dárce plazmy z Bruntálska brzy minulostí.
Transfuzní sluÏba, ãlen skupiny Agel, vyslechla pfiání sv˘ch dárcÛ a od záfií
nabídne odpolední termíny odbûrÛ. PÛjde o odbûry krevní plazmy na základû
objednávky, a to ve vybran˘ch stfiedeãních termínech.
„¤ada dárcÛ se na nás obracela s prosbou o odpolední termíny od-
bûrÛ plazmy, na které by mohli pfiicházet napfiíklad aÏ po pracovní
dobû, bez nutnosti Ïádat o volno. Rozhodli jsme se jim proto vyjít
vstfiíc a od záfií nabídneme zájemcÛm i odpolední odbûry,“ fiíká

MUDr. Marie Urbánková, primáfika Transfuzní sluÏby, s tím, Ïe vítá-

ni jsou jak pravidelní dárci, tak prvodárci.

„Star‰í pravidelní dárci plazmy odcházejí a mladí bohuÏel nepfiichá-
zejí. KaÏd˘ rok takto celorepublikovû odejde zhruba deset procent
dárcÛ, ktefií pak chybí,“ dodává Marie Urbánková. Nabídka odpo-

ledních odbûrÛ plazmy proto cílí právû na mladé a pracovnû vytíÏe-

né zájemce, kter˘m ranní termíny odbûrÛ nevyhovují.

NejbliÏ‰í odpolední odbûry plazmy probûhnou na odbûrovém stfiedis-

ku Bruntál ve stfiedu 6. záfií od 12:30 do 16:00. Zájemce se ale musí

pfiedem telefonicky objednat na ãísle 554 700 660 nebo 724 612 667.

Samotn˘ odbûr trvá jen nûkolik desítek minut a lidem v krizové situ-

aci mÛÏe zachránit Ïivot.

Dárcem plazmy se mÛÏe stát kaÏd˘ zdrav˘ obãan âeské republiky ve

vûku 18 aÏ 60 let, pfiiãemÏ vhodnost dárce je vÏdy individuálnû po-

suzována zdravotnick˘m personálem. „K odbûru potfiebuje zájemce
jen obãansk˘ prÛkaz a kartiãku poji‰Èovny. Pfied samotn˘m odbûrem
je dobré se doma lehce najíst, nechodit tedy na laãno, jak se obãas
prvodárci mylnû domnívají, a dodrÏet dostateãn˘ pfiíjem tekutin,“
uzavírá Marie Urbánková.

Benefitem darování krve je nejen dobr˘ pocit z u‰lechtilého skutku,

ale také moÏnost ãerpat pracovní volno s náhradou mzdy, proplacené

jízdné, lékafiské vy‰etfiení, vitamíny od zdravotní poji‰Èovny, obãer-

stvení nebo odpoãet ze základu danû z pfiíjmu.

Foto a text: Mgr. Radka Milo‰evská, Agel, a. s.
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probûhly v ãervnu, máme ‰kolu témûfi naplnûnou, nicménû díky v˘-

razné pomoci mûsta R˘mafiova máme moÏnost realizovat v˘uku na-

víc ve Spolku pfiátel ZU· R˘mafiov, takÏe by se, doufejme, mûlo do-

stat na v‰echny. Podmínkou je podat pfiihlá‰ku prostfiednictvím na-

‰ich webov˘ch stránek www.zusrymarov.cz a je také nutné vykonat

pfiijímací zkou‰ky. Spolek pfiátel ZU· R˘mafiov si za vydatné podpo-

ry mûsta R˘mafiova a jeho zastupitelstva novû pfiipravil opravdovou

lahÛdku – hudební a divadelní akademii pro seniory.

Kromû kaÏdodenní v˘uky poskytujeme sv˘m ÏákÛm mnoho dal‰ího

vyÏití. Máme moÏnost vyuÏít oficiálních zahraniãních kontaktÛ mûs-

ta, a tak dnes uÏ víme, Ïe v fiíjnu s dûtmi vycestujeme do nûmeckého

Zeilu am Main a pravdûpodobnû i do italského Arca. Kromû toho plá-

nujeme zorganizovat mnoho koncertÛ, v˘stav, divadelních a taneã-

ních pfiedstavení pro vefiejnost nejen v R˘mafiovû, ale i v na‰em regi-

onu a kraji – ZU· R˘mafiov disponuje v˘teãn˘mi vztahy se ‰kolami

v ‰irokém okolí. Ve ‰kole funguje folková skupina Chaotics, rocková

kapela, bubenick˘ soubor, orchestr Zu‰kaband, pûveck˘ sbor Vox

montana, saxofonov˘ kvartet a moÏná pfiibudou dal‰í. Taneãníci jsou

proslulí sv˘mi úspûchy na taneãních soutûÏích u nás i v zahraniãí.

V̆ tvarníci dûlají skvûlé v˘stavy v R˘mafiovû i okolí. Chceme téÏ po-

kraãovat ve spolupráci s mûstsk˘m muzeem, s nímÏ se mimo jiné rá-

di úãastníme velkého projektu na zámku v Janovicích.

Jak je vidût, práce na ZU· je dost a je skvûlé, co v‰echno se r˘ma-

fiovské dûti mohou nauãit, jaké vûci s námi mohou zaÏít a co v‰ech-

no si snad odnesou do svého dal‰ího Ïivota.

Slavnostní zahájení nového ‰kolního roku probûhne jako vÏdy
první ‰kolní den, tedy 4. záfií v 15 hodin v koncertním sále ZU·
R˘mafiov. V‰echny potfiebné informace lze najít na na‰ich webov˘ch

stránkách www.zusrymarov.cz.

Jifií Taufer, fieditel ZU· R˘mafiov

Spolek pfiátel ZU· R˘mafiov zakládá Akademii umûní pro seniory
Milé dûti, máte babiãku, která ráda sleduje, jak hrajete divadlo, a napo-

vídá vám slova? Máte dûdeãka, kter˘ je nad‰en˘, kdyÏ mu zpíváte ãi hra-

jete, a snaÏí se vám pomáhat podupáváním, poÈukáváním, potleskává-

ním? Pokud ano, právû oni se mohou stát studenty akademie umûní.

Po‰lete je za námi do základní umûlecké ‰koly!

R˘mafiovská ZU· totiÏ ve ‰kolním roce 2017/2018 otevírá Akademii 

umûní pro seniory. Umûní na základní umûlecké ‰kole není urãitû jen pro

dûti. Je skuteãnou idioma universal, ãili univerzálním jazykem pro lidi

v‰eho vûku. Nûkomu staãí, kdyÏ hudbu ãi divadlo pasivnû sleduje, nû-

kdo je ale tvofiiv˘ a rád by se do umûleck˘ch ãinností aktivnû zapojil.

Babiãky i dûdeãci se mohou nauãit hrát divadlo ãi hudbu a mohou pak

své dûti, vnuky, pravnuky doprovázet a uÏívat si s nimi krásné spoleãné

chvíle. Mohou uspofiádat besídku ãi koncert, pfii nichÏ se role obrátí 

– v publiku budou sedût dûti, vnuci a pravnuci, zatímco na pódiu budou

excelovat babiãky a dûdeãci.

V prvním roce (od záfií 2017 do ãervna 2018) otevfieme na zkou‰ku sku-

piny v akademii divadelní a hudební. Podmínky pro pfiijetí jsou pouze

dvû – vûk 60 let a více a ochota se umûlecky vzdûlávat ve spoleãnosti

stejn˘ch nad‰encÛ. 

Akademie umûní startuje slavnostní imatrikulací nov˘ch studentÛ v úte-

r˘ 19. záfií 2017 od 17:30 v koncertním sále ZU· na Divadelní ulici. Zde

probûhne slavnostní slib studentÛ za úãasti vedení ‰koly a mûsta

R˘mafiova.

Jak se do Akademie umûní pfiihlásit? Jsou zde ãtyfii jednoduché moÏ-

nosti:

1) Stavte se v kanceláfii základní umûlecké ‰koly na âapkovû ulici a pfií-

mo na místû vyplÀte pfiihlá‰ku. 

2) Kdo je zdatn˘ v pouÏívání internetu, mÛÏe nav‰tívit stránky www.spo-

lekzusrymarov.cz a vyplnit online formuláfi.

3) Pfiihlá‰ku lze na stránkách www.spolekzusrymarov.cz i stáhnout, vy-

tisknout, vyplnit a poté odevzdat v kanceláfii ‰koly. 

4) Akceptovat lze i pfiihlá‰ku poslanou mailem na adresu predseda@spo-

lekzusrymarov.cz. Staãí napsat jméno, pfiíjmení, vûk a název akademie,

do níÏ se hlásíte – Hudební akademie nebo Divadelní akademie.

Díky skvûlé podpofie ze strany vedení mûsta a r˘mafiovského zastupi-

telstva poskytujeme v˘uku na Akademii umûní za symbolick˘ popla-

tek 50 korun mûsíãnû. Tento poplatek lze zaplatit v kanceláfii ‰koly ãi

poslat na úãet 115-899910247/0100 (do zprávy pro pfiíjemce uveìte

své jméno – AU).

Tû‰íme se na vás! Jifií Taufer, fieditel ZU· R˘mafiov

Boufiky komplikovaly dopravu
Boufiky a siln˘ vítr komplikovaly dopravu v okrese Bruntál, zejména

na R˘mafiovsku. V brzk˘ch ranních hodinách 10. srpna vítr strhl ze

stfiechy kÛlny v Dûtfiichovû nad Bystfiicí hliníkové plechy, které pak

po‰kodily zaparkovan˘ renault. ZpÛsobená ‰koda ãiní 15 tisíc korun.

Mezi Dolní Moravicí a Harrachovem téhoÏ dne kolem pÛl ‰esté ráno

narazil chrysler do spadlého stromu leÏícího pfies celou ‰ífii vozovky.

29let˘ fiidiã utrpûl lehké zranûní, zpÛsobená ‰koda ãiní 80 tisíc korun. 

Zlodûj odnesl náfiadí
R˘mafiov‰tí policisté pátrají po zlodûji, kter˘ odnesl z rodinného do-

mu ve Staré Vsi náfiadí za bezmála 35 tisíc korun. Ke krádeÏi do‰lo

mezi 8. a 11. srpnem. Zlodûj se dostal do hospodáfiské budovy u ro-

dinného domu a vzal odtud tfii motorové pily, bourací kladivo se sa-

dou vrtákÛ a kotouãovou pilu. Informace, které by vedly ke zji‰tûní

pachatele ãi nálezu odcizeného náfiadí, lze telefonicky sdûlit, i ano-

nymnû, na ãísle 974 731 751 ãi na bezplatné lince tísÀového volání

Policie âeské republiky 158.

Do cesty jim vbûhla veverka
V úter˘ 15. srpna dopoledne do‰lo k nehodû mezi Malou ·táhlí

a R˘mafiovem. 37letá fiidiãka v octavii ve chvíli nepozornosti narazi-

la do volkswagenu jedoucího pfied ní. 38let˘ fiidiã totiÏ zpomalil,

kdyÏ mu do cesty vbûhla veverka, na coÏ Ïena rovnûÏ zaujatá zvífie-

tem na silnici nestaãila zareagovat. Pfii sráÏce byla lehce zranûna fii-

diãka i 8letá spolujezdkynû z volkswagenu, hmotná ‰koda byla vy-

ãíslena na ãástku 140 tisíc korun.

VyhroÏoval, Ïe se utopí
V̆ hrÛÏkami sebevraÏdou vyvrcholil nepoveden˘ sobotní veãer 45le-

tého muÏe z R˘mafiova. Policisté ho museli nejprve uklidnit, kdyÏ se

v opilosti dob˘val do bytu své matky na Divadelní ulici. Nadával jí

a pokusil se ji fyzicky napadnout, ale Ïena ho vytlaãila z bytu ven.

Pfied policisty se muÏ zklidnil, podrobil se dechové zkou‰ce, která 

ukázala hodnotu blízkou jedné promile alkoholu, a poté ode‰el s tím,

Ïe se uÏ nevrátí. Za hodinu a pÛl ale volal na tísÀovou linku 158, Ïe

chce skoãit do rybníka a utopit se. R˘mafiov‰tí policisté ihned vyjeli

k rybníku na Sokolovské ulici a muÏe nalezli. Tentokrát byl ale agre-

sivnûj‰í a vulgárnûj‰í. Policisté jej za pomoci donucovacích prostfied-

kÛ zajistili a pfiedali do péãe pfiivolan˘ch lékafiÛ. 

Kamion urazil ‰kodovce zrcátko
K men‰í kolizi do‰lo 16. srpna pfied ãtvrtou hodinou odpoledne na

Opavské ulici v R˘mafiovû. 66letá Ïena zaparkovala svou octavii

u krajnice. Ve chvíli, kdy kolem projíÏdûla nákladní souprava, nedo-

drÏel její fiidiã potfiebn˘ boãní odstup a pfiívûsem urazil ‰kodovce

zpûtné zrcátko. Neznám˘ fiidiã na kolizi nereagoval a odjel. Dosud

bylo pouze zji‰tûno, Ïe nákladní vÛz mûl ‰edou barvu. Nikdo nebyl
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zranûn a ‰koda je relativnû nízká – 5 tisíc korun. Policie pfiesto po-

tfiebuje vyslechnout fiidiãe kvÛli fiádnému zadokumentování spisu.

Hlídka dala cyklistovi d˘chnout
V jedenáct hodin veãer zastavila r˘mafiovská policejní hlídka 21leté-

ho muÏe na kole. Dechová zkou‰ka u nûj prokázala 1,6 promile 

alkoholu. Mladík pfiiznal, Ïe pfied jízdou popíjel. Jeho prohfie‰ek bu-

de projednávat správní komise odboru dopravy mûstského úfiadu.

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

por. Bc. René âernohorsk˘
PâR, oddûlení tisku a prevence Opava

Hasiãi v terénu

Hasiãi odstraÀovali spadl˘ strom na trati v Jamarticích
Jednotky profesionálních a dobrovoln˘ch hasiãÛ kraje vyjíÏdûly v sou-
vislosti s vlnami boufiek doprovázen˘ch pfiívalov˘mi de‰ti a siln˘m vût-
rem, které se pfiehnaly nad na‰ím územím ve dnech 3., 9., 10. a 11. srp-
na. Více neÏ dvû stovky zásahÛ se t˘kaly vût‰inou odstraÀování nebez-
peãn˘ch stromÛ, dal‰ím dÛvodem v˘jezdÛ byly provizorní opravy stfie‰-
ních krytin.

R˘mafiov‰tí hasiãi vyjíÏdûli mimo jiné ke vzrostlému smrku, kte-

r˘ vlivem silného vûtru spadl na Ïelezniãní traÈ v Jamarticích.

Strom museli motorovou pilou rozfiezat na kusy a odklidit z kole-

jí. Vlak se je‰tû pfied pfiíjezdem hasiãÛ vrátil do stanice, odkud vy-

jíÏdûl. Se zpoÏdûním pak pokraãoval v pÛvodní cestû. 

Fota a text: por. Mgr. Petr KÛdela, HZS MSK
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Koflík prázdn˘, byÈ i v‰ecek zlat˘ byl, ÏízeÀ pfiece 

neuhasí. F. V. Hek
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

25. 8. 1867 nar. Sigismund Bou‰ka, vl. jm. Ludvík B., spisovatel,
pfiekladatel, ãlen Katolické moderny (zemfi. 29. 8. 1942)
– 150. v˘roãí narození 

25. 8. 1957 zemfi. Leo Perutz, praÏsk˘ nûmeck˘ spisovatel 
(nar. 2. 11. 1884) – 60. v˘roãí úmrtí 

25. 8. 2012 zemfi. Neil Armstrong, americk˘ pilot, astronaut a uni-
verzitní profesor, první ãlovûk, kter˘ vstoupil na povrch
Mûsíce (nar. 5. 8. 1930) – 5. v˘roãí úmrtí 

27. 8. 1787 zemfi. Ignác Franti‰ek Platzer, sochafi (nar. 6. 6. 1717)
– 230. v˘roãí úmrtí 

28. 8. 1987 zemfi. John Huston, americk˘ filmov˘ reÏisér (nar. 
5. 8. 1906) – 30. v˘roãí úmrtí 

29. 8. 1942 zemfi. Sigismund Bou‰ka, vl. jm. Ludvík B., spisovatel,
pfiekladatel, ãlen Katolické moderny (nar. 25. 8. 1867) 
– 75. v˘roãí úmrtí 

30. 8. 1797 nar. Mary Shelley, anglická prozaiãka (zemfi. 1. 2. 1851)
– 220. v˘roãí narození

31. 8. 1867 zemfi. Charles Baudelaire, francouzsk˘ spisovatel (nar.
9. 4. 1821) – 150. v˘roãí úmrtí 

1. 9. Svûtov˘ den míru – od roku 1959 vyhla‰uje OSN 
2. 9. 1347 praÏsk˘ arcibiskup Arno‰t z Pardubic v Chrámu svatého

Víta korunoval Karla IV. na ãeského krále – 670. v˘r.
2. 9. 1937 zemfi. Pierre Fredi baron De Coubertin, francouzsk˘

filosof, historik, iniciátor obnovení olympijsk˘ch her
(nar. 1. 1. 1863) – 80. v˘roãí úmrtí 

3. 9. 1987 zemfi. Viktor Platonoviã Nûkrasov, rusk˘ prozaik (nar.
17. 6. 1911) – 30. v˘roãí úmrtí

4. 9. 1847 zemfi. Franti‰ek Vladislav Hek, národní buditel, skla-
datel a spisovatel, znám˘ jako F. L. Vûk z románu 
A. Jiráska (nar. 11. 4. 1769) – 170. v˘roãí úmrtí 

4. 9. 1907 zemfi. Edvard Grieg, norsk˘ skladatel (nar. 15. 6. 1843)
– 110. v˘roãí úmrtí 

5. 9. 1857 zemfi. Auguste Comte, francouzsk˘ filosof a sociolog
(nar. 19. 1. 1798) – 160. v˘roãí úmrtí 

6. 9. 1907 zemfi. Sully Prudhomme, vl. jm. René Francois
Armand P., francouzsk˘ spisovatel, nositel Nobelovy
ceny (nar. 16. 3. 1839) – 110. v˘roãí úmrtí
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PROVOZNÍ DOBA

do 1. záfií od 4. záfií

pondûlí 9:00–16:00 pondûlí 9:00–18:00

úter˘ 9:00–16:00 úter˘ 9:00–18:00

stfieda zavfieno stfieda zavfieno

ãtvrtek 9:00–16:00 ãtvrtek 9:00–17:00

pátek 9:00–16:00 pátek 9:00–17:00

www.knihovnarymarov.cz
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Spoleãenská kronika

Blahopfiání
Dne 11. srpna 2017 se

pan Franti‰ek ·uba
doÏil Ïivotního jubilea 80 let.

V‰e nejlep‰í, pfiedev‰ím dobré zdraví,
Ïivotní optimismus 

a je‰tû hodnû spokojen˘ch let ze srdce pfiejí
manÏelka Marie, dcery Jarmila 

a Alena s rodinami.

Vzpomínka
Kdo mûl rád, nezapomíná.

Kdo v srdcích Ïije, neumírá.
Dne 2. srpna 2017 jsme vzpomnûli desáté

v˘roãí úmrtí 

Margity Dolanské.
Vzpomíná dcera Franti‰ka, Alena, 

synové Rudolf, Josef a ostatní rodina.

Není moÏné zapomenout na ãlovûka,
kterého opravdu milujeme.

Dne 27. srpna 2017 uplynou dva roky od
chvíle, co nás navÏdy opustil 

ná‰ milovan˘ tatínek, dûdeãek a pradûdeãek

pan Miroslav Ondrák.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery a synové s rodinami.

Rozlouãili jsme se
Zdenûk Nebes – Janovice  .................................................... 1942
Jaroslav Jaro‰ – Horní Mûsto  ............................................... 1941
Pavel Amanatidis – Horní Mûsto  ......................................... 1964
Vlasta Lustigová – R˘mafiov  ............................................... 1930
Otto Pernica – R˘mafiov  ...................................................... 1942
Anna Gregerová – Nové Pole  .............................................. 1942
Jaroslav Fréhar – Stfiíbrné Hory  ........................................... 1953

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

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

RÛÏena Janská – Harrachov  ................................................... 80 let
Antonín Pode‰va – Harrachov  ............................................... 80 let
Franti‰ek ·uba – R˘mafiov  ..................................................... 80 let
Antonín Grepl – Janovice  ...................................................... 81 let
Miroslav Spurn˘ – R˘mafiov  .................................................. 81 let
Dagmar Pletková – R˘mafiov  ................................................. 81 let
Jaroslav Hruban – R˘mafiov  .................................................. 81 let
Vladimír Kodovsk˘ – R˘mafiov  ............................................. 81 let
ªudmila Macháãková – R˘mafiov  .......................................... 81 let
Marie Schindlerová – R˘mafiov  ............................................. 81 let
Radim Ovãáãík – R˘mafiov  .................................................... 82 let
Marie Nétková – R˘mafiov  .................................................... 82 let
Andûla Ka‰parcová – R˘mafiov  ............................................. 83 let
Milan Vavrou‰ek – R˘mafiov  ................................................. 83 let
Ludmila Zavadilová – R˘mafiov  ............................................ 83 let
Miloslav Sedláãek – R˘mafiov  ............................................... 83 let
Jaroslava Ra‰ková – R˘mafiov  ............................................... 83 let
Marie Habartová – R˘mafiov  ................................................. 83 let
Jana Miãudová – R˘mafiov  .................................................... 83 let
Anna Echingerová – Janovice  ............................................... 84 let
Zdenûk Pospí‰il – Stránské  .................................................... 84 let
Ladislav Kroupa – R˘mafiov  .................................................. 84 let
Marie ·ínová – R˘mafiov  ....................................................... 84 let
Bedfii‰ka Resnerová – R˘mafiov  ............................................ 84 let
Alfred Heinisch – R˘mafiov  ................................................... 84 let
Zdenûk Beran – R˘mafiov  ...................................................... 85 let
Jaroslav Jahn – R˘mafiov  ....................................................... 87 let
Marie Furi‰ová – R˘mafiov  .................................................... 90 let
Klára Zbofiilová – R˘mafiov  ................................................... 90 let
Anna Lukovská – R˘mafiov  ................................................... 93 let

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v srpnu a záfií

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 (od 4. 9. od 16:00),  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 druhém 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
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V srpnu nabídlo r˘mafiovské muzeum náv‰tûvníkÛm hned tfii v˘stavy – v ga-
leriích Pran˘fi a Octopus a také na zámku v Janovicích. V˘bûr témat byl pest-
r˘ – kvûtiny, figury i industriální prostor.
Fotografickou v˘stavu s názvem Industria jsme pfiedstavili uÏ v mi-

nulém ãísle. Kolekce ãernobíl˘ch a barevn˘ch snímkÛ studentÛ 

brnûnské ‰koly PhotoGenia se mezitím pfiesunula z muzea do paro-

hového sálu janovického zámku. O dal‰í fotografie, pofiízené v mo-

ravsk˘ch prÛmyslov˘ch provozech vãetnû továrny r˘mafiovského

Eurointermetallu, ji doplnili nejen studenti Jana Suchardy, ale i pa-

tron jejich „industriálních“ workshopÛ Jindfiich ·treit, jehoÏ cykly

z tfiineck˘ch, vítkovick˘ch nebo prostûjovsk˘ch Ïelezáren jsou svûto-

vû proslulé. Instalací Industrie byly zaplnûny zb˘vající zpfiístupnûné

místnosti zámku, zájemci si ji i práce z projektu Ptaãí svût mohou

prohlédnout v rámci komentovan˘ch prohlídek aÏ do konce záfií.

Náv‰tûvníky r˘mafiovského muzea v srpnu vítá v˘stava v galerii

Pran˘fi, jeÏ vznikla jako souãást cyklu Z muzejního depozitáfie a nese

jednoduch˘ název Kvûty a kytice. Smyslem cyklu je seznamovat ve-

fiejnost s artefakty uloÏen˘mi v depozitu muzea, s umûleck˘mi díly,

historick˘mi dokumenty i dobov˘mi pfiedmûty denní potfieby, které

jsou bûÏnû oãím náv‰tûvníkÛ skryté. Téma srpnové v˘stavy je typic-

ky letní a zdánlivû banální – kvûty a kytice ale mohou nést mnoho

v˘znamÛ a zprostfiedkovat netu‰ené poklady muzejních sbírek napfiíã

obory. Stojí za zmínku, Ïe velká ãást vystaven˘ch pfiedmûtÛ pochází

z darÛ obãanÛ muzeu.

V galerii Pran˘fi jsou tak k vidûní nejen obligátní malby kytic (Marie

Kodovské, Antonína Kroãi, Miroslava Morávka, Jana Sedláãka,

Mojmíra Prá‰ila ãi Heleny Navrátilové), ale také publikace

(Erbenova Kytice, ilustrovan˘ t˘deník Jugend z roku 1914, v˘tisk ãa-

sopisu Kvûty z roku 1969 s Janem Palachem na titulní stranû nebo

publikace k prvnímu v˘roãí kvûtnového osvobození z roku 1946),

textilie, pfiedev‰ím vzory brokátÛ z r˘mafiovské Hedvy, architekto-

nické prvky, mezi nimi tfieba fragmenty dfievûn˘ch novogotick˘ch fi-

ál, kdysi zdobících místní kostely, nebo ãást ‰tukové v˘zdoby fasády

hudební ‰koly, která byla otluãena pfii zateplování budovy. Nechybí

ukázky kvûtinov˘ch dekorÛ nádobí ãi kamnov˘ch kachlÛ z druhé po-

loviny 19. a první poloviny 20. století. Fotografie pak zachycují kvû-

tiny jako dekoraci slavnostních událostí, napfi. svateb.

Galerie Octopus patfií v srpnu figurální malbû, kresbû a plastice Ale‰e

Buãka (1962). Rodák z Jihlavy proÏil v R˘mafiovû roky dûtství a do-

spívání, po gymnáziu vystudoval medicínu na Univerzitû Palackého

v Olomouci a stal se praktick˘m lékafiem (pÛsobí v Pfielouãi).

V̆ tvarná ãinnost jej pr˘ zaujala uÏ v dûtství, ale naplno se jí zaãal vû-

novat teprve v dospûlosti, po absolvování kurzu malby pravou hemi-

sférou. Tvorba se mu stala protiváhou nároãného obãanského povo-

lání, nicménû nezÛstal jen víkendov˘m malífiem autodidaktem. ¤adu

let nav‰tûvoval veãerní v˘tvarné kurzy UMPRUM a AVU. Zamûfiil se

na figurální sochafiství a kresbu, ãlovûk tak zÛstává hlavním objek-

tem jeho civilní profese i tvorby.

V galerii Octopus se pfiedstavuje poprvé. Vedle figurálních plastik

a velkoformátov˘ch studijních kreseb aktÛ najde divák zejména por-

tréty, mezi nimiÏ zaujmou hyperrealistické podobizny ãlenÛ autoro-

vy rodiny. Mal˘ sál pfiedstavuje Ale‰e Buãka také jako krajináfie

a tvÛrce ojedinûl˘ch záti‰í.

Ale‰ Buãek pûstuje realistick˘ aÏ hyperrealistick˘ styl, klasickou mi-

mésis, která mu umoÏÀuje uplatnit dobfie zvládnutou v˘tvarnou tech-

niku, av‰ak dává minimální prostor vlastní invenci, hlub‰ímu sdûle-

ní, ãi pfiesahu. Ten se dostává ke slovu spí‰e mimo figurální temati-

ku, napfi. v záti‰í s nakládan˘mi okurkami, které paroduje tradiãní ná-

mût, nebo v sérii krajinn˘ch kompozic, jeÏ zachycují ohroÏená pfií-

rodní zákoutí a dostávají tak dal‰í, ekologick˘ rozmûr.

Obû aktuální v˘stavy v muzeu lze nav‰tívit do konce srpna. 

ZN, fota: Martin Vyhlídal

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Flóra, figury a fabriky na v˘stavách muzea
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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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Jako srpnov˘ pfiírÛstek do sbírek

Mûstského muzea R˘mafiov jsme

vybrali dva drobné pfiedmûty, kte-

ré muzeu vûnovala paní Marie

·evãíková. Nalezla je v hlínû,

kdyÏ na konci ‰edesát˘ch let 

upravovala pozemek zahrady

v Horním Mûstû. ·lo samozfiejmû

o lokalitu do konce druhé svûtové

války obydlenou pfieváÏnû

Nûmci, je tedy nanejv˘‰ pravdû-

podobné, Ïe nálezy patfiily nûko-

mu z pÛvodního obyvatelstva.

Sotva mÛÏeme pfiedpokládat, Ïe

by ‰lo o „zakopan˘ poklad“, pfiedmûty pÛvodní majitelka v zahradû

zfiejmû ztratila. Îelezná spona s jedenácti sklenûn˘mi, jemnû do re-

zava zabarven˘mi korálky slouÏila na sepnutí vlasÛ. U druhého pfied-

mûtu – hlaviãky princezny s korunkou, náu‰nicemi a bohat˘m korá-

lov˘m náhrdelníkem – není funkce tolik jasná. Na zadní stranû pfied-

mûtu je v‰ak vyvrtaná dírka a hrub˘ povrch zfiejmû po lepidle.

Pravdûpodobnû zde byl umístûn spínací mechanismus, hlaviãka tedy

slouÏila jako broÏ. Pro dokonalou symetrii byla vyrobena nejspí‰e

odlitím do formy, a to z materiálu podobného cihle, ãemuÏ odpovídá

také zbarvení.

Podle vzpomínek paní ·evãíkové její sousedka pfii kopání v zemi na-

‰la zlat˘ fietízek. Kolik takov˘ch pokladÛ z minul˘ch dob ná‰ region

je‰tû skr˘vá? Dárkyni velice dûkujeme!

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

PfiírÛstek do sbírek
Srpen: BroÏ a spona (1. pol. 20. století)

Nádvofií janovického zámku v pÛlce srpna (17.–19. 8.) oÏilo náv‰tûvníky ak-
cí pod ‰ir˘m nebem – letního kina a hudebního festivalu R˘mafiovská
Skatastrofa. Ve ãtvrtek promítalo muzeum trezorovou perlu Ucho Karla
Kachyni, v pátek nabídli kinafii ze SVâ pfiehlídku studentsk˘ch filmÛ a jedno-
aktovku divadla Grunt, sobota patfiila muzice.
Dvanáctá Skatastrofa, pfiehlídka ska a reggae muziky, která pfied pár lety

zakotvila na nádvofií janovického zámku, nemûla ‰tûstí na pfiedpovûì po-

ãasí. Zatímco páteãní filmové „Pfiedskatastrofû“ rosniãky vû‰tily tepl˘ ve-

ãer tropického dne, na sobotu hrozily boufikami a pfiívalov˘mi de‰ti, kte-

ré ov‰em do Janovic vÛbec nedorazily. Pesimistická vyhlídka propr‰ené

soboty nicménû odradila jednu ãást publika, tu druhou patrnû vstupné,

které byli pofiadatelé bez evropské podpory letos nuceni vybírat.

Náv‰tûvníci kulturních akcí na R˘mafiovsku zjevnû odvykli faktu, Ïe se za

nû platí. Zbyla tak jen ta tfietina obvyklého publika, které neãinilo potíÏe

pfiispût na kapely a pfiibalit si plá‰tûnku. Stejnû nakonec nebyla potfieba.

Promítání letního kina v pfiedveãer hudebního festivalu provází

Skatastrofu tfietí rok. Na rozdíl od muzejních akcí, které zvou hlavnû

na ãeskou klasiku (v ãervenci to byly Petrolejové lampy a v srpnu

Ucho), pofiadatelé Skatastrofy pfiedstavují aktuální tvorbu studentÛ

FAMU (pfiedev‰ím rodáka Marka âermáka a jeho kolegÛ) a amatér-

ské filmy. Letos byl na programu dokument, videoklip, krátké horo-

ry z lesa i od vody (mimo jiné Lesapán a Domovoj Pavla Soukupa),

r˘mafiovské sci-fi milovníkÛ whiskey a ve finále mystifikaãní doku-

ment Petra Zelenky o kapele Visací zámek, kter˘m Janovice virtuál-

nû nav‰tívil zdej‰í rodák, zpûvák Jan Haubert. S roãním zpoÏdûním

v Janovicích vystoupilo také ochotnické divadlo Grunt ze Smolkova

s jednoaktovkou Zával, která ãerpá z jadrné hornické hant˘rky.

Sobotní hudební program byl podobnû pestr˘, nicménû nezanedbal

ani pfiítomnost avizovan˘ch ska a reggae kapel, jimÏ je pfiehlídka vû-

nována. Odpolední produkci odstartoval ostravsk˘ DJ Payaman, ãlen

skupiny Coltcha United Sound System, úãinkující i v následující reg-

gae formaci Citytonians. Jejich hrací ãas provázely pfieháÀky a po-

sluchaãi se trousili jen pozvolna, jamajské reggae se ale ukázalo jako

dobré zaklínadlo proti de‰ti a od té chvíle nespadla uÏ ani kapka.

První stojící posluchaãe pod pódium vylákal punkfolkov˘ bard

Ladibor Danda s ãerstvou snÛ‰kou dobovû aktuálních songÛ a záso-

bou star˘ch hitÛ, bez kter˘ch ho fanou‰ci nepropustí z pódia. Ladibor

nezapomnûl vyseknout hold svému vzoru Daliboru Jandovi, s nímÏ

se nedávno setkal osobnû.

Po nûm nastoupila krnovská formace Rockin‘ Jackals, vyznávající

rockabilly a psychobilly Ïánr. Mladá ãtvefiice do R˘mafiova zajíÏdí

Jazzclub

Hvûzdou Skatastrofy byla slovenská kapela Karavana

Citytonians Krákorající pafiez
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pravidelnû, neboÈ si tu se sv˘m nedostatkov˘m artiklem staãila rych-

le vytvofiit posluchaãskou základnu. Na rockabilly se dobfie tanãí,

a tak se kotlík pod pódiem koneãnû rozhoupal. Fanou‰ky urãitû potû-

‰í, Ïe vzniká první studiové album.

Hlavní hvûzdou veãera byla bezesporu Karavana, ska a reggae le-

genda ze Spi‰ské Nové Vsi, která právû oslavuje dvacet let existen-

ce. Kapela mûla nejlep‰í ãas i zvuk veãera, a tak není divu, Ïe si svÛj

koncert skvûle uÏila a pfiilákala také nejvíc taneãníkÛ.

Po vesel˘ch barvách jamajské trikolóry se pódium ponofiilo do me-

lancholicky modré a spustili jeseniãtí Lights Off. Posluchaãi je moh-

li sly‰et uÏ loni i o pár let dfiív ve Tfiináctce a posoudit, kam se jejich

introvertní hutn˘ rock posunul. Kapela pracuje na první dlouhohrají-

cí nahrávce, která by mûla vyjít koncem roku.

Posledním úãinkujícím veãera byl Krákorající pafiez, pûtiãlenn˘ band

z BohuÀovic, kter˘ dovedl festival do finále punkrockem s pfiíchutí

saxofonu. Jejich sviÏné vystoupení bylo pfiíleÏitostí zbavit se posled-

ních zbytkÛ energie pfied cestou na kutû.

R˘mafiovská Skatastrofa byla poslední prázdninovou akcí na jano-

vickém zámku, ne v‰ak poslední v této sezónû. Ta se uzavfie aÏ na

konci záfií polsk˘m hudebnû-divadelním pfiedstavením, které pfiipra-

vuje r˘mafiovské muzeum ve spolupráci s partnersk˘m Muzeem Wsi

Opolskiej v Opoli. ZN

Poãátky soutûÏí v ovládání dlouhého biãe v âR sahají do roku 1989,

kdy se v romantickém prostfiedí jezírek nedaleko Bfiidliãné konala

vÛbec první soutûÏ nazvaná Mikyho memoriál. Nad‰enci z fiad tram-

pÛ udrÏeli tuto tradici dodnes. Jsem rád, Ïe jsem se mohl úãastnit prv-

ních roãníkÛ a v nûkolika také zvítûzit. První oficiální mistrovství âR

probûhlo v roce 1995 v Praze. ÚroveÀ za moc nestála, nicménû sou-

tûÏ umoÏnila setkání zájemcÛ o tento netradiãní sport. Nefungoval in-

ternet, kontakty byly vzácností, stejnû jako moÏnost se jeden od dru-

hého nûãemu pfiiuãit. Osobnû jsem se úãastnil mistrovství v Praze

v roce 1996. Mûl jsem díky Bfiidliãné zku‰enost, jak má soutûÏ biãa-

fiÛ vypadat, pfii cestû domÛ jsme o tom s pfiáteli hovofiili a rozhodli

jsme se uspofiádat mezinárodní soutûÏ na odpovídající úrovni. 

A tak v roce 1998 probûhla první Velká cena Indiany Jonese v areálu

chaty Relaxy ve Îìárském Potoce, na pfielomu fiíjna a listopadu za de‰-

tû, zimy a mlhy, zato s nad‰ením a úãastí soutûÏících z celé âR a také

televize Nova. Organizace tak velké soutûÏe není legrace, coÏ jsem po-

chopil hned po prvním roãníku. Je nad síly jednotlivce v‰e zvládnout,

je potfieba t˘mu spolehliv˘ch lidí. Mûl jsem vazbu na r˘mafiovské

skautské stfiedisko a právû skauti mi nabídli pomocnou ruku. 

Druh˘ roãník jsme tedy uspofiádali v srpnu v areálu skautské chaty na

Stráni v R˘mafiovû. Od poãátku ‰lo o velmi dobfie zorganizovanou

soutûÏ, skauti se postarali o zázemí, catering pro soutûÏící i náv‰tûv-

níky a nebyla nouze o ochotné pomocníky. Já pfiipravoval zázemí

‰ampionátÛ, soutûÏní pravidla a divadelní skeãe o Indianu Jonesovi,

které se staly nedílnou souãástí Velké ceny Indiany Jonese.

Právû organizace soutûÏí a pfiíprava divadelních scén mû inspirovaly

k my‰lence vybudovat stabilní zázemí. Patnáct roãníkÛ jsme s r˘ma-

fiovsk˘m stfiediskem skautÛ v‰e mnoho dnÛ budovali a po ukonãení

akce bourali. Mezitím jsem sbíral zku‰enosti ze soutûÏí v zahraniãí,

v Nûmecku a poté v USA, pravidla dostala pevnou podobu a soutûÏ

zaãala získávat na popularitû a prestiÏi. Reprezentace v zahraniãí pfii-

nesla podporu z krajÛ Moravskoslezského i Olomouckého.

V roce 2003 jsme ve spolupráci s W Clubem Praha uspofiádali v rám-

ci Indiany vÛbec první otevfiené Mistrovství Evropy v ovládání dlou-

hého biãe, v hodu noÏem a tomahawkem, trikovém lasování a Ïong-

lování s westernov˘m revolverem. SoutûÏ v uveden˘ch disciplínách

se stala nejstar‰ím oficiálním evropsk˘m ‰ampionátem.

V roce 2004, kdy jsem získal titul svûtového ‰ampiona v ovládání

dlouhého biãe, mû prezident mezinárodního westernového klubu

Mark Allen jmenoval zástupcem pro organizování tûchto soutûÏí

v Evropû. Jako odborn˘ poradce sem poprvé zavítal legendární mis-

tr biãe z USA Mark the Whip. V témÏe roce byl zaloÏen Western Arts

Club, pod jehoÏ zá‰titou probíhá organizace evropsk˘ch soutûÏí do-

dnes. WAC je spolupofiadatelem i dal‰ích evropsk˘ch soutûÏí, napfi.

britského ‰ampionátu v biãi.

Velká cena Indiany Jonese (dnes Indiana) se konala u skautské chaty

na Stráni aÏ do roku 2013. Organizaãnû i fyzicky to bylo velmi ná-

roãné a jen díky mnoha ochotn˘m lidem se kaÏdoroãnû podafiilo v‰e

zvládnout. Velk˘ dík patfií i sponzorÛm z R˘mafiova, díky nimÏ se da-

fií úroveÀ soutûÏe zvy‰ovat. Po celou dobu soutûÏ podporuje také

mûsto R˘mafiov. 

V roce 2005 ná‰ klub koupil od mûsta rekultivovanou skládku v b˘-

valém lomu v Janovicích. V prvních letech probíhaly terénní úpravy

a úklid. V roce 2013 se nám podafiilo slavnostnû otevfiít westernovou

‰kolu, zázemí pro ãleny WAC i ‰ir‰í vefiejnost. 

V roce 2014 jsme se po dohodû se skauty rozhodli pofiádat Velkou ce-

Organizace a spolky

20. velká Cena Indiana a Evropsk˘ ‰ampionát 2017

Fota: Roman Panáãek
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nu Indiany Jonese v areálu kempu Indiana v Janovicích. Název kem-

pu vzdává hold mnohaleté práci v‰ech, ktefií se podíleli na organiza-

ci této soutûÏe. VÏdyÈ bez ní by nevzniklo zázemí klubu, outdoorov˘

kemp, westernová ‰kola s muzeem biãÛ ani divadelní scéna La Skála.

Leto‰ní Velká cena Indiana uvítala soutûÏící z Francie, ·v˘carska,

Nûmecka, Polska, Slovenska a samozfiejmû âeské republiky. SoutûÏ

probûhla o prvním srpnovém víkendu za krásného poãasí. Ke zmûnû

data konání do‰lo kvÛli soubûhu nûkolika akcí v R˘mafiovû. V páteã-

ním programu s kapelou Country kavalerie mohli diváci zhlédnout

ohÀovou show skupiny Meãe Blesky ze ·umperka. Sobotní klání ne-

celé ãtyfiicítky soutûÏících pfii‰lo podpofiit témûfi ãtyfii sta náv‰tûvní-

kÛ. Program zaãal dopoledne soutûÏemi v ovládání biãe a v hodu no-

Ïem a tomahawkem. V prÛbûhu dne mohli diváci vidût nejvût‰í biã

Evropy, povûstnou 12,3 metru dlouhou Anakondu, tradiãní disciplíny

v trefování biãem, mistrovské vrhy noÏem a tomahawkem a také vol-

nou show. SoutûÏ opût hostila disciplínu No Spin, tedy vrh noÏem

bez otoãky, oficiální evropsk˘ ‰ampionát, kterého se úãastnil i úfia-

dující mistr svûta Adam âeladín z Ostravy. Do leto‰ní poroty usedl

po deseti letech i Mark the Whip z Kalifornie, kter˘ navrhl pofiádání

svûtového ‰ampionátu v biãi právû v R˘mafiovû. Pfií‰tí roãník by mûl

hostit i mistrovství Evropy v hodu noÏem a tomahawkem. Uvidíme,

zda se nám podafií v‰e zajistit a získat vedle mûsta a tradiãních spon-

zorÛ také podporu Moravskoslezského kraje.

Veãer v amfiteátru La Skála byl ve znamení vyhlá‰ení v˘sledkÛ a po-

té magického vystoupení brnûnské skupiny In Flamenus. Diváci se

doãkali obnoveného skeãe s Indianou Jonesem a na závûr ohÀostro-

je. Cel˘m veãerem provázela kapela Myrun ze ·umperka.

V‰em, ktefií pfii‰li a podpofiili soutûÏící i pofiadatele, moc dûkujeme.

Za t˘m WAC Ladislav ·ín, MBA

V˘sledky:
Vrh noÏem:  Vrh noÏem na dlouhou vzdálenost:
1. Michal Vy‰ata  1. Stanislav Havel

2. Jifií ÎiÏka  2. Michal Vy‰ata

3. Josef Smékal

Vrh tomahawkem: Vrh tomahawkem 
na dlouhou vzdálenost:

1. Stanislav Havel  1. Stanislav Havel

2. Du‰an Dvofiák  2. Jifií ÎiÏka 

3. Karel ·tûpánek  3. Du‰an Dvofiák

Vrh noÏem No Spin MâR:  Vrh noÏem No Spin ME: 
1. Adam âeladín  1. Chris Goetsch (FR)

2. Milan Foga‰  2. Jan Osvald (SV)

3. Radim Drtílek  3. Gregor Paprocki (D)

Ovládání biãe
Trefování cílÛ:  Rychlost – pfiesnost:
1. Marcel Regmund  1. Marcel Regmund

2. Du‰an Dvofiák  2. Jan Betlach

3. Josef RuÏiÀák (SK) 3. Du‰an Dvofiák

Zorro:  Technika – jeden biã:
1. Petr Procházka ml.  1. Marcel Regmund

2. Marcel Regmund  2. Jan Betlach

3. Petr Procházka st.  3. Du‰an Dvofiák 

Technika – dva biãe:  Ovládání biãe – celkov˘ vítûz:
1. Petr Procházka ml.  Marcel Regmund

2. Marcel Regmund  Volná show: 
3. Petr Procházka st.  Jan Betlach

Prázdniny se lámaly do druhé poloviny, kdyÏ jsme stejnû jako loni s dûtmi
z rybáfisk˘ch krouÏkÛ R˘mafiov a Bfiidliãná i s kolegy z Doma‰ova nad
Bystfiicí absolvovali spoleãné soustfiedûní na vodním díle Slezská Harta.
Byli jsme ubytováni v krásném penzionu U Soni v obci Razová, kte-

r˘ jsme mûli po celou dobu pobytu plnû k dispozici. Dûti si bûhem

t˘dne opakovaly nejen lovnou techniku, ale navazovaly i nová pfiá-

telství s kolegy z Doma‰ova. Snad se i v budoucnu coby dospûlí ry-

báfii budou potkávat u vody. 

Bûhem t˘dne nám kupodivu pfiálo poãasí a dûti nachytaly vût‰inu

ryb, které ob˘vají vody Slezské Harty, mimo dravcÛ, jako jsou ‰tika,

candát a sumec. Po zakrmení vodní plochy najeli kapfii, cejni, plotice

a okouni a naveãer nejvíc oãekávaní úhofii.

Cel˘ pobyt mûly dûti zdarma, vãetnû jídla, pitného reÏimu a ubyto-

vání, a to díky sponzorÛm, bez kter˘ch bychom nemohli tak krásn˘

podnik uskuteãnit. Touto cestou bychom chtûli i s dûtmi podûkovat

v‰em, kdo nás podpofiili: mûstu R˘mafiovu, MO âRS R˘mafiov, man-

ÏelÛm Metelkov˘m, manÏelÛm Batlov˘m za vynikající domácí klo-

básky, dále Franti‰ku Filipovi a v‰em rodiãÛm, ktefií nám pomohli

s dopravou dûtí. 

Fota a text: Jaromír âech a Petr Mácka

Letní soustfiedûní rybáfiské mládeÏe na Hartû
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Setkal/a jste s tím, Ïe vás part-
ner/ka:
poniÏuje, nadává vám, zastra‰uje,

brání vám v kontaktu s rodinou ãi pfiáteli, kontroluje nebo sleduje,

vyhroÏuje vám, nedává vám dostatek financí nebo o nû musíte prosit,

fyzicky vás napadá, nutí vás k sexu, i kdyÏ odmítáte?

Pokud jste odpovûdûl/a kladnû na nûkterou z uveden˘ch moÏností,

mÛÏe jít o domácí násilí.

Domácím násilím je obecnû rozumûno chování, které u jednoho

z partnerÛ zpÛsobuje strach z druhého, v souÏití nastavuje pevnû da-

né a nezamûnitelné role osoby ohroÏené a osoby násilné a zpravidla

se odehrává nevefiejnû.

Myslíte si, Ïe neexistuje Ïádné fie‰ení? ·patnû spíte a nemÛÏete se

soustfiedit? ¤íkáte si, Ïe si za násilí mÛÏete sám/sama? Îe kdybyste

se víc snaÏil/a, Ïe by se partner mohl zmûnit? Máte pocit, Ïe vám ni-

kdo nepomÛÏe? 

NezÛstávejte v tom sami a kontaktujte sociální pracovnici po-
radny Elpis!

SluÏby poskytujeme v Bruntále (na Kavalcovû ulici 7), v R˘ma-
fiovû (na ulici Julia Sedláka 14) a v Krnovû (na Hlubãické ulici 9),
a to na základû telefonické domluvy. K dispozici je vám také psy-
cholog poradny. 

Posláním poradny Elpis je poskytování odborného sociálního pora-

denství o moÏnostech a formách pomoci, nezbytné psychické podpo-

ry a individuálního provázení obûtem a svûdkÛm domácího násilí

a trestn˘ch ãinÛ spojen˘ch s násilím, t˘ráním a zneuÏíváním.

Sociální pracovník a psycholog pomáhají stabilizovat klienta v bûÏ-

ném Ïivotû, provádí ho krizov˘m obdobím a poskytují mu informace

o moÏnostech fie‰ení jeho situace. 

Odborné sociální poradenství je urãeno lidem ve vûku od 18 let.

SluÏby jsou poskytovány bezplatnû a anonymnû.

JSME TADY PRO VÁS! Bc. Klára Maková, Elpis Bruntál

Tel.: 734 518 846
E-mail: elpis.br@sdk.cz, k.makova@sdk.cz 

Adresa: Kavalcova 7, Bruntál
www.slezskadiakonie.cz

Poradna pro obûti domácího násilí má poboãku v R˘mafiovû

Nadaãní fond Vítkovice Steel vyhla‰uje
pfiíjem Ïádostí o udûlení finanãní podpory.
Tato v˘zva je urãená organizacím ãi jed-
notlivcÛm, ktefií nám za‰lou zajímav˘ pro-
jekt se zamûfiením na aktivity dûtí a seni-
orÛ v oblasti vzdûlávání, zdraví, sportu
nebo sociálních sluÏeb.
Nadaãní fond Vítkovice Steel dlouho-

dobû podporuje kvalitnûj‰í péãi o dûti

s mentálním nebo fyzick˘m handica-

pem, vzdûlávání a volnoãasové vyÏití

mládeÏe a pomáhá seniorÛm k dÛstojnému a plnohodnotnému Ïivotu.

Pro získání finanãní podpory projektu realizovaného v Moravsko-

slezském kraji v roce 2017 posílejte Ïádosti v termínu od 1. záfií do
20. fiíjna 2017. Jak zaÏádat o podporu a dal‰í informace o nadaãním

fondu najdete na webu www.vitkovicesteel.com. O pfiidûlení finanã-

ních pfiíspûvkÛ rozhodne správní rada Nadaãního fondu Vítkovice

Steel do 15. listopadu 2017. V pfiípadû dotazÛ pouÏijte e-mail nadac-

ni.fond@vitkovicesteel.com. Ing. Andrea âefiovská

Nadaãní fond Vítkovice Steel 
rozdûlí letos neziskov˘m organizacím

dva miliony

Pozvánka
ZO KSâM zve obãany na setkání 

s kandidátem do Poslanecké snûmovny

Ladislavem Sekaninou
dne 13. 9. 2017 v 16:00 v malém sále SVâ

Starostovi obce Tvrdkov Janu Îédkovi se v srpnu 2017 podafiilo úspû‰nû do-
konãit dal‰í projekt, kter˘ byl spolufinancován z národních dotaãních pro-
stfiedkÛ pfiidûlovan˘ch Ministerstvem pro místní rozvoj âR. 
Akce byla zamûfiena na opravu místní komunikace II. tfiídy, spojující ãást

obce s komunikací ã. 370. Opravená silnice je pfiedev‰ím v zimních mû-

sících jedinou pfiístupovou cestou do ãásti obce Tvrdkova. 

Celkové náklady projektu ãinily 2 148 756 korun, dotace poskytnutá

z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro

místní rozvoj âR dosáhla ãástky 1 000 000 korun a zbylé náklady ve

v˘‰i 1 148 756 korun uhradila obec Tvrdkov z vlastního rozpoãtu.

Na tuto vefiejnou zakázku bylo vyhlá‰eno fiádné v˘bûrové fiízení, je-

hoÏ vítûzem a realizátorem akce se stala firma JR STaKR, s. r. o.

Ve‰keré stavební práce probíhaly v ãervenci 2017.

Obec Tvrdkov je velice úspû‰n˘m Ïadatelem v oblasti dotaãních titu-

lÛ a díky tomu se jí dafií do obce pfiivést nemalé finanãní prostfiedky,

jeÏ pfiispívají ke zvy‰ování kvality bydlení a Ïivota obyvatel

Tvrdkova a jeho místních ãástí Rudy a Mirotínku.

Vedení obce drÏíme pûsti a pfiejeme dostatek elánu do dal‰ích chy-

stan˘ch projektÛ. Ing. Ivana Luke‰ová, SdruÏení obcí R˘mafiovska

Z okolních obcí a mûst

Silnice v Tvrdkovû má nov˘ kabát
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Ve vzdálenosti 7 m od hradební zdi se v nejvy‰‰ím bodû Husovy uli-

ce nachází zbytky stfiedovûkého domu s dílnou bronzolitce (obj.

XX), k nûmuÏ patfií téÏ nález praÏského parvu Václava II. (raÏba

1300–1310). Byla zachycena ãást nadzemního dfievûného objektu fie-

meslnické dílny s keramikou obdobného stáfií. Uvnitfi stavby se do-

chovala nûkolikrát opravovaná hlinûná podlaha ztvrdlá dlouh˘m

pouÏíváním, ba místy znovu pro‰lapaná. Skr˘vala se pod vrstvou

zbytkÛ shofielého domu, pfiepálené mazanice i mnoÏství dfievûn˘ch

prvkÛ, které nás vedou k úvaze, zda ne‰lo o hrázdûn˘ dÛm.

Hmotné nálezy (keramika, Ïelezné klince i hfiebíky s dal‰ími pfied-

mûty) jsou zde velmi dÛleÏité, neboÈ se uchovaly in situ, tj. na pÛ-

vodním místû, pohozeny ãi za‰lapány do povrchu podlahy. Hlásí se

v pfievaze k 1. polovinû 14. století. Zvlá‰È v˘znamn˘m se ukázalo za-

hloubené ohni‰tû se dnem i boky vyloÏen˘mi vût‰ími ploch˘mi ka-

meny. Do ãervena pfiepálené stûny svûdãí o dlouhé dobû uÏívání.

Ohni‰tû zfiejmû plnilo specifick˘ úkol v dílnû, kde se nepracovalo

s vût‰ími pfiedmûty. Zachytili jsme torzo vût‰í ãásti nadzemního ob-

jektu se tfiemi základov˘mi trámci (X, V a zvlá‰È VL) zapu‰tûn˘mi do

podloÏní vrstvy (trám V, ‰ 0,36–0,52 / zachov. d 3,44 m; trám VI,

‰ 0,21–0,12 / d 2,72 m). Zatímco na jihov˘chodním konci tvofiil tzv.

kufr (základ zdi) jedin˘ trám, na severov˘chodû dva.

Odhalena byla jen ãást dílny, dÛm i ohni‰tû totiÏ poru‰ila stavba zdi

hospodáfiské budovy statku v novovûku a níÏe proÈala téÏ hradební

zeì. ·ífie domu dosáhla vnû 3,8–4,8 m a uvnitfi 3,2–3,52 m. Na dvor-

ku vymezeném spodní stûnou obytné budovy a hradbou se nacházel

témûfi kruhov˘ zahlouben˘ objekt (prÛmûr fiezu SZ-JV 1,83; fiezu SV-

JZ 1,38 pfii hloubce 1,10–0,97 m). Do kÛlov˘ch jamek pronikla ãer-

Z historie

V˘zkum lokality BurgetÛv statek
Dílna bronzolitce

Hradební zeì s ãástí posady vpravo dole

Dvorek litecké dílny: XI – posada pro drÛbeÏ (odpadní jáma?), 
XII – kÛlová jamka a mnoÏství spáleného dfieva, XVIII – hradební
zeì, B – zeì hospodáfisk˘ch budov statku

Prostor litecké dílny: II – kamenné základy obytné budovy statku, 
III – ohni‰tû, IV – kontrolní blok, V, X, VL – základové trámy, 
VII – soustfiedûní spálen˘ch dfievûn˘ch destiãek, XX – opravovaná
podlaha, 2–5 – soustfiedûní keramiky ze 14. století

Objekt III – ohni‰tû s profily, IX – posada (?) s náplní

I – zeì hospodáfisk˘ch budov statku, II – kamenné základy litcova domu,
III – ohni‰tû, VII – odpadová jáma s profily, xxxx – soustfiedûní kerami-
ky ze 13. století, XXVII – kamenn˘ spad s mnoÏstvím spáleného dfieva
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venû propálená hlína patrnû z doby velkého poÏáru mûsta roku 1405.

Úãel jámy (IX) není zcela jasn˘ a v zásypu se nena‰lo nic, co by je-

ho existenci blíÏe urãilo, ale obdobná zafiízení b˘vají interpretována

jako posada pro drÛbeÏ, sklípky, chlévky, v˘robní objekty nebo od-

padové jámy. Pfiikláníme se spí‰e k první alternativû. Víme v‰ak, Ïe

jáma byla podle zlomkÛ pfiepáleného kamene s ‰edavou matnou sklo-

vitou struskou (viz níÏe) souãasná s existencí litecké dílny.

Také v objektu a kolem dílny leÏely obdobné zlomky do ãervena aÏ

fialova pfiepálené bfiidlice s kousky zelenavé nebo opût ‰edavé sklo-

vité, jindy na povrchu matné strusky. Vrstva obsahovala také doko-

nale cizelované lité pfiedmûty z bronzu, krouÏek z koÀské ohlávky

a ãást kování spony kniÏní vazby, zdobeného rytou lomenicí. S nimi

jsme na‰li zlomek Ïelezného perlíku, noÏe, tuleje ad.

Zbytky základov˘ch r˘h gotického domu s kamenn˘mi základy, na nûÏ

dílna navazuje, pfiekr˘vají mlad‰í mírnû posunuté zdi obytné budovy

Burgetova statku (II), jehoÏ stáfií není jasné. Stavbu najdeme na

Surgentovû mapû (1747), ale nachází se jiÏ na Schmidtovû vedutû z ro-

ku 1693. Na vyobrazení lze vidût ãást velkého pfiízemního domu s dfie-

vûn˘m ‰títem a opatfieného mohutn˘mi vraty. DÛm se skr˘vá za mari-

ánsk˘m sloupem. Mohlo by se v‰ak jednat téÏ o Hrádeckou bránu.

Velmi zajímavá byla nevelká odpadová jáma (VII) zasahující poblíÏ

pravého dolního rohu domu aÏ k základÛm a mírnû je podcházející.

NáplÀ jámy se skládá z mnoÏství vrstev, mezi nimiÏ dominují dvû do-

slova pfieplnûné uhlíky a spálen˘mi kÛstkami hospodáfisk˘ch zvífiat

a drÛbeÏe. Horní ze dvou vrstev vydala pfiedev‰ím velké mnoÏství

zuhelnatûl˘ch dfievûn˘ch destiãek, z nichÏ se ve stfiedovûku skládaly

kupodivu pevné misky, talífie ãi koflíky, jeÏ drÏela pohromadû zmûk-

ãená houÏev. Stejnû tomu bylo

na plo‰e v blízkém okolí 

(XXVII) a v prostoru pÛvodní

stavby. Na rohu star‰ího objektu

se soustfiedily fragmenty kerami-

ky, které jednoznaãnû patfií nejv˘-

‰e do poslední tfietiny 13. století.

V sousedství se objevilo torzo

dal‰í stavby s uÏ‰ími základy zhruba ve stejné linii, jeÏ v‰ak bránila

prÛjezdu bránou, a jde tedy o objekt pozdní, kdy uÏ brána nefungo-

vala (po r. 1825).

Znaãná ãást bohatû zdoben˘ch fragmentÛ keramiky nabízí pfiedstavu,

Ïe byl kovolitec bohat˘ muÏ, pfiestoÏe nalezené pfiesleny dokládají, Ïe

jeho Ïena pfiedla a tkala asi nejjednodu‰‰í tkaniny pro domácí potfie-

bu je‰tû v první polovinû 14. století. Bohatství nepfiicházelo samo od

sebe a mû‰Èky se musely pfiiãinit téÏ a ‰etfiit, jak se dalo.

Objekt byl uÏ ve stfiedovûku nejménû dvakrát postiÏen ohnûm, je‰tû

pfii nûkterém dal‰ím poÏáru mûsta. 

Fota, nákresy a text: Mgr. Jifií Karel
(Go‰, V. – Karel, J.: Stfiedovûké opevnûní mûsta R˘mafiova,
Vlastivûdn˘ vûstník moravsk˘ 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 opev-
nûní mûsta R˘mafiova, StM, sv. 35, Olomouc 2013.)

VydláÏdûné ohni‰tû

Nákres kování ze tfií pohledÛ Dvorek litce, v pozadí mûstská hradba, v popfiedí ústí posady (?)

Pevná ãást kniÏního kování (bronz)

Ohni‰tû, patrné obloÏení kamenn˘mi deskami

Lit˘ a cizelovan˘ bronzov˘ krou-
Ïek z koÀské ohlávky
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Na poslední ãervencovou nedûli (30. 7.) pfiipravil Osadní v˘bor Ondfiejov spo-
leãnû s r˘mafiovskou farností tradiãní pouÈ svaté Anny v ondfiejovské kapli
zasvûcené této svûtici. M‰i vûnovanou sv. Annû a sv. Jáchymovi slouÏil r˘-
mafiovsk˘ dûkan P. Franti‰ek Zehnal.
V úvodu m‰e pfiipomenul otec Franti‰ek biblick˘ pfiíbûh tûchto svût-

cÛ a zmínil se v krátkosti o termínech dal‰ích poutí, zejména o té

v Rudû, kde ostravsko-opavsk˘ biskup Franti‰ek Václav Lobkowicz

v nedûli 6. srpna slouÏil pontifikální m‰i za poutníky, arcibiskupa

Franti‰ka VaÀáka a P. Bohumila Mûchuru. 

V Ondfiejovû probûhla krátká m‰e, kterou doprovodil R˘mafiov-

sk˘ chrámov˘ sbor Petra

Wolffa. Po bohosluÏbû by-

li poutníci obdarováni tra-

diãními koláãky. Od pfied-

sedkynû osadního v˘boru

AneÏky Továrkové obdr-

Ïeli na památku téÏ bare-

vnou pohlednici ondfiejov-

ské kapliãky sv. Anny, kte-

rou nechal k leto‰ní pouti

zhotovit místní obãan Jifií

Slováãek, za coÏ mu patfií

podûkování.

PfiipomeÀme, Ïe kapliãka

byla vybudována ondfie-

jovsk˘mi obãany na místû

pÛvodní dfievûné zvonice

v roce 1900. Za zmínku

stojí pÛvodní oltáfiní obraz

sv. Anny neznámého auto-

ra nebo zvon z roku 1908

zavû‰en˘ ve vûÏi.        JiKo

Osadní v˘bory informují

Poutníci se po roce se‰li v kapli sv. Anny v Ondfiejovû

M‰i svatou slouÏil ve zcela zaplnûné kapliãce dûkan Franti‰ek Zehnal

M‰i doprovázel R˘mafiovsk˘ chrámov˘ sbor
Pfii pfiíleÏitosti leto‰ní svatoanenské
pouti byla vydána pohlednice

Historie R˘mafiova obrazem

SoutûÏ

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

ã. 08/2017. V 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!

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 8

Jméno a pfiíjmení

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

Adresa

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

Telefon

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

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

✃
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Gruzie je stát leÏící v jihov˘chodní Evropû. Zemi známe hlavnû z mé-

dií kvÛli ozbrojen˘m konfliktÛm na hranici s Ruskem. V souãasné do-

bû se ale stává atraktivní lokalitou pro outdoorové nad‰ence, jako

jsem já a kamarádka Júlia BaláÏová. Na severu zemû se tyãí mohutná

hradba Kavkazu. Na‰e kroky smûfiovaly i letos právû tímto smûrem.

Mestia, Batumi, Gori a podobné masovky vidût jiÏ nepotfiebujeme.

Více nás zlákaly mohutné pyramidy. ·piãat˘ vrcholek nad horsk˘m

mûsteãkem Mestia zná kaÏd˘. Horu Tetnuldi (4 858 m) znají i vykr-

mení ‰a‰lici* v níÏinách, ale jen málokdo byl na jejím vrcholku.

Tetnuldi je desátou nejvy‰‰í horou Kavkazu a má tvar ãtyfiboké pyra-

midy s magicky ostrou vrcholovou partií.

Probouzíme se do ledové, tmavé jeskynû v na‰em plátûném domeã-

ku. Vykouknu ze stanu smûrem k vrcholku, nad kter˘m záfií hvûzdy.

Super, takÏe rychle ven ze stanu a jdeme na vûc. Potácíme se po le-

dovci k první snûhové vertikále. Najednou na‰e robotické kroky pfie-

ru‰í záblesky v dálce. Musíme se otoãit zpût. Hraji si na detektiva

a ve stále silnûj‰ím snûÏení hledám na‰e stopy. Vpadneme do pfiíbyt-

ku a je hotovo. Zemû se otfiásá sílou hromÛ a upadáme znova do

spánkové letargie. Nic moc, ten alpinismus!

Ráno odhazujeme stan pfiiplácnut˘ snûhem a obnovujeme pfiívody

vzduchu. Dva Litevci vedle balí stan a jdou do údolí. V nohách se mi

hromadí energie ãekající na startovní v˘stfiel. „Musím ven!“ Jdu se

projít na snûÏné vrcholky nad ná‰ stan. Sníh se bofií… „A sakra!

Rychle dolÛ.“ Cítím vzduch nasycen˘ elektfiinou a nad hlavou mi za-

ãíná jiskfiit. Mokrá ãepice je jako hromosvod. Utíkám zpût a zaãíná

snûÏit. Julãa kouká, co se dûje, a shodujeme se, Ïe musíme dolÛ.

Pfiichází studená fronta s vydatn˘m snûÏením.

Po sestupu do údolí a odpoãinku ve mûstû se morálka v t˘mu zlep‰u-

je. Místní chlebové speciality a minerální voda dodají sílu a pfiedpo-

vûì dvou dnÛ dobrého poãasí nadûji na dosaÏení vrcholu. Zahajujeme

v bleskovém tempu druh˘ útok na kopec. V odpolední ka‰i si to hrne-

me zpût do tábora, kde potkáváme ãtyfii zmrzlé Litevce. Vypadají dos-

ti zniãenû a zítra jdou dolÛ. Jejich chatrné spacáky a fish food, kter˘

si namíchali doma, jim asi neudûlaly dobfie. Rty plné puch˘fiÛ vypa-

dají zle, ale borci s dobrou náladou jsou pfiíjemn˘m zpestfiením.

Spíme asi dvû hodiny a pofiád se vrtíme jako dvû kukly. Julãa klepe

kosu, ale mnû mÛj spacák drÏí teplo v pohodû. Ráno v pÛl tfietí vyrá-

Ïíme na cestu. Sníh je jako beton a podmínky nemÛÏou b˘t lep‰í.

Bohové nás obdafiili mûsíãním svitem, takÏe ani ãelovky nejsou tfie-

ba. Kliãkujeme mezi katakombami, které se otevírají v podobû trhlin.

Navazujeme se na pupeãní ‰ÀÛru, protoÏe prÛzkum do útrob bychom

absolvovali neradi. 

Mraky v údolí se línû povalují a na vzdáleném Elbrusu vidíme ãe-

lovky. „Proã je tady zase taková zima?“ Vy‰‰í kopce dûlají z lezení

noãní sport. Musíme si zvykat a zaãínáme ‰krabkat maãkami skálu na

hfibetu této ãtyfiboké krásky. Hfiebínek se pfiiostfiuje a dívám se na

GPS. Zatajuji Julãe údaje, Ïe je‰tû zb˘vá tfii sta v˘‰kov˘ch metrÛ.

„Jo, jo, uÏ tam budeme,“ pfiitakávám jako dítûti v autû pfii rodinném

v˘letu. Sluníãko pálí a zvedá se vítr. Tvrd˘ firn se mûní v led a teì

chápu, proã mûli Litevci ve v˘bavû ‰rouby do ledu. 

Letíme jako ledové krystalky a za ãtyfii hodiny stojíme na vrcholové

pfievûji s podivn˘m pocitem v Ïaludku. O tisíc v˘‰kov˘ch metrÛ v˘-

‰e se zmrzlá tyãinka vpravuje do Ïaludku o poznání hÛfi. Pohádkové

v˘hledy na ãtyfii strany si vychutnáváme díky zimû jen chvíli.

Zahajujeme sestup ve sviÏném tempu. Bolest v kolenou mi Julãa dá-

vá znaãnû najevo a zapíná autopilota. První slova prohazujeme spo-

kojenû aÏ ve stanu. Hora nás odmûnila po pfiede‰lé tr˘zni. Bruslíme

v ka‰i na proslunûné louky s voÀav˘mi kvûty a kravinci.

Zbytek v˘letu se fiídí heslem: UÏ nikam neuteãeme. Kolínko nedovolí

zbûsilé v˘stupy, takÏe doháníme stravovací deficit v pfiímofiském mûs-

tû Kobuleti. UÏíváme si sluneãn˘ch plání, kamenn˘ch mostÛ v blíz-

k˘ch horách a gruzínsko-ruskou spoleãnost. Bílá pyramida Tetnuldi

umí b˘t nedotknutelná, ale umí pfiipravit i spoustu pûkn˘ch chvil.

*Poznámka: ·a‰lik je druh opékaného masa. My jsme název pouÏili

pro obtloustlé konzumenty této pochutiny.

Luká‰ Ondrá‰ek, TJ Horal R˘mafiov, fota: archiv autora

Z R˘mafiova do svûta

Na pyramidách v Gruzii

SloÏky integrovaného záchranného systému a r˘mafiovská bezpeãnostní sluÏ-
ba BIDS si procviãily ochranu elektrárny Dlouhé stránû. Kulometná hnízda,
stfielba v lesích, na kaÏdém kroku ozbrojen˘ voják a policista. Tak vypadalo
cviãení zamûfiené na odvrácení teroristické hrozby v oblasti pfieãerpávací 
elektrárny. 
Bûhem cviãení se kaÏdé civilní vozidlo muselo zastavit na kontrolnû-

propou‰tûcím místû, kde vojáci prohledali vozidla i osoby. Nikdo bez

povolení nesmûl areál nav‰tívit, prostor byl peãlivû stfieÏen. Cviãného

zásahu se díky dlouhodobé spolupráci s firmou âEZ mohla tentokrát

úãastnit i r˘mafiovská bezpeãnostní sluÏba BIDS.

BIDS na základû tísÀového volání vyslala zásahovou skupinu

Prostor pro firmy a podnikatele

BIDS nacviãovala zásah proti teroristÛm
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ZÁHADA PROKLETÉ TRUHLY
26. a 27. srpna

Festival práva útrpného
Lapkové a kati pfii práci na loupeÏnické stezce

NETRADIâNÍ NOâNÍ PROHLÍDKY HRADU
26. srpna

V 19:00 a ve 21:00 pfiedná‰ky na téma netop˘fii na Sovinci
Na noãní prohlídky je nutná rezervace, telefonicky na ãísle

554 219 863 nebo mailem sovinec@mubr.cz

SRAZ AUTOMOBILOV¯CH VETERÁNÒ 
NA SOVINCI

10. záfií
V nedûli do 9:30 do 14:00 sraz automobilov˘ch veteránÛ na hradû

v rámci akce TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2017

Spanilá jízda historick˘ch vozidel a motorek 
na‰ich i svûtov˘ch znaãek

KA·PÁREK ZE SKALNÍHO HRADU
16. a 17. záfií

Loutkáfiská a pohádková pouÈ
Putování hradem z pohádky do pohádky

Divadelní, ‰ermífiské a loutkové pohádky pro celou rodinu

PAST NA MEDVùDA
30. záfií a 1. fiíjna

·ermífisk˘ pfiíbûh o nezdafieném lovu na medvûda
Sokolnické ukázky lovu atrapy kofiisti

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

Akce hradu Sovince

z R˘mafiova i z Bruntálu. Cíl byl jednoduch˘ – asistovat ostraze areá-

lu pfieãerpávací elektrárny. Ihned po pfiíjezdu na místo vy‰lo najevo,

Ïe nejde o rutinní zásah. Desítky vojákÛ z vojenského velitelství

Olomouckého kraje, útvar rychlého nasazení a hasiãsk˘ záchrann˘

sbor simulovaly útok teroristÛ v celém stfieÏeném prostoru. Ve scéná-

fii této simulace bylo zaji‰tûní rukojmí a zne‰kodnûní teroristÛ.

Vût‰ina ãesk˘ch elektráren má sice k dispozici vlastní fyzickou ostra-

hu, ale bezpeãnostní situace v Evropû vyÏaduje dal‰í zpÛsoby preven-

ce a zabezpeãení takto dÛleÏit˘ch objektÛ, napfiíklad dálkov˘m dohle-

dem zásahov˘ch sluÏeb soukrom˘ch bezpeãnostních agentur nebo zá-

sahov˘ch jednotek Policie âeské republiky. Nic se nesmí ponechat

náhodû, v‰e se musí peãlivû naplánovat a promyslet. KaÏd˘ detail cvi-

ãení pfiipraví bezpeãnostní sloÏky na fie‰ení problému kdekoliv a kdy-

koliv. Tyto zku‰enosti nás navíc pfiipravují na boj s kriminalitou, tak-

Ïe jsme schopni efektivnûji stfieÏit i soukrom˘ majetek. Jakub Sovi‰ Fota: J. Sovi‰ a www.aktivnizaloha.army.cz

Nejprve nûco ze zoologie: Jezevec lesní (Meles meles), fiád: ‰elmy,

ãeleì: lasicovití, podãeleì: jezevci.

Jezevec je nejvût‰ím zástupcem ãeledi lasicovit˘ch. Má bílou hlavu se

dvûma ãern˘mi pruhy pfies svûtla (oãi), srst hrubou, ‰tûtinatou, barvy

‰edoÏluté s ãern˘mi a bíl˘mi konci. Postavu má zavalitou, hlavu za‰pi-

ãatûlou, dorÛstá délky 75 cm a váÏí 10 kg, na podzim zasádlen˘ jezevec

váÏí 18–20 kg. Pod ‰tûtcem (ocáskem) má párovou pachovou Ïlázu (sá-

delník) se Ïlut˘m, polotekut˘m mazlav˘m v˘mû‰kem. Na nízk˘ch bû-

zích (nohou), které jsou pfiizpÛsobené k hrabání, má pût dlouh˘ch sil-

nûj‰ích drápÛ (pazourkÛ) a ‰iroká chodidla, je to tzv. ploskochodec.

U nás se jezevec vyskytuje jak v rozsáhl˘ch ãi men‰ích lesích, tak

v polních terénech. Îije samotáfisky ve vyhraban˘ch brlozích s hlav-

ními a vedlej‰ími norami, které vedou do hlubokého kotle 2–5 m pod

zemí. Rád vyhledává podzemní dutiny v kamenitém ãi skalnatém te-

rénu a místa krytá porostem. Ve svém teritoriu si vyhrabává jedno-

duché boãní nory, ve kter˘ch obãas pfies den pfiespává. 

Vede noãní zpÛsob Ïivota, ale rád se v klidu sluní. Má vynikající

sluch, slab‰í ãich, zrak nevaln˘. Zimní spánek pfieru‰uje. Oz˘vá se

temn˘m mruãením, pfii Ïíru mlaská a funí, je-li ohroÏen, jeãí. DoÏívá

se zhruba patnácti let.

Jezevec je v‰eÏravec. Jeho potravu tvofií drobní Ïivoãichové, jako je

hmyz, ãervi, plÏi, hadi a Ïáby, drobní hlodavci, mláìata ptákÛ a drob-

nûj‰ích savcÛ. Sbírá padliny zvûfie, vejce, plody ovoce, bukvice, Ïaludy,

kukufiici, byliny a houby. Jeho lovi‰tû má v prÛmûru jen dva kilometry.

RozmnoÏování – chrutí (páfiení) probíhá od kvûtna do srpna, druhé

chrutí od února do dubna. Druhého chrutí se zúãastÀují mladí jedin-

ci a samice dosud neoplodnûné. Bfiezost se udává 28–32 t˘dnÛ a z to-

ho pût mûsícÛ má jezevãice utajenou bfiezost. Jezevãice vrhá 3–5 je-

zevãat, která jsou holá a mûsíc slepá. Po roce mláìata dospívají. 

V lesnictví mÛÏe jezevec prospívat sbíráním ‰kodlivého hmyzu, ‰ko-

dí v‰ak na drobné zvûfii, zejména pernaté – ohroÏuje chov baÏantÛ

a koroptví. V minulosti bylo jezevãí jádro (maso) povaÏováno za po-

choutku. Také bylo cenûno sádlo pfii léãení zápalu plic nebo revma-

tismu a ze srsti se vyrábûly ‰tûtky na holení.

Zajímavosti z pfiírody

Splnûn˘ sen
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Asi kaÏd˘ ãlovûk má nûjak˘ sen. Myslivec si pfieje proÏít v horách je-

lení fiíji s úÏasnou atmosférou a se v‰ím, co k ní patfií, rybáfi touÏí po

kapitální ‰tice nebo pstruhovi, sportovec po vítûzství. Fotograf pfiíro-

dy a volnû Ïijící zvûfie má také své sny, napfi. zvûãnit nûkterého tûÏko

dostupného obyvatele na‰ich lesÛ. A to byl zrovna mÛj pfiípad.

Celé roky si pfieji dostat do hledáãku nûco zvlá‰tního, nev‰edního.

Takov˘m u nás Ïijícím druhem zvûfie je jezevec lesní. Tento sen se mi

v hlavû zrodil je‰tû v dobû, kdy jsem zaãínal fotografovat kompak-

tem, a tu‰il jsem, Ïe se má touha jen tûÏko splní. Jezevec je tvor 

aktivní v noci, málokdy se vydá z nory za denního svûtla nebo pfii zá-

padu slunce. Brzo ráno ho mÛÏete potkat pfii návratu do nory, jsou to

v‰ak náhodná a vzácná setkání, a v tom je to kouzlo. Dostat tak ta-

jemného tvora do hledáãku kamery je veliké dobrodruÏství. A stalo

se, Ïe se mi mÛj sen splnil.

Podobnû jako pfied dvûma lety s li‰ãaty zazvonil telefon, na druhém

konci se ozval kamarád Pavel, myslivec: „Chce‰ zkusit vyfotit jezev-

ce?“ Samozfiejmû! „Ví‰, kde jsou nory na mezi jedné z luk nad stfiel-

nicí?“ Moc dobfie vím, znám je, ale kvÛli kravám, které okupují 

okolní louky i meze s norami, tam nechodím. Prostû mû nebaví cho-

dit po pastvinách, ale myslivce ano. Telefonuji v˘bornému kamarádu

Martinovi, sdûluji mu novinku a hned domlouváme spoleãnou vy-

cházku.

Ten den de‰Èové pfieháÀky nedávaly moc velikou nadûji, Ïe v˘pravu

uskuteãníme. Ale veãer se vyãasilo a my vyráÏíme do terénu. Dusné

poãasí, otravní komáfii a ovádi nám v˘stup do táhlého kopce vÛbec

neusnadÀují. Pfiicházíme k norám a uÏ z dálky je jasné, Ïe to bude ve-

lik˘ ofií‰ek. Okolní tráva je od dobytka zdupaná jen napÛl, plno kra-

vincÛ, místo k ãekání tak, aby bylo vidût k norám, Ïádné. AspoÀ Ïe

krávy byly za horizontem. Po krátké poradû jsme se rozdûlili, podle

smûru vûtru usedli kaÏd˘ na jednu stranu kousek od nor. Já si na‰el

chodník vydupan˘ od krav v blízkosti kefiÛ a u nûj zÛstal ãekat. Stativ

jsem musel vytáhnout zhruba osmdesát centimetrÛ vysoko, abych se

vyhnul vzrostlé trávû a aspoÀ trochu vidûl k nofie. Nachystal jsem fo-

toaparát a zasedl na zem. âas ubíhal velice pomalu. Pfiem˘‰lel jsem,

jestli jezevci vyjdou z nory, jestli tam vÛbec jsou, jestli nejsou jinde,

jak se mnû to v minulosti stávalo. KdyÏ mûl nadejít ãas jejich aktivi-

ty, jako na potvoru se zapadající slunce schovalo za olovûné mraky.

ISO na hodnotu 2000 a uÏ jsem zÛstal stát u fotoaparátu, abych ne-

promarnil Ïádnou pfiíleÏitost.

Je to tady! Napfied jsem sly‰el neurãité hlasové projevy, poté jsem ho

koneãnû uvidûl – sádelník si nejdfiíve ovûfiil pachy a pomalu se vydal

od nory travním porostem. Zkou‰ím fotit kaÏdou jezevcem nabíze-

nou scénu, ale moc to nejde. Tráva dûlá své. Po chvilce zfiejmû vy-

slechl mé pfiání a po vydupaném „kravském“ chodníku se pou‰tí smû-

rem ke mnû. Takfika nestíhám fotit, ohnisko stahuji z 500 mm na po-

lovinu, zaãínám jezevce hlasitû upozorÀovat, „Ïádat“, aby se zastavil,

jinak ho nezvûãním. Koneãnû se dafií, jezevec na moment zastavuje,

já dûlám sérii fotek. Zavalitá ‰elma se otáãí, spûchá zpátky k nofie,

aby zakrátko vyzkou‰ela jinou trasu. To uÏ u nory vidím druhého je-

zevce. Parádní podívaná. Jeden z nich opût opou‰tí okolí nory a sviÏ-

nû pochoduje kolem mne. Asi na ãtyfii metry od batohu zastavuje,

chytá vítr a hlasit˘m dupotem prchá k norám, kde okamÏitû mizí pod

zemí. Druh˘ svého spoleãníka vzápûtí následuje. ÚÏasná scéna netr-

vala dlouho, pfiesto to byl Ïivotní záÏitek doplnûn˘ koneãnû i o vy-

snûné fotografie. 

S Martinem jsme si mobilem dali vûdût a ukonãili toto neskuteãné,

byÈ krátké setkání s jezevci. Na cestû k domovu nesmûla chybût vá‰-

nivá debata o ãerstvém záÏitku.

Nedalo nám to, po nûkolika dnech jsme se vydali nav‰tívit jezevãí ro-

dinu znovu. Pfii v˘‰lapu do táhlého kopce nás tentokrát Ïádná komá-

fií ani jiná havûÈ neobtûÏovala, protoÏe se po celodenních de‰tiv˘ch

pfieháÀkách ochladilo. V osm veãer usedáme pod ‰ípkov˘ kefi o pár

metrÛ blíÏ k norám. âas se pomalu blíÏil jezevãí aktivitû, kdyÏ kolem

nás probûhly dva kusy srnãího. Vysvûtlení se nám dostalo vzápûtí –

neukáznûná madam si vy‰la na procházku se dvûma vysok˘mi, a jak

se ukázalo neovladateln˘mi psy, ktefií srnãí zvûfi pronásledovali.

Na‰tûstí neumûjí drÏet stopu jako lovecky vedení psi. Po dÛrazn˘ch,

daleko sly‰iteln˘ch „povelech“ se psi umoudfiili a vrátili se k paniã-

ce. Nejspí‰ proto, Ïe ztratili stopu zvûfie. Kdybych nevstal a nemávl

na dámu se psy, asi by ve sv˘ch veãerních toulkách pfiírodou pokra-

ãovala. Otoãila se a zmizela kdesi za lesem. My jsme rozladûni tou-

to nemilou událostí ãekali dál. âas pokroãil, tmy pfiib˘valo a tûÏk˘

‰ed˘ mrak nad námi ne a ne odplout. 

Zniãehonic jedna pruhovaná hlava kouká ven z nory, za ní cel˘ jeze-

vec, po krátkém ãase tfietí, zfiejmû mlad˘. Chvilku se rozhlíÏeli a pak

to zaãalo. Úpravy nory, hrabání, odhazování hlíny, drbání se, asi vy-

hánûli blechy z koÏichu, otfiepávání, prozkoumávání okolí a znovu do

práce k úpravám nory. Mlad˘ jezevec evidentnû nemûl zájem pomá-

hat, bavil se po svém. Dokonce to jeden moment vypadalo, Ïe chce

vylézt na strom, ale to se jen protahoval, jako koãka, kdyÏ se probu-

dí, línû si protahuje hfibet a pfiitom se o nûco opírá. 

Neobyãejn˘ záÏitek, ov‰em fotit moc ne‰lo. Veãer se snoubil s nocí

a fotoaparát si Ïádal ISO aÏ 6400, zkou‰eli jsme video, ale kamera si

usmyslela ostfiit na trávu, na kmeny a podobnû.

Houstnoucí tma nás nekompromisnû poslala domÛ. Podûkovali jsme

jezevãí rodince za skvûlou podívanou a v tichosti se vytratili. Pfii od-

chodu jsme si slíbili, Ïe se za tûmito noãními tvory vydáme je‰tû as-

poÀ jednou.

Tfietí den po druhé vycházce zkou‰íme ‰tûstí u jezevãích nor znovu.

BohuÏel, museli jsme po krátkém ãase okolí nory vyklidit, vítr nám

ãekanou nedovolil. Toãil se na v‰echny strany, nemûlo cenu noru za-

vûtfiovat, tak jsme bez otálení jezevãí ráj zavãas opustili.

Dal‰í vycházku za noãními ‰elmami jsem uskuteãnil s bratrem, kter˘

pfiijel na krátkou náv‰tûvu. Má velice rád pfiírodu (v‰ak je to brá‰ka),

proto jsem mu slíbil, Ïe ho dovedu k nev‰ední podívané. Parn˘ den

a pochod, kter˘ nám dal pûknû zabrat, se vyplatil. Unavení a zároveÀ

zvûdaví usedáme pfied osmou veãer k norám. Dlouhou chvíli nám

zpestfiuje srnec, kter˘ sviÏn˘m tempem honí srnu. Jasn˘ dÛkaz, Ïe za-

ãala srnãí fiíje.

Z podívané mne vytrhne pohyb u nory. Pozdû! Vidím jen jezevãí za-

dek se vztyãen˘m ‰tûtcem, jak mizí v jednom ze vsukÛ. V duchu si

vyãítám nepozornost a pfiitom zkou‰ím smûr vûtru. Jasnû, znovu se

zatoãil. Upírám zrak ke vsukÛm, teì uÏ nesmím nic prome‰kat, svût-

la rychle ub˘vá, na pofiízení fotografie není moc ãasu. Koutkem oka

mrknu na bratra, ten dalekohledem upfienû pozoruje jezevce ve vy‰‰í

trávû. Znovu zamûfiím pohled ke vsukÛm a hle! Jezevãí hlava kouká

z nory, jistí, zkoumá okolí a vítr, váhá, jestli vyjít. Neãekám, pro jis-

totu fotím. Závûrka dvakrát cvakne, pruhované hlavû se to zfiejmû ne-

líbí a znovu mizí pod zemí. Mûl jsem poãkat?! Nebo jsem udûlal dob-

fie? Snad jsem se unáhlil. Z úvah mne vytrhne dal‰í pohyb u nor, ze

vzdálenûj‰ího vsuku vychází dal‰í sádelník. âekám na pfiíleÏitost,

mám jasnou pfiedstavu, kde a jak bych ho chtûl zvûãnit. Z opatrnosti

jsem tentokrát okamÏik k pofiízení fotografie prome‰kal. AniÏ by se

jezevec zastavil a ovûfioval pachy, rozbûhl se pfiímo proti mnû, tfii

metry od stativu se zastavil, nabral vítr a obratem zajel do nory.

Tmy rychle pfiibylo, jezevci se postupnû rozprchli po okolí a my v ti-

chosti balíme vûci a odcházíme také. Byla to znovu skvûlá podívaná,

která se neomrzí, jen si myslím, Ïe letos asi poslední. Chování jezev-

cÛ to naznaãuje. Nicménû jestli poãasí dovolí, uskuteãním je‰tû jed-

nu v˘pravu k norám. Fota a text: Václav Va‰íãek
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Matûj Rampula se v úter˘ 25. ãervence stal juniorsk˘m mistrem Evropy 
v olympijské disciplínû rychlopalná pistole.
Matûj po velmi úspû‰ném vystoupení na mistrovství svûta v Suhlu

(Nûmecko), kde skonãil celkovû pát˘, pokraãoval v krasojízdû i na mist-

rovství Evropy v Baku (ÁzerbajdÏán). Nejprve si tfietím místem v kva-

lifikaci s nástfielem 574 bodÛ pohodlnû zajistil postup do finálové ãásti

závodu. Kvalifikaci vyhrál Nûmec Florian Peter s v˘konem 578 bodÛ,

na druhém místû skonãil Ukrajinec Maxim Horodynec s v˘konem 

574 bodÛ. Do finále postoupili je‰tû Pavlo Krepostnjak (Ukrajina),

Oskar Miliwek (Polsko) a Clement Greffier (Francie). Dal‰í na‰i zá-

vodníci skonãili na 13. a 15. místû a druÏstvo obsadilo 4. místo.

Finále probíhá vyfiazovacím zpÛsobem. Stfielci stfiílí do pûti terãÛ

v ãase ãtyfii vtefiiny systémem zásah desítky (1 bod) – bez zásahu 

(0 bodÛ). Nejprve kaÏd˘ stfiílí ãtyfiikrát, poté vypadává ‰est˘, v dal-

‰ím kole pát˘, pak ãtvrt˘, tfietí a v posledním, osmém kole druh˘. 

V prvním kole mûl Matûj dva zásahy a zafiadil se na ãtvrté místo, kde

zÛstal i po druhém kole se ãtyfimi zásahy, a ve tfietím kole se dal‰ími

ãtyfimi zásahy probojoval na druhé místo. Ve ãtvrtém kole ‰lo jiÏ do

tuhého. Matûj se jedním zásahem propadl opût na ãtvrté místo, vypa-

dl ‰est˘ Miliwek. V pátém kole mûli stfielci na druhém aÏ pátém mís-

tû po 14 bodech a musel následovat rozstfiel. V rozstfielu se nejhÛfie

vedlo Peterovi, zatímco Matûj udrÏel nervy a postoupil s Krepostn-

jakem, Greffierem a vedoucím Horodynecem do dal‰ího kola.

V ‰estém kole se Matûjovi nevedlo, dal dva zásahy a dostal se opût

do rozstfielu s Francouzem. Také zde byl lep‰í a Greffier vypadl. V se-

dmém kole (po dvou vítûzn˘ch rozstfielech) se koneãnû Matûj uklid-

nil a pûti zásahy se dostal s 21 body mezi dva ukrajinské závodníky.

O jeden bod byl v ãele Horodynec, naopak 20 bodÛ vyfiadilo

Krepostnjaka. V posledním kole Matûj zopakoval pût zásahÛ, zatím-

co Horodynec trefil pouze tfii desítky a skonãil o bod za Matûjem.

Je tfieba pfiipomenout, Ïe Matûj je pofiád v dorosteneckém vûku

a o úspûchy v juniorsk˘ch kategoriích bude moci bojovat je‰tû tfii ro-

ky. Nyní je pfied námi nejobtíÏnûj‰í úkol – udrÏet vyrovnanou a vy-

sokou v˘konnost i do následujících sezón. 

Novému mistru Evropy srdeãnû blahopfiejeme. ·tefan Jano‰Èák

Sport

Matûj Rampula je juniorsk˘m mistrem Evropy ve stfielbû

V sobotu 29. ãervence se v Mûstském divadle R˘mafiov uskuteãnil vÛbec po-
prvé licencovan˘ turnaj v ‰ipkách. Pofiadatelem byla Unie ‰ipkov˘ch organi-
zací spoleãnû s r˘mafiovsk˘m Darts Clubem 13, zá‰titu nad turnajem pfievza-
la firma âDS Trading, která pronajímá profesionální ‰ipkafiské terãe 
a organizuje turnaje a ligové soutûÏe v ‰ipkovém sportu.
Do R˘mafiova se na první licencovan˘ turnaj v ‰ipkách jednotlivcÛ

a smí‰en˘ch dvojic sjelo sedmaãtyfiicet muÏÛ a ‰est Ïen. Nechybûli 

úãastníci mistrovství Evropy i svûta, ktefií zmûfiili síly s úfiadujícím

mistrem, Holanìanem Michaelem van Gerwenem. Na Ïidli rozhodãí-

ho v R˘mafiovû usedl Zdenûk ·piãka, drÏitel licence pro rozhodování

na turnajích, ligov˘ch a pohárov˘ch utkáních v rozsahu kategorie A.

Jak se ãlenÛm amatérské r˘mafiovské ligy ‰ipkafiÛ podafiilo uspofiádat

tento turnaj v R˘mafiovû? „Spoleãnû s rozhodãím ZdeÀkem ·piãkou,
kter˘ je zamûstnancem âDS Trading, jsme tuto otázku fie‰ili del‰í do-
bu. Podafiilo se nám nakonec prosadit, aby r˘mafiovsk˘ ‰ipkafisk˘
sport spadal pod Olomouck˘ kraj, a díky ZdeÀkovi jsme v Mûstském
divadle mohli instalovat ‰ipkafiské automaty. Hráãi byli s prostfiedím
divadla maximálnû spokojeni – díky kaskádovitému hledi‰ti bylo dob- fie vidût na jednotlivé hráãe a terãe. Chtûl bych podûkovat vedení

Mûstského divadla, Ïe nám umoÏnilo turnaj v tûchto prostorách uspo-
fiádat,“ shrnul hlavní r˘mafiovsk˘ organizátor Jan Sochor.

Pro nezasvûcené mÛÏe b˘t ‰ipkafisk˘ sport tak trochu záhada. Pfiednû

se rozli‰ují elektronické a klasické ‰ipky. Elektronické mají plastov˘

hrot a hází se na elektronické terãe, které zapoãítávají v˘sledky zása-

hÛ (i pokud ‰ipka z terãe odpadne). Naopak klasické steelové ‰ipky

mají ostr˘ hrot z kovu nebo teflonu, ‰ipka musí zÛstat v terãi zabod-

nutá a v‰e se poãítá „ruãnû“. 

„ProtoÏe mi ‰ipky nejsou lhostejné a parta z Darts Clubu 13 si to 
opravdu zaslouÏí sv˘m zápalem a iniciativou, turnaj podporuji, i kdyÏ
regionálnû patfií R˘mafiov do Moravskoslezského kraje, a my máme
pod patronací Olomouck˘ a Zlínsk˘ kraj. Není vylouãeno, Ïe se do
R˘mafiova pfií‰tí rok vrátíme. Není to stotisícové mûsto, ale kdyÏ se ta-
dy lidé pfii putování do JeseníkÛ zastaví, zjistí, Ïe je to tu moc hezké,
lidé jsou pfiíjemní a je na nû spolehnutí, a to je pro mû dÛleÏité,“ po-

chválil organizátory a pfiipravenost turnaje rozhodãí Zdenûk ·piãka.

Mezi ostfiílen˘mi ‰ipkafii byly k vidûní i borkynû, napfi. úãastnice mist-

Turnaj Unie ‰ipkov˘ch organizací poprvé v R˘mafiovû

Matûj Rampula (uprostfied) se stal mistrem Evropy
Foto: www.esc-shooting.org

Turnaj se hrál na sedmi terãích za úãasti tfiiapadesáti hráãÛ

Franti‰ek Humpula (druh˘ zprava) – úãastník mistrovství svûta ve
Frankfurtu nad Mohanem, hráã TOP 24
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Jak se mÛÏe hráã ‰ipek dostat na mistrovství svûta? Musí projít kva-
lifikaãními turnaji?
Ano, na mistrovství svûta jsem se dostal pfies kvalifikaci. Konalo se

ve Frankfurtu nad Mohanem jako mistrovství národÛ, nikoliv jedno-

tlivcÛ. BohuÏel hned v prvním kole jsme za soupefie dostali svûtovou

jedniãku Holanìana Michaela van Gerwena spoleãnû s Reymondem

van Barneveldem a hned po prvním zápase jsme jeli domÛ.

To je docela smÛla. MÛÏete jmeno-
vat nûjaké úspûchy z vy‰‰ích soutû-
Ïí?
Úspûchy mám jen v tuzemsku, po

zahraniãních turnajích nejezdím

dlouho. Byl jsem dvakrát na mist-

rovství Evropy, z toho letos v ital-

ském Caorle, a na mistrovství

svûta ve Frankfurtu. Letos jsem

vyhrál mistrovství âR v klasic-

k˘ch ‰ipkách v jednotlivcích i ve

dvojicích, které se konalo v kvût-

nu v Praze, MâR v elektronic-

k˘ch ‰ipkách se uskuteãní aÏ na

podzim.

Jak jste spokojen s r˘mafiovsk˘m
zázemím?
Líbí se mi, Ïe místní nad‰enci do-

kázali turnaj velmi odpovûdnû

pfiipravit. Je tady dokonce stream,

turnaj se nahrává a on-line vysílá

na FB Darts Club 13 Official. Turnaj je vefiejn˘, je tady hodnû pro-

storu, bezva.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

V˘sledky r˘mafiovského turnaje – jednotlivci:
1. Franti‰ek Humpula A Gerlich Fulnek

2. Vítûzslav Sedlák  A Gerlich Fulnek

3. Daniel Barbofiák  A Gerlich Fulnek

4. Filip MaÀák  DC Mustang Bar

5. Jakub Ka‰par  Uniãov

5. Jifií Trnka  Dobfií Bobfii Olomouc

7. Jan Sochor Draci Nová Hradeãná (DC 13)

7. Jaromír Sedláãek  ·ipkafii StfieÀ

V˘sledky r˘mafiovského turnaje – dvojice:
1. Franti‰ek Humpula  A Gerlich Fulnek 

Jan Sochor  Draci Nová Hradeãná 

2. Eva Sobotková  A Baracudy Olomouc 

Vítûzslav Sedlák  A Gerlich Fulnek 

3. Jaromír Sedláãek  B  ·ipkafii StfieÀ 

Jaroslav Markovsk˘  A Machine ·umperk 

Sponzofii turnaje: Kominictví ·embera, Egida Matûj – rekonstruk-

ce, Skotnica Ladislav – palivové dfievo a sluÏby, RDmont, Haník

Logistic, Rocado Trans, Ludvas Trade, s. r. o., RD Hobby, Hotel

Pradûd, Mûstské divadlo R˘mafiov, RD R˘mafiov, Darts Club 13.

VáÏení pfiátelé ‰ipkafiského sportu! Ano, sportu – ne „pouhé“ hostin-

ské zábavy, jak si mnozí nezasvûcení stále myslí. Hraje se mistrov-

ství svûta v ‰ipkách, Premier Ligue, Master turnaje – snad uÏ jen 

olympijské hry chybí. Rád bych podûkoval v‰em hráãÛm z Darts

Clubu 13 R˘mafiov ve sloÏení Jifií Málek, Radovan Matu‰ek, Tomá‰

Neru‰il, Bruno Schreiber, Antonín Sochor, Jan Sochor a Stanislav

Stacho za skvûlé umístûní v nedávno skonãené regionální lize

2016/2017. 

V pfiedchozím roãníku 2015/2016 jsme debutovali a seznamovali se

s touto soutûÏí, pfiesto jsme skonãili na hezkém pátém místû. Letos to

v‰ak uÏ byl jin˘ ‰álek kávy. Od samého zaãátku jsme tvrdû ‰lapali za

sv˘m cílem – na stupnû vítûzÛ. A nakonec se to podafiilo! Tfietí místo je

doma! Dal‰í místní t˘m Fortuna Club R˘mafiov dokonce tuto soutûÏ

vyhrál a ·ipkafii z RÛÏku R˘mafiov skonãili na hezkém osmém místû.

Nutno podotknout, Ïe tohoto v˘sledku se nám podafiilo docílit bez

jakéhokoli pfiispûní mûsta nebo sponzorÛ, jen usilovn˘m tréninkem

a zápalem pro hru a samozfiejmû za vydatné podpory

na‰ich rodin, pfiátel a fanou‰kÛ. Dûkujeme. Pfieci jen

hrát témûfi pÛl roku skoro kaÏdou sobotu ligov˘ zápas,

jednou doma a jednou „venku“, stojí spoustu sil a od-

fiíkání. Av‰ak na‰e nad‰ení pro tento sport pfiekonává

pfiekáÏky.

Snad i v budoucnu uvidíme v R˘mafiovû kvalitní ‰ipky,

jaké jsme mûli moÏnost sledovat 29. ãervence v budovû

Mûstského divadla na turnaji Unie ‰ipkov˘ch organiza-

cí pofiádaném na‰ím klubem. 

Celkové umístûní t˘mÛ v regionální lize:
1. Fortuna Club R˘mafiov

2. DC Dalas

3. Darts Club 13 R˘mafiov
4. Kropi Troubelice

5. Dalas Uniãov

6. âerti Hrabi‰ín

7. Kouzelníci Mladeã

8. ·ipkafii z RÛÏku R˘mafiov

9. Lipno Nová Hradeãná

10. Dobická kobra Dubicko 

Stanislav Stacho, pfiedseda Darts Clubu 13 R˘mafiov

Malé ohlédnutí za „velkou“ sezónou

rovství Evropy Tereza Pelí‰ková. „V italském Caorle jsme hráli za re-
prezentaci a skonãili jsme tfietí. Zlato vybojovaly domácí Italky a na
druhém místû skonãily Nûmky. Úãast na mistrovství Evropy je nûco ne-
skuteãného. KaÏd˘, kdo na to hernû má, by si to mûl vyzkou‰et, i jako
amatér. NejdÛleÏitûj‰í pfii turnaji je zachovat klid, neb˘t nervózní
a hlavnû pouÏívat hlavu. Je to o dobrém tréninku, ale ãlovûk by mûl

mít i kus talentu,“ sdûlila jedna z na‰ich nejtalentovanûj‰ích ‰ipkafiek.

K redakãnímu mikrofonu jsme si pozvali také Franti‰ka Humpulu, 

úãastníka leto‰ního ãervnového mistrovství svûta dvojic a hráãe, kter˘

soutûÏí mezi ãtyfiiadvaceti nejlep‰ími ‰ipkafii republiky. Humpula mûl

moÏnost hrát spoleãnû s Karlem Sedláãkem proti úfiadujícímu mistru

svûta Michaelu van Gerwenovi a Raymondu van Barneveldovi.

rozhovor

Bronzová medaile, kterou vybojo-
vala v italském Caorle za ãeskou
reprezentaci jedna z nejtalentova-
nûj‰ích ‰ipkafiek Tereza Pelí‰ková 

Hráãi Darts Clubu 13 R˘mafiov a mladé ‰ipkafiské nadûje
Foto: archiv Darts Clubu 13
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V sobotu 29. ãervence se na edrovickém rybníku konal tfiiadvacát˘ DuKo triat-
lon, jehoÏ vyhla‰ovatelem je sportovní klub DuKo R˘mafiov. 
DuKo triatlon, proslul˘ nepfiíli‰ teplou vodou v edrovickém rybníku

a kopcovitou tratí pro kolo i bûh, dokonale provûfiil v‰echny závodníky.

R˘mafiováci byli opût vidût. Závod pravidelnû láká sportovce z blízké-

ho a vzdálenûj‰ího okolí i ze sousedního Polska. Letos na startu stanu-

lo sto ãtyfiicet závodníkÛ, z toho sedm ‰tafet. 

Triatlonisté bojovali ve tfiinácti kategoriích. âekala na nû trojkombina-

ce plavání od 100 do 600 metrÛ, jízdy na kole od 1,5 do 36 kilometrÛ

a bûhu od 0,5 do 8 kilometrÛ. Absolutním vítûzem se stal Radek Polák

(1979) z Olomouce, reprezentující AD Team v kategorii M 30 (30–39

let). Na závod pfiijel na kole v rámci svého osobního tréninku, na trati

600 m plavání, 36 km jízdy na kole a 8 km bûhu si vedl skvûle a nena-

‰el v celém startovním poli pfiemoÏitele. S v˘sledn˘m ãasem 1:35:14

skonãil první nejen ve své kategorii, ale také v absolutním pofiadí.

Uznání zaslouÏí v‰echny dûti, které se vydaly na traÈ podporovány ro-

diãi nebo prarodiãi. Místní závodníci vût‰inou vybojovali pfiední pozi-

ce. Za zmínku stojí první místa Filipa Kreãmera a Anny Fryblíkové ze

Ski klubu RD R˘mafiov a Sáry Zábranské z Teamu Rio (kat. do 8 let),

Tomá‰e Sedláfie a Terezy Kreãmerové (kat. 12–13 let) ze Ski klubu RD

R˘mafiov a Karolíny Ry‰kové (kat. 14–15 let) z DuKo R˘mafiov. Druhá

místa vybojovali Andrea Kon‰tacká (kat. 9 let), Marek Sázel (kat. 10–11

let) a Franti‰ek Sázel (kat. 12–13 let) ze Ski klubu RD R˘mafiov. Tfietí

místo uhájil Roland Wenzel, páté místo Matûj Fryblík (kat. 10–11 let)

a rovnûÏ páté místo Jakub Fryblík (kat. 12–13 let) ze Ski klubu RD

R˘mafiov.

Mezi dospûl˘mi triatlonisty vybojoval zlato R˘mafiovák Marek Ry‰ka

v ãase 1:35:53 (kat. 20–29 let), úãastník nûkolika zahraniãních triatlo-

nÛ, kter˘ závodí v souãasnosti za Mountaintime Felt Aropec Opava a na

absolutního vítûze Radka Poláka mûl ztrátu pouh˘ch devûtatfiicet vtefiin.

V kategorii M 40 (40–49 let) vybojoval 4. místo Pavel ·almík (TK

DuKo), ãtrnáct˘ skonãil Tomá‰ Gromus a devatenáct˘ Tomá‰ Gerhard.

V kategorii 50–59 let si skvûle vedl Vlastimil Koke‰, kter˘ skonãil tfie-

tí, sedm˘ byl Miroslav Beil, oba z TK DuKo.

Nejstar‰ím úãastníkem DuKo triatlonu byl sedmdesátilet˘ Karel

Rechtenberg z PJR Fren‰tát. Kategorie 60 a více let mûla pouze dva 

úãastníky, ale v tomto pfiípadû nehraje roli, kdo a jak se umístí. DÛleÏitá

je vytrvalost a dobrá kondice, té mûl více Pavel Pode‰va, jeden ze za-

kladatelÛ DuKo triatlonu R˘mafiov a úãastník mnoha zahraniãních tri-

atlonÛ a ironmanÛ. Cílovou páskou probûhl s v˘sledn˘m ãasem

1:58:56, za coÏ si zaslouÏí obdiv, stejnû jako jeho soupefi.

Úãast ‰tafet byla proti loÀsku poloviãní – sedm. Na medailov˘ch pozi-

cích stanuly místní t˘my – jeden z R˘mafiova a dva ze Staré Vsi. Zlato

si odnesla ‰tafeta vedená Radimem Keclíkem, stfiíbro vybojovala ‰tafe-

ta v ãele s Jifiím ·ustrem a bronzoví skonãili ·tanglicovi. 

Díky organizátorsky dobfie zaji‰tûnému závodu, kvalitnímu sponzor-

skému zázemí v‰ech partnersk˘ch firem a mûsta R˘mafiova mûl XXIII.

roãník DuKo triatlonu dobrou úroveÀ a divácky poãetnou obec. JiKo

Absolutní vítûz triatlonu pfiijel na závody v rámci tréninku na kole

Absolutní vítûz DuKo triatlonu Radek Polák vyráÏí na cyklistickou
traÈ dlouhou 36 km
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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,

pokraãuje do Dolní Moravice, kde pfietne kfiiÏovatku a po hlavní ces-

tû 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 cyklostezce 6161 aÏ k Val‰ovu, zde se napojí na cyklos-

tezku 6142 a po ní vede dál na Bfiidliãnou. V Bfiidliãné odboãí dole-

va 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 ozna-

ãeno ãerven˘mi fáborky). Z Uhlífiského vrchu pokraãuje na Morav-

skoslezsk˘ Koãov, kde se napojí na cyklostezku 6029 ve smûru na

Val‰ov. Na konci Val‰ova odboãí doleva a napojí se na cyklostezku

6142 pfies Novou PláÀ. Cca 2 km za Novou Plání odboãí na cyklo-

stezku 6148 ve smûru na Lomnici a po dal‰ích asi 2 km odboãí do-

prava na cyklostezku 6146, která vede pfies Lomnici a RyÏovi‰tû aÏ

do Vajglova. Ve Vajglovû odboãí doleva a po silnici 440 pokraãuje

pfies Albrechtice u R˘mafiova a R˘mafiov do westernové ‰koly

v Janovicích.

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
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KuÏelkáfii mají za sebou dal‰í zápasy
Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii z celé republiky se zúãastnili dal‰ích dvou soutû-
Ïí v rámci âeského poháru 2017, které se konaly 29. ãervence na domácí
kuÏelnû v Bfiidliãné a 12. srpna na kuÏelkáfiské dráze v Horním Bene‰ovû. 
Na‰i borci potvrdili své kvality a stanuli opût na stupních vítûzÛ

v konkurenci dvaatfiiceti hráãÛ celé âR. V Bfiidliãné se v kategorii

LP1 dafiilo Jifiímu Polá‰kovi (TJ Bfiidliãná), kter˘ v˘konem 437 bodÛ

nedal soupefiÛm ‰anci a s pfiehledem zvítûzil pfied Josefem Ka‰parem

z Horního Bene‰ova (364 b.) a Petrem Kumstátem z KK Blansko

(357 b.).

V kategorii LP2 vybojoval stfiíbro v˘konem 392 bodÛ Ivo Mrhal (TJ

Bfiidliãná), zlato si odnesl Jan ·merda z KK Blansko (394 b.) a bronz

Jaroslav Brázda z klubu Turisti Ostrava (358 b.).

Ani jedna medailová pozice neunikla na‰im hráãÛm v kategorii TP.

S náskokem 529 bodÛ zvítûzil nepfiemoÏiteln˘ Zdenûk Doãkálek pfied

Miroslavem Grebenárem (494 b.) a âestmírem ·romem (391 b.). 

Sponzory závodÛ v Bfiidliãné byli RD R˘mafiov, Bob Sport a Pavel

Gerhard.

V sobotu 12. srpna se kuÏelkáfii vydali na pfiedposlední závod zapo-

ãítávan˘ do âeského poháru 2017 do Horního Bene‰ova, kde o body

zápolilo celkem osmatfiicet hráãÛ.

V Bene‰ovû Jifií Polá‰ek se ziskem 444 bodÛ opût nena‰el v katego-

rii LP1 pfiemoÏitele a zvítûzil. Druh˘ skonãil Petr Kumstát (431 b.)

a tfietí Josef Ka‰par (392 b.).

V kategorii LP2 Ivo Mrhal skonãil na tfietím místû s celkov˘m zis-

kem 408 bodÛ. Jen o jeden bod jej pfiehrál Bohumil Ba‰n˘ z KK

Blansko (409 b.) a vítûzem se stal Jaroslav Brázda (447 b.).

V kategorii TP âestmíra ·roma sesadil z bronzové pfiíãky Jaroslav

Navalan˘ z Baníku Ostrava se ziskem 408 bodÛ. První místo obhájil

Zdenûk Doãkálek (471 b.) a druhou pozici Miroslav Grebenár (427 b.).

KuÏelkáfii mají pfied sebou je‰tû 2. záfií závod v Bohumínû, ale uÏ teì

mÛÏeme nahlédnout do prÛbûÏného pofiadí. Teoreticky by mohl Jifií

Polá‰ek v kategorii LP1 vyhrát, pokud by v Bohumínû zvítûzil nad

Petrem Kumstátem z Blanska, kategorie LP2 vypadá slibnû pro Ivo

Mrhala a kategorie TP zfiejmû nepfiinese pro Doãkálka, Grebenára

a snad ani ·roma podstatnou zmûnu a po posledním závodû v‰ichni

tfii obhájí své medailové pozice. JiKo, fota: archiv Z. Doãkálka

LP1
1. Petr Kumstát – KK Blansko (57 b.)

2. Jifií Polá‰ek – TJ Bfiidliãná (56 b.)

3. Bohuslav Kocurek – TJ Bfiidliãná (34 b.)

LP2
1. Ivo Mrhal – TJ Bfiidliãná (52 b.)

2. Jan ·merda – KK Bansko (48 b.)

3. Bohumil Ba‰n˘ – KK Blansko (42 b.)

TP
1. Zdenûk Doãkálek – TJ Bfiidliãná (63 b.)

2. Miroslav Grebenár – TJ Bfiidliãná (50 b.)

3. âestmír ·rom – TJ Bfiidliãná (39 b.)

R˘mafiovsk˘ pohár pokraãoval pát˘m závodem
V sobotu 12. srpna se v R˘mafiovû konal jiÏ pát˘ díl autokrosového

seriálu. Na start závodu se postavilo dvacet jezdcÛ. Byla to slab‰í 

úãast, protoÏe fiada závodníkÛ mûla dovolenou, ale pfiijeli i noví zá-

jemci o úãast v R˘mafiovském poháru. Na perfektnû pfiipravené trati

se bylo na co dívat a diváci si pfii‰li na své, navíc pfiálo poãasí. Ve fi-

nálovém závodû v záfií oãekáváme vy‰‰í úãast.

Divize ·koda a D1 probíhaly spoleãnû.

Divize ·koda:
1. místo: Luká‰ Kvapil – Val‰ov

2. místo: Jakub ¤outil – R˘mafiov

Divize D1:
1. místo: Jifií Kfiistek – Uniãov

2. místo: Lubor Dodek – Lupenice

3. místo: Klára Bendová – Opava

Klára Bendová jela svÛj první závod – na zkou‰ku – a skonãila na

bednû. Tradiãnû kvalitní v˘kon pfiedvedl matador divize Jifií Kfiistek,

kter˘ nikoho nenechal na pochybách, Ïe to s obhajobou loÀského ti-

tulu myslí váÏnû. Je ‰koda, Ïe nestartoval Franti‰ek Zachara.

Divize N:
1. místo: Ale‰ Tich˘ – R˘mafiov

2. místo: Bohumil Bernátek – R˘mafiov

3. místo: Jan Ludwig – Opava

V této divizi závodilo nejvíce jezdcÛ. Nûktefií favorité mûli problémy

ve finále, to ov‰em skvûle vy‰lo r˘mafiovsk˘m jezdcÛm. Jen Ladislav

Îamboch kvÛli poru‰e nemohl závod dokonãit.

Divize D2:
1. místo: Martin Harasim – ·tûpánkovice

2. místo: Martin Navrátil – Zlaté Hory

3. místo: Jan Smejkal – Jeseník

V této divizi nenastoupil jeden z favoritÛ Stanislav Salek. SmÛlu mûl

nejstar‰í jezdec divize Jifií Rotter, jejÏ zradila technika. Pfii‰el tak

o body do celkového pofiadí. V posledním závodû oãekáváme napí-

nav˘ souboj mezi Stanislavem Salkem a Martinem Harasimem.

Chci podûkovat v‰em traÈov˘m komisafiÛm a ostatním pofiadatelÛm

vydafieného závodu, stejnû jako na‰im vûrn˘m divákÛm. Tû‰íme se na

finálov˘ závod, kter˘ je naplánován na 16. záfií. V fiíjnu v závislosti na

poãasí uspofiádáme je‰tû „hodinovku“, atraktivní závod, v nûmÏ bu-

dou vypsány divize ·koda, N a spoleãnû D1 a D2. Jan Dohnal

V Bfiidliãné zvítûzil v kategorii
LP1 Jifií Polá‰ek

Nûkolikanásobn˘ mistr âR Zde-
nûk Doãkálek zvítûzil i v Horním
Bene‰ovû

Fota: Miroslav ·koda
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Kdo? – sportovní nad‰enci obou pohlaví kaÏdého vûku

– dûlíme se do sedmi kategorií 

Îeny A do 40 let MuÏi A do 44 let kategorie D – Dûti

Îeny B do 55 let MuÏi B do 59 let

Îeny C od 56 let MuÏi C od 60 let

V ãem?

turistika, cykloturistika bûh na 1 000, 800, resp. 600 m

stfielba ze vzduchovky kuÏelky

plavání lyÏování

stolní tenis vrh koulí

skok dalek˘ bûh na 60 m

Kdy? – od záfií do ãervna; co mûsíc, to jedna disciplína, 

tj. 10 setkání za rok (v˘mluva „nemám ãas“ neplatí)

Za kolik? – jednorázov˘ pfiíspûvek 200 Kã, dÛchodci 150 Kã, 

nad 70 let a dûti 100 Kã

O co? – o zlaté, stfiíbrné a bronzové poháry pro tfii nejlep‰í 

v kaÏdé kategorii

Proã? – abych mûl pocit, Ïe nûco dûlám pro své zdraví

– abych zjistil, ãeho jsem je‰tû schopen

– abych se pravidelnû setkával s partou sportovních 

nad‰encÛ

UÏ poosmnácté jsme na zaãátku ãervence odletûli s kalanetikou za

nov˘mi záÏitky. Sluneãné pobfieÏí Bulharska bylo opravdu sluneãné,

a tak jsme strávili u âerného mofie osm krásn˘ch dnÛ. Ranní cviãení

u mofie nás pfiíjemnû naladilo na celodenní program.

Z pestré nabídky v˘letÛ jsme si vybrali náv‰tûvu delfinária ve Varnû,

kde nás zaujalo vystoupení pûti delfínÛ. Jejich hravost a pfiekvapivé

sportovní v˘kony nás nadchly a pobavily. Nûktefií se vypravili také

do starobylého Sozopolu a pro‰li si jeho uliãky. Protipólem tohoto

klidu bylo celodenní balkánské safari – rybafiení, stfielba ze vzdu-

chovky, náv‰tûva palírny rakie s ukázkou folklóru, zbûsilá jízda le-

sem a pfies náhorní planinu – to byl úchvatn˘ záÏitek. Na závûr nás

ãekal bohat˘ obûd. V nabídce byl dále bulharsk˘ folklorní veãer, ba-

henní láznû nebo pirátská plavba. 

Po celou dobu se o nás staral personál hotelu Orel, kter˘ stojí jen pár

krokÛ od pláÏe. Ani jsme nestihli ochutnat v‰echny bulharské speci-

ality, od zeleninov˘ch, masov˘ch i rybích lahÛdek pfies rÛzné druhy

balkánsk˘ch zákuskÛ a sladkostí. Pestrá nabídka peãiva i nápojÛ 

uspokojila i ty nejnároãnûj‰í labuÏníky. Pfiíjemn˘ byl odpolední bufet

s mal˘m obãerstvením a zmrzlinou a také bar na pláÏi, kde jsme moh-

li cel˘ den dodrÏovat pitn˘ reÏim. V‰ude jsme se setkali s ochotou

a vstfiícností. Pfii odpoãinku na pláÏi jsme mûli krásn˘ v˘hled na zná-

m˘ Nesebar, kam kaÏdou pÛlhodinu vyplouvalo lodní taxi z blízkého

mola. Pfii veãerních procházkách jsme mohli sledovat malífie portré-

tÛ nebo se probírat nekoneãnou nabídkou místního zboÏí.

Jako téma jsme tentokrát zvolili Veãer víl a strávili ho pfiíjemnû, za 

úplÀku mûsíce na pláÏi. Jedin˘, kdo nás ru‰il, byl velk˘ mot˘l smrti-

hlav, kterého pfiivábila svûtla svíãek.

Ti, ktefií se nedostali na letní dovolenou s kalanetikou, pojedou na

podzimní Zavírání mofie na Makarskou riviéru, kde na nû mimo ran-

ního bloku cviãení ãekají i malé taneãní v country stylu.

Pfieji v‰em hezk˘ konec léta a podot˘kám, Ïe pravidelné cviãení ka-

lanetiky zaãíná v úter˘ 12. záfií 2017 ve velké tûlocviãnû na ulici 

1. máje v R˘mafiovû.

Foto a text: Irena Ondra‰íková, cviãitelka kalanetiky

Kalanetika R˘mafiov na cestách, letos v Bulharsku

Neváhej a pfiijì!

Zaãínáme 9. záfií 2017 v rámci R˘mafiovské 50 turistikou nebo cykloturistikou.

Pû‰ky: Ïeny B, C, muÏi C a dûti – 15 km, Ïeny A a muÏi B – 25 km, muÏi A – 35 km

Na kole: muÏi A 60 km, muÏi B, Ïeny A a B 45 km, muÏi C, Ïeny C a dûti 20 km

Pfiihlá‰ky do soutûÏe pfiijímá Ing. Alena Jurá‰ová, tel. 605 521 013, e-mail: a.jurasova@seznam.cz

O dal‰ích disciplínách budete vãas informováni pozvánkou s v˘sledky pfiedchozích disciplín. 

Jste srdeãnû zváni!

R˘mafiovsk˘ desetiboj 2018
42. roãník zaãíná
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První srpnová sobota patfiila uÏ

poãtvrté prestiÏnímu V̆ jezdu na

koleãkov˘ch lyÏích na Pradûd, ví-

ce neÏ devítikilometrovému závo-

du mezi Hvûzdou a nejvy‰‰ím bo-

dem Moravy. Na start tfietího pod-

niku seriálu Efisan Skiroll

Classics se postavilo 64 muÏÛ

a juniorÛ, 11 Ïen a 14 dorostencÛ

a dorostenek, aby se poprali s vy-

ãerpávajícím stoupáním i vysok˘-

mi teplotami. Podobnû jako v mi-

nulém roãníku pfiitahovala pozornost zvuãná jména legend souãasného

ãeského lyÏování – Luká‰e Bauera a Katefiiny Smutné. Vedle nich na

startu stáli i Luká‰ovi kolegové a svûfienci z Teamu Pioneer Investments

Jan ·rail a Adam Fellner, kter˘ zvítûzil v úvodních dvou roãnících

V̆ jezdu na Pradûd a v minulém roce obsadil stfiíbrnou pozici.

Nechybûli ani r˘mafiov‰tí bûÏci na lyÏích Václav Sedláãek (Silvini

Madshus team), kter˘ je zároveÀ pofiadatelem závodu, Pavel Ondrá‰ek

(Atlas Craft team) nebo Michal Kautz (Fenix Ski team Jeseník).

Mezinárodní konkurenci zaji‰Èovali závodníci a závodnice z Polska,

Slovenska i Nûmecka.

Brzy po startu závodu se od hlavního pole oddûlila ‰estiãlenná skupina

nejrychlej‰ích lyÏafiÛ, v níÏ se o co nejlep‰í v˘sledek pfietahovali „pion˘-

fii“ Bauer, ·rail a Fellner se Sedláãkem, reprezentantem Jakubem Gräfem

a Danielem Mákou. JiÏ na prémii u Ovãárny bylo jasné, Ïe o vítûzství bu-

dou bojovat dva bûÏci. ·rail nasadil k trháku a zvítûzil jak na prémii, tak

v cíli pod vûÏí na vrcholku Pradûdu v novém traÈovém rekordu 35 minut

a 24 vtefiin. Luká‰ Bauer sice loÀské vítûzství neobhájil, ale i on zlep‰il

svoje osobní maximum ãasem 35:31. V rozhovoru pro âeskou televizi 

olympijsk˘ medailista komentoval svÛj v˘kon slovy: „Potom, co jsme zÛ-
stali s Honzou ·railem sami dva, on odvedl tu vût‰í ãást práce a zaslou-
Ïenû vyhrál. Za mû naprostá spokojenost.“ Bronzov˘ Adam Fellner po-

tvrdil, Ïe mu i tentokrát nároãná traÈ sedûla.

Pro ãtvrtou pozici si pfiijel Václav Sedláãek, závodící v dresu prÛbûÏného

vedoucího muÏe seriálu Efisan Skiroll Classics, kter˘ si zajistil medailo-

v˘mi pozicemi na závodech v Beskydech. Vedoucí pozici stvrdil v˘sled-

kem z Pradûdu i pátou pfiíãkou z nedûlního v˘jezdu z KoutÛ nad Desnou

na Dlouhé stránû, kde v totoÏném pofiadí opût dominovali rychlíci

z Teamu Pioneer Investments.

Jednoznaãnou nadvládu teamu podtrhla dvojicí pfiesvûdãiv˘ch vítûzství

nejlep‰í ãeská i svûtová laufafika Katefiina Smutná. Ta na Pradûdu pfied-

stihla reprezentantku Katefiinu Berou‰kovou o 47 vtefiin a Katefiinu Mon-

dlovou o 4 minuty a 40 vtefiin.

V kategorii dorostencÛ závodících mezi Ovãárnou a Pradûdem byli nej-

rychlej‰í Jan Kvá‰, Jakub Strouhal a Antonín ·maus, dorostenkám domi-

novaly Andrea Chudûjová, Karolína Poulíková a Natálie Struhárová z po-

fiádajícího Ski klubu RD R˘mafiov.

Pofiadatelé touto cestou dûkují v‰em závodníkÛm, dobrovolníkÛm i spon-

zorÛm, díky nimÏ byl 4. roãník V̆ jezdu na koleãkov˘ch lyÏích perfektnû

pfiipraven. Závod probûhl za podpory mûsta R˘mafiova, spoleãností

Holba, XCSPORT.cz, Zdravá v˘Ïiva Bruntál, Kovo‰rot Moravia CZ,

RDmont, s. r. o., Partners, TOMSKI, McLED a Pila Janovice.

·tûpán Sedláãek, fota: archiv V. Sedláãka

V˘jezd na Pradûd ovládli „pion˘fii“, staãil jim jen Václav Sedláãek

Poslední momenty pfied startem – v 1. fiadû favorité závodu: zprava Luká‰ Bauer (13), Václav Sedláãek (v dresu Leadra), Michal Kautz (1),
Jakub Gräf (34), Jan ·rail (15), Adam Fellner (14), Daniel Máka (18) a Pavel Ondrá‰ek (16)

Stfiíbrn˘ Luká‰ Bauer v cíli

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 fiádková inzerce
Prodám byt 2+kk v R˘mafiovû, v pfiízemí sedmiposchoìového pane-

lového domu na Dukelské ulici. Byt sestává ze vstupní chodby, ‰at-

ny, kuchynû a dvou samostatn˘ch pokojÛ. K bytu náleÏí sklep v su-

terénu domu a komora v patfie. Kontakt: 739 529 781.
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